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 القيادة التحويلية والتعاملية لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة القصيم التعليمية 

 وعالقتها بمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين
 د. خالد بن سليمان الصالحي

 أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد بجامعة القصيم
 43/8/4044 يف وقبل 44/0/4044يف  قدم

 
 ص الدراسة:ملخ

درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام يف منطقة القصيم لنمطي القيادة التحويلية والتعامليـة، والتعـرف  هدفت الدراسة إىل التعرف على         
نـــت عينـــة الدراســـة مـــن وتكو  علــى موـــتوى الـــروة ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ ، والعةقـــة بـــ  ملطـــي القيـــادة لـــدى مـــديري ادـــدارس وموـــتوى الـــروة ادعنويـــة.

إىل أن مـديري ادـدارس رارسـون ملـق القيـادة التحويليـة بدرجـة وبـ ة اتوسـق حوـا  ( معلماً من خمتلف ادراحل التعليمية، وتوصـلت الدراسـة 4413)
وأن موتوى الروة ادعنوية عالية (، 470(، وأن مديري اددارس رارسون ملق القيادة التعاملية بدرجة وب ة اتوسق حوا  قدره)1( من )4731قدره )

( بــ  ممارســة ملــق القيــادة 4744(. وأوــدا الدراســة علــى وجــود عةقــة ارتباديــة موجبــة دالــة إحصــا ياً عنــد موــتوى )4784قــدره ) اتوســق حوــا 
وجـود عةقـة تحويليـة. وأوـدا الدراسـة علـى إال أن هذه العةقة أوثـر قـوة مـع ملـق القيـادة الالتحويلية والتعاملية لدى مديري اددارس والروة ادعنوية، 

( ب  ادرحلة الدراسية، ووـذل  ادههـل العلمـي، وا،ـربة، والـدوراا التدريبيـة، وملـق القيـادة التحويليـة 4744ارتبادية سالبة دالة إحصا ياً عند موتوى )
ومـا أوـدا    متيـ  ادههـل العلمـي وموـتوى الـروة ادعنويـة.( بـ 4744والتعاملية. ووذل  وجود عةقة ارتبادية عكوية دالة إحصـا ياً عنـد موـتوى )

 وجود فروق ذاا داللة إحصا يةالدراسة أن ملطي القيادة التحويلية والتعاملية لدى مديري اددارس دالة يف التنبه بالروة ادعنوية، وأودا وذل  على 
 بـ  موـتوى الـروة ادعنويـة ومتيـ وجـود فـروق ذاا داللـة إحصـا ية تعليميـة ، و ب  موتوى الروة ادعنويـة ومتيـ  ادرحلـة ال (4741دالة عند موتوى )
ا،ــربة. ووجــود فــروق ذاا داللــة  بــ  موــتوى الــروة ادعنويــة ومتيــ  (4741دالــة عنــد موــتوى ) وجــود فــروق ذاا داللــة إحصــا يةو  ادههــل العلمــي،

 ي  الدوراا التدريبية.ب  موتوى الروة ادعنوية ومت (4741دالة عند موتوى ) إحصا ية
 القيادة التحويلية،  القيادة التعاملية،  اإلدارة اددرسية .الكلمات المفتاحية:  
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 أواًل: اإلطار العام للدراسة:
 علـى مـ وور   اإلنوـان وتعـاىل سـبحان  اهلل خلـ          

 ،عنها والً ه ومو األرض يف خليفة جعل  بأن خملوقات  مجيع
 القـادة علـى ذلـ  ويلقـي ،هاويصـلح أمورهـا يرعـى وقا ـداً 

 اإلشارة أو حتديدها الصعب من وب ة موهولياا وادرب 

 الرسـو  شخصـية القيـادة تلـ  علـى مثـا  وخـ إليهـا، 

 م، فقداإلسة من جذورها وسلم ادوتمدة علي  اهلل صلى

 فالقيـادة.  األمـة هلـذه وقا ـد وقـدوة مثـا  خـ لنـا  ضـر 

مهمـة،  عمليـة فهي ؛أهداف من الفرد إلي  يصبو ما حتق 
 ؛وب ة أمهية الرتبوية وللقيادة، اجملتمع على تأث ها ينعكس
 خترجيها يتم اليت اجملتمعاا أجيا  على وب اً  دوراً  هلاألن 

 بنـا  يف وبـ  دور هلـا حيـ  الرتبوية، ادهسواا وافة من
 . ومبدعة فعالة شخصياا

 ،ةاإلدار  علـم يف إثـارة ادوضـوعاا أهم من القيادةو       
 أي جنـاة حيـدد الـذي ادعيـار أصـبحت اإلداريـة فالقيـادة

 العمـل جـوهرد تعـ الرتبويـة والقيـادة تعليميـة، مهسوـة

 التعليمية اإلدارة جناة يف امهمً  عامةً  متثل ألهنا؛ اإلداري

  .التعليمية العملية على مباشر تأث  من فيها داها؛ فشل أو
 القـو  إىل اإلدارة علمـا  مـن وثـ  ذهـب ولقـد

 وهـي النـاب،، وقلبهـا اإلداريـة، العمليـة جـوهر القيـادة نإ

 تقـوم ووهنـا مـن نـابع ودورهـا أمهيتهـا نإو  اإلدارة، مفتـاة
 فتجعـل اإلداريـة العمليـة عناصـر يف يـهثر أسـاس بـدور

 حمروـة وـأداة وتعمـل وفاعليـة، دينامكيـة أوثـر اإلدارة

 م(3440ي، )الكرد أهدافها لتحقي 
 ،باهتمــــام البــــاحث  اإلدارة اددرســــيةحظيــــت ولقــــد        

نظــــراً  الرتبــــوي؛ وادوــــهول  عــــن العمــــل اإلداري ،وادهتمــــ 
دهامهـــــا وحتقيقهــــــا  الرتبويــــــةألمهيتهـــــا يف إجنــــــا  ادهسوـــــاا 

أو فشـــلها علـــى  ادـــدارسإذ يتوقـــف جنـــاة هـــذه  ؛ألهـــدافها
يف أعمـاهلم، مـن  الرتبويونمدى النجاة الذي حيقق  القادة 

، وإسـهامهم هبـمخة  تأديتهم ألدوارهـم ومهـامهم ادنودـة 
، وفقـــــــــاً دـــــــــا لـــــــــديهم مـــــــــن قـــــــــدراا مدارســـــــــهم يف تطـــــــــوير

واســــــتعداداا متكـــــــنهم مـــــــن التـــــــأث  يف ا خـــــــرين لتحقيـــــــ  
 .اددرسة أهداف

وتعــد اددرســة اليــوم ادهسوــة الرتبويــة األوثــر ارتبادــاً        
يـــة وادهسوـــية اايطـــة هبـــا، وأصـــبحت وأثـــراً يف البياـــة اجملتمع

وخمرجا ـــــا تتـــــأثر إىل درجـــــة وبـــــ ة  ،وعمليا ـــــا ،مـــــدخة ا
بالنظريـــاا اإلداريـــة، وممارســـاا القـــادة الرتبـــوي ، وقـــدر م 

 وروحهــم ادعنويــةعلـى حفــل العـامل ، ورفــع درجــة انتمـا هم 
ا . فالقيادة العقةنيـة هـي الـيت  يـ  جـو  م(3448 )الدغيم،
على فهم دبيعة ادهام  العامل يواعد حبي  لعمل، مرحًيا ل
ــــاا وادمارســــاا  ةادوولــــ ــــام بكثــــ  مــــن العملي ــــيهم، والقي إل

اإلداريـــــــة الـــــــيت تعكـــــــس الاهــــــــا م وقـــــــيمهم  ـــــــو العمــــــــل 
 .م(3448)احلريري، ادطلو 
بأنواعها ادختلفة غ  أن أبر   ويظهر االهتمام بالقيادة     

 والتعامليـة؛ دـا التحويليـة ادةمـا يهـتم بـ  مـن القيـاداا القيـ

 ربطـت العـامل ، لـذا معنويـاا فعالـة علـى آثـار مـن هلمـا

 اهتمامهـا فكـان واألثـر، القيـادي األدا  بـ  الدراسـة هـذه

 ترتبق واليت للعامل ، اارك تُعد الوقود اليت ادعنوية بالروة

وثـ اً  القيـادة أن وذلـ  واإلنتاجيـة؛ الكفا ة اوتوى إجيابياً 
، واإلنوـاين( الـوييفي،: )األساسـ  البعـدين على ترتكل ما
 حتقيـ  إىل سـعًيا االهتمـام هبمـا مًعـا القـادة على يوجب مما

 ربـق )اليامـدي، ذلـ  وعلى .األهداف من موتوى أعلى

 القيـادي الوـلوك أن بـّ   حيـ  اجلـانب ؛ هــ( بـ 4034

 باجلان على اإلجنا ، وادعتمدة سياسة على الرتويل في  يتمّ 
 الفكـر رجـا  مـن وثـ اً  أن وذوـر .التنفيـذ اإلنوـاين يف

 يف والنجـاة والتقدم، التطور توجي  أن أعلى يرون اإلداري
وقـدر ا علـى  القيـادة فعاليـة اقـدار يقـاس إملـا ادهسوـاا

توجيــــــــ  العــــــــامل  ورفــــــــع معنويــــــــا م يف حتقيــــــــ  األهــــــــداف 
 احلاجة إىل ربـق معـاي  على  Narottanادنشودة. ويهود

 أن من يذوره اا وذل  األفراد، سياسة قيادية مثلى بعملية

 أدبيـة معـاي  ماّسـة لتبـي حباجـة ادعاصـرة ادهسوـية احليـاة

 مجيـع حيظـى حبيـ ، القياديـة ادمارسـاا لتوجي  وأخةقية؛

 فالقادة اجلماعية، الروة من جو   يف اعاملة حمرتمة العامل 

 شامًة، وبنا ً  إنوانياً  اً يوجدوا توجه بأن مطالبون اإلداريون

 )محـاداا، الثقافيـة الفـروق إنكـار عـدم مـع أخةقيـاً،

 هـ(. 403١
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ــــــب وجــــــود  ــــــة يتطل إّن تطــــــوير ادهسوــــــاا الرتبوي
مـديري مــدارس رتلكـون مهــارااي ووفايـااي قياديــة، مُتكــُنهم 
من تأديِة أدوارهم ومهما م خ  أدا ، ويعملون علـى تلبيـة 

فنيــــــــــة للعــــــــــامل  يف اددرســــــــــة، االحتياجــــــــــاا اإلداريــــــــــة وال
وادتعــامل  معهــا مــن أبنــا  اجملتمــع االــي، واــا يتماشــى مــع 
الوياســة الرتبويــة لــو ارة الرتبيــة والتعلــيم، والربيــة الــيت تتبناهــا 

تشــكيل األملــوذرت الرتبــوي الــذي  الــو ارة، وادتمثلــة يف إعــادةِ 
علـــــى  ت يروـــــل علـــــى اســـــرتاتيجياا القيـــــادة واإلدارة القـــــا م

الستخدام األمثل دا توفره ادعلوماتية والتكنولوجيا ادعاصرة ا
 من وسا ل تطوير لإلدارة الرتبوية.

 البـاحث  هــ( أن جهـود403١وذوـر )احلـر ، 

علـى  األو  ادقـام يف تروـلا قـد اإلداري بالعمـل وادهتمـ 
 فـنن لـذا العمـل، فعاليـة حتوـ  إىل تقود اليت الطرق أفضل

ووهنـا تشـ  جمـا  العمـل؛   يف وـربى أمهيـة اهلـ ادعنويـة الـروة
إىل مــدى فاعليــة األفــراد ودورهــم يف ادهسوــة الــيت يعملــون 
هبــا، وذلــ  مــن خــة  تــأثرهم باألملــاا القياديــة والوــماا 
الشخصية للقادة، وبناً  علـى ذلـ  أصـبال االهتمـام بـالروة 
ادعنويــــة مــــن االلاهــــاا احلديثــــة لقيــــاس الاهــــاا األفــــراد، 

 هم عمن يعملون مع .ومدى رضا
، التعليميـة للعملية األساسية األروان أحد ادعلموند يعو    

 مهأدا  دون حتو  مهدريق تعرتض معوقاا أي فنن لذل 
 ادباشـر مهإحواسـ إىل وتـهدي أفضـل،  ـو علـى التعليمـي

 اليت األجيا  لاه موموهوليا  مبواجبا  القيام عن بالعجل

 الصـراع ذاهلـ ونتيجـة ،فيـ  لـونيعم الـذي واجملتمـع ايعلموهنـ

 ذلـ  فـنن ادعلـم، بـ  يقـوم أن متوقـع وهـ ومـا الواقـع، بـ 

 واالنطفـا  والضـيق الـروة ادعنويـة، اخنفـاض إىل يـدفع

 (.,3444Clare، ول )النفوي
وما أن القيادة تكون ناجحة إذا وان هلا تأث ها الواضال     

ية وحتق  على العامل  وموتوى روحهم ادعنوية من اإلنتاج
أهــداف اددرســة، ووــذل  االهتمــام بــدوافعهم ومعنويــا م، 
وتــرابطهم وتعــاوهنم، وهــذا األثــر ادرتتــب علــى هــذه النتيجــة 
هو االهتمام بالروة ادعنويـة، وعلـى هـذا األسـاس اعتمـدا 
هذه الدراسة؛ فعلى قدر معرفة خصـا   القيـادة التحويليـة 

لدراســة أثــر تلــ  والتعامليــة لــدى مــديري ادــدارس، تتنــاو  ا
 القيادة وعةقتها بالروة ادعنوية.

والقيـادة التحويليــة والتعامليـة هلمــا تأث مهـا ادباشــر 
علــى أدا  العــامل  وروحهــم ادعنويــة، ســوا  ســلباً أم إجيابــاً، 
فكــــــان مــــــن األمهيــــــة معرفــــــة مــــــدى امــــــتةك ملطــــــي القيــــــادة 

صيم لدى مديري اددارس يف منطقة الق التحويلية والتعاملية
 التعليمية، وعةقتهما اوتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم .

 مشكلة الدراسة:
نظراً للتي اا الرتبوية والتفجر ادعـريف اهلا ـل الـذي          
الـراهن، فقـد ا التأويـد علـى أمهيـة الـدور الـذي  ريل العصر

يهدي  مدير اددرسة، بوصف  قا داً تربويـاً يقـوم بـأدوار إداريـة 
ة متعـــددة، تـــهثر يف ســـلوك العـــامل  مـــن أجـــل حتوـــ  وفنيـــ

وأضـحت القيـادة التحويليـة مـن  ،اا وويًفـالعملية الرتبوية وم ـ
فاعلـــة لتجاو هـــا عيـــو  األســـاليب  د  أنـــواع القيـــادة الـــيت تـُع ـــ

خاصة القيادة التبادليـة، ومـهثرة يف دبيعـة  ،القيادية األخرى
 .سوة الرتبويةالعةقـة الطوعيـة بيـن العامليـن يف اده 

ولقــد أوــدا وثــ  مــن الدراســاا ادتخصصــة علــى أنــ     
باإلمكــان دراســة القيــادة التحويليــة وتطبيقهــا يف مهسوــاا 
التعلـــيم العـــام؛ وذلـــ  ألهنـــا تتضـــمن أســـاليب إداريـــة علـــى 

م(، ومـــا أوـــدا 3442درجـــة عاليـــة مـــن األمهيـــة )التـــنال، 
م( اخنفــــــــاض موــــــــتوى الوــــــــلوك 3441دراســــــــة )العنــــــــلي،

دي التحـويلي لـدى مــديري ادـدارس يف ادملكـة العربيــة القيـا
الوــــعودية، لــــذا فقــــد أوصــــت بضــــرورة العمــــل علــــى إعــــداد 
مـديري ادـدارس، وإجــرا  مليـد مـن الدراســاا حـو  القيــادة 

 التحويلية يف البياة الوعودية.
ومــا أن القيــادة التحويليــة حتظــى بعنايــة خاصــة حتتملهــا      

الــــنمق القيــــادي الضــــروري متطلبــــاا العصــــر احلــــا ، فهــــو 
لتحقي  التقدم ادنشود والفعا ، وتتمثل مشكلة الدراسة يف 
الكشــف عــن مــدى ممارســة ملــق القيــادة التحويليــة مــن قبــل 
مــديري ادــدارس وجعلــ  ملطــاً قياديــاً هلــم، ووــذل  الكشــف 
ـــــنمق التعـــــاملي أو  عـــــن مـــــدى ممارســـــة مـــــديري ادـــــدارس لل

ـــــي، والتوصـــــل إىل عةقـــــة ملطـــــي  ـــــادة التحويليـــــة اإلجرا  القي
والتعامليـــــة مـــــع موـــــتوى الـــــروة ادعنويـــــة لـــــدى ادعلمـــــ  يف 

 مدارس منطقة القصيم التعليمية.
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 أسئلة الدراسة:
 توعى الدراسة لإلجابة عن األسالة ا تية:   
ــــ مــــا درجــــة ممارســــة مــــديري ادــــدارس يف منطقــــة القصــــيم 4 ـ

هـــة التعليميـــة لنمطـــي القيـــادة  التحويليـــة والتعامليـــة مـــن وج
 نظر ادعلم ؟

ـ ما درجة الـروة ادعنويـة لـدى ادعلمـ  يف مـدارس منطقـة 3
 القصيم التعليمية؟

%( بـ  4744ـ هل توجد عةقة ارتبادية عنـد موـتوى )4
ـــــة  ـــــادة التحويلي درجـــــة ممارســـــة مـــــديري ادـــــدارس لـــــنمق القي

 والتعاملية ودرجة موتوى الروة ادعنوية للمعلم ؟
%( بــ  4744ديــ  عنـد موــتوى)ــ هــل توجـد عةقــة ارتبا0

ـــــة  ـــــادة التحويلي درجـــــة ممارســـــة مـــــديري ادـــــدارس لـــــنمق القي
ــــة للمعلمــــ  تبعــــاً  ــــة ودرجــــة موــــتوى الــــروة ادعنوي والتعاملي
دتي اا الدراسة )ادرحلة الدراسية، ادههل العلمي، سنواا 

 ا،ربة، الدوراا التدريبية(؟
ـــ مـــا مـــدى قـــدرة ملـــق القيـــادة التحويليـــة والتعام1 ليـــة لـــدى ـ

مديري اددارس يف التنبه بدرجة موتوى الروة ادعنويـة عنـد 
 ادعلم ؟ 

ـــــ هــــل توجــــد فــــروق ذاا داللــــة إحصــــا ية عنــــد موــــتوى ١
%( ب  استجاباا أفراد عينة الدراسة  ـو تقـدير  4741)

موـــــتوى الـــــروة ادعنويـــــة لـــــدى ادعلمـــــ  تعـــــلى للمتيـــــ اا 
ا ا،ـربة، الـدوراا )ادرحلة الدراسية، ادههل العلمـي، سـنوا

 التدريبية(؟
 أهداف الدراسة:

 توعى الدراسة لتحقي  األهداف ا تية:   
ــــ التعـــرف علـــى درجـــة ممارســـة مـــديري ادـــدارس يف منطقـــة 4

 القصيم التعليمية لنمطي القيادة التحويلية والتعاملية.
ــــ التعـــرف علـــى موـــتوى الـــروة ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ  يف 3

 التعليمية.مدارس منطقة القصيم 
ـ التعرف على العةقة ذاا الداللـة اإلحصـا ية بـ  درجـة 4

ممارســــــة ملــــــق القيــــــادة التحويليــــــة والتعامليــــــة لــــــدى مــــــديري 
 اددارس وموتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم .

ــــــ التعــــــرف علــــــى مــــــدى قــــــدرة ملطــــــي القيــــــادة التحويليــــــة 0 ـ
يـة والتعاملية لدى مديري اددارس يف منطقة القصيم التعليم

 يف التنبه بدرجة موتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم .
ـ التعرف على العةقة ذاا الداللـة اإلحصـا ية بـ  درجـة 1

ممارســــــة ملــــــق القيــــــادة التحويليــــــة والتعامليــــــة لــــــدى مــــــديري 
ادــدارس تعــلى دتيــ اا )ادرحلــة الدراســية، ادههــل العلمــي، 

يــد العةقــة ســنواا ا،ــربة، الــدوراا التدريبيــة(، ووــذل  حتد
ذاا الداللـــة اإلحصـــا ية بـــ  موـــتوى الـــروة ادعنويـــة لـــدى 

 .ادعلم  تعلى لنفس ادتي اا
ـــــ أهــــم التوصــــياا الــــيت توــــاهم يف تفعيــــل أملــــاا القيــــادة ١

وحتوينها لدى مديري اددارس ورفـع موـتوى الـروة ادعنويـة 
 .للمعلم 

 أهمية الدراسة:
 تتجود أمهية الدراسة با يت:   

مـــــدير اددرســـــة يعـــــد ادروـــــل األســـــاس لنجـــــاة العمليـــــة ــــــ أن 
التعليمية، وتوي  شهون و ارة الرتبية والتعليم ومتطلبا ا اليت 

 تتطلع من خةل  إىل حتقي  أهدافها.
ـــ   ـــُل أن تفيـــد نتـــا   هـــذـ يف مـــديري ادـــدارس  الدراســـة هيهم 

خـة  تعـرفهم واقـع ممارسـا م مـن  منطقة القصـيم التعليميـة
والتعامليـــة وموـــتوى الـــروة ادعنويـــة لـــدى  لتحويليـــةللقيـــادة ا
 .معلميهم

ــ  يهمــل أن تفيــد نتــا   هــذا البحــ ، أصــحا  القــرار عنــد ـ
تعي  مديري اددارس، وما قد تفيد مديري مراول التدريب 

دــديري ادــدارس الة مــة الرتبــوي يف إعــداد الــربام  التدريبيــة 
 .منطقة القصيم التعليميةيف 

ــــــــ تتنــــــــاو  الدرا ســــــــة جــــــــانب  مهمــــــــ  يف التعــــــــاليم ومهــــــــا: ـ
ــــــروة ادعنويــــــة  االلاهــــــاا احلديثــــــة يف القيــــــادة وموــــــتوى ال

 للمعلم  الذين هم حمور العملية التعليمية.
 حدود الدراسة:

ادوضـوعية: أملـاا القيــادة التحويليـة والتعامليــة لـدى مــديري 
ـــروة ادعنويـــة لـــدى  ادـــدارس يف منطقـــة القصـــيم وموـــتوى ال

 ادعلم .
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ادكانيــة: مجيــع مــدارس منطقــة القصــيم التعليميــة يف التعلــيم 
العـــــــام احلكـــــــومي بادراحـــــــل التعليميـــــــة الـــــــثة  )الثـــــــانوي، 

 ادتوسق، االبتدا ي(.
اللمانيــــة: دبقــــت هــــذه الدراســــة خــــة  الفصــــل األو  مــــن 

 هـ.4043/4044العام الدراسي
 مصطلحات الدراسة:
ديهم الربيــــة الــــذين لــــ للقــــادة أســــلو  القيااااادة التحويليااااة:

غـــــ هم  إىلونقلهـــــا  الواضـــــحة والقـــــدرة علـــــى التعبـــــ  عنهـــــا
، واعـــو أوضـــال هـــي أســـلو  إداري قيـــادي يوـــعى بفاعليـــة

القا د من خةل  إىل حتقيـ  أهـداف اددرسـة بالوسـا ل الـيت 
 ــــتم بــــادعلم ، والعــــامل ، وتوــــاهم بــــدفعهم معنويًــــا  ــــو 

 العمـــــــل حتقيـــــــ  ذوا ـــــــم، وحـــــــبهم لإلنتاجيـــــــة والتطـــــــوير يف
اددرســي، وذلــ  مــن خــة  التعــاون واابــة والثقــة ادتبادلــة، 
ووـــذل  التشــــجيع، والتحفيــــل، والتــــأث ، مــــع دور الشــــفافية 

 واإلقناع .
بالوـيطرة  القيـادي األسـلو يتوم هذا و  القيادة التعاملية:

، حبيـــ  يوـــعى مـــدير اددرســـة مـــن ادتمروـــلة علـــى ادـــويف 
مبـــدأ الوـــلطة معتمـــداً علـــى  خةلـــ  إىل إجنـــا  األعمـــا  مـــن

 األنظمة واللوا ال جبو تووده الرمسية .
اجلــو العــام الــذي يوــود اددرســة، ويــدفع  الااروح المعنويااة:

ادعلم  إىل التعاون يف حتقي  أهداف اددرسة، واإلحواس 
 بالرضا واالستقرار العام يف العمل اددرسي.
 ثانياً: اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 : اإلطار النظري     أوالً 
يقوم الباح  بعرض لتعريف القيادة التحويلية والتعاملية    

 وخصا صهما، ووذل  الروة ادعنوية .
 تمهيد:

دا وانت القيادة تعي يف جوهرها التأث  الذي رارس     
القا د على مربوسي ، فنن اختةف وسا ل التأث  اليت 

تباينًا يف أملاا يوتخدمها القا د  و مربوسي  تعكس 
القيادة، لذا فقد اختلفت العديد من الدراساا يف حتديد 

م، حي  أودا وث  من 4242األملاا بداية من عام 
الدراساا على وجود ثةثة أملاا هي: النمق التولطي، و 
النمق الدرقرادي، والنمق الفوضوي، مث تطورا بعد ذل  

العديد من  األملاا تبعًا لتطور الفكر اإلداري، فنشأا
نظرياا القيادة أو ادداخل اإلدارية؛ وصواًل إىل االلاهاا 
احلديثة يف القيادة ادتمثلة يف القيادة التحويلية 

Transformational Leadership  ،والقيادة التعاملية
 Transactionalأو اإلجرا ية، أو التبادلية 

Leadership ،م(.344١)عياصرة 
لدراسة  ايلي واإلجرا ي أساسً أصبال مصطلال التحو وقد    

وقد استخدم يف اليالب للتمييل ب  اإلدارة  ،القيادة
م 4238وقد يهر مصطلال القيادة التحويلية ، والقيادة

وذل  للتمييل ؛ يف وتابة القيادة (Burns,1978على يد )
ب  أولا  القادة الذين يبنون عةقة ذاا هدف وحتفيل 

لذين يعتمدون بشكل مربوسيهم من أولا  القادة ا مع
يف  واسع على عملية تباد  ادنافع للحصو  على نتا  

 العمل.
 القيادة التحويلية:

 (Lusser & Achua 2003,) لوسر وأجو يعرف    
ملق قيادي يوري ب  القادة القيادة التحويلية بأهنا:" 

الوضع الراهن بتعريف  وادربوس ، يوتخدم  القادة لتيي 
كةا القا مة يف ادنظمة اليت يعملون فيها، ادربوس  بادش

من أجل حتقي  ؛ واإلثارة ،واإلقناع ،من خة  اإلهلام
لبلوغ األهداف  ؛موتوى عا ي من الربية الواضحة

أن القيادة ( Feenan, 2004) . وأوضال فينن"ادشرتوة
وإملا تفوي، ؛ التحويلية ال تعي مترولًا للولطة

حتقي  نتا   قابلة للقياس ومتكن للعامل  ، للصةحياا
 من خة  حتفيلهم وإهلام مشاعرهم .

 القيادة أن إىل نظر فقد م(422١أما )اهلواري،    

 إىل اإلداري القا د سعي مدى تعيأهنا:"  على التحويلية

 الذايت والتطوير جنا اإل أجل من مربوسي  اوتوى االرتقا 

". كلو وادنظمة اجلماعاا وتطوير تنمية على والعمل
 (44)ص.
 وضـع ب نلفقد  (Weber) واستنادًا إىل أفكار ويرب   
(Burns, 1978 ) نظرية القيادة التحويلية اليت أود فيها

أمهية تفاعل القادة مـع احلالة النفوية للعامل ، من أجل 
توحيد األفراد ذوي الدوافـع والقيم ادتباينة، وحشد 
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وتوييفها ضمن  ،سيـةاالقتصاديـة والويـا الطاقاا وادصادر
بشكل موتقل أو  واألهداف ،والصراع ،ادنافوة إدار

هو  (Burns)، ويعد ب نل متباد  ب  القا د والعامل 
م )عياصرة، 4238ادهسس احلقيقي للقيادة التحويلية عام 

 م(.344١
ويف هذا اإلدار فنن القا د التحويلي حيفل مربوسي     

هم، وذل  عن دري  تنشيق للقيام بأوثر مما هو متوقع من
االحتياجاا األساسية عندهم، وما هي يف مثل  ماسلو، 

م(، و)عماد الدين، 3443ويلخ  ول من )العامري،
م( أبعاد وعناصر القيادة 3443م(، و)ادخةيف،3444

 التحويلية إىل ما يأيت:
 الولووياا ويعيللمدرسة:  مشتركة عامة رؤية تطوير ا1

 موتقبلية فاقآو  ربية عن ح للب اهلادفة القيادية

 لدى الربية هذه بب  الرتبوي القا د يقوم وأن للمدرسة،

 .والتطوير للتيي  الدافعية لديهم ويث  مع ، العامل 

 حاجاتها حسب وأولوياتها المدرسة أهداف ا تحديد2

 جملا ا هذا يتضمنالمحلي: و المجتمع وحاجات

 العامل  ب  نالتعاو  تشجيع إىل اهلادف القيادي الولوك

 أهداف صياغة أجل من امعً  يعملون وجعلهم ،اددرسة يف

 حلاجا م مة مةو  ،للتحقي  قابلة واضحة، مشرتوة،

 هلم حقيقياً  حتدياً  وتتضمن هبم، اايق االي وللمجتمع

وسا ل  تطوير البعد هذا ويشمل، إلجنا ه يوعوا لكي
 رسةادد يف العامل  مهماا لتحديد مناسبة وآلياا

 .وواجبا م

 هذا يتضمنو المدرسة:  داخل مشتركة ثقافة ا بناء3

 اددرسية الثقافة بنا  إىل اهلادفة القيادية الولووياا البعد

 والقناعاا ،والقيم ،الولووية القواعد تشمل اليت ادشرتوة

 ما وعادة اددرسة، يف األعضا  مجيع فيها يشرتك اليت
 ادبادراا دعم يف وادتينة ادشرتوة اددرسية الثقافة توهم

 . اددرس واإلصةة التطويرية

 اجملا  هذا يشملو يحتذى:  سلوكي نموذج ا تقديم4

 احي   مثاالً  يضر  وون  يف يتمثل الذي القا د سلوك
 هذا يعكس حبي  ،ويتبعوه حذوه حيذوا لكي دعلمي 

، سلوو  يف ويتمثلها القا د يتبناها اليت القيم ادثا 

 ادعلم  إران يعل  البعد هذا أن سب  مما ويةحظ

، التأث  إحدا  على بقدر م وإحواسهم بطاقا م
 حمددة سلووياا توفر جيب لذل  ،والتطوير، والتيي 

 حيرتم أن: مثل اددرسة يف للعامل  قدوة ليكون للمدير

 النشاداا خمتلف يف ويشاروهم بآرا هم ويث  العامل 
 .اددرسية والفعالياا

 هذا يتضمنالفكرية:  االستثارة أو الذهني التحفيزا 5

 اددرسة يف العامل  يتحدى الذي القيادي الولوك البعد

 اجلاد والتفك  وتقور ، ومراجعت  عملهم يف النظر إلعادة

 التنافس روة وتنمية أفضل، بشكل أدا   ويفية يف العملي
 يف يوهم مما ،بينهم فيما البنا  واالختةف اإلجيا 
 العمل، ألدا  ومتطورة جديدة وأساليب بدا ل ابتكار

 التحويلي القا د يقدم درجة أي إىل البعد هذا ويش 

 أساليب تنمية على يهود اتوجيهً  مدرست  يف للعامل 

  .والتعليم للتعلم جديدة واسرتاتيجياا

 هذا يظهرالعاملين:  من عليا أداء مستويات ا توقع6

 ادرتبق القيادي الولوك تحويليةال القيادة أبعاد من البعد

 اجلودة العا  النوعي واألدا  التميل لدرجة القا د بتوقعاا

 التوقعاا هذه وتتضمن اددرسة، يف العامل  قبل من
 ادتف  األهداف إلجنا  للعامل  والتحدي التحفيل عناصر

 عليها.
( إىل أن القا د التحويلي Bass, 2001وأشار باس )   
 باستخدام درقي  دي  ربية واضحة حيققهابأن ل رتا 

ويفضل مصلحة ادنظمة على ادصلحة  ووسا ل أخةقية،
ويث  بالعامل ، ويفوال  ويشجع اإلبداع، الشخصية،

 اجملا  أمامهم للنمو والتطوير وحتقي  ذوا م .
 ,Burns) ومن خة  استقرا  ما وتب  ول من ب نل   

لتحويلي، ركن عن ا،صا   الشخصية للقا د ا (1978
ن هذا القا د خيتلف عن غ ه من القادة يف عدد إالقو  

إن  صاحب ربيـة موتقبليـة، ولدي   من ا،صا   منها:
اعتقاد ومحاس للعمل عضوًا يف فري  أو مجاعة من القادة 
التحويلي ، وهو موهو  تيي  وتطوير، يوعى إىل تطوير 

 ب  حم ،مبدع وشجاع ثقافة تنظيمية جديدة، وهو
للمخادرة ااووبة، يف التفك  ويف التنفيذ، يهمن بقيمة 
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ويتصرف يف ضو ها،  ،اإلنوان، توجه  قيم أخةقية حمورية
وهو دا م التعلم، ولدي  القدرة على التعامل مع اليموض 
والتعقيد، يث  يف نفو ، ويتوم باالستقامـة األخةقية، 

  .وواضال يف وضع اهلدف، ويعمل على حتفيل العامل
 يوتخدمها االسرتاتيجياا من جمموعة هناكوما أن     

 ,Jean)، حي  يلخصها باددرسة التحويليون ادديرون

 وتشجيع يومياً، فصل ول  يارة: يتا  النحو على (1993

 ول مشاروةو  ،الفصو  يف بعضهم  يارة على اددرس 

 األهداف تداو  يف باددرسة العمل فري  أعضا 

، عام ول بداية يف والتصوراا، تقدااوادع ،واألفكار
 عن بالبح  أوثر بشكل العمل على اددرس  مواعدةو 

 ادشاول ووضع االفرتاضاا، وفح  خمتلفة، تفو اا

 االلتلام ولنب وكل، للمدرسة أوسع منظور يف الفردية

 ،اجملموعة عمل على احلفاظ أو موبقاً، ادقدمة باحللو 
 حبثية فرق استخدام، و يربادد ا،اص التصور فرض وعدم

 دشاروة وطريقة هاوتطوير  اددرسة لتحو  وفرص إجرا ية

 العمل فري  ومشو  ولياا،ه مو فرد ول وإعطا  ، الولطة

 يطلب ادشارو  لي  وبالنوبة ولية،ه مو أوثر ويا ف يف

 حتديد، و اللجنة يف موهولية موضع يكونوا أن منهم

 وأدا  العمل فري  أدا  على والتعرف اجلديدةاألشيا  

 اوال القيام، و اددرسة حتون يف ادوامه  الطة 

 اددرس  الاهاا وتقبل  ،واحتياجات العمل لرغباا

 والعناية جيا اإل النشق اإلنصاا واستخدام م،وفلوفا 

 اجلديدة األفكار بتجريب للمدرس  الوماة، و با خرين

 .فيها للتفك  األسالة ودرة ،معهم األحبا  ومناقشة
وتكمن أمهية القيادة التحويلية وما أشار )اهلة ،    

ادنظمي،  لألدا توهم يف وضع معاي  م( بأهنا 344١
ضمن نو  متكامل ومرتابق جيعلها قادرة على االستجابة 
الفاعلة للتيي اا الداخلية وا،ارجية، وتضع قيًما للمنظمة 

وترب  أمهية  وتدعمها وحتد  تي اا يف ثقافتها ومعتقدا ا
القيادة التحويلية وإمكانية تطبيقها يف ادهسواا الرتبوية، 

يف أهنا ( Epitropaki,2001) إبرتوباوي رمن وجهة نظ
قيادة فنية تتضمن أساليب إدارية على درجة عالية من 

توتجيب بشكل فاعل للتي اا اليت حتد   وأهنا األمهية،

اا العامل  والتقلباا يف حاج يف مناخ عمل ادنظماا،
ووذل  ادتعامل  مع ادنظمة، فضًة عن رفع  ،ورغبا م

وإشعارهم ادوادنة واالنتما ، وتبـعـ   ثقة العامل  بادنظمة
 فيهم الدافعية الة مة لتحقي  األدا  ادتميل.

 ثةثةLethwood: 1990) ليثوود ) وقد حدد   

 يرمد ح    اددرسية التحويلية للقيادة جوهرية أهداف

 :ا يت النحو على وهي هبا على االلتلام اددرسة
 مهنية ثقافة وحتقي  تطوير على العمل فري  ـ مواعدة4

 هدف وضع دري  عن يتم وذل  مدرسية: ومعاونة

 عللة اددرس، وتقليل حتقيق ، إىل اددرسة توعى تعاوين

 الثقافية، التيي اا لتأييد روتينية آلياا واستخدام

 الثقافية وادعاي  بالقيم، وادعتقداا، يةبفاعل واالتصا 

 بتفوي، وذل  ا خرين، مع القيادة ومشاروة باددرسة،

 التحو  على قادر باددرسة مع  عمل الولطة لفري 

 والتطوير.
 أوثر بطريقة مشاولهم حل على ادعلم  ـ مواعدة3

 تهدي أن ركن وادديرين العامل  ب  فاعلية: فادشاروة

 وربى نظر عديدة جهاا ومن ادشكلة فو ت  إىل

 اجملموعة، مناقشاا على بنا  البديلة احللو  وضع خمتلفة،

 االعتباراا وربى موبًقا، حمددة االلتلام حبلو  لنب

ادختلفة  لآلرا  فعالة بطريقة االستماع ،الشخصية
عن  الر يوة ادعلوماا وتلخي  وتوضيال وتوضيحها،

 . جتماعاااال أثنا  ادشكلة موضوع

 يتم لتنميتهم اددرس  ادعلم: فدافعية تنمية ـ تعليل4

 األهداف الداخلية من جملموعة تبنيهم خة  من تعليلها

 يرتبطون العملية، بينما هذه توهيل ويتم ادهي، للنمو

 أهنم ويشعرون ومنه  اددرسة، بأهداف وثيقاً  ارتباداً 

 تنمية يتم أن  يةحظ سب  مما قوي. بشكل هبا ملتلمون

 حل يف دورًا إجيابًيا إعطا هم دري : عن وتعليلها ادعلم 

 اإلصةة حتقي  هبدف الروتينية؛ غ  اددرسة مشاول

 . وواقعيتها األهداف على وضع اددرسي، والتأويد
يف )عيوى، (squires & others, 2002)ويذور   

 اددرسية التحويلية القيادة أهداف من م( أن3448

 خة  من وذل  التعليمية، للمهسوة ادنهجي اإلرشاد
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 مدعومة من تصبال ألن ادنظمة يدفع جديد ملوذرت تبي

 بنراد م؛ ورارسون  التيي  أفرادها ذا ا، ويطب  داخل

 يف جبذوره عندما يضر  حيد  الناجال فالتحويل

 يف التعب  فيها فرد على ول حيتوي وعندما اددرسة،
 وسلوو . تفك ه
 التحويلية في المؤسسات التعليمية:  القيادة

التحويلية يف أسلو  تنظيم  هناك أثر واضال للقيادة   
والعمل اددرسي بشكل  ،عام العمل الرتبوي بشكل

، هذا (Leithwood,1992)خاص. وقد ،  ليثوود 
 األثر بالنقاا ا تية: 

 ،وحتون مهارا م،  تطور أدا  العامل  يف اددرسة
مل اجلماعي التعاوين، وتقلل وتشجعهم على الع

 عللتهم ادهنية، وتدعم التيي اا الثقافية اددرسية،
 وترسخ ثقافة مدرسية مهنية. 

  تشجع ادعلم  على تقدمي حلو  إبداعية
للمشكةا اددرسية، وحتفلهم على ادشاروة يف 

وبذ  جهود إضافية لتحقي  رسالة  ،نشاداا جديدة
 اددرسة وأهدافها. 

 األهداف والربية اددرسية،  وضع يف علم اد تشرك
وتواعدهم على اعتمـاد التفكيـر اإلبداعي إلجياد 

 تفو اا وبدا ل متعددة إلجنا  األهداف .
  ًيتقاسم  ا واحًداتشكل من اجملتمع اددرسي فريق

ادوهولياا والصةحياا، وتضع أمام العامل  آماالً 
ونًيا يبع  مناًخا تعا وترسخ، ممكنة التحقي  ،واسعة

 واإلبداع.على التميل 
 القيادة التعاملية أو التبادلية أو اإلجرائية:

 هاعرفأو التبادلية فقد  أما القيادة التعاملية
قيادة تباد  للعةقاا ب   ابأهن (Bass,1999)باس

 اليثود وأوضال القا د والعامل  لتحقي  مصاحلهم ا،اصة،
(Leithwood,1999) لية عملية بأن القيادة التباد

تبادلية للخدماا والويا ف مقابل حتقي  أهداف معينة 
س  من خة  تباد  ادنافع بو تشبع حاجاا القادة وادر 

يف  (Gardona, 2002) وأشار جاردونا ا،اصة هبم.
على  ن القيادة التبادلية تعتمدأإىل  م(3442)التنال، 

وترول على حب   ،التعليل غ  ادشروا، و تم بالنتا  
التباد  ب  القا د وادربوس  من خة  ادكافآا أو 

 القيادة وتعتمد العقوباا ادرتبطة باألدا  للمربوس .

بالنتا  ،  يهتم ادشروا، فالقا د غ  التعليل على اإلجرا ية
 وضبق مربوسي ، وب  بين  التباد  حب  عمل  على ويرول

 فهو ،القا د منهم يريده ما يتبعوا حىت مربوسي  أعما 

 أو وادكافآا، اجلوا ل، خة  من مربوسي  على يهثر

 معتمداً  وهذه اجلوا ل رنحها بشكل عفوي العقوباا،

 للمربوس . األدا  وفا ة على
هـ( بأن القيادة التعاملية ملق 4044وما يهود )الوميال،   

يوعى الر يس من خةل  إىل إجنا  األعما  منطلقاً من قوة 
لقواعد واألنظمة، ورابطًا ب  أدا  الولطة، ومتقيًدا با

ادربوس  حبجم احلافل ادقدم هلم يف جو مشحون بالرمسية. 
م( بأن القيادة اإلجرا ية )التعاملية( 3444ويوضال )اهلة ،

عملية تتضمن يف جوهرها قا دًا يتباد  أو يعد بتباد  
ا،دماا والويا ف، فهي متثل عةقة تعتمد على تباد  

مث فهي عةقة غ  ثابتة وغالًبا ال توتمر  ادنفعة، ومن
 دويًة.

وإذا وان القا د التباد  )التعاملي( يكاىف  مربوسي     
مقابل االلتلام باألنظمة والتعليماا، فنن القيادة التحويلية 
جباذبيتها الشخصية، وقدر ا اإلهلامية، واهتمامها الفردي، 

قي  آما  وب ة، واستثار ا العقلية حتق  دافعية أقوى لتح
وجمهود إضايف، وأدا  أوثر، مما وان متوقعاً. ولعل التابع  

يقومون  أوثر معرفة بأمهية ادهام اليت سيهدوهنا، وبالتا 
بالتضحية وعمل ادوتحيل من أجل إجنا  تل  ادهام، 

 م(.4222)اهلواري، 
م( على أن عوامل القيادة 344١وأود عياصرة )   

 اا يأيت:اإلجرا ية تتحدد 
ـ ادكافأة ادشرودة، واليت تشمل عملياا التعليل اإلجيا  4

ب  القا د والتابع  اليت توهل حتقي  األهداف اليت متت 
 ادوافقة عليها من قبل التابع .

ـ اإلدارة باالستثنا ، واليت فيها يتدخل القا د عندما تو  3
األمور بشكل غ  صحيال من خة  التعليل الوليب 

 العقا .و 
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وترتول الفروق اجلوهرية ب  القيادة اإلجرا ية والقيادة     
تدار بواسطة  اليتادنظماا  ففي يف الدافعية؛التحويلية 

ضو   يفوتلداد دافعيتهم ، قادة إجرا ي  يوتثار األفراد
 ،األمانة :قيم مثلال مث تكونومن الذاتية، منافعهم 
 ستأيتدير إذا وانت وحمل تق ولية مطلوبةه وادو ،والعدالة

وما أن القيادة اإلجرا ية ترول على   الفرد،اردود جيد على 
ترول على قوة  اليت القوى ادوتمدة من الولطة الب وقرادية

أما القيادة التحويلية  والتقاليد،التشريع واحرتام القواعد 
إجنا  أهداف  يففرتول على التأث  ادرتبق بالتباد  والتعاون 

 .مشرتوة
وما ختتلف القيادة التعاملية عن القيادة التحويلية يف أن     

القا د التعاملي ال يهتم باحتياجاا ادربوس  الفردية، وال 
يرول على تطويرهم، فالقا د التعاملي يتباد  األشيا  القيمة 
من ادربوس  للحصو  على مكاسب شخصية، ووذل  

اماً مكاسب ادربوس . والقيادة التحويلية ليوت مت
موهولية القا د، ولكنها تنشأ عن التفاعل ب  القادة 
والعامل  مع ، وما أن حاجاا ا خرين تعد عامًة ر يواً 
للقا د التحويلي. فالقيادة التحويلية هلا جوانب عديدة، 
منها أهنا تعد ملوذجًا حديثًا حتظى بكث  من االهتمام من 

وذرت التعاملي قبل الباحث  وتتجاو  يف أدروحا ا النم
 م(.344١التقليدي، )هاوس،
 الروح المعنوية:

م( الروة ادعنوية بأهنا:" االلاه 3440يعرف )ا،واجا،   
النفوي العام الذي يويطر على الفرد يف جمموعة ما، 
وحيدد نوع استجابات  االنفعالية وردود الفعل لدي  للعوامل 

هـ( 403١وادهثراا اايطة ب "، وما يعرفها )البدري،
بأهنا:" ما يويطر على جمموعاا األفراد يف التنظيماا 
الرمسية وغ ها من ترابق فيما بينهم، وانوجامها وتكاملها 
يف األغراض العامة أو األهداف اليت توعى لتحقيقها 
ادنظماا واهليااا اليت يعملون فيها. ويعرفها 

ى هـ( بأهنا:" ا ثار الولووية اليت تظهر عل4032)العتييب،
فرد أو عدة أفراد، فتحفلهم إىل مليد من البذ  إذا وانت 

 مرتفعة أو إىل التكاسل إذا وانت منخفضة".

م( 4283عند )عاشور، ادعنوية بالروة يقصدو      
 وااللاهاا، ،ادشاعر جمموعةم( بأهنا:" 4232و)هاشم،

 ب ، يقوم الذي العمل  و ادعلم اهب يشعر اليت والعوادف

 حوب إجيابية أو سلبية تكون قد واليت ،التدريس وهو 

 احلالة إىل تش  العامة الصحة أن فكما .العمل دبيعة

النفوية،  احلالة إىل تش  ادعنوية الروة فنن للفرد البدنية
 .ل  العامة والعصبية نية،هوالذ

 ركن اددرسة يف للمعلم  ادعنوية الروة فنن لذا        

 امهر هيظ اللذين واالستعداد ةالرغب واقع من اهعلي الوقوف
 ،مهو مة ، مهربسا  ولاه م،هعمل لاه ادعلمون

 عامة، بصفة والرتبية اددرسة دافهأ ولاه م،هودلبت

 بطريقة رهتظ ال ملموس غ  عنصر ذل  مع اهولكن
 اهيعكو معينة، إجيابية رهيوا خة  من وإملا مباشرة،
 ،مهبعمل مهمامتهوا، ادعلم  محاسة: مثل ادعلم  سلوك
 للتعليماا موامتثاهل واالبتكار، ادبادأة روة مهار هوإي

 وربق، اددرسة يف ا خرين مع التعاون يف والرغبة ،واللوا ال

 .اددرسة دافهأ مع الشخصية مهدافهأ

ومن التعاريف الوابقة ركن تعريف الروة ادعنوية بأن :     
  يف شعور ورضا عام لدى الفرد أو األفراد العامل

ادهسواا التعليمية  و حتقي  األهداف ادطلو  حتقيقها 
قا مًا على التهاون بينهم، واإلحواس بالرضا يف العمل، 
واالنتما  للمهسوة، وذل  مىت ما وجدا احلوافل ادعنوية 
وادادية من قبل القا د الرتبوي، ويشجع  اجلو العام 

 للمدرسة. 
اا وادفهوم الواب  من التعريف مظاهر الروح المعنوية:

يتضال بأن الروة ادعنوية شعور داخلي قد ال ركن حتديده 
بشكل دقي ، وإملا ركن حتديد بع، ادظاهر اليت ركن 
من خةهلا احلكم على وجود درجة عالية من الروة ادعنوية 

هـ( من 4040لدى العامل ، ويف دراسة أجراها القثامي )
  ادظاهر، ومن أمهها: خة  نتا   الدراسة حدد بع، تل

الرضا عن ادهنة، وإحواس ادربوس  و قيادت ، وشعور 
ادربوس  و صحت  النفوية واجلودية من قبل الر يس، 

 وشعور ادربوس  و تعامل األشخاص اايط  ب .
 العوامل التي تسهم في رفع مستوى الروح المعنوية: 
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اس ودوافعهم أواًل: معرفة دافعية العمل: تتعدد حاجاا الن
 و العمل، وقد صنفها" ماسلو" إىل مخس حاجاا مرتبة 

، وحاجاا ةتصاعديًا وما يأيت: احلاجاا الفويولوجي
 األمن، واحلاجاا االجتماعية، وحاجاا ادكانة والتقدير،
واحلاجة إىل حتقي  الذاا، فالتعرف على  هذه احلاجاا 

حتقي   األفراد، ومتكنًا أوثر من يعطي اددير قربًا من
 حاجا م، ورفع روحهم ادعنوية. 

ثانياً: معرفة دينامياا اجلماعة: ويعي هذا التعرف على 
بنا  اجلماعة وترويبها، وما يوودها من عةقاا وتفاعل 

 اجتماعي ب  أفرادها.
ثالثاً: الروة ادعنوية: ويقصد هبا ادناخ الذي يوود اجلماعة 

العوامل اليت توود ويوج  سلووها، وهي حمصلة جمموعة من 
مناخ اددرسة، وتعكس نوع العةقاا اإلنوانية الوا دة 

 م(. 422١)العريف، 
وهناك عوامل مهثرة يف رفع الروة ادعنوية من أمهها:     

إدراك العامل  للهدف العام، وتوافر فرص االتصا  
الشخصي، واإلشراف اجليد على ادربوس  وحون 

والتظلماا أواًل بأو ، معاملتهم، ومعاجلة الشكاوى 
 هـ(.404١وبأسرع وقت )مصطفى،

رابعاً: احلوافل: وهي اديرياا اليت تقدمها اإلدارة لألفراد 
حلثهم وتشجيعهم على العمل، على تنوع احلوافل سواً  
أمادية وانت  أم معنوية، شريطة أن تواهم يف تنمية 

 العةقاا اإلنوانية وحب العمل واإلنتارت.
روة: وتقوم فكرة ادشاروة على أساس أن خامواً: ادشا

األفراد يشعرون بالرغبة يف اإلسهام يف حتديد أهداف 
التنظيم وادوامهة يف اختاذ القراراا، يف ول مراحل العملية 

 الرتبوية، وعلى وافة ادوتوياا.
سادساً: ادناخ النفوي: هناك جانبان أساسيان يهثران يف 

انب احلوي للعمل )مناه ، العملية التعليمية: األو : اجل
وسا ل تعليمية، مباني مدرسية(، واجلانب ا خر: اجلانب 
النفوي للعمل، ولفرتة قريبة اهتمت اإلدارة الرتبوية 
باجلانب األو  وأغفلت اجلانب الثاين، من جرا  ذل  
واجهت اإلدارة مشكةا إدارية متعددة )النابة، 

 هـ(.404١

رفع موتوى الروة ادعنوية وددير اددرسة دور يف        
لدى ادعلم ، وذل  من خة  توف  ادناخ التنظيمي 
ادناسب إلقامة العةقاا اإلنوانية البنا ة، و ياة بياة 
عمل مناسبة من حي  توف  مجيع وسا ل الراحة 
للمعلم ، وإشراك ادعلم  يف اختاذ القراراا يف اددرسة، 

بي على الشورى واحرتام واستخدام ملق إداري درقرادي م
الرأي ا خر، وتفوي، الصةحياا إىل ادربوس  بقصد 
رفع روحهم ادعنوية، واستخدام شبكة من االتصا  الفعا  
داخل اجلها  اإلداري يواعد على تكوين مناخ مناسب 
للعةقاا اإلنوانية، واالستماع إىل شكاوى العامل  

مل  واحرتامهم، ومعاجلتها بشكل فاعل، ومنال الثقة للعا
ومعاملتهم بالعد  وادواواة، وجعلهم يشعرون بأهنم 

 م(.423١أعضا  مهم  يف اددرسة )احلون، 

 تهثر اليت العوامل مهأ من أن الباحث  من وث  ويرى    

 ادعلم دور وضوة: يف تتلخ  للعامل  ادعنوية الروة يف

 دعاملةا يف والعدالة االتصا ، وسا ل ووفاية العامل، أو

 والثقة العمل، عن والرضا اإلشراف، ووفاياا وادكافآا،

 مع واالندمارت للفري ، التنظيمية والكفا ة العامل ، يف

 وإضا ة وية من  مناسبة عمل يروف ووجود اللمة ،

 ادهسوة، يف قيادي  إداري  وتوف  وصفوف، ومقاعد

 دعلم ا وتأم  والشورى، الدرقرادية نظام ابدأ والعمل

 ,Berkowitz).) ب وووتلوغ ها  والعجل األمراض ضد

1997  
 الدراسات السابقة ذات الصلة:ثانيًا: 

ـــــــادة التحويليـــــــة     ـــــــت وثـــــــ  مـــــــن الدراســـــــاا يف القي أجري
والتعامليـــــــة وغ هــــــــا مـــــــن االلاهــــــــاا احلديثـــــــة يف القيــــــــادة 
اهسوــــاا التعلــــيم العــــام والعــــا  االيــــة واألجنبيــــة، إال أن 

ــــة والتعامليــــة الدرا ــــ  القيــــادة التحويلي ــــيت مجعــــت ب ســــاا ال
وعةقتها بالروة ادعنوية لدى ادعلم  تعد حمدودة إىل حـد  
وبـــ . ومـــع ذلـــ  اســـتطاع الباحـــ  احلصـــو  علـــى بعـــ، 
الدراســـاا ادتعلقـــة بأملـــاا القيـــادة التحويليـــة والتعامليــــة يف 
التعليم العام. ويعـرض الباحـ  الدراسـاا الوـابقة موضـوع 
الدراســة حوــب التولوــل الــلمي بدايــة مــن األقــدم، وصــواًل 
إىل األحــــد ، انطةقــــاً مــــن الدراســــاا الــــيت تناولــــت ملــــق 
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ـــــدى مـــــديري ادـــــدارس، إىل  ـــــة ل ـــــة والتعاملي القيـــــادة التحويلي
الدراساا اليت تناولت موتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم  

 يف التعليم العام.  
تعـــرف الهـــدفت إىل  ( دراســـةم3444أجـــرى اليامـــدي )   

مــــــــدى ممارســــــــة القــــــــادة األوــــــــادري  يف اجلامعــــــــاا علــــــــى 
الوعودية للقيادة التحويلية، وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن 

( عضو هياة تدريس واستخدمت االستبانة وسيلة 3243)
جلمـــــع البيانـــــاا، وأيهـــــرا النتـــــا   أن خصـــــا   القيـــــادة 

 اجلامعــااالتحويليــة وعناصــرها لــدى القــادة األوــادري  يف 
توافرهـا وانـت بدرجـة متوســطة.  الوـعودية مـن حيـ  درجـة

ــــت هنــــاك فــــروق ذاا داللــــة إحصــــا ية عنــــد موــــتوى  ووان
( يف عناصر القيادة التحويلية تعلى دتي  الوييفـة، 4741)

ا تعــلى دتيــ ي اجلامعــة ومل تكــن هنــاك فــروق دالــة إحصــا يً 
 والتخص . بينما وانت هنـاك فـروق ذاا داللـة إحصـا ية
يف خصـــــــا   القا ـــــــد التحـــــــويلي تعـــــــلى دتيـــــــ ي الوييفـــــــة 

ا تعلى دتي  والتخص ، ومل تكن هناك فروق دالة إحصا يً 
 اجلامعة .

دراســـــــــــة  ( م2001) Supisingســـــــــــوبيلن   وأجـــــــــــرى    
هدفت إىل تعرف ملق القيادة التحويلية الذي رارس  مديرو 

عليميـــة ادـــدارس الثانويـــة يف قوـــم التعلـــيم العـــام بادنطقـــة الت
 (423) الثامنــة يف أم وــا. وقــد تكــون جمتمــع الدراســة مـــن

القيــــــــــــــــادة مـتعـــــــــــــــــددة  اســــــــــــــــتبانةمــــــــــــــــديرًا، واســــــــــــــــتخدمت 
ـــا   الـــيت  جلمـــع البيانـــاا. (MLQالعـوامــــل) ومـــن بـــ  النت

الـنمق القيـادي التحـويلي الـذي  أنتوصلت إليها الدراسة، 
 ف  ِصــن وُ يوــتخدم  مــديرو ادــدارس وــان اوــتوى جيــد، وإ

( ســــنة امارســــتهم  44 – 41يرون مــــن ذوي ا،ــــربة )ادــــد
ــــــة  للتــــــأث  ــــــي، واالعتباري ــــــل العقل ــــــارة، والتحفي ــــــا ، واإلث ادث

  .الفردية، وهي جماالا القيادة التحويلية، بدرجة عالية
 Yu, Leithwood وهدفت دراسة يــو وليثوود وجانتل   

Jantzi(2002)التحويليـــة علـــى  إىل تعـــرف تـــأث  القيـــادة م
لام ادعلمــ  بــالتيي  يف ادــدارس االبتدا يــة هبــون  وــون ، التــ

( مدرسـة ابتدا يـة، 444وقد اشـتملت عينـة الدراسـة علـى )
وقــد بلــد عــدد ادعلمــ  وادعلمــاا الــذين اختــ وا مــن هــذه 

 معلمـــاً ومعلمـــة. وا تطـــوير أداة لقيـــاس (3204ادـــدارس )

رة. ( فقــ444درجــة ممارســة القيــادة التحويليــة تكونــت مــن )
وقـــــد أيهـــــرا النتـــــا   أن ادعلمـــــ  يوافقـــــون علـــــى ممارســـــة 

ـــــادة التحويليـــــة ـــــبع، أبعـــــاد القي خاصـــــة تلـــــ   ،مـــــديريهم ل
ادتعلقـــة بتهياـــة توقعـــاا عاليـــة مـــن النمـــو ادهـــي للمعلمـــ  

ومل يوافــــ  هــــهال  ادعلمــــون علــــى أن مــــديري  ،وأدا  الطلبــــة
نــت ادــدارس يقــدمون ملــاذرت مناســبة ركــن االقتــدا  هبــا، ووا

مــــوافقتهم ضــــعيفة فيمــــا يتعلــــ  ببنــــا  الربيــــة اددرســــية، وإن 
ــــة ،األوضــــاع اددرســــية أســــهمت يف التــــلام ادعلمــــ   ،والطلب

 من ممارساا القيادة التحويلية. أعلىوأوليا  األمور بدرجة 
 إىلدراســـــة هـــــدفت  (م2002) Lucksلـــــووس  وأجـــــرى   

دارس حتديــــد العةقــــة بــــ  ممارســــة القيــــادة التحويليــــة يف ادــــ
العامــــة يف مدينــــة نيويــــورك وبـــــ  دافعيــــة ادعلمــــ  يف تلـــــ  

الفرضــية: أن الــاه القا ــد  ــو  ادــدارس، مــن خــة  اختبــار
القيادة التحويلية يليد دافعية ادعلمـ  للعمـل. وقـد تكونـت 

 ،( مدرســـــــــــة4484) عينـــــــــــة الدراســـــــــــة مـــــــــــن ادعلمـــــــــــ  يف
( MLQالعوامـــــل )القيـــــادة متعـــــددة  اســـــتبانةواســـــتخدمت 

موال الرضا الوييفي وسيلت  جلمع البياناا. وبينـت  داةوأ
ن القيــادة التحويليــة هلــا أثــر أالنتــا   عــدم وجــود دليــل علــى 

يف دافعيــــة ادعلمــــ  يف ادــــدارس، وبــــذل  رفضــــت الفرضــــية 
 الصــــــفرية. ومــــــا أيهــــــرا النتــــــا   أن القا ــــــد التحــــــويلي ال
يـة خيتلف عن غ ه من القادة الذين يوـتخدمون أملادًـا قياد

 للتأث  يف دافعية العامل   و العمل. أخرى
( فقــد هــدفت إىل حتديــد م3443أمــا دراســة مصــطفى )   

ممارســاا القيــادة التحويليــة الــيت متيــل أدا  مــديري ادــدارس، 
وإىل وضع تصور مقـرتة لتطـوير أدا  مـدير اددرسـة ادصـري 
يف ضــــــو  ملــــــق القيــــــادة التحويليــــــة وادعــــــاي  العاديــــــة دــــــدير 

درسة، ويف يل ادتي اا العادية. وقد أيهرا النتا   أن اد
مديري اددارس يوتخدمون ثةثة أملاا قيادية هـي: الـنمق 

ــــوقرادي، ــــدرقرادي األوت ــــنمق ال ــــنمق الرتســــلي. ،وال ويف  وال
ضو  ذل  ا تقدمي تصور مقرتة لتطوير أدا  مدير اددرسة 

تمل علـى وقـد اشـ، يف ضو  استخدام ملق القيادة التحويلية
 بع، الوماا الرملية والتقنية دديري اددارس. 

مـــن دراســـة جيوـــيل وســـليجر ، واليثـــود، ووـــان اهلـــدف    
&  Geijsel, Sleegers, Leithwoodوجــــانتلي 
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Jantzi (2003)تأث  القيادة التحويلية على تعرف الهو  م
ــــلام ادعلمــــ  واجلهــــد  ــــو اإلصــــةة اددرســــي. وقــــد  يف الت

يف هولنــدا وونــدا، وتكونــت عينــة الدراســة  أجريــت الدراســة
( 3444ومشلــت ) ،اهلولنديـة مــن مــدارس الصــفوف الثانويــة

( مدرســــة ثانويــــة، وضــــمت عينــــة 01معلــــم ومعلمــــة مــــن )
معلمــــــاً ومعلمــــــة يعملــــــون يف  (4003الدراســــــة الكنديــــــة )

مــدارس إعداديــة وثانويــة، وقــد ا مجــع البيانــاا باســتخدام 
ويليـــة، وأيهـــرا النتـــا   وجـــود لقيـــاس القيـــادة التح ةاســـتبان
إجيابية ب  أبعـاد القيـادة التحويليـة والكفـا ة ارتبادية عةقة 

الذاتيــــة، والثقـــــة بــــالنفس، واألهـــــداف الشخصــــية، وتقـــــدير 
الذاا، وصناعة القرار، واجلهد اإلضايف، وااللتلام بـالتيي ، 
ومبــادراا اإلصــةة اددرســي يف ادــدارس الثانويــة اهلولنديــة 

إجيابيـة بـ  ادشـاروة يف  ةرتباديان هناك عةقة أة، و والكندي
ن بنا  الربية أصنع القرار والتطوير ادهي وااللتلام بالتيي ، و 

لـــــ  تـــــأث  مهـــــم يف تقـــــدمي ادعلمـــــ  للجهـــــود اإلضــــــافية يف 
 اددارس اهلولندية والكندية . 

هــــدفت إىل  بدراســــة (م2003) Layton وقــــام اليتــــون    
عةقة ب  سلوك القيادة التحويلية دديري التأود من وجود 

تعلـم الطلبـة، وهـل يقـود انديانا و اددارس ادتوسطة يف والية 
ـــادة التحويليـــة إىل درجـــاا  ـــوييفي أملـــق القي علـــى للرضـــا ال

ا، ( مــديرً 431) للمعلمــ . وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن
ومــــن بــــ   واســــتخدمت االســــتبانة وســــيلة جلمــــع البيانــــاا.

عدم وجود عةقـة ذاا  يت توصلت إليها الدراسة:النتا   ال
بــــ  ملــــق القيــــادة  (4741)عنــــد موــــتوى  إحصــــا يةداللــــة 

ـــــة وحتصـــــيل الطلبـــــة يف الصـــــف  الوـــــابع والثـــــامن،  التحويلي
عنـد  إحصـا يةا وبداللـة جيابيًـإوارتبق ملق القيـادة التحويليـة 

 بالرضا الوييفي للمعلم .( 4741)موتوى 
( إىل تطـــــــوير أداة م3440اين )وهـــــــدفت دراســـــــة العمـــــــر    

لقيــــاس ســــلوك القيــــادة التحويليــــة يف اإلدارة الرتبويــــة. وقــــد 
حددا أبعاد األداة وصـييت فقرا ـا اـا يتناسـب مـع البياـة 

ـــــ   ،صـــــدقها وثبا ـــــا الرتبويـــــة اليمنيـــــة، وا إجيـــــاد وبعـــــد ذل
( معلمـاً ومعلمـة 844دبقت على عينـة بلـد عـدد أفرادهـا )

وباســتخدام التحليــل ، بوــيطةالعشــوا ية الطريقــة الواختــ وا ب

العاملي ا التأود من صةحية األداة لقياس سلوك القيـادة 
 التحويلية للمديرين اليمني . 

دراســـــــة وـــــــان  ( م2004) Griffithوأجـــــــرى جريفـــــــ     
اهلــــدف منهـــــا بيـــــان العةقـــــة بــــ  القيـــــادة التحويليـــــة ورضـــــا 

مـــــل، وا ادعلمـــــ  وأدا هـــــم اددرســـــي ورغبـــــتهم يف تـــــرك الع
تطبي  هذه الدراسة على مدارس ابتدا ية يف منطقة تعليمية 

بـأن القيـادة  وب ة، وقد عل ا نتا   الدراسة الدليل القا ـل
التحويليـــة تظـــل أحـــد أهـــم أملـــاا القيـــادة األوثـــر فاعليـــة يف 
مجيع ادنظماا، اا يف ذل  ادنظماا التعليمية احلكومية، 

ر اددرســــة مرتبطــــة بشــــكل ومل تكــــن القيــــادة التحويليــــة دــــدي
مباشــــر مــــع األدا  اددرســــي وتــــرك العمــــل، بــــل وــــان الرضــــا 

 الوييفي عامًة وسيطاً ب  هذين ادتي ين.
 Jarcagin, Kenneth جارنكاج أما دراسة     
 ادديرين قيادة ممارساا ب  العةقة تناولتف( م2004)

مديري مدارس  44 العينة وانت فقد ادعلم ، ومعنوياا
 الروة أن النتا   بينت وقد، ومعلمة معلماً  ١١0و

 داللة ذاا عةقة ناكه وأن مرتفعة، للمعلم  ادعنوية

 ادعنوية والروة للمديرين القيادة ممارسة درجة ب  احصا ية

 أن رواهأي ادشارو  رينيادد أن بينت وما للمعلم ،

 من أعلى درجة ذاتياً  اددروة القيادة ممارسة يف مهلدي

 مهلدي ادديرين وأن األحبا ، يف ادوجود ادوتوى

 م،هلولوو مهمعلمي إدراواا من أوثر قيادية ممارساا

 دتي  تعود إحصا ية داللة ذاا فروق وجود بينت وما

 (1)على مخرب  تليد الذين ادعلم  نإ حي  ا،ربة،
 ا،ربة ذوي ادعلم  من أوثر معنوية روة مهلدي سنواا

 .األقل
ــــام تشــــن و     ــــة بطبيعتهــــا ق ــــ ، وبدراســــة ومي يف ادنحــــى ذات

بدراســـة هـــدفت اىل  (م2007)Chung &Chenوتشـــاند 
تعــــرف أثــــر الــــنمق القيــــادي التحــــويلي دــــديري ادــــدارس يف 
ســـــــلوك ادوادنـــــــة التنظيميـــــــة للمعلمـــــــ  وموـــــــتوى اإلجنـــــــا  
ــــة التنظيميــــة  ــــ  العدال ــــدور الــــذي تلعب التنظيمــــي، وتعــــرف ال

قـــة. اســـتعمل الباحـــ  اســـتبان  القيـــادة والثقـــة يف تلـــ  العة
درجـــــة ممارســـــة ادـــــديرين  لتعـــــرف MLQمتعـــــددة العوامـــــل 

للقيـــــــادة التحويليـــــــة، وأداة أخـــــــرى لتعـــــــرف درجـــــــة ممارســـــــة 
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ادعلمــ  لوــلوك ادوادنــة التنظيميــة. تكونــت عينــة الدراســة 
( مدرســــة مــــن ادــــدارس 18معلًمــــا يعملــــون يف ) 308مــــن 

وقــد توصــلت الدراســة إىل وجــود الثانويــة ادهنيــة يف تــايوان. 
عةقــــة إجيابيــــة للــــنمق القيــــادي التحــــويلي بوــــلوك ادوادنــــة 
التنظيميــــــة للمعلمــــــ  وموــــــتوى اإلجنــــــا  التنظيمــــــي. ومــــــا 
يهرا العدالة التنظيمية وموتوى الثقة الوا دة يف اددرسة 
وعوامـــــل وســـــيطة يف تلـــــ  العةقـــــة. ومـــــا أشـــــارا نتـــــا   

شرة للـنمق القيـادي التحـويلي، الدراسة إىل العةقة غ  ادبا
وموـــتوى اإلجنـــا  التنظيمـــي، وقـــد لعبـــت العدالـــة التنظيميـــة 

 دورًا وسيطًا فيها.
تعــــرف  إىلبدراســــة هــــدفت  م(3441) وقــــام بــــي عطــــا   

 األردندرجـــــة ممارســـــة مـــــديري ادـــــدارس الثانويـــــة العامـــــة يف 
لنمطـي القيـادت  التحويليــة والتبادليـة وعةقتهمـا بــاالحرتاق 

 (Interpersonal)شخصــــــية  فوــــــي والعةقــــــاا البــــــ الن
ا ( معلًمـــــ١١8ادعلمـــــ . وقـــــد تكونـــــت العينـــــة مـــــن ) عنـــــد

واســـتخدمت  ،ومعلمـــة اختـــ وا بالطريقـــة الطبقيـــة العشـــوا ية
القيــادة متعــددة  اســتبانةجلمــع البيانــاا هــي:  أدوااثــة  

ومقيـــاس ماســـةك لةحـــرتاق النفوـــي،  ،(MLQالعوامـــل )
شخصــية. ومــن أهــم النتــا   الــيت  البــ  العةقــاا واســتبانة

ن درجـــة ممارســـة مـــديري ادـــدارس أتوصـــلت إليهـــا الدراســـة، 
التحويليــة  لكــل مــن ملطــي القيــادت  األردنيــةالثانويــة العامــة 

والتبادليــــة وانــــت متوســــطة، وأن هنــــاك عةقــــة ســــلبية ذاا 
بـــ  درجـــة ممارســـة  (4744)عنـــد موـــتوى  إحصـــا يةداللـــة 

نوية لنمق القيادة التحويليـة وبـ  تكـرار مديري اددارس الثا
االحــــرتاق النفوــــي وشــــدت  عنـــــد ادعلمــــ ، بينمــــا وجـــــدا 

 (4744)عنـــد موـــتوى إحصـــا يةعةقـــة اجيابيـــة ذاا داللـــة 
بـــ  درجـــة ممارســـة مـــديري ادـــدارس الثانويـــة لـــنمق القيـــادة 

ـــــ  ـــــ  موـــــتوى العةقـــــاا الب ـــــة وب ـــــ   التحويلي شخصـــــية ب
 ادعلم  ومديري مدارسهم.

( إىل تعــرف موــتوى م3441وهــدفت دراســة العنــلي )    
الولوك القيادي التحويلي دديري اددارس الثانوية الوعودية 
وعةقتــ  بــاألدا  الــوييفي للمعلمــ . وقــد أجريــت الدراســة 
علـى مجيــع مــديري ادــدارس الثانويـة يف أربــع منــاد  تعليميــة 

 يراً،( مـــد424يف ادملكـــة العربيـــة الوـــعودية بلـــد عـــددهم )

ومـــا اختـــ ا عينـــة دبقيـــة عشـــوا ية مـــن ادعلمـــ  يف هـــذه 
( معلمــــــــــاً. 3١0ادنــــــــــاد  األربــــــــــع بلــــــــــد عــــــــــدد أفرادهــــــــــا )

واستخدمت أداتان إحدامها دورا لقياس موتوى الولوك 
القيـــادي التحـــويلي للمـــديرين، والثانيـــة هـــي" أملـــوذرت تقيـــيم 
األدا  الــــــوييفي للمعلمـــــــ " الـــــــذي أعدتـــــــ  و ارة ادعـــــــارف 

ومـــن بـــ  النتـــا   الـــيت توصـــلت إليهـــا الدراســـة  دية.الوـــعو 
هــي: اخنفــاض موــتوى الوــلوك القيــادي التحــويلي دــديري 

وعــدم وجــود فــروق ذاا داللــة  ،ادــدارس الثانويــة الوــعودية
يف موـــــــتوى الوـــــــلوك  (4741)إحصـــــــا ية عنـــــــد موـــــــتوى 

ــــادي التحــــويلي تعــــلى دتيــــ اا: التخصــــ ، وا،ــــربة،  القي
ليميــــــــة، اخنفــــــــاض موــــــــتوى األدا  واخــــــــتةف ادنطقــــــــة التع

ـــــوييفي للمعلمـــــ ، وعـــــدم وجـــــود عةقـــــة  ـــــ ال ـــــة  ارتبادي دال
بـــــ  الوـــــلوك القيـــــادي  (4741)إحصـــــا ياً عنـــــد موـــــتوى 

 التحويلي للمديرين و األدا  الوييفي للمعلم . 
هـــــــ( بدراســــــة  ــــــدف إىل 403١ومــــــا قامــــــت ونوــــــارة )   

ــــــــادي  ــــــــ  ادــــــــديراا يف ســــــــلووهن القي التعــــــــرف علــــــــى تطبي
صـــا   الشخصـــية، وادهنيـــة، والقيميـــة يف واقـــع اإلدارة للخ

اددرســـية، ورفـــع موـــتوى الوـــلوك القيـــادي التحـــويلي لـــدى 
ــــة  ــــة التحــــدياا ادعرفي مــــديراا ادــــدارس يف ادوــــتقبل دواوب
والفكريـــة والتقنيـــة ادعاصـــرة، وأوـــدا يف دراســـتها علـــى أن 
ن أفــراد العينــة مــن ادــديراا، وادوــاعداا، وادعلمــاا يــوافق

بشـــكل عـــام علـــى انطبـــاق خصـــا   الوـــماا الشخصـــية 
وادهنيـــة والقيميـــة للقيـــادة التحويليـــة علـــى الوـــلوك القيـــادي 

 دديراا اددارس الثانوية يف الواقع بدرجة فوق ادتوسق.
 تدفم( بــنجرا  دراســة  ــ3442وقــام الشــريفي والتــنال )   
درجــــة ممارســــة مــــديري ادــــدارس الثانويــــة علــــى تعــــرف الإىل 
صة يف دولة اإلمـاراا العربيـة ادتحـدة للقيـادة التحويليـة ا،ا

معلمــيهم، وقــد تكونــت عينــة البحــ  مــن  مــن وجهــة نظــر
معلًمــا ومعلمــة اختــ وا بالطريقــة الطبقيــة العشــوا ية  (١24)

مــــــن مجيــــــع ادنــــــاد  التعليميــــــة يف دولــــــة اإلمــــــاراا العربيــــــة 
القيـــــادة متعـــــددة العوامـــــل  اســـــتبانةواســـــتخدمت  ادتحـــــدة.

(MLQ ) ـــــادة ممارســـــة درجـــــة لقيـــــاس  بعـــــد التحويليـــــة القي
. وقد ا التأود ةاإلماراتيترمجتها إىل العربية وتكييفها للبياة 

مـــــن صـــــدقها وثبا ـــــا. واســـــتخدمت ادتوســـــطاا احلوـــــابية 
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ـــــاين  ـــــار التـــــا ي، وحتليـــــل التب واال رافـــــاا ادعياريـــــة، واالختب
ــــــار شــــــيفي ، األحــــــادي وســــــا ل إحصــــــا ية دعاجلــــــة و ، واختب
 البياناا.

ن درجــة ممارســة أوقــد توصــل البحــ  إىل النتــا   ا تيــة:    
مـــديري ادـــدارس الثانويـــة ا،اصـــة يف دولـــة اإلمـــاراا العربيـــة 
ادتحـــدة للقيـــادة التحويليـــة بشـــكل عـــام وانـــت مرتفعـــة مـــن 

ذاا داللة  اً هناك فروق ، وأنوجهة نظر ادعلم  وادعلماا
ممارســـة مـــديري يف درجـــة  (4744)إحصـــا ية عنـــد موـــتوى 

ادــدارس الثانويــة ا،اصــة يف دولــة اإلمــاراا العربيــة ادتحــدة 
، اإلنـــــا للقيـــــادة التحويليـــــة تعـــــلى دتيـــــ  اجلـــــنس ولصـــــا  

ودتي  ادههل العلمي ولصـا  ادههـل العلمـي ماجوـت  فمـا 
فــــوق، ومل توجــــد فــــروق ذاا داللــــة إحصــــا ية تعــــلى دتيــــ  

وصى هبـا الباحثـان: إجـرا  ومن ب  التوصياا اليت أ، ا،ربة
حبــــــ  مماثــــــل للبحــــــ  احلـــــــا  عــــــن القيــــــادة التحويليـــــــة يف 
مهسوــــاا تربويــــة أخــــرى، يتنــــاو  متيــــ اا أخــــرى دعرفــــة 

 أثرها.

م( إىل  3442وهـــــــــدفت دراســــــــــة ا،ةيلــــــــــة وســــــــــعادة )    
التعــــرف علــــى العةقــــة بــــ  درجــــة ممارســــة مــــديري مــــدارس 

ليــة وســلوك ادوادنــة حمافظــة اللرقــا  ومــديرا ا للقيــادة التحوي
التنظيميــة دعلمــي تلــ  ادــدارس ومعلما ــا، وتكونــت عينــة 

( معلًما ومعلمة شارووا يف هذه الدراسة 31١الدراسة من )
من خة  اإلجابة عن أسالة أداتيها. وقد توصلت الدراسة 
إىل وجود عةقة ارتبادية موجبة، ومتوسطة، ودالة إحصا ياً 

ادهـــــا األربعـــــة متفرقـــــة وجمتمعـــــة بـــــ  القيـــــادة التحويليـــــة بأمل
وســـلوك ادوادنـــة التنظيميـــة للمعلمـــ ، وأربعـــة أبعـــاد منهـــا: 
التعــــــــــاون، والــــــــــوعي، واالهتمــــــــــام، والوــــــــــلوك احلضــــــــــاري، 
والكياسة، بينما ارتبطت القيادة التحويلية وأبعادها بوـلوك 
الــــــروة الرياضــــــية بعةقــــــة ضــــــعيفة، وســــــالبة، وذاا داللـــــــة 

  ســة إىل أن القيــادة التحويليــةإحصــا ية. ومــا توصــلت الدرا
متنب  متوسق ذو داللة إحصا ية لولوك ادوادنة التنظيميـة 

(، وأن أوثر أملاا القيادة التحويلية تنبـهاً 4743للمعلم  )
 (،  474١(، ويلي  الدافع اإلهلامي )4703التأث  ادثا  )

 

بينمـــــا انتفـــــت الداللـــــة اإلحصـــــا ية ألثـــــر بعـــــدي االعتباريـــــة 
 واالستثارة الفكرية.  الفردية،

هـــ( دراســة  ــدف إىل التعــرف 4044وأجــرى الوــميال )   
علـــى درجـــة ممارســـة ربســـا  األقوـــام العلميـــة جبامعـــة اإلمـــام 
حممـــــــد بـــــــن ســـــــعود اإلســـــــةمية بالريـــــــاض لنمطـــــــي القيـــــــادة 
التحويليــة والتعامليــة، والتعــرف علــى درجــة مشــاروة أعضــا  

توصــلت الدراســة هياــة التــدريس باجلامعــة يف صــنع القــرار، و 
إىل نتـــا   مــــن أمههــــا: أن أعضــــا  هياــــة التــــدريس باجلامعــــة 
أوـــدوا أن ربســـا  األقوـــام رارســـون ملـــق القيـــادة التحويليـــة 
بدرجــة وبــ ة جــداً، ورارســون ملــق القيــادة التعامليــة بدرجــة  
وب ة، وأودوا أهنم يشاروون يف صنع القراراا بدرجة وب ة 

ــــا   وجــــود عة قــــة ارتباديــــة، ودرديــــة، جــــداً، وأوــــدا النت
وقويـــة، ودالـــة إحصـــا ياً بـــ  ممارســـة ملـــق القيـــادة التحويليـــة 
والتعاملية لدى ربسـا  األقوـام ومشـاروة األعضـا  يف صـنع 
ـــادة  القـــراراا، إال أن هـــذه العةقـــة أوثـــر قـــوة مـــع ملـــق القي
التعامليــة، وأن هنــاك عةقــة ارتباديــة عكوــية وضــعيفة جــًدا 

متيـ  ا،ـربة وملـق القيـادة التحويليـة  وغ  دالة إحصا ًيا ب 
 والتعاملية.

وهنــاك وثــ  مــن الدراســاا ادتعلقــة بالقيــادة التحويليــة،    
والقليـــل جـــداً يف القيـــادة التعامليـــة أو اإلجرا يـــة، إال أهنـــا مل 
تكــن يف مهسوــاا التعلــيم العــام أو اجملــا  الرتبــوي، ومنهــا 

يليــــــة يف هـــــــ( عــــــن القيــــــادة التحو 4034دراســــــة اليامــــــدي )
اجلامعـــاا الوـــعودية ومـــدى ممارســـتها وامـــتةك خصا صـــها 

م( 3444مـــن قبـــل القيـــاداا األوادريـــة، ودراســـة اهلـــة  )
اســـــتخدام نظـــــرييت القيـــــادة التحويليـــــة واإلجرا يـــــة يف بعـــــ، 

م( عــن 3443الكليــاا اجلامعيــة اصــر، ودراســة العــامري )
ة الوـــــلوك القيـــــادي وســـــلوك ادوادنـــــة التنظيميـــــة يف األجهـــــل 

 مRoderts (2005)احلكومية الوعودية، ودراسة رودرتس 
عن القيادة التحويلية يف بع، اجلامعاا احلكومية، ودراسة 

هــــ( عـــن إعـــداد القيـــاداا التحويليـــة يف 4032اجلـــارودي )
هــــــ( عـــــن 4033اجلامعـــــاا الوـــــعودية، ودراســـــة العـــــا مي )

القيــــــــــادة التحويليــــــــــة وعةقتهــــــــــا باإلبــــــــــداع اإلداري بــــــــــو ارة 
ليــة، وغ هــا مــن الدراســاا الــيت تناولــت بشــكل وبــ  الداخ
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ـــــــادة التحويليـــــــة، إال أن هـــــــذه الدراســـــــاا تناولتهـــــــا يف  القي
مهسواا التعليم اجلامعي أو مهسوـاا أخـرى، وـذل  مل 
تتناو  هذه الدراساا القيـادة التحويليـة وعةقتهـا اتيـ اا 

 أخرى مثل  الدراسة احلالية.

ة يف اسـتهدافها لدراسـة وبشكل عام، اتفقت هذه الدراس  
ســـــوبيلن  القيــــادة التحويليـــــة يف التعلـــــيم العـــــام مـــــع دراســـــة 

Supising (2001م)  (م3443مصــــــــــــــطفى )ودراســـــــــــــة ،
م( 3441أمـا دراســة عطــا ) م( ،3442ودراسـة الشــريفي )

فقد استهدفت القيادة التحويلية والتبادليـة، وتناولـت بعـ، 
الـــوييفي أو  الدراســـاا القيـــادة التحويليـــة وعةقتهـــا بالرضـــا

 Griffithجريفـــــ  الدافعيـــــة لـــــدى ادعلمـــــ  مثـــــل دراســـــة 
تشــــــــن ودراســــــــة  ،(م3441دراســــــــة العنــــــــلي )و  ،(م2004)

ووـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه مChung &Chen(2007 ،)وتشـــــــــــــــــاند 
 الدراساا تناولت القيادة التحويلية فقق.

ـــو وليثــوود وجــانتل أمــا دراســة      Yu, Leithwoodيـ

Jantzi(2002 ،)ر ، واليثـــــود، جيوـــــيل وســـــليجودراســـــة م
&  Geijsel, Sleegers, Leithwoodوجــــانتلي 

Jantzi (2003)التحويلية على  تأث  القيادة فقد تناولت م
 .التلام ادعلم 

ــــــروة     يف حــــــ  أن الدراســــــاا الــــــيت تناولــــــت موــــــتوى ال
ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ  وعةقتهـــا بنمطـــي القيـــادة التحويليـــة 

ام  تكـاد تكـون قليلـة أو والتعاملية يف مهسواا التعليم الع
نــــادرة جــــداً، وقــــد اســــتطاع الباحــــ  احلصــــو  علــــى بعــــ، 
الدراسـاا الــيت تناولـت الــروة ادعنويـة بــبع، ادتيـ اا الــيت 

 تعطي مهشراا عامة دوتوى الروة ادعنوية. 
هـــــــ( دراســــــة  ــــــدف إىل 4044فقــــــد أجــــــرى القثــــــامي )   

تهـا بـالروة التعرف على أملـاا القيـادة الرتبويـة الفعالـة وعةق
ادعنويــــــة لـــــــدى معلمــــــي ادرحلـــــــة االبتدا يــــــة للبنـــــــ  ادينـــــــة 

( معلــــــــم، ١44الطـــــــا ف، وقــــــــد تكونــــــــت الدراســـــــة مــــــــن )
ووشــفت عــن موــتوى مرتفــع للــروة ادعنويــة لــدى ادعلمــ  

%(، وأن ارتفــاع موــتوى الــروة ١373بشــكل عــام بنوــبة )
ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ  عمومـــاً يكـــاد يكـــون مقرتنـــاً بـــالنمق 

تنفيذي الفعا ، وأن األملاا اليت ذورها ريدن تشـيع لـدى ال
%(، 3373مــــــديري ادــــــدارس بدرجــــــة مرتفعــــــة تصــــــل إىل )

 وليس ألي مدير يف حدود الدراسة ملق إداري سا د.
 علـى التعـرف إىلم( 4221هـدفت دراسـة سـةمة )   

ــــة الــــروة موــــتوى  اجلامعــــاا يف العــــامل  عنــــد ادعنوي

 ،اجلـنس اتيـ اا اهـوعةقت بيـةالير  الضفة يف الفلوطينية،
 أجريـت وقـد ،العلمـي لهـواده  ،ا،دمـة وسـنواا ،والعمـر

 ياـةه اً مـنعضـو  (424) مـن مكونـة عينـة علـى الدراسـة

 ادعنويـة الـروة موـتوى تـدين النتـا   راهـوأي، تـدريسال

 واضـال، بشـكل اليربيـة الضـفة جامعـاا يف العـامل  عنـد

علـى النحـو  األعلـى مـن ادعنويـة الـروة أبعـاد ترتيـب ووـان
 والــنمق، العمـل ويـروف ،الــلمة  مـع العةقـة: ا يت

 ،واحلــوافل ،والتعليمــاا واألنظمــة والقيــادة ،اإلداري

 .والرتقياا، واألجور
هــ( دراســة  ـدف إىل التعــرف 4034وأجـرى اليامــدي )   

علـــى الوـــلوك القيـــادي دـــديري ادـــدارس الثانويـــة يف منطقـــة 
تــ  بــالروة ادعنويــة للمعلمــ ، حيــ  الباحــة التعليميــة وعةق
( معلمـــاً، ونـــت  401( مـــديراً و)44بليـــت عينـــة الدراســـة )

عــن الدراســة عــدة نتــا   وتوصــياا مــن أمههــا: أن موــتوى 
الروة ادعنوية لدى ادعلم  لاه اددرسة مرتفع، ويقل ذل  
لـــــــاه اإلدارة والعـــــــامل ، وأن هنـــــــاك عةقـــــــة موجبـــــــة دالـــــــة 

ك القيــادي الــذي يهــتم بالعمــل والــروة إحصــا ياً بــ  الوــلو 
ــــــة  ادعنويــــــة للمعلمــــــ ، ووــــــذل  وجــــــود عةقــــــة موجبــــــة دال
إحصــا ياً بــ  بعـــد الوــلوك القيــادي الـــذي يهــتم بالعـــامل  
والـــــــروة ادعنويـــــــة للمعلمـــــــ  لـــــــاه اددرســـــــة، ولـــــــاه اإلدارة 

 وادعلم  أنفوهم. 
 الضــيق أثــر مClare (2001) ولـ وتناولـت دراســة     

 نـاكه أن تب  ادعلم ،  عند ادعنوية الروة على يالنفو

 يف للمعلمـ  ادعنويـة والـروة النفوـي الضـيق بـ  عةقـة
 الـروة موـتوى بـواهل ادوـببة ادصـادر أوثـر وأن بريطانيا،

 تب  وما والراتب، اددرسية، ا،دماا نق  وان ادعنوية

 على الدروغرافية للمتي اا إحصا ية داللة ذي أثر ال أن 

 عةقـة نـاكه وأن النفوـي، الضـيق وعلـى ادعنويـة الـروة

 .ادعنوية والروة النفوي الضيق ب  عكوية
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 الـيت مMcnitt (2003  ) مكنـت  ةدراسـ بينـت قـدو   

 اً معلم( 8١)من مكونة  عينة لدى ادعنوية الروة اهب قارن
 والثانيـة األوىل األدفـا  ريـاض مرحلـة يف أمريكيـة ومعلمـة

 (MAP) ،بـ  إحصـا ية داللـة ذاا فـروق دتوجـ ال أنـ 

 وأن اجملمـوعت ، اختبـار يطبقـون الـذين الثالـ ، صـفال

: يهـ ادعلمـ  لـدى ي الوـ الشـعور سـببت الـيت العوامـل
 الوـلوك ونقـ  ادـدارس، يف يعملونـ  دـا التقـدير عـدم

 بـ  العةقـة وسـو  الطلبـة، لـدى للـتعلم والدافعيـة اإلجيـا 
 وعـدم اإلدارة، قبـل مـن االحرتام ق ون والطلبة، ادعلم 

 ،اهبـ يقومـون الـيت مـةهاد ا إلهنـ الكـايف الوقـت مهإعطـا 
 .ادكتبية األعما  ووثرة
 أجرى ادعنوية الروة حتديد موتوى ااولة دراسةويف    

  مSantos & Sanders (2003) سانتو وساندر 

 ةعين على ادهثرة والعوامل ادعنوية الروة موتوىدراسة عن 
 ادرحلة معلمي من ومعلمة( معلمًا 314)من مكونة

 ،األمريكية ادتحدة الوالياا يف (جوام) منطقة يف الثانوية
 اإلجيابية والفكرة الدروغرافية العوامل أن دراست  وبينت

 العوامل مهأ من يه ادعلم  قبل من ادديرين وفا ة عن

 الذين بتد  اد ال سيما م،هلدي ادعنوية الروة يف تهثر اليت

 الروة أن الدراسة بينت وذل  خاصة، عقود مهلدي

 وأن م،هغ   من أقل القوقا ي  ادعلم  عند ادعنوية

 أقل ادتوسطة ادرحلة معلمي لدى ادعنوية الروة موتوى

 الثانوية، ادرحلة معلمي لدى ادعنوية الروة موتوى من

 دتوسطةا رحلةاد معلمي عند ادعنوية الروة موتوى وأن
 أي موتوياا( 3) من (1)من بقليل أقل متوسطاً  وان

 %(.34) حوا 
دراســــــــة  مHouchard (2005)هوشـــــــرد ومـــــــا أجـــــــرى     

هبـــدف التعـــرف علـــى القيـــادة لـــدى ادـــدير، والـــروة ادعنويـــة 
للمعلــــم، والتحصــــيل الطــــة  يف ســــبع مــــدارس يف ميتشــــل  
واونيت، وقد توصـلت الدراسـة إىل وجـود موـتوى عـا  مـن 

لــروة ادعنويــة بــ  ادعلمــ  فيمــا يتعلــ  باالرتيــاة النفوــي، ا
ووجــــــود اخنفــــــاض يف الــــــروة ادعنويــــــة فيمــــــا يتعلــــــ  برواتــــــب 
ادعلمــــ ، وأن مــــديري ادــــدارس يعملــــون علــــى وضــــع ربيــــة 

 مشرتوة وتشجيع ادعلم  أوثر على الروة ادعنوية.

هـ( بدراسـة  ـدف إىل التعـرف 4032وما قام اللهراين )    
عةقة النمق القيادي دديراا ادـدارس بـالروة ادعنويـة  على

دعلمـــاا ادرحلـــة االبتدا يـــة جبـــدة، وقـــد أوضـــحت الدراســـة 
وجــود عةقـــة ارتباديـــة موجبـــة بــ  الـــنمق الـــدرقرادي وبـــ  
الـــروة ادعنويـــة، ومـــا أوصـــت الدراســـة بضـــرورة عقـــد دوراا 

يــ  تدريبيـة وور  تطبيقيـة لتـدريب ادــديراا علـى ويفيـة تطب
 األملاا القيادية اليت تواعد على رفع الروة ادعنوية.

هـــــــ(، إىل التعــــــرف علــــــى 4032و ــــــدف دراســــــة العتيــــــيب )
األملــــــاا القياديــــــة والوــــــماا الشخصــــــية دــــــديري ادــــــدارس 
وعةقتهــا بــالروة ادعنويــة للمعلمــ  يف الطــا ف، ووــان مــن 
نتــا   الدراســة أن تقــدير الــروة ادعنويــة لــدى ادعلمــ  وــان 
بدرجة عالية، وأن  ال توجد فروق ذاا داللة إحصا ية بـ  
اســـتجاباا أفـــراد عينـــة الدراســـة ومتيـــ اا الدراســـة وهـــي: 
)العمــــر، وا،ــــربة، وادههــــل العلمــــي(، ومــــا بينــــت أن هنــــاك 
عةقــة ارتباديــة موجبــة قويــة بــ  األملــاا القياديــة والوــماا 

 الشخصية، وبينهما وب  الروة ادعنوية.
هــــــ( بدراســـــة هـــــدفت إىل تـــــوف  4032للهـــــراين )وقـــــام ا   

ادعلومـــــاا عـــــن دبيعـــــة تعامـــــل ادعلمـــــاا يف يـــــل األملـــــاا 
ادختلفــة للوــلوك القيــادي، وإلقــا  الضــو  علــى أمهيــة الــروة 
ادعنويــــــة وأثرهــــــا يف إنتاجيـــــــة ادعلمــــــاا، وعةقــــــة الوـــــــلوك 

( ١444القيادي يف الروة ادعنويـة، ومشلـت عينـة الدراسـة )
ة، ومن نتا   الدراسة أن هناك عةقة ارتبادية مديرة ومعلم

 موجبة ب  ملق القيادة وب  الروة ادعنوية لدى ادعلماا.
 درجة على التعرف هـ(، إىل4044وهدفت دراسة العمر )

 لـدى التحويليـة القيـادة خصـا   ممارسـة ودرجـة تـوفر،

 سـعود بـن حممـد اإلمـام جامعـة يف األقوام  العلمية ربسا 

 لـدى ادعنويـة الـروة موـتوى علـى والتعـرف ،اإلسـةمية

 العةقـة عـن والكشـف اجلامعـة، يف التـدريس هياـة أعضـا 

 الـروة وموـتوى التحويليـة القيـادة خصـا   ممارسـة بـ 

 بـ  العةقـة عـن بأبعادمهـا ادختلفـة، والكشـف ادعنويـة

 (404) الدراسـة الشخصـية، وقـد بليـت عينـة العوامـل

ريس، ومـن أبـر  نتـا   الدراسـة التـد هياـة أعضـا  مـن عضـواً 
 ربسـا  لـدى التحويليـة القيـادة خصـا   حمـاور أن تـوفر

وب ة،  بدرجة األعضا  موافقة على حصل العلمية األقوام
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 القيـادة خصـا   اـاور األقوـام ربسـا  ممارسـة وأن

 وأما وب ة، بدرجة األعضا  موافقة على حصلت التحويلية

فقـد  والرسـالة والربيـة والتشـجيع، خصـا   التحفيـل حمـورا
 أفـراد أن، و متوسـطة بدرجـة األعضـا  موافقـة علـى حصـة

 الـروة أبعـاد علـى وبـ ة بدرجـة موافقـون الدراسـة عينـة

 دالـة فـروق التـدريس، ووجـود هياـة أعضـا  لـدى ادعنويـة

 القيـادة يف خصـا   العينـة أفـراد الاهـاا بـ  إحصـا ًيا

 وعدما،ربة،  اباختةف متي اا العمر، وسنوا التحويلية

الدراسـة  عينـة أفـراد الاهـاا بـ  إحصا ًيا فروق دالة وجود
 داللـة ذاا فـروق وجـود عـدمو ادعنويـة،  الـروة أبعـاد حـو 

متيــ اا  العينـة بـاختةف أفــراد بـ  الاهـاا إحصـا ية
 العلمية. والرتبة العمر،

والدراساا الـيت تناولـت الـروة ادعنويـة وثـ ة، إال 
بـالتعليم العـام أو ال تتعلـ  بالعةقـة بـ  ملطـي أهنا ال تتعل  

القيـــادة التحويليـــة والتعامليـــة، وختتلـــف هـــذه الدراســـة، الـــيت 
توتهدف دراسة درجة ممارسة مديري مدارس التعلـيم العـام 
يف منطقــــــة القصــــــيم التعليميــــــة لنمطــــــي القيــــــادة التحويليــــــة 
 والتعامليــة وعةقتهمــا اوــتوى الــروة ادعنويــة لــدى ادعلمــ 
عن الدراساا الوـابقة يف أهنـا حتـاو  الكشـف عـن العةقـة 
بـــــ  ملطـــــي القيـــــادة التحويليـــــة والتعامليـــــة وموـــــتوى الـــــروة 
ادعنويــــة، يف حــــ  روــــلا معظــــم الدراســــاا الوــــابقة علــــى 
القيــــادة التحويليــــة أو التعامليــــة فقــــق، أو القيــــادة التحوليــــة 
وأثرهــــا علــــى متيــــ  آخــــر، أمــــا هــــذه الدراســــة فاســــتهدفت 

كشف عن العةقة بـ  ملطـي القيـادة التحويليـة والتعامليـة ال
وموتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم ، إضـافة إىل اسـتخدام 

 أساليب إحصا ية أخرى.
 ثالثًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة

يعـــــرض الباحـــــ  اإلجـــــرا اا ادنهجيـــــة للدراســـــة، مبينـــــاً    
، وخصـا   منه  الدراسـة ادتبـع، وجمتمـع الدراسـة وعينتهـا

العينـــــــــة، وأداة الدراســـــــــة، وصـــــــــدقها وثبا ـــــــــا، وادعاجلـــــــــاا 
 اإلحصا ية ادوتخدمة يف الدراسة.

 منهج الدراسة:
 باستخدام الباح  قام الدراسة أهداف حتقي  أجل من   

 تتناو  البح  يف دريقة، وهو التحليلي الوصفي ادنه 

 للدراسة متاحة موجودة وممارساا ،ويواهر ا،حداثً أ

، جمريا ا يف الباح  تدخل دون ،هي وما ياسوالق
وحيللها  فيصفها معها يتفاعل أن الباح  ويوتطيع
 عن الكشف إىل الدراسة هذه فو د ،م(3443)األغا، 

القيادة التحويلية والتعاملية لدى مديري اددارس يف منطقة 
  القصيم التعليمية وعةقتها بالروة ادعنوية لدى ادعلم . 

 اد عينة الدراسة:خصائص أفر 
 )أ( ا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المرحلة الدراسية.

 (1جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المرحلة الدراسية

( يتضال تو يع أفراد عينة 4جلدو  رقم )من خة  قرا ة ا
الدراسة حوب ادرحلة الدراسية؛ حي  بليت نوبة أفراد 

%(، وبليت 0471عينة الدراسة من ادرحلة االبتدا ية )
%(، 4473نوبة أفراد عينة الدراسة من ادرحلة ادتوسطة )

%( من جمموع 3372بينما جا ا نوبة ادرحلة الثانوية )
 ة.أفراد عينة الدراس

 )ب( ا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.
 (2جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

للمعلم ؛  ( ادههل العلمي3وما يتضال من اجلدو  رقم )
( معلماً من 3320حي  شارك يف هذه الدراسة اديدانية )

% (، بينما بلد عينة 8871محلة البكالوريوس بنوبة ) 
%(، 874( معلماً بنوبة )3١0الدراسة من محلة الدبلوم )

( 22أما عدد ادعلم  من محلة اداجوت  فبلد عددهم )
ن %( من جمموع عينة الدراسة م474معلمًا بنوبة) 

 ادعلم .

 المجموع المرحلة الدراسية
 الثانوية المتوسطة االبتدائية

 % ا % ا % ا % ا
4442 0471 2١8 4473 884 3372 4413 444 

 المجموع المؤهل العلمي
ماجستير  بكالوريوس دبلوم

 فأعلى
 % ا % ا % ا % ا
3١0 874 332

0 
887
1 

22 474 441
3 

444 
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 ج( ا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة.
 (3جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة
 المجموع الخبرة

 5أقل من 
 سنوات

إلى أقل  5من 
 11من

 فأكثر 11من 

 % ا % ا % ا % ا
١2
4 

3
3 

24
1 

327
١ 

413
2 

087
0 

441
3 

44
4 

 
اد عينة الدراسة ( تو يع أفر 4توضال بياناا اجلدو  رقم )

حوب ا،ربة يف التدريس؛ حي  جا ا غالبية أفراد عينة 
%( منهم 0870الدراسة من خرب م عالية، فقد أوضال )

( سنواا، وذل  44بأن خرب م يف التعليم أوثر من )
( إىل أقل من عشر 1بليت نوبة أصحا  ا،ربة من )

%(، أما أصحا  ا،ربة اليت هل أقل من 327١سنواا )
%( من جمموع أفراد عينة 33سنواا فبليت نوبتهم)( 1)

 الدراسة.
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية ـ  (د)

 للمعلم.
 (4جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية

 
( تو يــــع أفــــراد عينــــة 0ومــــا توضــــال بيانــــاا اجلــــدو  رقــــم )

الدراســة حوــب الــدوراا التدريبيــة الــيت حصــل عليهــا أفــراد 
عينة الدراسة  أثنـا  ا،دمـة يف التعلـيم، فقـد جـا ا بادرتبـة 

ــــر مــــن ) ( دوراا حيــــ  8األوىل الــــذين حصــــلوا علــــى أوث
، جا  بعدهم مـن حصـل علـى %(437١بليت نوبتهم ) 

%(، أمــا الــذين 4370أقــل مــن أربــع دوراا بنوــبة بليــت )
( دوراا أثنـــا  التعلـــيم فجـــا ا 8حصـــلو علـــى أقـــل مـــن )

 %(44نوبتهم )

 أداة الدراسة:
أعد الباح  استبانة خاصة للتعرف على درجة ممارسـة     

ملطــي القيــادة التحويليــة والتعامليــة لــدى مــديري ادــدارس يف 
القصـــــيم التعليميـــــة وموـــــتوى الـــــروة ادعنويـــــة لـــــدى منطقـــــة 

ادعلمــ  معتمــداً علــى البحــو  والدراســاا االيــة والعربيــة 
 واألجنبية، وقد جا ا أداة الدراسة على أربعة حماور هي:
ااــور األو : واشــتمل علــى البيانــاا األوليــة أو الشخصــية 

اا وهــي: ) ادرحلــة الدراســية، ادههــل العلمــي،ا،ربة، الــدور 
 التدريبية(

ااـــور الثـــاين: واشـــتمل علـــى عبـــاراا تتعلـــ  بـــنمق القيـــادة 
 ( عبارة .41التحويلية، حي  اشتمل هذا ااور على)

ااـــور الثالـــ : حيـــ  اشـــتمل علـــى عبـــاراا تتعلـــ  بـــنمق 
 ( عبارة .40القيادة التعاملية، واشتمل هذا ااور على )

عنويـــة لــــدى ااـــور الرابــــع: عبـــاراا حتــــدد موـــتوى الــــروة اد
 ( عبارة.41ادعلم ، واشتمل على )
 صدق األداة وثباتها:

للتأوــــــد مــــــن الصــــــدق الظــــــاهري ألداة الدراســــــة 
اديدانية عرض الباحـ  األداة يف صـور ا األوليـة علـى عـدد 
مــــــن ااكمــــــ  ادتخصصــــــ  يف جمــــــاالا الرتبيــــــة، واإلدارة 
ا  الرتبوية، وعلم النفس، وادناه  ودرق التدريس مـن أعضـ

ـــــــد قـــــــدموا بعـــــــ،  ـــــــدريس ومعلمـــــــي ادـــــــدارس، وق هياـــــــة الت
ــــــنجرا  التعــــــديةا  ــــــام الباحــــــ  ب ادلحويــــــاا القيمــــــة، وق

 ادطلوبة على ضو  ادلحوياا 
ــــنخرارت  ــــام الباحــــ  ب الــــيت وردا مــــن ااكمــــ ، ومــــن مث ق

 االستبانة يف صور ا النها ية.
وللتأود من االتواق الداخلي لألداة عمد 

مل االرتباا ب  ول عبارة من الباح  إىل حوا  معا
عباراا حماور االستبانة ومجيع عباراا ااور الذي تنتمي 
إلي ، واتضال أن مجيع عباراا ول حمور من حماور األداة 

( مع 4744ترتبق ارتبادًا دااًل إحصا ًيا عند موتوى )
مجيع عباراا ااور الذي تنتمي إلي ، وهذا يد  على 

األداة، مما يهود الصدق االتواق الداخلي لعباراا 
 الداخلي ألداة الدراسة اديدانية.

 المجموع الدورات
إىل  0من  دوراا 0أقل من 

 8أقل من
 فأوثر 8من 

 % ا % ا % ا % ا
4434 4370 20١ 44 4488 437١ 4413 444 
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ولقيــاس ثبــاا األداة قــام الباحــ  بتطبيــ  أداة الدراســة     
اديدانيـــة علـــى عينـــة عشـــوا ية مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة بلـــد 

( معلمـــاً؛ وذلـــ  للتأوـــد مـــن ثبا ـــا، وقـــد ا 44عـــددهم )
 44حوـــا  الثبـــاا بطريقـــة ألفـــا ورونبـــاخ حيـــ  إن) ن  

(، وهــــــي نوــــــبة ثبــــــاا 478244(ووــــــان الثبــــــاا موــــــاويًا)
عاليــــــــــة، ويف مرحلــــــــــة التطبيـــــــــــ  وــــــــــان معامــــــــــل االرتبـــــــــــاا 

ــــة، ومــــا ا حوــــا  478344) (، وهــــي قيمــــة ثبــــاا عالي
معامل الثباا لعبـاراا الصـورة األخـ ة مـن ادقيـاس بطريقـة 

( دا  عنــد 478234، ووــان موــاويًا )Guttmanجتمـان 
عاليــة مــن  ةدقيــاس علــى درجــ، ممــا يــد  علــى أن ا‚(44) 

 الثباا.
 سادساً ا أساليب المعالجة اإلحصائية:

ــــــاا الدراســــــة  ــــــل بيان اســــــتخدم الباحــــــ  يف حتلي
اديدانيـــة عـــدًدا مــــن األســـاليب اإلحصــــا ية ادناســـبة لطبيعــــة 

(، وهــــي علــــى SPSSهــــذه الدراســــة مــــن خــــة  برنــــام  )
 النحو ا يت:

   التكــراراا والنوــب اداويــة؛ وذلــ  لوصــف خصــا .4
عينة الدراسة، وحتديد استجاباا أفرادها لاه عباراا 

 اااور اليت تضمنتها أداة الدراسة اديدانية.
معامـــــــل ارتبـــــــاا ب ســـــــون؛ لتحديـــــــد مـــــــدى الصـــــــدق  .3

 الداخلي ألداة الدراسة.
 معامل ألفا ورونباخ؛ حلوا  الثباا ألداة الدراسة. .4
معامـــــــل ارتبـــــــاا )جتمـــــــان(؛ حلوـــــــا  الثبـــــــاا ألداة  .0

 الدراسة.
معادلـــــة )ســـــب مان بـــــراون(؛ حلوـــــا  الثبـــــاا بطريقـــــة  .1

 التجل ة النصفية.
ادتوســق احلوــا ؛ لتحديــد متوســق اإلجابــة عــن وــل  .١

عبــــــارة مــــــن عبــــــاراا أداة الدراســــــة ودعرفــــــة ادتوســـــــق 
 احلوا  العام لكل حمور.

لتوضـيال داللــة  (ANOVAحتليـل التبـاين األحــادي ) .3
الدراســــة الفــــروق اإلحصــــا ية الســــتجاباا أفــــراد عينــــة 

 باختةف متي اا الدراسة.
 اختبار الرتب لوب مان، وب سون. .8

لتوضـــــيال الفـــــروق ذاا  (؛scheffeاختبـــــار ) شـــــيفي   .2
 الداللة اإلحصا ية ادتصلة اتي اا الدراسة. 

ــــــــــــــــــــــــــار )ا( للمجمــــــــــــــــــــــــــوعت  ادوــــــــــــــــــــــــــتقلت    .44 اختب
(Independent t-test.يف متي اا الدراسة ) 
ية درجة موافقـة عينـة وقد اعتمد الباح  يف حتديد أمه .44

الدراسة على معيار مخاسي متدررت، ونظرًا لكون مدى 
(، وهو الفرق ب  أعلى درجة وهي 0ادوافقة يواوي )

( 0(، وبقوـــــمة ادـــــدى )4(، وأدىن درجـــــة وهـــــي )1)
ــــــة ) (، 4784علــــــى عــــــدد الفاــــــاا يصــــــبال دــــــو  الفا

 واجلدو  رقم
( يوضـــال معيـــار التقـــدير ا،ماســـي والقيمـــة الو نيـــة 1) .43

 درجة موافقة عينة الدراسة على عباراا االستبانة.ل

 (5جدول رقم )
 معيار التقدير الخماسي والقيمة الوزنية آلراء عينة الدراسة

 
 القيمة الو نية الدرجة مدى ادمارسة 
 (1( إىل)073من ) مخس درجاا وب ة جداً 
 (073( إىل )470من ) أربع درجاا وب ة
 (470إىل ) (37١من ) ثة  درجاا متوسطة
 (37١( إىل )478من ) درجتان ضعيفة

 (478( إىل )4من ) درجة واحدة ضعيفة جًدا
 

 رابعاً: عرض نتائج الدراسة، وتحليلها، وتفسيرها
 مقدمة:

يعــــرض الباحــــ  فيمــــا يلــــي نتــــا   الدراســــة ومناقشــــتها،    
بدايـــة مـــن التعـــرف علـــى درجـــة ممارســـة مـــديري ادـــدارس يف 

ميـــــــــة لنمطـــــــــي القيـــــــــادة التحويليـــــــــة منطقـــــــــة القصـــــــــيم التعلي
والتعامليــــة، مث التعــــرف علــــى موــــتوى الــــروة ادعنويــــة لــــدى 
ادعلم  يف منطقة القصيم، مث حتديد العةقة االرتبادية ب  
أملـــــاا القيـــــادة التحويليـــــة والتعامليـــــة وبـــــ  موـــــتوى الـــــروة 
ادعنويــــة لــــدى ادعلمــــ ، مث حتديــــد العةقــــة االرتباديــــة بــــ  

ة )التحويليـــــة والتعامليـــــة( ومتيـــــ اا الدراســـــة أملـــــاا القيـــــاد
)ادرحلـــــــة الدراســـــــية، ادههـــــــل العلمـــــــي، ا،ـــــــربة ، الـــــــدوراا 
التدريبيــــة(، مث حتديــــد التنبــــو  اوــــتوى الــــروة ادعنويــــة لــــدى 
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ادعلمــــ ، مث حتديــــد العةقــــة االتباديــــة بــــ  موــــتوى الــــروة 
 ادعنوية ومتي اا الدراسة. 
سة مديري المدارس لنمطاي القياادة أواًل: التعرف على درجة ممار 

 التحويلية والتعاملية.
للتعــــرف علــــى درجــــة ممارســــة مــــديري ادــــدارس يف منطقــــة   

ـــادة التحويليـــة والتعامليـــة، ا  القصـــيم التعليميـــة لنمطـــي القي

ـــــة لدرجـــــة ادمارســـــة لكـــــل عبـــــارة،  اســـــتخدام النوـــــب اداوي
  وادتوسق احلوـا  واال ـراف ادعيـاري لكـل عبـارة، ووـذل

التعــرف علــى ادتوســق العــام لكــل ملــق، ووــذل  اال ــراف 
 (.3( و)١ادعياري، وما يتب  يف اجلدول  رقم )

 (6جدول رقم )
 نتائج درجة ممارسة مديري المدارس لنمط القيادة التحويلية

 ادتوسق درجة ادمارسة العبارة م
 احلوا 

 اال راف
 وب ة ادعياري

 جدا
 ضعيفة ضعيفة متوسطة وب ة

 جدا
 474١4 0744 %374 %374 %4370 %3073 %0870 حيظى مدير اددرسة باحرتام ادعلم   4
يلتلم مدير اددرسة بالقيم والقدوة احلونة يف  3

 عمل  وسلوو 
03% 3١71% 4378% 3% 473% 0744 4744١ 

يوـــــتمع مـــــدير اددرســـــة باهتمـــــام إذا حتـــــد   4
 مع  أحد ادعلم 

0471% 3371% 3473% 373% 474% 4723 47428 

ـــــــ   0 يـــــــدرك مـــــــدير اددرســـــــة احلاجـــــــة إىل التيي
 لألفضل

4478% 4374% 3474% 870% 370% 478١ 47413 

يثــــــــ  مــــــــدير اددرســــــــة يف قــــــــدراا ادعلمــــــــ   1
 بشكل وب 

4474% 4474% 3١74% 8% 370% 4784 47440 

يواجـــ  ادـــدير ادشـــكةا بشـــجاعة للحفـــاظ  ١
 على موتوى أدا  اددرسة

4874% 347١% 3474% 447١% 474% 4738 47483 

يــهمن مــدير اددرســة بأمهيــة مشــاروة ادعلمــ   3
 يف عملية التيي 

4473% 44% 3١78% 278% 378% 473١ 4743١ 

يوـــــــمال مـــــــدير اددرســـــــة لوـــــــماع ا را  وإن   8
 وانت خمالفة لرأي 

4470% 3١74% 3170% 870% ١7١% 4734 47422 

 موـتقبل اددرسـةن عـ مدير اددرسـة يتحد  2
 تفاب بنظرة من ال

327١% 4473% 3174% 4471% 073% 4734 47433 

يشـــــجع مـــــدير اددرســـــة ادعلمـــــ  والعـــــامل   44
 على اإلبداع والتجديد

4473% 3178% 3373% 4373% 073% 47١3 47410 

يشــــــعرمدير اددرســــــة ادعلمــــــ  أن بنمكــــــاهنم  44
 حتقي  أهداف اددرسة بدون 

3373% 44% 3١71% 4474% 073% 47١١ 47441 

يشــــــــــجع مــــــــــدير اددرســــــــــة ادعلمــــــــــ  علــــــــــى  43
 استخدام  أساليب جديدة يف عملهم

4470% 30% 3174% 4١70% 474% 47١0 47433 

ييــــرس مــــدير اددرســــة احلمــــاس والثقــــة لــــدى  44
 ادعلم 

4473% 3373% 34% 4471% 373% 47١3 47304 

  يراعـــــي مـــــدير اددرســـــة الفـــــروق الفرديـــــة بـــــ 40
 ادعلم  عند إسناد ادهام إليهم

3١74% 4473% 3070% 4373% ١7١% 4713 47483 

 474١3 4741 %374 %4174 %4470 %3373 %4878ويفية النظــــــــــــــر إىل مـــــــــــــدير اددرســـــــــــــةيبـــــــــــــ   41
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 ادشكةا من  وايا جديدة خمتلفة 
 47240 4731 ادتوسق العام

قة ( وجهة نظر ادعلم  يف منط١يوضال اجلدو  رقم )
القصيم التعليمية يف درجة ممارسة مديري اددارس لنمق 
القيادة التحويلية، فقد جا ا عبارة" حيظى مدير اددرسة 
باحرتام ادعلم " يف الرتتيب األو ؛ إذ أود معلمو 
اددارس يف منطقة القصيم التعليمية ممارسة مديري اددارس 

%(، 0870هلذه العبارة بدرجة وب ة جدًا اا نوبت  )
( 0744%(، اتوسق حوا )3073وبدرجة وب ة بنوبة )

(، وهذه النتيجة 474١4، وبا راف معياري ) (1)من 
تد  على درجة عالية دمارسة مبدأ االحرتام والتقدير ددير 

 اددرسة من قبل ادعلم .
وجا ا العبارة" يلتلم مدير اددرسة بالقيم والقدوة   

الرتتيب الثاين؛ حي  أودا احلونة يف عمل  وسلوو " يف 
عينة الدراسة على التلام اددير التحويلي بالقيم والقدوة 
احلونة يف عمل  وسلوو  بدرجة وب ة جًدا بنوبة بليت 

%( اتوسق 3١71%(، وبدرجة وب ة بنوبة )03)
وا راف معياري  ،(1)( من 0744حوا  قدره )

وتمع مدير (. وجا ا يف ادرتبة الثالثة العبارة" ي4744١)
اددرسة باهتمام إذا حتد  مع  أحد ادعلم "؛ حي  أود 

%( من ادعلم  أن مديري اددارس 0471ما نوبت )
%( 3371رارسون هذه العبارة بنوبة وب ة جداً، و)

بدرجة وب ة. أما عبارة "يدرك مدير اددرسة احلاجة إىل 
ااور؛ التيي  لألفضل" فجا ا بادرتبة الرابعة من عباراا 

% ( من ادعلم  بأن مديري 4478حي  ب  ما نوبت  ) 
اددارس رارسون أمهية التيي  بنوبة وب ة جداً، وأن 

 %( رارسوهنا بنوبة وب ة.4374)
وما حظيت عبارة" يث  مدير اددرسة يف 
قدراا ادعلم  بشكل وب "، وعبارة "يواج  اددير 

أدا  اددرسة"  ادشكةا بشجاعة للحفاظ على موتوى
%( من ادعلم  على أهنا متارس ١4اوافقة ما يليد عن )

من قبل مديري اددارس بدرجة وب ة على األقل، وبلد 
الستجاباا ادعلم  يف العبارة" يث   ادتوسق احلوا 

( من 4784مدير اددرسة يف قدراا ادعلم  بشكل وب ")

ج  اددير وبلد ادتوسق احلوا  للعبارة" يوا ،(1)
ادشكةا بشجاعة للحفاظ على موتوى أدا  اددرسة" 

 .(1)( من 4738)
وقد حظيت عبارة" يهمن مدير اددرسة بأمهية مشاروة     

%( ١471ادعلم  يف عملية التيي " اوافقة ما يليد عن )
من ادعلم  على أهنا متارس من قبل مديري اددارس 

توسق احلوا  بدرجة وب ة على األقل، وبلد اد
. وما حظيت (1)( من 473١الستجاباا ادعلم  )

عبارة" يشجع مدير اددرسة ادعلم  والعامل  على 
%( 4473اإلبداع والتجديد" بدرجة وب ة جدًا بنوبة )

%(، وما أود 3178من رأي ادعلم  وبدرجة وب ة )
%(، وبلد 073ممارستها بدرجة ضعيفة جدًا ما نوبت  )

، مما يهود موافقة ما (1)( من 47١3احلوا )ادتوسق 
%( من األعضا  على تشجيع 1١71يليد على ما نوبت  )

 مديري اددارس للمعلم  يف اإلبداع والتجديد.
ويفية النظر إىل مدير اددرسة  يب  وجا ا عبارة"    

" آخر العباراا موافقة ادشكةا من  وايا جديدة خمتلفة
ليت نوبة موافقة ادعلم  من قبل ادعلم ؛ حي  ب
%(، واتوسق حوا  4878دمارسة مديري اددارس ) 

 .(1)( من4741)
وقد جا ا أوثر ادتوسطاا احلوابية لعباراا القيادة   

( 0744التحويلية ا،موة عشر يف القيمة الو نية ب  )
(، اا يعي أن معظم عباراا القيادة التحويلية 4713إىل)

ي اددارس يف منطقة القصيم التعليمية متارس من قبل مدير 
إىل  يب  ويفية النظربدرجة وب ة، إال ما وان من العبارة "
"؛ حي  حصلت على ادشكةا من  وايا جديدة خمتلفة

 . (1)(من 4741متوسق حوا  قدره )
( 4731وقد بلد ادتوسق العام لنمق القيادة التحويلية )

ة هلذا ادتوسق وب ة، أي ، مما يعي أن القيمة الو ني(1)من 
مديري  إن ادعلم  يف منطقة القصيم التعليمية يرون أن

اددارس بادنطقة رارسون ملق القيادة التحويلية بدرجة  
 .وب ة
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 (7جدول رقم )

 نتائج درجة ممارسة مديري المدارس لنمط القيادة التعاملية
 ادتوسق درجة ادمارسة العبارة م

 احلوا 
 اال راف
 وب ة ادعياري

 جدا
 ضعيفة ضعيفة متوسطة وب ة

 جدا
يلـــلم مـــدير اددرســـة ادعلمـــ  باتبـــاع األنظمـــة  4

 والقراراا الصادرة من الو ارة
4074% 0473% 4271% 370% 473% 0748 47844 

يهــــــتم مــــــدير اددرســــــة بــــــأن ينجــــــل ادعلمــــــون  3
 األعما  ادطلوبة منهم بطريقة صحيحة

327١% 4874% 337١% 873% 473% 4783 47218 

يهتم مدير اددرسة باألمور الرمسيـة والقـراراا  4
 ويعمل على تنفيذها

4470% 4074% 3178% 3% 473% 478١ 47220 

ُيشــعر مــدير اددرســة ادعلمــ  بــأن اإلجنــا اا  0
 الكب ة هلم من واجباا عملهم

3872% 4474% 3873% 870% 470% 4784 47221 

اددرســــــة علــــــى إجنــــــا   يكـــــون اهتمــــــام مــــــدير 1
 األعما  ادطلوبة يف الوقت ادناسب

3174% 4873% 3170% 274% 473% 473١ 47280 

يتــــابع مــــدير اددرســــة تقيــــيم األدا  الــــوييفي  ١
 للمعلم  بشكل موتمر

3274% 4474% 30% 278% 478% 4730 4742١ 

يقـــوم مـــدير اددرســـة بالتنوـــي  بـــ  ادعلمـــ   3
 هام يف اددرسةعند تنفيذ األعما  واد

3372% 4478% 4273% 41% 073% 47١١ 47410 

يقـوم مـدير اددرســة بتحديـد خطـواا العمــل  8
 ادراد حتقيق  ويتابع التنفيذ

3073% 4474% 3873% 4471% 471% 47١1 474١8 

يصــــــــدر مــــــــدير اددرســــــــة القــــــــراراا بنفوــــــــ   2
 ويطلب من ادعلم  تنفيذها

4١% 4370% 4473% 4472% 172% 4742 47423 

عةقـــــة مـــــدير اددرســـــة بـــــادعلم  والعـــــامل   44
 تتوم بالرمسية

447١% 327١% 0371% 4474% 073% 4748 47284 

يتعامــــــل مــــــدير اددرســــــة مــــــع ادعلمــــــ  عــــــرب  44
 ا،طاباا والتكليفاا ادكتوبة 

34% 3474% 4473% 447١% 4471% 4744 47313 

م يطلـــــع مـــــدير اددرســـــة إدارة الرتبيـــــة والتعلـــــي 43
 على ادشكةا اليت تواجه 

4373% 33% 4172% 4١73% 4473% 4744 47481 

يكثــــر مـــــدير اددرســــة احلـــــدي  عــــن أخطـــــا   44
 ومشكةا ادعلم  داخل اددرسة

4472% 4871% 33% 4474% 4174% 3781 47384 

ينوب مدير اددرسـة اإلجنـا اا والنجاحـاا  40
 يف اددرسة لنفو  دون غ ه

8% 4472% 4874% 3473% 4١73% 3740 47443 

 47113 470 ادتوسق العام
 
جا ا العبارة الدالة على أن" مدير اددرسة يللم ادعلم    

باتباع األنظمة والقراراا الصادرة من الو ارة" بأعلى نوـبة؛ 
% ( من ادعلم  يرون أهنا متارس من 3374حي  بليت )

بلد ادتوسق قبل مديري اددارس بدرجة وب ة على األقل، و 
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(، وا ـراف 1( مـن )0748احلوا  الستجاباا ادعلم  )
(. وذل  جا ا العبارة "يهتم مدير 47844معياري بلد )

اددرسة بأن ينجـل ادعلمـون األعمـا  ادطلوبـة مـنهم بطريقـة 
صـــحيحة" يف ادرتبـــة الثانيـــة مـــن خـــة  موافقـــة أفـــراد عينـــة 

ألقل حي  بليت الدراسة على ممارستها بدرجة وب ة على ا
( مـــــن 4783%(، واتوســـــق حوـــــا  قـــــدره )١8النوـــــبة )

(. وــذل  جــا ا 47218(، وبــا راف معيــاري قــدره )1)
عبارة "يهتم مدير اددرسة باألمور الرمسيـة والقـراراا ويعمـل 
علـــى تنفيـــذها" يف ادرتبـــة الثالثـــة تأويـــداً علـــى ممارســـتها مـــن 

نوــبة بليــت قبـل مــديري ادــدارس بدرجــة وبـ ة علــى األقــل ب
(، وبــا راف معيــاري 478١%(، اتوســق حوــا )١171)

 ( .47220بلد )
وجا ا عبارة "ُيشعر مدير اددرسة ادعلم  بـأن 
اإلجنا اا الكب ة هلم من واجباا عملهم" يف ادرتبة الرابعة 
يف تأويــد ادعلمــ  علــى ممارســتها مــن قبــل مــديري ادــدارس 

%(، اتوســـق ١3) بدرجــة وبـــ ة علـــى األقــل بنوـــبة بليـــت
 (.47221(، وبا راف معياري )4784حوا )

وقـــــد أوـــــد معلمـــــو ادـــــدارس يف منطقـــــة القصـــــيم 
التعليميــة ألربــع عبــاراا مــن عبــاراا ملــق القيــادة التحويليــة 
متــارس بدرجــة وبــ ة علــى األقــل مــن قبــل مــديري ادــدارس، 
ـــــى ممارســـــة مـــــديري  ـــــا   مـــــن شـــــأهنا التأويـــــد عل وهـــــذه النت

مةمـــــال القيـــــادة التعامليـــــة؛ حيـــــ  يكــــــون ادـــــدارس ألهـــــم 
ـــــة يف الوقـــــت ادناســـــب،  االهتمـــــام بنجنـــــا  األعمـــــا  ادطلوب
ــــــوييفي للمعلمــــــ  بشــــــكل  والعمــــــل علــــــى تقيــــــيم األدا  ال
موــــتمر، ووــــذل  تنوــــي  ادــــدير بــــ  ادعلمــــ  عنــــد تنفيــــذ 
األعمــا  وادهــام يف اددرســة، وقيــام مــدير اددرســة بتحديــد 

يقــ  ويتــابع التنفيــذ، وقــد حصــلت خطــواا العمــل ادــراد حتق
ـــــــى نوـــــــبة ال تقـــــــل عـــــــن ) ـــــــاراا عل %(، 1378هـــــــذه العب

 (.47١1واتوسق حوا  يليد عن )
( فـنن 3ومن ناحيـة أخـرى، ومـا هـو واضـال باجلـدو  رقـم )

العبـــــارة الدالـــــة علـــــى أن مـــــدير اددرســـــة ينوـــــب اإلجنـــــا اا 
والنجاحــاا يف اددرســة لنفوــ  دون غــ ه جــا ا ضــعيفة، 

الرتتيب األخ  ب  العباراا؛ إذ أود ذل   ولذل  أخذا
%( فقـــق، 8بدرجـــة وبـــ ة جـــداً  مـــن ادعلمـــ  مـــا نوـــبت  )

% (، وهلــذه ١4وأوــد ممارســتها بدرجــة ضــعيفة مــا نوــبت  )
(، ومـــا أهنـــا 3740العبـــارة أقـــل قيمـــة للمتوســـق إذ بليـــت )

تعكـــس تشـــتت يف إجابـــاا عينـــة الدراســـة مـــن خـــة  وـــرب 
(، ودبيعـة 47443هلا؛ حي  بلد ) قيمة اال راف ادعياري

العمل يف التعليم يتميل بالتعاون الكب  ب  اددير وادعلمـ  
والعــــامل  معــــ ، ممــــا يصــــعب معــــ  اســــتاثار ادــــدير باإلجنــــا  
لنفوـــــ ، وهــــــذه النتيجـــــة توافــــــ  نتيجـــــة دراســــــة )الوــــــميال، 

 هــــــــ(، والـــــــيت أوـــــــدا علـــــــى أن ر ـــــــيس القوــــــــم يف4044
النجـــاة لنفوـــ  دون أعضـــا  اجلامعـــاا ال ينوـــب اإلجنـــا  و 

 هياة التدريس.
ومـــــا يهوـــــد علـــــى عبـــــارة" يكثـــــر مـــــدير اددرســـــة 
 احلدي  عن أخطا  ومشكةا ادعلم  داخل اددرسة"

%( 4370بدرجـــة وبـــ ة علـــى األقـــل مـــا نوـــبت  )
علـى ممارسـتها بدرجـة ضـعيفة  ومـا أوـد من عينة الدراسـة،

 %( مــــن عينــــة الدراســــة،017١وضــــعيفة جــــداً مــــا نوــــبت  )
%( مــن عينــة الدراســة علــى ممارســتها 33ويهوــد مــا نوــبت  )

%(، 3781بشــــــكل متوســــــق، واتوســــــق حوــــــا  قــــــدره )
(، ممـا يـد  علـى تشـتت عــا ي يف 47384وا ـراف معيـاري)

إجابــاا أفــراد عينــة الدراســة لــاه هــذه العبــارة، وهــذا يــد  
 على توسق آرا  عينة الدراسة حو  هذه العبارة.

جلميــــــع عبــــــاراا ملــــــق  وبلــــــد ادتوســــــق احلوــــــا 
(، مما يعي أن القيمة الو نية 1( من )470القيادة التعاملية )

هلــذا ادتوســـق وبـــ ة، ويعـــي أن ملـــق القيـــادة التعامليـــة لـــدى 
مــديري ادــدارس يف منطقــة القصــيم التعليميــة رــارس بدرجــة  

 وب ة.
وهــــــذه النتيجــــــة الــــــيت توصــــــلت إليهــــــا الدراســــــة احلاليــــــة     

ا  األو  تتفــــــ  مــــــع دراســــــاا عديــــــدة يف وادتعلقــــــة بالوــــــه 
الوصـــــو  إىل النتيجـــــة نفوـــــها أو قريبـــــاً منهـــــا مثـــــل دراســـــة 

 أنوقـــــــد توصـــــــلت إىل  ،(م2001) Supisingســـــــوبيلن  
يوــتخدم  مــديرو ادــدارس  الــنمق القيــادي التحــويلي الــذي 

 ,Yuدراســـة يـــو وليثـــوود وجـــانتل ، و وـــان اوـــتوى جيـــد

Leithwood Jantzi(2002)أن وقــــــد أيهــــــرا  ،م
ادعلم  يوافقون على ممارسـة مـديريهم لـبع، أبعـاد القيـادة 

خاصــة تلــ  ادتعلقــة بتهياــة توقعــاا عاليــة مــن  ،التحويليــة
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م(؛ حي  3441، ودراسة بي عطا )النمو ادهي للمعلم 
درجـــــة ممارســـــة مـــــديري ادـــــدارس الثانويـــــة العامـــــة  أن بينـــــت
بادليـة وانـت لكل من ملطي القيادت  التحويلية والت األردنية
م( الــيت أشــارا 3442، ودراســة الشــريفي والتـنال )متوسـطة
درجــــة ممارســــة مــــديري ادــــدارس الثانويــــة ا،اصــــة يف  إىل أن

دولة اإلماراا العربية ادتحدة للقيادة التحويلية بشكل عام  
. وقـــد وانـــت مرتفعـــة مـــن وجهـــة نظـــر ادعلمـــ  وادعلمـــاا

؛ حيــــ  م(3441خالفــــت هــــذه الدراســــة دراســــة العنــــلي )
ـــــة دـــــديري ادـــــدارس  أشـــــارا إىل اخنفـــــاض القيـــــادة التحويلي
الثانوية، بينما الدراسة احلالية أشارا إىل وجود ملق القيادة 

 التحويلية لدى مديري اددارس بشكل وب .

ثانيااًا: التعاارف علااى درجااة مسااتوى الااروح المعنويااة لاادى 
 المعلمين.

وللتعرف على درجة موتوى الروة ادعنوية لدى 
دعلم  يف منطقة القصيم التعليمية، ا استخدام النوب ا

اداوية لدرجة ادمارسة لكل عبارة، وادتوسق احلوا  
واال راف ادعياري لكل عبارة، ووذل  التعرف على 
ادتوسق، واال راف ادعياري العام للمحور، وما يتب  يف 

 (:8اجلدو  رقم )
 

 (8جدول رقم)
 وح المعنوية لدى المعلميننتائج درجة مستوى الر 

 ادتوسق درجة ادمارسة العبارة م
 احلوا 

 اال راف
 وب ة ادعياري

 جًدا
 ضعيفة ضعيفة متوسطة وب ة

 جًدا
أشـــــــعر بثقـــــــيت بنفوـــــــي وأنـــــــا أجنـــــــل أعمــــــــا   4

 ومهامي اليومية
0370% 48% 4474% 370% 4% 0738 47841 

يهمــــي وثــــ ًا حتقــــ  أهــــداف العمــــل ادــــدرس  3
 والوعي لذل  بكل جهد

007١% 4171% 4374% 374% 473% 0734 47803 

أشعر بروة التعـاون واابـة بيـي وبـ   مة ـي  4
 ادعلم 

0870% 44% 41% 478% 473% 0734 47214 

أشــعر بــأن التواصــل بيــي وبــ  مــدير اددرســة  0
 ميور وسهل

0874% 3372% 41% 173% 478% 0744 47484 

واهتمــام مــن قبــل مــدير  أحصــل علــى تقــدير 1
 اددرسة و مة ي عند إجنا  األعما 

0371% 3372% 4874% 374% 073% 4723 47432 

أجنــل مــا يوــند مــدير اددرســة إ  مــن أعمــا   ١
 بروة عالية

4١73% 4074% 3473% ١74% 474% 4720 4740١ 

أحـــــرص علـــــى التطـــــوير والتجديـــــد يف أدا ـــــي  3
 لعملي يف اددرسة

4474% 0470% 34% 173% 4% 4720 47243 

أبلد مـدير اددرسـة عـن ادشـكةا والظـواهر  8
 اليت تهثر يف س  العمل

4474% 4173% 34% ١7١% 374% 4724 47444 

أشعر بروة معنوية عالية أثنا  تنفيذ األعما   2
 ادوندة إ  

4374% 4078% 3178% 071% 378% 4782 47222 

ر قـدرايت هناك فرصة أمامي يف اددرسة لتطوي 44
 وتقبل أخطا ي غ  ادقصودة

4374% 4873% 4273% 173% 072% 4788 47434 
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أســـاهم يف تقـــدمي ادقرتحـــاا التطويريـــة دـــدير  44
 اددرسة

3873% 4374% 3873% ١7١% 072% 4733 47424 

أشـــارك يف اللقـــا اا والـــدورياا غـــ  الرمسيـــة  43
 مع  مة ي

4470% 3873% 3474% 4478% ١74% 47١8 47344 

 47244 4748 %378 %4471 %0473 %4378 %4478 أتنبأ اشكةا العمل اددرسي قبل حدوثها 44
 47483 4738 %4173 %4372 %3073 %3474 %3170 أفضل البقا  يف اددرسة أثنا  حص  الفراغ 40
أقـــــــــدم يف وثــــــــــ  مـــــــــن األحيــــــــــان مصــــــــــلحيت  41

 الشخصية ألجل مصلحة العمل اددرسي
4871% 4878% 4473% 4074% 4378% 474١ 47444 

 47١84 4784 ادتوسق العام
 

( أن عبــارة" أشــعر بثقــيت بنفوــي 8يوضــال اجلــدو  رقــم )   
وأنا أجنل أعما  ومهامي اليومية" جا ا يف الرتتيـب األو  
على جممـوع عبـاراا موـتوى الـروة ادعنويـة لـدى ادعلمـ ؛ 

هم مــع فقــد أوــد ادعلمــون علــى موــتوى الــروة ادعنويــة لــدي
ملطــــي القيــــادة التحويليــــة والتعامليــــة لــــدى مــــديري ادــــدارس 

ـــــد 8170بدرجـــــة وبـــــ ة علـــــى األقـــــل مـــــا نوـــــبت  ) %(، وبل
ــــا راف معيــــاري 1( مــــن )0738ادتوســــق احلوــــا  ) (، وب

(، مث جــــــا ا يف الرتتيــــــب الثــــــاين عبــــــارة" 47841قــــــدره ) 
يهمـــي وثـــ ًا حتقـــ  أهـــداف العمـــل ادـــدرس والوـــعي لـــذل  

من ب  العباراا؛ حي  بليـت نوـبة ادمارسـة بكل جهد" 
%(، وبلــد ادتوســق احلوــا  84بدرجــة وبــ  علــى األقــل )

ــــــــــا راف معيــــــــــاري قــــــــــدره 1( مــــــــــن )0734للعبــــــــــارة) (، وب
(، وجـــا ا العبــــارة" أشــــعر بـــروة التعــــاون واابــــة 47803)

بيــــي وبــــ   مة ــــي ادعلمــــ " يف ادرتبــــة الثالثــــة مــــن خــــة  
دراسـة علـى ممارســتها بشـكل وبـ  علــى موافقـة أفـراد عينــة ال

%(، وبلـــد ادتوســـق احلوـــا  للعبـــارة 3270األقـــل بنوـــبة )
(، 47214(، وبــــا راف معيــــاري قــــدره )1( مــــن )0734)

وجا  يف ادرتبة الرابعة عبـارة" أشـعر بـأن التواصـل بيـي وبـ  
مـــدير اددرســـة ميوـــر وســـهل"؛ حيـــ  بليـــت نوـــبة ممارســـة 

العبـــارة بدرجـــة وبـــ ة علـــى األقـــل أفـــراد عينـــة الدراســـة هلـــذه 
( 0744%(، وبلـــد ادتوســـق احلوـــا  للعبـــارة )3١بنوـــبة )
 (.47484(، وبا راف معياري بلد )1من  )
وقــــــد جـــــــا ا نتـــــــا   ادتوســـــــطاا احلوـــــــابية لعبـــــــاراا     

موـــتوى الـــروة ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ  ا،موـــة عشـــر علـــى 
 النحــــــــو ا يت: ثــــــــة  عبــــــــاراا جــــــــا ا القيمــــــــة الو نيــــــــة

(، أي إن موـــتوى الـــروة ادعنويـــة  0738( إىل) 0734بـــ )
يف هــذه العبــاراا عنــد ادعلمــ  وبــ ة جــداً، وتوــع عبــاراا 

( 47١8جـــا ا القيمـــة الو نيـــة يف ادتوســـق احلوـــا  بـــ  )
(، أي إن موـــــــــتوى الـــــــــروة ادعنويـــــــــة يف هـــــــــذه 0744إىل )

ــــاراا لــــدى ادعلمــــ  وبــــ ة، وثــــة  عبــــاراا جــــا ا  العب
( إىل 474١و نيــــــــة يف ادتوســـــــق احلوــــــــا  بــــــــ  )القيمـــــــة ال

(، أي إن موــتوى الــروة ادعنويــة يف هــذه العبــاراا 4748)
 لدى ادعلم  متوسطة.

وبشكل عام، تد  نتا   عباراا موـتوى الـروة ادعنويـة    
لدى ادعلم  على أن موتوى الروة ادعنويـة لـديهم عاليـة، 

علـم يف اددرسـة؛ وهذا يتف  مـع مـا ينبيـي أن يكـون عليـ  اد
حــىت تكــون العةقــة إجيابيــة بينــ  وبــ  إدارة اددرســة و مة ــ  
ــــ ، ممــــا يوــــهم يف عمليــــة  ادعلمــــ ، ووــــذل  عةقتــــ  بطةب

 التطوير وتقدمي األدا  ادميل.
وقد بلد ادتوسق احلوا  جلميـع عبـاراا موـتوى الـروة    

(، ممـــــا يعـــــي أن 1( مـــــن )4784ادعنويـــــة لـــــدى ادعلمـــــ  )
يمة الو نيـة هلـذا ادتوسـق وبـ ة، وهـي توضـال أن موـتوى الق

الـــروة ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ  يف منطقـــة القصـــيم التعليميـــة 
عاليــــــة يف يــــــل ممارســــــة مــــــديري ادــــــدارس لنمطــــــي القيــــــادة 
التحويلية والتعامليـة، وتـد  نتـا   اجلـدو  أيًضـا علـى صـير 
ـــــــاراا، حيـــــــ  بلـــــــد  ـــــــاري هلـــــــذه العب قيمـــــــة اال ـــــــراف ادعي

(، ممــا يــد  علــى اخنفــاض تشــتت إجابــاا أفــراد 47١84)
 عينة الدراسة هلذه العباراا.

وتوافــــ  نتــــا   هــــذه الدراســــة يف موــــتوى الــــروة ادعنويــــة    
 لدى ادعلم  نتا   بع، الدراساا مثل دراسة القثامي
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هــــ(؛ حيـــ  وشـــفت الدراســـة عـــن موـــتوى مرتفـــع 4044)
ـــــــــروة ادعنويـــــــــة لـــــــــدى ادعلمـــــــــ  بشـــــــــكل عـــــــــام بنوـــــــــبة  لل

هـــ(، حيــ  4034%(، ووــذل  دراســة اليامــدي )١373)
توصــــــلت الدراســـــــة إىل أن موــــــتوى الـــــــروة ادعنويــــــة لـــــــدى 

هوشــــــــــــرد ادعلمــــــــــــ   لــــــــــــاه اددرســــــــــــة مرتفــــــــــــع، ودراســــــــــــة 
Houchard (2005)وقـــد توصـــلت الدراســـة إىل وجـــود  م

موـــتوى عـــا  مـــن الـــروة ادعنويـــة بـــ  ادعلمـــ  فيمـــا يتعلـــ  
هــ(، ووـان مــن 4032عتيـيب )الباالرتيـاة النفوـي، ودراسـة  

نتــا   الدراســة أن تقــدير الــروة ادعنويــة لــدى ادعلمــ  وــان 
 بدرجة عالية. 

ثالثااً: التعارف علاى درجاة العالقاة االرتباطياة باين نمطاي القيااادة ) 
التحويلياااااة والتعاملياااااة( ودرجاااااة مساااااتوى الاااااروح المعنوياااااة لااااادى 

 المعلمين.
ب  ملطـي القيـادة  وللتعرف على درجة العةقة االرتبادية   

) التحويليـة والتعامليــة( ودرجــة موـتوى الــروة ادعنويــة لــدى 
ادعلم  ا استخدام معامل ارتباا ب سون وما يف اجلـدو  

 (2رقم )
 (9جدول رقم )

 قيمة ارتباط بيرسون
مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين ونمطي القيادة لدرجة 

 )التحويلية والتعاملية(

 (4744** دالة عند موتوى )   
( على وجود عةقة 2تد  نتا   اجلدو  رقم )       

( ب  الروة 4744ارتبادي  دالة موجبة عند موتوى )
ادعنوية لدى ادعلم  يف منطقة القصيم التعليمية وملق 

تحويلية لدى مديري اددارس عند موتوى القيادة ال
(، مما يعي أن تأث  النمق التحويلي لدى مدير 47383)

اددارس على موتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم  بنوبة 
(0١71.)% 

( على وجود عةقة 2وذل  تد  نتا   اجلدو  رقم )
( ب  الروة 4744ارتبادية دالة موجبة عند موتوى )

علم  يف منطقة القصيم التعليمية وملق ادعنوية لدى اد

القيادة التعاملية لدى مديري اددارس عند موتوى 
(، مما يعي أن تأث  النمق التعاملي لدى مدير 47413)

اددارس على موتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم  بنوبة 
%(. وهذا يد  على أن القيادة التحويلية لدى 4373)

ًا على موتوى الروة ادعنوية لدى مدير اددارس أوثر تأث  
ادعلم  من القيادة التعاملية، وهذه النتيجة تتواف  مع 

حي  بينت أن الاه  (؛Lucks 2002)دراسة لووس 
القا د  و القيادة التحويلية يليد دافعية ادعلم  للعمل، 

( بينت أن ملق القيادة Layton 2003)ودراسة اليتون 
اا أعلى للرضا الوييفي التحويلية يقود إىل درج
هـ(؛ حي  بينت أن 4032للمعلم ، ودراسة العتييب )

هناك عةقة ارتبادية موجبة قوية ب  األملاا القيادية 
والوماا الشخصية، وبينهما وب  الروة ادعنوية، ودراسة 

هـ(؛ حي  أودا على أن هناك عةقة 4032اللهراين )
وة ادعنوية لدى ارتبادية موجبة ب  ملق القيادة و الر 

 ادعلماا.
رابعاً: التعرف على درجة العالقة االرتباطية بين نمطي القيادة ) 

 التحويلية والتعاملية( والمتغيرات الشخصية للمعلمين.
 وللتعرف على درجة العةقة االرتبادية ب  ملطي القيادة  

والتعاملية( وادتي اا الشخصية للمعلم  ا  ) التحويلية
معامل االرتباا الرتيب عند سب مان وما يف  استخدام

 (44اجلدو  رقم )
 (11جدول رقم)

 قيمة ارتباط الرتب لسبيرمان
لممارسة نمطي القيادة)التحويلية والتعاملية( مع المتغيرات الشخصية 

 للمعلمين
ملق القيادة  ادتي اا الشخصية

 التحويلية
ملق القيادة 
 التعاملية

 **47408- **4744١- ادرحلة الدراسية
 **47410- **47443- ادههل العلمي

 **474١4- 4744١- ا،ربة
 **47432- 47431- الدوراا التدريبية
 (4744** دالة عند موتوى )

ـــــم )     ـــــا   اجلـــــدو  رق ـــــى وجـــــود عةقـــــة 44تـــــد  نت ( عل
( بـــ  4744ارتباديـــة ســـالبة دالـــة إحصـــا ياً عنـــد موـــتوى )

التحويليـة والتعامليـة، ووـذل  ادرحلة الدراسية وملـق القيـادة 

 موتوى الروة ادعنوية ملطي القيادة
 **47١83 النمق التحويلي
 **47413 النمق التعاملي
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وجـــود عةقـــة ارتباديـــة ســـالبة دالـــة إحصـــا ياً عنـــد موـــتوى 
( بـــــــ  ادههـــــــل العلمـــــــي وملـــــــق القيـــــــادة التحويليـــــــة 4744)

والتعامليــــة، وال توجــــد عةقــــة ارتباديــــة دالــــة إحصــــا ياً بــــ  
ا،ربة و ملق القيادة التحويلية، ووجود عةقة ارتبادية سالبة 

( بـــــ  ا،ـــــربة وملـــــق 4744موـــــتوى ) دالـــــة إحصـــــا ياً عنـــــد
القيـــادة التعامليـــة، وال توجـــد عةقـــة ارتباديـــة دالـــة إحصـــا ياً 
بــــ  الــــدوراا التدريبيــــة و ملــــق القيــــادة التحويليــــة، ووجــــود 

( 4744عةقة ارتبادية سـالبة دالـة إحصـا ياً عنـد موـتوى )
 ب  متي  الدوراا التدريبية وملق القيادة التعاملية.

رف علااااى العالقااااة االرتباطيااااة بااااين مسااااتوى الااااروح خامساااااً: التعاااا
 المعنوية والمتغيرات الشخصية للمعلمين.

ــــروة     ــــة بــــ  موــــتوى ال ــــى العةقــــة االرتبادي وللتعــــرف عل
ادعنوية وادتي اا الشخصـية للمعلمـ  ا اسـتخدام معامـل 

 (44ارتباا الرتب عند سب مان وما يف اجلدو  رقم )
 (11جدول رقم)

 الرتب لسبيرمان قيمة ارتباط
 لدرجة مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين والمتغيرات الشخصية

 موتوى الروة ادعنوية ادتي اا الشخصية
 47433 ادرحلة الدراسية
 **47433- ادههل العلمي

 4744١ ا،ربة

 47482 الدوراا التدريبية
 %(4744**دالة عند موتوى )   
( بوجود عةقة ارتبادية 44تد  نتا   اجلدو  رقم )   

( ب  متي  4744عكوية دالة إحصا يًا عند موتوى )
ادههل العلمي وموتوى الروة ادعنوية عند ادعلم  يف 
منطقة القصيم التعليمية، ومن خة  نتا   اجلدو  يتب  
عدم وجود فروق ذاا داللة إحصا ية ب  متي  ادرحلة 

دريبية، وموتوى الروة الدراسية، وا،ربة، والدوراا الت
ادعنوية لدى ادعلم  يف منطقة القصيم التعليمية، وتواف  

هـ(؛ حي  توصلت إىل 4032هذه النتيجة دراسة العتييب )
أن  ال يوجد فروق ذاا داللة إحصا ية ب  استجاباا 

 أفراد عينة الدراسة ومتي  ا،ربة.
لية التعرف على مدى قدرة نمطي القيادة التحوي سادساً:

والتعاملية لدى مديري المدارس في منطقة القصيم التعليمية في 
 التنبوء بدرجة مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين.

وللتعرف على مدى قدرة ملطي القيادة التحويلية والتعاملية 
لدى مديري اددارس يف منطقة القصيم التعليمية يف التنبو  

لم  ا استخدام بدرجة موتوى الروة ادعنوية لدى ادع
 (43معامل اال دار ا،طي البويق وما يف اجلدو  رقم )

 
 (12جدول رقم )

 قيمة معامل االنحدار الخطي البسيط
 

 معامل 
 الثابت اال دار

القيادة 
 التحويلية

القيادة 
 التعاملية

 

R R² 
 
 ف قيمة 

 درجاا احلرية

موتوى 
الروة 
 ادعنوية

B 
307044** 47088** 

47440
** 47١83 47033 40437304** 

3 

Beta  47١0١ 4748١ 4410 
 %(4744**دالة عند موتوى )

( أيهرا نتا   اال دار 43من خة  اجلدو  رقم )
ادتعدد أن ملطي القيادة التحويلية والتعاملية لدى مديري 
اددارس يف منطقة القصيم التعليمية دالة يف التنبه بالروة 

 منطقة القصيم التعليمية، وقد ادعنوية لدى ادعلم  يف
، وهو ما يعي (0.472%) (R²بليت قيمة التحديد )

نوبة التأث  يف الروة ادعنوية، واليت ترجع إىل تأث  ملطي 
القيادة التحويلية والتعاملية، ووانت النوبة الفا ية لتحليل 
اال دار ادتعدد للمتي اا ادوتقلة )القيادة والتحويلية 

(، وهي 40437304ة( ذاا داللة مواوية )والتعاملي
(، ودرجاا حرية 4744قيمة دالة إحصا يًا عند موتوى )

(، مما يهود أمهية ملطي القيادة التحويلية 441073)
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والتعاملية لدى مديري اددارس يف التنبه اوتوى الروة 
 ادعنوية، وما ركن صياغة معادلة التنبه يف الصورة ا تية:

القيادة التحويلية + × 47088+307044  الروة ادعنوية
 القيادة التعاملية.×  47440

م(؛ 3442وتتف  هذه النتيجة مع دراسة ا،ةيلة وسعادة )
حي  توصلت إىل أن القيادة التحويلية متنب  متوسق ذو 
داللة إحصا ية لولوك ادوادنة التنظيمية للمعلم  

بهاً هو التأث  (، وأن أوثر أملاا القيادة التحويلية تن4743)
 (.474١(، ويلي  الدافع اإلهلامي )4703ادثا  )

  

سادساً: التعرف على الفروق ذاا الداللة اإلحصا ية يف 
موتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم  يعلى إىل متي اا 

 الدراسة.
وللتعرف على الفروق ذاا الداللة اإلحصا ية يف موتوى 

ى إىل متي اا الدراسة ا الروة ادعنوية لدى ادعلم  يعل 
استخدام ادتوسطاا احلوابية، واال رافاا ادعيارية، 

(، One Way ANOVAوحتليل التباين األحادي)

 ( وما يأيت: scheffeشيفيهواختبار )
ـ التعرف على الفروق ذاا داللة إحصا ية يف موتوى 4

الروة ادعنوية لدى ادعلم  يعلى إىل متي  ادرحلة 
 ة.التعليمي

 (13الجدول)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير المرحلة التعليمية

 
( أن هنــــاك فروقـــــاً 44يتضــــال مــــن اجلـــــدو  رقــــم)

ياهرية يف النوب اداويـة  را  عينـة الدراسـة حـو  موـتوى 
الـــروة ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ  تبعـــاً دتيـــ  ادرحلـــة التعليميـــة، 
فقـــــد ا داد هـــــذا ادوـــــتوى لـــــدى معلمـــــي ادرحلـــــة الثانويـــــة، 

%(، وبـــــا راف 18744فبليــــت نوـــــبة ادتوســـــق احلوـــــا )
(، وجــــا  يف ادرتبــــة الثانيــــة معلمــــو 27880ي قــــدره )معيــــار 

%(، 13741) ادرحلـــة االبتدا يـــة اتوســـق حوـــا  نوـــبت 

(، وجا  يف ادرتبة الثالثة 27044)وبا راف معياري قدره 
(، 1١738معلمي ادرحلة ادتوسطة اتوسق حوا  نوـبت )

(، ودعرفـــة داللـــة هـــذه 447141وبـــا راف معيـــاري قـــدره )
ـــــاين األحـــــادي الفـــــروق ال ظاهريـــــة، ا اســـــتخدام حتليـــــل التب

(One Way ANOVA وذلــ  ومــا هــو مبــ  يف ،)
 (40اجلدو  رقم )

 (14الجدول)
( لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 متغير المرحلة التعليمية
متوسق جمموع  جمموع ادربعاا درجاا احلرية صدر التباينم

 ادربعاا)التباين(
 القيمة
 )ف(

 موتوى الداللة

 *4740 17041 1١37404 44407١8١ 3 ب  اجملموعاا
 44073١8 4440427132 4410 داخل اجملموعاا

  44410073١1 441١ اجملموع
 ( فأقل4741*دالة عند موتوى )

 اال راف ادعياري ادتوسق احلوا  العدد ادرحلة التعليمية
 27044 %13741 4442 ابتدا ي
 447141 %1١738 2١8 متوسق
 27880 %18744 884 ثانوي
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( أن قيمــــة )ف( 40يتضــــال مــــن اجلــــدو  رقــــم )
( فأقل، مما يش  إىل وجود فروق 4741دالة عند موتوى )

ذاا داللة إحصا ية يف هـذا ااـور بـاختةف متيـ  ادرحلـة 
للكشف  (scheffeالتعليمية ، وباستخدام اختبار )شيفي  

( تبــــ  أن 41عــــن مصــــدر تلــــ  الفــــروق يف جــــدو  رقــــم )
ة متوســـــق معلمـــــي ادرحلـــــة الثانويـــــة، هنـــــاك فرقًـــــا بـــــ  نوـــــب

ومعلمـــي ادرحلـــة ادتوســـطة، وذلـــ  لصـــا  معلمـــي ادرحلـــة 

الــروة ادعنويــة لــدى حيــ  بليــت نوــبة متوســق  الثانويــة،
(، يف ح  بلـد متوسـق %18744معلمي ادرحلة الثانوية )

ـــــــة االبتدا يـــــــة  ـــــــة لـــــــدى معلمـــــــي ادرحل ـــــــروة ادعنوي نوـــــــبة ال
-18744دتوســــــط  )(، ووــــــان الفــــــرق بــــــ  ا13741%)

(، وهــــــذا يــــــد  علــــــى أن موــــــتوى الــــــروة 4744 13744
ــــة لــــدى معلمــــي ادرحلــــة الثانويــــة أوثــــر مــــن معلمــــي  ادعنوي
ادرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االبتدا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 

 (15الجدول)
لى متغير المرحلة ( بشأن الفروق التي نتجت من تحليل التباين األحادي لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إScheffeنتيجة اختبار )شيفيه 

 التعليمية
 ثانوي متوسق ابتدا ي ادتوسق احلوا  الكلية
 *4711404   %13741 ابتدا ي
    %1١738 متوسق
    %18744 ثانوي
     

 التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير المؤهل العلمي.ا 2
 
 (16الجدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير المؤهل العلمي
 اال راف ادعياري ادتوسق احلوا  العدد ادههل العلمي

 373١3 ١4783 3١0 دبلوم
 4474١3 1١724 3320 بكالوريوس

 447011 ١474١ 22 ماجوت  فأعلى
 
( أن هناك فروقًا ياهرية يف 4١ن اجلدو  رقم )ويتضال م

النوب اداوية  را  عينة الدراسة حو  موتوى الروة 
ادعنوية لدى ادعلم  تبعًا دتي  ادههل العلمي، حي  
ا داد موتوى الروة ادعنوية لدى ادعلم  احلاصل  على 

%(، ١4783مههل دبلوم؛ فبليت نوبة ادتوسق احلوا )
(، وجا  يف ادرتبة الثانية 373١3معياري قدره )وبا راف 

ادعلمون احلاصلون على مههل ماجوت  فأوثر، اتوسق 

%(، وبا راف معياري قدره 4474١حوا  نوبت  )
(، وجا  يف ادرتبة الثالثة ادعلمون احلاصلون 447011)

على مههل بكالوريوس، اتوسق حوا  نوبت  
(، 4474١3ره )%(، وبا راف معياري قد1١724)

ودعرفة داللة هذه الفروق الظاهرية ا استخدام حتليل 
(، وذل  وما One Way ANOVAالتباين األحادي)

 (43هو مب  يف اجلدو  رقم )
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 (17الجدول )

ى المعلمين يعزى ( لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لمستوى الروح المعنوية لدOne Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )
 إلى متغير المؤهل العلمي

متوسق جمموع  جمموع ادربعاا درجاا احلرية مصدر التباين
 ادربعاا)التباين(

 القيمة
 )ف(

 موتوى الداللة

 *47444 407444 414473١١ 34347144 3 ب  اجملموعاا
 4437243 4301147343 4410 داخل اجملموعاا

  44413073١1 441١ اجملموع
 ( فأقل4741*دالة عند موتوى )        

( أن قيمــــة )ف( 43يتضــــال مــــن اجلــــدو  رقــــم )
( فأقل، مما يش  إىل وجود فروق 4741دالة عند موتوى )

ذاا داللـة إحصـا ية يف هـذا ااـور بـاختةف متيـ  ادههــل 
(؛ وللكشف scheffeالعلمي، وباستخدام اختبار )شيفي  

( تبــــ  أن 48فــــروق يف جــــدو  رقــــم )عــــن مصــــدر تلــــ  ال
هنـاك فرقًـا بـ  نوـبة متوســق احلاصـل  علـى مههـل دبلــوم، 
واحلاصل  على مههل بكالوريوس، وذل  لصا  احلاصل  

على مههل دبلوم، حي  بليت نوبة متوسق الروة ادعنوية 
%(، يف حــ  ١4783لــدى احلاصــل  علــى مههــل دبلــوم )

لدى احلاصل  علـى مههـل  بلد متوسق نوبة الروة ادعنوية
%(، ووـــــان الفـــــرق بـــــ  ادتوســـــط  1١724بكـــــالوريوس )

(، وهذا يد  على أن موتوى 0723 ١4783-1١724)
الـروة ادعنويـة لـدى احلاصـل  علـى مههـل دبلـوم  أوثـر مــن 

 احلاصل  على مههل بكالوريوس. 
 

 (18الجدول)
من تحليل التباين األحادي لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير المرحلة ( بشأن الفروق التي نتجت Scheffeنتيجة اختبار )شيفيه 

 التعليمية
 ماجوت  فأعلى بكالوريوس دبلوم ادتوسق احلوا  ادههل
  *072343  ١4783 دبلوم

 *470188   1١724 بكالوريوس
    ١474١ ماجوت  فأعلى

ناك فرقًا ب  ( أن ه48ويتضال من خة  اجلدو  رقم )
نوبة متوسق احلاصل  على مههل ماجوت  فأعلى، 
واحلاصل  على مههل بكالوريوس، وذل  لصا  احلاصل  
على مههل ماجوت  فأعلى؛ حي  بليت نوبة متوسق 
الروة ادعنوية لدى احلاصل  على مههل ماجوت  

%(، يف ح  بلد متوسق نوبة الروة ١474١فأعلى)

اصل  على مههل البكالوريوس ادعنوية لدى احل
-١474١%(، ووان الفرق ب  ادتوسط  )1١724)

(، وهذا يد  على أن موتوى الروة 470١ 1١724
ادعنوية لدى احلاصل  على مههل ماجوت  فأعلى أوثر 

 من احلاصل  على مههل البكالوريوس

 .نوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير الخبرةا التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى الروح المع3
 (19الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير الخبرة
 اال راف ادعياري ادتوسق احلوا  العدد ا،ربة
 447214 1١713 ١24 سنواا 1أقل من 
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 27018 18718 241 44إىل أقل من 1من 
 447443 13741 4132 سنواا فأوثر 44من 

( أن هنــــاك فروقــــاً 42يتضــــال مــــن اجلــــدو  رقــــم )
ياهرية يف النوب اداويـة  را  عينـة الدراسـة حـو  موـتوى 
الــروة ادعنويــة لــدى ادعلمــ  تبعــاً دتيــ  ا،ــربة، حيــ  ا داد 
موـــتوى الـــروة ادعنويـــة لـــدى ادعلمـــ  أصـــحا  ا،ـــربة مـــن 

( ســــنواا، فبليــــت نوــــبة 44واا إىل أقــــل مــــن )( ســــن1)
ــــا راف معيــــاري قــــدره 18718ادتوســــق احلوــــا ) %(، وب

(، وجا  يف ادرتبة الثانية ادعلمون أصحا  ا،ربة 27018)
ـــــــــأوثر اتوســـــــــق حوـــــــــا  نوـــــــــبت  44مـــــــــن ) ( ســـــــــنواا ف

(، وجـا  44443%(، وبا راف معيـاري قـدره )13741)
( 1ا،ـــربة األقـــل مـــن ) يف ادرتبـــة الثالثـــة ادعلمـــون أصـــحا 
%(، وبـــا راف 1١713ســـنواا اتوســـق حوـــا  نوـــبت  )

(، ودعرفـــــة داللـــــة هـــــذه الفـــــروق 447214معيـــــاري قـــــدره )
الظاهريــــــــــــــة، ا اســــــــــــــتخدام حتليــــــــــــــل التبــــــــــــــاين األحــــــــــــــادي 

(OneWay ANOVA وذلــــ  ومــــا هــــو مبــــ  يف ،)
 (34اجلدو  رقم)

 (21الجدول)
( لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 متغير الخبرة

 
( أن قيمة )ف( دالة عند 34يتضال من اجلدو  رقم )

( فأقل، مما يش  إىل وجود فروق ذاا 4741موتوى )
داللة إحصا ية يف هذا ااور باختةف متي  ا،ربة، 

(؛ للكشف عن scheffe وباستخدام اختبار )شيفي 
( تب  أن هناك 34مصدر تل  الفروق يف جدو  رقم )

( سنواا إىل أقل من 1فرقًا ب  نوبة من خرب م من )
( سنواا، وذل  1( سنواا، ومن خرب م  أقل من )44)

( 44( سنواا إىل أقل من )1لصا  من خرب م من )

سنواا؛ حي  بليت نوبة متوسق الروة ادعنوية لدى من 
( سنواا 44( سنواا إىل أقل من )1خرب م من )

%(، يف ح  بلد متوسق نوبة الروة ادعنوية 18718)
%(، 1١713( سنواا)1لدى من خرب م  أقل من )
(، 3744 1١713-18718ووان الفرق ب  ادتوسط  )

وهذا يد  على أن موتوى الروة ادعنوية من خرب م من 
أوثر من الذين  ( سنواا44( سنواا إىل أقل من )1)

  ( سنواا.1خرب م أقل من )
 (21الجدول )

 ( بشأن الفروق التي نتجت من تحليل التباين األحادي لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير الخبرة Scheffeنتيجة اختبار )شيفيه
 أوثرسنواا ف 44من  44إىل أقل من 1من  سنواا 1أقل من  ادتوسق احلوا  ا،ربة
  *3744١8  1١713 سنواا 1أقل من 

 *470322١   18718 44إىل أقل من 1من 
    13741 سنواا فأوثر 44من 

ـــا بـــ  نوـــبة مـــن 34يبـــ  اجلـــدو  رقـــم )    ( أن هنـــاك فرًق
( سـنواا، ومـن 44( سـنواا إىل أقـل مـن )1خرب م من )

( ســـــنواا فـــــأوثر، وذلـــــ  لصـــــا  مـــــن 44خـــــرب م  مـــــن )
( سنواا؛ حي  44سنواا إىل أقل من ) (1خرب م من )

متوسق جمموع  جمموع ادربعاا درجاا احلرية مصدر التباين
 ادربعاا)التباين(

 القيمة
 )ف(

 موتوى الداللة

 *47444 87231 2487424 483١7483 3 ب  اجملموعاا
 4407144 432١237884 4410 ااداخل اجملموع
  44413073١1 441١ اجملموع
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بليـــت نوـــبة متوســـق الـــروة ادعنويـــة لـــدى مـــن خـــرب م مـــن 
%(، يف 18718( سنواا )44( سنواا إىل أقل من )1)

ح  بلد متوسق نوبة الروة ادعنوية لدى من خرب م  من 
%(، ووــــــان الفــــــرق بــــــ  13741( ســــــنواا فــــــأوثر )44)

يــد  علــى (، وهــذا 4704 13741-18718ادتوســط  )
( سـنواا إىل 1أن موـتوى الـروة ادعنويـة مـن خـرب م مـن )

( 44( سـنواا أوثـر مـن الـذين خـرب م مـن )44أقل مـن )
 سنواا فأوثر.

 التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير الدورات التدريبية.ا 4
 (22الجدول)

 لحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير الدوراتالمتوسطات ا
 اال راف ادعياري ادتوسق احلوا  العدد الدوراا التدريبية

 447344 117238 4434 0أقل من 
 447480 18740 20١ 8إىل أقل من 0من 

 2784١ 18 4488 فأوثر 8من 
( أن هنـاك فروقـاً ياهريــة 33  رقــم )ويتضـال مـن اجلـدو     

يف النوــب اداويــة  را  عينــة الدراســة حــو  موــتوى الــروة 
ادعنويـة لــدى ادعلمـ  تبعــاً دتيــ  الـدوراا التدريبيــة، حيــ  
ا داد موــتوى الــروة ادعنويــة لــدى ادعلمــ  احلاصــل  علــى 

(، فبليـــت نوـــبة 8( إىل أقـــل مـــن )0دوراا تدريبيـــة مـــن )
%(، وبـــا راف معيـــاري قـــدره 18740ا  )ادتوســـق احلوـــ

(، وجــــا  يف ادرتبــــة الثانيــــة ادعلمــــون احلاصــــلون 447480)
ـــــة مـــــن ) ـــــى دوراا تدريبي ـــــأوثر  اتوســـــق حوـــــا  8عل ( ف

(، 2784١% (، وبـــــا راف معيـــــاري قـــــدره ) 18نوـــــبت  )
ـــــى دوراا  وجـــــا  يف ادرتبـــــة الثالثـــــة ادعلمـــــون احلاصـــــلون عل

%(، 11723وا  نوبت  )( اتوسق ح0تدريبية أقل من )
(، ودعرفـــة داللـــة هـــذه 447344وبـــا راف معيـــاري قـــدره )

ـــــاين األحـــــادي  الفـــــروق الظاهريـــــة، ا اســـــتخدام حتليـــــل التب
(One Way ANOVA وذلــ  ومــا هــو مبــ  يف ،)

 (34اجلدو  رقم)

 
 (23الجدول )

نة الدراسة لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى ( لداللة الفروق بين أفراد عيOne Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )
 متغير الدورات التدريبية

متوسق جمموع  جمموع ادربعاا درجاا احلرية مصدر التباين
 ادربعاا)التباين(

 القيمة
 )ف(

 موتوى الداللة

 *47444 4١7444 4١317038 4414721١ 3 ب  اجملموعاا
 44074١١ 4313347442 4410 داخل اجملموعاا

  43813073١1 441١ اجملموع
 ( فأقل4741*دالة عند موتوى )          

( أن قيمــــة )ف( 34يتضــــال مــــن اجلــــدو  رقــــم )
( فأقل، مما يش  إىل وجود فروق 4741دالة عند موتوى )

ـــــــاختةف متيـــــــ   ذاا داللـــــــة إحصـــــــا ية يف هـــــــذا ااـــــــور ب
( scheffeاختبــار )شــيفي  الــدوراا التدريبيــة، وباســتخدام 

( 30للكشـــف عـــن مصـــدر تلـــ  الفـــروق يف جـــدو  رقـــم )
تب  أن هناك فرقًا ب  نوبة احلاصـل  علـى دوراا تدريبيـة 

(، واحلاصـل  علـى دوراا تدريبيـة 8( إىل أقل من )0من )

(، وذل  لصا  احلاصـل  علـى دوراا تدريبيـة 0أقل من )
ة متوســــق (؛ حيــــ  بليــــت نوــــب8( إىل أقــــل مــــن )0مــــن )

( إىل 0الــروة ادعنويــة للحاصــل  علــى دوراا تدريبيــة مــن )
%(، يف حــ  بلــد متوســق نوــبة 18740( ) 8أقــل مــن )

الـروة ادعنويـة لـدى احلاصــل  علـى دوراا تدريبيـة أقـل مــن 
ـــــــــــــ  ادتوســـــــــــــط  11723(  )0) %(، ووـــــــــــــان الفـــــــــــــرق ب
(، وهذا يد  على أن موتوى 3743 18740-11723)
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( 0دى احلاصـل  علـى دوراا تدريبيـة مـن )الروة ادعنوية ل
(  أوثـر مـن احلاصـل  علـى دوراا تدريبيـة 8إىل أقل مـن )

 ( إىل أقل. 0من )
 

 (24الجدول)
 يبيةبشأن الفروق التي نتجت من تحليل التباين األحادي لمستوى الروح المعنوية لدى المعلمين يعزى إلى متغير الدورات التدر ( Scheffeنتيجة اختبار )شيفيه

 فأوثر 8من  8إىل أقل من 0من  0أقل من  ادتوسق احلوا  الدوراا التدريبية
 *374443١ *3743440  117238 0أقل من 

    18740 8إىل أقل من 0من 
    18 فأوثر 8من 

 
(  أن هنـــــاك فرقًــــــا بـــــ  نوــــــبة 30ومـــــا يبــــــ  اجلـــــدو  رقــــــم )   

اصـل  علـى ( فأوثر، واحل8احلاصل  على دوراا تدريبية من )
(، وذلــــ  لصــــا  احلاصــــل  علــــى 0دوراا تدريبيــــة أقــــل مــــن )

( فــــأوثر؛ حيــــ  بليــــت نوــــبة متوســــق 8دوراا تدريبيــــة مــــن )
( فـــأوثر 8الــروة ادعنويـــة للحاصـــل  علـــى دوراا تدريبيـــة مـــن )

ـــــدى 18) ـــــة ل ـــــروة ادعنوي ـــــد متوســـــق نوـــــبة ال %(، يف حـــــ  بل
(، %11723( )0احلاصـــــل  علـــــى دوراا تدريبيـــــة أقـــــل مـــــن )

(، وهـــــذا 3744 11723-18ووـــــان الفـــــرق بـــــ  ادتوســـــط  )
يد  على أن موتوى الروة ادعنوية لدى احلاصل  على دوراا 

( فأوثر عالية بادقارنة مع احلاصل  على دوراا 8تدريبية من )
 ( إىل أقل. 0تدريبية من )

 خامسًا: أهم نتائج وتوصيات الدراسة
 يما يأيت:يعرض الباح  أهم نتا   الدراسة ف  
ــ أوــد ادعلمــون يف منطقــة القصــيم التعليميــة علــى أن مــديري 4 ـ

ادــــــدارس رارســــــون ملــــــق القيــــــادة التحويليــــــة اتوســــــق حوـــــــا  
( ، وأن مــــديري ادــــدارس رارســــون ملــــق 1( مــــن )4731قــــدره)

(، وهــذا 1( مــن )470القيــادة التعامليــة اتوســق حوــا  قــدره )
يم التعليميـــة رارســـون يعــي أن مـــديري ادـــدارس يف منطقـــة القصـــ

 ملق القيادة التحويلية أوثر من ملق القيادة التعاملية.
ــ أوـدا النتــا   بـأن موـتوى الــروة ادعنويـة لـدى ادعلمــ  يف 3

ــــة عــــا ؛ حيــــ  بلــــد متوســــق حوــــا   منطقــــة القصــــيم التعليمي
 (.1( من )4784قدره)
ـــ وجـــود عةقـــة ارتباديـــة موجبـــة دالـــة إحصـــا ياً عنـــد موـــتوى 4 ـ
ــــدى 4744) ــــادة التحويليــــة والتعامليــــة ل ( بــــ  ممارســــة ملــــق القي

يف منطقـة القصـيم  مديري اددارس والروة ادعنوية لدى ادعلمـ 

، إال أن قيمـــة العةقـــة أوثـــر بـــ  موـــتوى ملـــق القيـــادة التعليميـــة
 التحويلية والروة ادعنوية.

ـــة إحصـــا ياً عنـــد موـــتوى 0 ـــ  وجـــود عةقـــة ارتباديـــة ســـالبة دال ـ
  ادرحلة الدراسية وملق القيادة التحويلية والتعاملية، ( ب4744)

ووذل  وجود عةقة ارتبادية سـالبة دالـة إحصـا ياً عنـد موـتوى 
( ب  ادههل العلمـي وملـق القيـادة التحويليـة والتعامليـة، 4744)

وال توجـــد عةقـــة ارتباديـــة دالـــة إحصـــا ياً بـــ  ا،ـــربة وبـــ  ملـــق 
قــة ارتباديــة ســالبة دالــة إحصــا ياً القيــادة التحويليــة، ووجــود عة

( بــ  ا،ــربة وملــق القيــادة والتعامليــة، وال 4744عنــد موــتوى )
توجد عةقة ارتبادية دالـة إحصـا ياً بـ  الـدوراا التدريبيـة وبـ  
ـــــة  ملـــــق القيـــــادة التحويليـــــة، ووجـــــود عةقـــــة ارتباديـــــة ســـــالبة دال

بيـــة ( بـــ  متيـــ  الـــدوراا التدري4744إحصـــا ياً عنـــد موـــتوى )
 وملق القيادة التعاملية.

ــــ وجـــود عةقـــة ارتباديـــة عكوـــية دالـــة إحصـــا ياً عنـــد موـــتوى 1
( ب  متي  ادههل العلمـي وموـتوى الـروة ادعنويـة عنـد 4744)

ادعلمــ  يف منطقــة القصــيم التعليميــة، وعــدم وجــود فــروق ذاا 
داللــة إحصــا ية بــ  متيــ  ادرحلــة الدراســية، وا،ــربة، والــدوراا 

دريبيــــــة وموــــــتوى الــــــروة ادعنويــــــة لــــــدى ادعلمــــــ  يف منطقــــــة الت
 القصيم التعليمية.

أن ملطي القيادة التحويلية والتعاملية لدى مديري اددارس يف ـ ١
منطقــــة القصــــيم التعليميــــة دالــــة يف التنبــــه بــــالروة ادعنويــــة لــــدى 
ـــــــد بليـــــــت قيمـــــــة  ادعلمـــــــ  يف منطقـــــــة القصـــــــيم التعليميـــــــة، وق

(، وهـــــو مـــــا يعـــــي نوـــــبة التـــــأث  يف 47033%)(R²التحديـــــد)
الــــروة ادعنويــــة، والــــيت ترجــــع إىل تــــأث  ملطــــي القيــــادة التحويليــــة 

 والتعاملية.
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 (4741دالة عند موتوى ) وجود فروق ذاا داللة إحصا يةـ 3
بــ  موــتوى الــروة ادعنويــة ومتيــ  ادرحلــة التعليميــة بــ  معلمــي 

، وذلـ  لصـا  معلمـي ادرحلة ادتوسطة ومعلمي ادرحلة الثانويـة
 ادرحلة الثانوية.

 (4741دالة عند موتوى ) وجود فروق ذاا داللة إحصا يةـ 8
ادههــــل العلمــــي بــــ  نوــــبة  بــــ  موــــتوى الــــروة ادعنويــــة ومتيــــ 

متوســق احلاصــل  علــى مههــل دبلــوم ، واحلاصــل  علــى مههــل 
 .بكالوريوس، وذل  لصا  احلاصل  على مههل دبلوم

 (4741دالة عند موتوى ) ذاا داللة إحصا يةوجود فروق ـ 2
ادههـــل العلمـــي، بـــ  نوـــبة  بـــ  موـــتوى الـــروة ادعنويـــة ومتيـــ 

متوسق احلاصل  على مههل ماجوت  فأعلى، واحلاصل  على 
مههـــــــل بكـــــــالوريوس، وذلـــــــ  لصـــــــا  احلاصـــــــل  علـــــــى مههـــــــل 

 .ماجوت  فأعلى
ـــــ44 ـــــة إحصـــــا ية ـ دالـــــة عنـــــد موـــــتوى  وجـــــود فـــــروق ذاا دالل
ا،ربة ،ب  نوبة من  ب  موتوى الروة ادعنوية ومتي  (4741)

( ســــنواا، ومــــن 44( ســــنواا إىل أقــــل مــــن )1خــــرب م مــــن )
( ســنواا، وذلــ  لصــا  مــن خــرب م مــن 1خــرب م  أقــل مــن )

 .( سنواا44( سنواا إىل أقل من )1)
ـــــ44 ـــــة إحصـــــا ية ـ دالـــــة عنـــــد موـــــتوى  وجـــــود فـــــروق ذاا دالل
ا،ربة، ب  نوبة من  وة ادعنوية ومتي ب  موتوى الر  (4741)

( ســــنواا، ومــــن 44ســــنواا إىل أقــــل مــــن ) (1)خــــرب م مــــن 
( ســنواا فــأوثر، وذلــ  لصــا  مــن خــرب م 44خــرب م  مــن )

 .( سنواا44سنواا إىل أقل من ) (1)من 
ـــــ43 ـــــة إحصـــــا ية ـ دالـــــة عنـــــد موـــــتوى  وجـــــود فـــــروق ذاا دالل
  الــدوراا التدريبيــة،بـ  موــتوى الـروة ادعنويــة ومتيـ  (4741)

( إىل أقــل مــن 0بــ  نوــبة احلاصــل  علــى دوراا تدريبيــة مــن )
، وذلــــ  (0(، واحلاصــــل  علــــى دوراا تدريبيــــة أقــــل مــــن )8)

ــــة مــــن )لصــــا  احلاصــــل   ( إىل أقــــل مــــن 0علــــى دوراا تدريبي
(8). 

ـــــ 44 ـــــة إحصـــــا يةـ دالـــــة عنـــــد موـــــتوى  وجـــــود فـــــروق ذاا دالل
 ويــة ومتيـ  الــدوراا التدريبيــة،بـ  موــتوى الـروة ادعن (4741)

ـــــى دوراا تدريبيـــــة مـــــن ) ـــــأوثر، 8بـــــ  نوـــــبة احلاصـــــل  عل ( ف
(، وذلـــ  لصـــا  0واحلاصـــل  علـــى دوراا تدريبيـــة أقـــل مـــن )

 .( فأوثر8احلاصل  على دوراا تدريبية من )
 أهم التوصيات:

مــع أن نتــا   هــذه الدراســة إجيابيــة بشــكل وبــ   ـــو 
الــروة ادعنويــة لــدى ادعلمــ  يف منطقــة ملــق القيــادة التحويليــة، و 

القصــــيم التعليميــــة، يوصــــي الباحــــ  بضــــرورة التأويــــد علــــى مــــا 
 يأيت:
ـ ممارسة ملـق القيـادة التحويليـة مـن قبـل مـديري ادـدارس يف 4

منطقة القصيم التعليمية، خاصـة أن هـذا الـنمق يناسـب مرحلـة 
ة الوــعودية التحــدي الــيت رــر هبــا التعلــيم العــام يف ادملكــة العربيــ
 من ناحية التطوير والتي اا ادتوارعة يف اجملتمع.

ـــ التقليـــل مـــن ممارســـة ملـــق القيـــادة التعامليـــة مـــن قبـــل مـــديري 3 ـ
 اددارس يف منطقة القصيم التعليمية.

ـ ااافظـة علـى الـروة ادعنويـة لـدى ادعلمـ ؛ ألهنـا سـتنعكس 4
 إجياباً على مصلحة العملية التعليمية والرتبوية.

ـ  يادة تفعيل دور القيادة التحويلية لدى مديري اددارس عرب 0
الدوراا التدريبية ألثرها الواضال يف رفع موتوى الروة ادعنوية 

 لدى ادعلم .

ـ تضم  خصا   القيادة التحويلية ضمن عناصر اختيار 1 
 مديري اددارس يف منطقة القصيم التعليمية.

وتوى الروة ادعنوية لدى ـ اهتمام مديري اددارس بقياس م١
ادعلم ، وادبادرة بكل ما يوهم يف رفعها من وجهة نظر 

 ادعلم .
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 مقترحات للدراسات المستقبلية:
 يقرتة الباح  إجرا  دراساا موتقبلية تتعل  بــ:

ـ القيادة التحويلية والتعاملية وعةقتها بالروة ادعنوية 4
 لطة  أو الطالباا.اناد  تعليمية أخرى، سوا  ددارس ا

ـ القيادة التحويلية والتعاملية وعةقتها بالروة ادعنوية 3
 اهسواا التعليم العا  أو التقي.

ـ خصا   القا د التحويلي والتعاملي يف مدارس التعليم 4
 العام.
 ـ القيادة التحويلية أو التعاملية وعةقتها اتي اا أخرى.0
نويـة لـدى ادعلمـ  يف مـدارس ـ عوامل رفع موتوى الـروة ادع1

 التعليم العام.
 المراجع العربية:

. عمــان، دار الفكــر أساساايات اإلدارة التعليميااة ومفاهيمهاااالبــدري، دــارق .ـــ 
 هـ .403١للطباعة، 

درجااة ممارسااة مااديري الماادارس الثانويااة العامااة .بــي عطــا، ســامل حممــود امحــدـــ 
دليااة وعالقتهااا باااالحتراق النفسااي األردنيااة لنمطااي القيااادتين التحويليااة والتبا

غــ  منشــورة ،  ، أدروحــة دوتــوراه . شخصااية عنااد المعلمااين والعالقااات البااين
 م.3441، جامعة عمان العربية للدراساا العليا، عمان ، األردن

. الاااروح المعنوياااة وعالقتهاااا بااااألداء الاااوييفي لااادى العااااملين  احلـــر ، حممــدـــ 
رســالة ماجوــت ، غــ  منشــورة، جامعــة نــايف . بااادارة الاادفاع الماادني بالرياااض

 هـ .403١للعلوم األمنية، الرياض، 
ـــ   .مهاااارات القياااادة التربوياااة فاااي اتخااااذ القااارارات اإلداريااااةاحلريـــري، رافـــدة. ـ

 عمـان: دار ادناه  للنشر والتو يع.
ــــ  مجلااااة م ( . العةقــــاا اإلنوــــانية يف العمــــل. 423١احلوــــن، رحبــــي حممــــد ) ـ

   .١4ـ 43، (3448) 4، ععيةالعلوم االجتما
. دار احلاوــــد للنشــــر القيااااادة التربويااااة فااااي القاااارن الجدياااادـــــ محــــاداا، حممــــد. 
 هـ .403١والتو يع، عمان، 

ـــ ا،الـــدي، أمحـــد.  أسااااليب إدارة الصاااراع التنظيماااي لااادى ماااديري المااادارس ـ
. الثانوية الحكومية بمدينة مكة المكرمة وعالقتهاا باالروح المعنوياة للمعلماين

 هـ .4032لة ماجوت ، غ  منشورة، جامعة أم القرى، مكة ادكرمة، رسا
ممارسة مديري مدارس محافظاة ـ ا،ةيلة، هدى أمحد، وسعادة سا دة تيو . 

الزرقااااء وماااديراتها للقياااادة التحويلياااة وعالقتهاااا بسااالوي المواطناااة التنظيمياااة 
 م .3442، . آفاق علمية وتربوية، األردنلمعلمي تلك المدارس ومعلماتها

. عمــان، دار تطااوير اإلدارة المدرسااية والقيااادة اإلداريااةـــ ا،واجــا، عبــدالفتاة. 
 م .3440الثقافة، 

فاعلية برناامج تادريبي قاائم علاى المعلوماتياة الكرمي محـاد.  عبد الدغيم، أمحدـ 
وتكنولوجياااا االتصاااال لتنمياااة الكفاياااات اإلدارياااة للقاااادة الترباااويين فاااي وزارة 

 غــ  ،أدروحــة دوتــوراه. "تعلاايم فاااي دولاااة اإلمااارات العربيااة المتحاادةالتربيااة وال
 م .3448 ،األردن، منشورة، جامعة عمان العربية للدراساا العليا، عمان

عالقااة الاانمط القيااادي لمااديرات الماادارس بااالروح المعنويااة ـــ اللهــراين، نــورة . 
. ر منشاورةلمعلمات المرحلاة االبتدائياة بمحافظاة جادة. رساالة ماجساتير  يا

 هـ .4032جامعة أم القرى، مكة ادكرمة، 
 فاي الفلساطينية الجامعاات فاي للعااملين المعنوياة الاروح. بـة  سـةمة،ــ 

 نـابلس، الودنية، النجاة جامعة منشورة، غ ، ماجوت  رسالة. الغربية الضفة

 م .4221، )فلوط 
دار احلامد للنشـر .  دراسات في اإلدارة الجامعيةالوميال، عبدااون حممد. ـ 

 هـ.4044والتو يع، عمان، األردن، 
ـــ الشـــريفي،  درجاااة ممارساااة  .منـــا  حممـــود حممـــدوالتـــنحال،  عبـــاس عبـــد مهـــديـ

مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة اإلمارات العربياة المتحادة للقياادة 
جامعــة الشــرق األوســق للدراســاا العليــا . التحويليااة ماان وجهااة نظاار معلماايهم

 م .3442، األردن، األردنية اجلامعة
 يف التنظيميـة ادوادنـة وسلوك التحويلي القيادي الولوك .سامل أمحد العامري،ـ 

 التاسـع، اجمللـد ،دارياة اإل للعلوم العربية المجلة الوـعودية، احلكومية األجهلة

 .41-42 ص،  م(3443)،4ع
ــ  لماادارس األنماااط القياديااة والساامات الشخصااية لمااديري االعتيــيب، نــواف. ـ

. رســالة وعالقتهااا بااالروح المعنويااة للمعلمااين فااي محافظااة الطااائ  التعليميااة
 هـ .4032ماجوت ، غ  منشورة، جامعة أم القرى، مكة ادكرمة، 

ــ  . األنماااط القياديااة والساامات الشخصااية لمااديري الماادارس العتيــيب، نــوافـ
. رســالة ميااةوعالقتهااا بااالروح المعنويااة للمعلمااين فااي محافظااة الطااائ  التعلي

 هـ .4032ماجوت ، غ  منشورة، جامعة أم القرى، مكة ادكرمة، 
. ماادخل إلااى اإلدارة التربويااةـــ العــريف ، عبــداهلل بالقاســم، وعبــاس عبــد مهــدي. 

 م.  422١. بنيا ي، منشوراا جامعة قاريونس،  4ا
 إعداد في المدرسية اإلدارة تطوير برنامج فاعلية تقويم .مـو ، الدي عمادـ 

 مروـل منشـورة، دوتـوراه رسـالة . التغييار لقياادة األردن فاي المدرساة مادير

 م .3444، األردن،  عمان ، الكتا  األوادري
ـــ  . خصاااائص القياااادة التحويلياااة لااادى رؤسااااء األقساااام أمينـــة ســـليمان العمـــر،ـ

العلمياااة وعالقتهاااا باااالروح المعنوياااة ألعضااااء هيئاااة التااادري  بجامعاااة اإلماااام 
. رســـالة ماجوـــت ، غـــ  منشـــورة، جامعـــة اإلمـــام، إلساااالميةمحماااد بااان ساااعود ا

 هـ .4044الرياض، 
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القياادة التحويلياة لادى ماديري المادارس الثانوياة  .العنلي، محود عايد مجعـانـ 
 أدروحـة . في المملكة العربية السعودية وعالقتها باألداء الاوييفي لمعلمايهم

 . م3441 ،، األردنامعة األردنية ، عمان اجل ،غ  منشورة ،دوتوراه
. دار احلامــــد للنشــــر القيااااادة والدافعيااااة فااااي اإلدارة التربويااااة ـــــ عياصــــر، علــــي.

 م .344١والتو يع، عمان، األردن، 
ــ عيوــى، ســنا  حممــد عيوــى.  دور القيااادة التحويليااة فااي تطااوير أداء مااديري ـ

ية، . رسالة ماجوت ، غ  منشورة، ولية الرتب المدارس الثانوية في محافظة  زة
 م .3448اجلامعة اإلسةمية، غلة، 

القيااااادة التحويليااااة فااااي الجامعااااات اليامــــدي، ســــعيد بــــن حممــــد بــــن صــــا . ـــــ 
 السعودية: مادى ممارستها وامتالي خصائصها من قبل القيادات األكاديمياة

 م .3444غيـر منشورة، جامعة أم القرى، مكة ادكرمة،  ،. أدروحة دوتـوراه
وي القيااادي لمااديري المااادارس الثانويااة فااي منطقاااة السااالاليامــدي، ســعيد. ـــ 

. رســـالة ماجوـــت ، غـــ  منشـــورة، الباحاااة التعليمياااة وعالقتاااه باااالروح المعنوياااة
 هـ4034جامعة أم القرى، مكة ادكرمة، 

ــ القثــامي، عــوض.  أنماااط القيااادة التربويااة الفعالااة وعالقتهااا بااالروح المعنويااة ـ
. رسالة ماجوـت  غـ  بمحافظة الطائ  لدى معلمي المرحلة االبتدائية للبنين

 هـ . 4040، اددينة ادنورة، لمنشورة، جامعة ادل  عبدا لعلي
م 3440، الكتـا ، القـاهرة عـامل. الحديثاة المدرساية اإلدارة .أمحـد الكردي،ـ 
. 

القياادة التحويلياة والتغييار المطلاوب فاي السالوي القياادي ـ ونوـارة، خدجيـة. 
. القياادي لماديرات المادارس الثانوياة بمكاة المكرماة دراسة ميدانية للسالوي

 هـ.403١رسالة ماجوت ، غ  منشورة، جامعة أم القرى، مكة ادكرمة، 
اإلدارة المدرسااية مفهومهااا ـــ مصــطفى، صــةة عبداحلميــد وجنــاة عبــداهلل النابــة. 

 هـ. 404١. د ، دار القلم،  نظرياتها وسائلها
ــ  لو  القيــادة التحويليــة ومــدخل لتحوــ  أســ .مصــطفى، يوســف عبــد ادعطــي ـ

 .  442ص،  ع1 م3443 ،مجلة التربية .أدا  مدير اددرسة يف مصر
. ترمجـة صـةة ادعيـوف، مروـل القيادة اإلدارية، النظرية والتطبيقهاوس، بيـرت. ـ 

 م. 344١البحو ، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 
 .ية في القرن الحااادي والعشارينإدارة المؤسسات التعليم .اهلة  الشر بييـ 

 م .344١ ،القاهرة ،ادكتبة العصرية
ـ اهلة ، الشربيي اهلة . استخدام نظرييت القيادة التحويليـة واإلجرا يـة يف بعـ، 

م(،  3444،)مجلااة مسااتقبل التربيااة العربيااةالكليــاا اجلامعيــة، دراســة ميدانيــة، 
 ، االسكندرية.34ع 

. مكتبـة 21التحويلي للعبور بالمنظمات إلاى القارن ال. القائد ـ اهلواري، سـيد
 .م4222ع  مشس، القاهرة، 

برنامج مقترح إلعداد القيادات التحويلية في الجامعاات ـ اجلارودي، ماجدة. 
. رســــــالة دوتــــــوراه، غــــــ  منشــــــورة، جامعــــــة ادلــــــ  ســــــعود، الريــــــاض، السااااااعودية
 هـ.4032

ــ اللهــراين، نــورة.  رات الماادارس بااالروح المعنويااة عالقااة الاانمط القيااادي لمااديـ
. رســالة ماجوــت ، غــ  منشــورة، لمعلمااات المرحلااة االبتدائيااة بمحافظااة جاادة

 هـ.4032جامعة أم القرى، مكة ادكرمة، 
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Abstract 

 
  The study aimed to identify the degree of public Schools principals’ practice of both transactional and 

transformational leadership in Qassim region, and to identify the level of morale among teachers in Qassim region, 

and the relationship between the two types of leadership for school principals and the level of teachers’ morale. 

    The study found that school principals engaged significantly with the transformational leadership style with 

averageof3.75 out of5, and school principals engaged significantly with transaction a leadership style with average 

of 3.4 out of 5, and that the level of teachers’ morale with a high average of 3.83 out of 5. 

The study confirmed the existence of a positive correlation statistically significant at the level of (0.01) between 

the exercise pattern of transactional and transformational leadership of school principals and the teachers’ morale. 

However, this relationship is stronger with the transformational leadership style. Also, the study confirmed the 

existence of a negative correlation statistically significant at the level of (0.01) between the grade, as well as 

qualifications, experience, training courses, and the pattern of transactional and transformational leadership. 

     The study confirmed the existence of an opposite correlation statistically significant at the level of (0.01) 

between the qualifications and morale. 

In addition, the study confirmed that transactional and transformational leaderships of school principals help 

statically to predict the level of teachers’ morale. The study confirmed the existence of significant differences 

statistically significant at the level of (0.05) between the level of morale and a variable level of the grade, and the 

existence of differences between the level of morale and variable qualification, and the presence of significant 

differences statistically significant at the level of (0.05) between the level of morale and variable experience. 

            Finally the study indicated the existence of significant differences statistically significant at the level of 

(0.05) between the level of morale and variable of training courses. 

Key Words: Transformational leadership, transactional leadership, the school administration 
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 المعرفة المفاهيمية المتعلقة بموضوعات التفاضل لدى معلمي الرياضيات في المرحلةاستقصاء 
 الثانوية
 

 د. موفر بن سعود الولو 
 ستاذ تعليم الرياضياا ادواعدأ
 (سعود امعة ادل جبمرول التميل البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضياا )ا إجنا  هذا البح  بدعم من 

    
 43/8/4044 يف وقبل 38/43/4043يف  قدم

 الملخص:
 لدى ادتعلقة اوضوعاا التفاضل (Conceptual Knowledge)اهيمية ادعرفة ادفاستقصا  هدفت الدراسة إىل          

أسالة إلجابة عن للمعلم ؛ هبدف ا اختبارًا لقياس ادعرفة ادفاهيميةاستخدمت الدراسة  وقد، معلمي الرياضياا يف ادرحلة الثانوية
يف إحدى إداراا الرتبية والتعليم من اددارس الثانوية  عدد رارسون التدريس يف معلماً  (04)من  مكّونةعينة  دُِب   االختبار على الدراسة.

 .بادنطقة الوسطى
( من ١8,4١)بلد نوبة  ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضلادعلم  دعرفة أيهرا نتا   الدراسة أن ادتوسق العام وقد 

وما أيهرا نتا    ادعرفة ادفاهيمية،درجة متوسطة من إىل أن ادعلم  رتلكون هذه القيمة ش  ت%(، و 1,١1( بنوبة ماوية )1١)
الدراسة أن ادعلم  غ  قادرين على استخدام احلقا   والعةقاا البويطة عندما تقدم بوياقاا جديدة، وتعرض بطريقة خمتلفة عما 

ا مفاهيم منفصلة، وغ  قادرين يف وث  من األحيان وما أهنم ريلون إىل النظر إىل ادفاهيم ادختلفة ادتعلقة بالتفاضل على أهن، اعتادوا علي 
 على الربق ب  هذه ادفاهيم للوصو  إىل استنتاجاا منطقية وصحيحة.

وجود فروق دالة إحصا يًا يف عدم أيهرا النتا   بالنوبة الختبار الفروق ادتعلقة خبصا   ادعلم  من حي  ا،ربة وادههل، 
 عدد سنواا ا،ربة، وادههل. يدتي   تُعلى اوضوعاا التفاضلادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة 
 فاهيم، الثانوي، ادعلم، تفاضل.ادعرفة، اد: استقصا ، الكلمات المفتاحية

 



 ......  : استقصا  ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل لدى معلمي الرياضياا موفر بن سعود الولو د. 

م(3444فرباير هـ/4040الرياض، ) 13 – 04(، ص ص04لرتبية وعلم النفس، ع )رسالة ا  

 

41 

 مقدمة:
إن ادختص  يف جما  تعليم الرياضياا وتعّلمها، وواضعي 
الوياسة ادنهجية والتعليمية يهتمون ومنذ  من بعيد بالرتويل 

 على تعّلم الرياضياا ادقرون بالفهم، ويهودون بأن األورب
فـي الـوقـت احلـالـي  يفهم األفكار الرياضية ضروري وأساس

، (NCTM, 1989; 2000)أوـثـر من أي وقتي مضى 
التعّلم ادصحو  بالفهم جيعل التعّلم  أنّ ب ذل  وّوغونوي

الةح  أوثر سهولة على ادتعلم ، وتصبال في  الرياضياا 
 ا معو عندهم.ذا

والهت الدراساا الرتبوية يف الونواا األخ ة إىل دراسة 
 Mathematical) مدى ادعرفة الرياضية ادتعلقة بااتوى

Content Knowledge)  لدى ادعلم ، وينبع هذا
االهتمام من جمموعة من االفرتاضاا اليت ترى أن  ولما 

على تقدمي   ادا ادعرفة الرياضية   ادا قدرة ادعلم 
مواقف رياضية ضمن سياقاا مألوفة للطة ، و ادا 
 ،قدر م على ربق ادوا ل الرياضية بادعرفة الوابقة للطة 

فادعلمون الذين يفهمون التمثيةا ادتنوعة للمفاهيم 
تليد قدر م على استخدام هذه  -مثًة  -الرياضية    

 دعويُ  م،ادفاهي تل التمثيةا يف تعمي  فهم الطة  ل
من أوا ل الرتبوي  الذي  (Shulman, 1986)شودان 

تطرقوا إىل أمهية دراسة معرفة ادعلم  بااتوى؛ حي  يرى أن 
لا بشكل واضال على دراسة ادعرفة الرتبوية روّ  بحو ال

االهتمام الكايف لدراسة معرفة  الرتبوية للمعلم ومل تعقِ 
. ويرى شودان أن ادعلم  بااتوى الذي يقومون بتدريو 

معرفة ادعلم  بااتوى ال تقتصر على ادفاهيم واحلقا   
ولكن جيب أن تتعدى ذل  إىل معرفتهم  ،والتعميماا

 ترابق تل  ية، وفهم ويف  بطريقة تنظيم هذا ااتوى وبنا
ادفاهيم داخل هذا التنظيم، للوصو  للنظرياا والتعميماا 

كون لديهم القدرة تجيب أن  واحلقا  ، وما يهود أن ادعلم 
هذه ادعرفة ونقدها ومعرفة نقاا القوة والضعف  وويدعلى ت
 فيها.

وادعرفة العميقة بااتوى تواعد ادعلم  على البح  عن 
احللو  غ  التقليدية للموا ل اليت يطرحوهنا على دةهبم، 
وحل هذه ادوا ل بعدة درق فيها الكث  من اإلبداع 

لى العكس من ذل  فادعلمون الذين رتلكون واالبتكار، وع
ما يقدمون ادفاهيم  معرفة قليلة بااتوى الرياضي عادةً 

ه، ويرولون على اإلجرا اا الرياضية بشكل منقوص أو مشوّ 
بشكل واضال أوثر من ترويلهم على تعمي  فهم ادفاهيم 

. ويرى يوسكن (Leung & Park, 2002)الرياضية 
(Usiskin, 2001)  كون تمعلم الرياضياا جيب أن أن

لدي  معرفة عميقة بااتوى، حىت يدرس الرياضياا بشكل 
أن إىل  (Toh, 2007)أفضل. فيما يش  توه وآخرون 

معرفة ادعلم  العميقة للمحتوى هي شرا ضروري وليس  
 للتعليم اجليد يف الرياضياا. ياً واف

علم من من الدراساا الرتبوية أن متكن اد كث وقد أشارا ال
 لعب دورًا واضحًا يف تقييم  لطةب  يادعرفة الرياضية 

(Wilkins, 2002) ؛ فادعلمون الذين رتلكون معرفة عميقة
بااتوى الرياضي يقدمون لطةهبم موا ل رياضية متنوعة 
تقيس مدى فهم دةهبم لألفكار الرياضية، ومدى قدر م 

علمون ذوي على الربق ب  هذه األفكار، بينما يضع اد
ادعرفة اادودة بااتوى دةهبم يف دا رة ضيقة من ادوا ل 
ادعدة بشكل جاهل للعملياا اإلجرا ية اليت تعلمها الطالب 
وحفظها، فالطة  ال يوتطيعون التعامل مع ادوألة عند 

ألن  ؛تي  صيية الوها  أو الفكرة أو إعادة ترتيب العباراا
 الفهم هنا خيذهلم.
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غم من قلة الدراساا اليت تناولت العةقة ب  متكن وعلى الر 
ادعلم  من ادعرفة الرياضية وحتصيل دةهبم، إال أن معظمها 

 ,Hill)أشارا إىل وجود عةقة إجيابية ب  ادتي ين 
Rowan & Ball, 2005)   وأشار هيث  وآخرون .

(Heather, Brain & Deborah, 2005)  إىل أمهية
حتصيل الطة  من خة  حتو  ادعرفة  الوعي إىل حتو 

 ,Hammond)الرياضية دعلميهم. بينما يذهب هاموند 

أبعد من ذل  عندما يش  إىل أن ادعرفة الرياضية  (2000
للمعلم  يف الوقت احلاضر أصبحت الرويلة األساس لرفع 

 موتوى حتصيل الطة .

بتصــنيف  ((Van & John, 1994وقــد قــام فــان وجــون 
 ة الرياضية إىل  نوع :ادعرف
 ( ــــــــــة مفاهيميــــــــــة : (Conceptual Knowledgeمعرف

داخليــاً  وهــي معرفــة تتكــون مــن عــدة عةقــاا أُنشــات
ورُبطــت لبقــا  األفكـــار، وهــو نــوع مـــن ادعرفــة يرجـــع إىل 

 رياضة ادنط .   
 ( معرفــــة إجرا يــــةProcedural Knowledge) وهــــي :

ا ومعرفـــة معرفـــة الرمـــو  الـــيت توـــتخدم لتمثيـــل الرياضـــيا
القواعـــــــد واإلجـــــــرا اا الـــــــيت يوـــــــتخدمها الفـــــــرد لتنفيـــــــذ 
األعمــا  الرياضــية الروتينيــة، وهــي نــوع مــن ادعرفــة يرجــع 

 إىل ادعرفة االصطةحية.
هـي      (Conceptual Knowledge)ادعرفـة ادفاهيميـةو 

ـــــ  األفكـــــار  ـــــى العةقـــــاا ب ـــــاو  التعـــــرف عل ـــــيت تتن ادعرفـــــة ال
هذه العةقاا وتبو على بعضها  الرياضية، وفهم ويف ترتبق

ـــــى الـــــبع،؛  لكـــــي تنـــــت  وـــــًة متكـــــامًة ومرتابطـــــاً، وتروـــــل عل
تطبيقــــــاا الرياضــــــياا ضــــــمن ســــــياقاا داخــــــل الرياضــــــياا 

ــــاً جوهريــــاً للمعرفــــة  عــــد  وتُ وخارجهــــا،  ادعرفــــة ادفاهيميــــة مكون

الرياضــية الضــرورية للتعامــل مــع مشــكةا ومواقــف جديــدة، 
األحكـام عـن احلقـا   واإلجـرا اا  ي ف الوقت الذي تتي يف و 

األساسية يف جمتمع تتلايد في  أمهية التكنولوجيا، تصبال ادعرفة 
ادفاهيمية أوثر أمهية. وما أن الكث  من اإلجرا اا احلوابية 

منهارت الرياضياا ركـن تنفيـذها ا ن  بّ واجلربية اليت وانت لُ 
، ويـــوفر ممـــا يقتضـــي اهتمامـــاً أوـــرب ؛دة ا الا احلاســـبةابوســـ

وقتاً أدو  ركن توجيه  الستيعا  ادفـاهيم الرياضـية وملذجـة 
 .اإلجرا اا والعملياا ادوتخدمة يف حل ادوا ل

وتتكــون ادعرفــة ادفاهيميــة مــن جمموعــة عةقــاا تنشــأ داخليــاً 
وترتبق هذه العةقاا مع األفكار ادوجودة موـبقاً. وتتضـمن 

ياضـــية واإلجـــرا اا ومعرفـــة ادعرفــة ادفاهيميـــة فهـــم األفكـــار الر 
ــــادعلمون رتلكــــون ادعرفــــة  ،احلقــــا   األساســــية يف احلوــــا  ف

قادرين على حتديد وتطبي  ادبادئ،  نادفاهيمية عندما يكونو 
وقادرين على حتديد  ،يعرفون ويطبقون احلقا   وادصطلحااو 

أمـــا ادعرفـــة  ،أوجـــ  الشـــب  واالخـــتةف بـــ  ادفـــاهيم ادختلفـــة
تعــرب عــن ادهــارة يف تنفيــذ اإلجــرا اا بشــكل مــرن اإلجرا يــة ف
 New York State)ا  وعلــى  ــوي مة ــم ودقيــ  وفّعــ

Education Department, 2005) ويشـــ  ب نـــل و .
إىل أن ادعرفـــة  (Byrnes & Wasik, 1991)واســـ  

ادفاهيميـــــة هـــــي ادعرفـــــة العميقـــــة للمفـــــاهيم وادبـــــادئ ومعرفـــــة 
نها يف جما  مع ، ويـتم ختلينهـا يف العةقاا ادتداخلة فيما بي

الذاورة على شكل شبكة مرتابطة أو خمطق هرمي. أما ادعرفة 
اإلجرا يـــة فهـــي معرفـــة اإلجـــرا اا وا،طـــواا الـــيت متكننـــا مـــن 
الوصـــو  إىل أهـــداف حمـــددة. وهـــي توـــاعد النـــاس علـــى حـــل 

مـا تكتوـب صـبية  ادشكةا بورعة وبفعالية؛ ألهنا إىل حـد  
أن ادعرفة ادفاهيمية هي  (Attorps, 2003) ى وير  روتينية.

ادعرفــــة الينيــــة بالعةقــــاا ادتداخلــــة، وتتضــــمن فهــــم ادفــــاهيم 
الرياضــية وادصــطلحاا ومعرفــة احلقــا  . أمــا ادعرفــة اإلجرا يــة 
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ــــــــاا  ــــــــة ادتعلقــــــــة بادهــــــــاراا احلوــــــــابية وا،وار مي فهــــــــي ادعرف
 واإلجرا اا والقوان . 

عرفة ادفاهيمية تظهر من خة  ( أن اد344١ويرى موعد )
مثلة للمفاهيم واستخدام أإنتارت األمثلة والةالقدرة على 

األشكا  والرسوماا للتعب  عن ادفاهيم، باإلضافة إىل 
استخدام ادعاجلاا الرياضية واليدوية والتكنولوجية والذهنية، 
وملذجة ادفاهيم وترمجتها إىل دالالا وأفكار تفور النظام 

ي باستخدام الرمو  واجلمل والعةقاا للتواصل الرياض
ادفاهيمي. وما تظهر من خة  إدراك التكامل والتداخل 
ب  ادفاهيم داخل اجملا  الواحد وب  اجملاالا ادختلفة، 
وإدراك الروابق ب  ادفاهيم الر يوة والفرعية، مع إدراك 
الرياضياا ونو  مفاهيمي وب ، والقدرة على حتديد 

اعد والتعميماا ادرتبطة بادفاهيم الرياضية، وتفو  القو 
الرمو  والعةقاا واجلدلياا ادرتبطة هبا، باإلضافة إ  

استخدام و  استنتارت بع، احلقا   ادرتبطة بادفاهيم الرياضية،
الستقرا  واحلاالا ا،اصة النماذرت واألملاا الرياضية واألمثلة 
تا   والفرضياا ادرتبطة القوان  وا،صا   والتعميماا والن

ويف هذا الصدد يش  ويفويت  بادفهوم الرياضي.
(Kifowit, 2004)   أن ادعرفة ادفاهيمية ترب  من خة

قدرة ادتعلم  على الوصو  إىل تعميماا من خة  جمموعة 
من ادواقف ا،اصة، وتطبي  األفكار الرياضية يف ادواقف 

قدرة واألفكار اجلديدة، اجلديدة، والربق ب  األفكار ال
والقدرة على حل ادشكةا الرياضية بأوثر من دريقة 

 بصرياً،....(.و عددياً، و )جربياً، 
والتدريس احلقيقي يف الرياضياا حيتارت من ادعلم  إعطا  
االهتمام الكايف للعملياا ادفاهيمية جنبًا إىل جنب مع 

م  ال يعطون العملياا اإلجرا ية، حي  إن اليالبية من ادعل
العملياا ادفاهيمية الوقت وال احليل الذي توتحق ، 

تدريس العملياا  علىيرولون  ،بداًل من ذل  ،ولكنهم
وراا يعود ذل  إىل عدم امتةك ادعلم  للمعرفة  ؛اإلجرا ية

 الرياضية العميقة للمحتوى.
أن الصعوباا اليت يواجهها  (Toh, 2009)ويرى توه 

قد  (Calculus)يم التفاضل والتكامل ادعلمون يف مفاه
تكون تشكلت لديهم وهم دة ، ومن هذا ادنطل  فنن 
دراسة الصعوباا احلالية اليت يواجهها الطة  يف مفاهيم 
التفاضل قد تكون مدخًة جيدًا لدراسة الصعوباا اليت 
يواجهها ادعلمون يف هذه ادفاهيم. ويرى جدسون 

أن عدم  (Judson & Nishimori, 2005)ونيشموري 
لدى وث  من الطة   (Function)وضوة مفهوم الدالة 

قد يتوبب يف سو  فهم لديهم يف حل ادوا ل ادتعلقة 
أن  (Usiskin, 2001)بتطبيقاا التفاضل. ويش  يوسكن 

الطة  ركن أن يتحون حتصيلهم يف التفاضل إذا قدمت 
 (Summation)هلم ادفاهيم ادتعلقة بادتبايناا واجملاميع 

وادفاهيم اجلربية األخرى يف مرحلة مبكرة من دراستهم. 
أن معلمي الرياضياا  (Huillet, 2005)ويش  هييلت 

من الصعوباا ادتعلقة افاهيم النهاية واتصا   الكث لديهم 
من التصوراا ا،اداة عن مفهوم  الكث الدوا ، ولديهم 

مفهوم النهاية  النهاية بوبب وجود فجوة واضحة ب  تعريف
 والصورة اليت حيملها ادعلمون عن هذا ادفهوم.

أن معلمي ادرحلة الثانوية  (Morris, 1999)ويهود موريس 
عادة ما يرولون على اإلجرا اا أثنا  تدريوهم دوضوع 

ليس من ادوتير  أن يتجاهل الطة   ومن مث   التفاضل، 
اإلجرا اا اجلل  ادفاهيمي للتفاضل ويرولون على جانب 

واحلواباا، وينهون دراستهم وهم ال رلكون إال النلر اليو  
من الفهم ادفاهيمي هلذا ادوضوع.  ويف هذا الوياق يرى توه 

(Toh, 2007)  أن ادفاهيم ادتعلقة بالتفاضل مثل مفهوم
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هي مفاهيم يف غاية األمهية حىت  (Derivative)ادشتقة 
ياا، ويش  إىل أن ادعرفة للناس غ  ادتخصص  يف الرياض

-Non)الرياضية ادهمة للطة  غ  الرياضي  
Mathematics)  هي ادعرفة ادفاهيمية وليوت ادعرفة

 اإلجرا ية.
 مشكلة الدراسة:

من العرض الواب  يتضال أمهية استقصا  ادعرفة ادفاهيمية 
بتدريو  دا ل  من أثر  ادعلمون ادتعلقة بااتوى الذي يقوم

واضال ومباشر على ممارسا م التدريوية، وأساليب التقييم 
اليت يوتخدموهنا، ويف وث  من األحيان على حتصيل 
دةهبم، وما أن التحدياا اجلديدة اليت تواج  ادعلم حتتم 
علي  معرفة عميقة للمحتوى الرياضي يتجاو  اإلجرا اا إىل 

ة يف تنوي  جهودنا لتعمي  معرفاليوص يف ادفاهيم، و 
ادعلم  بااتوى الرياضي، من ادهم أن  دد بشكل واضال 
ادعرفة اليت رتلكها ادعلمون يف فهمهم هلذا ااتوى، وتوف  

واا أن الكث  من الفرص هلم للمضي قدمًا يف فهمهم. 
ادفاهيمي  أن ادعلم  يفتقدون الفهمالدراساا أشاراا إىل 

(Conceptual Understanding)  من للعديد
ادوضوعاا يف الرياضياا، ويبدون اهتمامًا أقل يف تطوير 
ادعرفة ادفاهيمية لدى دلبتهم، وأهنم يقضون الوقت األدو  

 ,Porter)يف تدريس ادهاراا وا،وار مياا واإلجرا اا 
1989 ; Ball, 1990 ; Coony, 1994 ; Attorps, 

، فنن ذل  يطرة سهااًل مهما حو  مدى متكن (2003
م  من ادعرفة الرياضية للمحتوى الرياضي الذي يقومون ادعل

 بتدريو .  
ادعرفة ومن هذا ادنطل  حتاو  هذه الدراسة فهم واستقصا  

ادتعلقة  (Conceptual Knowledge)ادفاهيمية 

اوضوعاا التفاضل لدى معلمي الرياضياا يف ادرحلة 
 الثانوية.

 أسئلة الدراسة:
 ابة عن األسالة ا تية:حتاو  هذه الدراسة اإلج

  ما درجة معلمي الرياضياا يف ادرحلة الثانوية على
 اختبار ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل؟

  هل توجد فروق ذاا داللة إحصا ية يف درجة معلمي
على اختبار ادعرفة  ادرحلة الثانوية الرياضياا يف

فقًا دتي  عدد و  ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل
 سنواا ا،ربة؟

  هل توجد فروق ذاا داللة إحصا ية يف درجة معلمي
على اختبار ادعرفة الرياضياا يف ادرحلة الثانوية 

وفقًا دتي   ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل
 ادههل؟

 مصطلحات الدراسة:
هــي ادعرفــة العميقــة للمفــاهيم وادبــادئ المعرفااة المفاهيميااة: 

ومعرفـــة العةقـــاا ادتداخلـــة فيمـــا بينهـــا يف جمـــا  معـــ  ويـــتم 
ـــــى شـــــكل شـــــبكة مرتابطـــــة أو خمطـــــق  ـــــذاورة عل ختلينهـــــا يف ال

وتتضـــــمن ادعرفــــة ادفاهيميـــــة فهــــم األفكـــــار الرياضـــــية ، هرمــــي
واإلجــرا اا، ومعرفــة احلقــا   األساســية، والقــدرة علــى حتديــد 

اا وحتديـد وتطبي  ادبادئ ومعرفة وتطبي  احلقا   وادصـطلح
أوجـــ  الشـــب  واالخـــتةف بـــ  ادفـــاهيم ادختلفـــة وربـــق ادعرفـــة 

، وتقــاس ادعرفــة ادفاهيميــة مــن خــة  الرياضــية باحليــاة اليوميــة
الدرجــة الــيت حيصــل عليهــا ادعلــم يف اختبــار ادعرفــة ادفاهيميــة 

 ألغراض الدراسة. ا إعدادهالذي 
 أهمية الدراسة:

تناوهلا جلانب مهم مل يل   تنبع أمهية هذه الدراسة من 
على رغم  –االهتمام الكايف من الرتبوي  يف منطقتنا العربية 
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وهو استقصا  ادعرفة ادفاهيمية لدى ادعلم  وجل   –أمهيت  
من ادعرفة الرياضية اليت حيتاجوهنا للرقي يف ممارسا م 

دعلم  التدريوية للوصو  إىل الصورة اليت نبتييها مجيعاً 
ياا. وما تنبع أمهية هذه الدراسة من ووهنا أو  دراسة الرياض

استقصا  عربية )يف حدود علم الباحث ( اليت تبح  يف 
ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل لدى معلمي 

 رياضياا ادرحلة الثانوية.
 حدود الدراسة:

   اختبـــــار ادعرفـــــة ادفاهيميـــــة لقيـــــاس مـــــدى متكـــــن تطبيـــــ
اا يف ادرحلــــــــة الثانويــــــــة مــــــــن ادعرفــــــــة معلمــــــــي الرياضــــــــي

ـــــــة  ـــــــة  ادتعلقـــــــة اوضـــــــوعاا التفاضـــــــل يف مدين ادفاهيمي
 الرياض.

  ا تطبيــ  االختبــار يف هنايــة الفصــل الدراســي الثــاين مــن
علــى عينــة الدراســة مـــن  4044/4043العــام الدراســي 

 ادعلم  الذوور فقق.
 :الدراسات السابقة

خةهلــا  هــدف مــن دراســة (Toh, 2009)أجـرى تــوه 
إىل معرفة مدى متكن ادعلم  مـن معرفـة ااتـوى ادتعلـ  

معلماً ومعلمـة  33بالتفاضل. تكونت عينة الدراسة من 
معلمــــــــة( أهنــــــــوا دراســــــــتهم اجلامعيــــــــة  44، اً معلمــــــــ 40)

ورارســــون التــــدريس يف العديــــد مــــن ادــــدارس الثانويــــة يف 
ســـــنيافورة، مجيـــــع ادعلمـــــ  عينـــــة الدراســـــة تقـــــل خـــــرب م 

 اً ( معلمـــــــ44( ســـــــنواا، ويوجـــــــد )1دريوـــــــية عـــــــن )الت
حيملـــون درجـــة البكـــالوريوس يف الرياضـــياا، فيمـــا حيمـــل 
ــــــت أداة  البقيــــــة درجــــــة البكــــــالوريوس يف اهلندســــــة. تكون

( أسـالة تقــيس مـدى متكـن ادعلمـ  مــن 3الدراسـة مـن )
العديد من ادفاهيم ادتعلقة اوضـوعاا التفاضـل. دلـب 

تابـة أمسـا هم، ووضـال هلـم أن من ادشـارو  يف الدراسـة و

األسالة ادقدمـة الـيت سـيجيبون عليهـا ليوـت تقيـيم هلـم، 
وستوتخدم فقق ألغراض البح  العلمي. وقد أيهرا 
نتــا   الدراســة أن معظــم ادعلمــ  مل يبنــوا معرفــة رياضــية 
عميقة وشاملة للمفـاهيم ادتعلقـة بالتفاضـل، وأهنـم عـادة 

تعــــاملهم مــــع ادهمــــاا مــــا ريلــــون إىل اإلجــــرا اا أثنــــا  
 .(Calculus Tasks)الرياضية 

 (Zakaria & Zaini , 2009)وأجـرى  وريـا و يـي 
دراسة هـدفت إىل استقصـا  ادعرفـة ادفاهيميـة واإلجرا يـة 
ادتعلقــــة باألعــــداد النوــــبية دعلمــــي ماليليــــا قبــــل ا،دمــــة. 

يدرســـون يف  ( معلمـــاً 441تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )
ــــة  وليــــاا خمتلفــــ ــــدريب ادعلمــــ ، أداة الدراســــة  ث ة لت

( فقــــرة تقــــيس ادعرفـــــة 43وانــــت اختبــــار يتكــــون مـــــن )
ادفاهيميــــــــة واإلجرا يــــــــة ادتعلقــــــــة اوضــــــــوعاا األعــــــــداد 
النوــبية. أيهــرا نتــا   الدراســة أن موــتوى ادعلمــ  يف 
ادعرفــــة ادفاهيميــــة واإلجرا يــــة وــــان مرتفعــــاً حيــــ  أيهــــر 

مـــن خـــة  جمموعـــة، أو ادعلمـــون متيـــلاً يف متثيـــل الكوـــر 
منطقة، أو نوبة. ومـا أيهـروا قـدرة مفاهيميـة علـى حـل 
ادوـــــا ل ادتعلقـــــة بالكوـــــور. ومـــــن جهـــــة أخـــــرى أيهـــــر 
ادعلمـــــون اعتماديـــــة وبـــــ ة علـــــى اســـــتخدام ا،وار ميـــــاا 
والقواعــــــد والقــــــوان ، ووــــــانوا غــــــ  قــــــادرين علــــــى تقــــــدمي 

 توضيحاا ومربراا للحلو  اليت يقومون هبا.
 & Mastorides)ماسـتوريدس و اشـاريادس وقـام     

Zachariades, 2004)  بدراســة اهلــدف منهــا معرفـــة
معلمـــــــــي ادرحلـــــــــة الثانويـــــــــة ادتعلقـــــــــة افهـــــــــومي النهايـــــــــة 

( معلمــاً مــن 41واالتصــا . تكونــت عينــة الدراســة مــن )
معلمــــــــــي ادرحلــــــــــة الثانويــــــــــة مجــــــــــيعهم حيملــــــــــون درجــــــــــة 

ام  البكــــــــالوريوس يف الرياضــــــــياا، وملتحقــــــــون يف برنــــــــ
اداجوــــــت  للحصــــــو  علــــــى درجــــــة اداجوــــــت  يف دــــــرق 
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، (Mathematics Education)تـدريس الرياضــياا 
ولـــــــــــديهم خـــــــــــربة يف تــــــــــــدريس الرياضـــــــــــياا التحليليــــــــــــة 

(Mathematical Analysis)  للمرحلـة الثانويـة، ومـا
أهنــــــم مجيعــــــاً أهنــــــوا دراســــــة عــــــدة مقــــــرراا يف التفاضــــــل 

خــة  دراســتهم  والتكامــل أثنــا  دراســتهم اجلامعيــة ومــن
لربنـام  اداجوــت ، التحــ  ادعلمـون بدراســة موــار حمــدد 

، درسوا اً ( أسبوع43يف تدريس التفاضل والتكامل ددة )
خةلــــ  ادفــــاهيم والصـــــعوباا ادتعلقــــة افهــــومي النهايـــــة 
واالتصـــــــا  بشـــــــكل مكثـــــــف ومعمـــــــ . وبعـــــــد أن أهنـــــــوا 
دراســتهم هلــذا ادوــار دلــب مــنهم اإلجابــة عــن جمموعــة 

األســالة، وقــد متــت مقــابلتهم بشــكل فــردي دناقشــة مــن 
إجابــا م، حيــ  أيهــرا النتــا   أن ادعلمــ  مل يطــوروا 
فهــم مفــاهيمي قــوي دفهــومي النهايــة واالتصــا ، وأيهــر 
ادعلمــون ثيــراا مقلقــة يف تصــورا م عــن تلــ  ادفــاهيم.  
ومــــا أيهــــرا النتــــا   أن معرفــــة ادعلمــــ  بــــااتوى غــــ   

 ل مباشر على معرفتهم الرتبوية.وافية وتهثر بشك
بدراســـــة  (Huillet, 2004)ومـــــا قـــــام هيليـــــت     

هـدفت إىل استقصــا  ويـف تتطــور ادعرفـة الرياضــية لــدى 
( من معلمي الرياضياا للمرحلة الثانويـة يف مو مبيـ  1)

خـــة  مشـــاروتهم يف جمموعـــة حبثيـــة عـــن مفهـــوم النهايـــة 
(Limit) .ادقابلـة ا مجع البياناا من خـة  مقـابلت : 

األوىل متــت يف بدايــة العمــل البحثــي، بينمــا متــت ادقابلــة 
( شهور. وما قـام وـل معلـم بتقـدمي ١الثانية بعد مضي )
قبــــــــــل ادقابلــــــــــة الثانيــــــــــة  (Seminar)مناقشــــــــــة علميــــــــــة 

 Formal)خصصــت دناقشــة التعريــف الرمســي للنهايــة 
Definition).   وقد أيهرا نتا   الدراسة أن ادعلمـ

ــــة يف  وانــــت معــــرفتهم ســــطحية بــــالتعريف الرمســــي للنهاي
بدايــــة العمــــل البحثــــي، ومل يوــــتخدموا هــــذا التعريــــف يف 

ممارســـا م التدريوـــية. وقـــد أشــــار أحـــد ادعلمـــ  خــــة  
النقـــا  إىل أنـــ  قـــد دّرس  هـــذا التعريـــف بطريقـــة خاداـــة 
لطةبـــ ، بينمـــا توـــا   معلـــم آخـــر عـــن جـــدوى تـــدريس 

الثانويـــة. النقاشـــاا الـــيت هـــذا التعريـــف لطـــة  ادرحلـــة 
ساعد م على تييـ  تفكـ هم  (Seminar)متت خة  

حيــا  هــذا التعريــف، وحتديــد النقــاا ااوريــة الــيت لعــل 
 من الصعب فهم . 

 ,Engelbrecht)وأجــــرى اجنيلربيشـــــت وآخـــــرون   
Harding, & Potgieter, 2005)  دراســــة

ـــــ ة اســـــتهدفت البحـــــ  يف العةقـــــة بـــــ  ادعرفـــــة ادفاهيمي
وادعرفـــــة اإلجرا يـــــة، ومــــــا حبثـــــت الدراســــــة العةقـــــة بــــــ  
موــتوى الثقــة عنــد الطلبــة لــدى تعــاملهم مــع مشــكةا 
ـــــة  مفاهيميـــــة أو مشـــــكةا إجرا يـــــة. وقـــــد تكونـــــت عين

( دالبـــــــاً أهنـــــــوا مقـــــــرر )مقدمـــــــة يف 341الدراســـــــة مـــــــن )
التفاضـــــل والتكامـــــل(. وقـــــد تكونـــــت أداة الدراســـــة مـــــن 

صـفها ُخصـ  لقيـاس ( فقـراا ن44اختبار مكون من )
ادعرفــة ادفاهيميــة ونصــفها ا خــر خصــ  لقيــاس ادعرفــة 
اإلجرا ية، وقد توصلت الدراسة إىل أن أدا  الطلبة علـى 
الفقـــراا الـــيت تقـــيس ادعرفـــة ادفاهيميـــة وـــان أفضـــل مـــن 
أدا هــم علــى الفقــراا الــيت تقــيس ادعرفــة اإلجرا يــة، ومــا 

قـــدر م علـــى أيهـــرا نتـــا   الدراســـة أن ثقـــة الطلبـــة يف 
اإلجابة عن ادشكةا ادفاهيمية وانت أورب من ثقتهم 

 يف اإلجابة عن ادشكةا اإلجرا ية.
ــــة  (Attorps, 2003)وأجــــرى أتــــوربس  دراســــة نوعي

هـــــــدف مـــــــن خةهلـــــــا إىل معرفـــــــة مـــــــدى إدـــــــام ادعلمـــــــ  
باجلوانـــب ادختلفـــة دفهـــوم ادعادلــــة، وقـــد تكونـــت عينــــة 

علمـــــي الرياضــــــياا ( معلمــــــ  مـــــن م44الدراســـــة مـــــن )
للمرحلــــــة الثانويــــــة. مخوــــــة مــــــن هــــــهال  اددرســــــ  وــــــانوا 
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حـــــــديثي التخـــــــررت )خـــــــرب م التدريوـــــــية أقـــــــل مـــــــن ســـــــنة 
واحــــدة(، ومــــا ا مجــــع البيانــــاا مــــن خــــة  ادقــــابةا 
ادعمقـــــة واالســـــتبياناا علـــــى ثةثـــــة مراحـــــل. يف ادرحلـــــة 
األوىل ا عمل مقابلة مع وـل معلـم حيـ  ا سـهال  عـن 

خربت  يف تعلم ادفاهيم الرياضية أثنا  دراست  يف ذوريات  و 
اددرسة واجلامعة. يف ادرحلة الثانية أعطي ول معلم ورقة 

( عبـــارة ودلـــب منـــ  اإلجابـــة عـــن الوـــها  48تتضـــمن )
 التا :

أي مــــــن العبــــــاراا التاليــــــة متثــــــل معادلــــــة وأيهــــــا ال متثــــــل 
 معادلة؟

لـــى تكونـــت العبـــاراا مـــن جمموعـــة مـــن األمثلـــة الدالـــة ع
ـــة مثـــل:  1مفهـــوم ادعادل yxe   وجمموعـــة أخـــرى غـــ

1052دالـــة علـــى مفهـــوم ادعادلـــة مثـــل:   xx ويف .
ادرحلة الثالثة ا مقابلـة ادعلمـ  مـرة أخـرى هبـدف شـرة 
وتوضـــــيال إجابـــــا م عـــــن األســـــالة الـــــيت درحـــــت علـــــيهم 
 واحلصـــــو  علـــــى معلومـــــاا إضـــــافية توـــــاعد علـــــى فهـــــم

 أفضل دفهوم ادعادلة لدى ول منهم.
بينـــــــت نتـــــــا   الدراســـــــة أن ادعلمـــــــ  يفتقـــــــدون العمـــــــ  
ادطلو  عند تناوهلم دفهوم ادعادلة. ويعلوا الباح  هذا 
الضعف لكون ادعلم  شكلوا صورة ذهنية للمفهوم من 
خــة  تعــاملهم مــع تطبيقــاا ذلــ  ادفهــوم، ولــيس مــن 

ذاتـ . ويتضـال ذلـ   خة  مشـكةا تروـل علـى ادفهـوم
مــن خــة  إجابــاا ادعلمــ  عــن االســتبيان ادقــدم هلــم، 
فمــنهم مــن ربــق مفهــوم ادعادلــة بوجــود حــل هلــا، ومــنهم 
من ربق مفهوم ادعادلة بوجود جمهو  يف العبارة ادعطاة، 
ومــنهم مــن ربــق مفهــوم ادعادلــة بوجــود إشــارة ادوــاواة، 

. وقــد أشــار ومــنهم مــن صــنف ادتباينــة علــى أهنــا معادلــة
عــــدد مــــن ادعلمــــ  إىل أهنــــم ال يتــــذورون تعريــــف حمــــدد 

م هلــم وواضــال للمعادلــة، ويعــود ذلــ  إىل أن ادفهــوم قُــد  
ـــــوا مباشـــــرة إىل حـــــل ادعـــــادالا.  بشـــــكل ســـــريع ا انتقل
وأشــار آخــرون إىل أهنــم أمضــوا معظــم وقــتهم يف ادــدارس 
يتعــــاملون مــــع اإلجــــرا اا مــــع ترويــــل قليــــل علــــى ادعرفــــة 

 فاهيمية اليت بنيت عليها هذه اإلجرا اا.اد
 عينة الدراسة:

مـــــن الـــــذوور  ( معلمــــاً 04تكونــــت عينـــــة الدراســــة مـــــن )
رارســـــون التـــــدريس يف العديـــــد مـــــن ادـــــدارس الثانويـــــة يف 
ــــــــة والتعلــــــــيم بادنطقــــــــة الوســــــــطى؛  إحــــــــدى إداراا الرتبي
اجتمعـــوا حلضـــور دورة تدريبيـــة تناولـــت ادنـــاه  اجلديـــدة 

انتهــــل البــــاحثون فرصــــة تواجــــد هــــهال   للرياضــــياا، وقــــد
 ادعلم  معاً ويف مكان واحد، فتم تطبي  االختبار.  

تقــــدم مجيــــع ادعلمــــ  ادشــــاروون يف الدراســــة إىل اختبــــار 
لــب ادعرفــة ادفاهيميــة ادرتبطــة اوضــوعاا التفاضــل، ودُ 

مــنهم عــدم وتابــة أمســا هم، ووضــال هلــم أن األســالة الــيت 
قييمــاً هلــم، وســيتم اســتخدامها ســيجيبون عليهــا ليوــت ت

( تو يـع 4ألغراض البح  العلمي فقـق. ويبـ  جـدو  )
 عينة الدراسة وف  متي ي عدد سنواا ا،ربة وادههل:

 (4جدو  )
 والمؤهل عدد سنوات الخبرة يتوزيع عينة الدراسة وفق متغير 

 
 أدوات الدراسة:

 :اختبار المعرفة المفاهيمية

 المجموع ماجستير  بكالوريوس عدد سنوات الخبرة
 43 2 8 سنوات 3أقل من 
 34 4١ 3 سنوات فأكثر 3

 04 31 41 المجموع
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ادعرفة ادفاهيمية ادرتبطة استخدم الباح  اختبار قياس 
 ,Kifowit)ادعد من قبل ويفوا  اوضوعاا التفاضل

فقرة حتاو   48جا ا نوخة االختبار األصلية يف . (2004
هيمية ادتعلقة بالتفاضل والتكامل. قام أن تقيس ادعرفة ادفا

الباح  برتمجة االختبار إىل اللية العربية مث الرتمجة العكوية 
صعوبة إعداد موا ل تقيس ادعرفة لللوصو  ألفضل نتيجة. و 
يرى الباح  أهنا تشمل  فقرة( 34)ادفاهيمية ا اختيار 

قد راعى و  مفاهيم تقدم يف ادرحلة الثانوية بشكل عام.
باح  يف اختيار ول فقرة من فقراا االختبار الرتويل ال

وليس اإلجرا ية حبي  يتم  بدرجة وب ة على ادعرفة ادفاهيمية
 استخدام القواعد والقوان .والرتويل على تقليل اإلجرا اا 

 الصدق:
ولقياس مدى صدق االختبار يف قياس ادعرفة ادفاهيمية لدى 

ن ااكم  من محلة درجة ادعلم ، ا عرض  على جمموعة م
 يف الرياضياا ويف ادناه  ودرق تدريس الرياضياا هالدوتورا

، ودلب ووذل  على أثن  من مشريف الرياضياا ادتميلين
منهم وضع نوبة ماوية مقابل ول فقرة لتعرب عن مدى ميل 
الفقرة لقياس ادعرفة ادفاهيمية. وقد تراوحت تقديراا 

فقراا االختبار لقياس ادعرفة  ااكم  لقياس مدى ميل
وا حذف الفقراا %(، 23%( و )11ادفاهيمية ب  )

اليت حصلت وفقًا لتقديراا ااكم  على نوبة ماوية تقل 
إجرا  بع، التعديةا اليت اقرتحوها %(، وا 31عن )

ورب لقياس ادعرفة أوذل  جلعل بع، الفقراا متيل بشكل 
( 40ر يف صورت  النها ية من )وقد تكون االختبا ادفاهيمية.

 فقرة من نوع األسالة ادفتوحة.
أمثلة على بعض الفقرات التي تضمنها اختبار المعرفة 

 المفاهيمية:

limإذا وان  .1 ( ) 50
x

f x


 ووانت ،( )f x  موجبة
lim، أوجد xجلميع قيم  ( )

x
f x


  مفرتضاً أن هذه النهاية

 موجودة )وضال إجابت  من خة  رسم(.
. اعتماًدا على الرسم fالرسم أدناه رثل منحو الدالة  .2

 رتب القيم التالية تصاعدياً:
(1)f  , (5)f  , (5)f , (7)f , (3)f   

 
 
 
 
 
 

 الثبات:
وقــد ا التحقـــ  مــن ثبـــاا االختبــار بطريقـــة التجل ــة النصـــفية 

ي االختبــــار للعبـــــاراا  ــــباســــتخدام معامــــل االرتبــــاا بــــ  جل 
من خة   اللوجية والفردية وتصحيح  اعادلة سب مان وبراون

عية مـن معلمــي ادرحلــة الثانويــة مــن تطبيقـ  علــى عينــة اســتطة
وقــد  ،(80,4وقــد بلــد معامــل الثبــاا ) .خــاررت عينــة الدراســة

 .هذا ادقدار دااًل على ثباا االختبار ُعد  
( درجـاا وبـذل  0خص  لكل فقرة من فقـراا االختبـار )
( والعةمــة الــدنيا 1١بليــت العةمــة القصــوى علــى االختبــار )

مقياس التقدير الكلي ادوضال )صفراً(. وقد استخدم الباح  
)الدوســــــــري،  ( لتصــــــــحيال فقـــــــراا االختبــــــــار3يف اجلـــــــدو  )

3440). 
 (3جدو  )

مقياس التقدير الذي استخدم في تصحيح اختبار المعرفة 
 المفاهيمية
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 وص  مستوى األداء
التقدير 
 الكمي

يقدم ادعلم إجابة واملة مع تفو  متو   :كاملةإجابة  
ططًا واضحًا ومبوطاً وواضال ومتكامل؛ ويتضمن خم

يتواصل من خةل  بشكل فاعل مع ادطلع على إجابت ؛ 
لألفكار والعةقاا اليت تربق بينها؛ مث حيدد  هر فهماً ظوي

يف ادوألة، وقد يعطي أمثلة وأمثلة  همةالعناصر اد
 قدم حججاً قوية داعمة إلجابت .يمعارضة، و 

0 

ادوألة  إجابة واملة مع بع، األخطا  البويطة: يكمل
؛ لكن الشرة غ  واضال، واحلج  غ   رضي بشكل مُ 

واملة أحيانا، وادخطق قد يكون غ  مة م، أو غ  
واضال. يفهم األفكار الرياضية ادضمرة، ويوتخدم 

 األفكار الرياضية بشكل فعا .

4 

: يبدأ حل ادوألة إجابة غ  واملة ولكنها مرضية تقريباً 
 إوماهلا، وقد حيذف بشكل مناسب، لكن  قد خيف  يف

يف ادوألة. قد خيف  يف إيهار فهم وامل  مهمةجوانب 
لألفكار والعملياا الرياضية، وقد يرتكب أخطا  رياضية  
وب ة، وقد خيف  يف استخدام ادصطلحاا الرياضية. 
 اإلجابة قد تعكس اسرتاتيجية غ  مة مة حلل ادوألة.

3 

والتفو  غ   إجابة خاداة مع بع، اااوالا: الشرة
مفهوم، وادخطق قد يكون غ  واضال؛ وال يظهر أي 

 فهم للموألة، وقد يرتكب أخطا  حوابية وث ة.
4 

ال يوجد حل حقيقي: الكلماا الواردة يف احلل ال 
تعكس ادوألة؛ والرسوم ال متثل ادوقف يف ادوألة. ينوخ 
أجلا  من ادوألة دون حماولة احلل؛ وما خيف  يف حتديد 

 أي ادعلوماا مة مة للموألة.

4 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
ا تصنيف ادعرفة ادفاهيمية لدى ادعلم  إىل أربع موتوياا 

وف  درجا م على اختبار ادعرفة ادفاهيمية وما جا  يف 
اليت  (Zakaria & Zaini , 2009)دراسة  وريا و ايي 

جرا ية ادتعلقة هدفت إىل استقصا  ادعرفة ادفاهيمية واإل
( 4اوضوعاا األعداد النوبية لدى ادعلم . جدو  )

 يوضال موتوياا ادعلم  على االختبار.

 
 (4جدو  )

 مستويات المعرفة المفاهيمية للمعلمين
 الدرجة مستوى المعرفة المفاهيمية

 1١ - 01من  عا 
 00 - 43أورب من  متوسق
 4١ - 34أورب من  متدين

 فأقل 33ن م  متدين جداً 
 نتا   ومناقشة الوها  األو :

ما درجة معلمي الرياضياا يف ادرحلة الثانوية على اختبار 
 ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل؟

بلد ادتوسق العام لدرجاا ادعلم  على اختبار ادعرفة 
%(. 1,١1( بنوبة ماوية )1١( من )١8,4١ادفاهيمية )

أن ادعلم  رتلكون درجة متدنية إىل  وهو ما يش  إىل
متوسطة من ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل. 

( تو يع درجاا ادعلم  على موتوياا 0ويب  اجلدو  )
 ادعرفة ادفاهيمية:

 (0جدو  )
 توزيع درجات المعلمين على مستويات المعرفة المفاهيمية

النسبة  العدد المستوى
 المئوية

 %1,3 4  عا
 %11 33 متوسق
 %1,33 44 متدين

 %44 0 متدين جداً 
 %444 04 اجملموع

( ادتوسطاا احلوابية واال رافاا 1ويوضال اجلدو  )
 ادعيارية لفقراا اختبار ادعرفة ادفاهيمية:
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 (1جدو  )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات اختبار 

 المعرفة المفاهيمية
االنحراف  المتوسط المعرفة المفاهيمية رةالفق

 المعياري
إجياد التوارع  التقرييب عند  4

نقطة تقع على منحو رثل 
 الورعة.

28,3 ١١,4 

رسم رثل منحو  ىعطإذا أ 3
الدالة، حيدد عةقة الرتتيب 

 ب  جمموعة من القيم ادعطاة.

01,3 88,4 

إجياد النهاية لدالة عند نقطة  4
م رثل منحو من خة  رس

 الدالة.

34,4 1١,4 

إجياد النقاا على منحو  0
الدالة اليت يكون عندها 

 ادماس أفقي.

١4,4 84,4 

جيد النقاا على منحو دالة  1
اليت تتواوى عندها ادشتقة 

 األوىل والثانية.

38,3 41,4 

إجياد مشتقة دالة مروبة من  ١
خة  استخدام قاعدة 

 الولولة.

8١,3 ١3,4 

جياد قيمة ادشتقة الثالثة لدالة إ 3
عند نقطة تقع على منحو 

 ادشتقة الثانية للدالة.

١4,3 33,4 

حتديد الكمية ااددة من ب   8
 جمموعة من الكمياا ادعطاة.

48,4 24,4 

رسم رثل منحو  ىإذا أعط 2
الدالة ومنحو مشتقتها، حيدد 
أيهم رثل منحو الدالة وأيهم 

 تها.رثل منحو مشتق

41,3 42,4 

إجياد فرتاا التقعر لألعلى  44
واألسفل دنحو دالة من 
خة  رسم رثل منحو 

34,3 ١2,4 

 ادشتقة الثانية للدالة.
جيد هناية مشتقة دالة إذا  44

أعطي قيمة هناية الدالة، وأن 
 الدالة متلايدة. 

24,4 34,4 

إجياد القيم اليت تعنيها نظرية  43
رثل رو  من خة  رسم 

 منحو ادشتقة األوىل للدالة.

84,3 ١4,4 

يثبت أن دالة حاصل مجع  44
دالت  متلايدت  تكون 

 متلايدة.

44,3 23,4 

إجياد النقاا احلرجة لدالة من  40
خة  رسم رثل منحو 
 ادشتقة األوىل للدالة.

34,4 14,4 

 
( والذي يعرض ادتوسطاا احلوابية 1ويتضال من اجلدو  )

افاا ادعيارية لفقراا اختبار ادعرفة ادفاهيمية أن قيم واال ر 
 (.34,4( إىل )48,4ادتوسطاا احلوابية تراوحت من )

( ادتعلقة بنجياد 4( أن الفقرة )1ضال من اجلدو  )توما ي
النهاية لدالة عند نقطة من خة  رسم رثل منحو الدالة 

(، وحصلت 0( من )34,4حصلت على أعلى متوسق: )
( ادتعلقة بنجياد النقاا على منحو الدالة اليت 0ة )الفقر 

يكون عندها ادماس أفقي على ادرتبة الثانية اتوسق 
( ادتعلقة بنجياد النقاا 40(، فيما حصلت الفقرة )١4,4)

احلرجة لدالة من خة  رسم رثل منحو ادشتقة األوىل للدالة 
 (. 34,4على ادرتبة الثالثة اتوسق )

( ادتعلقة بتحديد الكمية 8خرى حصلت الفقرة )من جهة أ
ااددة من ب  جمموعة من الكمياا ادعطاة على أدىن 

( ادتعلقة 44(، وحصلت الفقرة )0( من )48,4متوسق: )
تهو  إىل اداالهناية على  xبنجياد هناية مشتقة دالة عندما 

تحديد ( ادتعلقة ب2(، فيما حصلت الفقرة )24,4متوسق )
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ادنحو الذي رثل الدالة، وادنحو الذي رثل مشتقتها من 
 (.41,3خة  رسم رثل ادنحن  على متوسق )

وقد أيهرا نتا   الدراسة أن عينة الدراسة ويف وث  من 
األحيان غ  قادرين على استخدام احلقا   والعةقاا 
ل البويطة اليت يعرفوهنا عن مفاهيم التفاضل يف حل ادوا 

ادفاهيمية عندما تعرض هذه ادوا ل بطريقة خمتلفة عن ما 
اعتادوا علي  ووانت هذه ادوا ل يف سياقاا جديدة، وهو 

( اليت يتطلب حلها 2ما تظهره إجاباا ادعلم  عن الفقرة )
استخدام العةقة ادعروفة ب  إشارة ادشتقة األوىل لدالة، 

 معلماً  3١يوتطع وفرتاا التلايد والتناق  هلا، حي  مل 
%( من استخدام هذه العةقة البويطة لتحديد أي من ١3)

  رثل منحو الدالة وأيهما رثل منحو مشتقتها.  ادنحني

( ما ذهب إلي  الباح  يف 1وتهود النتا   يف الفقرة )
استنتارت ساب ، حي  يتطلب حل هذه الفقرة استخدام 

نية وفرتاا التقعر العةقة الشا عة ب  إشارة ادشتقة الثا
لألعلى واألسفل،  وإشارة ادشتقة األوىل وفرتاا التلايد 

والتناق . وعلى الرغم من معرفة ادعلم  هبذه العةقاا من 
خة  تدريوها لطةهبم، فهي تقدم يف بداية دروس 

%( من ادعلم  واجهوا صعوبة عالية 84التفاضل؛ إال أن )

إلجياد النقاا اليت تتواوى  يف توييف هذه العةقاا ادعروفة
 عندها ادشتقة األوىل والثانية.

 
 
 
 
 
 
 

( ادتعلقة بنجياد فرتاا التقعر 44وهذا ما تهوده الفقرة )
لألعلى واألسفل دنحو دالة من خة  رسم رثل منحو 

ن ادعلم  قد تعودوا على إجياد إادشتقة الثانية للدالة. حي  
اد ادشتقة الثانية للدالة، ولكن فرتاا التقعر من خة  إجي

عندما دلب منهم إجياد فرتاا التقعر من خة  سياق 
%( 11خمتلف عن اإلجرا  الذي تعودوا علي  مل يوتطع )

 منهم الوصو  إىل حل دقي  وصحيال.
وتظهر نتا   ادعلم  على اختبار ادعرفة ادفاهيمية أهنم 

تعلقة بالتفاضل على ريلون إىل النظر إىل ادفاهيم ادختلفة اد
 -يف وث  من األحيان -أهنا مفاهيم منفصلة، وغ  قادرين 

على الربق ب  هذه ادفاهيم للوصو  إىل استنتاجاا منطقي  
وصحيحة. فادشتقة ومفهوم يعرب عنها بالعديد من الصور 
مثل: ميل ادماس، ويل اللاوية اليت يصنعها ادماس مع حمور 

  التي ، وميل القادع عندما تكون الويناا ادوجب، ومعد
الدالة خطية. وقد تب  من خة  حتليل إجاباا ادعلم  أن 
الكث  من ادعلم  جيدون صعوبة يف الربق ب  ادعاين 
والصور ادختلفة لذل  ادفهوم للوصو  إىل حل ادوا ل 

( اليت يتطلب 3ادفاهيمية. ويظهر ذل  من خة  الفقرة )
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 مفهوم ادشتقة عند نقطة، وميل ادماس عند حلها الربق ب 
هذه النقطة، ويل اللاوية اليت يصنعها ادماس مع حمور 

%( 1,33) معلماً  32الويناا ادوجب، حي  مل يوتطع 
من إجرا  عملية الربق بشكل صحيال. وما يظهر ذل  من 

( اليت يتطلب حلها الربق ب  إشارة 44خة  الفقرة )
تلايد والتناق ، وميل ادماس، واااذي ادشتقة األوىل، وال

%( من ادعلم  الربق بشكل 81األفقي، حي  مل يوتطع )
دقي  ب  هذه ادفاهيم للوصو  إىل النتيجة الصحيحة. 
ويظهر وذل  من خة  حتليل إجاباا ادعلم  عن الفقرة 

( ادتعلقة بنجياد قيمة ادشتقة الثالثة لدالة عند نقطة تقع 3)
و ادشتقة الثانية للدالة وجود ضعف لدى ادعلم  على منح

يف ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة بادشتقاا العليا، حي  مل 
%( من ادعلم  الربق بشكل صحيال ب  قيمة 01يوتطع )

ادشتقة الثالثة عند نقطة، وميل ادماس دنحو دالة ادشتقة 
 هذه النقطة.الثانية عند هذه النقطة، وميل القادع ادار يف 

وما قام ادعلمون بتعميماا خاداة لبع، القوان  
(، مثل 8والتعميماا ادعروفة وما يظهر من خة  الفقرة )

الصحيحة  n( جلميع قيم 1n = 1استخدام التعميم )
(، ووذل  استخدام 1= ∞1) ادوجبة( للوصو  إىل أن

لصحيحة ادوجبة( للوصو  ا n( جلميع قيم 0n = 0التعميم )
جلميع  (n0 = 1(، وأيضا استخدام التعميم )0 = ∞0إىل أن )

∞الصحيحة( للوصو  إىل ) nقيم 
0= 1.) 

وركن أن تعلى هذه النتا   إىل درق التدريس الوا دة يف 
مدارسنا وجامعتنا واليت ترول بشكل واضال وغ  متوا ن على 

فاهيمية، فادعلمون ادعرفة اإلجرا ية على حوا  ادعرفة اد
على األرجال مل يعتادوا التعامل مع هذا النوع من ادوا ل 
سوا  يف أثنا  تدريوهم لطةهبم أو خة  دراستهم اجلامعية. 
فاوتوا  ادعرفة ادفاهيمية العميقة حيتارت إىل اسرتاتيجياا 

تدريس ترول على مواعدة ادتعلم  على التعرف على 
لرياضية وفهم ويف ترتبق هذه العةقاا ب  األفكار ا

العةقاا، وتبو على بعضها لكي تنت  وًة متكامةً 
 ومرتابطاً، وترول على تطبيقاا الرياضياا ضمن سياقاا
داخل الرياضياا وخارجها. وادتأمل إىل مناهجنا الرياضية، 
وما جيري يف الواقع الصفي ودرق التدريس ادتبعة، يرى أهنا 

ى حفظ ادفاهيم واحلقا   واستظهارها توعى إىل التأويد عل
دون إدراك دعناها الصحيال من خة  نقلها ادفاهيم 
واحلقا   وما هي، وتأويدها على ادهاراا الرياضية الروتينية 
اليت ال رت معظمها بصلة إىل واقع احلياة، فالرياضياا أوثر 
بكث  من جمرد تذور ملاذرت أو حفظ مفاهيم أو تعلم 

ي متثل شياًا نفعل ، ألهنا عبارة عن نشاا الفرد للحقا  ، فه
عند التفك  يف حل ادشكلة، ووسيلت  حلل بع، ادشكةا 

 اليت تواجه  يف حيات .
وما أن اسرتاتيجياا التقييم ادوتخدمة يف التعليم العام 
واجلامعي لعبت دورًا بار ًا وواضحًا يف الضعف ادفاهيمي 

ادوتخدمة يف التقييم وضعت  لدى ادعلم ؛ فاالسرتاتيجياا
ادتعلم  يف دا رة ضيقة من ادواقف ادعدة بشكل جاهل 
للعملياا اإلجرا ية اليت تعلموها وحفظوها، فالطة  ال 
يوتطيعون التعامل مع ادوألة عند تي  صيية الوها  أو 
الفكرة أو إعادة ترتيب العباراا، ألن الفهم هنا خيذهلم؛ 

اهيمية يتطلب تقدمي مواقف رياضية فتعليل ادعرفة ادف
للمتعلم  ضمن سياقاا جديدة ومتنوعة، واستخدام الصور 
ادختلفة للمفاهيم الرياضية يف تعمي  فهمهم هلذه ادفاهيم، 
وتقدمي موا ل غ  تقليدية هلم، ومواعد م على حل هذه 

. وما أن تعليل ادعرفة ةادوا ل بطرق إبداعية وابتكاري
تم على أساليب التقييم ادوتخدمة أن تعكس ادفاهيمية حي

هذا االهتمام حبي  يشعر الطالب أن  بدون معرفة مفاهيمية 
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عميقة لن حيصل على درجة عالية يف االختباراا وادقاييس 
اليت تعكس حتصيل  الدراسي. والدرجاا العالية اليت حيصل 
عليها دةبنا يف اختباراا الثانوية العامة واليت ال تعكس 
موتواهم يف الرياضياا هي دليل على حفظهم لطبيعة معينة 
من األسالة، واجرد تيي  نوعية هذه األسالة أو دبيعتها 
يقعون يف مشكةا وب ة، وينخف، حتصيلهم بشكل 
واضال؛ فاألسالة اليت تعل  ادعرفة ادفاهيمية للمتعلم  ال بد 

ادختلفة، أن ترول على قياس قدر م على الربق ب  ادفاهيم 
 وإدراك العةقاا فيما بينها.

 ,Toh)وتتف  نتا   هذه الدراسة مع نتا   دراسة توه 

اليت أشارا إىل أن ادعلم  مل يبنوا معرفة رياضية  (2009
عميقة وشاملة للمفاهيم ادتعلقة بالتفاضل، وأهنم عادة ما 
ريلون إىل اإلجرا اا أثنا  تعاملهم مع ادهماا الرياضية.  

تتف  نتا   هذه الدراسة مع نتا   دراسة  ماستوريدس  وما
 (Mastorides & Zachariades, 2004)و اشاريادس 

اليت أشارا إىل أن معرفة ادعلم  بااتوى غ  وافية وتهثر 
بشكل مباشر على معرفتهم الرتبوية. وتتف  نتا   هذه 

اليت  (Morris, 1999)الدراسة مع نتا   دراسة موريس 
إىل أن معلمي ادرحلة الثانوية عادة ما يرولون على أشارا 

 اإلجرا اا أثنا  تدريوهم دوضوع التفاضل.
 نتا   ومناقشة الوها  الثاين:

هل توجد فروق ذاا داللة إحصا ية يف درجة معلمي 
الرياضياا يف ادرحلة الثانوية على اختبار ادعرفة ادفاهيمية 

 تي  عدد سنواا ا،ربة؟ادتعلقة اوضوعاا التفاضل وفقاً د
استخدام اختبار)ا( لتحديد مدى الفروق يف متوسطاا 
درجاا ادعلم  على اختبار ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة 

 (.١اوضوعاا التفاضل وما هو موضال يف اجلدو  )
 

 (١جدو  )
اختبار )ت( لتحديد الفروق في متوسطات درجات المعلمين على اختبار 

 لمتغير عدد سنوات الخبرة مية وفقاً المعرفة المفاهي
عدد سنوات 

 الخبرة
العدد 
 )ن(

المتوسط 
 )م(

االنحرف 
 المعياري

 ىمستو  قيمة  )ت(
 الداللة

 3أقل من 
 سنوات

43 204,40 431,2 -443,4 442,  

سنوات  3
 فأكثر

34 213,43 444,2 

( ومن خة  قيمة )ا( والداللة ١يتضال من اجلدو  )
د فروق دالة إحصا يًا ب  متوسق اإلحصا ية عدم وجو 

درجاا ادعلم  على اختبار ادعرفة ادفاهيمية تعلى دتي  
عدد سنواا ا،ربة، وتش  هذه النتيجة إىل عدم وجود تأث  
لعامل عدد سنواا ا،ربة  على موتوى التمكن من ادعرفة 
ادفاهيمية، وراا يرجع عدم وجود فروق دالة ب  ادعلم  إىل 

مجيع ادعلم  عينة الدراسة هم نتارت نظام تعليمي واحد  أن
يرول على تذور ادعرفة وحفظها، وليس إنتاجها. وتش  هذه 
النتيجة إىل أن ادعلم  ذوي ا،ربة مل يطوروا معرفة مفاهيمية 
عميقة خة  سنواا خرب م وخضعوا بشكل أو بآخر 

  على معرفة للنظام التعليمي الوا د الذي يرول جبل  وب  من
اإلجرا اا والقوان  وا،وار مياا، وما تش  هذه النتيجة 
إىل أن ادعرفة ادفاهيمية العميقة تبو لدى ادعلم  خة  
فرتة دراستهم، وليس من خة  خربا م التدريوية. وما 
ركن أن يكون للمناه  الدراسية اليت تتطلب من ادعلم 

 ومن مث   دور يف ذل ؛  معرفة اإلجرا اا وتقدرها للطة 
ليس هناك دافع لدى ادعلم لتطوير قدرات  ومعرفت  ادفاهيمية 

 ألن  لن حيتارت هلا أثنا  التدريس.
 نتا   ومناقشة الوها  الثال :



 ......  : استقصا  ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل لدى معلمي الرياضياا موفر بن سعود الولو د. 

م(3444فرباير هـ/4040الرياض، ) 13 – 04(، ص ص04لرتبية وعلم النفس، ع )رسالة ا  

 

55 

هل توجد فروق ذاا داللة إحصا ية يف درجة معلمي 
الرياضياا يف ادرحلة الثانوية على اختبار ادعرفة ادفاهيمية 

 اوضوعاا التفاضل وفقاً دتي  ادههل؟ ادتعلقة
استخدام اختبار)ا( لتحديد مدى الفروق يف متوسطاا 
درجاا ادعلم  على اختبار ادعرفة ادفاهيمية ادتعلقة 

 (.3اوضوعاا التفاضل وما هو موضال يف اجلدو  )
 

 (3جدو  )
اختبار )ت( لتحديد الفروق في متوسطات درجات المعلمين على اختبار 

 المعرفة المفاهيمية
 وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة

المتوسط  العدد )ن( المؤهل
 )م(

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة  )ت(
 الداللة

- 2, 84 24,44 41 بكالوريوس
024,4 

400,  
 8, 08 43,48 31 ماجستير
 

( ومن خة  قيمة )ا( والداللة 3يتضال من اجلدو  )
دالة إحصا يًا ب  متوسق اإلحصا ية عدم وجود فروق 

درجاا ادعلم  على اختبار ادعرفة ادفاهيمية تعلى دتي  
ادههل، وتش  هذه النتيجة إىل عدم وجود تأث  لعامل ادههل 
على موتوى التمكن من ادعرفة ادفاهيمية، وتب  هذه 
النتيجة أن ادعلم  مل يطوروا معرفة مفاهيمية عميقة دفاهيم 

خة  دراستهم للماجوت ، وهي امتداد للنظام التفاضل 
التعليمي يف البكالوريوس الذي يرول على ادعرفة اإلجرا ية، 
وتعطي هذه النتيجة فرضية مفادها أن برام  اداجوت  مل 
تضف دعرفة ادعلم  ادفاهيمية، فجا  محلة اداجوت  
والبكالوريوس يف موتوى واحد. وعند النظر يف برام  

جوت  جند أهنا ال تشتمل على مقرراا يف التفاضل، وأن ادا
هذه ادقرراا تقدم يف الونواا الدراسية األوىل من اجلامعة، 

يتواوى محلة البكالوريوس واداجوت  يف ادعرفة  ومن مث   
 ادفاهيمية ادتعلقة اوضوعاا التفاضل. 

 خاتمة:
موتوى يف ضو  النتا   اليت توصلت إليها الدراسة وخاصة 

ادعرفة ادفاهيمية دعلم ادرحلة الثانوي يف ادفاهيم 
وادوضوعاا اليت يدرسها لطةب . ويف ركن للمعلم أن 
يقدم مادة الرياضياا للطة  بفهم عمي  إذا وان ادعلم 
 ،نفو  ينقص  هذا الفهم. هناك مشكلة حتتارت إىل إعادة نظر

ب  ادعلم   ففاقد الشي  اليعطي . وإذا وان اليوجد فروق
احلاصل  على درجة اداجوت  ومحلة البكالوريوس من حي  
ادعرفة ادفاهيمية فهذه مشكلة أخرى. فكيف ركن أن يعد 
ادعلم حبي  يقدم مادة رياضية حمورها الفهم وليس العملياا 
االجرا ية. ويرى الباح  أمهية إجرا  ادليد من البحو  

د موتوى ادعرفة ادفاهيمية والدراساا اليت  دف إىل حتدي
ادتعلقة اختلف ادوضوعاا الرياضية ودختلف ادراحل 
الدراسية. وإعطا  االهتمام الكايف للعملياا ادفاهيمية جنبا 
إىل جنب مع العملياا اإلجرا ية يف مراحل التعليم العام 
واجلامعي. وتيي  اسرتاتيجياا التقييم ادوتخدمة يف التعليم 

امعي حبي  تعكس االهتمام بادعرفة ادفاهيمية من العام واجل
خة  الرتويل على قياس قدراا ادتعلم  على الربق ب  

 ادفاهيم ادختلفة، وإدراك العةقاا فيما بينها.
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Abstract: 

The study sought to investigate mathematics teachers' conceptual knowledge regarding a list of Calculus topics. 

About 40 high school mathematics teachers in Riyadh, Saudi Arabia, were involved in the study. A test 

consisting of 14 open-ended questions chosen from" Assessing conceptual understanding in the calculus 

sequence" was used as an instrument of this study.  The findings revealed that mathematics teachers' level of 

conceptual knowledge is low- to-average. The teachers displayed that they were unable to use simple facts and 

relations regarding concepts of calculus when solving tasks as presented in a new context.  Mostly, the 

mathematics teachers tended to deal with different concepts of Calculus as separate ones, and were unable to link 

between these concepts in order to reach logical conclusions. The findings showed that there is no statistically 

significant difference attributed to years of experiences and qualifications. 

Key Words: Inquiry, Knowledge, Concepts, Calculus, Teacher 
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 مدى تقديم الخدمات االنتقالية في المؤسسات التعليمية للتالميذ ذوي اإلعاقات

 المتعددة، وأهميتها من منظور العاملين فيها
 

 تركي عبداهلل سليمان القريني
.talquraini@ksu.edu.sa mail: –E  

 1/8/4044 وقبل يف ١/3/4044قدم يف 

 
هدف البح  احلا  إىل معرفة مدى تقدمي ا،دماا االنتقالية يف ادهسواا التعليمية للتةميـذ ذوي اإلعاقـاا ادتعـددة، وأمهيتهـا، ملخص البحث.

يف تقــدمي  ( عــامةً )معلمــ ، إداريــ (. وأيهــرا نتــا   الدراســة قصــوراً واضــحاً 28مــن منظــور العــامل  فيهــا ادينــة الريــاض. وقــد مشلــت عينــة الدراســة )
يم فاعليـة ا،طـة يـوتقا،دماا االنتقالية يف ثةثة جماالا ر يوـة، هـي: تقيـيم أدا  التلميـذ لتلقـي ا،ـدماا االنتقاليـة، وإعـداد ا،طـة االنتقاليـة وتنفيـذها، 

م وتوــهيل انتقــاهلم مــن بياــة ألخــرى. ومل االنتقاليــة. ومــا أعطــت عينــة الدراســة أمهيــة عاليــة للخــدماا االنتقاليــة للتةميــذ ذوي اإلعاقــاا ادتعــددة يف دعــ
مدى أمهية ا،دماا االنتقالية هلهال  التةميذ بـ  العـامل  تبعـاً الخـتةف دبيعـة العمـل، وعـدد سـنواا  عنتظهر النتا   أية فروق ذاا داللة إحصا ية 

ة بع، التوصياا اليت ركن أن تواهم يف حتو  تقدمي ا،دماا ا،ربة، وادههل العلمي، والتدريب ذي العةقة با،دماا االنتقالية. وما قدمت الدراس
 االنتقالية للتةميذ ذوي اإلعاقاا ادتعددة يف ادملكة العربية الوعودية. 

 : التةميذ ذوي اإلعاقاا ادتعددة، ا،دماا االنتقالية، ادهسواا التعليمية.الكلمات المفتاحية
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 مقدماة
و اإلعاقــــــاا ادختلفـــــــة يف لقــــــد حظــــــي التةميـــــــذ ذو 

العقـــود القليلـــة اداضـــية باهتمـــام دو  العـــامل، خاصـــة يف الـــدو  
ادتقدمة، وقد  للى ذل  يف العمل على تقدمي الربام  الرتبوية 
ا،اصة، وا،دماا ادواندة بشكل مناسب وجماين؛ إرانـاً بـأن 
تلـــ  الـــربام  وا،ـــدماا تكوـــبهم ادعـــارف وادهـــاراا الة مـــة 

قـــدر  -متكـــنهم  مـــن ممارســـة حيـــا م اليوميـــة باســـتقةلية الـــيت 
ومــــن تلــــ  الفاــــاا الــــيت حظيــــت باهتمــــام واضــــال  -اإلمكــــان

التةميـــذ ذوو اإلعاقـــاا ادتعـــددة. ومـــن أبـــر  مظـــاهر االهتمـــام 
هبم حماولة تقـدمي الرعايـة ادناسـبة هلـم، والعمـل علـى دجمهـم مـع 

وذلـــ  مـــن خـــة   أقـــراهنم العـــادي  يف البياـــة الرتبويـــة العاديـــة،
تـــوف  الـــربام  وا،ـــدماا هلـــم، ودعـــم اخنـــرادهم يف اجملتمعـــاا 
االيــة احاولــة إووــاهبم ادهــاراا الة مــة إلجنــاة تفـــاعلهم يف 

 م(.3443تل  اجملتمعاا )القريي، 

ـــــــراد ذوي اإلعاقـــــــاا ادختلفـــــــة رـــــــرون  مـــــــعو  أن األف
مليـــ  اراحـــل انتقاليـــة، شـــأهنم شـــأن أقـــراهنم العـــادي ، إال أن ع

انتقـــاهلم تتصـــف خبصـــا   ومتطلبـــاا فريـــدة، ومـــا أن انتقـــا  
هــــهال  األفــــراد يتطلــــب وجــــود جمموعــــة مة مــــة مــــن ادعــــارف، 
وادهاراا، وا،رباا اليت توهل انتقاهلم من مرحلـة إىل أخـرى، 
وموــــاند م يف الوصــــو  إىل عــــامل الكبــــار، وحتمــــل ادوــــهولية، 

وتعد  عمليـة االنتقـا  مـن  وعامل العمل ادنت ، واحلياة ادوتقلة،
ـــــــة النمـــــــو والتنشـــــــاة  ـــــــة لعملي ـــــــة إىل أخـــــــرى نتيجـــــــة دبيعي مرحل
ــــان ُيشــــكل حتــــدياً وبــــ اً  ــــة، إال أنــــ  يف معظــــم األحي االجتماعي

 م(. 3441يصعب على الطفل أو الشا  مواجهت  )القريويت، 

ويف يــل تلــ  االحتياجــاا وادتطلبــاا ذاا الطــابع 
لتقدمي ما يعرف با،دماا الفريد أصبحت هناك حاجة ملحة 

والـــيت ركــن أن تـــدعم (، Transition servicesاالنتقاليــة )

هذا االنتقا  وتوهل انتقا  ههال  التةميذ إىل جماالا حياتيـة 
 . (Taylor, 2006) أخرى أوثر أمهية بالنوبة هلم

وتبدو احلاجة ملحة أيضاً لتقدمي تل   ا،دماا إذا   
اــا  -تةميــذ ذوي اإلعاقــاا ادختلفــةمــا أدرونــا أن وثــ اً مــن ال

يتجـــاو ون ســـن اددرســـة وهـــم  -فـــيهم ذوي اإلعاقـــاا ادتعـــددة
حباجـــة إىل العديـــد مـــن ادهـــاراا األوادريـــة واالجتماعيـــة الـــيت 
تــههلهم دقابلــة احتياجــاا ســوق العمــل، إضــافًة إىل أن هنــاك 
نوبة ضايلة من ههال  التةميذ يوتطيعون االلتحاق بربام  مـا 

د ادرحلــة الثانويــة، وــالربام  ادهنيــة أو األوادريــة يف ادرحلــة بعــ
ـــــاك نوـــــبة وبـــــ ة مـــــن هـــــهال  األفـــــراد ال  اجلامعيـــــة، ومـــــا أن هن
يوتطيعون احلصو  على فرص للعمـل؛ بوـبب عـدم اوتوـاهبم 
مهاراا معينة تعمل على صقل قدرا م وتنمية احتياجـا م اـا 

حـــــــة )القريـــــــويت، يتناســـــــب مـــــــع دبيعـــــــة الويـــــــا ف وادهـــــــن ادتا
 م(.3441

ــــــة دُــــــرة موضــــــوع ا،ــــــدماا  ويف ضــــــو  هــــــذه األمهي
االنتقاليـــــــة علـــــــى موـــــــتوى األنظمـــــــة، والقـــــــوان  التشـــــــريعية يف 
الواليـــــاا ادتحـــــدة األمريكيـــــة يف بدايـــــة التوـــــعيناا اديةديـــــة؛ 

 (IDEA)حيـــــ  أوـــــد قانونــــــا تربيـــــة األفـــــراد ذوي اإلعاقــــــاا 
(Individuals with Disabilities Education 

Act,1990و تربيــــــة األفــــــراد ذوي اإلعاقــــــاا ادطــــــور ) 
(Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act,2004)(IDEIA)  علـى أمهيـة تقـدمي
ا،دماا االنتقالية للتةميذ ذوي اإلعاقـاا ادختلفـة، وأمهيتهـا 
يف توهيل انتقاهلم من بياة إىل أخرى، والتأويد على أن  جيـب 

دمي ا،ـــدماا االنتقاليـــة للتلميـــذ عنـــدما يبلـــد ســـن الوادســـة تقـــ
عشــــرة، وأوــــدا أيضــــاً  علــــى أن ا،ــــدماا االنتقاليــــة جيــــب أن 
تشـــمل: مرحلـــة مـــا بعـــد الثانويـــة، وبـــرام  ادرحلـــة االســـتقةلية، 
وادشاروة االجتماعية، وادهاراا االجتماعية التفاعلية، وادهنيـة 



 ......ادتعددة، وأمهيتها  ليمية للتةميذ ذوي اإلعاقااد. تروي عبداهلل سليمان القريي: مدى تقدمي ا،دماا االنتقالية يف ادهسواا التع        
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(Bell,2010.) ا،ــدماا االنتقاليــة قــد  وهبــذا يتضــال أن فكــرة
خضعت لعمليـاا ادراجعـة والتنقـيال، والتطـوير بـاختةف نشـر 
القوان  األمريكيـة وتعـددها يف جمـا  تربيـة األفـراد الـذين لـديهم 

 إعاقة وعملية تعليمهم.

وجنــد يف ادقابــل أن القواعــد التنظيميــة دعاهــد الرتبيــة 
و ارة  -يم حاليـــــاً ا،اصــــة وبراجمهــــا التابعـــــة لــــو ارة الرتبيـــــة والتعلــــ

هـــــ يف ادملكــــة العربيــــة 4034الصــــادرة عــــام  -ادعــــارف ســــابقاً 
الوــــــعودية قــــــد أوــــــدا علــــــى حــــــ  التةميــــــذ ذوي اإلعاقــــــاا 
ادختلفةــــ اـــن فـــيهم التةميـــذ ذوو اإلعاقـــاا ادتعددةــــ يف تلقـــي 
هــذه ا،ــدماا؛ لتيوــ  انتقــاهلم مــن بياــة إىل أخــرى، باإلضــافة 

االنتقاليـة وجـل  مـن الربنـام  الرتبـوي إىل أمهية تقدمي ا،ـدماا 
الفــردي ادقــدم لكـــل تلميــذ، وأوــدا أيضـــاً علــى أمهيــة حتديـــد 
دبيعــة هــذه ا،ــدماا، وويفيــة تقــدرها، ومــد ا، وحتديــد مــدى 
اســـــتفادة التلميـــــذ مـــــن تلـــــ  ا،ـــــدماا.)و ارة الرتبيـــــة والتعلـــــيم 

 هـ(.4033بادملكة العربية الوعودية، 

  القواعـــد علـــى ضـــرورة وعلـــى الـــرغم مـــن تأويـــد تلـــ
تقـــــدمي هـــــذه ا،ـــــدماا للتةميـــــذ ذوي اإلعاقـــــاا ادختلفـــــة يف 
معاهد الرتبية ا،اصـة وبراجمهاــ خاصـة للتةميـذ ذوي اإلعاقـاا 

الدراســـــاا الــــــيت أجريـــــت للتعـــــرف علـــــى واقــــــع فـــــنن ادتعددةــــــ 
ا،ـــــدماا االنتقاليـــــة ادقدمـــــة هلـــــهال  التةميـــــذ مـــــا تـــــلا  قليلـــــة 

 حوب حد علم الباح  -نادرة وحمدودة، وراا وانت

ممــــا ال يوــــعف صــــناع القــــرار، وادختصــــ ، واألفــــراد 
ذوي العةقة يف جما  الرتبية ا،اصة يف حتديد مدى تقدمي تل  
ا،ــــــدماا للتةميــــــذ ذوي اإلعاقــــــاا ادتعــــــددة يف مهسوــــــا م 
التعليميــــــة. لــــــذل  جــــــا ا فكــــــرة هــــــذه الدراســــــة لتوـــــــهم يف 

نتقاليـــــة وأمهيتهـــــا يف الكشـــــف عـــــن مـــــدى تقـــــدمي ا،ـــــدماا اال
ادهسوـــــاا التعليميـــــة للتةميـــــذ ذوي اإلعاقـــــاا ادتعـــــددة مـــــن 

 وجهة نظر العامل  فيها. 

 أهمية الدراسة
تتضــال أمهيــة هــذه الدراســة مــن خــة  مــا أوــدا عليــ   

األدبياا أن التةميذ ذوي اإلعاقاا ادتعـددة يواجهـون قصـوراً 
عـــد اجتيــــا هم يف القـــدرة علـــى التكيـــف مــــع حيـــا م اجلديـــدة ب

ادرحلــــــة اددرســــــية بوصــــــفهم أفــــــراداً بــــــالي ، وإجنــــــا  ادهمــــــاا 
ادطلوبــة الــيت تضــمن جنــاحهم يف البياــاا اجلديــدة وبياــة العمــل 

عةوة على ذل ، فنن ُأسر ههال   (.,Chomokosم3441)
التةميـــذ يواجهـــون صـــعوبة بعـــد ميـــادرة أبنـــا هم نظـــام ادـــدارس 

ومتطلبات  اختةفاً جوهرياً عم ا  العادية الذي قد خيتلف بطبيعت 
اعتـــادوا عليـــ  مـــن خـــدماا يف ذلـــ  النظـــام وحصـــو  أبنـــا هم 
علـــى فــــرص تعليميــــة، أو مهنيــــة ممــــا جيعــــل تلــــ  األســــر تواجــــ  

 & ,Flexer, Baer, Luft)مصــ اً وموـــتقبًة جمهـواًل ألبنـا هم 
Simmons, 2008; Taylor, 2006 .)  ومـــن هنــا جـــا ا

ا،دماا االنتقالية للتةميذ ذوي اإلعاقاا  ضرورة أمهية تقدمي
ادتعـــددة وأســـرهم مـــن خـــة  ا،طـــق االنتقاليـــة الـــيت ركـــن أن 
توـــهل وتيوـــر انتقـــا  هـــهال  التةميـــذ إىل عـــامل الكبـــار وـــأفراد 
موــتقل . وهبــذا تتضــال أمهيــة هــذه الدراســة مــن خــة  تقصــي 
وجهــــة نظــــر العــــامل  يف ادهسوــــاا التعليميــــة للتةميــــذ ذوي 
اإلعاقــاا ادتعــددة؛ لتحديــد مــدى تقــدمي تلــ  ا،ــدماا فعليــاً 
هلــــهال  التةميــــذ، وأمهيتهــــا مــــن وجهــــة نظــــر العــــامل  يف تلــــ  

 ادهسواا. 

 أهداف الدراسة وأسئلتها: 
هـــــــدفت هـــــــذه الدراســـــــة إىل الكشـــــــف عـــــــن مـــــــدى تقـــــــدمي    

ا،ــــــدماا االنتقاليــــــة يف ادهسوــــــاا التعليميــــــة للتةميــــــذ ذوي 
ددة وأمهيتهـــا مـــن منظـــور العـــامل  هبـــا، وتوـــعى  اإلعاقـــاا ادتعـــ

 هذه الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن التوابالا ا تية: 
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مــــــا مــــــدى تقــــــدمي ا،ــــــدماا االنتقاليــــــة للتةميــــــذ ذوي  -4 
اإلعاقــــــــــــاا ادتعــــــــــــددة يف مهسوــــــــــــا م التعليميــــــــــــة  
وادعاهـــد، وادراوـــل ا،اصـــة، خـــة  ثةثـــة جمـــاالا 

ميــــذ لتلقــــي ا،ــــدماا ر يوــــة هــــي: تقيــــيم أدا  التل
يم يــاالنتقاليــة، وإعــداد وتنفيــذ ا،طــة االنتقاليــة، وتق

 فاعلية ا،طة االنتقالية؟
مـــا مـــدى أمهيـــة ا،ـــدماا االنتقاليـــة مـــن وجهـــة نظـــر  - 2

اهلياــة الفنيـــة)معلمي الرتبيــة ا،اصــة(، اهلياـــة  -العــامل  
يف  -اإلداريــة )وادــديرين، والــووة ، ومشــريف الفصــو (

ا التعليميــــــة للتةميــــــذ ذوي اإلعاقــــــاا تلــــــ  ادهسوــــــا
 ادتعددة؟

هــــل توجــــد اختةفــــاا بــــ  اســــتجاباا العــــامل  يف  - 3
ادهسوــاا التعليميــة، وادعاهــد، وادراوــل ا،اصــة هبــهال  
التةميذ، حو  أمهيـة ا،ـدماا االنتقاليـة للتةميـذ ذوي 

)دبيعـــــة  تيـــــة:اإلعاقـــــاا ادتعـــــددة تعـــــلى للمتيـــــ اا ا 
ا ا،ــربة، ادههــل العلمــي، التــدريب العمــل، عــدد ســنوا

 العةقة با،دماا االنتقالية(؟  يذ

 حدود الدراسة:
ـــــا بالعـــــام الدراســـــي  ـــــا   هـــــذه الدراســـــة  منًي حتـــــددا نت

هـ، ومكانًيا بادملكة العربيـة الوـعودية، وبشـريًا 4043/4044
بالعــامل  يف معاهـــد وبـــرام  التةميــذ ذوي اإلعاقـــاا ادتعـــددة 

ــــو ارة  ــــة التابعــــة ل ــــة والتعلــــيم، وموضــــوعياً باســــتجاباا عين الرتبي
 الدراسة على األداة ادوتخدمة يف الدراسة احلالية.

 مصطلحاا الدراسة: 

: تلـــ  األنشـــطة الـــيت توـــعى إىل إعـــداد الخااادمات االنتقالياااة
التةميذ ذوي  اإلعاقاا ادتعددة و ياتهم لةنتقا  من ادرحلة 

أهيلية دا بعد ادرحلـة ادتوسـطة الثانوية، أو ما يعرف بادرحلة الت

إىل مرحلة ما بعد اددرسة وبياـة العمـل، واالسـتقةلية يف احليـاة 
ـــــيم العـــــا  واجلامعـــــاا،  اليوميـــــة، وااللتحـــــاق اهسوـــــاا التعل

 والكلياا.

أولاـ  التةميـذ الـذين  التالميذ ذوو اإلعاقاات المتعاددة:
عاقـــــة لـــــديهم إعاقتـــــان أو أوثـــــر مـــــن اإلعاقـــــاا ادختلفـــــة، واإل

الفكريــــــــة واإلعاقــــــــة البصــــــــرية، أو اإلعاقــــــــة الفكريــــــــة واإلعاقــــــــة 
الوــمعية، أو اإلعاقــة الفكريــة واإلعاقــة اجلوــدية، والــيت توــبب 
احتياجاا تربوية شديدة هلم مما يتطلب دعماً مكثفـاً ال ركـن 
تقدر  من خة  خدماا الرتبيـة ا،اصـة ادصـممة لنـوع واحـد 

 (.IDEIA, 2004من اإلعاقة )

مؤسسااااااات التعليميااااااة للتالميااااااذ ذوي اإلعاقاااااااات ال
ادعاهد ا،اصـة والـربام   -تل  ادهسواا الرتبوية  المتعددة:

الـــيت تقـــدم خـــدما ا التعليميـــة  -ادلحقـــة اـــدارس التعلـــيم العـــام
والتأهيليـة للتةميـذ ذوي اإلعاقـاا ادتعـددة، وتتبـع و ارة الرتبيــة 

 ا،اصة.  والتعليم ممثلة باإلدارة العامة للرتبية

العااااملون فاااي المؤسساااات التعليمياااة للتالمياااذ ذوي 
أولا  األفراد الذين يعملون مع التةميذ  اإلعاقات المتعددة:

ذوي اإلعاقـــاا ادتعـــددة، ســـوا  ضـــمن اهلياـــة الفنيـــة ومعلمـــي 
الرتبيــــة ا،اصــــة، أو اهلياــــة اإلداريــــة ومــــديري ادعاهــــد وادراوــــل، 

 والووة ، ومشريف الفصو .

 النظري والدراسات السابقة:  اإلطار

ســيعرض هــذا اجلــل  لعــدد مــن القضــايا ذاا العةقــة 
اوضـــــوع الدراســــــة، ومفهــــــوم ا،ــــــدماا االنتقاليــــــة، وأمهيتهــــــا، 
وادراحــــــل األساســـــــية يف تقـــــــدمي ا،ـــــــدماا االنتقاليـــــــة، وأخـــــــ اً 
سيوتعرض الباح  العديد من األدبياا الوابقة اليت ناقشـت 

 ا،دماا االنتقالية. 
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 اًل: مفهوم ا،دماا االنتقالية:أو 

علــى الــرغم مــن شــيوع مصــطلال ا،ــدماا االنتقاليــة 
(Transition Services يف منتصــف الثمانينــاا اديةديــة )

هناك مصطلحاا أخرى   فنن يف الوالياا ادتحدة األمريكية، 
منها مصطلال برام  الدراسة  وانت موتخدمة قبل تل  اددة،

(، وقـد يهـر يف بدايـة Work/Study Programs/العمـل )
الوــــبعيناا اديةديــــة، وهــــو ادصــــطلال الــــذي أوــــد علــــى أمهيــــة 

احتياجاا التةميذ ذوي اإلعاقة الفكرية باألخذ بع  االعتبار 
ادهـاراا ادهنيـة واالســتقةلية؛ يف ادـدارس الثانويـة، وإووــاهبم 

هبــدف  ياــتهم وتــأهيلهم للحصــو  علــى وييفــة، أو الوصــو  
مع  من االستقةلية يف جمتمعا م االية بعد أن إىل موتوى 

ينهـــوا ادرحلـــة اددرســـية. وقـــد روـــلا تلـــ  الـــربام  علـــى أمهيـــة 
وجــود تعــاون وتنوــي  بــ  معلمــي الرتبيــة ا،اصــة، وأخصــا ي 
التأهيـــــل ادهــــــي، وغــــــ هم مـــــن ادختصــــــ ؛ دوــــــاعدة هــــــهال  
التةميـــــذ يف احلصـــــو  علـــــى وييفـــــة، أو اســـــتقةليتهم داخـــــل 

تمعـــا م. ولقـــد اســـتمر العمـــل بـــذل  ادصـــطلال دـــدة عشـــر جم
 (.Sitlington& Clark, 2006سنواا )

ويف هنايـــة الوـــبعيناا اديةديـــة أصـــبحت تلـــ  الـــربام  
أقــل ممارســة يف الواليــاا ادتحــدة األمريكيــة، حيــ  يهــر مصــطلال 
آخـــــر بـــــديل لـــــذل  ادصـــــطلال، وهـــــو مـــــا يعـــــرف بـــــالتعليم ادهـــــي 

(Career Education ) ليشـ  إىل ادمارسـاا نفوـها الـيت وـان
 ,Lubbers) يقـــوم عليهـــا مصـــطلال بـــرام  الدراســـة / العمـــل(

Repetto & Mcgorray, 2008. ) 

م أصــــــــدر جملــــــــس األدفــــــــا  غــــــــ  423١ويف عــــــــام 
( CEC)( Council Exceptional Childrenالعادي  )

 Careerجملـــــة علميـــــة  ـــــتم اـــــا يعـــــرف بـــــالتطوير ادهـــــي )
Developmental ) للتةميــــــــــذ ذوي اإلعاقــــــــــاا، فقــــــــــدمت

وصــفاً دفهــوم التطــوير ادهــي متضــمناً تلــ  الــربام  وا،ــدماا 
الـيت توــهم يف تقـدمي فــرص وخيـاراا مة مــة للتةميـذ ليتعلمــوا 
يف البياــة األقــل تقييــداً قــدر اإلمكــان مــن خــة  تقــدمي العديــد 

ـــاة اليوميـــة، وادهـــا راا مـــن ادهـــاراا األوادريـــة، ومهـــاراا احلي
الشخصية االجتماعية، وادعرفة ادهنية، وادهاراا ادهنية ااددة 

ى من اليت تعد ضرورية للوصو  هبهال  التةميذ إىل أعلى موتوً 
ـــــــة الشخصـــــــية، واالخنـــــــراا يف اجملتمـــــــع  الكوـــــــب ادـــــــادي، والتنمي

(Council for Exceptional Children , 2000 .) 

م دعــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــادليي و  4280ويف عــــــــــــــــــــــــــام 
(Madeleine Will ) مــديرة إدارة الرتبيــة ا،اصــة وا،ــدماا

إىل ضـرورة تقـدمي مـا  -آنـذاك–التأهيلية بو ارة الرتبية األمريكية 
يعــرف با،ــدماا االنتقاليــة للتةميــذ ذوي اإلعاقــاا ادختلفــة؛ 
هبــــدف تيوــــ  انتقــــاهلم مــــن بياــــة إىل أخــــرى، ويعــــد ذلــــ  أو  

  وصـــفتها بأهنـــا اســـتخدام دصـــطلال ا،ـــدماا االنتقاليـــة؛ حيـــ
النتا   ادتوقـع مـن التلميـذ حتقيقهـا بعـد تلقيـ  تـدريب معـ  ممـا 
يههلــــ  للحصــــو  علــــى وييفــــة مة مــــة بعــــد ادرحلــــة اددرســــية. 

اجلانــب ادهـي فقــق دون الرتويــل ويبـدو أن هــذا التوجــ  روـل علــى 
علــــى جوانــــب  أخــــرى قــــد حيتاجهــــا التلميــــذ لةنتقــــا  مــــن ادرحلــــة 

، واجلانـب االسـتقة  أو األوـادري يف ةلة الحقاددرسية إىل مرح
 ,Greene &Kochhar-Bryantمهسوـاا التعلـيم العـا  )

2003.)   
ويهرا دعوة أخرى تنادي بأمهية التوسع يف مفهوم 
ا،ـــدماا االنتقاليـــة لتشـــمل إعـــداد التلميـــذ، و ياتـــ  درحلـــة مـــا 
، بعــــد اددرســــة يف اجملــــا  األوــــادري، والــــوييفي، واالســــتقة 

ـــــة ) يهـــــر مفهـــــوم مث (. Osgood,2005وادشـــــاروة االجتماعي
ا،ـــدماا االنتقاليـــة يهـــوراً أوســـع  يف القـــوان  األمريكيــــة ذاا 
العةقــة برتبيــة التةميــذ ذوي اإلعاقــاا ادختلفــة وتعلــيمهم؛ إذ 

ا،ـــدماا االنتقاليـــة بأهنـــا جمموعـــة مـــن  IDEIAعـــرف قـــانون 
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صـــــو  إىل نتـــــا   األنشـــــطة الـــــيت ُصـــــممت لتهياـــــة الطالـــــب للو 
متوقعــة منــ ، وتعليــل انتقالــ  مــن ادرحلــة اددرســية إىل مرحلــة مــا 
بعد اددرسة، ويتضمن ذل  ادرحلة اجلامعية، والتدريب ادهي، 
واالخنــراا الــوييفي، أو مرحلــة العــيل باســتقةلية، أو ادشــاروة 

  (.(IDEIA,2004االجتماعية 

دعاهــد  ويف مقابــل ذلــ  جنــد أن القواعــد التنظيميــة 
الرتبيـــة ا،اصـــة وبراجمهـــا التابعـــة لـــو ارة الرتبيـــة والتعلـــيم بادملكـــة 
العربيــة الوــعودية أشــارا إىل أن مفهــوم الــربام  االنتقاليــة يعــرب 
ــــــذ ذي  ــــــى إعــــــداد التلمي ــــــيت تعمــــــل عل ــــــ  األنشــــــطة ال عــــــن تل
االحتياجــاا الرتبويــة ا،اصــة لةنتقــا  مــن بياــة إىل أخــرى، أو 

هـــــــ(.  4033 اره الرتبيــــــة والتعلــــــيم،مــــــن مرحلــــــة إىل أخــــــرى )و 
وخنلــــ  إىل القــــو  إن التشــــريعاا األمريكيــــة والوــــعودية ذاا 
العةقة برتبيـة وتعلـيم التةميـذ ذوي اإلعاقـاا ادختلفـة أوـدا 
علــــــى أن مفهــــــوم ا،ــــــدماا االنتقاليــــــة يتضــــــمن جمموعــــــة مــــــن 
األنشـــطة الـــيت  ـــدف إىل توـــهيل انتقـــا  التلميـــذ مـــن بياـــة إىل 

 أخرى. 

تناولــــــــت اجلمعيـــــــــاا ذاا العةقــــــــة وبعـــــــــ،  ومــــــــا
األدبيــاا مفهــوم ا،ــدماا االنتقاليــة الــذي ركــن وصــف  بأنــ  
يتواف  مع مفهوم ا،دماا االنتقالية يف مجيع القوان  والقواعد 
اليت ا عرضها، حي  عر فت اجلمعية الودنية األمريكية دعلمي 

 National Association of Special)الرتبيـة ا،اصــة 
Education Teachers, 2007) (NASET)  ا،ـدماا

االنتقالية بأهنا تل  األنشطة اليت ترمي إىل تلويد التةميذ ذوي 
اإلعاقـــــاا ادختلفـــــة، وأســـــرهم بادهـــــاراا العمليـــــة، وا،ـــــرباا، 
وادعرفــة الــيت توــاعدهم يف االنتقــا  دــا بعــد ادرحلــة  اددرســية؛ 

احليــــاة باســــتقةلية.  حــــىت يصــــبحوا أفــــراداً بــــالي  قــــادرين علــــى
م( بأهنــا تلــ  ا،ــدماا الــيت تتضــمن 3441وعرفهــا القريــويت )

بــــــرام  وعمليــــــاا شــــــاملة تروــــــل علــــــى إعــــــداد التةميــــــذ ذوي 
اإلعاقــــاا ادختلفــــة، وتوــــهل عمليــــة انتقــــاهلم إىل بياــــة العمــــل 
انتقــااًل يــدعم حتوــ  أدا هــم ادهــي، وحتقيــ  درجــة مة مــة مــن 

 عيل باالستقةلية.االندمارت االجتماعي، وال

 ويوــــــتلن  وفــــــووس إضــــــافة إىل ذلــــــ ، يــــــرى 
(Westling& Fox, 2009 )  ا،دماا االنتقالية عمليـة أن

صــــممت إلعــــداد التلميــــذ للحيــــاة ادوــــتقبلية عنــــد انتقالــــ  مــــن 
اددارس العامـة إىل احليـاة ادهنيـة، أو اجلامعيـة، أو االسـتقةلية. 

ا،ـــدماا ( Levinson, 1998وأخـــ ًا وصـــف  لفينوـــون )
االنتقالية  بأهنا تل  العملياا ادختلفـة داخـل البياـة اددرسـية، 
واليت من شأهنا دعـم انتقـا  الطفـل مـن مرحلـة مـا قبـل اددرسـة 
إىل ريـــاض األدفـــا  وتوـــهيل ذلـــ ، أو مرحلـــة مـــا قبـــل ريـــاض 
األدفـــا  إىل اددرســـة االبتدا يـــة، أو ادتوســـطة، أو الثانويـــة، أو 

رسة، وقد تشمل بياة العمل، أو االسـتقةلية مرحلة ما بعد ادد
يف اجملتمــع. وبشــكل خمتصــر، فننــ  ركــن القــو  إن مجيــع تلــ  
القــــــوان  والقواعــــــد واألدبيــــــاا قــــــد أوــــــدا علــــــى أن مفهــــــوم 
ا،ــدماا االنتقاليــة يشــ  إىل األنشــطة والــربام  الــيت ركــن أن 
تــــدعم انتقــــا  التلميــــذ الــــذي لديــــ  إعاقــــة مــــن بياــــة إىل أخــــرى 

وــــهل لــــ  ذلــــ ، وانتقــــا  التلميــــذ مــــن ادرحلــــة اددرســــية إىل وت
ــــة، أو االســــتقةلية، أو  ــــة، أو ادهنيــــة، أو العملي ادرحلــــة اجلامعي

 ادشاروة االجتماعية. 

ومــن خــة  معطيــاا التعريفــاا الوــابقة فننــ  ركــن 
أن يقـــرتة الباحـــ  التعريـــف ا يت للخـــدماا االنتقاليـــة، بأهنـــا 

إىل إعـــداد التلميـــذ ذي اإلعاقـــاا  تلـــ  األنشـــطة الـــيت توـــعى
ادتعــــــددة و ياتــــــ  لةنتقــــــا  مــــــن ادرحلــــــة الثانويــــــة، أو ادرحلــــــة 
التأهيليــة دــا بعــد ادرحلــة ادتوســطة، إىل مرحلــة مــا بعــد اددرســة  
ــــــة، وااللتحــــــاق  ــــــاة اليومي وبياــــــة العمــــــل، واالســــــتقةلية يف احلي
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 اهسواا التعليم العا  واجلامعاا، والكلياا.

 لخدمات االنتقالية: أهمية ا
لقد أودا العديد من األدبياا على أن التةميذ 
ـــــــــ   ذوي اإلعاقـــــــــاا ادتعـــــــــددة يواجهـــــــــون صـــــــــعوبة يف عملي
التكيـــف، وإجنـــا  ادهمـــاا ادطلوبـــة مـــنهم عنـــد انتقـــاهلم إىل 
بياة جديـدة، وبياـة العمـل، ومرحلـة البلـوغ، بوصـفهم أفـراداً 

 ,Flexer, Baer, Luft, & Simmons)موـتقل  يف جمتمعهم 
2008; Taylor, 2006 .) 

ومــن الصــعوباا الــيت يواجههــا هــهال  التةميــذ أيًضــا 
موــــألة التكيــــف مــــع حيــــا م اجلديــــدة بعــــد اجتيــــا هم ادرحلــــة 
اددرسية بوصـفهم أفـراداً بـالي ، واحلصـو  علـى عمـل مناسـب 
يتوافـ  مـع إمكانيـا م وحاجـا م، والقـدرة علـى إقامـة عةقـاا 

أقــــراهنم ا خــــرين، واالســــتفادة مــــن وقــــت الفــــراغ الصــــداقة مــــع 
لتنمية بع، مهارا م وإمكانيا م. وإضافة إىل ذلـ  فـنن ُأسـر 
ههال  التةميذ سيتعاملون مع نظام جديـد بعـد ميـادرة أبنـا هم 
ــــ  ومتطلباتــــ   ــــة الــــذي قــــد خيتلــــف بطبيعت نظــــام ادــــدارس العادي

  يصـبال اختةفاً جوهرياً عمـا اعتـادوا عليـ  مـن خـدماا، لـذل
حصــو  أبنــا هم علــى فــرص تعليميــة، أو مهنيــة، لــيس مضــموناً  
وما هو يف نظام ادـدارس العامـة، ممـا جيعـل تلـ  األسـر تواجـ  

 ,Westling& Foxمص اً وموتقبًة غ  معروف ألبنا هم )
. ونظــــرًا لتلــــ  االحتياجــــاا الفريــــدة هلــــهال  التةميــــذ  (2009

ة تكمــــن يف اوتشــــاف وأســــرهم فــــنن أمهيــــة ا،ــــدماا االنتقاليــــ
جمموعة متنوعة مـن اجملـاالا الـيت توـمال هلـم لةنتقـا  بوـهولة 

. وما (,NASETم3444إىل عامل األفراد البالي  وختطيطها )
توهم ا،دماا االنتقالية يف التعـرف علـى إمكانيـاا التلميـذ، 
واحتياجات ، واهتمام ، وحتديد رغبات  وميول ، وادصادر ادتاحة 

تعل  انتقال  من بياة إىل أخرى، أو من مرحلة إىل  اليت ركن أن

أخــرى، ومــا أهنــا تيوــر انتقــا  التلميــذ مــن مرحلــة اددرســة إىل 
مرحلـــــة العمـــــل، وذلـــــ  مـــــن خـــــة  تعريـــــف الطفـــــل بـــــالفرص 
الوييفية ادتاحة والعمل فيها، ووذل  الفرص التعليمية ادمكنة 

ا،ــــدماا  بعــــد االنتهــــا  مــــن ادرحلــــة الثانويــــة. وأخــــ اً توــــاعد
االنتقاليـــة يف إووـــا  هـــهال  التةميـــذ ادهـــاراا الة مـــة  الـــيت 
متكنهم من مواجهة التحدياا يف مرحلة ما بعد اددرسـة سـوا   

ميــــــــــدان العمـــــــــل )القريــــــــــويت،  م يفيف اإلدـــــــــار االجتمـــــــــاعي، أ
 م(.3441

وركـــن تلخـــي  أمهيـــة ا،ـــدماا االنتقاليـــة يف ووهنـــا 
ذ ذي اإلعاقـــاا ادتعـــددة تعمـــل علـــى حتديـــد إمكانـــاا التلميـــ

للمراحــل، واهتماماتــ ، ورغباتــ ، وميولــ ، أو البياــاا ادوــتقبلية 
الــــيت ســــوف ينتقــــل إليهــــا، واالنتقــــا  مــــن ادرحلــــة الثانويــــة إىل 
مرحلــــة العمــــل، أو االســــتقةلية بوصــــفهم أفــــراداً بــــالي . ومــــا 
توــــعى تلــــ  ا،ــــدماا إىل تعريــــف التلميــــذ وأســــرت  بادصــــادر 

تاحة ل  يف اجملتمع اليت ركن أن توـهل انتقالـ  يف وا،دماا اد
ادوتقبل. إضافة إىل أن هذه ا،ـدماا توـاعد هـهال  التةميـذ 
يف إنشا  عةقة مع مهسواا اجملتمع العامة وا،اصة، وإشراك 
تل  ادهسواا يف إعداد هذا التلميذ لووق العمل من خة  

اا التــــــــدريب يف مرافــــــــ  تلــــــــ  ادهسوــــــــاا. وتوــــــــهم ا،ــــــــدم
االنتقالية يف عملية تعرف التلميذ على الفرص التعليمية ادتاحة 

 دا بعد ادرحلة اددرسية. 

 مراحل تقديم الخدمات االنتقالية: 
توــــ  عمليــــة تقــــدمي ا،ــــدماا االنتقاليــــة يف مراحــــل 
عديدة البد من أخذها بع  االعتبار مـن قبـل الفريـ  اددرسـي 

ميـذ ذوي اإلعاقــاا ادختلفــة، عنـد تقــدمي ا،طـة االنتقاليــة للتة
وعلـى وجــ  ا،صـوص التةميــذ الـذين لــديهم إعاقـاا متعــددة، 

 وتتمثل تل  ادراحل فيما يأيت:
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المرحلة األولى: تقييم أداء التلميذ لتلقي 
 الخدمات االنتقالية

تعد هذه ادرحلة إحدى الروا ل األساسية اليت جيـب  
وـاا االيـة، وغ هـا أخذها بع  االعتبـار مـن اددرسـة، وادهس

مـــن اجلهـــاا الـــيت ســـوف توـــهم يف تقـــدمي ا،ـــدماا االنتقاليـــة 
للتلميـــذ، وفيهـــا يـــتم حتديـــد احتياجـــاا التلميـــذ ذي اإلعاقـــاا 
ادتعــــددة، وميولــــ ، ورغباتــــ ، وقدراتــــ ، وإمكانياتــــ ، بعــــد مجـــــع 
ادعلومــاا والبيانـــاا الــيت توـــاعد يف اختـــاذ القــرار حـــو  تقـــدمي 

وحيــــــدد ســــــتلنجتون  (.Taylor, 2006تلـــــ  ا،ــــــدماا )
(Sitlington, 2000)  العناصــر الة مــة لتقيــيم أدا  التلميــذ

 لتلقي ا،دماا االنتقالية، وتتضمن: 

حتديــد احتياجــاا الطفــل ورغباتــ  وميولــ  فيمــا يتعلــ   (4
 باألهداف االنتقالية ادناسبة ل .

حتديـــــــد موـــــــتوى األدا  احلـــــــا  للتلميـــــــذ يف اجلانـــــــب  (3
 ، واالستقة . التعليمي، وادهي

حتديـــــد ادوضـــــع الرتبـــــوي ادناســـــب، ادهـــــي، اجملتمعـــــي  (4
 الذي سوف يوهل حتقي  أهداف ا،طة االنتقالية. 

ـــــــــــــــــــــر ادصـــــــــــــــــــــ  ) (0 ـــــــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــــــاراا تقري -Selfحتدي
determination)  ــــد ــــذ يف حتدي ــــيت توــــاعد التلمي ال

رغباتـــ ، وميولـــ ، ودعـــم أهـــداف ادرحلـــة االنتقاليـــة دـــا 
 بعد ادرحلة اددرسية. 

حتديد التعديل، والتكييف، والدعم الة م، وا،دماا  (1
ــــــذ؛ ممــــــا يعــــــل  حتقيــــــ   ــــــيت حيتاجهــــــا التلمي األخــــــرى ال

 األهداف االنتقالية ل . 

 ,Sitlingtonويف نفس الوـياق يشـ  سـتلنجتون )
أن عملية تقييم أدا  التلميذ لتلقي ا،دماا االنتقالية  (2000

يــــذ الــــذي لديــــ  جيــــب أن تكــــون شــــاملة جلوانــــب متعــــددة للتلم
تعدد عوق، والقدرة علـى تقريـر ادصـ ، وادهـاراا الشخصـية، 
وادهــاراا االســتقةلية، والتواصــلية، واألوادريــة، وقضــا  وقــت 
الفــراغ والــرتويال. ومــا أن هنــاك العديــد مــن ادصــادر الــيت ركــن 
اســــتخدامها يف هــــذه ادرحلــــة جلمــــع ادعلومــــاا حــــو  الطفــــل، 

 وتتضمن ما يأيت:

 قاييس واالختباراا ادقننة: اد -4

هنــاك العديــد مــن األدواا وادقــاييس الــيت ركـــن أن 
ـــــذ، ســـــوا  يف جانـــــب  ـــــيم األدا  احلـــــا  للتلمي توـــــتخدم يف تقي

مهـــــاراا  م يفمفهـــــوم الـــــذاا، أ م يفالتحصـــــيل األوـــــادري، أ
ادهــاراا ادهنيــة، وتتميــل تلــ  األدواا  م يفاحليــاة الوييفيــة، أ

ددة ومعلومــــاا حــــو  األدا  احلـــــا  بأهنــــا تعطــــي درجــــاا حمـــــ
إضــــافة إىل تلويــــد الفريــــ   (.Sitlinglon, 2000للتلميــــذ )

اعلوماا ذاا عةقة بادوتوى ادعريف للطفل يف عدة جمـاالا 
حياتيــة وــندارة ادنــل ، أو التعامــل بــالنقود وغ هــا مــن ادهــاراا 
 ذاا العةقة، ومن أشهر تل  االختباراا وادقاييس ما يأيت: 

 ألدوات المقننة:ا -
 Transition Planningأ ( قوائم التخطيط االنتقالية )

Inventory:) 
وتتضـــمن قـــوا م  التقـــدير الـــذايت الـــيت ركـــن أن يهديهــــا  

ه؛ وذلـــ  لتحديـــد و الطفــل بنفوـــ ، أو أحــد أفـــراد أســـرت ، أو معلمــ
ــــــب القــــــوة أو الضــــــعف لديــــــ  يف جمــــــاالا خمتلفــــــة، واحليــــــاة  جوان

ياتيـــة، وادهنيـــة. ويف بعـــ، األحيـــان قـــد الشخصـــية، واألنشـــطة احل
يقوم فري  الربنـام  الرتبـوي الفـردي اقابلـة أحـد والـدي الطفـل، أو 
معلميــــ ، أو أي فــــرد آخــــر لديــــ  معرفــــ  تامــــة لإلجابــــة عــــن قــــوا م 

 Hardman, 2010;Sitlinglon, 2000 &) التقدير الذايت
   McDonnell.) 
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 Curriculu basedب( التقيايم المبناي علاى المانهج )
Assessment:) 

يعـد هـذا النــوع مـن التقيـيم أســلوباً مفيـداً لتقيــيم أدا  
التلميـــــــذ لتلقـــــــي ا،ـــــــدماا االنتقاليـــــــة، حيـــــــ  يوـــــــاعد هـــــــذا 
األســلو  الفريــ  اددرســي يف مجــع معلومــاا عــن التلميــذ عــرب 
مواقف تعليمية خمتلفة، فعلى سبيل ادثـا : ويـف حيـب التلميـذ 

، وويفيـــــة قضـــــا   لوقـــــت فراغـــــ . أن يـــــتعلم، وهواياتـــــ ، ورغباتـــــ 
وهنــــاك العديـــــد مـــــن األمثلـــــة علـــــى أدواا التقيـــــيم ادبـــــي علـــــى 
ادــــنه ، واالختبــــاراا التحصــــيلية يف جمــــا  القــــرا ة، والكتابــــة، 

 &والتهجاة، والرياضياا، وأيضاً اختباراا الكفاياا ادهنية 
Hardman, 2010) McDonnell.)  

 األدوات  ير المقننة: -
 :Portfolio))الطالب عينات عمل  -1

قــد يقــوم الفريــ  اددرســي بتحليــل ادعلومــاا ادتــوفرة 
عـن حيــاة التلميـذ ومةحظتهــا، وعينــاا مـن أعمالــ  وأنشــطت ، 

ــــة أ ــــوفرة يف ملفــــ  ا،ــــاص  مســــوا  منهــــا ادنهجي الةمنهجيــــة ادت
بأعمالـــ  الوـــابقة الـــيت قـــد متثـــل أهـــداف التلميـــذ ورغباتـــ . ومـــا 

ـــربام  الرتبويـــة ركـــن أن يقـــوم هـــذا الفريـــ   بتحليـــل حمتويـــاا ال
الفرديــة الوــابقة للتلميــذ، وأدا  الطفــل لــبع، ادهــاراا، األمــر 
الذي ركن أن يلود هذا الفري  خبلفية واضحة عن احتياجـاا 
التلميـــــذ، وجوانـــــب القـــــوة والضـــــعف لديـــــ ، ورغباتـــــ ، وخرباتـــــ  
الوـــــــابقة، واألنشـــــــطة ادهنيـــــــة، واحلياتيـــــــة يف مواضـــــــع خمتلفـــــــة، 

نشطة االنتقالية اليت راـا شـارك فيهـا التلميـذ سـابقاً، وأيضـاً واأل
بعــــ، النصــــا ال واإلرشــــاداا مــــن معلميــــ  يف ادرحلــــة الوــــابقة 

(Sitlington, 2000;Westling & Fox, 2009 .) 

 (Interviewالمقابلة ) -2
تعــــد ادقابلــــة مــــع التةميــــذ ذوي اإلعاقــــاا ادتعــــددة 

تخدامها يف مجــــــــع إحــــــــدى األدواا ادهمــــــــة الــــــــيت ركــــــــن اســــــــ

ادعلومـاا لتحديـد رغبـا م، وميـوهلم، وقـدرا م، واحتياجـا م، 
وأهــــدافهم يف ادرحلــــة االنتقاليــــة الةحقـــــة، ونتيجــــة دــــا يظهـــــره 
التةميذ ذوو اإلعاقاا ادتعددة من بع، الصعوباا يف عملية 
التواصــل يبقــى حتديــد مــا يفضــل  التلميــذ ورغباتــ ، وأهدافــ  مــن 

فــــراد الــــذين يعملــــون معــــ ، أو الــــذين لــــديهم خــــة  مقابلــــ  األ
اجملتمع االي.  م يفالعمل، أ م يفخلفية عن ، سوا  يف ادنل ، أ

وقــد تتضــمن هــذه ادقابلــة أي فــرد مــن الفريــ  اددرســي أو مــن 
ن، أو األشـــقا ( الـــذين ركـــن أن يقـــدموا يأفـــراد األســـرة )الوالـــد

الـــــب، معلومــــاا ذاا قيمـــــة، ســـــوا  فيمــــا يتعلـــــ  برغبـــــاا الط
ــــ   ــــ ، وأهدافــــ  ادوــــتقبلية، ومهارات وميولــــ ، وقدراتــــ ، واحتياجات
االجتماعيـــــــة، والشخصـــــــية، وهنـــــــاك توـــــــابالا مهمـــــــة جيـــــــب 

 تضمينها يف حا  استخدام ادقابلة، ومنها: 

 ما المهارات التي يمتلكها الطفل؟ ( أ

 ما األنشطة التي استطاع إنهاءها بنجاح؟  ( ب

 اط؟ ما أداء الطفل الحالي لكل مهارة أو نش ( ج

عـــةوة علـــى ذلـــ ، فـــنن ادقابلـــة تعـــد دريقـــة فعالـــة جلمـــع 
ادعلومـــاا عـــن التلميـــذ مـــن عـــدة نـــواة خمتلفـــة، فعلـــى ســـبيل ادثـــا : 
ركن من خةهلا حتديد ويف ينفذ، وينهي التلميذ أنشـطت  يف ادنـل  
أو يف اجملتمـع االـي، وادهـاراا الــيت جيـب أن يتعلمهـا الطفـل؛ ووفًقــا 

احتياجـــاا  عـــنلـــة أداة مفيـــدة يف مجـــع ادعلومـــاا لـــذل  فـــنن ادقاب
الطفــــل ورغباتــــ ، وميولــــ ، وأهدافــــ ، ســــوا  باســــتخدام ادقابلــــة وجهــــاً 
لوج  أو بالتليفون، حبي  حتـدد هـذه ادعلومـاا يف النهايـة األهـداف 

 & McDonnellادتوقعـــة للطفـــل خـــة  ادرحلـــة ادوـــتقبلية )
Hardman, 2010.) 

ألدا  التلميذ لتلقي ا،دماا وما أن التقييم الفعا  
ــــل فريــــ  متعــــدد التخصصــــاا  االنتقاليــــة جيــــب أن يــــتم مــــن قب

(interdisciplinary team)   حبيــ  يتكــون مــن  ادختصــ



 ......ادتعددة، وأمهيتها  ليمية للتةميذ ذوي اإلعاقااد. تروي عبداهلل سليمان القريي: مدى تقدمي ا،دماا االنتقالية يف ادهسواا التع        

 

 م(3444هـ/4040ربيع الثاينالرياض، ) 81 – 18(، ص ص 04رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

67 

يف جماالا خمتلفة، ويعملون حتت إشراف منو ، ويوعون إىل 
الوصــــو  هلــــدف معــــ ، حبيــــ  يشــــمل األخصــــا ي  النفوــــي  

والكــةم، وأخصــا ي العــةرت اددرســ ، وأخصــا ي عــةرت الليــة 
الطبيعي والوييفي، ومنوــــــ  ا،دماا االنتقالية، ومعلم الرتبية 
ـــرة، واألفــراد ا خــرين ممــن سيشــاروون  ا،اصــة، والتلميــذ، واألسـ

 & ,Flexer, Baer, Luft .يف تقـدمي ا،ـدماا االنتقاليـة
Simmons, 2008)  .) 

ــــــذ وخةصــــــة القــــــو  إن عمليــــــة التقيــــــيم ألدا  الت لمي
لتلقــي ا،ـــدماا االنتقاليــة عمليـــة شـــاملة تأخــذ بعـــ  االعتبـــار 
األدواا غ  ادقننة وادةحظة، وحتليل عيناا أعمـا  الطفـل، 
ومقابلـــة الطفـــل، أو أحـــد أفـــراد أســـرت ، أو مـــن لـــديهم خلفيـــة  
ـــــة  واملـــــة عـــــن الطفـــــل، ومـــــا ركـــــن اســـــتخدام ادقـــــاييس ادقنن

التقدير الذايت( يف عملية  )والتقييم ادبي على ادنه ، وأدواا
قـدراا الطفـل  عـنالتقييم، مما يواعد يف مجع معلوماا وافية 

وميولــ ، ورغباتــ ، وأهدافـــ  ادوــتقبلية مــن عـــدة جوانــب، ســـوا  
األوادرية للمرحلة اجلامعيـة. وأخـ اً  أماالستقةلية،  مادهنية، أ

جيــب التأويــد علــى أن هــذا الفريــ  ركــن أيضــاً أن يوــتفيد مــن 
ــــة الطفــــل ت ــــد أهلي ــــة حتدي ــــيت مجعهــــا يف مرحل لــــ  ادعلومــــاا ال

 ،دماا الرتبية ا،اصة وا،دماا ادواندة.

 المرحلة الثانية: إعداد الخطة االنتقالية وتنفيذها
يف هذه ادرحلة يقوم الفري  اددرسي بنعداد ا،طة االنتقالية    

الـــــيت جيـــــب أن حتـــــدد بوضـــــوة احتياجـــــاا الطفـــــل وتنفيـــــذها، 
ت ، وميول ، وتشمل األهداف دويلة اددى وقص ة اددى وقدرا

ذاا العةقـــة باحتياجـــاا التلميـــذ والقابلـــة للتحقـــ  درحلـــة مـــا 
بعــــد اددرســــة؛ اعتمــــاداً علــــى نتــــا   التقيــــيم الــــيت ا مجعهــــا يف 

. ((Chadesy-Rusch, & Heal,1995ادرحلــة األوىل 
لى النتا   وبصورة أدق، فنن ا،طة االنتقالية جيب أن حتتوي ع

ادـراد حتقيقهـا للتلميـذ، وااللتحـاق اهنـة معينـة، واحليـاة بطريقــة 
موـــــــــتقلة، والتدريب أو التعليم ادوتقبلي الذي يريده التلميـــــــذ 
وأســـــرت . ومـــــا جيـــــب أن تتضـــــمن هـــــذه ا،طـــــة مـــــدى مشـــــاروة 

 -ا،اصة مســــوا  أوانت احلكومية أ–ادهسواا ذاا العةقة 
ـــــــــدعم ادتوقعـــــــــــــــة يف تقـــــــــدمي ــــــــــادر ال ـــــــــ  ا،ـــــــــدماا، ومصــــــ  تل

ــــــذ  ـــــة ادقدمـــــة للتلميـــ ــــــاا االنتقالي  ,McDonnellللخدمـــــ
Mathot-Buckner, & Ferguson,1996) باإلضــافة  .)

إىل الوصـــف الــــدقي  والشــــامل لألنشــــطة الــــيت ســــتدعم وصــــو  
ا التلميذ لتل  النتا   ادرجوة والكيفية الـيت سـيمكن مـن خةهلـ
إعداده أو  يات  وأسرت  للوصو  إىل ا،دماا اجملتمعية اليت قد 
حتتارت نوعـاً مـن التكييـف والتعـديل اـا يتناسـب مـع احتياجـاا 
التلميـــذ، إضـــافة إىل ضـــرورة أن حتتـــوي ا،طـــة االنتقاليـــة وصـــفاً 
للفــرص ادناســبة، وادتــوافرة لــ  وألســرت  يف اجملتمــع االــي، ســوا  

عليمية، وتعريفاً بتل  ادهســـواا اليت ركن أوانت تدريبية أم ت
وممـــــــا لـــــــدر  (.Blalock,1996أن تقـــــــدم تلـــــــ  ا،ـــــــدماا )

اإلشارة إليـ  هنـا هـو أن إعـداد ا،طـة االنتقاليـة وتنفيـذها جيـب 
ـــــذ ذا اإلعاقـــــة  ـــــ  متكامـــــل يتضـــــمن التلمي أن يشـــــارك فيهـــــا فري

 وســـوا  معلمـــ -ادتعـــددة، وأســـرت ، أو الوصـــي عليـــ ، وادعلمـــ 
ومنوــــ  ا،ــــدماا  -التعلــــيم العــــام م معلمــــولرتبيــــة ا،اصــــة، أا

وأخصــــا ي عــــةرت   -االنتقاليـــة، ومقــــدمي ا،ــــدماا ادوـــاندة 
وممثلـــ  مـــن ادهسوـــاا ذاا العةقـــة  -الليـــة والكـــةم وغـــ هم

بالتدريب أو التعليم واجلهاا احلكومية وا،اصة ذاا العةقة، 
ماا االنتقاليــة وأي أخصـا ي  آخـرين هلـم عةقـة بتوـهيل ا،ـد

للتلميــــذ وتقــــدرها. وأخــــ اً جيــــب أن يقــــدم هــــذا الفريــــ  تلــــ  
ا،ـــــدماا باألســـــلو  الفـــــردي اـــــا يتناســـــب مـــــع احتياجـــــاا 

 (.Guy & Schriner,  1997التلميذ الفريدة )

 يم فاعلية الخطة االنتقالية يالمرحلة الثالثة: تق
و ــــدف هــــذه ادرحلــــة إىل حتديــــد مــــدى فاعليــــة ا،طــــة 
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ليـــة ادقدمـــة للتلميـــذ يف اوتوـــا  ادهـــاراا الة مـــة لةنتقـــا  االنتقا
مــــن العــــامل اددرســــي إىل عــــامل البــــالي ، ومــــدى حتقيــــ  األهــــداف 
دويلـــة ادـــدى وقصـــ ة ادـــدى والـــيت صـــييت بنـــاً  علـــى احتياجـــاا 
التلميـــذ، ورغباتـــ ، وميولـــ  بالتعـــاون مـــع أســـرت ، لـــذل  فـــنن الفريـــ  

يمــــ  للخطــــة يا تيــــة عنــــد تق اددرســــي جيــــب أن يطــــرة التوــــابالا
 االنتقالية:

هــل حتققــت األهــداف دويلــة ادــدى وقصــ ة ادــدى ذاا  (4
 العةقة با،دماا االنتقالية؟ 

هل حق  التلميذ النتا   ادتوقعة من  يف اجملا  األوادري،  (3
 أو ادهي، أو االستقة ؟

ــــــد أدوار األشــــــخاص وادهسوــــــاا ذاا  (4 هــــــل ا حتدي
اا االنتقاليــــة للتلميــــذ بشــــكل العةقــــة بتقــــدمي ا،ــــدم

 واضال يف ا،طة االنتقالية؟

هــــل األنشــــطة التدريوــــية الــــيت ا حتديــــدها يف ا،طــــة  (0
االنتقالية مناسـبة، وفاعلـة لتحقيـ  األهـداف ادرسـومة 

 للتلميذ؟ 

هل هناك تعاون واضـال وفاعـل بـ  ادهسوـاا ذاا   (1
ســــوا  ادهسوــــاا  -العةقــــة بتــــدريب وتعلــــيم التلميــــذ

وأفــراد فريـــ  الربنــام  الرتبـــوي  -ا،اصـــة مأ احلكوميــة،
 الفردي؟ 

هـــل ا حتديـــد مصـــادر الـــدعم وســـبل التواصـــل معهـــا،  (١
ممــا ركــن التلميــذ وأســرت  مــن معرفتهــا والتواصــل معهــا 

 موتقبًة؟

مــا مــدى مشــاروة التلميــذ وأســرت  يف حتقيــ  األهــداف  (3
 ,Grigal, Davidادرسومة ل  يف خطت  االنتقالية؟ )

John & Wendy, 1997) 

ــــاً  علــــى اإلجابــــة عــــن تلــــ  التوــــابالا ركــــن   وبن
حتديد مدى فاعلية ا،طة االنتقالية يف دعم انتقا  التلميذ ذي 

ســوا  أوانــت مهنيــة، أم  -اإلعاقــة ادتعــددة مــن بياــة إىل أخــرى
بيوــــر وســــهولة؛ ممــــا حيقــــ  األهــــداف  -تعليميــــة، أم اســــتقةلية

لقــــو ، إن تقــــدمي ادرجــــوة مــــن تقــــدمي تلــــ  ا،طــــة. وخةصــــة ا
ا،ـــدماا االنتقاليـــة مـــن خـــة  هـــذه ادراحـــل الـــثة  الــــيت ا 

 Transitionعرضـــها ضـــمن مـــا يعـــرف با،طـــة االنتقاليـــة )
Plan) ســوا   -سـوف يـدعم انتقـا  التلميــذ مـن بياـة إىل أخـرى

 بشكل فاعل.  -مهنية ماستقةلية أ موانت أوادرية أ

 الدراسات السابقة
ة من ادواضيع اليت نوقشت يف تعد ا،دماا االنتقالي

األدبيـــاا العربيـــة نقاشـــاً حمـــدوداً، بينمـــا نوقشـــت يف األدبيـــاا 
األجنبيـــة نقاشـــاً مكثفـــاً مـــن عـــدة جوانـــب، لـــذل  سيوـــتعرض 

سـة احلاليـة االباح  بعـ، األدبيـاا ذاا العةقـة اوضـوع الدر 
 يف هذا اجلل . 

بــنجرا  دراسـة هــدفت ( Bell 2010,فقـد قــام بيـل )
ف عن واقع وأمهية ا،دماا االنتقالية للتةميـذ ذوي إىل الكش

اإلعاقــــــــاا ادختلفــــــــة، يف واليــــــــة ألينــــــــو  بالواليــــــــاا ادتحــــــــدة 
( معلمـــــاً، 31األمريكيــــة. ولقــــد تكونـــــت عينــــ  الدراســـــة مــــن )

ومديراً، ومنوقاً للخدمة االنتقالية يف ادـدارس احلكوميـة. ولقـد 
تلــــــــ  أيهــــــــرا هــــــــذه الدراســــــــة أن هنــــــــاك قصــــــــوراً يف تقــــــــدمي 

ا،ـــدماا، يـــتلخ  يف عـــدم إشـــراك الطفـــل وأســـرت  يف حتديـــد 
رغباتـ  وميولـ  حــو  ادرحلـة االنتقاليـة دــا بعـد ادرحلـة اددرســية. 
إضــافة إىل أن الفريــ  اددرســي مل يقــم باســتخدام أدواا مقننــة 
عنــــد تقييمــــ  هلــــهال  التةميــــذ، وقــــوا م التقــــدير الــــذايت ادتعلقــــة 

هــرا هــذه الدراســة أيضــاً قصــوراً يف بــالتخطيق االنتقــا .  وأي
التعاون ب  الفري  اددرسي وادهسواا اجملتمعية ذاا العةقة. 
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وما وشفت عن وجود قصور يف اخنراا األسـرة ومشـاروتها يف 
دعــم الــربام  االنتقاليــة ألدفــاهلم. ويف اجلانــب ا خــر توصــلت 
ـــــة هلـــــهال ـــــة ألمهيـــــة ا،ـــــدماا االنتقالي   الدراســـــة إىل إدراك العين

التةميـــذ علـــى الـــرغم مـــن حـــاجتهم لتلقـــي بـــرام  تدريبيـــة ذاا 
عةقــــة هبــــذه ا،ــــدماا. وأخــــ اً أوصــــت هــــذه الدراســــة بأمهيــــة 
الرتويـل علــى الطفــل بوصــف  حمــوراً ر يوــاً عنــد تقيــيم احتياجاتــ ، 
وميولــــ ، ورغباتــــ  للمرحلــــة االنتقاليــــة، وأمهيــــة تــــدريب العــــامل  

ــــــــــ ، األخصــــــــــا ي  ــــــــــ  )ادعلمــــــــــ ، اإلداري ، ا خــــــــــرين(؛ وذل
الوتوــــــــــا  ادعــــــــــارف وادهــــــــــاراا ذاا العةقــــــــــة با،ــــــــــدماا 
االنتقالية. وأوصـت بتفعيـل الـدور التعـاوين بـ  الفريـ  اددرسـي 
وادهسوـــاا ذاا العةقـــة بتـــدريب التلميـــذ وتأهيلـــ  يف ادرحلـــة 

 االنتقالية. 

م( بــنجرا  دراســة ســعت 344١) Al-muaqelومــا قــام     
ا،ــــــــدماا االنتقاليــــــــة مــــــــن وجهــــــــة  إىل الكشــــــــف عــــــــن واقــــــــع

( معلمـــــاً، ومرشـــــداً دةبيـــــاً، وأســـــرة للتةميـــــذ ذوي 443نظـــــر)
اإلعاقة الفكرية يف الشما  الير  من واليـة إيـداهو األمريكيـة. 
وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن ا،دماا االنتقاليـة جيـب أن 
يبـــدأ تقـــدرها قبـــل ســـن الوادســـة عشـــرة هلـــهال  التةميـــذ، وهـــو 

لتقــدمي ا،ــدماا ( IDEAاــدد يف القــانون األمريكــي )الوــن ا
االنتقاليـة للتةميــذ ذوي اإلعاقـاا ادختلفــة. وأيهـرا الدراســة 
افتقار أعضا  فري  الربنام  الرتبوي الفـردي إىل ادعرفـة اصـادر 

 ماالجتمـــــاعي، أ مالـــــدعم ادتـــــوفرة يف اجملتمـــــع، ســـــوا  ادهـــــي، أ
نتقاليـة للتلميـذ. ومـا جيـب الرتبوي، ذاا العةقة با،ـدماا اال

أن تقدم ا،طة االنتقاليـة موـتقلًة عـن الربنـام  الرتبـوي الفـردي 
والربق ب  أهدافهما. وأخ اً أوـدا هـذه الدراسـة علـى وجـود 
ـــــــدريب األعضـــــــا  ادشـــــــارو  يف تقـــــــدمي ا،طـــــــق  حاجـــــــة إىل ت
االنتقالية قبل البد  بتقدمي تل  ا،طق هلهال  التةميذ، وتنمية 

 ا التواصل بينهم. مهارا

ويف دراســـــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى قـــــــــــــــــام هبـــــــــــــــــا وـــــــــــــــــوميكس  
(Chomokos, 2005)  ســـــعت إىل الكشـــــف عـــــن واقـــــع

ا،دماا االنتقالية للتةميـذ ذوي اإلعاقـاا ادختلفـة بادـدارس 
احلكوميـــة يف واليــــة أريلونــــا. ولقــــد تكونـــت عينــــ  الدراســــة مــــن 

( عـــامًة يف تلـــ  ادـــدارس. وأيهـــرا نتا جهـــا أن معظـــم 3١)
ق االنتقاليــــة للتةميــــذ ذوي اإلعاقــــاا ادختلفــــة يف تلــــ  ا،طــــ

ادــدارس قــد احتــوا علــى بــرام  انتقاليــة ذاا عةقــة باجلانــب 
ن هنـــاك أادهـــي، واالســـتقة ، وادرحلـــة األوادريـــة اجلامعيـــة. و 

قصــــوراً يف بعــــ، ادمارســــاا ذاا العةقــــة بتقيــــيم احتياجــــاا 
تقاليــة. ومــا أشــارا الطفــل، ورغباتــ ، وميولــ  حــو  ادرحلــة االن

هـــــــذه الدراســـــــة إىل أن الفريـــــــ  ادوـــــــهو  عـــــــن تقـــــــدمي ا،طـــــــق 
االنتقاليـــة هلـــهال  التةميـــذ يفتقـــر إىل بعـــ، ادعـــارف وادهـــاراا 
ذاا العةقـــة بتقـــدمي تلـــ  ا،طـــق االنتقاليـــة، ويعـــود ذلـــ  إىل 
افتقار برام  إعـداد هـهال  العـامل  إىل مقـرراا دراسـية تنـاقل 

 ة.ا،دماا االنتقالي

( دراسة هدفت Finns, 2005وأخ ًا أجرى فنس )
ـــــــراد ذوي  ـــــــة لألف ـــــــع ا،ـــــــدماا االنتقالي إىل الكشـــــــف عـــــــن واق
اإلعاقــــاا ادختلفــــة اــــن فــــيهم ذوو اإلعاقــــة ادتعــــددة يف واليــــة 
متشـجن بالواليـاا ادتحــدة األمريكيـة، وتكونــت عينـة الدراســة 

الواليـة، ( معلماً ومديراً يف اددارس احلكوميـة يف تلـ  1١من )
وقــد خلصــت الدراســة إىل أنــ  علــى الــرغم مــن تقــدمي ا،ــدماا 

هنـــــــاك جوانـــــــب قصـــــــور يف  فـــــــنناالنتقاليـــــــة هلـــــــهال  التةميـــــــذ 
ادمارســاا ادتعلقــة بتقــدمي ا،ــدماا االنتقاليــة هلــم، تتمثــل يف 
ضـعف مشـاروة األسـرة يف تقـدمي ا،ـدماا االنتقاليـة ألبنــا هم، 

 ي وادهسواا ذاا العةقة.وضعف التعاون ب  الفري  اددرس

ويتضــال مــن الدراســاا الوــابقة أن تقــدمي ا،ــدماا 
اــــن فــــيهم ذوو  -االنتقاليــــة للتةميــــذ ذوي اإلعاقــــاا ادختلفــــة
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يلا  يشوب  نوع من القصـور يف تقـدمي  ما –اإلعاقاا ادتعددة 
تلــ  ا،ــدماا، ولعــل الوــبب يف ذلــ  يرجــع إىل  عــدم تقيــيم 

وميول   و أهداف  االنتقالية درحلة  احتياجاا الطفل، ورغبات ،
ما بعد اددرسـة، وعـدم إشـراك الطفـل نفوـ ، وأسـرت  يف حتديـد 
تلــ  الرغبــاا واديــو ، والقصــور يف معرفــة األعضــا  ادشــارو  
يف تقـــــدمي ا،طـــــق االنتقاليـــــة بادهـــــاراا الة مـــــة لتقـــــدمي تلـــــ  
ا،طــق، وضــعف التواصــل الفعــا  بــ  هــهال  األعضــا  لتقــدمي 

لـــ  ا،طـــق. إضـــافة إىل القصـــور يف التعـــاون بـــ  ادهسوـــاا ت
اجملتمعية، وادصـادر األخـرى الـيت ركـن أن تـدعم انتقـا  هـهال  
التةميــذ. ويف ضــو  ذلــ  حتــاو  الدراســة احلاليــة الكشــف عــن 
مـــدى تقـــدمي تلـــ  ا،ـــدماا، وأمهيتهـــا للتةميـــذ ذوي اإلعاقـــة 

جهــة نظــر عينــة مــن ادتعــددة يف ادملكــة العربيــة الوــعودية مــن و 
 العامل  يف ادهسواا التعليمية هلهال  التةميذ.

 إجراءات الدراسة
يرمـــي هـــذا اجلـــل  إىل اســـتعراض ادنهجيـــة ادوـــتخدمة 
يف الدراسة اليت تتضمن، جمتمع الدراسة، وعينة الدراسـة، وأداة 
الدراســــة، وإجــــرا اا تنفيــــذها، وصــــدقها، وثبا ــــا، وادعاجلــــاا 

 ستخدمت يف هذه الدراسة. اإلحصا ية اليت ا

 منهجية الدراسة

اســتخدم الباحــ  ادــنه  الوصــفي التحليلــي والــذي يقــوم 
علــى أســاس دراســة الظــاهرة الرتبويــة ووصــفها ومــا توجــد يف الواقـــع، 

ا ألنـ  ال يقـف عنـد والتعب  عنها وم اً وويًفا، ويعـد هـذا ادـنه  مناسـبً 
من أجل استقصـا  مظاهرهـا مجع ادعلوماا ادتعلقة بالظاهرة الرتبوية 

وأنشطتها ادختلفـة، بـل يعمـد وـذل  إىل الوصـو  إىل االسـتنتاجاا 

الــيت توــاهم يف فهــم الواقــع وتطــويره مــن خــة  حتليــل تلــ  الظــاهرة 
وتفوـــــــــ ها، وبيـــــــــان الوســـــــــا ل الة مـــــــــة لتطـــــــــوير الواقـــــــــع وحتوـــــــــين  

 هـ(.404١)العواف،

 مجتمع الدراسة
ــــع العــــ امل   الــــذوور يف تكــــون جمتمــــع الدراســــة مــــن مجي

ادهسوـــــاا التعليميـــــة للتةميـــــذ ذوي اإلعاقـــــاا ادتعـــــددة يف مدينـــــة 
( فـــرداً رثلـــون اهلياـــة الفنيـــة ومعلمـــي 414الريـــاض والبـــالد عـــددهم )

ــــــووة ، ومشــــــريف  ــــــة، وادــــــديرين، وال الرتبيــــــة ا،اصــــــة، واهلياــــــة اإلداري
 الفصـــــو ، يف تلـــــ  ادعاهـــــد والـــــربام  الـــــيت تقـــــدم خـــــدما ا  هلـــــهال 
ــــة  التةميــــذ التابعــــة لــــو ارة الرتبيــــة والتعلــــيم ممثلــــة بــــاإلدارة العامــــة للرتبي
ا،اصـــة بادملكـــة العربيـــة الوـــعودية يف الفصـــل الدراســـي الثـــاين للعـــام 

 هـ.  4043/4044الدراسي 

 عينة الدراسة 
اشــتملت عينــة الدراســة علــى مجيــع العــامل  الــذوور 

تعــددة وبــراجمهم يف يف مجيــع معاهــد التةميــذ ذوي اإلعاقــاا اد
ـــــ   ـــــع أولا ـــــ  أرســـــلت االســـــتبانة إىل مجي ـــــاض، حي مدينـــــة الري

( 444أجــــا  ) ا( فــــردً 414العــــامل  والــــذين بلــــد عــــددهم  )
فـــــــرداً علـــــــى أداة الدراســـــــة وبعـــــــد فحـــــــ  مجيـــــــع االســـــــتماراا 

( اســـــــتمارة صـــــــاحلة للتحليـــــــل 28ومراجعتهـــــــا أصـــــــبال هنـــــــاك )
ثلـــون اهلياـــة ( معلمـــاً للرتبيـــة ا،اصـــة ر32اإلحصـــا ي، مـــنهم )

( فــرداً رثلــون اهلياــة اإلداريــة )ادــديرين، والــووة ، 42الفنيــة، و)
ـــــة 4ومشـــــريف الفصـــــو (. ويوضـــــال اجلـــــدو  رقـــــم ) ( تو يـــــع عين

 الدراسة وفقاً دتي اا الدراسة. 

 
 لدورات التدريبية(. توزيع عينة الدراسة وفق متغيرات طبيعة العمل، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في العمل، ا1جدول رقم )

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير
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 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير

 دبيعة العمل
 847١ 32 تربية خاصة( واهلياة الفنية )معلم

 4270 42 اهلياة اإلدارية )مديرون، ووة ، مشرفو فصو ( 

 ادههل العلمي

 1174 10 بكالوريوس تربية خاصة

 4270 42 بكالوريوس عام مع دبلوم تربية خاصة

 4373 43 وت ماج

 4474 44 أخرى

سنواا ا،ربة يف 
 العمل

 4074 40 سنواا فأقل 1

 4374 43 سنواا 44إىل  ١من 

 3171 31 سنة 41إىل  44من 

 0478 04 سنة 41أوثر من 

 474 4 مل حيدد

 الدوراا وور  العمل 
 4870 48 نعم

 847١ 84 ال

 44474 28 اجملموع

 
 أداة الدراسة

حـ  بتطـوير أداة الدراسـة اعتمـاداً علـى اإلدــار قـام البا
النظري، واألدبياا الـيت تناولـت ا،ـدماا االنتقاليـة، والقواعـد 
التنظيميـــة دعاهـــد الرتبيـــة ا،اصـــة وبراجمهـــا التابعـــة لـــو ارة الرتبيـــة 
والتعليم يف ادملكة العربية الوـعودية، والقـوان  األمريكيـة ذاا 

د ذوي اإلعاقاا ادختلفة مثل قانوين العةقة برتبية وتعليم األفرا
(IDEA, IDEIA ،) وما ا االدةع علـى ادقـاييس ادتـوافرة

 ,Bellواليت استخدمت يف الدراساا األجنبية ودراسة بيل  )
الدراســة مــن ثةثـة أقوــام، حيــ   ة. وقــد تكونـت أدا( 2010

تضمن القوم األو  بياناا عامة عن عينـة الدراسـة، تتضـمن: 
عمــل اهلياـة الفنيــة )معلمــي الرتبيـة ا،اصــة(، واهلياــة ( دبيعـة 4)

( ادههـل العلمـي 3اإلدارية )مديرين، ووة ، مشريف فصـو (، )
مــــع دبلــــوم تربيــــة  )بكــــالوريوس تربيــــة خاصــــة، بكــــالوريوس عــــام

( عـــدد ســـنواا ا،ـــربة )مخـــس 4خاصـــة، ماجوـــت ، أخـــرى( )
ســنة إىل  44ســنواا فأقــل، ســت ســنواا إىل عشــر ســنواا، 

( الـور  العمليـة والـدوراا 0سـنة(، ) 41نة، أوثـر مـن س 41
التدريبيـــة ذاا العةقـــة با،ـــدماا االنتقاليـــة )نعـــم، ال(. بينمـــا 
تضمن القوم الثـاين مـدى تقـدمي ا،ـدماا االنتقاليـة يف بـرام  
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التةميــــذ ذوي اإلعاقــــاا ادتعــــددة مــــن خــــة  ثةثــــة جمــــاالا 
االنتقاليـــة،  ر يوـــة هـــي: مـــدى تقيـــيم التلميـــذ لتلقـــي ا،ـــدماا

يم يـــومـــدى إعـــداد وتنفيـــذ ا،طـــة االنتقاليـــة للتلميـــذ، ومـــدى تق
 ةفاعليـــــة ا،طــــــة االنتقاليــــــة. وتضــــــمن القوــــــم الثالــــــ  مــــــن أدا

الدراســـــة أمهيـــــة ا،ـــــدماا االنتقاليـــــة للتةميـــــذ ذوي اإلعاقـــــاا 
ادتعـــددة مـــن وجهـــ  نظــــر العـــامل . وأجيـــب عـــن الفقــــراا يف 

را الرباعي والذي يتضـمن القوم الثاين من خة  مقياس ليك
درجاا(، متـارس  0أحد ا،ياراا ا تية: متارس بدرجة وب ة )

درجـــــــــاا(، متـــــــــارس بدرجـــــــــة ضـــــــــعيفة  4بدرجـــــــــة متوســـــــــطة )
)درجتان(، ال متارس )درجة واحدة(، بينما أجيـب عـن فقـراا 
القوـــم الثالـــ  مـــن خـــة  مقيـــاس ليكـــرا ا،ماســـي: موافـــ  

 4متأوــــــد ) درجــــــاا(، غــــــ 0درجــــــاا(، موافــــــ  )1بشــــــدة )
 درجاا(، ال أواف  )درجتان(، ال أواف  بشدة )درجة واحدة(.

 صدق األداة
الدراسـة بصـور ا األوليـة علــى  ةقـام الباحـ  بعـرض أدا

( حمكم  من أعضا  هياة التدريس بقوم الرتبية ا،اصة، 44)
وعلــم الــنفس جبامعــة ادلــ  ســعود لتحديــد الصــدق الظــاهري، 

، ومناســبتها، وارتبادهــا بكــل ولتحديــد مــدى وضــوة العبــاراا
بعــــد مـــــن أبعــــاد االســـــتبانة. وقــــد جـــــا ا نوــــبة االتفـــــاق بـــــ  

% رغبـــــة 34%، بينمـــــا مثلــــت  84ااكمــــ  العشـــــرة لتمثــــل 
ااكمــــ  يف تعــــديل بعــــ، الفقــــراا وحــــذفها، ولل ــــة بعــــ، 
الفقـــراا إىل أوثـــر مـــن فقـــرة، وقـــد أخـــذ الباحـــ  اعظـــم تلـــ  

ح  بتطبي  األداة على عينة ادةحظاا حو  األداة. وقام البا
( فــــرداً؛ وذلــــ  للتأوــــد مــــن وضــــوة  43اســــتطةعية بليــــت ) 

العباراا. وما ساعدا العينة االستطةعية علـى قيـاس صـدق 
االتوـــاق الـــداخلي لةســـتبانة الـــذي يوضـــال مـــدى اتوـــاق وـــل 
عبــــــــارة مــــــــن العبــــــــاراا بالدرجــــــــة الكليــــــــة،حي  ا احتوــــــــا  

ااور األو  )مدى تقدمي معامةا ارتباا ب سون لقياس بنود 

ا،ـــدماا االنتقاليـــة(، والدرجـــة الكليـــة للمجـــا  ادنتمـــي إليـــ ، 
 إىل 0.87حيـــ  تراوحـــت قـــيم معـــامةا االرتبـــاا مـــا بـــ  

بينمـــا تراوحـــت قـــيم .  0.01ومجيعهـــا دالـــة عنـــد موـــتوى 0.97
ـــاين )مـــدى أمهيـــة ا،ـــدماا  معـــامةا االرتبـــاا بنـــود ااـــور الث

 0.79الكلية للمجا  ادنتمي إليـ  مـا بـ  االنتقالية(، والدرجة 
ومــا ا حوــا  . 0.01ومجيعهــا دالــة عنــد موــتوى  0.90إىل 

معامـــل ارتبــــاا درجـــاا الفقــــراا يف وـــة ااــــورين إىل الدرجــــة 
 ،0.01الكلية للمحور، وقد جا ا مجيعها دالـة عنـد موـتوى 

 وهذا يش  إىل صدق بنود أداة الدراسة.
 ثبات األداة

حــ  حبوــا  ثبــاا أداة الدراســة، وذلــ  لقــد قــام البا
باســـتخدام دريقـــة ألفـــا ورونبـــاخ، للمحـــور األو  )مـــدى تقـــدمي 
ا،دماا االنتقالية(، والثاين )مدى أمهية ا،دماا االنتقالية(؛ 

(، فيمــا بلــد 4723حيــ  بلــد معامــل الثبــاا للمحــور األو  )
(، وهذا يش  إىل أن أداة 4788معامل الثباا للمحور الثاين )

. ا  لدراسة متتع اعامل ثباا عا ي
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ســــــوف يــــــتم يف هــــــذا اجلــــــل  اســــــتعراض النتــــــا   دبقــــــاً 
للجداو  ادخصصة لذل ، ووفقـاً لطبيعـة األسـالة ادطروحـة يف 

 هذه الدراسة. 
الوــــها  األو : مـــــا مــــدى تقـــــدمي ا،ــــدماا االنتقاليـــــة 

م التعليميـــــــة  للتةميــــــذ ذوي اإلعاقـــــــاا ادتعــــــددة يف مهسوـــــــا 
جمــاالا: )تقيـــيم  ةوادعاهــد، وادراوــل ا،اصــة مــن خــة  ثةثــ

أدا  التلميــذ لتلقــي ا،ــدماا االنتقاليــة، وإعــداد وتنفيــذ ا،طــة 
 يم فاعلية ا،طة االنتقالية(؟ ياالنتقالية، وتق

لإلجابـــة عـــن هـــذا الوـــها  قـــام الباحـــ  بعـــرض نتـــا   
راراا، والنوــب الدراســة لكــل جمــا ، وحتليلهــا باســتخدام التكــ

 اداوية، وادتوسطاا احلوابية.
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( اجملـــــا  األو  الـــــذي يرصـــــد 3ويبـــــ  اجلـــــدو  رقـــــم ) 
مـــــــدى تقيـــــــيم أدا  التةميـــــــذ لتلقـــــــي ا،ـــــــدماا االنتقاليــــــــة يف 
ادهسوــــاا التعليميــــة للتةميــــذ ذوي اإلعاقــــاا ادتعــــددة وفقــــاً 

عبــــارة(، حيــــ  44لوجهــــة نظــــر العــــامل  فيهــــا وادكــــون مــــن )
ارة ادتضمنة مدى ممارسة تقيـيم احتياجـاا التلميـذ جا ا العب

ــــة  ذي اإلعاقــــة ادتعــــددة ادتعلقــــة بادهــــاراا الشخصــــية يف ادرتب
ــــا راف معيــــاري 4733األوىل، اتوســــق حوــــا   ، 4702، وب

وبــــنفس الرتتيــــب مــــع العبــــارة ادتعلقــــة اــــدى تقيــــيم احتياجــــاا 
ألوادريـــــة، التلميــــذ ذي اإلعاقـــــة ادتعـــــددة ادرتبطــــة بادهـــــاراا ا

، أمــا عبــارة 4718وبــا راف معيــاري ، 1.22اتوســق حوــا  
مـــدى تقيـــيم احتياجـــاا التلميـــذ ذي اإلعاقـــة ادتعـــددة ادتعلقـــة 
ــــــى ادرتبــــــة الثالثــــــة،  بادهــــــاراا االســــــتقةلية فقــــــد حصــــــلت عل

. وجـــا ا 4714، وا ـــراف معيـــاري 41.2واتوســـق حوـــا  
ـــــذ ذي العبـــــاراا ادرتبطـــــة اـــــدى ممارســـــة تقيـــــيم رغبـــــ اا التلمي

اإلعاقـــــاا ادتعــــــددة وميولــــــ  فيمـــــا يتعلــــــ  بالربنــــــام  االنتقــــــا  
ادناسب ل  دا بعد ادرحلة اددرسية، وتقييم احتياجـاا التلميـذ 
ذي اإلعاقــــــة ادتعــــــددة ادتعلقــــــة بادهــــــاراا التواصــــــلية، وتقيــــــيم 
احتياجـــاا التلميـــذ ذي اإلعاقـــاا ادتعـــددة للربنـــام  االنتقـــا  

مــن قبـل فريــ  متعــدد التخصصـاا يف نفــس ادرتبــة ادناسـب لــ  
، 4701، وبا راف معياري )4742)الرابعة( واتوسق حوا  

( على التوا . واحتلت ادرتبة الوابعة العبارتان 4702، 4703
ادتعلقتان ادى ممارسة تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقاا 

  تطبيـــــ  ادتعـــــددة للربنـــــام  االنتقـــــا  ادناســـــب لـــــ  مـــــن خـــــة
االختباراا الرمسية )الكفاياا ادهنية، التحصيلية، قوا م تقدير 
الــذاا( ومــدى ممارســة تقيـــيم احتياجــاا التلميــذ ذي اإلعاقـــة 
ادتعــددة ادتعلقــة اهــاراا تقريــر ادصــ )ما حيــب، مــا يكــره، مــا 

، وبا راف معياري 4743يريد، ما ال يريد(، واتوسق حوا  
وا . أمــا العبارتــان ادتعلقتــان اــدى ( علــى التــ4714، 4704)

ممارسة تقييم احتياجـاا التلميـذ ذي اإلعاقـة ادتعـددة للربنـام  
االنتقا  ادناسب ل  من خـة  تطبيـ  االختبـاراا غـ  الرمسيـة 
)مقابلـــة الطفـــل أو أســــرت  أو أقرانـــ ، مةحظــــة عينـــاا أعمــــا  

ا التلميــــذ( ومــــدى ممارســــة إشــــراك أســــرة التلميــــذ ذي اإلعاقــــا
ادتعددة يف عملية التقييم لتحديد رغباا وميو  ابنها للربنـام  
ـــ  فقـــد احتلـــت ادرتبـــة التاســـعة، واتوســـق  االنتقـــا  ادناســـب ل

( علــــــى 4704، 4704، وبــــــا راف معيـــــاري )4740حوـــــا  
التوا . واحتلت العبارة ادرتبطة ادى ممارسـة تقيـيم احتياجـاا 

لقة اهاراا قضا  وقت الفراغ التلميذ ذي اإلعاقة ادتعددة ادتع
، وبـــا راف 4744والـــرتويال ادرتبـــة التاســـعة، واتوســـق حوـــا  

. وأخـــ اً، فـــنن ادتوســـق العـــام جملـــا  تقيـــيم أدا  4704معيـــاري 
 .4748التلميذ لتلقي ا،دماا االنتقالية هو 

( والذي يرصد اجملا  الثـاين 4ويتضال من اجلدو  رقم ) 
د ا،طة االنتقالية وتنفيذها مع التةميذ ادتعل  ادى ممارسة إعدا

ذوي اإلعاقـاا ادتعــددة يف مهسوــا م التعليميــة مــن وجهــة نظــر 
عبــاراا( أن العبــارة ادرتبطــة اــدى  2العــامل  هبــا وادكــون مــن )

ممارســـة تنفيـــذ ادهسوـــاا العامـــة وا،اصـــة ذاا العةقـــة بـــالتعليم 
واتوسـق حوـا  والتدريب للتلميذ حصـلت علـى ادرتبـة األوىل، 

. وجــــا ا العبــــاراا ادتعلقــــة 4702، وبــــا راف معيــــاري 4742
ـــــ ،  ـــــ ، ورغبات اـــــدى ممارســـــة وصـــــف احتياجـــــاا التلميـــــذ وقدرات
وميول ، والنتا   ادتوقعة منـ  بشـكل واضـال وحمـدد، ووصـف دور 
ادهسوــــــاا العامــــــة وا،اصــــــة ذاا العةقــــــة بــــــالتعليم والتــــــدريب 

  ادناســـب للتلميـــذ، ووصـــف لتحقيـــ  أهـــداف الربنـــام  االنتقـــا
األفـــــراد ادشـــــارو  يف ا،طـــــة االنتقاليـــــة وموـــــهوليا م يف ا،طـــــة 

، 4743االنتقاليــــة يف نفــــس ادرتبــــة )الثانيــــة(، واتوســــق حوــــا  
( علــى التـــوا . ويف  4701، 4704، 4701وبــا راف معيـــاري )

ادرتبـــة ا،اموـــة جـــا ا العبـــارة ادتعلقـــة اـــدى وصـــف األنشـــطة 
ية الصـــفية والةصـــفية يف ا،طـــة االنتقاليـــة والـــيت ســـتدعم التدريوـــ
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، 474١حتقيــــــــ  التلميــــــــذ للنتــــــــا   ادرجــــــــوة، اتوســــــــق حوــــــــا  
(. واحتلــت العبــاراا ادتعلقــة بوصــف 4703وبــا راف معيــاري )

األهــــــــــداف دويلــــــــــة ادــــــــــدى، وقصــــــــــ ة ادــــــــــدى، ذاا العةقــــــــــة 
ابلـــــة باحتياجــــاا التلميــــذ للربنـــــام  االنتقــــا  ادناســـــب لــــ ، والق

للقياس، وادةحظة يف ا،طـة االنتقاليـة، وتنفيـذ األهـداف دويلـة 
ادــدى، وقصــ ة ادــدى، ااــددة يف ا،طــة االنتقاليــة، مــن خــة  
أفراد فري  الربنام  االنتقا ، وإشراك أسرة التلميذ ذي اإلعاقاا 
ادتعــددة يف عمليــة التقيــيم لتحديــد رغبــاا وميــو  ابنهــا للربنــام  

حيــــ   -ادرتبــــة الوادســـة -ادناســـب لــــ ، نفـــس ادرتبـــةاالنتقـــا  
، وبا راف معيـاري 4744حصلت على نفس ادتوسق احلوا  

( علــى التـــوا . وأخـــ اً، احتلـــت عبـــارة 4703، 4743، 4704)
مــدى ممارســة تنفيــذ مجيــع األنشــطة التدريوــية الصــفية والةصــفية 

فري  الربنام   اليت ا حتديدها يف ا،طة االنتقالية من خة  أفراد
(، وبـــا راف 4743االنتقـــا  ادرتبـــة التاســـعة، اتوســـق حوـــا  )

(. ومثـ ـــل  ادتوســـــق العــــام جملـــــا  إعــــداد ا،طـــــة 4742معيــــاري )
 . 474١االنتقالية  وتنفيذها 

( الــــــذي خصـــــــ  0وعنــــــد النظـــــــر يف اجلــــــدو  رقـــــــم )
يم فاعليـة ا،طـة االنتقاليـة يـللمجا  الثال  ادتمثـل يف مـدى تق

ميــــــذ ذوي اإلعاقـــــــاا ادتعــــــددة يف مهسوـــــــا م التعليميـــــــة للتة
عبـــــاراا(، يتضـــــال أن العبـــــارة ادتعلقـــــة اـــــدى ١وادكـــــون مـــــن )

يم مـــــدى حتقـــــ  األهـــــداف دويلـــــة ادـــــدى وقصـــــ ة يـــــممارســـــة تق
ادــدى، والــيت ا حتديــدها للتلميــذ يف خطتــ  االنتقاليــة حصــلت 

عياري ، وبا راف م4748على ادرتبة األوىل، واتوسق حوا  
يم مـدى يـ(، وجا ا العباراا ادرتبطة اـدى ممارسـة تق4714)

ـــــا   ادتوقعـــــة منـــــ ، وتق ـــــ  التلميـــــذ للنت ـــــحتقي يم مـــــدى فاعليـــــة ي
األنشــــــطة التدريوــــــية الصــــــفية والةصــــــفية لتحقيــــــ  األهــــــداف 
ادوصفة للتلميذ يف خطت  االنتقالية، وحتديد مدى فاعلية أدوار 

لتلميـذ االنتقاليـة وتنفيـذها يف األفراد ادشارو  يف إعداد خطة ا

ادراتــــب الثانيــــة، والثالثــــة، والرابعــــة، علــــى التــــوا ، واتوســــطاا 
ـــــــــــة 4744، 4740، 4741حوـــــــــــابية ) ـــــــــــاا معياري (، وبا راف

يم يــ( علــى التــوا . واحتلــت عبــارة تق4742، 4704، 4702)
فاعليــة أدوار ادهسوــاا العامــة وا،اصــة ذاا العةقــة بــالتعليم 

ـــــــام  والتـــــــدريب ود ورمهـــــــا يف ادوـــــــامهة لتحقيـــــــ  أهـــــــداف الربن
ـــــة  ـــــ  االنتقاليـــــة يف ادرتب ـــــذ وفـــــ  خطت االنتقـــــا  ادناســـــب للتلمي

(، وبـــــــا راف معيـــــــاري 4743ا،اموـــــــة، واتوســـــــق حوـــــــا  )
(. وجا ا يف ادرتبة األخ ة عبارة مدى ممارسة 4748مقداره )

 يم مدى فاعلية مشـاروة التلميـذ وأسـرت  يف حتقيـ  األهـدافيتق
(، 4744ادرســومة لــ  يف خطتــ  االنتقاليــة، واتوســق حوــا  )

(. وأخ ًا جا  ادتوسـق العـام 4748وبا راف معياري مقداره )
يم فاعليــــة ا،طــــة يــــللمجــــا  الثالــــ  ادتضــــمن مــــدى ممارســــة تق

ــــــاا ادتعــــــددة يف مهسوــــــا م  ــــــذ ذوي اإلعاق االنتقاليــــــة للتةمي
 (. 4740التعليمية اقدار)

ض الواب  أن هناك ضـعفاً واضـحاً يف ويتضال من العر 
تقدمي ا،ـدماا االنتقاليـة للتةميـذ ذوي اإلعاقـاا ادتعـددة يف 
تلــ  ادهسوــاا التعليميــة، وقــد مشــل الضــعف مجيــع اجملــاالا 
الثةثــــــة. فعلــــــى ســــــبيل ادثــــــا : يف جمــــــا  تقيــــــيم التلميــــــذ ألدا  

، بينمـــا تـــراوة 4748ا،ـــدماا االنتقاليـــة وـــان ادتوســـق العـــام 
، 4744و 4733توسق العام للعباراا يف هذا اجملا  ما بـ  اد

ــــاك قصــــورًا واضــــًحا يف  وهــــذا ممــــا الشــــ  فيــــ  يشــــ  إىل أن هن
ادمارســة الفعليــة هلــذا اجملــا  جبميــع أبعــاده يف تلــ  ادهسوــاا 
التعليميـــة. ومثـــل هـــذا القـــو  ينطبـــ  أيضـــاً علـــى اجملـــا  ا خـــر 

يـــذها مـــع التةميـــذ ذوي وادتعلـــ  بنعـــداد ا،طـــة االنتقاليـــة وتنف
اإلعاقــاا ادتعــددة، حيــ  جــا  ادتوســق العــام هلــذا اجملــا  مــن 

، وهو مهشر على أن هنـاك قصـوراً 474١حي  ادمارسة فقق 
واضــحاً يف ممارســة إعــداد ا،طــة االنتقاليــة وتنفيــذها مــع هــهال  
التةميذ، حي  تراوحت ادتوسطاا للعباراا يف هذا اجملا  ما 
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يم مدى ي. وجا  اجملا  الثال  ادتعل  بتق4743إىل 1.17 ب  
ــــة ا،طــــة االنتقاليــــة مــــع هــــهال  التةميــــذ وأقــــل اجملــــاالا  فاعلي

(، حيـــــ  تراوحـــــت ادتوســـــطاا 1.14ممارســـــة اتوســـــق عـــــام )
. وهــذا يعــد أمــراً دبيعيــاً نظـــراً 4744إىل  4748للعبــاراا مــن 

ــــــ   لييــــــا  ممارســــــة إعــــــداد ا،طــــــة االنتقاليــــــة وتنفيــــــذها يف تل
دهسواا. وبنا  على ذل  فننـ  ركـن أن يعـلى هـذا القصـور ا

يف تقـــدمي ا،ـــدماا االنتقاليـــة إىل عـــدم تفعيـــل مـــا ا إقـــراره يف 
القواعد التنظيمية للمعاهـد وبـرام  الرتبيـة ا،اصـة التابعـة لـو ارة 
الرتبيـــــة والتعلـــــيم مـــــن قبـــــل إدارة الرتبيـــــة ا،اصـــــة ادتعلقـــــة هبـــــذه 

تلـ  القواعـد مـن أمهيـة لتقـدمي ا،دماا ضمن ما نصـت عليـ  
 ووــــذل ا،ـــدماا االنتقاليـــة هلـــهال  التةميـــذ وويفيـــة تقـــدرها. 

افتقــار هــهال  العــامل  إىل ادهــاراا الة مــة لتقيــيم أدا  التلميــذ 
لتلقــي ا،ــدماا االنتقاليــة، وإعــداد ا،طــة االنتقاليــة وتنفيــذها، 

  يعـود لعـدم يم فاعليـة ا،طـة االنتقاليـة. وهـذا بطبيعـة احلـاقيوت
معلمــــي الرتبيـــة ا،اصــــة هــــذه ال ســــيما تلقـــي هــــهال  العـــامل ، 

ادهــــــــاراا، قبــــــــل التحــــــــاقهم باديــــــــدان الرتبــــــــوي يف اجلامعــــــــاا 
عدم تلقيهم الـور  التدريبيـة ادتعلقـة با،ـدماا لوالكلياا، أو 

ـــربام  االنتقاليـــة  ـــا  عملهـــم، حيـــ  ركـــن وآليـــة وال تقـــدرها أثن
(، فقــد أشــار مــا نوــبت  4  رقــم )االســتدال  بــذل  مــن اجلــدو 

% مـن أفـراد العينــة إىل أهنـم مل يتلقــوا أي مقـرراا دراســية  84
أو ور  تدريبيـــة هلــــا عةقـــة با،ــــدماا االنتقاليـــة، ســــوا  أثنــــا  

مرحلـة إعـدادهم يف اجلامعـاا أم أثنـا  عملهـم. ومـا أن افتقــار 
أســـــر التةميـــــذ ذوي اإلعاقـــــاا ادتعـــــددة، وأيضـــــاً ادهسوــــــاا 

ــــة واجلامعــــاا ومكاتــــب اجملت ــــة، ســــوا  ادهسوــــاا احلكومي معي
ادهسواا ا،اصـة والشـرواا، إىل الـوعي بأمهيـة  مالتوييف، أ

دورهم وشراوتهم مع الفري  اددرسي يف  ياـة التلميـذ وتوـهيل 
 -بة ش  -انتقال  من ادرحلة اددرسية إىل عامل البالي  أثرا

هلــهال  التةميـــذ يف  يف مــدى ممارســة تقــدمي ا،ــدماا االنتقاليــة
مهسوا م التعليمية. وجممل القو ، إن هـذه النتيجـة تشـ  إىل 
وجــود قصــور واضــال يف مــدى تقــدمي ا،ــدماا االنتقاليــة هلــهال  
التةميـــذ يف مهسوـــا م التعليميـــة، والـــذي قـــد يصـــل إىل عـــدم 

، وتتفــ  هــذه النتيجــة مــع بعــ، األدبيــاا الــيت ةادمارســة الكليــ
ـــــذ ودراســـــة  ناقشـــــت واقـــــع ا،ـــــدم ـــــة هلـــــهال  التةمي اا االنتقالي

 (Bell, 2010وبيــل ) (،Chomokos, 2005وـوميكس )
حيــــ  أيهـــرا تلـــ  الدراســــاا (، Finns, 2005وفـــنس )

وجود قصور يف تقدمي تل  ا،دماا والذي يتعلـ  بتقيـيم أدا  
ميـــــــذ لتلقـــــــي ا،ـــــــدماا االنتقاليـــــــة أو القصـــــــور يف هـــــــهال  التة

يم فاعليـــــة يـــــبنعـــــداد وتنفيـــــذ وتقمهـــــاراا األعضـــــا  ادشـــــارو  
ا،طق االنتقالية يعود لعـدم تلقـيهم للتـدريب ادناسـب، إضـافة 
إىل القصــــور يف التعــــاون بــــ  ادهسوــــاا اجملتمعيــــة، وادصــــادر 
ــــــــدعم انتقــــــــا  هــــــــهال  التةميــــــــذ. ــــــــيت ركــــــــن أن ت األخــــــــرى ال

 
 يبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة عن مدى(. التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية وترت2الجدول رقم )

 تلقي الخدمات االنتقاليةلممارسة تقييم أداء التالميذ 

 العبارة
تمارس 
بدرجة  
 كبيرة

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

تمارس 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 تمارس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 4 4702 4733 32 4١ 4   ايتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقة 
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 العبارة
تمارس 
بدرجة  
 كبيرة

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

تمارس 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 تمارس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 847١ 4١74 474   % ادتعلقة بادهاراا الشخصية.ادتعددة 
يتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقة 

 ادتعددة ادتعلقة بادهاراا األوادرية.
 84 2 1 4 ا

4733 4718 4 
% 474 174 273 8073 

يتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقة 
 ة بادهاراا االستقةلية.ادتعددة ادتعلق

 84 44 0   ا
4734 4714 4 

%   074 4474 8373 
يتم تقييم رغباا التلميذ ذي اإلعاقاا 
ادتعددة وميول  فيما يتعل  بالربنام  االنتقا  

 ادناسب ل  دا بعد ادرحلة اددرسية.

 84 41 3   ا
4742 4701 0 

%   374 4174 8373 

جاا التلميذ ذي اإلعاقة يتم تقييم احتيا
 ادتعددة ادتعلقة بادهاراا التواصلية.

 83 44 4   ا
4742 4703 0 

%   474 4474 8473 
يتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقاا 
ادتعددة للربنام  االنتقا  ادناسب ل  من قبل 

 فري  متعدد التخصصاا. 

 83 40 4 4 ا
4742 4702 0 

% 474 474 4074 8473 

يتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقة 
ادتعددة ادتعلقة اهاراا تقرير ادص  )ما حيب، 

 ما يكره، ما يريد، ما ال يريد(

 84 44 3   ا
4743 4704 3 

%   374 4474 8073 

يتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقاا 
ادتعددة للربنام  االنتقا  ادناسب ل  من 
خة  تطبي  االختباراا الرمسية )الكفاياا 

 ادهنية، التحصيلية، قوا م تقدير الذاا(.

 81 44 3 4 ا
4743 4714 7 

% 474 374 4473 8١73 

يتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقة 
ادتعددة للربنام  االنتقا  ادناسب ل  من 
خة  تطبي  االختباراا غ  الرمسية )مقابلة 

ل، أو أسرت ، أو أقران ، مةحظة عيناا الطف
 أعما  التلميذ(.

 8١ 44 3   ا

4740 4704 2 
%   374 4473 8378 

يتم إشراك أسرة التلميذ ذي اإلعاقاا ادتعددة 
يف عملية التقييم لتحديد رغباا ابنها وميول  

 للربنام  االنتقا  ادناسب ل .

 83 8 4   ا
4740 4704 2 

%   474 873 8878 

 44 4704 4744 24 1 4   ايتم تقييم احتياجاا التلميذ ذي اإلعاقة 
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 العبارة
تمارس 
بدرجة  
 كبيرة

تمارس 
بدرجة 
 متوسطة

تمارس 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 تمارس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ادتعددة ادتعلقة اهاراا قضا  وقت الفراغ 
 والرتويال.

%   474 174 2478 

 4748 ادتوسق* العام للمجا 
 درجاا. 0* ادتوسق احلوا  من 

 
 ات الحسابية وترتيبها(. التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط3الجدول رقم )

 تنازلياً إلجابات عينة الدراسة عن مدى إعداد وتنفيذ الخطة االنتقالية

 العبارة
متارس 
بدرجة 
 وب ة

متارس 
بدرجة 
 متوسطة

متارس 
بدرجة 
 ضعيفة

 ال متارس
ادتوسق 
 احلوا 

اال راف 
 ادعياري

 الرتتيب

تنفذ ادهسواا العامة وا،اصة ذاا 
تدريب للتلميذ العةقة بالتعليم وال

 ادوهولياا ااددة هلا يف ا،طة االنتقالية.

 84 44 0   ا
4742 4702 4 

%   074 4473 8073 

يتم وصف احتياجاا التلميذ، وقدرات ، 
ورغبات  وميول ، والنتا   ادتوقعة من ، 
 بشكل واضال وحمدد يف ا،طة االنتقالية.

 80 44 4   ا
4743 4701 3 

%   474 4473 8173 

يتم وصف دور ادهسواا العامة 
وا،اصة ذاا العةقة بالتعليم والتدريب 
لتحقي  أهداف الربنام  االنتقا  

 ادناسب للتلميذ.

 84 44 3   ا

4743 4704 3 

%   374 4474 8073 
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 العبارة
متارس 
بدرجة 
 وب ة

متارس 
بدرجة 
 متوسطة

متارس 
بدرجة 
 ضعيفة

 ال متارس
ادتوسق 
 احلوا 

اال راف 
 ادعياري

 الرتتيب

يتم وصف األفراد ادشارو  يف ا،طة 
االنتقالية وموهوليا م، عند إعداد ا،طة 

 ة.االنتقالي

 80 44 4   ا

4743 4701 3 

%   474 4473 8173 

يتم وصف األنشطة التدريوية الصفية 
والةصفية يف ا،طة االنتقالية واليت 

 ستدعم حتقي  التلميذ للنتا   ادرجوة.

 8١ 8 0   ا

474١ 4703 1 

%   074 873 8378 

يتم وصف األهداف دويلة اددى، 
ة باحتياجاا وقص ة اددى، ذاا العةق

التلميذ للربنام  االنتقا  ادناسب ل ، 
والقابلة للقياس وادةحظة يف ا،طة 

 االنتقالية.

 83 2 3   ا

4744 4704 ١ 

%   374 273 8878 

يتم تنفيذ األهداف دويلة اددى، وقص ة 
اددى، ااددة يف ا،طة االنتقالية، من 

 خة  أفراد فري  الربنام  االنتقا .

 8١ 44 4   ا

4744 4743 ١ 

%   474 4473 8378 
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 العبارة
متارس 
بدرجة 
 وب ة

متارس 
بدرجة 
 متوسطة

متارس 
بدرجة 
 ضعيفة

 ال متارس
ادتوسق 
 احلوا 

اال راف 
 ادعياري

 الرتتيب

يشارك مجيع األفراد ااددين يف ا،طة 
يف  -اا فيهم التلميذ وأسرت   -االنتقالية

 تنفيذ ا،طة االنتقالية. 

 88 3 4   ا
4744 4703 ١ 

%   474 374 8278 

يتم تنفيذ مجيع األنشطة التدريوية الصفية 
حتديدها يف ا،طة والةصفية اليت ا 

االنتقالية من خة  أفراد فري  الربنام  
 االنتقا .

 88 8 3   ا

4743 4742 2 

%   374 873 8278 

 474١ ادتوسق* العام للمجا 

 درجاا. 0* ادتوسق احلوا  من 
 ت ا إلجابا(. التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليً 4جدول رقم )

 يم فاعلية الخطة االنتقاليةيعينة الدراسة عن مدى ممارسة تق

 العبارة م
متارس 
بدرجة 
 وب ة

متارس 
بدرجة 
 متوسطة

متارس 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 متارس

ادتوسق 
 احلوا 

اال راف 
 الرتتيب ادعياري

34 
يم مدى حتق  األهداف دويلة ييتم تق

وقص ة اددى، واليت ا حتديدها 
 طت  االنتقالية.للتلميذ يف خ

 81 3 1   ا
4748 4714 4 

%   173 373 837١ 

33 
يم مدى حتقي  التلميذ للنتا   ييتم تق

ادتوقعة من ، واليت ا وصفها يف خطت  
 االنتقالية.

 83 1 1   ا
4741 4702 3 

%   173 173 8273 

 ١ 4748 4744 88 3 3     ايم مدى فاعلية مشاروة التلميذ ييتم تق 34



 ......ادتعددة، وأمهيتها  ليمية للتةميذ ذوي اإلعاقااد. تروي عبداهلل سليمان القريي: مدى تقدمي ا،دماا االنتقالية يف ادهسواا التع        

 

 م(3444هـ/4040ربيع الثاينالرياض، ) 81 – 18(، ص ص 04رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

81 

 العبارة م
متارس 
بدرجة 
 وب ة

متارس 
بدرجة 
 متوسطة

متارس 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 متارس

ادتوسق 
 احلوا 

اال راف 
 ادعياري

 الرتتيب

هداف ادرسومة ل  وأسرت  يف حتقي  األ
 يف خطت  االنتقالية.

%   374 373 2473 

30 
يتم حتديد مدى فاعلية أدوار األفراد 
ادشارو  يف إعداد وتنفيذ خطة التلميذ 

 االنتقالية.

 8١ 8 3   ا
4744 4742 0 

%   374 874 827١ 

 4740 ادتوسق* العام للمجا 

 درجاا 0سق احلوا  من * ادتو 

  

  
الوــها  الثــاين: مــا مــدى أمهيــة ا،ــدماا االنتقاليــة مــن 

اهلياـــة الفنيـــة)معلمي الرتبيـــة ا،اصـــة(،  -وجهـــة نظـــر العـــامل  
يف  -اهلياــــة اإلداريــــة )وادــــديرين، الــــووة ، ومشــــريف الفصــــو (

 تل  ادهسواا التعليمية للتةميذ ذوي اإلعاقاا ادتعددة؟

ـــــم )يتضـــــال مـــــن اجلـــــ ـــــة 1دو  رق ( وادتعلـــــ  اـــــدى أمهي
اهلياـــة الفنيــــة  -ا،ـــدماا االنتقاليـــة مــــن وجهـــة نظـــر العــــامل  

)معلمــي الرتبيــة ا،اصــة(، اهلياــة اإلداريــة )وادــديرين، الــووة ، 
يف تلـــــ  ادهسوــــاا التعليميــــة للتةميـــــذ  -ومشــــريف الفصــــو (

عبـــاراا( أن العبـــارة  1ذوي اإلعاقـــاا ادتعـــددة وادكـــون مـــن )
دتعلقــة بوــعي ا،ــدماا االنتقاليــة إىل التعــرف علــى إمكانــاا ا

التلميــذ، واحتياجاتــ ، واهتماماتــ ، وحتديــد رغباتــ ، وميولــ   ــو 
الربنام  االنتقـا  ادناسـب لـ ، حصـلت علـى ادرتبـة األوىل مـن 

، وبــــا راف معيــــاري 0741حيـــ  األمهيــــة، واتوســــق حوـــا  
رة ادتعلقـــــة اـــــدى أمهيـــــة . وجـــــا  يف ادرتبـــــة الثانيـــــة العبـــــا4783

ا،ــــدماا االنتقاليـــــة يف توــــهيل انتقـــــا  التلميــــذ مـــــن بياـــــة إىل 
أخــــرى قبــــل ادراحــــل الدراســـــية الــــثة  ويف أثنا هــــا )ابتدا يـــــة، 
متوســطة، ثانويــة(، ويف بــرام  مــا بعــد ادرحلــة الثانويــة اتوســق 

. واحتلــــت العبــــارة 4782، وبــــا راف معيــــاري 0743حوــــا  
دماا االنتقالية  دف إىل تعريف التلميـذ ذي ادتضمنة أن ا،

اإلعاقــــة ادتعـــــددة وأســـــرت  بادصــــادر وا،ـــــدماا ادتاحـــــة لـــــ  يف 
اجملتمــع، والــيت ركــن أن توــهل انتقالــ  دــا بعــد ادرحلــة اددرســية 

، وبـــــا راف معيـــــاري 0744ادرتبـــــة الثالثـــــة، واتوســـــق حوـــــا  
ا،ـــــدماا . وجــــا ا العبارتــــان ادتعلقتـــــان اــــدى أمهيــــة 4720

االنتقالية يف عملية تعرف التلميذ على الفرص التعليمية ادتاحة 
ل  دا بعد ادرحلة اددرسية، وأمهية ا،دماا االنتقالية يف إنشا  
عةقـــة بـــ  مهسوـــاا اجملتمـــع العامـــة وا،اصـــة، وإشـــراك تلـــ  
ادهسوـــاا يف إعــــداد هـــذا التلميــــذ لوــــوق العمـــل مــــن خــــة  

دهسوـاا يف ادرتبـة الرابعـة وا،اموـة، التدريب يف مراف  تلـ  ا
ـــــا راف  معيـــــارين 0734، 0734واتوســـــط  حوـــــاب  ) (، وب
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( على التوا . وأخ اً، إن ادتوسق العام ددى 4720، 4781)
أمهية ا،دماا االنتقاليـة للتةميـذ ذوي اإلعاقـاا ادتعـددة مـن 

 . 0738وجهة نظر العامل  يف تل  ادهسواا هو 

خـــــة  العـــــرض الوـــــاب  أن العـــــامل  يف ويتضـــــال مـــــن 
ادهسوـــاا التعليميـــة للتةميـــذ ذوي اإلعاقـــاا ادتعـــددة أعطـــوا 
أمهيـــة عاليـــة للـــدور الـــذي تهديـــ  ا،ـــدماا االنتقاليـــة، ســـوا  يف 
ـــــذ، ورغبـــــا م، واحتياجـــــا م،  ـــــى إمكانـــــاا التةمي التعـــــرف عل
وتوــهيل انتقالــ  مــن بياــة إىل أخــرى، وتعريفــ  وأســرت  بادصــادر 

ــــ  وبــــ  و  ــــة بين ــــ  يف اجملتمــــع، وإنشــــا  عةق ا،ــــدماا ادتاحــــة ل
مهسوـــاا اجملتمـــع العامـــة وا،اصـــة، وإشـــراك تلـــ  ادهسوـــاا 
يف إعـداده لوـوق العمـل. حيـ  بلـد ادتوسـق العـام هلـذا اجملـا  

. وتشــ  هــذه النتيجـــة إىل إدراك هــهال  العــامل  ألمهيـــة 0738

 الواقـــع، ممـــا هـــذه ا،ـــدماا علـــى الـــرغم مـــن عـــدم ممارســـتها يف
يعطــي انطباعــاً علــى اســتعدادهم ورغبــتهم اجلــادة يف العمــل مــع 
الفريــــ  اددرســــي يف تقــــدمي ا،ــــدماا االنتقاليــــة للتةميــــذ ذوي 
اإلعاقـــاا ادتعـــددة مـــىت مـــا ا تـــدريبهم علـــى ادهـــاراا الة مـــة 
ــــذل . وخنلــــ  إىل القــــو  إن هــــذه النتيجــــة تشــــ  إىل إدراك  ل

ا االنتقاليــة ودورهــا الفاعــل يف توــهيل العــامل  ألمهيــة ا،ــدما
انتقـــا  هــــهال  التةميــــذ مــــن بياـــة إىل أخــــرى. ومــــا تتفــــ  هــــذه 

بأن  على الـرغم ( Bell, 2010النتيجة مع ما توصل إلي  بيل )
مـــن حاجـــة أفـــراد العينـــة يف دراســـت  لتلقـــي بـــرام  تدريبيـــة ذاا 

أعطــوا هــذه ا،ــدماا أمهيــة  فــنهنمعةقــة با،ــدماا االنتقاليــة 
 بالية من حي  تقدرها للتةميذ ذوي اإلعاقاا ادختلفة.

 
 

 (. التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات5جدول رقم )
 عينة الدراسة عن مدى أهمية الخدمات االنتقالية للتالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة

 العبارة
مواف  
 بشدة

 مواف 
غ  
 متأود

 غ 
 مواف 

غ  مواف  
 بشدة

ادتوسق 
 احلوا 

اال راف 
يب ادعياري

الرتت
 

توعى ا،دماا االنتقالية إىل التعرف 
على إمكاناا التلميذ، واحتياجات ، 
واهتمامات ، وحتديد رغبات ، وميول   و 

 الربنام  االنتقا  ادناسب ل .

 3 3 8 40 13 ا
0741 4783 4 

% 1474 4073 873 374 374 

تكمن أمهية ا،دماا االنتقالية يف 
توهيل انتقا  التلميذ من بياة إىل أخرى 
قبل ادراحل الدراسية الثة  ويف أثنا ها 
)ابتدا ية، متوسطة، ثانوية( ويف برام  ما 

 بعد ادرحلة الثانوية.

 3 4 3 4١ 14 ا

0743 4782 3 
% 1474 4١73 374 474 374 

إىل تعريف  دف ا،دماا االنتقالية 
 4 478١ 0744 4 0 8 43 08 االتلميذ ذي اإلعاقة ادتعددة وأسرت  
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مواف   العبارة
 بشدة

غ   مواف 
 متأود

 غ 
 مواف 

غ  مواف  
 بشدة

ادتوسق 
 احلوا 

اال راف 
يب ادعياري

الرتت
 

بادصادر وا،دماا ادتاحة ل  يف 
اجملتمع، واليت ركن أن توهل انتقال  دا 

 بعد ادرحلة اددرسية. 
% 0274 4378 873 074 474 

توهم ا،دماا االنتقالية يف عملية 
ليمية تعرف التلميذ على الفرص التع
 ادتاحة ل  دا بعد ادرحلة اددرسية. 

 3 4 44 03 03 ا
0734 4781 0 

% 0372 0372 4473 474 374 

 دف ا،دماا االنتقالية إىل إنشا  
عةقة ب  مهسواا اجملتمع العامة 
وا،اصة، وإشراك تل  ادهسواا يف 
إعداد هذا التلميذ لووق العمل من 

  خة  التدريب يف مراف  تل
 ادهسواا.

 4 1 40 44 03 ا

0734 4720 1 

% 0874 447١ 4074 174 474 

 0738 ادتوسق* العام للمجا  

 درجاا 1* ادتوسق احلوا  من 

 
الوها  الثال : هل توجد اختةفـاا بـ  اسـتجاباا العـامل  
يف ادهسوــــــاا التعليميــــــة وادعاهــــــد، وادراوــــــل ا،اصــــــة هبــــــهال  

ة ا،ــــــــدماا االنتقاليــــــــة للتةميــــــــذ ذوي التةميــــــــذ حــــــــو  أمهيــــــــ

اإلعاقــــاا ادتعــــددة تعــــلى للمتيــــ اا ا تيــــة: )دبيعــــة العمــــل، 
ــــدريب ذ العةقــــة  يعــــدد ســــنواا ا،ــــربة، ادههــــل العلمــــي، الت

 با،دماا االنتقالية(؟
 

 (. اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول أهمية6الجدول رقم )
 لية للتالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة باختالف طبيعة العملالخدمات االنتقا

ادتوسق  العدد دبيعة العمل
 احلوا 

اال راف 
 ادعياري

 التعلي  موتوى الداللة قيمة ا

 4783 0733 32 اهلياة الفنية 
 غ  دالة 47444 47١4

 4712 0710 42 اهلياة اإلدارية
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( 47١4( أن قيمــة ا )١يتضــال مــن اجلــدو  رقــم )
غ  دالة، ممـا يشـ  إىل عـدم وجـود فـروق ذاا داللـة إحصـا ية 
بــــ  اســــتجاباا العــــامل  يف ادهسوــــاا التعليميــــة وادعاهــــد، 

وادراول ا،اصة بالتةميذ ذوي اإلعاقـاا ادتعـددة، حـو  أمهيـة 
ا،ـــدماا االنتقاليـــة ادقدمـــة هلـــهال  التةميـــذ تعـــلى الخـــتةف 

 دبيعة عمل أفراد العينة.
 
(. اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول أهمية الخدمات االنتقالية للتالميذ 7لجدول رقم )ا

 ذوي اإلعاقات المتعددة باختالف عدد سنوات الخبرة.

 درجاا احلرية جمموع ادربعاا مصدر التباين
متوسق 
 ادربعاا

 قيمة ف
موتوى 
 الداللة

 

 4743 4 4734 اجملموعااب  
 غ  دالة 47413 4784

 4712 24 11742 داخل اجملموعاا
 

( غــ  4784( أن قيمــة )3يتضــال مــن اجلــدو  رقــم )
دالة، ممـا يشـ  إىل عـدم وجـود فـروق ذاا داللـة إحصـا ية بـ  
استجاباا العامل  يف ادهسوـاا التعليميـة وادعاهـد، وادراوـل 

إلعاقــــــــاا ادتعــــــــددة، حــــــــو  أمهيــــــــة ا،اصــــــــة بالتةميــــــــذ ذوي ا
ا،ـــدماا االنتقاليـــة ادقدمـــة هلـــهال  التةميـــذ تعـــلى الخـــتةف 

 عدد سنواا خربة أفراد العينة.
 

(. اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول أهمية الخدمات االنتقالية للتالميذ 8الجدول رقم )
 متعددة باختالف المؤهل العلمي.ذوي اإلعاقات ال

 جمموع ادربعاا مصدر التباين
درجاا 
 احلرية

متوسق 
 قيمة ف ادربعاا

موتوى 
 التعلي  الداللة

 4741 4 474١ ب  اجملموعاا
 غ  دالة 472١2 4748

 47١0 20 12724 داخل اجملموعاا

 
( 4748( أن قيمــة ا )8يتضــال مــن اجلــدو  رقــم )

إىل عـدم وجـود فـروق ذاا داللـة إحصـا ية  غ  دالة، ممـا يشـ 
بــــ  اســــتجاباا العــــامل  يف ادهسوــــاا التعليميــــة وادعاهــــد، 

وادراول ا،اصة بالتةميذ ذوي اإلعاقـاا ادتعـددة، حـو  أمهيـة 
ا،ـــدماا االنتقاليـــة ادقدمـــة هلـــهال  التةميـــذ تعـــلى الخـــتةف 

 ادههةا العلمية ألفراد العينة.
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اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول أهمية الخدمات االنتقالية للتالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة (. 9جدول رقم )ال
 باختالف التدريب ذي عالقة بالخدمات االنتقالية.

التدريب على 
 ا،دماا االنتقالية

 ادتوسق احلوا  العدد
اال راف 
 ادعياري

 التعلي  موتوى الداللة قيمة ا

 47١1 0742 48 يوجد
 غ  دالة 47143 47١1

 4783 073١ 84 ال يوجد

 
( 47143( أن قيمة ا )2يتضال من اجلدو  رقم )

غ  دالة، ممـا يشـ  إىل عـدم وجـود فـروق ذاا داللـة إحصـا ية 
بــــ  اســــتجاباا العــــامل  يف ادهسوــــاا التعليميــــة وادعاهــــد، 

ادتعـددة، حـو  أمهيـة وادراول ا،اصة بالتةميذ ذوي اإلعاقـاا 
ا،ـــدماا االنتقاليـــة ادقدمـــة هلـــهال  التةميـــذ تعـــلى الخـــتةف 
مــدى حصــو  أفــراد العينــة علــى تــدريب ذي عةقــة با،ــدماا 

 االنتقالية
ويتضال من العـرض الوـاب  عـدم وجـود فـروق ذاا  

ـــــــة إحصـــــــا ية بـــــــ  اســـــــتجاباا العـــــــامل  يف ادهسوـــــــاا  دالل
،اصــة بالتةميــذ ذوي اإلعاقــاا التعليميــة وادعاهــد، وادراوــل ا

ادتعددة، حو  أمهية ا،دماا االنتقالية ادقدمة هلهال  التةميذ 
تعــلى الخــتةف ادتيــ اا ا تيــة: دبيعــة العمــل، عــدد ســنواا 
ا،ـــــــربة، ادههـــــــل العلمـــــــي، التـــــــدريب ذي العةقـــــــة با،ـــــــدماا 

وبيــ، النظــر عــن نــوع  -االنتقاليــة. وركــن تفوــ  ذلــ  بــأن 
هـــهال  العـــامل  يـــدروون أن ا،ـــدماا االنتقاليـــة تعـــد   - ادتيـــ 

مهمــة  يف توــهيل انتقــا  هــهال  التةميــذ مــن ادرحلــة اددرســية 
إىل عامل البالي . وأن لـديهم الرغبـة اجلـادة يف تقـدمي ا،ـدماا 
ــــــاا ادتعــــــددة يف مهسوــــــا م  ــــــذ ذوي اإلعاق االنتقاليــــــة للتةمي

 اً عليها. التعليمية مىت تلقوا تدريباً مكثف

 الخاتمة والتوصيات

لقد أوضحت نتا   الدراسة أن ا،دماا االنتقالية غ  
مقدمــــــــة للتةميــــــــذ ذوي اإلعاقــــــــاا ادتعــــــــددة يف مهسوــــــــا م 
ـــــت عمليـــــة التقـــــدمي جملـــــاالا ا،ـــــدماا  ـــــ  وان ـــــة، حي التعليمي
االنتقاليــة يشــوهبا وثــ  مــن القصــور؛ حيــ  وــان ادتوســق العــام 

نتقاليـة يف اجملـاالا االنتقاليـة الـثة  ددى ممارسة ا،ـدماا اال
)تقيــيم أدا  التلميــذ لتلقــي ا،ــدماا االنتقاليــة، وإعــداد ا،طــة 

يم فاعلية ا،طة االنتقالية( تراوة ماب  ياالنتقالية وتنفيذها، وتق
(، وهــو مهشــر علــى أن هــذه اجملــاالا تقــع 4740( و)4748)

اا. يف نطــــاق عــــدم ادمارســــة بشــــكل فعلــــي يف تلــــ  ادهسوــــ
وعلــى الــرغم مــن ذلــ ، فقــد أوــد العــاملون علــى األمهيــة الــيت 
حتتلهـــا ا،ـــدماا االنتقاليـــة ودورهـــا الفاعـــل يف توـــهيل انتقـــا  
ــــة الدراســــية إىل ادرحلــــة ادهنيــــة، أو  هــــهال  التةميــــذ مــــن ادرحل
االستقةلية، أو األوادرية. وهذا قد يعود إلحواسهم باحلاجة 

هلهال  التةميـذ. وبنـا  علـى ذلـ ، اداسة لتقدمي هذه ا،دماا 
يطـــرة الباحــــ  بعـــ، التوصــــياا الــــيت قـــد توــــاعد يف حتوــــ  

 تقدمي ا،دماا االنتقالية هلهال  التةميذ، منها: 

ــــد مفهــــوم ا،ــــدماا  -4 ضــــرورة إعــــادة النظــــر يف حتدي
مشــــــل يف القواعــــــد أاالنتقاليــــــة ومراحــــــل تقــــــدرها بصــــــورة أدق و 

ة ا،اصـــة التابعــــة لــــو ارة الرتبيــــة التنظيميـــة دعاهــــد وبــــرام  الرتبيــــ
والتعلــــيم؛ ألن هــــذا سيوــــاعد الفريــــ  اددرســــي يف فهــــم دبيعــــة 
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تلــــــــ  ا،ـــــــــدماا ومتطلبـــــــــاا تقـــــــــدرها بصـــــــــورة تلـــــــــيب تلـــــــــ  
 االحتياجاا الفريدة للتةميذ ذوي اإلعاقاا ادتعددة. 

ـــــــة  -3 لقـــــــد أعطـــــــى العـــــــاملون يف ادهسوـــــــاا التعليمي
مهية عالية للدور الـذي تلعبـ  للتةميذ ذوي اإلعاقاا ادتعددة أ

ا،ــــدماا االنتقاليـــــة يف توــــهيل انتقـــــا  التلميــــذ مـــــن بياـــــة إىل 
أخــرى، علـــى الــرغم مـــن عــدم ممارســـة تلــ  ا،ـــدماا يف تلـــ  
ادهسواا، مما يعل  أمهية تقـدمي التـدريب هلـهال  العـامل  علـى 
ــــار   ا،ــــدماا االنتقاليــــة ضــــمن ور  عمــــل تأخــــذ بعــــ  االعتب

  التلميـــذ لتلقـــي ا،ـــدماا االنتقاليـــة، وإعـــداد ويفيـــة تقيـــيم أدا
 يمها. يا،طق االنتقالية، وتنفيذها، وتق

ضــــــرورة االهتمــــــام بتقــــــدمي مقــــــرراا دراســــــية ذاا  -4
عةقــــــة بــــــربام  ا،ــــــدماا االنتقاليــــــة علــــــى موــــــتوى األقوــــــام 
األوادريــــة باجلامعــــاا الوــــعودية، ســــوا  علــــى موــــتوى بــــرام  

للعمــــــل مــــــع التةميــــــذ ذوي البكــــــالوريوس الــــــيت تعــــــد الكــــــوادر 
على موتوى الدراساا العليـا، ممـا يعـل   ماإلعاقاا ادتعددة، أ

معارفهم ومهارا م ادهنية الـيت ركـن أن تـدعم تقـدمي ا،ـدماا 
 االنتقالية هلهال  التةميذ بشكل فاعل. 

نظـــــراً ادوديـــــة الدراســـــاا العلميـــــة الـــــيت ناقشـــــت  -0
ــــــة ا،ــــــدماا االنتقاليــــــة، ســــــوا  علــــــى موــــــتو  ى ادملكــــــة العربي

علـــى موــــتوى العـــامل العـــر ، تعــــد هـــذه الدراســــة  مالوـــعودية أ
الـــــــيت تنـــــــاقل هـــــــذه  -حوـــــــب حـــــــد علـــــــم الباحـــــــ  -األوىل 

ا،دماا، وعلي  تظهر احلاجة  إلجـرا  دراسـاا علميـة أخـرى 
مماثلة تناقل هذه ا،ـدماا، وـالتعرف علـى العوا ـ  الـيت حتـو  

  لتةميذ.دون ممارسة هذه ا،دماا مع ههال  ا
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Abstract: The purpose of this study was to identify the provision of transition services in educational institutions for students 

with multiple disabilities and the importance of those services from the perspective of school teams in the city of the Riyadh. 

The results of the study indicated shortcomings in three areas in the provision of transition services in educational institutions 

for the students with multiple disabilities: the assessment procedures to identify the eligibility for receiving transition 

services; the preparation and implementation of transition plans for the students with multiple disabilities; and the evaluation 

of the effectiveness of the transition plans. 

 
Key words: Transition services, students with multiple disabilities, educational institutions. 



 ........ وأداة لتعلم وتقييم مهاراا احلاسب  E-portfolio ملف ادنتجاا اإللكرتويند. رياض عبدالرمحن احلون: 

 م(3444هـ/فرباير 4040ربيع الثاينالرياض، ) 44١ – 8١(، ص ص 04رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

86 

 
 

 كأداة لتعلم وتقييم مهارات الحاسب لدى طالب كلية التربية  E-portfolioمل  المنتجات اإللكتروني 
عدادإ  

 رياض عبد الرحمن الحسن

قسم المناهج وطرق التدري  -كلية التربية  –جامعة الملك سعود   

alhassan@ksu.edu.sa 

ها12/8/1433وقبل في  2/6/1433قدم في   
ن استخدام تل  ادلفاا ليس شا عاً يف فنعلى الرغم من شيوع استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يف الوالياا ادتحدة منذ التوعيناا اديةدية،     

هذا اجملا  مل ترول على تقييم مهاراا  البلدان العربية، وعلى وج  ا،صوص يف ادملكة العربية الوعودية. وما أن معظم الدراساا اليت أجريت يف
دام ملف الطة  يف ادرحلة اجلامعية، أو مع مهاراا احلاسب. وعلي ، فنن هذه الدراسة قد استطلعت آرا  دة  ولية الرتبية حو  لربتهم يف استخ

هذه الدراسة إىل: التعرف على تقييم دارسي مقرر  ادنتجاا اإللكرتوين وأداة لقياس مدى اوتواهبم دهاراا احلاسب األساسية وتعلمها. وقد هدفت
يف  لارهبم وآرا هماحلاسب ا   يف ادرحلة اجلامعية الستخدامهم دلف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتعلم، ولتقييم األدا . وقد ا استفتا  الطة  حو  

تخدام أداة احتوا عباراا يوتجيب هلا الطة  باستخدام مقياس ليكرا يمها باسياستخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين يف تعلم مهاراا احلاسب وتق
 من مخس نقاا.

هم، وهي وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطة  ادوجل  يف ولية الرتبية خة  الفصل الذي أجريت في  الدراسة، وقد ا اختيار عينة قصدية من
خداماا احلاسب يف التعليم.  وقد أيهرا نتا   هذه الدراسة أن معظم أفراد العينة وانت هلم دالبًا موجل  يف شعبت  من مقرر است 42عبارة عن 

رتوين وأداة آرا  إجيابية  و استخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتعلم. وفيما يتعل  باستجاباا أفراد العينة الستخدام ملف ادنتجاا اإللك
يم البديلة، وملفاا يد الطة  وانت استجابا م إجيابية. واختتمت الدراسة بالتوصية باستخدام أساليب التقيم والقياس فنن أوثر من نصف عديللتق

يم يواعد الطالب وادعلم على ربية النتا   ادلموسة يادنتجاا اإللكرتونية عند تقييم مهاراا استخدام احلاسب لدى الطة ؛ ألن هذا النمق من التق
 لعملية التعلم.

ملف ادنتجاا اإللكرتوين، االلاهاا، مهاراا احلاسبات المفتاحية: الكلم
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alhassan@ksu.edu.sa


 ........ وأداة لتعلم وتقييم مهاراا احلاسب  E-portfolio ملف ادنتجاا اإللكرتويند. رياض عبدالرمحن احلون: 

 م(3444هـ/فرباير 4040ربيع الثاينالرياض، ) 44١ – 8١(، ص ص 04رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

87 

 المقدمة
 (O’mally, & Pierce, 1996)ناقل أوما  و ب س  

يم الصفي يسرتاتيجياا التقأمهية البح  عن وسا ل بديلة ال
يم التقليدية تقف عاجلة عن قياس ياحلالية. فأدواا التق

ن إحي   ؛تعلم لدى الطة اددى الكامل دخرجاا ال
إجابة مقيدة،  أسالة االختيار من متعدد تومال فقق خبياراا

لذل  فهي غ  مة مة لقياس مهاراا التفك  العليا لدى 
ذاا أمهية يف ادناه  الدراسية احلديثة.  دادتعلم ، واليت تع

ال يعكس التطوراا  وما أن ذل  النوع من أدواا القياس
لنفس الرتبوي حو  ويفية تعلم الطة .  احلديثة يف علم ا
على قياس  والقياس التقليدية ترول يميلتقا وما أن أساليب

مهاراا غ  مرتابطة وال حتوي متثيًة أصيًة للنشاداا 
 لصدق ااتوى، يم تل يالصفية. لذل  تفتقد أدواا التق

مهمًا ألجل ضمان دافعية الطالب عند أدا    دوالذي يع
يم التقليدية ياا. وباختصار، فنن عملياا التقلتل  االختبار 

مثل أسالة االختيار من متعدد أو األسالة اليت تتطلب 
 إجاباا قص ة ال تقيس سوى القليل من أدا  ادتعلم . 

لذا حيتارت ادربون إىل أدواا تقييم متكنهم من التعرف على 
استيعا  الطة  للمفاهيم العليا، ومتكنهم من تتبع تطور 

ولذل  ُتوتخدم ملفاا ادنتجاا الورقية أو  م الطالب.تعل
اإللكرتونية من قبل دة  ولياا الرتبية ليوثقوا هبا مدى 
 داوتواهبم دهاراا التدريس بنا  على أحد  ادعاي . فتع

ملفاا ادنتجاا سجةا ددى تعلم الطالب، وملوه، 
يم القبلي أو يا استخدامها للتقوما ركن أيضً  وتي ه.

 . (Geoman, 2007)وألغراض عرض ادنتجاا  ،لبعديا
 ملفات المنتجات الورقية واإللكترونية

بدأا ملفاا ادنتجاا الورقية ونوخ من أعما  )منتجاا( 
الطالب مرتبة ترتيبًا منطقيًا بيرض إثباا تعلم  لعدد من 
ادهاراا أو الكفاياا. وقد بدأ استخدام هذه ادلفاا يف 

الثمانيناا اديةدية، ومع تقدم اللمن  التعليم منذ أواخر

مثلى للتقييم الصادق   أصبحت هذه ادلفاا دريقة 
. وعادة ما يقوم ادعلمون (Geoman, 2007)للمهاراا 

خة  سنوا م الدراسية بتكوين هذه ادلفاا لكل مقرر 
دراسي أو سنة دراسية أمتوها. وركن أن حتوي تل  ادلفاا 

أو الواجباا اليت قام هبا  ،صفيةنوخًا من النشاداا ال
 مدةالطالب، أو الشهاداا اليت حا  عليها الطالب خة  

دراست . وعادة ما خيتار الطة  أفضل منتجا م بنا  على 
حكمهم الذايت دون اللجو  إىل معاي  تقود عملية االختيار 

(Love, McKean, & Gathercoal, 2004).  وعادة
تيبًا  منيًا لتظهر التقدم األوادري ما يتم ترتيب ادنتجاا تر 

للطالب. وعرب اللمن وانت تل  ادنتجاا حتفظ يف ملفاا 
من أنواع خمتلفة، وركن أن حيوي بع، تل  ادلفاا أماون 

أو غ ها من  ،أو الصور ،خاصة لوضع أشردة الفيديو
  منتجاا الطة

ويعا  على ملفاا ادنتجاا الورقية ادوتخدمة يف 
تعليم العا  أن ادعلم  ال يقدمون سوى تيذية مهسواا ال

راجعة أو تعليقاا حمدودة للطالب. باإلضافة إىل ذل ، فنن 
الطة  يشعرون بالعللة بوبب عدم معرفتهم اا يضع  

م يف ملفا م الورقية، وما يعا  على ملفاا به مة
ادنتجاا الورقية أن  ال ركن احلصو  على أوثر من نوخة 

ن  ال ركن مشاروتها مع أوثر من دالب ألة، وما منها بوهو 
 واحد يف حلظة معينة.

يم ادبي على يومع ا دياد االلاه يف اجملا  الرتبوي  و التق
األدا ، ودم  التقنية يف التعليم الصفي، بدأا ملفاا 
ادنتجاا اإللكرتونية بالظهور، وقد أصبحت ادتطلب الر يس 

 & George)) إعداد ادعلم للتخررت يف العديد من برام  

Crowe, 1998  فقد أشار ول من ساللمان، دن ، و
 (Salzman, Denner, & Harries, 2002)هاريس 

% من ولياا الرتبية يف الوالياا 82إىل أن ما يقار  
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يم يادتحدة توتخدم نوعًا من ملفاا ادنتجاا بيرض تق
 الطة . 

ة أغراض ر يوة يف وختدم ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية ثةث
يم القبلي، وملف يبرام  إعداد ادعلم : ملف منتجاا التق

يم النها ي، وملف منتجاا التووي . ويتم يمنتجاا التق
يم القبلي يف بداية فرتة دراسة يإعداد ملف منتجاا التق

الطالب، وحيوي وثا   ختدم حتقي  معاي  يتطلبها الربنام  
تمرًا أثنا  دراسة الطالب. يمًا مويالدراسي، وما حيوي تق

ويعتمد بنا  هذا ادلف على معاي  معروفة موبقًا أو بنا  
وتوفر هذه ادنتجاا للطالب  الدراسي. على متطلباا ادنه 

فرصة أن حيصل على تيذية راجعة تواعده على حتو  
يم النها ي ادنتجاا يوحيوي ملف منتجاا التق موتواه.

ب وفقاً للمعاي  اليت وضعها الربنام  النها ية اليت أعدها الطال
الدراسي. والنوع الثال  من ملفاا ادنتجاا ملفاا 
 ،التووي ، واليت حتوي أفضل ما أنتج  الطالب من أعما 

واليت تش  إىل أن الطالب قد أتقن ادهاراا الة مة لعملية 
 & Love at al., 2004; Lynch)التدريس 

Purnawarman, 2004.) 

احل متعددة من دراسة الطالب، جيمع الطة  وخة  مر 
ة، واألوراق الفصلية، بمنتجاا متعددة مثل ادشاريع ادكتو 

ول ذل  ألجل إثباا   ؛يم اددرس  لواجباا الطالبيوتق
إتقان الطالب للمهاراا ااددة يف الربنام  الدراسي. وعلى 
 الرغم من االنتقا  من ملفاا ادنتجاا الورقية إىل ادلفاا

اإلدار العام اتوياا ادلف مل يتي ، وإملا فنن اإللكرتونية، 
ا حتويل حمتوياا ادلف إىل صيية رقمية ركن فهرستها 

لكرتونية. وما أمكن إضافة حمتوياا جديدة إوربطها بروابق 
متعددة الوسا ق يصعب وضعها يف ادلفاا الورقية. لذا فنن 

أعما  إلضافتها على الطة  اختيار أفضل ما لديهم من 
إىل ملف ادنتجاا اإللكرتوين ووذل  إضافة األعما  اليت 

 & Brittenتظهر تطور الطالب وتقدم  عرب اللمن )

Mullen, 2003.) 
وتلعب ادعاي  دورًا مهمًا يف بنا  ملف ادنتجاا، فيتم 
اختيار مكوناا ادلف بنا  على األدر اليت تضعها ادعاي  

ادهسواا التعليمية أو العلمية. ومن العامة اليت تصدرها 
أشهر ادنظماا اليت تضع ادعاي  اليت ركن االعتماد عليها 
يف بنا  ملف منتجاا دة  ولية الرتبية: اجلمعية العادية 

واجمللس الودي العتماد برام   ،(ISTEللتقنية يف التعليم )
 ,NCATE( )Delandshere & Arensإعداد ادعلم )

يم يد ملفاا ادنتجاا الطريقة ادفضلة للتق. وتع(2003
لتلبية متطلباا ادعاي  اليت تضعها ادنظماا العادية يف جما  

أن تكون   NCATEتتطلب التدريس، فعلى سبيل ادثا 
ونظراً لةلاه  يم مهشرًا لألدا  لربام  إعداد ادعلم.يخطة التق

فاا  و ادعاي ، فنن برام  إعداد ادعلم توتخدم مل
ادنتجاا ألجل إعداد ادعلم  لرخصة التدريس، ولتلبية 

 NCATE (Strudler & Wetzel, 2005.)متطلباا 
االتفاق على معاي  حمددة، فنن ادنتجاا اليت يضعها فنذا ا 

الطالب يف ملف ادنتجاا متثل تل  ادعاي . وحيناذ، فنن 
 اددرس  أو مراجعي ملف ادنتجاا سيطرحون األسالة

. ما هي عةقة ادنت  3. ما هو ادنت ؟ 4ية: تالثةثة ا 
. ماذا يقو  ادنت  عن موتوى تطور أدا  4بادعاي  ادختارة؟ 

 .الطالب وملوه ادعريف واوتواب  للكفاياا ااددة؟

  مشكلة الدراسة
عند استعراض الدراساا الوابقة، يتضال أن ملفاا 

 ،يف مناه  القرا ة ادنتجاا قد استخدمت لتقييم الطة 
اا، ولكن القليل من يوالرياض ،والرتبية الفنية ،وتعلم اللية

الدراساا قد حب  استخدام ملفاا ادنتجاا يف تعلم 
لدى دة  ادرحلة اجلامعية. وما  هامهاراا احلاسب وقياس

أن الدراساا اليت تعاملت مع الطة  الذين اعتادوا على 
انتقلوا إىل التقييم باستخدام  مث ،أساليب التقييم التقليدية
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(، لذل  Hung, 2006ملف ادنتجاا ليوت بالكافية )
ستضيف الدراساا اجلديدة يف هذا اجملا  إىل األدبياا يف 

وقد دأبت معظم  .يم باستخدام ملفاا ادنتجاايجما  التق
الدراساا يف جما  ملفاا ادنتجاا إىل حب  فوا د استخدام 

وذل  و  ،ونية لتقييم أدا  الطة ملفاا ادنتجاا اإللكرت 
ولكن قل ما تبح   (،Geoman, 2007) أوج  القصور

الدراساا يف فوا د استخدام ملفاا ادنتجاا وأداة لقياس 
مهاراا احلاسب لدى الطة ، والتعرف على آرا  الطة  
ها حو  استخدام هذه الطريقة لتعلم مهاراا احلاسب وقياس

قامت  ولذل ذه الدراسة. لديهم. وهنا تكمن مشكلة ه
الدراسة احلالية بالتعرف على انطباعاا الطة  حو  
استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية وأداة لتعلم مهاراا 

يف ولية الرتبية. وعلى الرغم من شيوع  هااحلاسب وقياس
استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يف الوالياا ادتحدة 

استخدام تل  ادلفاا ليس فنن منذ التوعيناا اديةدية، 
شا عًا يف البلدان العربية، وعلى وج  ا،صوص يف ادملكة 
العربية الوعودية. وما أن معظم الدراساا اليت أجريت يف 
هذا اجملا  مل ترول على تقييم مهاراا الطة  يف ادرحلة 

را  آاجلامعية. وعلي ؛ فنن هذه الدراسة سوف توتكشف 
حو  لربتهم يف استخدام ملف ادنتجاا دة  ولية الرتبية 
قياس مدى اوتواهبم دهاراا احلاسب لاإللكرتوين وأداة 

 .هاتعلمو  األساسية

 أسئلة الدراسة
بنا  على مشكلة الدراسة ومربرا ا ااددة آنفاً، فنن هذه 

 ية:تالدراسة قد أجابت عن األسالة ا 
 يف الوها  األو : ويف يقيم دارسو مقرر احلاسب ا  

ادرحلة اجلامعية استخدامهم دلف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة 
 للتعلم؟ 

الوها  الثاين: ويف يقيم دارسو مقرر احلاسب ا   يف 
ادرحلة اجلامعية استخدامهم دلف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة 

 لتقييم األدا ؟
هداف الدراسةأ  

ا هدفت هذه الدراسة يف جما  استخدام ملفاا ادنتجا
 :اإللكرتونية إىل

التعرف على تقييم  دارسي مقرر احلاسب ا   يف  .1
ادرحلة اجلامعية الستخدامهم دلف ادنتجاا اإللكرتوين  

 وأداة للتعلم. 
التعرف على تقييم دارسي مقرر احلاسب ا   يف  .2

ادرحلة اجلامعية الستخدامهم دلف ادنتجاا اإللكرتوين  
 وأداة لتقييم األدا .

لدراسةحدود ا  
اقتصرا هذه الدراسة على استخدام ملفاا ادنتجاا 
اإللكرتونية يف سياق تدريس مهاراا احلاسب ا   )حترير 
النصوص، العروض اإللكرتونية، اجلداو  اإللكرتونية( لطة   
ولية الرتبية. وما أن عينة هذه الدراسة اقتصرا على الذوور 

 من الطة  فقق.
 أهمية الدراسة

را  دة  مقرر آدراسة إىل التعرف على سعت هذه ال
عند استخدامهم  ماحلاسب ا   يف ادرحلة اجلامعية والاها 
هذه  ديم. وتعيوالتق دلف ادنتجاا اإللكرتونية وأداة للتعلم

الدراسة إضافة إىل األدبياا احلديثة يف جما  استخدام 
ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية، حي  قامت البحو  الوابقة 

تعلم  :دراسة استخدام تل  ادلفاا يف جماالا متعددة مثلب
والرتبية الفنية، ومل تظهر وث  من  ،والرياضياا ،والعلوم ،اللية

الدراساا اليت  تم باستخدام تل  ادلفاا يف جما  تعلم 
 مهاراا احلاسب.
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وما أن هذه الدراسة قد تواعد معلمي مهاراا احلاسب 
يلة أثنا  تدريوهم دقرراا يم بديعلى تطبي  أساليب تق

يوتخدم ادعلمون هذه األساليب ونضافة  احلاسب، أو قد
يم التقليدية ادتبعة. وما أن دراسة آرا  الطة  يألساليب التق
باستخدام ملفاا ادنتجاا  يم أدا  الطة يحو   تق
سيواعد مصممي ادناه  على ختطيق ادناه   اإللكرتونية

 لى آرا  الطة .يم بنا  عيوأساليب التق

 مصطلحات الدراسة
(: يعرف  E-portfolioمل  المنتجات اإللكتروني )
 ,Thomas, Lamsonول من توماس، والموسن، وون  )

& King, 2000 يوتخدمها ( ملف ادنتجاا بأن  أداة
يم األصيل ألدا هم، وحتوي يدة  ولياا الرتبية ألجل التق

النمو ادعريف، والتطور وثا   من إنتارت الطالب تعل  التعلم، و 
يف مهاراا التدريس. وقد أضاف توماس وآخرون 

(Thomas et al., 2001 بأن ملف ادنتجاا اإللكرتوين )
وعباراا تأملية تظهر التطور  ،ومنتجاا ،حيوي إثباتاا

الفكري وادهي للمتعلم بنا  على معاي  برام  إعداد ادعلم 
 وتكون على صورة إلكرتونية.  وأهداف

ويف هذه الدراسة، يُعر ف ملف ادنتجاا اإللكرتونية بأن  
( حيوي Flash memory أو CD)لكرتوين إوسيق ختلين 

 ،مجيع منتجاا الطالب مرتبة حوب أهداف ادقرر الدراسي
 باإلضافة إىل تعليقاا الطالب وتأمةت  يف تل  ادنتجاا.

 اإلطار النظري
 يمزايا استخدام مل  المنتجات اإللكترون

يوفر ملف ادنتجاا اإللكرتوين العديد من ادلايا للطة  يف 
برام  إعداد ادعلم . ومن أوثر تل  ادلايا ذوراً يف األدبياا 

(Geoman, 2007 يادة مشاروة الطالب الفعالة يف  )
التأمل، باإلضافة إىل  يادة موتوى مهاراا الكتابة لدى 

 & Reisالطالب. وقد أيهرا دراسة لريل وفاليوم )
Villaume, 2002 من دة  برام  إعداد 82( أن %

ادعلم  قالوا إهنم "يوافقون" أو "يوافقون بشدة" على أهنم 
قد حظوا بفرصة للتأمل يف منتجا م بعد إعدادهم دلف 
ادنتجاا اإللكرتوين. ومن ادلايا األخرى الستخدام ملف 

يت يقوم هبا ادنتجاا اإللكرتوين، تطوير ادهاراا العملية ال
الطالب إلعداد ادلف. فقد أيهرا إحدى الدراساا أن 
الطة  الذين يعدون ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يكونون 

ا من نظرا هم أوثر ترويلًا على عملهم، ووذل  أوثر تنظيمً 
الذين يعدون ملفاا ادنتجاا الورقية. وما أن إعداد ادلفاا 

يدة ومبتكرة دواعد م اإللكرتونية يعطي الطة  دريقة جد
 ,Ahn)على تنظيم منتجا م والبح  يف ادلف اإللكرتوين 

2004). 
ومن األمور اليت تشيل با  الطالب بعد التخررت احلصو  
على عمل مناسب يف سوق تنافوية. وتواعد ملفاا 
ادنتجاا اإللكرتونية الطة  على عرض أنفوهم ومنتجا م 

قوم بالتوييف. ويقوم على أورب عدد من اجلهاا اليت ت
الطة  بننشا  ملف ادنتجاا ا،اص بتووي  أنفوهم 
وتعديل  بنا  على متطلباا اجلهة اليت تعرض الويا ف. وقد 

 ,Strudler & Wetzelأيهرا دراسة لوتودل  و ويتل  )
( أجريت يف ستة برام  إلعداد ادعلم  أن من أهم 2005

عرض خربا م  نمكاملايا ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية: إ
بصورة أفضل جلهاا التوييف ادختلفة واددارس العامة 

 وا،اصة أو معاهد التدريب.
ومن ملايا ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية؛ إمكان ربطها بصورة 
مباشرة اعاي  ادنه  الدراسي. فننشا  منتجاا مبنية على 

( أحد الوبل اليت ركن Performance-Basedاألدا  )
هلا للمعلم  تلبية متطلباا معاي  ادناه  الدراسية. من خة

وتصف ادنتجاا ادبنية على األدا  ما جيب أن يعمل  ادعلم 
وما جيب أن يكون قادرًا على فعل  عند بداية ملاولة 

فنن ملفاا  (Barrett, 1998التدريس. ووفًقا لباريت )
 ، لذا ادنتجاا اإللكرتونية تعد وسيلة بديلة لتقييم الطة
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جيب أن يكون هناك ارتباا ب  أدا  الطالب وادعاي  العادية 
أو االية، وما جيب توثي  اوتوا  الطة  من تل  ادعاي  

 باستخدام منتجاا إلكرتونية.
ومن أوثر ادلايا أمهية دلفاا ادنتجاا اإللكرتونية عدم 

اا احلاجة إىل مكان واسع لتخلينها، وما هو احلا  مع ادلف
الورقية. وما ركن للطة  ربق منتجا م بعضها ببع،، أو 

وها بأنفوهم أربق منتجا م انتجاا أو موارد خارجية أنش
أو عثروا عليها. وما ركن بوهولة مشاروة ادلفاا 
اإللكرتونية وإعداد أوثر من نوخة منها. وركن باستخدام 

راض ملفاا ادنتجاا اليت توضع على شبكة اإلنرتنت استع
 ;Ahn, 2004تل  ادلفاا من أي مكان يف العامل )

Greenberg, 2004) 
ومن ادلايا اليت وفر ا سعاا التخلين العالية لوسا ق التخلين 
احلديثة: إمكان تنظيم حمتوى ملف ادنتجاا اإللكرتوين 
وإعادة ترتيب حمتويات ، وإضافة حمتوياا جديدة إلي  بنا  

من أجل  إعداد ادلف. وما أن على دبيعة اليرض الذي يتم 
إمكان مشاروة ادلف مع اللمة ، وأخذ التيذية الراجعة منهم 
حو  حمتويات  يواعد على حتو  تل  ااتوياا. ومن ملايا 
ادلفاا اإللكرتونية إمكان عرضها على  مة  أو خمتص  يف 
أي مكان يف العامل عرب وسا ل االتصا  اإللكرتونية؛ ألجل 

 حمتوياا ادلف لى التيذية الراجعة وتطويراحلصو  ع
(Gathercoal et al.)   

 التحديات التي تواجه إعداد ملفات المنتجات اإللكترونية
يم يهناك العديد من التحدياا اليت تواج  تطبي  أسلو  التق

باستخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية، ومنها: أن العديد 
نظمة وإجرا اا خاصة من مهسواا التعليم العا  لديها أ

االنتقا  إىل  دتضبق إعداد ملفاا ادنتجاا الورقية. ويع
ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية عملية مضنية. ويضيف اتلوون 

(Ittleson, 2001)   إىل هذه ادعضلة، صعوبة االتفاق ب

ما جيب أن يضع  الطالب يف على أعضا  هياة التدريس 
 ها ي.يم النيملف ادنتجاا من أجل التق

ومن التحدياا اليت تواج  استخدام ملفاا ادنتجاا 
فالعديد من مهسواا  ؛احلاجة إىل التدريب اإللكرتونية

إعداد ادعلم  توعى إىل تضم  مناهجها جرعاا من 
مهاراا احلاسب. بناً  على ذل  جيب تدريب أعضا  هياة 
التدريس على التعامل مع ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية، وما 

خربا م يف إعداد تل   ب أن يكونوا قادرين على نقلجي
ادلفاا إىل دةهبم. وما يتحتم على مهسواا إعداد 
ادعلم  وضع معاي  حمددة لتقييم حمتوياا تل  ادلفاا، 
وعدم التحيل بوبب الطريقة اليت خيتارها الطالب يف عرض 

 .( (Hill, 2003منتجات 
التعليمية إحدى العوامل  الثقافة ادنتشرة يف ادهسوةد وتع

اليت قد تهثر على استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية 
ا . فيجب العمل على توعية مجيع األدراف ذاا بشكل فع  

يم باستخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية، يالعةقة بالتق
وإيضاة ملايا االنتقا  من ملفاا ادنتجاا الورقية إىل هذا 

اا ادنتجاا. وما جيب أن تتف  مجيع النوع اجلديد من ملف
األدراف ادعنية على سياسة واحدة يف التعامل مع ملفاا 

      (. Gathercoal et al., 2002ادنتجاا اإللكرتونية )
جيب على أعضا  هياة التدريس والطاقم اإلداري يف برام  و 

إعداد ادعلم  األخذ يف االعتبار أن تقييم ملفاا ادنتجاا 
يم ملفاا ادنتجاا يونية يوتيرق وقتًا أدو  من تقاإللكرت 

يم التقليدية ادتبعة يف غرفة الصف. يالتقليدية أو أساليب التق
 ,Strudler & Wetzelفقد اوتشف سرتدلر ووتل  )

أن أعضا  هياة التدريس يف جامعة جون هوبكنل  (2005
 األمريكية قد استيرقوا وقتاً أدو  يف مراجعة ملفاا ادنتجاا

 اإللكرتونية ا،اصة بطةهبم.
ومن التحدياا اليت تواج  ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية 
ضرورة إحادة الطة  ببع، ادعرفة وادهاراا يف اجملا  
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ا،صوص استخدام تطبيقاا احلاسب  التقي، وعلى وج 
ا   ونظام التشييل. وقد أيهرا بع، الدراساا أن 

 وانتدهاراا التقنية  أفضل دريقة إلووا  الطة  تل  ا
عن دري  دم  تل  ادهاراا يف ادقرراا الدراسية اليت 

فتل   ؛يتعلمها الطة  أثنا  دراستهم ليصبحوا معلم 
ادهاراا لن تنفعهم فقق يف إعداد ملف ادنتجاا 

بل ستواعدهم ليصبحوا معلم  قادرين على  ؛اإللكرتوين
 ,Wright, Stallworth )دم  التقنية يف التعليم الصفي

& Ray, 2002)  
 يةخصائص ملفات المنتجات اإللكترون

 استعراض ألهم ا،صا   اليت جيب أن تتوفر يف أيتفيما ي
 ملف ادنتجاا اإللكرتوين.

أواًل: ااتوى. فقد اوتوبت ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية 
 ؛شعبية عالية لدى ادرب  ورجا  األعما  على حد سوا 

هم على التأود من األدا  الفعلي للطالب وذل  ألهنا تواعد
أو ادتقدم إىل الوييفة. فبمواعدة التقنية ركن للطة  

لكرتونية، وما ركنهم إنشا  إإعداد ملفاا منتجا م بطريقة 
ألجل تضمينها يف   ا؛وإدار ها، وختلين ،ادنتجاا يف ملفا م

ند ع يرينيم األدا ، أو ملفااي للعرض على ادديملفااي لتق
التقدمي للويا ف. فالتقنية متكن الطة  من إنتارت أعما  مل 

 (.Wise, 1996يكن إنتاجها يف الواب  ممكناً )

( Darling-Hammond, 1997هاموند )-ويش  دارلن 
إىل أن  على ادعلم  أن يكونوا على درجة عالية من الفهم 

 سرتاتيجياايف ادقرراا الدراسية، ودرق تعليم الطة ، واال
لطةهبم حتقي  ادعاي   إذا أرادواوذل  التدريوية ادختلفة، 

مكان استخدام ملف باإل ومع أن  اجلديدة يف جما  التعلم.
ادنتجاا لتقييم أدا  الطة  يف مقرر واحد، إال أن  عندما 
يوتخدم لتقييم مجيع ادقرراا اليت درسها الطالب فنن ذل  

قرراا الدراسية يهدي إىل فهم أعم  للعةقاا ب  اد

إعداده للتدريس، وما  مدةادختلفة اليت يتلقاها الطالب أثنا  
أهنم يصبحون على دراية بأن ادقرراا اليت يدرسوهنا أجلا  

 (.Gathercoal, et al, 2002من بنية واحدة )
ااتوى أهم مكوناا ملف ادنتجاا. فوفقًا هلويت  دويع
(Hewett, 2004) ريس يف أثنا  فنن أعضا  هياة التد

متابعتهم لتعلم الطة  يرون أن ملف ادنتجاا اإللكرتوين 
قد ساعد على  يادة موتوى ادعرفة لدى الطة  يف 
ادقرراا الدراسية، وأن تعلم الطة  قد أصبال  تفاعلياً 

بداًل من وون  جمرد استماع للمحاضراا أو حفظ  ،أوثر
بنا  على  للدروس. وما جيب أن يتم تنظيم ملف ادنتجاا

ادعاي  اليت تعتمدها ادهسوة التعليمية، هذا إذا ما أرادا 
تل  ادهسوة توثي  جهود الطة  وأعضا  هياة التدريس يف 
برنام  إعداد ادعلم. وبنا  علي ، فويكون هناك متطلباا 
لبنا  ملف ادنتجاا اإللكرتوين تضعها ادهسوة التعليمية. 

اا اليت تعطي صورة معربة عن وعلي ، سيختار الطالب ادنتج
مدى اوتواب  لكفاياا التدريس وادادة العلمية. فوفقاً 

(، فنن ملفاا ادنتجاا Quatroche, 2002لكواترو  )
تعطي للطة  فرصة دعرفة ما أتقنوا من معارف ومهاراا،  
وما تعطيهم الفرصة الوتشاف أي سو  يف الفهم قد يكون 

طي أعضا  هياة التدريس يف لديهم. وما أن تل  ادلفاا تع
ا ركن للطة  القيام ب  برام  إعداد ادعلم صورة واملة عم  

 بشكل جيد.
فنن الطة  يف البداية  (،Zidon, 1996ووفقًا لليدون )

ينفرون من متطلباا إعداد ملف ادنتجاا، ولكن بعد 
مراجعتهم للمحتوياا مع أقراهنم ومع أعضا  هياة التدريس 

على قيمة ما تقدم  تل  ادلفاا هلم من  يتعرف الطة 
اتوياا ادقرراا الدراسية. فتجميع  معرفة حو  تعلمهم

ادلف بطريقة مبنية على أسس سليمة يواعد الطة  على 
الرتويل على مهارا م التنظيمية والتحليلية. ويورد توماس 
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( بع، ادكوناا اليت Thomas et al., 2001وآخرون )
  ملف ادنتجاا اإللكرتوين:ركن إدراجها يف

منتجاا شخصية وشهاداا التقدير أو الو ة الذاتية  .4
 للطالب.

خطق الدروس اليت يعدها ادعلم أثنا  دراست  يف  .3
 برنام  إعداد ادعلم.

 ،سرتاتيجياا التدريوية اليت تعلمها الطالباال .4
 وإدارة الصف. ،يميووذل  أساليب التق

ى التدريس يف مقادع فيديو من تدر  الطالب عل .0
 غرفة الصف.

 الواجباا اليت قام الطالب بأدا ها خة  دراست . .1

 عباراا تأملية حو  ااتوى الذي مجع  الطالب. .١
يم الطة  يثانياً: التأمل أو التفكر. ولكي تكون عملية تق

مكتملة، جيب أن تتضمن ملفاا ادنتجاا أوثر من جمرد 
و التأمل يف ا من التفكر أمنتجاا، فيجب أن حتوي شياً 

األدا  الواب  للطالب، ونقاا القوة احلالية لدى الطالب، 
 ,Heathوما يتوقع  الطالب من ملو يف ادوتقبل )

التأمل من الطالب اإلجابة عن  (. وتتطلب عملية2002
: ماذا تعلمت؟ فنجابة هذا الوها  تعطي يتالوها  ا 

رة. فمن الطالب شعورًا بالثقة يف اوتواب  للمعرفة أو ادها
خة  التأمل ركن للطالب أن يتذور بع، ادواقف اليت 
استخدم فيها ذل  ادنت  بشكل فعا ، خاصة خة  
مرحلة التدريب العملي على التدريس )الرتبية اديدانية(.  

موامهة  دوما أن تطور الطالب وملوه ادعريف عرب اللمن يع
م يف عملية التأمل. فيضيف الطة  إىل ملفاا منتجا 

اإللكرتونية معلوماا تش  إىل تطورهم ادهاري وادهي 
 خة  دراستهم يف الربنام  األوادري.

 ,Davies & Willisوقد أيهرا دراسة لديفس و وليس )
أن إعداد ملف ادنتجاا اإللكرتوين قد ساعد  (2001

الطة  على تنمية مهاراا التأمل لديهم. فقد أشار 

د ادلف قد ساعد م يف التمعن الطة  إىل أن عملية إعدا
يف مدى جاهليتهم للتدريس وجعلتهم واع  بنمكاناا 

فنن  (Zidon, 1996ملوهم ادوتقبلي. ووفقًا لليدون )
أمرًا مهمًا يف برام  إعداد ادعلم.  دتعلم مهارة التأمل يع

فعلى أعضا  هياة التدريس اوتوا  مهارة درة أسالة 
ر مهاراا التأمل. وقد على الطة  تواعدهم على تطوي

 ,Strudler & Wetzelوجد ول من سرتدل  و ويتل  )
( أن أعضا  هياة التدريس ذوي ا،رباا العالية يف 2005

جما  عملهم يرون أن دةهبم مل يرولوا على مهارة التأمل  
وذل  رغبة منهم يف إهنا  ملفاا منتجا م  ؛وث اً 

غم من ذل  فنن اإللكرتونية يف أسرع وقت ممكن. وعلى الر 
العديد من مهسواا إعداد ادعلم  ما الت متوجهة  و 
استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية رغم الصعوباا اليت 

 تواجههم.
أن  (Thomas et al., 2001ويرى توماس و آخرون )

 العباراا التأملية اليت يكتبها الطالب جيب  أن حتوي:
 سبب إدرارت ادنت  يف ملف ادنتجاا. .1
ديد اهلدف أو ادعيار الذي ا حتقيق  باستخدام ذل  حت .2

 ادنت .
إعطا  تعليل وافي عن سبب ربق ادنت  بادعيار أو  .3

 اهلدف الذي وضع  برنام  إعداد ادعلم.
ما مهاراا التفك  الناقد أو مهاراا حل ادشاول اليت  .4

 استخدمها الطالب للحصو  على ذل  ادنت .
ونقاا الضعف  ،اوالتحديا ،حتديد الصعوباا .5

 ادوجودة يف ادنت .
حتديد موتوى تطور مهاراا الطالب عرب اللمن والذي  .6

 أدى إىل ا،رورت بذل  ادنت .
 مهارات الحاسب لطالب كلية التربية

لتقنياا احلاسب إمكاناا وب ة يف عصر التقنية، وما أن هلا 
  ا باليًا على تعلم الصيار والكبار. وهناك شب  اتفاق بتأث ً 
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ادرب  أن  يفرتض توف  احلاسباا ا لية والتقنياا احلديثة يف 
مجيع صفوف التعليم العام. وتنبع أمهية تقنياا احلاسب من 
ووهنا تعد الطالب جملاالا العمل ادختلفة يف ادوتقبل. وقد 
أشارا العديد من الدراساا وذل  إىل أمهية احلاسب يف 

. وغالبًا ما يتم (NCATE, 1995حتو  أدا  الطة  )
تعي  ادعلم  على أساس أن لديهم خرباا وافية يف 
استخدام احلاسب، اوتوبوها أثنا  فرتة إعدادهم يف ولياا 
الرتبية. ولكن الواقع خيالف ذل ، فالعديد من ادعلم  ليس 
لديهم احلد األدىن من مهاراا استخدام احلاسب، على 

اسب يف التعليم ويف الرغم من معرفتهم الايا استخدام احل
احلياة بشكل عام. لذل  فقد اضطر بع، ادعلم  إىل تعلم 
مهاراا احلاسب بعد إهنا هم لربنام  إعداد ادعلم؛ وذل  
لعلمهم أن هناك وث ًا من النشاداا التعليمية اليت تعتمد 

 (.Vannatta, 2000على تقنياا احلاسب )

اجملتمع إىل وقد أدى انتشار استخدام احلاسباا يف     
ضرورة أن يكون الفرد ملماً بثقافة احلاسب ا  ، واليت عرفها 

بأهنا معرفة ادوادن باستخداماا  (Huang, 2006هوان  )
وقا  وذل  إن تعلم احلاسب مثل  احلاسب بشكل عام.

ألن اجملتمع احلا  يتطلب استخداماً للحاسب يف  ؛تعلم اللية
(، فنن Childers, 2003ووفقًا لتشايلدرس ) مناشق عدة.

قيادة الويارة، فبينما تفضل األقلية  يشب استخدام احلاسب 
تتعلم أغلبية الناس مبادئ القيادة. إذ عدم القيادة بتاتاً، 

أن تكون هلم معرفة أعم  باستخدام  هموخيتار بعض
أن يكون حمرتفًا يف  هم ا خرالوياراا، ويفضل بعض

  فنن لثقافة احلاسب استخدامها وصيانتها و بنا ها. وعلي
( القدرة على استخدام احلاسب  4مكوناا ر يوة: ) ةثةث

( القدرة على التعامل مع تطبيقاا احلاسب 3) .وأداة
( ادعرفة الكافية يف جما  احلاسباا ألجل اختاذ 4) .وتعلمها

 قراراا سليمة يف جما  استخدامها يف اجملتمع.
رف احلاسب وهناك أسلوبان إلعداد معلم  ملم  اعا

لدم  تقنياا احلاسب يف برام  إعداد   ؛ وذل ومهارات
األسلو  األو  يعتمد على تقدمي مقرراا منفصلة يف  :ادعلم

، أما األسلو  الثاين  معارف استخدام احلاسب ومهارات
فيعتمد على دم  تل  ادعارف وادهاراا يف مناه  برام  

تقنية يف الوالياا يم يف اليتقالا دكتب إعداد ادعلم. ووفقً 
 ,Office of Technology Assessmentادتحدة )

فنن معظم برام  ولياا ادعلم  وولياا الرتبية  (2005
يف تقنياا التعليم أو  تطلب من دةهبا دراسة مقرراا

وهبذه الطريقة سيكون ددرسي تقنياا ، احلاسب التعليمي
ا  احلاسب تأث  على دةهبم يف ولياا الرتبية يف جم

استخدام التقنية يف عملهم، وسينقل ههال  ادعلمون لارهبم 
 إىل دةهبم يف مراحل التعليم العام.

(، فنن دم  معارف Brent, 1992ووفقًا لربنت )
 يعديف مناه  برام  إعداد ادعلم    احلاسب ومهارات

وذل   ؛األسلو  األمثل إلووا  الطة  تل  ادهاراا
 ية:تلألسبا  ا 

  التقنية يف التعليم يواعد ادعلم  أثنا  دراستهم إن دم .4
لكي يصبحوا  ؛على اوتوا  ادعارف وادهاراا الة مة

 معلم  فاعل .

سيكتوب ادعلمون مهاراا دم  التقنية يف التعليم  .3
دا  ؛الصفي من خة  حماوا م يف غرف الصف

سرتاتيجياا لدم  اشاهدوه يف برام  إعداد ادعلم من 
 يف التعليم. التقنية

تعلم الطة  دهاراا احلاسب أثنا  دراستهم  .4
يواعدهم على االنتباه لتل  ادهاراا اليت تفيدهم يف 

 ختصصهم الدراسي.
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من خة  االستخدام ادتكرر للحاسب وتقنيات ، فنن  .0
ذل  يليد من استعدادهم ادهي لتطبي  ما تعلموه يف 

 غرفة الصف الفعلية.

استخدام احلاسب وتقنيات  يف  ومع االتواع الكب  يف
جما  التعليم، فنن تعليم مهاراا احلاسب لطة  

ولية معلم احلاسب. ه التعليم العام مل تعد فقق مو
فدم  احلاسب يف ادناه  الدراسية ادختلفة أصبال 

ا، وليس خياراً، وعلي  فنن مهمة إيصا  معارف مطلبً 
إىل الطة  أصبحت منودة بكل   احلاسب ومهارات

ة مة لذل  الالبياة وادوارد  إذا وجدادعلم  ا
(Haung, 2006) 

 
 استعراض األدبيات ذات العالقة

مع التقدم التقي يف جما  التعليم، يهر نوع جديد من 
ا ملفاا ادنتجاا، وهو ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية. ووفقً 

( فنن ملف ادنتجاا اإللكرتوين Barrett, 2000لبارا )
ام التقنياا اإللكرتونية اليت متكن الطالب من يتطلب استخد

باستخدام العديد من الصيد.  هامجع ادنتجاا وتنظيم
( McDonald et al., 2004ويعر ف مكدونالد و آخرون )

ملف ادنتجاا اإللكرتوين بأن  بياة متعددة الوسا ق تُعرض 
 فيها ادنتجاا والتأمةا اليت توث  النمو والكفاياا ادهنية.

أن  اجرد تكوين ملف  (Heath, 2002يرى هي  )و 
لكرتونياً، فنن  من الوهل صيانت  وحتريره، مقارنة إادنتجاا 

الفاا ادنتجاا الورقية، مما يواعد على تقلي  احليل الذي 
وما ركن حفظ تل  ادلفاا على  تشيل  تل  ادنتجاا.

مما يوهل مراجعتها من قبل الطة ،  ،نرتنتشبكة اإل
 ييمها من قبل ادعلم .وتق

وتوفر ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية مجيع ادلايا اليت توفرها 
 ،(. فعلى سبيل ادثا Pullman, 2002ادلفاا الورقية )

توفر ادلفاا اإللكرتونية إمكان تقييم وتابة الطالب، وادنت  
النها ي، ووذل  إمكان تدوين التأمةا وادراجعة، ومشاروة 

ن ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية متكن الطالب ألو ادنتجاا. 
من تضم  أعما  إبداعية تشمل الصوا والصورة 
والنصوص التشعبية؛ فنن ذل  يعي قيام نوع جديد من 
الثقافة، أو الثقافة اإللكرتونية. ويلخ  بودان ملايا ادلفاا 

 (:Pullman, 2002ة )تياإللكرتونية يف النقاا الر يوة ا 
يتصور الطة  عند إعدادهم دلف ادنتجاا أن  األوىل: 

ألن  باستخدام ادلفاا اإللكرتونية  ؛وتابا م مهمة جداً 
ورب من  مة هم، أركن هلم مشاروة أعماهلم مع جمموعة 

مقارنة بادلفاا الورقية. وما أن إمكان إضافة الوسا ق 
 .اً ادتعددة لعل ملف ادنتجاا أوثر احرتاف

اا ادنتجاا اإللكرتونية أوثر قابلية للنقل من الثانية: أن ملف
ألجل ختلينها أو  ؛ وذل ادلفاا الورقية، وتتطلب حيلًا أقل

 حفظها.

الثالثة: لعل ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية الطة  أوثر وعياً 
بأن الروابق التشعبية هي دريقة للتفك ، وليوت وسيلة 

 اا فقق.للربق اإللكرتوين ب  ادواضيع أو ادلف
وعلى الرغم من ادلايا ادذوورة أعةه دلفاا ادنتجاا 

 بودان، يذور عددًا من التحدياا فنن  اإللكرتونية،
أو ادصاعب اليت تواج  موتخدمي تل  ادلفاا، ومنها 
التكاليف ادادية ادرتتبة على ضرورة استخدام جها  احلاسب 

حلاجة إىل ا   ووسا ق التخلين اإللكرتونية. ووذل  ا
تدريب الطة  وأعضا  هياة التدريس على التعامل مع هذا 

 ,Purvesالنوع من ملفاا ادنتجاا. ويش  بيورفس )

إىل ادصاعب ادرتتبة على احلصو  على ادعداا  (1996
الة مة إلنتارت ملف ادنتجاا اإللكرتوين، ووذل  عدم 

ادختلفة،    التواف  الذي قد ينشًا ب  أجهلة احلاسب وبرجميات
وما أشار إىل صعوبة إعداد ملف ادنتجاا يف غرفة الصف، 

خمترب احلاسب  حي  يتوجب على الطة  الذها  إىل
 للعمل على ملفا م.
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منها  وتأيت ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يف عدة هيااا،
برجمياا ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية، وملفاا ادنتجاا 

أو ذاورة فة ، وملفاا  CDاإللكرتونية على أقراص 
نرتنت. ونظرًا لوهولة ادنتجاا اإللكرتونية على اإل

م ااستخدامها وتوفرها فنن  سيتم يف هذه الدراسة استخد
 ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية على وحداا التخلين )فة (.
حي  سيجمع الطة  منتجا م ويضعوهنا يف جملداا 

ليها ملفاا نصية خمتلفة داخل وحدة التخلين، ويضيفون إ
 ( Hung, 2006حتوي تأمة م يف تل  ادنتجاا )

ووما ذُور سابقاً، إن تقييم أدا  الطة  باستخدام ملفاا 
 ومع وجودأمرًا حديثًا نوبياً.  د  ادنتجاا اإللكرتونية يع

هذا النوع من ملفاا ادنتجاا، إال أهنا عبارة  يفالدراساا 
، يميتقالعن نقاشاا علمية حو  ويفية تطبي  هذا النوع من 

هذا  تناولتوال يوجد سوى القليل من الدراساا اليت 
ومن تل  (. Hung, 2006ادوضوع بشكل لرييب )

 McDonald etالدراساا ما قام ب  ماودونالد وآخرون )

al., 2004وا بنجرا  دراسة اتبعت منهجية ( حي  قام
استخدام ملفاا  يفدراسة احلالة للتعرف على آرا  الطة  

ادنتجاا اإللكرتونية يف إحدى اجلامعاا األمريكية. 
وأيهرا نتا   الدراسة أن مشاروة ادلفاا ومراجعتها من 
قبل األقران أدا إىل درجة أورب من التعلم. وبعبارة أخرى، 

ألعما  الطالب إىل عملية متواصلة  أدا مشاهدة ا خرين
وما أيهرا  من ادراجعة والتأمل والتطوير للمنتجاا.

الدراسة أن الطة  قد أمضوا وقتًا دويًة يف تأمل ادنتجاا 
 وإعادة تصميمها أو اختيار منتجاا جديدة.

( إىل التعرف على Hung, 2006وقد هدفت دراسة هلند )
جنليلية ولية دارس  للية اإلآرا  دة  مرحلة البكالوريوس ال

يم باستخدام ملفاا يحو  ادشاروة يف مشروع للتق يةبأجن
 ادنتجاا اإللكرتونية. وما هدفت الدراسة إىل التعرف على
التحدياا اليت تواج  الطة  خة  عملية تطوير ملف 

ادنتجاا. وقد ا استخدام ملف ادنتجاا لتقييم أدا  
جنليلية حد يف مقرر اللية اإلالطة  خة  فصل دراسي وا
وخة  تطوير الطة  دلفاا  يف إحدى اجلامعاا التايوانية.

منتجا م اإللكرتونية، قاموا بنعداد أوراق قص ة باللية 
جنليلية، ومذوراا الطالب ا،اصة، وقد شارك الطة  يف اإل
 يم  مة هم هلم.ييم ذايت باإلضافة إىل تقيتق

ومية ووصفية بيرض التعرف على وقد مجع الباح  بياناا  
آرا  الطة  وردود أفعاهلم لاه استخدام ملفاا ادنتجاا 
اإللكرتونية. وقد استخدم الباح  استفتا  ا تو يع  يف هناية 
الفصل الدراسي ألجل مجع آرا  الطة  حو  استخدام 

وما ا مجع  يم.يملفاا ادنتجاا يف عملييت التعلم والتق
خة  ادقابةا وادشاهداا لثةثة من بياناا نوعية من 

وذل  جلمع معلوماا أعم  حو  دبيعة استخدام  ؛الطة 
الطة  دلفاا ادنتجاا اإللكرتونية. وقد تضمنت مصادر 
البياناا النوعية: وثا   من ملف ادنتجاا اإللكرتوين مثل  

 نجنليلية، و مقابةا مع عدد موتاباا الطة  باللية اإل
حتوى أسالة مقالية، اعلم ، واستفتا  الطة  واد

وادراسةا اليت متت عرب الربيد اإللكرتوين ب  الطة  
ومعلميهم. وقد أيهرا نتا   الدراسة أن لربة الطة  يف 
استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية تضمنت سبعة أبعاد 

، والتوثي ، يميتقالمتداخلة: مجع ادنتجاا، والتأمل فيها، و 
الثاين، واستخدام التقنية. وقد ما  الطة   يميتقالق، و والرب

أداة  دإىل االعتقاد بأن ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية تع
مناسبة للتعلم والقياس، وعلى وج  ا،صوص، يرى الطة  
أن تل  ادلفاا قد  ادا من وعيهم اإلدراوي ووفرا هلم 

ة  إىل وقد أشار الط، وسيلة متعددة األبعاد لتقييم األدا 
أن هناك بع، التحدياا اليت واجهتهم يف إعداد تل  

 :ادلفاا، وهي

أن إعداد تل  ادلفاا يتطلب وقتًا أورب من إعداد  .4
 ملفاا ادنتجاا الورقية.
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عدم ثقة الطة  يف قدرا م الليوية أثنا  تقييمهم  .3
 الذايت، أو تقييمهم ألقراهنم.

أو من قصور التيذية الراجعة ادقدمة من ادعلم  .4
 الطالب اللميل.

عدم استيعا  الطة  للطريقة اليت سيتم هبا رصد  .0
 الدرجاا دلف ادنتجاا.

وقد عرض الباح  يف هناية الدراسة عددًا من التأث اا   
ادتوقعة عند استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يف 

 جنليلية ولية أجنبية.تعليم اللية اإل
( Chang at al., 2005)وقد قام تشاند وآخرون    

بنجرا  دراسة ا فيها دم  استخدام ملفاا ادنتجاا 
اإللكرتونية يف تدريس اللية اإلجنليلية ولية أجنبية. وقد 

دالبًا يف الصف الثامن. وأيهرا  43أجريت الدراسة على 
نتا   الدراسة تفاعًة إجيابًيا وب ًا من قبل الطة . ولكن، 

من الصعوباا يف بنا  ملف  أيهرا الدراسة وذل  العديد
ادنتجاا اإللكرتوين، مثل: مشاول توجيل الصوا لتضمين  
يف ادلف، أو بنا  صفحة الكرتونية بيرض مشاروة ادنتجاا، 
أو مشكةا يف استخدام احلاسب بوبب جهل الطة  

 بطرق استخدام .
لدراسة ملفاا ادنتجاا  يو ةوعلى الرغم من وجود جهود 

من  عددالدراساا ادبنية على بياناا فنن اإللكرتونية، 
نادرة. وما أن  ال  د  الطة  أو أعضا  هياة التدريس تع

آرا  دة  اجلامعاا يف ادملكة  تتناو توجد دراساا 
العربية الوعودية حو  استخدامهم دلف ادنتجاا 
اإللكرتونية ووسيلة للتعلم والتقييم يف آن واحد. وهذا ما 

 راسة احلالية.قامت ب  هذه الد
 منهجية الدراسة

انتهجت هذه الدراسة ادنه  ادوحي الوصفي، فوفقاً 
( فنن  من Franenkel & Wallen, 1996لفرانكل وولن )

ادمكن التعرف على الاهاا الطة ، وذل  بالطلب منهم 

أن يوتجيبوا لولولة من اجلمل حو  تفضية م. وبنا  علي  
بنا  على ملق االستجاباا ركن التعرف على االلاهاا 

اليت يقدمها الطة . وقد استخدمت الدراسة احلالية 
يف  االستفتا  بيرض احلصو  على الاهاا وآرا  الطة 

استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية. وقد ا استفتا  
استخدام ملف ادنتجاا  يفلارهبم وآرا هم  عنالطة  

يمها باستخدام أداة يوتقاإللكرتوين يف تعلم مهاراا احلاسب 
احتوا عباراا يوتجيب هلا الطة  باستخدام مقياس 

 ليكرا من مخس نقاا.
 تهمجتمع الدراسة وعين

تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطة  ادوجل  يف ولية 
الرتبية خة  الفصل الذي أجريت في  الدراسة، وقد ا 

موجل  دالباً  42اختيار عينة قصدية منهم وهي عبارة عن 
يف شعبت  من مقرر استخداماا احلاسب يف التعليم، والذي 

من متطلباا التخررت يف ولية الرتبية جبامعة ادل  سعود.  ديع
الرغبة يف إجرا   وسبب اختيار أسلو  العينة القصدية

الدراسة يف بياة التدريس للمقرر ادختار. وقد وان متوسق 
 سنة. 33أعمار الطة  
 إجراءات الدراسة

أجريت الدراسة يف ولية الرتبية جبامعة ادل  سعود، وقد 
 على شعبت  من مقرر  ا مو عدالبً  42شارك فيها 

استخداماا احلاسب يف التعليم، والذي يتعلم في  الطة  
باإلضافة إىل أساليب دم  تل   ،مهاراا احلاسب األساسية

ادهاراا يف التدريس الصفي. وقد دامت الدراسة فصةً 
اسيًا وامًة، حي  وان ملف ادنتجاا اإللكرتوين أحد در 

% من 34ادتطلباا األساسية يف ادقرر، إذ ا ختصي  
درجة ادقرر هلذا ادلف. وا خة  اااضرة األوىل شرة 
متطلباا إعداد ملف ادنتجاا اإللكرتوين للطة . 
وللتيلب على ما قد يصيب الطة  من قل  إ ا  استخدام 
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يم، ا تلويدهم بنجاباا وافية يلو  اجلديد يف التقهذا األس
 ية:تعن األسالة ا 

 ما ملف ادنتجاا اإللكرتوين؟ .4
 لكرتوين؟إداذا جيب أن ننجل ملف منتجاا  .3
 ويف ركني إنشا  ملف ادنتجاا اإللكرتوين؟ .4
 ماذا جيب أن أضع يف ملف ادنتجاا اإللكرتوين؟ .0
هل سيتم وضع درجة على ملف ادنتجاا  .1

 لكرتوين؟اإل
األسابيع التالية ويفية مراجعة ملف أثنا  هلم ووض ال    

وإعطا  التيذية الراجعة بعضهم ، ادنتجاا ب  الطة 
لبع،. وما ُأخرب الطة  بأن ملف ادنتجاا النها ي البد 

 :أيتأن حيوي ما ي
: ملف ا إنتاج  بربنام  حترير 4ادكون رقم  .1

 النصوص، وحيوي نصاً منوقاً.
: ملف ا إنتاج  بواسطة برنام  حترير 3كون رقم اد .2

 النصوص وحيوي جدوالً منوقاً.
شرا ال حيوي  ١: عرض مكون من 4ادكون رقم  .3

ا إعداده بواسطة برنام  ، و وحروة ،ونصوصاً  ،اصورً 
 العروض.

: جدو  بياناا إلكرتوين حيوي بياناا 0ادكون رقم  .4
 رقمية ومعادالا حوابية.

بياناا إلكرتوين حيوي رمساً  : جدو 1ادكون رقم  .5
 بيانياً.

وعندما ينتهي الطالب من ول مكون، علي  مراجعت  مع أحد 
أقران ، ووتابة فقرة واحدة يصف الطالب فيها ما تعلم  بعد 
إهنا   هلذا ادكون، وما الصعوباا اليت واجهت  يف بنا  ، 
وويف تيلب على تل  الصعوباا. ويف هناية الفصل 

أستاذ ادقرر ملفاا الطة  اإللكرتونية بنا  الدراسي، قيم 
 ية:تعلى ادعاي  ا 

 إهنا  ادكون وما هو موصوف يف ورقة الواجب. .4

 تقدمي ملف ادكوناا يف الوقت اادد لذل . .3

 أداة الدراسة

ا يف هذه الدراسة استخدام استفتا  يعتمد على مقياس 
د ليكرا مكون من مخس نقاا، وقد ا تو يع  على أفرا

العينة يف هناية الفصل الدراسي. وا االعتماد يف تصميم 
(، وقد Hung, 2006االستفتا  على استفتا  صمم  هن  )

ا تعديل  وترمجت  إىل اللية العربية ليناسب سياق الدراسة. 
عبارة تدرس ردود فعل الطة   42واحتوى االستفتا  على 

يم و يلتقلاه استخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة ل
 للتعلم.

 صدق األداة
التأود من صحة الرتمجة وسةستها فقد ا عرض األداة  عدب

جنليلية بيرض التأود من على اثن  من مدرسي اللية اإل
عرض األداة على مخوة من أعضا  أيضاً ا و سةمة الرتمجة. 

هياة التدريس يف قوم ادناه  بكلية الرتبية جبامعة ادل  
التأود من سةمة األداة وحتقي  صدقها  ألجل ؛ وذل سعود

 الظاهري.
لدراسة ملفاا  يو ةوعلى الرغم من وجود جهود 

الدراساا ادبنية على بياناا  فننادنتجاا اإللكرتونية، 
نادرة. وما  د  من الطة  أو أعضا  هياة التدريس تع عدد

آرا  دة  اجلامعاا يف  تتناو أن  ال توجد دراساا 
بية الوعودية حو  استخدامهم دلف ادنتجاا ادملكة العر 

اإللكرتونية ووسيلة للتعلم والتقييم يف آن واحد. وهذا ما 
 قامت ب  هذه الدراسة احلالية.

 ثبات األداة
ا حوا  معامل الثباا الداخلي لألداة، وقد بلد مقداره 

ويعطي دافعاً للثقة يف  ،اهذا ادقدار مناسباً جدً  د، ويع4784
 اليت سيولدها االستفتا . البياناا

 تحليل البيانات



 ........ وأداة لتعلم وتقييم مهاراا احلاسب  E-portfolio ملف ادنتجاا اإللكرتويند. رياض عبدالرمحن احلون: 

 م(3444هـ/فرباير 4040ربيع الثاينالرياض، ) 44١ – 8١(، ص ص 04رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

99 

ثةث  الا تو يع االستفتا  مخاسي ادقياس على التوعة و 
قرر استخداماا احلاسب يف التعليم للتعرف مدالباً الدارس  
استخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين ألجل  يفعلى آرا هم 
عبارة  42حتوى االستفتا  على ايم األدا . وقد يالتعلم وتق

: مواف  ا تيةحد ا،ياراا أاستجا  هلا الطة  باختيار 
(، غ  0(، غ  مواف  )4(، حمايد )3(، مواف  )4بشدة )

(. وقد ا تو يع التوع عشرة عبارة إىل 1مواف  بشدة )
بيرض اإلجابة عن سها  الدراسة،  ؛ وذل حمورين ر يو 

ا استخدام ملف ادنتجا يفااور األو  وان آرا  الطة  
اإللكرتوين وأداة للتعلم، وااور الثاين احتوى عباراا لقياس 

استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية   يفآرا  أفراد العينة 
ثةث  دالباً الوأداة لتقييم األدا . ومن ب  التوعة و 

فقق أوملوا االستفتا  بشكل   44ادشارو  يف الدراسة، 
إدخا  بياناا  وامل ومناسب لتحليل البياناا. وقد ا

االستفتا  إىل برنام  التحليل اإلحصا ي، وا احلصو  على 
واال رافاا  ،وادتوسطاا ،وصفية والنوب إحصا اا
 .ادعيارية

 نتائج الدراسة
: ويف أيتوان ن  الوها  األو  يف هذه الدراسة وما ي

يقيم دارسو مقرر احلاسب ا   يف ادرحلة اجلامعية 
 تجاا اإللكرتوين وأداة للتعلم؟ استخدامهم دلف ادن

 4ولإلجابة عن الوها  األو  يف الدراسة، يظهر اجلدو  رقم 
استجاباا أفراد العينة للعباراا اليت تش  إىل تقييمهم دلف 
ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتعلم، ويظهر النوب اداوية، 

أن اجلدو   ويبدو من وادتوسطاا، واال رافاا ادعيارية. 
ظهر انطباعًا إجيابيًا  و استخدام ملف يظم ادشارو  مع

إذ واف  أو واف  بشدة  ؛ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتعلم
% من أفراد العينة على أن ملف ادنتجاا يوفر منظوراً 84

وساعدهم  ،%(8478متعدد األبعاد حو  عملية التعلم )
د %(. وقد أشار ما يلي84781على تنظيم عملية تعلمهم )

% من ادشارو  إىل أن ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية 34عن 
وما   ،%(3178وتواعدهم على التعلم ) ،أدواا جيدة دتع

ويف  ،%(3472يواعدهم على التأمل يف عملية تعلمهم )
تليد تل  ادلفاا من تفاعل الطة  مع الوقت نفو  

%(. وباإلضافة إىل ذل ، فنن الطة  قد 3173معلميهم )
إىل أن تعلمهم هذا ادقرر باستخدام ملف ادنتجاا  أشاروا

%(. وأخ اً، فيما يتعل  3878اإللكرتوين وان ناجحًا )
باالستخداماا ادوتقبلية دلفاا ادنتجاا اإللكرتونية، أشار 

% من ادشارو  إىل أن ملفاا ادنتجاا 14أوثر من 
اإللكرتونية قد ساعد م يف تعلمهم للمواد األخرى 

وستواعدهم تل  ادلفاا يف تعلمهم ادقرراا  ،%(١47١)
%(، وبنا  علي  فنهنم سيوتخدمون ١273ادوتقبلية )

ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يف تعلمهم ادوتقبلي 
(137١.)% 

وعلى الرغم من أن أوثر من نصف ادشارو  يف الدراسة قد 
 أشاروا إىل أهنم سيوتخدمون ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يف
 تعلمهم ادوتقبلي، إال أن ثل  ادشارو  قد أخذوا موقفاً 

% 44ا من ذل . وعلى وج  التحديد، أشار أوثر من حمايدً 
أو  ،%(4474من ادشارو  إىل أهنم غ  متأودين من أن ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية ستواعدهم يف مقررا م الةحقة )

منهم أشاروا إىل أهنم غ  متأودين من أن ملفاا ادنتجاا  4١70%(، و4474ستواعدهم يف تعلمهم الذايت يف ادوتقبل )
 ستواعدهم يف تعلمهم ادوتقبلي.
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 . استجاباا الطة  لفقراا االستفتا  حو  استخدام ملفاا ادنتجاا وأداة للتعلم 4جدو  رقم 

 غ  مواف  بشدة 1  غ  مواف ، 0  حمايد، 4 مواف ، 3  مواف  بشدة، 4
 

: ويف يقيم أيتوقد وان ن  الوها  الثاين يف الدراسة وما ي
دارسو مقرر احلاسب ا   يف ادرحلة اجلامعية استخدامهم 
دلف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة لتقييم األدا ؟ولإلجابة عن 
 3الوها  الثاين يف هذه الدراسة، يعرض اجلدو  رقم 

تعل  بردود أفعاهلم حيا  استجاباا الطة  إىل مجل ت

استخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتقييم، ويعرض 
اجلدو  النوب اداوية، وادتوسطاا، واال رافاا ادعيارية 
لتل  االستجاباا. وتظهر النتا   أن الطة  قد استجابوا 

ستخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية يف الجيا  إبشكل 
رأى العديد منهم أن  جيب استخدام يم. وقد يعملية التق

(.  ويرون وذل  أن ملف 83721يم خمتلفة )يأساليب تق
يم يادنتجاا ركن أن يوفر منظورًا متعدد األبعاد لعملية التق

 اال راف متوسق 1 0 4 3 4 العبارة البند

 471١ 374١ 4 4 4873 ١273 4374 هذا ادقرر يم تعلمي يفساعدين ملف ادنتجاا على تنظ 4

 4738 4723 4 4 3874 047١ 4474 هذا ادقرر ساعدين ملف ادنتجاا على التأمل يف تعلمي يف 0

 4733 3744 4 4 3473 1471 0373  اد ملف ادنتجاا من التفاعل ب  الطة  وادعلم 1

 4731 4720 4 4 3073 0171 4474 ة يف التعلميعترب ملف ادنتجاا أداة جيدة للمواعد ١

 47١١ 4720 4 4 4873 137١ 3073 يوفر ملف ادنتجاا منظوراً متعدد األبعاد حو  التعلم 3

 47١4 3734 4 4 4474 ١47١ 274 مقررايت األخرى تعلمسيواعدين ملف ادنتجاا على  8

١7 4474 4270 3073 سيواعدين ملف ادنتجاا على التعلم الذايت يف ادوتقبل 44
4 

4 3748 4788 

وانت لربيت يف التعلم من خة  ملف ادنتجاا يف هذا  43
 ادقرر ناجحة

4374 ١١73 3473 4 4 3742 4718 

١7 4١70 0370 4173 سأستخدم ملف ادنتجاا يف تعلمي يف ادوتقبل 40
4 

4 3744 4783 
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(. وفيما يتعل  بعملية التعلم ومنتجا ا، يرى معظم 3178)
الطة  أن ملف ادنتجاا اإللكرتوين أداة جيدة إليهار 

 .%(. وما أشارا نوبة وب ة8078م )عملية التعل
من الطة  إىل أن ملف ادنتجاا رثل بصورة واقعية نتا   

%(. باإلضافة إىل ذل ، يرى ١37١ادقرر ) يفتعلمهم 
أداة جيدة  دنصف عدد الطة  أن ملف ادنتجاا يع

%(، وعلي  فقد رأى عدد من 147١لتقييم أدا  الطة  )
جاا يف ادقرر احلا  للتعلم الطة  أن استخدام ملف ادنت

%(. وفيما يتعل  ان ١273يم وان استخداماً ناجحاً )يوالتق
يم، يفضل أوثر من نصف عدد الطة  أن ييقوم بعملية التق

بينما يفضل  %(،137١يقيموا تقدمهم يف التعلم ذاتيًا )
%(. 31ثةثة أرباع الطة  أن يقوم بالتقييم شخ  آخر )

غبة عند الطة  يف أن يتم تقييمهم وهذا يد  على وجود ر 
 ا، ومن قبل مقيم  آخرين. وأخ اً، يفضل نصف عدد ذاتيً 

الطة  أن يتم تقييمهم باستخدام ملف ادنتجاا 
%(، بينما يفضل ثل  عدد الطة  147١اإللكرتوين )

فقق أن يتم تقييم أدا هم باستخدام وسا ل التقييم التقليدية  
در اإلشارة إىل أن ثل  %(. ول4١70واالختباراا )

الطة  وانوا حمايدين إ ا  استخدام وسا ل التقييم التقليدية 
.%(4١70أو ملف ادنتجاا ألجل تقييم تعلمهم )

  
استخدام ملفات المنتجات كأداة للتقييم والقياس عن. استجابات الطالب لفقرات االستفتاء 2ل رقم جدو   

 
. غ  مواف  بشدة1  غ  مواف ، 0  حمايد، 4 مواف ، 3  مواف  بشدة، 1

% من الطة  ١37١وجيب مةحظة أن  على الرغم من أن 
وانوا يرون أن ملف ادنتجاا وان رثل خمرجاا تعلمهم، 

% منهم وانوا مرتددين إ ا  هذه النقطة. 0370إال أن 
باإلضافة إىل ذل ، يرى نصف عدد الطة  أن ملف 

 االنحراف متوسط 5 4 3 2 1 العبارة البند
 4711 472 4 4 4173 ١47١ 3073 ملف ادنتجاا اإللكرتوين أداة جيدة لتقييم عملية تعلمي 3

 4784 3733 4 4 0370 0370 4173 هذا ادقرر يف ل ملف ادنتجاا اإللكرتوين نتا   تعلمي رث 4

 4781 3708 4 4173 4474 4١70 4173 ملف ادنتجاا اإللكرتوين أداة جيدة لتقييم أدا  الطالب 2

يعطي ملف ادنتجاا اإللكرتوين منظورًا متعدد األبعاد لعملية  44
 يميالتق

4474 0171 3073 4 4 4720 47١١ 

وان استخدام ملف ادنتجاا يف التدريس والتقييم ناجًحا يف  44
 هذا ادقرر

4873 1471 3073 ١74 4 3748 4730 

 4723 3744 4 274 4474 4١70 3473 أود أن أقيم تقدمي يف ادقرر بنفوي 41

 4783 3742 474 474 4878 1474 3174 أود أن يقيم اددرس تقدمي يف هذا ادقرر 4١

 473١ 3701 4 4374 4١70 4١70 4173 أفضل أن يتم تقييمي باستخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين 43
 4780 3781 ١74 4173 0370 4474 ١74 أفضل أن يتم تقييمي باستخدام االختباراا التقليدية 48

 4781 473١ 4 4 4374 1471 4١70 م متعددةين  جيب استخدام أساليب تقيأأعتقد  42
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ادنتجاا اإللكرتوين رثل أداة جيدة لتقييم أدا  الطة ، إال 
%( مل يكونوا واثق  من هذا 4474أن ثل  أفراد العينة )

 األمر.
 مناقشة النتائج:

 

. اإللكرتوين وأداة للتعلمأواًل: استخدام ملف ادنتجاا 
أيهرا نتا   هذه الدراسة أن معظم أفراد العينة وانت هلم 

استخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة  يفجيابية إآرا  
للتعلم. وهذا يتف  مع بع، نتا   الدراساا الوابقة حو  

 & ,Hung, 2006استخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين )
Yang, 2003 من باتروشي و ويلافارس (. وقد قام ول

(Barootchi & Keshavarz, 2002)  بدراسة أثر
استخدام ملفاا ادنتجاا على تعلم الطة ، ووجدوا أن 

جيابية  و مراقبة لربتهم إالطة  وانت هلم توجهاا 
وتقدمهم يف عملية التعلم، وهذا مواف  دا جا ا ب  الدراسة 

يهرا دراست  أن فقد أ ،(Yang, 2003احلالية. أما يان  )
جيابيًا حيا  استخدام ملف ادنتجاا إتفاعل الطة  وان 
يم، وأن نصف الطة  يرون أن ييف عملية التعلم والتق

لربتهم يف استخدام ملف ادنتجاا ألجل التعلم وانت 
ن نتا   هذه الدراسة تدعم إناجحة. ومن هنا ركن القو  

ابة الطة  ما جا ا ب  الدراساا الوابقة من حي  استج
جيابية الستخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين يف عملييت اإل

 يم.يالتعليم والتق
جيابية لاه استخدام ن الاهاا الطة  اإلإوركن القو  

ملف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتعلم تعود إىل ثة  فوا د 
لتل  ادلفاا. وعلى وج  التحديد، إن الطة  يف هذه 

ملفاا ادنتجاا قد ساعد م على تنظيم  الدراسة يرون أن
عملية التعلم لديهم، والتأمل يف تعلمهم، وتفاعل أفضل مع 

 ادعلم .

أواًل: ساعدا ملفاا ادنتجاا الطة  على تنظيم 
تعلمهم. وهذا يواف  ما جا ا ب  الدراساا الوابقة 

(Yang, 2003; Brown & Hudson, 1998)،  فقد
ثنا  عملية إعداد ملف ادنتجاا أشارا النتا   إىل أن  أ

الطة  ويف خيتارون، وينظمون، تعلم  اإللكرتوين،
من شعورهم بقدر م   ادويعرضون منتجا م وأعماهلم، مما 

وعلى وج  التحديد، عندما ينظم الطة   على التعلم.
منتجا م، يوثقون تطور تعلمهم وأدا هم. ولذل  وان لقدرة 

ا  على الاها م  و إجيثر الطة  على تنظيم تعلمهم أ
 استخدام ملف ادنتجاا وأداة للتعلم. 

ن استجاباا الطة  اإلجيابية قد نبعت إثانياً: ركن القو  
من قدر م على التأمل يف تعلمهم من خة  ملف ادنتجاا 

وهو ما يتف  مع األدبياا يف هذا اجملا  ، اإللكرتوين
(Yang, 2003; Hung, 2006 فقد أيهر .)   ا نتا

هذه الدراسة أن الطة  قد تعلموا ويف ركنهم التأمل يف 
يعوا قدرا م  أن  تعلمهم. فقد مكن التأمل الطة  من

ومتعلم ، ومن مث مكنهم ذل  من استكشاف قدرا م 
ا،اصة، وموادن الضعف لديهم، واجملاالا اليت حيتاجون 

عطا  ن إإفيها إىل مليد من التطوير. ومن هنا ركن القو  
جيا  الطة  فرصة ليتأملوا يف تعلمهم عل  لديهم التصور اإل
 جنو استخدام ملف ادنتجاا اإللكرتونية وأداة للتعلم.

قد يكون للتفاعل مع ادعلم أثنا  إعداد ملف ادنتجاا  ثالثاً:
جيابية  و استخدامها يف تأث  على الاهاا الطة  اإل
يف هذه الدراسة  هممعلمالتعلم. فقد تفاعل الطة  مع 

وا أبشكل أورب أثنا  إعداد ملف ادنتجاا، وتعلموا أن يلج
راا أدى ف ،ولتوهيل عملية التعلم. وعلي  ،إلي  عند احلاجة

هذا التفاعل ادباشر مع ادعلم إىل يهور هذه االلاهاا 
 و استخدام ملف ادنتجاا ووسيلة للتعلم. جيابية اإل
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يم يجاا اإللكرتوين وأداة للتقاستخدام ملف ادنت ثانياً:
وفيما يتعل  باستجاباا أفراد العينة الستخدام  والقياس.

يم والقياس، فنن أوثر يملف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتق
من نصف عدد الطة  وانت استجابا م إجيابية. وتتف  

 ;Yang, 2003هذه النتا   ونتا   الدراساا الوابقة )
Hung, 2006)را النتا   أن أوثر من نصف . فقد أيه

%( 147١عدد الطة  يفضلون أن يتم تقييم أدا هم )
باستخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية، بينما فضل ثل  

%( التقييم باستخدام أساليب التقييم 4١70عدد الطة  )
وركن أن يعلى تفضيل  التقليدية واالختباراا الكتابية.

يم ياإللكرتونية يف التق الطة  الستخدام ملفاا ادنتجاا
إىل عدة أسبا : أن تل  ادلفاا متثل خمرجاا عملية تعلم 

تل  ادلفاا فرصة ألن يقيم الطة   أن إجيادالطالب، و 
متعدد األبعاد  منظوراً  ِجدو أنفوهم ذاتياً، وأن تل  ادلفاا تُ 

 يم.يلعملية التق
نات  أواًل: يعتقد الطة  أن ملف ادنتجاا اإللكرتوين رثل 

عملية التعلم اليت مروا هبا يف هذا ادقرر. فتهيد الدراساا 
( أن ملفاا ادنتجاا Gottlib, 2000الوابقة )

اإللكرتونية ال متثل فقق عملية التعلم، ولكن خمرجاا التعلم 
وذل ، ويش  ذل  إىل أن تقييم األدا  باستخدام ملف 
ادنتجاا قد ساعد الطة  على إيهار تقدمهم يف 

جيابية إصيلهم األوادري، مما أدى إىل إيهارهم ردود فعل حت
 يم األدا .ي و استخدام تل  ادلفاا يف تق

جيابية إىل حقيقة أهنم ثانياً: راا تعلى استجاباا الطة  اإل
قد استمتعوا بتقييم أدا هم ذاتياً. ويش  أوما  و بايرس 

(O’Malley & Pierce, 1996إىل أن التقييم الذايت ) 
أساس استخدام ملفاا ادنتجاا يف غرفة الصف يعد 

ألهنا متكن الطة  من التأمل وإثباا  ؛بشكل ناجال
جهودهم يف عملية التعلم. وجا ا نتا   هذه الدراسة متفقة 

مع ما جا  يف األدبياا الوابقة، فقد فهم الطة  أمهية 
التقييم الذايت، واستمتعوا بكوهنم مقيم  موتقل  لتقدمهم 

 دراسي.ال
جيا  للطة   و استخدام ن االلاه اإلإثالثاً: ركن القو  

م، يعود إىل أن تل  ادلفاا تقيس يملف ادنتجاا يف التقي
 & Brownأبعاداً عدة للتعلم، وهو ما يراه براون وهدسن )

Hudson, 1998) فملف ادنتجاا يومال بقياس .
تا   مهاراا احلاسب بأبعادها ادختلفة. فقد أيهرا ن

ا مع تقييم مهاراا جيابيً إالدراسة أن الطة  تفاعلوا 
احلاسب بشكل مكتمل، عوضًا عن تقييم مهاراا احلاسب  

 ول مهارة على حده. 
ركن القو  إن إيهار ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية  ،وعلي 

لنتا   تعلم الطة ، وإعطا  الطة  فرصة للتقييم الذايت، 
ا احلاسب بشكل ولي قد أدى إىل باإلضافة إىل تقييم مهارا

جيابية  و استخدام ملف يهور الاهاا الطة  اإل
 ادنتجاا ألجل تقييم األدا .

جيا   و استخدام ملف وعلى الرغم من لاو  الطة  اإل
بعضهم وان  فننيم، يادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتعلم والتق

أداة متحفظاً. ففيما يتعل  باستخدام ملف ادنتجاا و
 أهنمللتعلم، فنن ما يقار  ثل  عدد الطة  مل يقرروا 

سيوتخدمون ملف ادنتجاا وأداة للتعلم يف مقررا م 
األخرى بوبب عدم ثقتهم يف أن تل  ادلفاا ستواعدهم 

أو لعل منهم متعلم  موتقل . وفيما يتعل  ، يف التعلم
قياس، يم واليباستخدام ملف ادنتجاا اإللكرتوين وأداة للتق
ن أو و متفق أهنمفنن ما يقار  نصف عدد الطة  مل حيددوا 

ملف ادنتجاا رثل نات  عملية  على أنغ  متفق  
تعلمهم، وما أن ثل  الطة  وانوا حمايدين فيما يتعل  
باستخدام ملفاا ادنتجاا ألجل تقييم أدا  الطة  بشكل 

بيات  ا مع  للمشاول ، ومتكيفً اًل الطالب يصبال حّة  م.عا
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ىل إإن دبيعة هذا العصر حتتارت بشدة يف ح  اليت يعيل 
مفكرين غ  تقليدي ، بل مفكرين يتميلون اهاراا 

، وحيّلون مشاولهم ويتكّيفون مع بياتهم اليت يعيشون عليا
 فيها.

 توصيات نابعة من نتائج البحث الحالي
ض الدراساا واألدبياا ابنا  على نتا   هذه الدراسة واستعر 

وابقة، فنن هناك العديد من التوصياا اليت خت  تدريس ال
يم مهاراا احلاسب ا   باستخدام ملفاا ادنتجاا يوتق

 اإللكرتونية.
يم البديلة، وملفاا ييوصى باستخدام أساليب التق .1

ادنتجاا اإللكرتونية، عند تقييم مهاراا استخدام 
يم يألن هذا النمق من التق ؛احلاسب لدى الطة 

الطالب وادعلم على ربية النتا   ادلموسة يواعد 
 لعملية التعلم.

قبل البد  يف استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية  .2
جيب على ادعلم  حتديد اليرض من استخدام ادلف 
يف تقييم أدا  الطة . وما ينبيي عليهم حتديد 

فتحديد  ؛الدرجاا اليت ستخص  دلف ادنتجاا
نتجاا، يوهل على ادعلم أهداف استخدام ملف اد

 تربير استخدام هذه الوسيلة يف ادقرر الدراسي.
قبل البد  يف استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية،  .3

يفضل أن يقوم ادعلم بتدريب الطة  يف خمترب احلاسب 
 على ويفية بنا  تل  ادلفاا.
 التوصيات باجراء أبحاث مستقبلية

يف هذا اجملا ، دراسة  من الدراساا ادوتقبلية ادمكنة .1
أنواع أخرى من ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية، وتل  

نرتنت، أو تل  اليت تبو باستخدام اليت تكون على اإل
 برام  خاصة الفاا ادنتجاا.

 يفرا  الطة  آاقتصرا هذه الدراسة على حتري  .2
استخدام ملفاا ادنتجاا اإللكرتونية وأدواا للتعلم 

م دراساا الحقة باستفتا  آرا  يم، وقد تقو يوالتق
استخدام تل  ادلفاا يف عملية  عنادعلم  
 التدريس.

وما اقتصرا هذه الدراسة على استخدام ملفاا  .3
لدى  هايرض تعلم مهاراا احلاسب وتقييملادنتجاا 

الطة ، وركن يف دراساا الحقة دراسة أثر 
استخدام تل  ادلفاا على حتصيل الطة  يف 

 سية أخرى.جماالا درا

من ادمكن إجرا  دراسة لريبية  دف إىل التعرف  .4
على أثر استخدام ملف ادنتجاا منفردًا على 
الاهاا الطة ، مقارنة باستخدام ملف ادنتجاا 

يم التقليدية يف يل التق اإللكرتوين باإلضافة إىل وسا
 عملية التقومي.
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Abstract

Even though e-portfolios were used frequently in education in the US since the early 90’s. yet, the use of portfolios is 

not so common in the Arab world, especially in Saudi Arabia. Moreover, most studies in this field did not focus on 

evaluating student skills at the college level or with computer skills. Thus, this study attempted to examine students’ 

perceptions on the use of e-portfolios as an assessment and learning tool for computer skills. A survey was used to 

collect students’ perceptions on several statements using a five-point Likert scale instrument. The population of this 

study comprised all students enrolled at the College of Education at King Saud university. And a purposeful sample of 

39 students was used, which included students enrolled in sections of a Computer Education course . 

Results revealed that most of the sampled students showed a positive attitude toward the use of e-portfolios as a 

learning tool. As to the use of e-portfolios as an assessment too, more than half of the students showed positive 

perceptions for that use. The study concluded with some recommendations that included the need to use alternative 

assessment methods when measuring student computer skill achievement. Because such methods encourage students to 

show actual products based on what they have learned. 

Keywords: E-portfolio, Attitudes, Computer Skills 
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ساليب التعلم ( وأWeb Questsأثر التفاعل بين تنويع استراتيجيات التدري  بالرحالت المعرفية عبر الويب ) 
 المفضلة في تنمية مهارات التعلم الذاتي واالستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء لدى طالب الص  األول الثانوي

 
 ردكتو 

 مندور عبد السالم فتح اهلل
 أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعلم المشاري

 جامعة القصيم –كلية العلوم واآلداب 
Mandour68@hotmail.com 

ها12/8/1433وقبل في  ها5/4/1433قدم في 
( وأساليب Web Questsة عرب الويب )التدريس بالرحةا ادعرفي اسرتاتيجياااستهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر التفاعل ب  تنويع     

العربية  التعلم يف تنمية مهاراا التعلم الذايت واالستيعا  ادفاهيمي يف مادة الكيميا  لدى دة  الصف األو  الثانوي احافظة عنيلة بادملكة
 الوعودية.

، وبنا  عدد من الدروس يف ضو  اسرتاتيجياا الذايتحتديد قا مة لكل من ادفاهيم األساسية ومهاراا التعلم   تحقي  هدفلوقد تطلب البح  
ساليب أ، ومقياس الذايتمهاراا التعلم  ومقياس يدويلة اددى(، وبنا  اختبار يف االستيعا  ادفاهيم -الرحةا ادعرفية عرب الويب)قص ة اددى

 التعلم.
 هـ. 4043 -4044بعنيلة للعام الدراسي  الثانويو  لصف األبطريقة عشوا ية من دة  ا اخت ا ،( دالباً 440وتكونت عينة الدراسة من )

 -:ا يتوقد أسفرا نتا   البح  عن   
ادوتخدمة  (اددىدويلة  -( دعاجلاا الرحةا ادعرفية عرب الويب )قص ة اددى4رα 05دا  إحصا يًا عند موتوى )   ثرأيوجد  -
وىل الىت درست لصا  دة  اجملموعة التجريبية األ الثانويو  كيميا  لطة  الصف األمادة ال يف يهذه الدراسة على االستيعا  ادفاهيم يف

 ة اددى.باسرتاتيجية الرحةا ادعرفية قص  
)البصري/ الومعي/ احلروي( بالرتتيب على االستيعا   ألساليب التعلم (4رα 05ثر دا  إحصا يًا عند موتوى )  أيوجد  -

 ..الثانويو  لطة  الصف األىف مادة الكيميا   يادفاهيم
و  ساليب التعلم ىف مهاراا التعلم الذاتى لطة  الصف األأ( ب  ادعاجلاا و 4رα 05)  عند موتوى  حصا ياً إيوجد تفاعل دا   -

 .الثانوي
ند موتوى ( ب  ادعاجلاا واساليب التعلم ىف يوجد تفاعل دا  احصا يا ع4رα 05  عند موتوى ) حصا ياً إيوجد تفاعل دا   -
(ب  ادعاجلاا وأساليب التعلم يف مهاراا التعلم 4رα 05( ب  ادعاجلاا واساليب التعلم يوجد تفاعل دا  احصا يا عند موتوى)  4ر41)

 و  الثانوي.الذاتى  لطة  الصف األ
 

، مهاراا التعلم الذايت، ساليب التعلمأ ،(Web Questsالرحةا ادعرفية عرب الويب ) ،تنويع اسرتاتيجياا التدريس الكلمات المفتاحية:
 االستيعا  ادفاهيمي يف مادة الكيميا 
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 المقدمة 
تواجــــــ  نظــــــم الــــــتعلم يف الوــــــنواا األخــــــ ة حتــــــدياا    

متعـددة األبعــاد، وشــكلت تلـ  التحــدياا مطلبًــا ملًحــا، 
جبميــــــع  يوهـــــو ضــــــرورة إعــــــادة النظــــــر يف النظــــــام التعليمــــــ

 ةخمرجاتـــ ، خاصـــة بعـــد عـــدم قـــدر مدخةتـــ ، وعملياتـــ ، و 
النظــــــام احلــــــا  علــــــى تلبيــــــة متطلبــــــاا الفــــــرد يف اجملتمــــــع 
ادعلومايت الذي نعيش ، وقد أدى ذل  إىل إجيـاد مـداخل 
والاهاا حديثة لتطوير التعلم وحتديثـ ، وقـد روـلا هـذه 
ادداخل على دور ادتعلم، وجعلت  حمور العملية التعليمية، 

دالـــــب، والوصـــــو  بـــــ  إىل وأوـــــدا إمكانيـــــة تعلـــــم وـــــل 
موتوى اإلتقان، وذل  إذا توافر ل  أسلو  الـتعلم الـذي 

 يتناسب وقدرات  وأملاا تعلم .
ـــا     بـــدأا فكـــرة األخـــذ بفلوـــفة الـــتعلم النشـــق إلكرتونًي

وتنويــع التــدريس تأخــذ مكانتهــا يف الوياســاا التعليميــة، 
على أساس أهنا احلل لكث  من مشكةا الـتعلم؛ حيـ  

ــــة وهــــو إهنــــا ته  ــــة التعليمي وــــد أن ادــــتعلم يعــــد  حمــــور العملي
اهلـــــــدف، وتنويــــــــع التــــــــدريس يعــــــــي األخــــــــذ يف احلوــــــــبان 
اختةف خلفياا ادتعلمـ  ادعلوماتيـة وتنويعهـا ، ومـدى 
اســـتعدادهم للـــتعلم، وأملـــاا تعلمهـــم، مث االســـتجابة هلـــذه 

 م(.3448ادتي اا بتنويع التدريس ) اليونوكو،
الــدعوة إىل الــتعلم أوثــر مــن التعلــيم وقــد  اد االهتمــام ب

ليصـــبال الطالـــب يف ضـــو  ذلـــ  منتًجـــا للمعرفـــة ال متلقًيـــا 
إياها. األمر الذي جعل تطوير تعليم مجيع ادواد الدراسية 
وتعلمهــــا مطلًبــــا ملًحــــا؛ حيــــ  أشــــارا بعــــ، األدبيــــاا 
والدراساا إىل أن ول فرد قابل للتعلم، ووـل مـتعلم قابـل 

مكن، وول متمكن قابل لإلبداع؛ للوصو  إىل موتوى الت
إذا تــــــــــــــــــــــــــوافرا لــــــــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــرتاتيجياا التــــــــــــــــــــــــــدريس 

 .م(3448ادناسبة.)ااامية،
الرحةا ادعرفية خة  الويب وتقوم اسرتاتيجية 

(Web Quest)   على ختطيق سلولة من األنشطة
االستقصا ية ادوجهة من خة  شبكة اإلنرتنت جلعل 

، ويهود هذا  (Lamb, 2004) التعلم حقيقًيا وذا معو
 & Zheng)ادعو تعريف  هن  وآخرين 

others,2008 تقوم على االستقصا  يف شبكة  فهي(؛
اإلنرتنت، واحتلت اهتماًما وب ًا من ادرب  يف تكاملها 

هذا  ،على نطاق واسع مع ادناه  الدراسية والتعلم العا 
 & Schweizer)من جانب، ومن جانب آخر يُعر فها 

Kossow, 2007)  على أهنا اسرتاتيجية سهلة ومنطقية
لإلحبار ادعريف على شبكة اإلنرتنت لتعمي  فهم الطة  

وما وتوسيع تفك هم حو  ادوضوعاا اليت ركن حبثها،  
( بأهنا اسرتاتيجية تدريوية Halat,2008هالت )يصفها 

جيدة متمرولة حو  ادتعلم قا مة على النظرية البنا ية 
ويف هذا اإلدار يرى اوبل وبويد  الذايت، ومهاراا التعلم

.( 2007)Ikpeze & Boyd أن الويب وويوت
، تومال للطالب امارسة مهاراا ةاسرتاتيجية تدريوي

التعلم الذايت، حي  يوتخدمها يف تعلم ادوضوعاا 
العلمية، وهذا قد يوهم يف تنمية االستيعا  ادفاهيمي 

 للموضوعاا العلمية. 
ـــــع ال ـــــة التعـــــدد ودـــــا وـــــان تنوي ـــــدريس يوـــــاهم يف مقابل ت

واالخـــــتةف يف أســـــاليب تعلـــــم الطـــــة  داخـــــل الفصـــــل 
ــــــوع موــــــتوياا  ــــــ  ركــــــن االســــــتفادة مــــــن تن الواحــــــد؛ فنن
اســـــــرتاتيجية الـــــــرحةا ادعرفيـــــــة عـــــــرب الويـــــــب يف مقابلـــــــة 

ـــتعلم ادختلفـــة، حيـــ  يقوـــم دودرت    Dodgeأســـاليب ال
 أو اســرتاتيجياا الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب إىل نــوع 

الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب اســرتاتيجية موــتوي  ومهــا: )
 -Short-term Web Questقصـــــ ة ادـــــدى:

 دويلـة ادـدى: الرحةا ادعرفية عـرب الويـب اسرتاتيجية و 

Long-term Web Quest )(Lamb,2004)، 
وحي  أوصت بع، الدراسـاا احلديثـة بضـرورة أن يقـوم 

التوفي  بـ  أسـاليب  القا مون على التدريس بالعمل على
التدريس ادوتخدمة مع أسـاليب الـتعلم ادفضـلة للطـة  
دوـــــاعد م علــــــى حتوـــــ  حتصــــــيلهم ومهـــــاراا تعلمهــــــم 

   .م(3444الذايت، والتمتع بتعلم جيد )النبهاىن،

وقــد أوــد النظــام التعليمــي يف ادملكــة العربيــة الوــعودية 
رورة يف سعي  على تطبي  أسـاليب الـتعلم القا مـة علـى ضـ

االســـتفادة مـــن ااتـــوى اإللكـــرتوين عـــرب شـــكبة اإلنرتنـــت، 
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وذلــــــ  مــــــن خــــــة  ادشــــــروع الشــــــامل لتطــــــوير ادنــــــاه ، 
ومشروع ودي نت، ومشروع ادل  عبد اهلل وأبنا   الطلبة 
للحاســـــب مـــــن خـــــة  ربـــــق ادـــــدارس بشـــــبكة اإلنرتنـــــت  
وخطــوة أوىل  ـــو هـــذه ادوــاعي، وأمـــدا الـــو ارة أغلـــب 

احلاســـب، وأنشـــأا غرفـــاً لتكـــون مراوـــل  ادـــدارس بـــأجهلة
دصــــادر ادعلومــــاا والــــتعلم، واعتــــربا الــــو ارة أن الــــتعلم 
اإللكــــــــرتوين بصــــــــوره ادختلفــــــــة ال يعــــــــي جمــــــــرد اســــــــتية  
 اإلمكاناا التعليميـة ادتاحـة؛ بـل هـو ثـورة يف عـامل الـتعلم

للخطـة لتحقي  اهلدف الرابع من األهداف الوبعة العامة 
: ا يت النحـو علـى) 404١-403١العشـرية العـام ) 

 التعليم يف ادعلوماا وتقنية األمثل لةتصاالا التوييف

، فــنن الدراســة احلاليــة توــعى مراحلــ  جبميــع والتــدريب
لبحــ  فاعليــة التنويــع ىف بعــ، االســرتاتيجياا التعليميــة 
اليت تقوم علـى الـتعلم النشـق إلكرتونيًـا، وحيـ  توـتخدم 

اتيجية اإللقــــا  اإللكــــرتوين يف تنويــــع التــــدريس مثــــل: اســــرت 
بــــالعرض ادتــــلامن وغــــ  ادتــــلامن، واســــرتاتيجية ادناقشــــاا 

ـــــــــة  ـــــــــةاجلماعي ، واســـــــــرتاتيجية E-Discussionاإللكرتوني
البيــان العلمــي اإللكــرتوين، واســرتاتيجية التجريــب العلمــي 
اإللكرتوين، واسرتاتيجية التعلم ادوج  الـذايت، واسـرتاتيجية 

-Eاتيجية ادشـــــــاريع اإللكرتونيـــــــةالـــــــتعلم بـــــــالفري ، واســـــــرت 

Projects واســــرتاتيجية حــــل ادشــــكةا إلكرتونًيــــا ،E-

Problem-Solving واســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة ،
الويــــــــب وويوـــــــــت ) قصــــــــ ة ادـــــــــدى ودويلــــــــة ادـــــــــدى(. 

 م(.3444م(، )الشرقاوي وعبد الر اق،3442)اهلادي،

يـــب ودـــا وـــان اســـتخدام الـــرحةا ادعرفيـــة خـــة  الو     
يشـــــكل بياـــــة مناســـــبة للتعلـــــيم والـــــتعلم؛ حيـــــ  سيصـــــبال 
للطالب دور فعا  يف تعلـم ادفـاهيم؛ ألن دراسـة ادفـاهيم 
الكيميا ية حتتـارت إىل االسـتعانة بكثـ  مـن الصـور والرسـوم 
التوضــــيحية للظــــواهر الكيميا يـــــة، ومــــا أن هنــــاك حاجـــــة 
للصوا، والفيديو التعليمي، وإجرا  التجار  ادعملية يف 

مــل الكيميــا ؛ لتوضــيال ادفــاهيم الكيميا يــة وتفوــ ها، مع
ووـــل هـــذه ادتطلبـــاا وغ هـــا، ركـــن تقـــدرها مـــن خـــة  
الــــرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب )قصــــ ة ادــــدى ودويلــــة 

ـــــرحةا  ادـــــدى(.وما يوـــــهم اســـــتخدام اســـــرتاتيجياا ال
ادعرفيـــــة خـــــة  الويـــــب يف حتوـــــ  اســـــتيعا  الطــــــة ، 

م باحلواباا ا تية: اختيار روابق وذل  عندما يلتلم ادعل
ادواقـــــع بعنايـــــة؛ معتمـــــًدا يف ذلـــــ  علـــــى خـــــرباا الصـــــف 

ولهيـــل ادواقـــع الـــيت ركـــن ، الدراســـي للطالـــب وموـــتويا ا
الوصــو  إليهــا بوــهولة، وتلويــد الطــة  بوصــف خمتصــر 
ــــيت ســــوف يتعــــاملون معهــــا، وهــــذا يوــــمال  عــــن ادواقــــع ال

 .   للطة  بعمل أحكام سريعة عن ادصادر

ــــــتعلم الــــــذايت وملاذجــــــ مــــــن مطلــــــع   بــــــدأا نظريــــــاا ال
مــــاذا  :مــــن القــــرن العشــــرين يف جهــــود توضــــال الثمانينـــاا

جيــب علــى ادــتعلم القيــام بـــ  مــن أجــل النجــاة يف الـــتعلم 
(Boekaerts, 2000)،   ويطل  على الـتعلم الـذايت وثـ

ـــــ ،مـــــن ادصـــــطلحاا ادرتادفـــــة  اومنهـــــا الـــــتعلم ادوجـــــ  ذاتًي
Self-Detracted Learningا ، والـــتعلم ادــنظم ذاتيًـــ
Self-Regulated Learning .  ف الـتعلم الـذايت ويُعـر

بأنـــ  دريقـــة لتشــــجيع األفـــراد علــــى أن يصـــبحوا متعلمــــ  
يعتمــد بشــكل ر ــيس علــى  هــوعلــى أنفوــهم، و  معتمــدين

 يالتعليمف  العريي بأن  النشاا ر  وتع برام  القرا ة الذاتية،
برغبتـ  الذاتيـة هبـدف تنميـة  امـدفوعً الذي يقـوم بـ  ادـتعلم 

ا ديولـــــــــــ  وقدراتـــــــــــ  موـــــــــــتجيبً  وإمكاناتـــــــــــ ، ،اســـــــــــتعدادات 
 تفاعلـ و ، اا حيقـ  تنميـة شخصـيت  وتكاملهـا ،واهتمامات 

(، ومعظـم ادنظـرين م3441الناجال مع جمتمعـ  )العـريي، 
يف الــتعلم الــذايت يوافقــون علــى أن هــذه األفكــار واألفعــا  

ــــــ ــــــرتابق مــــــع األبعــــــاد ا لتحقادتولــــــدة ذاتًي ــــــ  األهــــــداف ت ي
ـــــــــــــــــة  .والوـــــــــــــــــلوك ،والدافعيـــــــــــــــــة والوجدانيـــــــــــــــــة، ،اإلدراوي

(Zimmerman, 2000). 
، تتضـــمن مهاًمـــا وأنشـــطة ودـــا وانـــت الـــرحةا ادعرفيـــة

حمـــددة للطــــة ، متكــــنهم مـــن اســــتخدام مصــــادر ادعرفــــة 
ادتاحــــة حلــــل ادشـــــكةا ادطروحــــة، باإلضــــافة إىل تعلـــــم 

ــــــــــــل االو ــــــــــــة مث تشــــــــــــاف، واالســــــــــــتنتارت، مهــــــــــــاراا حياتي
تقــوم بتشــجيع العمــل اجلمــاعي، ، و واالســتنباا، والتعمــيم

وتبـــــاد  ا را  واألفكـــــار بــــــ  الطـــــة ، وذلـــــ  ال رنــــــع 
تــــهدي إىل إووــــا  الطــــة  مهــــاراا و  ،العمـــل الفــــردي
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 ،وحتليلهــــــــا ،البحــــــــ  مــــــــن مجــــــــع ادعلومــــــــاا وتفوــــــــ ها
، فـــنن االســـتجاباا عنـــد التعامـــل مـــع وتقورهـــا ،وعرضـــها

فـــــــة ال تكـــــــون حمـــــــددة موـــــــبًقا، وإملـــــــا يكـــــــون هنـــــــاك ادعر 
فهــــي تكوــــب الطـــــة   نشــــق وموـــــتدام؛ وتعلــــم إبــــداع

مهارة التعلم الذايت من خة  البح  يف شبكة اإلنرتنـت 
بشـــــــكل خـــــــةق ومنــــــــت ، وهـــــــذا يتجــــــــاو  جمـــــــرد وــــــــوهنم 
متصــــفح  دواقــــع اإلنرتنــــت. خاصــــة أن مــــادة الكيميــــا  

متطـــورة، وتـــلداد ليوـــت جامـــدة وال ثابتـــة؛ بـــل إهنـــا ناميـــة 
مفاهيمهـــا ونظريا ـــا يوًمـــا بعـــد يـــوم اتوـــاعاً وعمقـــاً؛ نظـــراً 
للثــورة العلميــة وادعرفيــة اهلا لــة الــيت يعيشــها العــامل، وذلــ  
يتطلب من ادتعلمـ  أن يتعلمـوا ويـف يصـلون إىل ادعرفـة 
ـــــم مهـــــاراا الـــــتعلم  ـــــب مـــــنهم تعل بأنفوـــــهم، وهـــــذا يتطل

اف الرتبيــــــة الــــــذايت، وبــــــذل  أصــــــبحت هــــــدفًا مــــــن أهــــــد
 العلمية.

وعلى الرغم من تعدد الدراساا حو  مهـاراا الـتعلم  
الذايت يف فصو  التدريس التقليدية، إال أن هناك ندرة يف 
الدراساا حو  تعليل مهاراا التعلم الذايت خة  شبكة 

إضــافة إىل  Whipp &Chiarelli,2010)اإلنرتنــت )
م، 3443مــــــا أشــــــارا إليــــــ  نتــــــا   دراســــــاا )جلجــــــل،

م( إىل أن بياــة الــتعلم عــرب الويــب، ركــن أن 3444بـة،دل
تكــــون أنوــــب البياــــاا لتنشــــيق مهــــاراا الــــتعلم الــــذايت، 
وذلــــــــ  إذا تــــــــوافرا أســــــــاليب التفاعــــــــل، واالرتبادــــــــاا، 
ــــــن ادــــــتعلم مــــــن االختيــــــار،  والوســــــا ق الفا قــــــة الــــــيت متك 

 .والتفاعل، والقرا ة، وادشاهدة
ويــب تــوفر فرصــاً ودــا وانــت الــرحةا ادعرفيــة خــة  ال 

متعــددة  تتناســـب مــع مجيـــع موــتوياا الطلبـــة، ومــا أهنـــا 
حتتـــوي علـــى أنشـــطة تعليميـــة، تنمـــي قـــدرا م وحاجــــا م 
 يادختلفــة، وتتــيال هلــم حريــة التعامــل مــع ااتــوى التعليمــ

وادعـــريف، وتنمـــي الشخصـــية ادتلنـــة الـــيت تقـــف علـــى مجيـــع 
ه الدراسـة ا را  واحللو  ادمكنة دوضوع البح ، فنن هذ

ــــدريس  ــــع اســــرتاتيجياا الت ــــر التفاعــــل بــــ  تنوي تبحــــ  أث
( Web Questsبــــالرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب )

ـــــــــذايت  وأســـــــــاليب الـــــــــتعلم يف تنميـــــــــة مهـــــــــاراا الـــــــــتعلم ال

واالســــتيعا  ادفــــاهيمي يف مــــادة الكيميــــا  لــــدى دــــة  
 الصف األو  الثانوي.
تهوــــــد األهــــــداف التعليميــــــة لتعلــــــيم  مشااااااكلة البحااااااث:

ــــة الوــــعودية ال ــــة بادملكــــة العربي ــــة الثانوي كيميــــا  يف ادرحل
ـــــــة البحـــــــ ، والتقصـــــــي يف احلصـــــــو  علـــــــى ادعرفـــــــة،  أمهي

ـــواميس الكـــون ـــرغم مـــن  .والتفكـــ ، والتـــدبر يف ن وعلـــى ال
التطـــور ادلحــــوظ يف منـــاه  الكيميــــا  يف الفـــرتة األخــــ ة، 
والقا م على تنمية مهاراا التفك  والتعلم الذايت للتوصل 

ـــــــذ  إىل ادعلومـــــــاا مـــــــن خـــــــة  إجـــــــرا  التجـــــــار ، وتنفي
ــــدريس  األنشــــطة ادختلفــــة، ويةحــــظ أن أغلــــب دــــرق الت
ــــــلا  تروــــــل علــــــى وــــــم  ادتبعــــــة يف تــــــدريس الكيميــــــا ، ال ت
ادعلومــاا، وتلقينهــا للطــة  دون الرتويــل علــى مهــاراا 
الــتعلم الــذايت، فقــد وشــفت دراســاا وــل مــن )احلــذيفي 

ــــــــــــــــــدغيم، ، احلــــــــــــــــــذيفي م3442م، الوــــــــــــــــــليم،3441وال
م( أن تعلــــيم الكيميــــا  يف ادملكــــة العربيــــة 3444واللــــلام،

ـــــة يف النتـــــا    الوـــــعودية؛ يواجـــــ  مشـــــكةا وثـــــ ة متمثل
الوـــــــياة لطــــــــة  الصـــــــف األو  الثــــــــانوي يف اختبــــــــاراا 
الفصل  األو  والثاين، ووثـرة عـدد الطـة  الـذين تعطـى 
هلــــم فرصــــة ثانيـــــة لةمتحــــان يف  مـــــادة الكيميــــا  بوـــــبب 

هم يف ادرة األوىل، وما أن درجة استيعا  الطة  إخفاق
للمفـاهيم الكيميا يــة األساســية ضــعيفة، وهــو مــا أدى إىل 
شعور الطة  بصعوبة مادة الكيميا  وتصـرحيهم بـذل ، 
إىل جانب تصريال ادعلم  وادهتم  بتعليم الكيميا  بأن 

 موتوى الطلبة ضعيف.
الياة تحااول وعلى نحو أكثر تحديًدا فاان الدراساة الح

ما أثر التفاعل ب  تنويع  اإلجابة عن السؤال الرئي  اآلتي:
اســـــــرتاتيجياا التـــــــدريس بـــــــالرحةا ادعرفيـــــــة خـــــــة  الويـــــــب 

(Web Quests وأســاليب الـتعلم يف تنميـة مهـاراا الــتعلم )
الــذايت واالســتيعا  ادفــاهيمي يف مــادة الكيميــا  لــدى دــة  

 الصف األو  الثانوي؟ 
 السؤال التساؤالت الفرعية اآلتية: ويتفرع من هذا

ما أثر تنويـع اسـرتاتيجياا التـدريس بـالرحةا  .4
(  WebQuestsادعرفيـــــــــــــــة عـــــــــــــــرب الويــــــــــــــــب )
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)اســـــــرتاتيجية الـــــــرحةا ادعرفيـــــــة عـــــــرب الويـــــــب 
اســــرتاتيجية الــــرحةا  -قصــــ ة ادــــدى  مقابــــل

ادعرفيـــــة عـــــرب الويـــــب دويلـــــة ادـــــدى( يف تنميـــــة 
ــــذايت لــــدى دــــة  الصــــف  مهــــاراا الــــتعلم ال

 األو  الثانوي؟

اسـرتاتيجياا التـدريس بـالرحةا  عما أثر تنويـ .3
(  WebQuestsادعرفيـــــــــــــــة عـــــــــــــــرب الويــــــــــــــــب )

)اســـــــرتاتيجية الـــــــرحةا ادعرفيـــــــة عـــــــرب الويـــــــب 
اســــرتاتيجية الــــرحةا  -قصــــ ة ادــــدى  مقابــــل

ادعرفيــة عـــرب الويـــب دويلـــة ادـــدى( علـــى تنميـــة 
االســـــتيعا  ادفـــــاهيمي دـــــادة الكيميـــــا  لـــــدى 

   الصف األو  الثانوي؟دة

 أســـــــاليب الــــــتعلم ادفضـــــــلةمــــــا أثـــــــر اخــــــتةف  .4
)الومعي/ البصري/ احلروي( يف تنمية مهاراا 
ـــــــدى دـــــــة  الصـــــــف األو   ـــــــذايت ل الـــــــتعلم ال

 الثانوي؟

 أســـــــاليب الــــــتعلم ادفضـــــــلةمــــــا أثـــــــر اخــــــتةف  .0
)الوـــــــــــمعي/ البصـــــــــــري/ احلروـــــــــــي( يف تنميـــــــــــة 
االســـــتيعا  ادفـــــاهيمي دـــــادة الكيميـــــا  لـــــدى 

 الصف األو  الثانوي؟ دة 

ـــــــ  تنويـــــــع اســـــــرتاتيجياا  .1 ـــــــر التفاعـــــــل ب مـــــــا أث
 Webالتدريس بالرحةا ادعرفية عرب الويب )

Quests اسـرتاتيجية الـرحةا ادعرفيـة عــرب(  )
ـــــــب قصـــــــ ة ادـــــــدى مقابـــــــل اســـــــرتاتيجية  -الوي

الويــــب دويلــــة ادــــدى(  الــــرحةا ادعرفيــــة عــــرب
ذايت وأملــاا الـــتعلم يف تنميــة مهـــاراا الــتعلم الـــ

 لدى دة  الصف األو  الثانوي؟

مـــــا أثـــــر التفاعـــــل بـــــ  اســـــرتاتيجياا التـــــدريس  .١
بـــــــــــــــــــالرحةا ادعرفيـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــة  الويـــــــــــــــــــب 

(WebQuests اســـــــــــــــرتاتيجية الـــــــــــــــرحةا( )
 -ادعرفيـــــة عـــــرب الويـــــب قصـــــ ة ادـــــدى  مقابـــــل

ـــــب  ـــــة خـــــة  الوي ـــــرحةا ادعرفي اســـــرتاتيجية ال
ــــــــــتعلم يف تنميــــــــــة  ــــــــــة ادــــــــــدى( وأملــــــــــاا ال دويل

  ادفـــــاهيمي دـــــادة الكيميـــــا  لـــــدى االســـــتيعا
 دة  الصف األو  الثانوي؟

حيــــاو  البحــــ  احلــــا  اختبــــار صــــحة  فااااروض البحااااث:
 الفروض ا تية :

 =ال توجد فروق دالة إحصا ًيا عند موتوى ) .4

α 41بــــــ  متوســــــطاا درجــــــاا الكوـــــــب 4ر )
الفعلـي يف االسـتيعا  ادفـاهيمي للكيميـا  للطـة  

التـــدريس )الـــرحةا  االـــذين يدرســـون باســـرتاتيجيا
ادعرفيــــــــة خــــــــة  الويــــــــب قصــــــــ ة ادــــــــدى مقابــــــــل، 

بصـرف والرحةا ادعرفية عرب الويب دويلـة ادـدى( 
 النظر عن أساليب التعلم ادفضلة.

 =ال توجد فروق دالة إحصا ًيا عند موتوى ) .3

α 41بــــــ  متوســــــطاا درجــــــاا الكوـــــــب 4ر )
الفعلي يف استخدام االستيعا  ادفاهيمي للكيميـا  

لطــــة  عينــــة البحــــ  ترجــــع إىل أســــاليب الــــتعلم ل
بصـرف النظـر  )الومعي/ البصري/ احلروـي( ادفضلة

 اسرتاتيجياا الويب وويوت ادوتخدمة. نع

 =ال توجد فروق دالة إحصا ًيا عند موتوى ) .4

α 41ـــــدرجاا 4ر ـــــة ل ـــــ  متوســـــطاا الداخلي ( ب
الكوـب الفعلـي يف االســتيعا  ادفـاهيمي للكيميــا  

موعـــاا التجريبيـــة إىل التفاعـــل بـــ  للطـــة  يف اجمل
)الرحةا ادعرفية عرب الويب  اسرتاتيجياا التدريس

قصـ ة ادــدى مقابــل، والـرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب 
 ادوتخدمة وأساليب التعلم. دويلة اددى(

 =ال توجد فروق دالة إحصا ًيا عند موتوى ) .0

α 41بــــــ  متوســــــطاا درجــــــاا الكوـــــــب 4ر )
مهـاراا الـتعلم الـذايت للطـة   الفعلي يف استخدام

التـــدريس )الـــرحةا الـــذين يدرســـون باســـرتاتيجياا 
ادعرفيـة عــرب الويــب قصـ ة ادــدى مقابــل، والــرحةا 

بصـرف النظـر عـن ادعرفية عرب الويب دويلـة ادـدى( 
 أساليب التعلم ادفضلة.
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 =ال توجد فروق دالة إحصا ًيا عند موتوى ) .1

α 41كوـــــــب ( بــــــ  متوســــــطاا درجــــــاا ال4ر
الفعلي يف استخدام مهـاراا الـتعلم الـذايت للطـة  
ــــتعلم ادفضــــلة  عينــــة البحــــ ، ترجــــع إىل أســــاليب ال

 نبصــــرف النظــــر عــــ )الوــــمعي/ البصــــري/ احلروــــي(
 اسرتاتيجياا الويب وويوت ادوتخدمة.

 =ال توجد فروق دالة إحصا ًيا عند موتوى ) .١

α 41ـــــدرجاا 4ر ـــــة ل ـــــ  متوســـــطاا الداخلي ( ب
يف اسـتخدام مهـاراا الـتعلم الـذايت  الكوب الفعلـي 

للطـــة  يف اجملموعـــاا التجريبيـــة إىل التفاعـــل بـــ  
اسرتاتيجياا التدريس )الرحةا ادعرفية عرب الويب 
قصـ ة ادــدى مقابــل، والـرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب 

ادوــــــــــتخدمة وأســــــــــاليب الــــــــــتعلم دويلــــــــــة ادــــــــــدى( 
 )الومعي/البصري/ احلروي(.

 ذا البح  إىل:يهدف ه أهداف البحث:
التعرف على أثر تنويع اسرتاتيجياا التدريس  .4

)اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب الويب قص ة اددى  
اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب الويب دويلة  -مقابل

االستيعا  اددى( يف تنمية مهاراا التعلم الذايت و 
 لديهم . ادفاهيمي يف مادة الكيميا 

اختةف أملاا التعلم التعرف على أثر  .3
)الومعي/ البصري/ احلروي( يف تنمية مهاراا التعلم 

 لديهم . االستيعا  ادفاهيمي يف مادة الكيميا الذايت، و 

التعرف على أثر التفاعل ب  تنويع  .4
اسرتاتيجياا التدريس )اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب 

عرفية اسرتاتيجية الرحةا اد -الويب قص ة اددى  مقابل
عرب الويب دويلة اددى( وأملاا التعلم ادفضلة يف تنمية 

االستيعا  ادفاهيمي يف مادة مهاراا التعلم الذايت و 
 لديهم. الكيميا 

تتضال أمهية البح  احلا  من خة  ما أهمية البحث: 
 هو متوقع يف أن يوهم ب  يف اجلوانب ا تية:

 يستفيد من البحث الفئات اآلتية: .1

: لتنويع اسرتاتيجياا التعلم يمياءمعلمو الك
اإللكرتوين النشق يف التدريس، ومراعاة أساليب 
تعلم الطة ، وويفية تنمية مهاراا التعلم الذايت  
ونواة للرتبية ادوتمرة، وذل  من خة  )إنتارت 
دروس الكيميا  بطريقة الرحةا ادعرفية خة  

 تقدمي اختبار يف االستيعا  ادفاهيمي يف –الويب
تقدمي اختبار يف مهاراا التعلم  –مادة الكيميا 

إعداد دليل  للمعلم أحدمها للتدريس  –الذايت
)اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب الويب  باستخدام

قص ة اددى(، وا خر للتدريس باستخدام 
)اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب الويب دويلة 

 -و (لوحديت )التفاعل الكيميا ي واد اددى(
 ووتاب  للطالب أحدمها للتعلم باستخدام
)اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب الويب قص ة 
اددى(، وا خر للتدريس باستخدام )اسرتاتيجية 
 الرحةا ادعرفية خة  الويب دويلة اددى(

 لوحديت )التفاعل الكيميا ي وادو (.

: لتطوير مناه  الكيميا  مخططو مناهج الكيمياء
الية اراحل التعلم العام لتتوا م مع أساليب التعلم احل

، ولتعليل ادفضلة للطة  اراحل التعليم ادختلفة
 مناه  الكيميا  بأنشطة تويف التعلم اإللكرتوين.

: تقدمي تصوراا خاصة بأساليب التعلم الطالب
ادناسبة للخصا   الفردية لكل متعلم، مث تقدمي 

والقدراا، والوماا تعلم يتف  مع االستعداداا، 
الشخصية اليت متيل ادتعلم  بعضهم عن بع،، 
وتكوبهم القدرة على االعتماد على النفس، 

 وتدفعهم إىل القيام بدور إجيا  يف التعلم.

تشكل الدراسة احلالية استجابة موضوعية دا  .2
نادى ب  الرتبويون يف الوقت احلاضر من موايرة 

س ولريب أساليب، االلاهاا احلديثة يف التدري
وملاذرت، واسرتاتيجياا تعليمية، قد تهدى إىل حتقي  
نتا   إجيابية يف العملية التعليمية، وما أهنا جا ا 
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 ضرورة على الوـابقة الدراساا ب  أوصت لتواف  ما
 الويب فاعلية حو  الدراساا من ادليد إجرا 

 Shing) دراسة ومنها التعلم، يف وويوت

&Wen, 2010) جودة(، )3444، ررتالف)و  ،
3442.) 
 ادنـاه  مصـممي احلاليـة الدراسـة تفيـد قـد .3

 فعالية أوثر دروس التخطيق لتصميم يف وواضعيها

 تطبيقهـا باسـتخدام يف احلــا  العصـر تواوـب

الـرحةا ادعرفيـة خــة   ومنهــا احلديثـة التقنيـاا
 .فاعلية األوثر الويب

 وهول اد يواعد تصور احلالية الدراسة تقدم .قد0

 علـى األهليـة وادـدارس الرتبيـة والتعلـيم و ارة يف

الـرحةا ادعرفيـة خـة  الويـب األوثـر  نـوع اختيـار
  اإللكرتوين. فعالية لتطبي  التعليم

ــــــــــة  .5 حوــــــــــب علــــــــــم  –نــــــــــدرة الدراســــــــــاا العربي
 فيمــا يتعلــ  بتنويــع التــدريس باســرتاتيجييت -الباحــ 

، )الـــــــرحةا ادعرفيـــــــة عـــــــرب الويـــــــب قصـــــــ ة ادـــــــدى
 والرحةا ادعرفية خة  الويب دويلة اددى(.

تتحـــدد نتـــا   هـــذا البحـــ  بااـــدداا حااادود البحاااث: 
 ا تية:

اقتصرا هذه الدراسة على عينة قصدية من دة   .4
الصـــف األو  الثــــانوي ا اختيارهــــا وفـــ  معــــاي  معينــــة 
حــــــددها الباحــــــ  يف ضـــــــو  دبيعــــــة البحــــــ  احلـــــــا ، 

  الصــف األو  ( دالبًــا مــن دــة440وتكونــت مــن )
الثانوي من مدرسيت )عنيلة وبن سعدى( الثانوية للبن  
يف حمافظــــــة عنيـــــــلة انطقــــــة القصـــــــيم بادملكــــــة العربيـــــــة 
الوعودية، وممن تطوع من معلميهم، وإدارة مدرستهم، 
وأوليـــا  أمــــورهم للتعــــاون مـــع الباحــــ  يف تنفيــــذ خطــــة 

 البح .

 اقتصـــرا الدراســـة علـــى عـــدد مـــن ادواقـــع التعليميـــة  .3
Education Sites  اوضـوعاا )التفـاعةا ا،اصة

الكيميا ية وادو ( ىف مادة الكيميا  وادقـررة ىف الفصـل 
م(، 3444/3444الدراســـــي الثـــــاين للعـــــام الدراســـــي )

حيــ  اســتعرض الباحــ  ادواقــع التعليميــة ادتــوفرة علــى 
اإلنرتنـــــــت الـــــــىت تـــــــدعم مفـــــــاهيم موضـــــــوعاا وحـــــــديت 

، وموضوعا ما، ولارهبما، )التفاعل الكيميا ي وادو (
مث قــام بفحصــها وتــدقيقها، وادقارنــة بــ  هــذه ادواقــع؛ 
وذلـــ  هبـــدف حتديـــد أيهـــا خيـــدم موضـــوعاا البحـــ ، 
وإثرا هـــــــا بادعـــــــارف، واألنشـــــــطة، والتجـــــــار ، وحتفـــــــل 
الطة  على تعلم ادوضوعاا، وتنمي لديهم مهاراا 
 التعلم الذايت، وقد حدد الباحـ  روابـق عـدد وبـ  مـن
ادواقـــــــع تعـــــــو بادوضـــــــوعاا مثـــــــل: الشـــــــبكة ا،ضـــــــرا  

وموقــــع  www.Content.com.sa للمنــــاه 
www.Khayma.com وموقــــــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــيمانور ،

www.noor.comــــــــــة الرياضــــــــــياا و العلــــــــــوم  ، بواب
، www.Obeikaneducatio.comالطبيعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  www.bytocom.comوبيوتاا الكيميا  التعليمية
اسرتاتيجياا التدريس اقتصرا الدراسة على تنويع   .4

)الـــرحةا ادعرفيـــة عـــرب الويـــب قصـــ ة ادـــدى ، مقابـــل 
داخـل غرفـة يلة ادـدى( الرحةا ادعرفية عرب الويب دو 

 الصف.

اقتصـــرا الدراســــة علــــى ثةثــــة مــــن أســــاليب الــــتعلم  .0
)الوــــمعي/ البصــــري/ احلروــــي (، ومــــا ادفضــــلة وهــــي: 

ـــــى مخـــــس مـــــن مهـــــاراا الـــــتعلم  اقتصـــــرا الدراســـــة عل
الـــــــذايت، وهـــــــي: )البحـــــــ  عـــــــن ادعلومـــــــاا وادلفـــــــاا 

استخدام بـرام  ادختـرب  -وحتميلها من شبكة اإلنرتنت
التعـــــاون مـــــع ا خـــــرين يف عمليــــــة  -ا اجلـــــاف للكيميـــــ

 التقومي الذايت(.  -حتمل ادوهولية وإدارة الوقت -التعلم

اقتصر قياس االستيعا  ادفاهيمي على ادوتوياا:  .1
)التوضــيال، والتفوــ ، والتطبيــ ، وادنظــور(، مــن خــة  
اختبــــار االســــتيعا  ادفــــاهيمي يف مــــادة الكيميــــا  مــــن 

 إعداد الباح .

تضــــــمن البحــــــ  جمموعــــــة مــــــن  :مصااااااطلحات البحااااااث
 ادصطلحاا وفيما يلي تعريفها:

: التــأث  ادشــرتك للمتيــ اا ادوــتقلة )تنويــع التفاعاال -
ــــــرحةا ادعرفيــــــة خــــــة   اســــــرتاتيجياا التــــــدريس ال

http://www.content.com.sa/
http://www.khayma.com/
http://www.khayma.com/
http://www.noor.com/
http://www.noor.com/
http://www.obeikaneducatio.co/
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( يف ادتيـــــــ اا أســـــــاليب الـــــــتعلم ادفضـــــــلةالويـــــــب، و 
التابعــــــة )االســــــتيعا  ادفــــــاهيمي ومهــــــاراا الـــــــتعلم 

 الذايت(.

اســـتخدام جمموعـــة  يات التااادري :تنوياااع اساااتراتيج -
متنوعـــــة مـــــن اإلجـــــرا اا التدريوـــــية لتعلـــــيم دـــــة  
  الصـــــــف األو  الثـــــــانوي وتعلمهـــــــم دـــــــادة الكيميـــــــا

لةســـــــــــتجابة الحتياجـــــــــــا م التعليميـــــــــــة ادختلفـــــــــــة، 
وســـيعتمد الباحـــ  ىف هـــذه الدراســـة اســـم الـــرحةا 

 .ادعرفية عرب الويب
 :الاااااارحالت المعرفيااااااة عباااااار الويااااااباسااااااتراتيجية  -

أنشــطة  تقــوم علــىالــيت  ســرتاتيجية البحــو  ادوجهــةا
ــــــــة وموجهــــــــة استقصــــــــا ًيا، توــــــــتند إىل  تربويــــــــة هادف
عمليــــاا البحــــ  يف ادواقــــع ادختلفــــة ذاا العةقــــة 
ادباشرة بادهماا ادوولة للطلبة وادتوافرة على شبكة 
اإلنرتنــت، وااــددة مــن قبــل ادعلــم؛ هبــدف الوصــو  

وماا ادطلوبـة بأقـل وقـت الصحيال وادباشر إىل ادعل
 وجهد ممكن .

الرحالت المعرفية عبار الوياب قصايرة استراتيجية  -
 تقوم علـىاسرتاتيجية البحو  ادوجهة اليت  المدى:

جمموعة من اإلجرا اا التعليمية اليت يقوم هبا ادتعلم 
لإلجابة عن تواب  أو استقصـا  موجـة، أو مشـكلة 

لبـــــــة تتطلـــــــب عمليـــــــاا عقليـــــــة ســـــــهلة، وتقـــــــدم للط
الدارســــ  لوحــــديت )التفاعــــل الكيميــــا ي وادــــو ( يف 
مـــــادة الكيميـــــا  بالصـــــف األو  الثـــــانوي باســـــتخدام 
شـــبكة اإلنرتنـــت؛ إذ يــــلودون اواقـــع إنرتنـــت يوــــهل 
التعامــل معهــا، و ــدف إىل تلويــدهم اعــارف ســهلة 
وحمددة، يبلد مداها اللمي من )حصـة إىل حصـت ( 

 دراسيت . 

المعرفياة عبار الوياب طويلاة الارحالت استراتيجية  -
 تقوم علـىاسرتاتيجية البحو  ادوجهة اليت  المدى:

جمموعة من اإلجرا اا التعليمية اليت يقوم هبا ادتعلم 
لإلجابــــــــة عــــــــن توــــــــاب ، أو استقصــــــــا  موجــــــــة، أو 
مشــكلة تتطلــب عمليــاا عقليــة عليــا مثــل التحليــل 

والتقـــــومي، وحتتـــــارت إىل فـــــرتة  منيـــــة دويلـــــة لتنفيـــــذها، 
يقـــدم حصـــاد و  وة بـــ  )أســـبوع أو أســـبوعي (،تـــرتا

ـــــة ادـــــدى يف شـــــكل عـــــروض  ـــــب وويوـــــت دويل الوي
للعـــرض  أو ورقـــة عمـــل، شـــفوية أو يف شـــكل حبـــ ،

إضـــافة  -وقــد تتطلـــب هــذه العـــروض ،علــى الشـــبكة
الــتحكم  -اإلجابــة عــن األســالة ااوريــة للمهمــة إىل

وـــــــــربام  العـــــــــروض   ،يف أدواا ومبيوتريـــــــــة متقدمـــــــــة
بــرام  معاجلــة  برنــام  باوربوينــت، أو :التقدريــة مثــل

، أو بــرام  تطــوير  HTMLأو ليــة الرتميــل الصــور،
 .تطبيقاا الوسا ق ادتعددة

حـددا الدراســة احلاليــة  :أسااليب الااتعلم المفضاالة -
ــا بأهنــا: جمموعــة  تعريــف أملــاا الــتعلم ادفضــلة إجرا ًي
ـــــــــة،  ـــــــــة، والوجداني ادهشـــــــــراا والوـــــــــلووياا اإلدراوي

بتـــة نوـــبًيا يف التفاعـــل ادـــتعلم مـــع البياـــة وادهاريـــة الثا
اايطــة بــ  هبــدف اســتيعاهبا والتكيــف معهــا، وحــدد 
ملــــــــق الــــــــتعلم للطالــــــــب يف ضــــــــو  التكــــــــرار األوثــــــــر 
الستجابات  على مفرداا ادقياس ادنتمية إىل الـنمق 

 الذي صنف في ، وهي:

  أسااااالوب الاااااتعلم السااااامعي) الاااااتعلم مااااان خاااااالل
اداا النفوــــية، (: جمموعــــة مــــن االســــتعداإلنصااااات

وادعرفيــة، واحلوــية، الــيت مــن شــأهنا أن لعــل دريقـــة 
الــتعلم ادفضــلة لــدى الفــرد الطريقــة الــيت تعتمــد علــى 
ــــــتعلم،  اســــــتخدام ادثــــــ اا الوــــــمعية لفهــــــم مــــــادة ال
وادـــتعلم ذو أســـلو  الـــتعلم الوـــمعي يفضـــل دريقـــة 
الــــتعلم الــــيت تعتمــــد علــــى اســــتخدام ادــــواد التعليميــــة 

ااضـــــــــــراا اللفظيـــــــــــة، وأشـــــــــــردة الوـــــــــــمعية مثـــــــــــل ا
اللفظيـــــــــــــــة، والشـــــــــــــــرة  االكاســـــــــــــــيت، والتعليمـــــــــــــــا

 .م(3442ادباشر)النادي،

  :)أساااالوب الااااتعلم البصااااري )الااااتعلم ماااان الرؤيااااة
مــــــــن االســــــــتعداداا النفوــــــــية، وادعرفيــــــــة،  جمموعــــــــة

واحلوــــية، الــــيت مـــــن شــــأهنا أن لعـــــل دريقــــة الـــــتعلم 
ادفضـــــــلة لـــــــدى الفـــــــرد الطريقـــــــة الـــــــيت تعتمـــــــد علـــــــى 

ام ادثــــ اا البصــــرية يف الــــتعلم، وادــــتعلم ذو اســــتخد
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األســـلو  البصـــري يفضـــل دـــرق الـــتعلم الـــيت تعتمـــد 
على استخدام ادواد التعليمية ادصورة، واليت تتضمن 
األشـــكا  التوضـــيحية، وادخططـــاا، والشـــفافياا، 
وا،ــرا ق إلدراك ادعلومــاا وتنظيمهــا، والتعامــل مــع 

ذهنية، وهذا النمق ا خرين، وإدراك العامل يف صورة 
ــــارت لربيــــة تعبــــ اا وجــــ  ادعلــــم،  مــــن ادتعلمــــ ، حيت

 .(Fleming,Neil,2006)وحتروات ، وإشارات  

  أسااااااالوب الاااااااتعلم الحركاااااااي)التعلم مااااااان خاااااااالل
جمموعـــــــة مـــــــن االســـــــتعداداا النفوـــــــية،  الحركاااااااة(:

وادعرفيــة، واحلوــية، الــيت مــن شــأهنا أن لعــل دريقـــة 
ــــــدى الفــــــرد دريقــــــ ــــــتعلم ادفضــــــلة ل ة تعتمــــــد علــــــى ال

اســتخدام يديــ  وجوــم  لفهــم خــربة الــتعلم، وادــتعلم 
ذو األســلو  احلروــي يف الــتعلم يفضــل دــرق الــتعلم 
اليت تعتمـد علـى القيـام باألنشـطة اليدويـة واسـتخدام 
ادـــــواد التعليميـــــة الـــــيت تتـــــيال لـــــ  أن جيـــــر  األشـــــيا ، 
ويلموـــها، ويوـــتخدمها، ويـــتعلم مـــن خـــة  احلروـــة 

فضــل امارســة األنشــطة واســتخدام واألدا ، ويــتعلم أ
أجـــــــــلا  اجلوـــــــــم للتعبـــــــــ  عـــــــــن األفكـــــــــار وادشـــــــــاعر 

(Boyle,Elizabeth,2003.) 

العمليـاا الـيت تعتمـد علـى مهارات التعلم الذاتي:  -
األدا  الفعلــــي للمــــتعلم وفــــ  خطــــوه الــــذايت يف مجــــع 
ااتـــوى ادـــراد دراســـت  لوحـــديت )التفاعـــل الكيميــــا ي 

يميـــة ادختلفـــة، وتصـــنيف ، وادـــو ( مـــن ادصـــادر التعل
ــــاا مخــــس مهــــاراا  وفهمــــ ، وتتضــــمن تلــــ  العملي
ر يوــــة، وهــــي: )البحــــ  عــــن ادعلومــــاا وادلفــــاا، 

اســـــتخدام بـــــرام   -وحتميلهـــــا مـــــن شـــــبكة اإلنرتنـــــت
التعـــاون مـــع ا خـــرين يف  -ادختـــرب اجلـــاف للكيميـــا 

 -حتمـــــــل ادوـــــــهولية وإدارة الوقـــــــت -عمليــــــة الـــــــتعلم
 التقومي الذايت(.

عملية معرفية ذهنية واعيـة،  ستيعاب المفاهيمي:اال -
يقوم فيها ادتعلم بتوليد معو أو خربة مع مـا يتفاعـل معـ  
مــن مصــادر خمتلفــة، مــن خــة  ادةحظــة احلوــية ادباشــرة 
للظواهر اليت يصادفها، واليت ترتبق با،ربة، أو قرا ة شي  

عنهــــا، أو مشــــاهدة أشــــكا  توضــــيحية، أو االشــــرتاك يف 
ة عـــــن هـــــذه ا،ـــــربة، حيـــــ   ـــــدف هـــــذه العمليـــــة مناقشـــــ

ادعرفية إىل تطوير ادعرفة االونة لدى ادتعلم هبدف توليـد 
معلومـــــــــــــــــــــــاا، وخــــــــــــــــــــــــرباا جديـــــــــــــــــــــــدة. ) قطــــــــــــــــــــــــامي 

ويقصـــــد باالســـــتيعا  ادفـــــاهيمي يف  م(،3441وعمـــــور،
هـــذا البحـــ  قـــدرة الطالـــب علـــى توضـــيال ادـــادة العلميـــة 

ي وادـــــــو (، ادقدمــــــة لــــــ  يف وحــــــديت )التفاعــــــل الكيميــــــا 
وتفوـــ ها، وتطبيقهـــا، واوتوـــاهبا مـــن معـــارف يف مواقـــف 
جديــــدة، وامتةوــــ  معرفــــة لذاتــــ  ودريقــــة تعلمــــ ، ويقــــاس 
إحصـــا ًيا بالدرجـــة الـــيت حيصـــل عليهـــا الطالـــب يف اختبـــار 

 االستيعا  ادفاهيمي ادعد من قبل الباح .
 اإلطار النظري للبحث

يوــــة: وهــــي يتضــــمن اإلدــــار النظــــري ثةثــــة حمــــاور ر     
، وأساليب بالرحةا ادعرفية عرب الوي، و تنويع التدريس)

( وفيما يأيت التعريف بكل حمـور مـن ااـاور التعلم ادفضلة
 الثةثة:

 Differentiating:أوال: تنويااااااااااع التاااااااااادري 

Instruction   تقوم فلوفة تنويع التدريس على موـاعدة
، ول دالب يف حتقي  أهداف ادنه ، مهما وـان موـتواه

أو نــــوع ذوا ـــــ ، أو أســــلو  تعلمـــــ ، وذلــــ  مـــــن خـــــة  
تطويـــــــع اســــــــرتاتيجياا التــــــــدريس تبًعــــــــا لةختةفــــــــاا يف 

 القدراا، واديو ، وادهاراا ب  ادتعلم  يف الفصل.
الرتبويـــة  اويتفـــ  مفهـــوم تنويـــع التـــدريس مـــع الفلوـــفا   

  Jonassen))احلديثة ففي الوقت الذي يـرى جوناسـ  
نا ي أن حمتوى التعليم ليس ثابًتا، وليس مصمم التعليم الب

حمــــدداً ســــلًفا، وأن تصــــميم التــــدريس ينبيــــي أن يــــتم بعــــد 
معرفــة احتياجــاا ادــتعلم، وهــذا يهوــد علــى ضــرورة حتقيــ  
تنوع التدريس، وتهوـد فلوـفة الـتعلم النشـق ومباد ـ  علـى  
تصــــــميم بياــــــاا تعليميــــــة متنوعــــــة تتوــــــم باســــــرتاتيجياا 

ــــة متعــــددة، ممــــا جيعــــل ادــــت علم يف موقــــف ادوــــهولية الفردي
واجلماعيـــة، ومـــا أوـــد جـــارنر صـــاحب نظريـــة الـــذوا اا 
ادتعــــــددة علــــــى ضــــــرورة حتقيــــــ  تنويــــــع التــــــدريس  دقابلــــــة 
احتياجـــــاا التةميـــــذ علـــــى اخـــــتةف أســـــاليب تعلمهـــــم 
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 ةوموــــــتوياا ذوــــــا هم، ومــــــن أهــــــم االلاهــــــاا التعليميــــــ
ا احلديثـــة جـــا ا نتـــا   حبـــو  عمـــل ادـــخ البشـــري وأملـــا

ــــتعلم لتهوــــد علــــى أمهيــــة تنويــــع اســــرتاتيجياا التــــدريس  ال
لتتماشــى مــع تنــوع قــدراا الطــة ، وميــوهلم، ومهــارا م 
يف الفصل، اعو أن ادعلم يي  ويعد  يف عناصر ادنه ؛ 
لتتوافــــ  مــــع خصــــا   ادتعلمــــ ، ولــــيس العكــــس، فــــة 
ينبيــــــي للمعلــــــم أن يتوق ــــــع أن ييــــــ  ادتعلمــــــون أنفوــــــهم؛ 

 ( Subban , 2006مع ادنه ،.)لتتواف  
ــــع التــــدريس يهوــــد التعــــرف علــــى احتياجــــاا      إن تنوي

ادتعلمــــ  ادختلفـــــة، ومعلومــــا م الوـــــابقة، واســـــتعدادهم 
للــتعلم، وموـــتواهم الليـــوي، وميــوهلم، وأســـاليب تعلمهـــم 
ادفضـــلة، مث االســـتجابة لكـــل ذلـــ  يف عمليـــة التـــدريس. 

م لطـــة  بيـــنهم إذن تنويـــع التـــدريس عمليـــة تعلـــيم وتعلـــ
اختةفــــــــاا وثــــــــ ة يف فصــــــــل دراســــــــي واحــــــــد ، وتهوــــــــد 

م( أن تنويع التدريس يتم يف ضـو  معرفـة 3442)النادي،
موتوياا الطة ، وميوهلم، وأساليب تعلمهـم. ويفشـل 
تنويع التدريس لو حاولنا إجبار الطة  على التعامل مع 
حمتــوى، أو دريقــة، أو مــنه ، ال يتــوا م مــع خصا صــهم 

 ة. الشخصي

 :(WebQuests) بثانًيا:الرحالت المعرفية عبر الوي

يعــر ف علــى أهنــا نشــاا قــا م علــى االستقصــا  يتــيال      
للطة  استخدام ادصادر واألدواا القا مة على شـبكة 

 ,Dodge ).اإلنرتنــت جلعــل الــتعلم حقيقًيــا وذا معــو 

1995, -Lamb,2004)             

ريــــــــــــــف  هــــــــــــــن  ويهوــــــــــــــد علــــــــــــــى هــــــــــــــذا ادعــــــــــــــو تع     
بأهنـا مـدخل قـا م  (Zheng et al,2008)وآخـرين

علــــــى االستقصــــــا  يف شــــــبكة اإلنرتنــــــت، والــــــذي احتــــــل 
اهتماًما وب ًا من ادرب  يف تكاملـ  علـى نطـاق واسـع مـع 

هــذا مــن جانــب، ومــن ادنــاه  الدراســية والتعلــيم العــا ، 
جانـــب آخـــر تعـــد  دريقـــة ســـهلة ومنطقيـــة لإلحبـــار ادعـــريف 

اإلنرتنـــــت لتعميـــــ  فهـــــم الطـــــة  وتوســـــيع  علـــــى شـــــبكة

ـــــــــــــــــــيت ركـــــــــــــــــــن  تفكـــــــــــــــــــ هم حـــــــــــــــــــو  ادوضـــــــــــــــــــوعاا ال
وما أهنـا  (Schweizer & Kossow, 2007).حبثها

أنشــطة قا مــة علــى الكمبيــوتر توجــ  الطالــب للــتعلم مــن 
 Maddux)) خة  االستخدام الواسع لشبكة اإلنرتنت

& Cummings, 2007- Milson &Downey 

ة التعليمية اليت يقوم هبـا ادـتعلم ، وختتلف األنشط2001,
من خة  اسرتاتيجياا الرحةا ادعرفية عرب الويب عـن 
األنشطة التقليدية اليت يتم ممارسـتها يف غرفـة الصـف الـيت 
ترول على أن يقوم الطالب باستظهار ادعرفة وحفظها من 
أجــــــل اســــــرتجاعها ووتابتهــــــا يف ورقــــــة االمتحــــــان هبــــــدف 

ذا خيتلف متامـاً عمـا يقـوم بـ  احلصو  على الدرجاا، وه
الطالــــــــب عنــــــــد البحــــــــ  عــــــــن النصــــــــوص، والبيانــــــــاا، 
والصــــور...اذ، وذلــــ  بواســــطة حمروــــاا البحــــ  مثــــل: 

(Google, Yahoo, AltaVista  حيـــ  يشـــ ،)
إىل أن اســــرتاتيجياا  (Jacqueline,2007)جــــاوول  

" األو  علـى ادقام يف الرحةا ادعرفية عرب الويب تعتمد
 شـــــبكة يف البحـــــ  عمليـــــاا تقـــــوم علـــــى ويـــــةترب أنشـــــطة
 بأقـل للمعلومـة وادباشـر الصحيال الوصو  هبدف الويب؛
 القــــــدراا تنميــــــة إىل نفوــــــ  الوقــــــت يف و ــــــدف، جهــــــد
للمتعلمــ ، ويطلــ  عليهــا العديــد مــن التوــمياا  الذهنيــة

مثل الويب وويوت، أو الرحةا ادعرفية عرب الويب، أو 
اإلحبــــار االستقصــــا ي رحــــةا الــــتعلم االستكشــــافية، أو 

الشــــــبكي، وســــــيعتمد الباحــــــ  يف هــــــذه الدراســــــة اســــــم 
الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب، وركــن التمييــل بــ  نــوعي 
الرحةا ادعرفية عـرب الويـب مـن خـة  ادقارنـة ادوضـحة 

 Lamb,2004)( )4باجلدو  )
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( المقارنة بين استراتيجيات الرحالت المعرفية 1جدول )
 طويلة المدى( -خالل الويب )قصيرة المدى

 

 علـــــــى اســــــرتاتيجتا الـــــــرحةا ادعرفيــــــة عـــــــرب الويــــــب وتعتمــــــد   
 أو جل ياً  وتقوم والبح ، واالوتشاف، والتواب ،  ،االستقصا

 وادنتقـــاة الويـــب علـــى ادوجـــودة ادصـــادر اإللكرتونيـــة علـــى وليـــاً 
 وـاجملةا، ادصادر من أخرى جمموعة دم  إمكانية مع موبقاً 

 للمعرفـــــة أخـــــرى مصـــــادر أي أو اددجمـــــة، واألقـــــراص والكتـــــب،
علـى  (Dodge, 2007) ، ويهود(م3448،  وعبده إمساعيل)

 ادراحـل مجيع يف استخدامها ركن مرنة أن هذه االسرتاتيجياا
 ادــتفح  ألن وذلــ  والتخصصــاا؛ ادــواد وافــة ويف الدراســية
 نظــــرييت افرتاضــــاا علــــى تقــــوم أهنــــا جيــــد الطريقــــة هــــذه لفلوــــفة
 هـو الفـرد إن أي، ادعرفـة بنا يـة مبـدأ خـة  مـن والبنا ية بياجي 
 خــة  مــن دعرفتــ  الفــرد بنــا  عــادةوإ، بنفوــ  معرفتــ  يبــي الــذي
 التفاعــــل هــــذا وأمهيــــة ا خــــرين، مــــع اجتمــــاعي تفــــاوض عمليــــة

 علـــى القا مـــة ا،ـــربة وبنـــا  العقلـــي النمـــو حتقيـــ  يف االجتمـــاعي
 مــن تعاونيــة مجاعيــة بطريقــة معــاً  التةميــذ يعمــل حيــ ، النشــاا
، مبأنفوـه التعليمية خربا م وبنا ، واستيعاهبا ادعرفة إنتارت أجل

 معروفـــــة غـــــ  هبـــــا ادتعلمـــــون يـــــلود الـــــيت للمهمـــــاا فاإلجابـــــاا
 لديهم.

ويرجع بع، الباحث  أثر الرحةا ادعرفية يف حتون      
نتا   التعلم إىل تعدد أنواع ادهام اليت يقوم هبا الطالب 
وأشكاهلا أثنا  الرحلة ادعرفية عرب الويب، ومن هذه 

 ( (Dodge, 2007 ادهام:
ملية يتم فيها البح  عن معلوماا : ع التجميع -

حمددة خاصة بالتفاعل الكيميا ي وادو  من مصادر 
خمتلفة، قام الباح  بتحديدها من مصادر خمتلفة، 
ووتابتها، وتنويقها، وتنظيمها بصورة معينة، وجيب أن 

 يقوم الطالب هبا، وعرضها أمام  مة   يف الفصل.

ة بليت  : يقوم الطالب بصياغة ادادصيا ة المادة -
 ا،اصة من خة  عدة أسالة أعدها الباح .

: يتم توييف مهارة التحليل التحقق والتتبع -
للمعلوماا من مصادر خمتلفة، يتوجب على الطالب 
بعد البح  أن يقوم باإلجابة عن ورقة عمل،]احذف 

 الفاصلة[ أعدها ادعلم للتحق  من تعلم .

ة : يقــــوم الطالــــب اتابعــــتنفيااااذ التجااااارب العمليااااة -
اإلجــرا اا ااــددة لتنفيــذ التجــار  العمليــة، خاصــة 
بوحــــــــدة التفاعــــــــل الكيميــــــــا ي، وباســــــــتخدام أدواا 

 بعــــ، ادواقــــع ادعمــــل االفرتاضــــي )اجلــــاف(، وهنــــاك
 ،العمليـةتتـيال ممارسـة بعـ، األنشـطة  على اإلنرتنـت

صياغة الفرضياا ادعتمدة على ) يتضمن: أنجيب و 
، ادواقـــع الفهـــم للمعرفـــة مـــن خـــة  اســـتطةع بعـــ

فحــــــــ  الفرضــــــــياا مــــــــن خــــــــة  مجــــــــع  -العلميــــــــة
حتديـــد الفرضـــياا أو البـــدا ل الـــيت تـــدعم  -البيانـــاا

 (وتصـــــــــــف النتـــــــــــا   يف تقريـــــــــــر خـــــــــــاص

(Kossow,2007) , 

يقـــوم الطالـــب بالبحـــ  عـــن أوجـــ  الشـــب   التحليااال: -
واالخـــــتةف بـــــ  األشـــــيا ؛ لتوضـــــيال ادفـــــاهيم، ووـــــذل  

ب  جمموعة مـن  البح  عن العةقة ب  الوبب والنتيجة
ادتيـــــ اا ومناقشـــــتها، فمـــــثًة: ركـــــن مقارنـــــة تفـــــاعةا 

استراتيجية الرحالت 
المعرفية عبر الويب  
 كويست قصيرة المدى

وجه 
 مقارنةال

استراتيجية الرحالت المعرفية عبر 
 الويب كويست طويلة المدى

 من أسبوع إلى شهر كامل مدتها حصص 3من حصة إلى  
الوصول إلى مصادر  

المعلومات، واكتسابها، 
 وفهمها، واسترجاعها

اإلجابة عن أسئلة محورية لمهمة   هدفها
 العمل وتطبيق المعرفة

عمليات ذهنية بسيطة   
على مصادر  كالتعرف

 المعلومات واسترجاعها

متطلبا
 تها

عمليات ذهنية متقدمة كالتحليل، 
 والتركيب، والتقويم

مع المبتدئين، وكمرحلة 
أولية للتحضير للرحالت 
 المعرفية طويلة المدى

استخدا
 مها

طالب قادرون على التحكم في  
 أدوات حاسوبية متقدمة

يقدم المتعلم مصادر  
الرحلة في شكل سهل 

 ل الئحة بعناوين الموقعمث

يقدم المتعلم حصاد الرحلة في   تقويمها
شكل عروض شفوية أو شكل 
 مكتوب للعرض على الشبكة
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التكوين وتفاعةا اإلحة ، وعمل تأمـل واسـتنتارت عـن 
 أوج  الشب  واالختةف ب  التفاعل .

ويـــــرى الباحـــــ  أن تنويـــــع أشـــــكا  ادهـــــام الـــــيت مـــــن      
ادمكــن أن يقــوم هبـــا الطالــب يف أثنـــا   تنفيــذه للـــرحةا 

ة  الويب، يلعب دورًا مهًما يف خل  بياة مث ة ادعرفية خ
وحــافلة للطالــب وتفاعلــ  مــع  مة ــ ، وهــذا يوــاعد علــى 
حتوـــ  اســـتيعا  الطالـــب للمفـــاهيم الكيميا يـــة، وتنميـــة 

 مهاراا التعلم الذايت.

 أسـاليب فكـرة بـدأا ثالثًاا: أسااليب الاتعلم المفضالة:

 يـد علـى   (Learning – Style Theory)،الـتعلم

 أسلو  لنظرية األ  يُعد ، وهو1927 عام يون  ار و

 الحـظ ؛ فقـدSnyder & Pevini,1997) الـتعلم )

 ادعلوماا الطلبة هبا يدرك اليت الطريقة يف الر يوة الفروق

 أحبـا  نتـا   ذلـ  بعـد الرتبويون أدرك هبا، مث ويتخذون

 الفـروق جمـا  يف والنفوـي  ادعـرفي  االختصاصـي 

 ويفيـة إىل اهتمـامهم أثـار ممـا الـتعلم، بوأسـالي الفرديـة

 .الصـفية ادواقـف داخـل ادختلفـ  الطلبـة مـع العمـل
 يف الـتعلم تلتقـي أسـاليب وافـة أن البـاحثون إىل وتوصـل
 : (Hanson, 1995) مها ر يوت  نقطت 

 أسـاليب مجيع إن إذ  Process: عملية على .ترويلها4

 الطالـب خليد ويف أي لعملية التعلم، توجهت التعلم

 هـذه يفكـر يف وويـف ادعـريف، نظامـ  إىل ادعلومـاا

 .عنها ادتمخضة النتا   ويقّيم ويعاجلها، ادعلوماا
 إذ  (Personality): الشخصـية: علـى .التأويـد3

 للعمل يعد نتيجة أن التعلم التعلم أساليب منظرو يعتقد

تــرتبق  إذ وادشــاعر؛ األفكــار يف والتفــرد الشخصــي
 العملية جوانب أهم يعدون الذين بالطلبة لمالتع أساليب

 التعليمية.
 أن األد  الرتبوي  التعلم نالحظ بوللتعري  بأسالي

ـــتعلم،  يلخـــر بالعديـــد مـــن التعريفـــاا ا،اصـــة بأســـاليب ال
علـى أهنـا وصـف لةلاهـاا Loo   (2002)فيعرفها لو 

والوـــلووياا الـــيت حتـــدد دريقـــة الفـــرد ادفضـــلة يف الـــتعلم، 

يف تعريفـ  علـى أهنـا الطريقـة Lena  ((2006 اويشـ  لينـ
دثــ اا البياــة، ويتفاعــل معهــا يف  الــيت يوــتجيب هبــا الفــرد

سياق التعلم؛ فهو التفضيل ادتمايل للتعلم، يتي  أحيانًـا، 
وىف أحيـــان أخـــرى يكـــون علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الثبـــاا، 
ـــــدراا يوـــــتخدمها الفـــــرد يف  ـــــتعلم ليوـــــت ق فأســـــاليب ال

اا؛ بل هي دريقة الفرد ادفضلة يف معاجلة معاجلة ادعلوم
ادعلوماا ويف استخدام القدراا اليت رتلكها. ومن جهة 

أن أسـلو  الـتعلم  Zhang ( (2002أخـرى يـرى  هـن  
 سلوك إنواين خيتلف باختةف األفراد.

وهناك تصنيفاا وث ة ألساليب الـتعلم تشـ  إىل أن      
وثــــــر يف ادواقــــــف الفــــــرد قــــــد يفضــــــل أســــــلوباً واحــــــداً أو أ

التعليميــة ادختلفــة، وقــد قــام العديــد مــن ادهتمــ  اجــا  
التعلم بوضع تصنيفاا خمتلفـة ومتنوعـة ألسـاليب الـتعلم، 
 ومـــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــهر هـــــــــــــــــــــــذه التصـــــــــــــــــــــــنيفاا ملـــــــــــــــــــــــوذرت

(Visual/Auditory/Kinesthetic) (V A K )
ألملــــاا الـــــتعلم حوـــــب احلـــــواس ادوـــــتخدمة، فهنـــــاك مـــــا 

يتـذورون مـا يوـمعون، ٪ من الطة  44-٪ 34نوبت  
٪ مـــــنهم يتــــــذورون مــــــا يــــــرون أو  يقــــــربون، وهنــــــاك  04و

وثـــــ ون ممــــــن حيبـــــون أن يكتبــــــوا أو يوـــــتعملوا أصــــــابعهم 
بطريقــة حرويــة معينــة؛ وــي يوــاعدوا أنفوــهم علــى تــذور 
ـــــاك فريقـــــاً آخـــــر يفضـــــل اســـــتعما   احلقـــــا  ، ومـــــا أن هن

 ,Sayles& Sheltonادعلومـاا يف حيـا م العمليـة )

2005.) 
 انيا: الدراسات والبحوث السابقة:ث

ا تصنيف الدراساا والبحو  الوابقة اليت  متكن      
 الباح  من االدةع عليها وف  ثةثة حماور هي:

يف إدـار االهتمـام .دراسات تناولات تنوياع التادري : 1
يف حــدود علــم  -بتنويــع التــدريس أجريــت دراســاا قليلــة

تنوعــة لتحقيــ  اســتهدفت اختيــار اســرتالياا م -الباحــ 
ـــــدي  تنويـــــع التـــــدريس، ومـــــن هـــــذه الدراســـــاا دراســـــة هن

م(، والــــــيت أوــــــدا فعاليــــــة تنويــــــع اســــــرتاتيجياا 3443)
التعلم النشق يف تعليم وحدة اقرر األحيا  يف تنمية قدرة 
الطـــة  بالصـــف األو  الثـــانوي اللراعـــي علـــى اوتوـــا  
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اد ادفاهيم البيولوجية، وتقدير الذاا، وااللاه  و االعتم
 اإلجيا  ادتباد .

ومــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــارا دراســــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــو  ومـــــــــــــــــــــــ        
(Hall&Meyer,2003)   إىل إمكانيــــــــــة التوفيــــــــــ  بــــــــــ

ـــــع  خصـــــا   الطـــــة  وادهـــــام التعليميـــــة وأســـــلو  لتنوي
التــــــدريس، وذلــــــ  مــــــن خــــــة  إمــــــداد الطــــــة  بقا مــــــة 
مــــــداخل التــــــدريس؛ ليختــــــار منهــــــا الطالــــــب مــــــا يناســــــب  

 للحصو  على النتا   ادطلوبة.

ــــــــد        (Daimond,2007)وتضــــــــيف دراســــــــة ديامون
ضــــرورة تنويــــع اســــرتاتيجياا التــــدريس؛ وذلــــ  لألســــبا  
ا تية: )ال يوجد متعلمان متشاهبان يف العقـل، وال يوجـد 
متعلمان يتم تعلمهم بـنفس االسـرتاتيجية، والبياـة ادناسـبة 
دـــــتعلم قـــــد ال تكـــــون مناســـــبة  خـــــر يف الـــــتعلم(، بينمــــــا  

م( عـــدم داللـــة التفاعـــل 3442ي )وشـــفت دراســـة النـــاد
ب  تنويع اسرتاتيجياا التـدريس وملـق تعلـم الطالبـاا يف 

، وتهوـــد دراســـة (تنميـــة عـــاداا )ادثـــابرة، وادرونـــة، والتـــأين
م( وجـــــــــود تــــــــأث  ذي داللـــــــــة تنويـــــــــع 3444مصــــــــطفى )

ــــدافع  لإلجنــــا  العــــام  اســــرتاتيجياا التــــدريس يف تنميــــة ال
 والفي، وااللاه  و التعلم.

 ب. دراساااات تناولااات الااارحالت المعرفياااة عبااار الويااا2
(Web Quests):  توجــد عــدة دراســاا أوــدا أمهيــة

، منهـا استخدام الرحةا ادعرفية عـرب الويـب يف التـدريس
الـيت  )مGaskill etal344١ ) دراسـة جاسـكل وآخـرين

اســـــــــتهدفت التعـــــــــرف علـــــــــى الاهـــــــــاا الطـــــــــة  لـــــــــاه 
دراســــة إىل اســــرتاتيجية الويــــب وويوــــت، وقــــد توصــــلت ال

عـــدم وجـــود فـــروق ذاا داللـــة إحصـــا ية يف نـــوات  الـــتعلم 
بــــــ  دــــــة  اجملموعــــــة التجريبيــــــة الــــــيت درســــــت بالويــــــب  
ـــــــيت درســـــــت بـــــــالطري   وويوـــــــت واجملموعـــــــة الضـــــــابطة ال
التقليدية، لكن أبدا اجملموعة التجريبية استمتاًعا بالعمل 
بشـــــــكل وبـــــــ  هبـــــــذه الطريقـــــــة، ودراســـــــة ألـــــــن واســـــــرتبت 

(2007)Allan &Stree  الـيت اسـتهدفت التعـرف علـى
ــــى الويــــب وويوــــت يف  ــــة القا مــــة عل ــــر اســــتخدام ادعرف أث

تـــــدريب معلمـــــي ادرحلـــــة االبتدا يـــــة ختصـــــ  رياضـــــياا، 
( 21، وا تطبي  اسـتبيان علـى ) موالتعرف على الاها 

وتصــــورا م لــــاه الويــــب   مدالــــب للتعــــرف علــــى الاهــــا 
قــــة الويــــب  وويوــــت، وقــــد توصــــلت الدراســــة إىل أن دري

وويوت فاعلة وذاا تأث  يف تنميـة هـذه ادعرفـة والتعلـيم 
مHalat (b3448 ) عـــــــــــا  الرتبـــــــــــة، ودراســـــــــــة هالـــــــــــت

واســـتهدفت التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام الويـــب وويوـــت 
علــــــى تنميـــــــة دافعيـــــــة دــــــة  شـــــــعبة التعلـــــــيم األساســـــــي 
والاهــــــا م يف وليــــــة الرتبيــــــة يف مــــــادة الرياضــــــياا البــــــالد 

ب، وقد ا استخدام استبيان بطريـ  ( دال343عددهم )
ليكــرا للتعــرف علــى الاهــا م، وا تطبيقــ  قبلًيــا وبعــديًا 
علــــى اجملموعــــة التجريبيــــة الــــيت درســــت بالويــــب وويوــــت 
واجملموعـــة الضـــابطة، وتوصـــلت الدراســـة إىل وجـــود فـــروق 
ذاا داللة إحصا ية يف تكوين الاهاا إجيابية  و مقرر 

لتجريبيــــــة والضــــــابطة لصــــــا  الرياضــــــياا بــــــ  اجملموعــــــة ا
ــــــي التعريــــــف بالدراســــــاا  اجملموعــــــة التجريبيــــــة، وفيمــــــا يل

االســـــــتيعا   اا،اصـــــــة اتيـــــــ ي الدراســـــــة التـــــــابع ، ومهـــــــ
 ادفاهيمي ومهاراا التعلم الذايت.

( دراسات تناولت الرحالت المعرفية خالل 1)
 ةوتش  دراس الويب وتنمية االستيعاب المفاهيمي

(Abbit & Ophus ,2008 )مراجعتهما خة  من 
الرحةا ادعرفية خة   حو  الدراساا من لكث 

االسرتاتيجية يف  هلذه إجيا  تأث  الويب إىل وجود
 وأشارا نتا   دراسة دونفان ،ادفاهيمي االستيعا 

(Donovan (2005 إىل أن استخدام الويب 
 للمفاهيم الطلبة اوتوا  من يليد وويوت؛

 مهاراا تنمي أهنا وما  .وهممدار  الصحيحة، وتوسيع
 الطلبة، وما توصلت دراسة جاد ب  والتفاعل التواصـل
 يف إحصا ية داللة ذاا فروق إىل وجود (م344١اهلل )

 التجريبية اجملموعت  درجاا ب  وااللاه التحصيل
التجريبية،  اجملموعة لصا  البعدي التطبي  يف والضابطة

 أي وجود Dodge (2007)دراسة  تكشف مل بينما
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والضابطة،   التجريبية اجملموعت  ب  يف النتا   فروق
م( إىل وجود 3448وما أشارا دراسة احليلة ونوفل )

فروق ذاا داللة إحصا ية لصا  دلبة اجملموعة 
التجريبية اليت تعلمت باسرتاتيجية الويب وويوت 
دويلة اددى، وذل  يف تنمية التفك  الناقد أواًل لصا  

 ة اددى ثانًيا، ووذل  وجود فروق ذاا دلبة قص
داللة إحصا ية لصا  اجملموعة اسرتاتيجية الويب  
وويوت دويلة اددى يف تنمية التحصيل أواًل، مث 
لصا  دلبة اجملموعة التجريبية اسرتاتيجية الويب  
وويوت قص ة اددى مقارنة بأدا  دة  الطريقة 

 (م3444فررت )ال التقليدية ثانًيا، وما توصلت دراسة
 تنمية يف إحصا ية داللة ذاا فروق إىل وجود
 على الدراسة حي  اقتصرا ادفاهيمي، االستيعا 
ادفاهيمي  االستيعا  من األوىل الثةثة ادوتوياا

التجريبية اليت درست بالويب وويوت  اجملموعة لصا 
 .قص  اددى

( دراسات تناولت الرحالت المعرفية خالل 2)
 وقد توصلت ة مهارات التعلم الذاتي:الويب وتنمي

إىل أن  (Wood & Quitadamo ,2007) دراسة
أسهم يف  استخدام الرحةا ادعرفية خة  الويب

وما أودا   لديهم، والتجرد التخيل تنمية مهاريت
 ((Ikpeze & Boyd,2007دراسة أوبلو بويد 

فعالية اسرتاتيجية الويب وويوت يف تنمية مهاراا 
مي، ومهاراا التفك  عا  الرتبة لدى التنوير العل

دراسة  وما وشفتدة  الصف الوادس االبتدا ي،  
(Li & Yang, 2007)   أن الرحةا ادعرفية خة

الويب مسحت للطة  أن يوتكشفوا، ويتحققوا 
بنا  معرفًيا خاًصا   بأنفوهم من ادعلوماا، وحيققوا

ية هبم، إضافة إىل التعامل مع ادعرفة بطريقة عمل
مفيدة، ال تعتمد على احلفظ واالستظهار، وهذا أسهم 

  يادة ووذل  العلمي، التفك  مهاراا يف تنمية
التجريبية، وما أشارا  اجملموعة لصا  للتعلم الدافعية
 داللة ذاا فروق إىل وجود (م3442، جودة)دراسة 

 لصا  العلمي التفك  مهاراا تنمية يف إحصا ية
 Shing دراسة نتا   وتضيفالتجريبية،  اجملموعة

&Wen, 2010)) داللة ذاا فروق إىل وجود 
 مادة يف يالتعليم األدا  يف اجملموعت  ب  إحصا ية
التجريبية، وما تش  نتا    اجملموعة لصا  ادوسيقى
إىل أن استخدام  (Hui Yang (2011 , دراسة

 للمعلم  قدمت اليت الرحةا ادعرفية خة  الويب
ادهاراا  لديهم وث ًا من دورا التدريبية، االدورا يف

التعاوين، والتفك  اإلبداعي، والتفك   منها: )التعلم
 .الناقد(

: أوـدا . دراسات تناولت أساليب التعلم المفضلة3
عــدة دراســاا أمهيــة مراعــاة أســاليب الــتعلم ادفضــلة لــدى 

االسـتيعا   مـن وـل يف وبـ  حتوـن حدو  يف ادتعلم 
 عنـدما اددرسـة، يف انضـبادهم ودرجـة للطلبـةادفـاهيمي 

  الـتعلم أسـاليب مـن يفضـلون  متضمًنا مـا تعليمهم يكون
(Grigorenko &Sternberg,1997 ،)   وما أودا

 ليتعلمـوا للطلبـة الفرصـة إتاحـة أن الدراسـاا بعـ،

 احلـوافل توليـد يف إجيـا  أثـر ل  يفضلون  الذي باألسلو 

 الـــتعلم إىل الدافعيـــة درجـــة و يـــادة لـــديهم،

 الـيت الدراسـة أوـدا وقـد  (Snyder, 2000).عندهم

 الواحـد الصـف دلبـة أن Dunn, ( 2001) دن  أجر ا

 ادواد يف الطلبة أدا  وأن متنوعة، تعلم بأساليب يتعلمون

 حتصـيل تعلمهـم، وأن بأسـاليب يتـأثر ادختلفـة التعليميـة

 ليبوأسـا التعلـيم أسـاليب تتفـ  حـ  إجيابًيا يتأثر الطلبة

، وفيمـــا يلـــي التعريـــف بالدراســـاا ا،اصـــة اتيـــ ي الـــتعلم
: االســتيعا  ادفــاهيمي، ومهــاراا االدراسـة التــابع ، ومهــ

 التعلم الذايت.
( دراسات تناولت أساليب الاتعلم المفضالة وتنمياة 1)

ويـــــــــــــرى ديــــــــــــو وبيوـــــــــــــن  االسااااااااااااتيعاب المفاااااااااااااهيمي:
(Diane&Bisson (2002  أن معرفــة وــل مــن ادعلــم

م ألســـــاليب الـــــتعلم أمـــــر أســـــاس حلـــــدو  الـــــتعلم وادـــــتعل
الفعا ؛ ألن  يوفر جلميع الطـة  فرصـاً متوـاوية إليهـار  
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وـــل قـــدرا م علـــى الـــتعلم واســـتخدامها، ومـــا أوضــــحت 
العديد من الدراساا واألدبيـاا الرتبويـة أن األدا  ادعـريف 
للطة  يكون أفضل إذا ما توافقت أساليب تعلمهم مع 

يس اليت يوـتخدمها معلمـوهم  الـديب اسرتاتيجياا التدر 
م(، ويتف  هذا مع ما تهود نتا   دراسة رواشـده 344١)

م( مــــن وجــــود أثــــر ألســــاليب الــــتعلم يف 3444وآخــــرين )
حتصيل الطة  دادة الكيميا ، وتتف  مـع هـذه نتـا   مـا 

(؛ حيـــــ  Steyn&Mare,2003جـــــا ا بـــــ  دراســـــة )
أوـــــــــدا وجـــــــــود أثـــــــــر ألســـــــــاليب الـــــــــتعلم يف حتصـــــــــيلهم 

ــــــــــة، ووــــــــــذل  دراســــــــــة وا  وتوــــــــــاهبم للمفــــــــــاهيم الكيميا ي
(Manochehei&Young,2008 بينما ختتلف مع ،)

الــيت  (Robersts&Dyer,2005هــذه النتيجــة دراســة )
ــــــــــة ال تــــــــــهثر يف  توصــــــــــلت إىل أن أســــــــــاليب تعلــــــــــم الطلب

 حتصيلهم.
( دراساااااات تناولااااات أسااااااليب الاااااتعلم المفضااااالة 2)

شـــــــده : يهوـــــــد ) رواوتنمياااااااة مهاااااااارات الاااااااتعلم الاااااااذاتي
م( أن أساليب التعلم تهثر يف ويفيـة حـل 3444وآخرون،

ادشـــــــــكةا، وإجنـــــــــا  ادهـــــــــام، وادشـــــــــاروة يف األنشـــــــــطة 
، يادختلفــة، وويفيــة التواصــل مــع ا خــرين، ويضــيف غــا  

م( أن حتديــد أســاليب تعلــم ادتعلمــ  3448ودليمــاا )
يوـــــاعد علـــــى تقـــــدمي أنشـــــطة وخـــــرباا تعليميـــــة متنوعـــــة 

ــــــادة ومتناغمــــــة مــــــع أســــــاليب هم التعليميــــــة، ويــــــهدي إىل  ي
دوافعهـــــــم، وإقبـــــــاهلم علـــــــى التعامـــــــل بنجـــــــاة يف ادوقـــــــف 

م( عـــدم 3442التعليمـــي. ومـــا وشـــفت دراســـة النـــادي )
وجــود تــأث  دا  إحصــا ًيا يف ملــو عــاداا العقــل )ادثــابرة، 
وادرونــة، والتــأين( لــدى دالبــاا الصــف الثــاين اإلعــدادي 

/حروي(، يتف  ذل  باختةف أملاا التعلم )مسعي/بصري
مـــــــــــع مـــــــــــا أودتـــــــــــ  نتـــــــــــا   دراســـــــــــة هنـــــــــــدري وآخـــــــــــرين 

(Hendry,et al,2005)    مــن عــدم وجــود تــأث  دا
إحصا ًيا ب  أساليب الـتعلم )الومعي/البصـري/احلروي(، 
وتفضــــيل العمــــل اجلمــــاعي وتقيــــيم األدا ، بينمــــا أوــــدا 

م( وجـود عةقـة بـ  أسـاليب 344١نتا   دراسة اللغل )
ة على االستدال  العلمي والتحصيل؛ حي  التعلم والقدر 

ـــــــتعلم احلروـــــــي مث  ـــــــدرة ذوو ملـــــــق ال إن أعلـــــــى الطـــــــة  ق
 الومعي، ويأيت يف األخ  ذوو النمق البصري.
يتضـــــــال مـــــــن تعقياااااااب علاااااااى الدراساااااااات الساااااااابقة: 

 الدراساا والبحو  الوابقة أن:
تنويـــع اســـرتاتيجياا التـــدريس ســـاهم يف العديـــد مـــن  -

منها تنمية ادفاهيم البيولوجية متي اا التعلم التابعة 
وتقدير الذاا وااللاه  و االعتماد اإلجيا  ادتباد  
وحتو  فـرص النجـاة والـدافع لإلجنـا  العـام والفـي، 
وااللاه  و التعلم، بينمـا وانـت نتيجـة التفاعـل بـ  
تنويــع اســرتاتيجياا التــدريس وأملــاا الــتعلم ادفضــلة 

لعـــاداا العقليـــة الثةثـــة مل يكـــن لـــ  تـــأث  يف تنميـــة ا
 )ادثابرة، وادرونة، والتأين(.

تروــــل البحــــو  والدراســــاا الوــــابقة ا،اصــــة بتنميــــة  -
االســــتيعا  ادفـــــاهيمي ومهـــــاراا الــــتعلم الـــــذايت علـــــى 
استخدام اسرتاتيجياا تدريوية مثل ادناقشـة وا،ـرباا 
ـــــم الباحـــــ  ال توجـــــد دراســـــة  العمليـــــة، وىف حـــــدود عل

م الرحةا ادعرفية عـرب الويـب سابقة اعتمدا استخدا
يف تنميــــة االســــتيعا  ادفــــاهيمي يف مــــادة الكيميــــا  أو 

 مهارة التعلم الذايت.

 مــــن عــــرض البحــــو  والدراســــاا الوــــابقة  ا،اصــــة -
بـالرحةا ادعرفيـة عـرب الويـب وتنويـع الـرحةا ادعرفيــة 

يف جمــا   عربيـة اايتضـال عــدم وجـود دراسـعـرب الويـب 
سـوا   حلـة الثانويـة يف البياـة العربيـة،تعليم الكيميـا  بادر 

ــــــة  ــــــة عربي يف ادملكــــــة العربيــــــة الوــــــعودية أو يف أي دول
  أخرى، مما وان دافًعا للقيام هبذه الدراسة.

استفادا الدراسة احلالية من التأصيل النظري  -
للدراساا الوابقة ا،اصة بالرحةا ادعرفية عرب 

ذ بع، الويب يف بنا  اإلجرا اا التدريوية، وتنفي
 اإلجرا اا اديدانية.

لإلجابة عن توابالا الدراسة الراهنة إجراءات البحث: 
 اتبع الباح  اإلجرا اا ا تية:

: ا اختيار وحديت أواًل: اختيار المحتوى العلمي
)التفاعل الكيميا ي، وادو ( ادقررة على دة  الصف 
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األو  الثانوي يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 
 م؛ وذل  لألسبا  ا تية: 3442/3444

أوــدا وثــ  مــن الدراســاا واألدبيــاا الرتبويــة  .4
الكيميـا  يواجهـون صـعوباا  أن وث ًا من معلمـي

يف تدريس مفـاهيم )التفاعـل الكيميـا ي، وادـو (، 
ومن هذه الصعوباا على سبيل ادثا  ال احلصر: 

م، 3442م، الوــــليم،3441)احلــــذيفي والــــدغيم،
م( )صـــعوبة فهـــم الطالـــب 3444ل،احلـــذيفي وادلـــ

للمعادلـــة الكيميا يـــة، ووتابتهـــا بصـــورة صـــحيحة، 
وصـــــــعوبة فهـــــــم الطالـــــــب دكـــــــون أو أوثـــــــر مــــــــن 
مكونـــــاا التفاعـــــل الكيميـــــا ي، وصـــــعوبة توصـــــل 
الطالـــب دوـــتوى الـــتمكن ادطلـــو  حلـــل ادشـــكلة 
ــــــــ   الكيميا يــــــــة بصــــــــورة صــــــــحيحة(، وترجــــــــع تل
الدراســـــــاا هـــــــذه الصـــــــعوباا إىل أن: )معلمـــــــي 
الكيميـــــــا  ال يهوـــــــدون علـــــــى فهـــــــم ميكانيلمـــــــاا 
التفــــــــاعةا يف أثنــــــــا  و ن ادعادلــــــــة الكيميا يــــــــة؛ 
وذلــ  ألن معلمـــي الكيميـــا  يروــلون علـــى حفـــظ 
احلقا   دون االهتمام باوتوا  ادفاهيم العلمية؛ 
ـــــا  ال يتبعـــــون اســـــرتاتيجية معينـــــة  فمعلمـــــو الكيمي

 لتدريس ادفاهيم الكيميا ية وحل مشكة ا(.
ر الطــــــــة  بعــــــــ، ادفــــــــاهيم الــــــــواردة يف يفوـــــــ .3

الوحدة بطريقة خمتلفة متاًمـا عـن التفوـ  الصـحيال 
 يف ضو  تصورا م الوابقة ادألوفة. 

تتضــــمن موضــــوعاا الوحــــدة عــــدًدا وفــــ ًا مــــن  .4
الطالــــب،  االتجــــار  وادهــــام العلميــــة الــــيت يهديهــــ

األمــر الــذي حيفــل الطــة  علــى ممارســة مهــاراا 
 امها يف تنفيذ األنشطة.التعلم الذايت واستخد

ــــــذ  .0 ــــــيال موضــــــوعاا الوحــــــدة الفرصــــــة للتةمي تت
 .دمارسة مهاراا التعلم الذايت

ثانًيا: تحديد مهارات التعلم الذاتي التي ينبغي تنميتها 
اشتقاق ادهاراا ا طالب الص  األول الثانوي: لدى 

 من خة  حتليل عدة مصادر متثلت فيما يأيت:

يف جمــا  الــتعلم الــذايت  البحــو  والدراســاا الوــابقة .4
م، 3443م، يوســــــــــــف، ،3441منهــــــــــــا: )عمــــــــــــار،

 م(. 3441،اللعبـيو اا عبيد

بعـ، ادقــاالا والكتــب األوادريــة يف الــتعلم الــذايت  .3
مكتـــــــــب ، Decker,2003م، 3444منها)الفـــــــــار،

 م(.344١الرتبية العر  لدو  ا،لي ،

ـــتعلم الـــذايت  .4 بعـــ، الكتـــب و الدراســـاا يف جمـــا  ال
م، 3443م، بلقـــــــــــــيس،3443،منهـــــــــــــا )اليابشـــــــــــــي

 م(.3441عامر،

وبعــــد حتديـــــد ادهـــــاراا ا عرضــــها علـــــى جمموعـــــة مـــــن 
ااكم  يف جما  ادناه  ودرق تدريس العلـوم، وجمموعـة 
مـــــن ااكمـــــ  يف اجملـــــا  األوـــــادري لتـــــدريس الكيميـــــا ، 
وعلـــــــى ضـــــــو  مةحظـــــــاا الوـــــــادة ااكمـــــــ  ا إجـــــــرا  

حت القا مــة يف التعــديةا الــيت أشــاروا إليهــا؛ حــىت أصــب
صـــور ا النها يـــة؛ تشـــتمل علـــى مخـــس مهـــاراا أساســـية، 

 (.4ومخس وعشرين مهارة فرعية ملح  )
تكونـــت مـــواد  ثالثًاااا: إعاااداد ماااواد المعالجاااة التجريبياااة:

ادعاجلـة التجريبيــة يف هــذا البحــ  مــن وتيبــ  للطــة  يف 
وحديت )التفاعل الكيميا ي( و)ادو (، واليت متثـل ااتـوى 

ي للفصــــــل الدراســــــي الثـــــاين مــــــن مــــــنه  الكيميــــــا  العلمـــــ
 قام الباح  بنعداد ما يأيت: ، وقد بالصف األو  الثانوي

ــــــــب يف : . كتااااااااابي الطالااااااااب1 ا إعــــــــداد وتــــــــا  الطال
الوحــــدت  ادختــــارت ، عــــن دريــــ  إعــــادة صــــياغة وحــــديت 
)التفاعــل الكيميــا ي وادــو ( اــا يتناســب مــع اإلجــرا اا 

اتيجييت الــرحةا ادعرفيـــة خـــة  التدريوــية ا،اصـــة باســـرت 
ودويلة اددى(، حي  تضمن ول   -الويب )قص ة اددى

وتا  من وتا  الطالب علـى سـتة عناصـر أساسـية لبنـا  
، وهـي ومـا (Web Quest)رحلـة معرفيـة خـة  الويـب 

 يأيت:
التقــــــــــدمي للــــــــــدرس (: Introduction)المقدمااااااااااة  -

وضـــيال والتمهيـــد لـــ  إلثـــارة دافعيـــة الطـــة ، حيـــ  يـــتم ت

                                                 


( كتاب الطالب 3-2ملحق )   
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فكـــرة الـــدرس وعناصـــره، والرتويـــل علـــى أهدافـــ  مـــن أجـــل 
وضع الطالب يف تصور موب  حـو  مـا سـيتعلم ، وعـادة 
تتكـــــون مـــــن فقـــــرة قصـــــ ة علـــــى شـــــكل ســـــيناريو توضـــــال 

 الفكرة، وتث  دافعية الطالب.
النتيجـة النها يـة حتديـد  (: وفيها يـتمTaskالمهمة ) -

ا من  ا أساسيً ورً هذا ادكون حم ديعادطلوبة من ادتعلم ، و 
. وقـــد تكـــون ادهمـــة جمموعـــة يف رحلـــتهم طـــة ينطلـــ  ال

مــــن األســــالة، جييبــــون عنهــــا مــــن خــــة  رحلــــتهم، أو أن 
يطلـب مــنهم رسـم خريطــة مفاهيميــة دـا تعلمــوه، أو وتابــة 
تقريــر أو حبـــ  قصــ ، أو رســـم صــورة أو تصـــميم ملصـــ  
عن ادوضوع، أو مجع صور، وفيديو، ومعلوماا، وتقـدمي 

 رض عنها.ع
حيتــــوي هــــذا اجلــــل  علــــى  (:Process) اإلجااااراءات -

لتنفيذ ادهام ادطلوبـة،  اتباعهاحتديد للخطواا اليت جيب 
ويـــتم فيـــ  تقوـــيم الطـــة  إىل جمموعـــاا، وتو يـــع العمـــل 

 بينهم، وحتديد اللمن  الة م لتأدية ادهام.
 جيـــب الـــيت ادواقـــع ســـرد (:Resources) المصاااادر -

 وهـو بادهـام ادطلوبـة، مباشـرة وربطهـا ا، يار  ادتعلم على
 استخدامووذل  ركن ادتعلم،  عمل حمالة ال سيوهل ما

 وادوســـــوعاا، الكتـــــب،: مثـــــل أيًضـــــا، تقليديـــــة مصـــــادر
 .واألقراص، أو الذها  دناد  معينة واجملةا،

(: يـــتم وضـــع جمموعـــة مــــن Evaluation) التقيااايم -
أيضــا  مـدى التعــاون ادعـاي  لتقيـيم أدا  الطلبــة، وقـد يقـيم 

وتوــــتخدم قــــوا م الرصــــد يف تقيــــيم أدا  يف إجنــــا  ادهــــام، 
الطلبـــة ونتـــاجهم يف الـــرحةا ادعرفيـــة مـــن خـــة  الويـــب  

 (4وما هو ادب  بالشكل )

 
قــــوا م الرصــــد يف تقيــــيم أدا  ونتــــارت الطلبــــة يف  (4)شــــكل 

 عرفية خة  الويبالرحةا اد
 وختتلف معاي  التقييم حوب ادهمة ادطلو  إجنا ها.

(: وهــــــــي ملخــــــــ  دــــــــا Conclusion)الخاتمااااااااة  -
سيتعلم  ادتعلمون بنهاية الرحلة، وما يتم تذو  ادتعلم  

بادهـــــاراا الـــــيت اوتوـــــبها ادتعلمـــــون عنـــــد هنايـــــة الرحلـــــة، 
ــــلهم علــــى االســــتفادة مــــن النتــــا   الــــيت ا التو  صــــل وحتفي

 إليها.
وقـــــد اشـــــتمل وتـــــا  الطالـــــب األو  وادصـــــمم وفـــــ       

اســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة خــة  الويــب قصــ ة ادــدى 
( درًســـــا ا تقـــــدرها إىل الطـــــة  علـــــى مـــــدار 41علـــــى )

( حصــــة علــــى مــــدار شــــهرين، بينمــــا اشــــتمل وتــــا  41)
الطالــب الثــاين وادصــمم وفــ  اســرتاتيجية الويــب وويوــت 

( دروس ا تقــــدرها إىل التةميـــــذ 1لـــــى )دويلــــة ادــــدى ع
 ( حصة على مدار )مخوة أسابيع(.41على مدار )

ا إعــداد دليليــ  للمعلــم، وــل دليــل  . دلياال المعلاام2
خـــــاص باســـــرتاتيجية مـــــن اســـــرتاتيجييت الـــــرحةا ادعرفيـــــة 

ودويلـــة( ادـــدى، ويتضـــمن وـــل  -خـــة  الويـــب )قصـــ ة
 دليل من الدليل  على العناصر ا تية: 

: تشــتمل ادقدمــة علــى التعريــف باســرتاتيجية مقدمااة -
الـــــيت تقـــــوم عليهـــــا هـــــذه  ةالتـــــدريس والفكـــــرة النظريـــــ

                                                 


( دليل المعلم. 5-4ملحق )   

 مبتدئ 

1 

 متطور

2 

 بارع

3 

 نموذجي

4 

 النتائج

 العمل

 التعاوني

لم 
 يتعاون

مع 
 رفاقه

تعاون 
 مع فرد

واحد 
 فقط

تعاون مع 
 كامل

فراد أ
 المجموعة

 اأبدى تعاون  
 فعال  

 او نشيط  

 

 النتاجات
 ةالمقدم

تقديم 
 عرض

بدون 
 صور

بدون 
 خريطة

تقديم 
 عرض

مع 
صور 
 مناسبة

بدون 
 خريطة

 تقديم عرض

مع صور 
 مناسبة

و خريطة 
 توضيحية

 تقديم عرض

مع صور 
 متعددة

و خريطة 
 توضيحية

 ملونة

 

 العرض

 المقدم

 من

 الطالب

قراءة 
 سليمة

مع 
 بعض

 األخطاء

قراءة 
سليمة 
 بدون

 أخطاء

قراءة سليمة 
 ةعبرم

 بدون أخطاء

ة عبرقراءة م
 وتمثيلية

 بمهارة فنية

 

 الجهد

 الخاص

 المبدع

إجادة 
تقديم 

 العرض

مهارة 
 البحث

في 
 اإلنترنت

الجمع بين  تمثيل  الحالة
 عدة مهارات
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االســرتاتيجية، وأهــم اإلجــرا اا الــيت تهوــدها، ونبــذة 
عـــن ويفيــــة التــــدريس باســـرتاتيجية الــــرحةا ادعرفيــــة 

 خة  الويب.

: األهـــــداف ألهاااااداف العاماااااة لوحااااادتي الدراساااااةا -
ادهارية، والوجدانيـة( لكـل درس الولووية )ادعرفية، و 
 من دروس الوحدت .

إجاااااراءات التااااادري  وفًقاااااا الساااااتراتيجية الوياااااب   -
: تشـــتمل علــــى توجيهـــاا للمعلـــم بشــــأن كويسااات

تدريس موضوعاا دروس الوحدت ، وأدوار ول من 
ادعلـــم وادـــتعلم داخـــل ادوقـــف التعليمـــي، مـــع تأويـــد 

 تعميـــــــ  ادعرفـــــــة وتـــــــدقيقها للوصــــــــو  إىلالبعـــــــدين )
 مهاراا التعلم الذايت(. -هناياا ونتا   جديدة

نمااااااااااذج خطاااااااااط الااااااااادروس والتوزياااااااااع الزمناااااااااي  -
للموضااااااااوعات وفًقاااااااااا لكاااااااال اساااااااااتراتيجية مااااااااان 
اسااااتراتيجيتي الاااارحالت المعرفيااااة خااااالل الويااااب 

: حيــــ  ا أو طويلااااة الماااادى( -)قصااايرة الماااادى
( درًســــــا، وفًقــــــا 41تقوــــــيم دروس الوحــــــدت   إىل )

( 1قص ة اددى، وإىل ) السرتاتيجية الويب وويوت
دروس فقــــــق، وفًقــــــا الســــــرتاتيجية الويــــــب وويوــــــت 
ـــــــد ادعلـــــــم خبطـــــــق حتضـــــــ   دويلـــــــة ادـــــــدى، وا تلوي
 -الــــدروس، واشــــتملت علــــى ) األهــــداف اإلجرا يــــة

والوســا ل التعليميــة الــيت ركــن  -واألنشــطة التعليميــة
وأســـاليب  -ودريقـــة الوـــ  يف الـــدرس -اســـتخدامها
 التقومي(.

ــــــب علــــــى             ــــــا  الطال ــــــي ادعلــــــم، ووت وا عــــــرض دليل
يف  جمموعــة مــن ااكمــ ، وا إجــرا  التعــديةا الة مــة

ضــو  آرا  الوـــادة ااكمـــ ، واقرتاحــا م، وبـــذل  يكـــون 
يف  دلـــــية ادعلــــــم، ووتابــــــا الطالـــــب صــــــاحل  لةســــــتخدام

 (.1-0صور ما النها ية، ملح  )

                                                 
 ( أسماء السادة المحكمين6ملحق )     

ثة  أدواا،  : ا إعدادرابًعا: إعداد أدوات البحث
منهما أداتان ليرض قياس ادتي اا التابعة، وما حد  

 عليها من تأث  بفعل ادعاجلة التجريبية وهي:
يهـــــدف هـــــذا : أسااااااليب الاااااتعلم المفضااااالة.مقيااااااس 1

ادقياس إىل التعرف على أملاا تعلم دة  الصف األو  
الثـــــانوي )عينـــــة البحـــــ (، وقـــــد ا إعـــــداد ادقيـــــاس وفقـــــاً 

 تية:للخطواا ا 
: أسااااااليب الاااااتعلم المفضااااالةأ.تحدياااااد أبعااااااد مقيااااااس 

قام الباح   أساليب التعلم ادفضلةلتحديد أبعاد مقياس 
بـــاالدةع علـــى بعـــ، ادقـــاييس والقـــوا م ادتعلقـــة بأملـــاا 

 Abiator′s)الـتعلم منهــا: قا مـة أملــاا الـتعلم البيــاتور 

Learning Styles,2003) وقا مــــــة ميمليــــــتكس ،
 Memletices Learning) ألملــــــاا الــــــتعلم

Styles,2003 ) واســتبانة فــارك ،(The VARK 

Questionnaire,2003) مقيــــــــــــــــــــــــــاس واســــــــــــــــــــــــــيدى ،
(Cassidy Learning Styles,2004 وقا مـــة ،)

 Felder Learningفيلــدر دوــال أســاليب الـــتعلم) 

Styles,2004 ومقيــاس أملــاا الــتعلم ادفضــلة النــادي ،)
لـــــتعلم لعةونــــــة م(، ومقيـــــاس أســــــاليب ا3442)النـــــادي،

ـــــة، وبلعـــــاوي، ـــــاس أملـــــاا 3444وبلعاوي)عةون م(، ومقي
الــــــــــــــتعلم لرواشــــــــــــــدة، ونوافلــــــــــــــ ، العمــــــــــــــري )لرواشــــــــــــــدة، 

م( ومقياس أملاا التعلم ادفضلة هليةا، 3444وآخرين،
م(، 3444والـــــــــلعيب، وشـــــــــدفاا )هـــــــــيةا، وآخـــــــــرون ،

وباســـتقرا  العـــرض الوـــاب  وحتليـــل ادقـــاييس واالســـتباناا 
التعلم، ويف ضـو   تعريـف أسـاليب الـتعلم وقوا م أساليب 

يف هــذا البحــ  خلــ  الباحــ  إىل حتديــد أبعــاد مقيــاس 
 التعلم إىل ثةثة أبعاد متثل أساليب التعلم احلوية ا تية: 

 وســـــيق إدراوـــــي البعاااااد األول: أسااااالوب سااااامعي :
يعتمــــد فيــــ  ادــــتعلم علــــى اإلدراك الوــــمعي والــــذاورة 

 اجلتها.الومعية يف استقبا  ادعلوماا ومع

  :وســـــيق حوـــــي البعاااااد الثااااااني: أسااااالوب بصاااااري
إدراوـــــي يعتمـــــد فيـــــ  ادـــــتعلم علـــــى اإلدراك البصـــــري 
 والذاورة البصرية يف استقبا  ادعلوماا ومعاجلتها.
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 :وســـــيق حوـــــي أسااااالوب حركاااااي البعاااااد الثالاااااث :
إدراوــي يعتمــد فيــ  ادــتعلم علــى اإلدراك اللموــي يف 

 استقبا  ادعلوماا ومعاجلتها.

أعــد الباحــ  المقياااس فااي صااورته المبدئيااة: ب. إعااداد 
ادقيــاس يف صــورت  األوليــة علــى غــرار دريقــة ليكــرا؛ حيــ  

( عبـاراا يف وـل بعـد مـن األبعـاد الثةثـة الوـاب  44صاغ )
حتديـــدها، ووضـــع أمـــام وـــل عبـــارة ثةثـــة بـــدا ل لةســـتجابة 

نـــادرًا(، ولقـــد بلـــد عـــدد عبـــاراا ادقيـــاس  -أحيانـــا -)غالبـــاً 
وقــــــد  ود ادقيــــــاس اقدمــــــة تعــــــرف الطــــــة   عبــــــارة،( 44)

 بطبيعة ادقياس، وبيان اهلدف من ، وويفية اإلجابة عن .
للتحقــ  مــن صــدق مقيــاس أســاليب ج. صاادق المقياااس: 

الـــــتعلم ادفضـــــلة، قـــــام الباحـــــ  بعرضـــــ  علـــــى جمموعـــــة مـــــن 
ااكم  ألخذ آرا هم في  من حي  دقـة صـياغة عباراتـ  يف 

عملية تصنيف الطة  حوب  ضو  ما تتضمن  وما تتطلب 
تفضـية م إلدراك ادعلومـاا والتعامـل معهـا، ومـدى انتمــا  
العبـــاراا لكـــل بعـــد تنـــدررت حتتـــ ، ومـــدى مة متهـــا لطبيعـــة 
دـــــــة  الصـــــــف األو  الثـــــــانوي وخصا صـــــــهم، وقـــــــد قـــــــام 
ـــــنجرا  بعـــــ، التعـــــديةا الـــــيت اقرتحهـــــا الوـــــادة  الباحـــــ  ب

ــــاس ــــ  مهشــــرًا لصــــدق ادقي ــــذل  ااكمــــون، وجعــــل ذل ، وب
ــــــتعلم  ــــــل أملــــــاا ال ــــــة أبعــــــاد، متث ــــــى ثةث ــــــاس عل اشــــــتمل ادقي
الثةثة)الوـــمعي/ البصـــري/ احلروـــي(، ورثـــل وـــل ملـــق تعلـــم 

 ( عباراا.44)
وبذل  أصبال ادقياس معدًا يف صورت  النها ية،      

( األبعاد 3( عبارة، ويوضال جدو  )44وادكونة من )
ثل ول بعد من الثةثة للمقياس وأرقام العباراا اليت مت

 أبعاده الثةثة.
 ( مفردات أبعاد مقياس أساليب التعلم2جدول)
أبعاد 
 المقياس

عدد  أرقام عبارات كل أسلوب من أساليب التعلم
 العبارات

أسلوب 
التعلم 
 السمعي

2/6/8/12/14/16/19/21/24/29 11 

أسلوب 
التعلم 
 البصري

1/4/7/11/15/18/22/25/27/31 11 

أسلوب 
التعلم 
 كيالحر 

3/5/9/11/13/17/21/23/26/28 11 

 31 المجموع

: حلوـــا  ثبـــاا ادقيـــاس ا حسااااب ثباااات المقيااااس. د
ـــة )ألفـــا ورونبـــاخ(، ووـــان معامـــل الثبـــاا  اســـتخدام معادل

(، األمــــر الــــذي يــــد  علــــى أن ادقيـــــاس 4ر32موــــاويًا )
درجـــة مقبولـــة مـــن الثبـــاا، وبـــذل  فهـــو صـــا  ألغـــراض 

ة  التطبيـــ  الوـــاب  البحـــ  العلمـــي، ومـــا وجـــد مـــن خـــ
ــــاس  للمقيــــاس أن  مــــن اإلجابــــة عــــن مجيــــع مفــــرداا ادقي

 ( دقيقة.44حوا  )
بلد عدد عبـاراا ادقيـاس ها. الصورة النهائية للمقياس: 

 ( عبــــــــارة، وذلــــــــ  بعــــــــد إجــــــــرا 44يف صــــــــورت  النها يــــــــة)
التعــديةا الوـــابقة. وقــد أعطيـــت العبــاراا الـــيت أجيـــب 

اا(، ويف خانة ) أحيانًـا عنها يف خانة )غالًبا ثة  درج
درجتان(، ويف خانـة )نـادرًا درجـة واحـدة(، وقـد ا لميـع 
الدرجاا ا،اصـة بكـل بعـد حلوـا  الدرجـة األعلـى الـيت 

وادقياس يف متثل أسلو  التعلم ادفضل لدى ول دالب، 
 (.3صورت  النها ية ملح  )

قـــام الباحـــ  . إعاااداد اختباااار االساااتيعاب المفااااهيمي: 2
تبـــــار االســـــتيعا  ادفــــاهيمي يف وحـــــديت )ادـــــو ، بنعــــداد اخ

والتفاعـــل الكيميـــا ي( بعـــد أن ادلـــع علـــى بعـــ، الدراســـاا 
م(، و)حممــد، 344١وادراجـع منهـا )حوـام الـدين، رمضـان،

ــــــــــــــــــا ، 3441 م(، 3444م(، و)جــــــــــــــــــابر،3441م(، و)الب
، (Yesiloglu, etal,2008م(، و)3443و)احلصـان، 

 :وذل  من خة  اتباع ا،طواا ا تية
قيــــاس االســــتيعا  ادفــــاهيمي  أ.الهاااادف ماااان االختبااااار:

الصــــــحيال والــــــدقي  للمفــــــاهيم األساســــــية لــــــدى دــــــة  
الصــف األو  الثــانوي )عينــة الدراســة( يف وحــديت )ادــو ، 
والتفاعــل الكيميــا ي(، ادتضــمنة ادفــاهيم ا تيــة )التفاعــل 

تصـــــــــنيف  -ادعادلـــــــــة الكيميا يـــــــــة ادو ونـــــــــة -الكيميـــــــــا ي
ادعادلـــة األيونيـــة  -االـــو  ادـــا ي -يميا يـــةالتفـــاعةا الك

 -ادعادلـــة األيونيـــة النها يـــة -ادـــذيب -ادـــذا  -الكاملـــة
الصـيد الكيميا يــة -الكتلــة ادوليـة -عـدد أفوجـادرو -ادـو 
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ــــد ادوــــتوياا ا تيــــة  ــــ  عن ــــب النوــــيب اداــــوي( وذل الرتوي
 م(.3443:)احلصان، 

 قـــــدرة ادـــــتعلم علـــــى تقـــــدمي التوضااااايح :
قنــــة، وشــــرة مناســــب ومتطــــور للظــــواهر أوصــــاف مت

 واألحدا ، واألفكار.

 ـــــدرة ادـــــتعلم علـــــى إعطـــــا  التفساااااير : ق
 التفو  الصحيال لبع، ادواقف ادرتبطة بادفاهيم.

 قـــدرة ادـــتعلم علـــى اســـتخدام التطبياااق :
 ادعرفة بفاعلية يف مواقف أخرى جديدة.

 قـدرة ادـتعلم علـى متثيـل اتخاذ منظاور :
د مــن الطــرق ادختلفــة وحلهــا مشــكلة وتصــويرها بعــد

 من  وايا خمتلفة.
متـــت صـــياغة مفـــرداا ب. صااايا ة مفاااردات االختباااار: 

االختبار على ملق االختيار من متعـدد، وقـد صـييت وـل 
مفـــردة علـــى هياـــة ســـها  أو عبـــارة ناقصـــة، يعقبهـــا أربعـــة 

( 00اختباراا، ويتكون االختبار يف صورت  ادبد ية مـن )
 .مفردة

: للتأوـــد مـــن صـــدق االختبــــار، ا رج. صااادق االختباااا
عرضــ  علــى جمموعــة مــن أســاتذة ادنــاه  ودــرق تـــدريس 
العلـــــــوم؛ وذلـــــــ  للحكـــــــم علـــــــى مـــــــدى مشـــــــو  األســـــــالة 
ومناسبتها للمحتوى، وللطة ، ودقـة صـياغتها، وأبـدى 
الوــــادة ا،ــــربا  بعــــ، ادةحظــــاا منهــــا )إعــــادة صــــياغة 
بعــــــ، ادفــــــرداا، واختصــــــار عــــــدد مفــــــرداا االختبــــــار، 

ديل بعــ، البــدا ل(، وروعيـت تلــ  ادةحظــاا عنــد وتعـ
إعــداد الصــورة النها يــة لةختبــار، حيــ  ا تعــديل ثــة  
مفرداا، وحذف أربع مفـرداا أخـرى؛ ليصـبال االختبـار 

 ( مفردة، ويوضال  04يف صورت  النها ية مكون من )
 ( مواصفات اختبار االستيعاب المفاهيمي3جدول )

: دبـــــ  االختبـــــار يف صـــــورت  د. حسااااااب ثباااااات االختباااااار
األولية على عينة من دة  الصف األو  الثـانوي مـن غـ  

( دالًبــا ادرســة عنيــلة 41عينــة البحــ  األساســية وعــددها )
ين الثانويــــــــــــة ادينــــــــــــة عنيــــــــــــلة يف الفصــــــــــــل الدراســــــــــــي الثــــــــــــا

م(، وا حوا  ثباا االختبار باستخدام 3442/3444)

م( 3443( )عــةم،34معادلــة ويــود ريتشاردســون الصــيية) 
(، ممــا يــد  علــى أن االختبــار 4ر844ووجــد أنــ  يوــاوي )

 بدرجة عالية من الثباا. عيتمت
وما وجد من خة  التطبي  الواب  متوسق اللمن الة م 

 ( دقيقة.44) لإلجابة عن مفرداا االختبار يواوي

 المفاهيم
 مستويات االستيعاب المفاهيمي

المجم
 وع

النسبة 
 التوضيح المئوية

لتفسيا
 ر

 التطبيق
اتخاذ 
 منظور

التفاعل 
 4 6 5 4 2 الكيميائي

11 
1/1 

المعادلة 
الكيميائية 
 الموزونة

7 11 11 39 4 
11 
1/1 

تصني  
التفاعالت 
 الكيميائية

 7ر5 3 16  14 13
1/1 

المحلول 
 المائي

18 19 21 21 4 
11 
1/1 

المعادلة 
األيونية 
 الكاملة

 7ر5 3  25 24 22
1/1 

و المذيب، 
 المذاب

27   29 2 5 1/1 

المعادلة 
األيونية 
 النهائية

33 34 15 36 4 11 
1/1 

 4 38 31 37 1 المول
11 
1/1 

عدد 
 أفوجادرو

 7ر5 3  28 3 8
1/1 

الكتلة 
 المولية

26 31 32 41 4 
11 
1/1 

الصيغ 
 الكيميائية

23 9   2 5 1/1 

التركيب 
النسبي 
 المئوي

17 12 35  3 
 7ر5
1/1 

 41 8 9 11 12 المجموع
111 
1/1 
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بلــــد عــــدد مفـــــرداا  :هااااا. الصااااورة النهائيااااة لالختباااااار
االختبـــار يف صـــورت  النها يـــة بعـــد إجـــرا  التعـــديةا عليـــ  

ـــــــت درجـــــــة واحـــــــدة لكـــــــل إجابـــــــة 04) ( مفـــــــردة، وأعطي
صـــــحيحة لكـــــل مفـــــردة مـــــن مفـــــرداا االختبـــــار، وصـــــفر 
لإلجابــة ا،اداــة، وبــذل  تكــون الدرجــة الكليــة لةختبــار 

 .(8يف صورت  النها ية ملح  ) الختبار( درجة، وا04)
قـــام الباحـــ  إعاااداد مقيااااس مهاااارات الاااتعلم الاااذاتي: .4

بنعـــداد مقيـــاس مهـــاراا الـــتعلم الـــذايت بعـــد أن ا االدـــةع 
على بع، ادقاييس واألدواا ادوتخدمة يف قياس مهـاراا 
الــــــــتعلم الــــــــذايت ومنهــــــــا: اختبــــــــار مهــــــــاراا الــــــــتعلم الــــــــذايت 

، واختبار مهاراا التعلم الذايت م(3440)النجدي، ومعبد،
واســـتبيان عـــاداا ومهـــاراا الـــتعلم  ،م(3448أبـــو نـــاجى،)

م(، واستبيان مهاراا التعلم 3444الذايت )سعيد، وجة ، 
ـــذايت وعاداتـــ  ) ـــتعلم 3441عمـــار،ال م( ومقيـــاس مهـــاراا ال

 Self-Regulated (Bell,2006)ادــــــــــــــــــــــــــــنظم ذاتيًــــــــــــــــــــــــــــا
Learning kills(SRLSS) ،(Bernard,etal,200) 

ومقيـــــــــــــــاس مهــــــــــــــــاراا الـــــــــــــــتعلم ادــــــــــــــــنظم ذاتيًـــــــــــــــا )عبــــــــــــــــد 
 م(، وذل  من خة  اتباع ا،طواا ا تية:3442ادقصود،

: التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام أ. الهااادف مااان المقيااااس
اسرتاتيجياا الويب وويوت يف تدريس وحديت )التفاعل 
الكيميــا ي وادــو ( اــادة ويميــا  الصــف األو  الثــانوي يف 

 لتعلم الذايت. تنمية مهاراا ا

: اشـتملت صـياغة ادقيـاس ب.صيا ة مفردات المقياس
يف صـــورت  األوليـــة علـــى مخـــس مهـــاراا ر يوـــة، وضـــعت 

( عبـارة، متثـل سـلووياا لفظيـة إجرا يـة حتـاوي 32حتتهـا )
ــــــبع،  الوــــــلووياا الفعليــــــة للطــــــة  عنــــــد مــــــواجهتهم ل
ادواقــف ادرتبطــة بــالتعلم الــذايت، وقــد روعــي عنــد صــياغة 

اا مــا يــأيت: )أن تكــون مرتبطــة بادهــاراا ا،موــة ادفــرد
أن تكـــــون مناســـــبة دوـــــتوى الطــــــة   -الر يوـــــة ااـــــددة

أن حتمـــــــل وـــــــل عبـــــــارة فكـــــــرة  -بالصـــــــف األو  الثـــــــانوي

                                                 


( اختبار االستيعاب المفاهيمي للمفاهيم الكيمائية  8ملحق )  
 في صورته النهائية.

ــــــة  إجابــــــاا  واحــــــدة(، ووضــــــعت أمــــــام وــــــل عبــــــارة ث
 نادرًا(. -أحيانًا -)دا ًما

: ا عــرض ادقيــاس علــى جمموعــة مــن ج. صاادق المقياااس
نـــــاه ، ودـــــرق التـــــدريس، وعلـــــم الـــــنفس هبـــــدف أســـــاتذة اد

فحـــ  صـــياغة مضـــمون وـــل عبـــارة مـــن عبـــاراا ادقيـــاس، 
ومـــدى متثيـــل العبـــاراا للمهـــاراا ا،موـــة الر يوـــة الـــيت ا 
حتديدها، ووان للوادة ا،ربا  بع، ادةحظاا مثل )دو  
بعــــ، عبــــاراا ادقيــــاس، ومــــا أن بعــــ، العبــــاراا غامضــــة 

فضـــــل حذفـــــ ؛ نظـــــرًا ألهنـــــا وحتتـــــارت إىل تعـــــديل، وبعضـــــها ي
متداخلــة(، ويف ضــو  آرا  الوــادة ااكمــ  ا حــذف أربــع 
عبـاراا، وا تعـديل العبـاراا األخــرى الـيت ا اإلشـارة إليهــا 
يف ضـــــو  تلـــــ  ادةحظـــــاا؛ ليصـــــبال ادقيـــــاس مكونـــــاً مـــــن 

( مفـــردة مو عــــة لكـــل بعــــد مــــن هـــذه األبعــــاد ا،موــــة 31)
أمهيتهــا النوــبية ومــا الوــابقة دهــاراا الــتعلم الــذايت حوــب 

حــددها ااكمــون لكــل بعــد مــن هــذه األبعــاد، ووــان عــدد 
 (.0،1،1،1، ١العباراا على التوا  )
: دبـــ  ادقيـــاس يف صـــورت  األوليـــة علـــى د. ثباااات المقيااااس

العينة نفوها اليت دب  عليها اختبار االستيعا  ادفـاهيمي؛ 
 :وذل  هبدف

 :قـة إعـادة اسـتخدم الباحـ  دري حساب ثبات المقياس
ــــ  حلوــــا  معامــــل االرتبــــاا بــــ   تطبيــــ  ادقيــــاس، وذل

( يوًمــــا 34التطبيـــ  األو  و الثــــاين بفاصــــل  مـــي قــــدره )
( دالـــب بالصـــف األو  الثـــانوي 41علـــى عينـــة قـــدرها )

ادرسة عنيلة الثانويـة، ووانـت نتيجـة معامـل الثبـاا ومـا 
 (0باجلدو  )
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 ( مواصفات مقياس مهارات التعلم الذاتي.4جدول ) 

 α=وهـــــــي معـــــــامةا دالـــــــة إحصـــــــا ًيا عنـــــــد موـــــــتوى )   
 ( وهذا يهود ثباا ادقياس وصةحيت  للبح .4ر44
  ومــا قــام الباحــ  حبوــا  ثبــاا مقيــاس مهــاراا الــتعلم

معادلــــة ألفــــا ورونبــــاخ، ووــــان يوــــاوي  الــــذايت باســــتخدام
بدرجـــة  ع(، وهـــذا يـــد  علـــى أن ادقيـــاس يتمتـــ4ر328)

 عالية من الثباا.
 من خة  التجربة االسـتطةعية وجـد أن زمن المقياس :

الــلمن ادناســب النتهــا  مجيــع الطــة  مــن اإلجابــة عـــن 
 ( دقيقة.34مواقف ادقياس هو )

مفرداا ادقياس بعد  : بلد عددالصورة النهائية للمقياسهـ. 
( مفــــــردة، وأعطيــــــت درجــــــاا 31إجــــــرا  التعــــــديةا عليــــــ  )

  ( لكل مفردة من مفرداا ادقياس بنا4-3-4) نمتدرجة م
نادرًا(، وبذل  تصبال الدرجة  –أحيانًا  -على اإلجابة )دا ًما
 ( درجة. 31( درجة والدرجة الصيرى )31النها ية للمقياس )

 :راءات تجرباااااة البحاااااثخامًسا:التصاااااميم التجريباااااي وإجااااا
 :لإلجابة عن توابالا الدراسة الراهنة، اتبع الباح  ما يأيت

اســــتخدم ادــــنه  التجــــرييب للتعــــرف . ماااانهج البحااااث: 1
علــــــى أثــــــر التفاعــــــل بــــــ  تنويــــــع اســــــرتاتيجياا التــــــدريس 

دويلـــة  -)قصـــ ة ادــدىالرحةا ادعرفيــة خـــة  الويــب بــ
مهــــاراا  ادــــدى(، وأســــاليب الــــتعلم ادفضــــلة علــــى تنميــــة

الـــتعلم الــــذايت واالســــتيعا  ادفـــاهيمي يف مــــادة الكيميــــا  
 لدى دة  الصف األو  بادرحلة الثانوية.

يتكـــون جمتمـــع الدراســـة  مجتماااع الدراساااة وعينتهاااا: .2
مــــــن مجيــــــع دــــــة  الصــــــف األو  الثــــــانوي يف مــــــدارس 
الذوور الثانوية التابعة إلدارة الرتبية والتعلم احافظة عنيلة 

قصـــــــــــــــــيم، وادنتظمـــــــــــــــــ  فيهـــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــام ) انطقـــــــــــــــــة ال
ــــــــا 4431م(، والبــــــــالد عــــــــددهم )3444/3444 ( دالًب

 ( مدرسة ثانوية.44مو ع  يف )
: تتكـــون عينـــة الدراســـة يف شـــكلها أماااا عيناااة الدراساااة

( دالبًـــــا مــــن دــــة  الصـــــف األو  440النهــــا ي مــــن )
الثـــــانوي بــــــندارة عنيــــــلة التعليميــــــة انطقــــــة القصــــــيم، مــــــن 

 الثانوية للبن  ادينة عنيلة.  مدرست  من اددارس
يتنـــــاو  هـــــذا اجلـــــل  متيـــــ اا .التصاااااميم التجريباااااي:  3

 التصميم التجرييب واجملموعاا التجريبية. ونوع البح 
  أ.متغيرات البحث:

: يشـتمل هـذا البحـ  علـى ( المتغيرات المستقلة1)
 -متي ين موتقل  مها:

 وهــو تنويــع اســرتاتيجياا عاماال مسااتقل تجريبااي :
ــــــ ــــــار اســــــرتاتيجيت ، مهــــــاالت : دريس، وقــــــد ا اختي
قص ة  الرحةا ادعرفية خة  الويباسرتاتيجية )

الــــــرحةا ادعرفيــــــة خــــــة  واســــــرتاتيجية  -ادــــــدى
 دويلة اددى(. الويب

 وهـو أسـاليب الـتعلم، عامل مساتقل تصانيفي :
ولـــ  ثةثـــة أنـــواع؛ حيـــ  صـــنفت أفـــراد العينـــة وفـــ  

ا هــي: أســلو  أســاليب الــتعلم إىل ثــة  جمموعــا
 التعلم ) الومعي/ البصري / احلروي(.

: يشـــتمل هـــذا البحـــ  علـــى ( المتغيااارات التابعاااة2)
ــــــــتعلم الــــــــذايت  -متيــــــــ ين تــــــــابع  ومهــــــــا: )مهــــــــاراا ال

 االستيعا  ادفاهيمي للكيميا (.

: يتطلـب ادتيـ ان ب.نوع التصميم التجريبي للبحث
يب ادوـــتقةن وموـــتويا ما يف البحـــ  التصـــميم التجـــري

() 2x3) Factoria lDesignادعـــروف باســـم   
حي  يومال هذا التصـميم باإلجابـة م(؛ 3442عةم،

محاور مقياس مهارات التعلم  م
 الذاتي

عدد 
 اراتالعب

النسبة 
 المئوية

معامل 
 الثبات

البحاااااااااااث عااااااااااان المعلوماااااااااااات  1
والملفاات وتحميلهااا مان شاابكة 

 اإلنترنت

 1ر59 1/1 24 6

اساااااااااتخدام بااااااااارامج المختبااااااااار  2
 الجاف للكيمياء.

 1ر81 1/1 16 4

التعاون ماع اآلخارين فاي عملياة  3
 التعلم.

 1ر66 1/1 21 5

تحمااااااااااااااال المسااااااااااااااائولية وإدارة  4
 الوقت.

 1ر65 1/1 21 5

 1ر57 1/1 21 5 التقويم الذاتي 5
 1ر81 1/1 111 25 المجموع
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عــن ســهال  حبثيــ ، يتعلقــان بــاألثر األساســي للمتيــ  
ــــــــــــع اســــــــــــرتاتيجياا التــــــــــــدريس  ادوــــــــــــتقل، األو : تنوي

)اســـــرتاتيجية الـــــرحةا ادعرفيـــــة خـــــة  الويـــــب قصـــــ ة 
عرفية خة  الويب اددى مقابل اسرتاتيجية الرحةا اد

دويلة اددى(، والتأث  األساس للمتي  ادوتقل الثاين: 
أســــــلو  التعلم)الومعي/البصــــــري/احلروي(، والتفاعــــــل 
بينهمـــا، وقـــد ا تطبيـــ  مقيـــاس مهـــاراا الـــتعلم الـــذايت 
واختبــار االســتيعا  ادفــاهيمي يف مــادة الكيميــا ، قبــل 

مـن أجـل  تطبي  مواد ادعاجلة التجريبية وبعدها؛ وذلـ 
التعامل إحصا ًيا مع درجاا الكوب الفعلي للطة  

 عينة البح .

: تكونــت عينــة ج. المجموعااات التجريبيااة للدراسااة 
( دالًبـــا مـــن دـــة  الصـــف األو  440الدراســـة مـــن )

ــــانويت   ــــن ســــعدي( الث ــــانوي مــــن مدرســــيت)عنيلة واب الث
للبنـــ  احافظـــة عنيـــلة خـــة  الفصـــل الدراســـي الثـــاين 

م(، وقــــد اختــــ ا هــــذه العينــــة 3444/3444للعــــام )
بطريقــة عشــوا ية مــن بــ  إحــدى عشــرة مدرســة ثانويــة 
ادينــــة عنيــــلة، وا تو يعهــــا علــــى اجملموعــــاا التجريبيــــة 
الوتة للبح  تبعاً ألساليبهم التعليمية ومـا باجلـدو  ) 

1) 

 ( توزيع أفراد المجموعات التجريبية 5جدول )

 
اا درجاا جمموعاا البح ، وهذا يهود تكافه ( عدم وجود فروق دالة إحصا ًيا ب  متوسط 1يتضال من جدو  )

ومهاراا التعلم الذايت( قبل التجريب. -جمموعاا البح  يف متي ي الدراسة )االستيعا  ادفاهيمي
 
 
 

 
 
 

 استراتيجيتا
 
 
 

 أساليب التعلم

 تراتيجية الويب كويستاس
 قصيرة المدى

 استراتيجية الويب كويست
 طويلة المدى

 المجموع

عدد  المجموعات
 الطالب

 عدد الطالب المجموعات

( اســــــــرتاتيجية الــــــــرحةا 4جمموعــــــــة) سمعي
ادعرفية خة  الويب قص ة اددى مع 

 أسلو  التعلم الومعي.

( اســـــــــــــــــرتاتيجية 3جمموعـــــــــــــــــة) (4١)
ة  الــــــــــرحةا ادعرفيــــــــــة خـــــــــــ

الويــــــــب دويلــــــــة ادــــــــدى مــــــــع 
 أسلو  التعلم الومعي.

(41) 44 

( اســــــــرتاتيجية الــــــــرحةا 4جمموعــــــــة) بصري
ادعرفية خة  الويب قص ة اددى مع 

 أسلو  التعلم البصري

(اســـــــــــــــــــرتاتيجية 0جمموعـــــــــــــــــــة) (48)
الــــــــــرحةا ادعرفيــــــــــة خـــــــــــة  
الويــــــــب دويلــــــــة ادــــــــدى مــــــــع 

 أسلو  التعلم البصري

(42) 43 

اســــــــرتاتيجية الــــــــرحةا ( 1جمموعــــــــة) حركي
ادعرفية خة  الويب قص ة اددى مع 

 أسلو  التعلم احلروي

( اســـــــــــــــــرتاتيجية ١جمموعـــــــــــــــــة) (33)
الــــــــــرحةا ادعرفيــــــــــة خـــــــــــة  
الويــــــــب دويلــــــــة ادــــــــدى مــــــــع 

 أسلو  التعلم احلروي

(30) 0١ 

 440 (18) 4 (1١)  4 المجموع
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قـــام الباحـــ  بتطبيـــ  .تطبياااق أدوات البحاااث قبليًاااا: 4

ــــا  اختبــــار االســــتيعا  ادفــــاهيمي،  –أدواا البحــــ  قبلًي
علـــــى وـــــل جمموعـــــاا  -يتمقيـــــاس مهـــــاراا الـــــتعلم الـــــذا

البحـــ  ادختلفـــة؛ وذلـــ  للتأوـــد مـــن لـــانس جمموعـــاا 
( نتـا    ١البح  قبل ادعاجلة التجريبية، ويبـ  اجلـدو  )

 التطبي  القبلي ألدواا الدراسة.
 ( نتا   التطبي  القبلي ألدواا الدراسة. ١جدو  )
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نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه في التطبيق القبلي ألدوات (  6جدول)
 مقياس مهارات التعلم الذاتي( -االستيعاب المفاهيميالبحث )اختبار 

 .التدري  لمجموعات البحث:5
قبــل تطبيــ  أدواا الدراســة التقــى الباحــ  اعلمــي   -

( مــــــن معلمــــــي ١اجملموعــــــاا التجريبيــــــة وعــــــددهم )
الكيميــا ، حيــ  روعــي عنــد اختيــار ادعلمــ  الــذين 
يقومـــون بتنفيـــذ لربـــة البحـــ  أن يكونـــوا مـــن متقـــي 

ــــة االتصــــا  وادعلومــــاا،  مهــــاراا التعامــــل مــــع تقني
واســتخدام احلاســب ا   واإلنرتنــت، وقــادرين علــى 

ــــــا ، وواعيــــــ   ــــــم الكيمي دجمهمــــــا وتوييفهمــــــا يف تعل
بأمهيــة الــتعلم الــذايت ومطبقــ  لــ ، وقــد الحــظ ذلــ  
الباح  يف ادعلم  الوتة يف اددارس ااـددة سـابقاً 

ها[أن قــام لتجربـة البحـ ، خاصـة أنــ  سـب  و]احـذف
الباحـــ  اعـــرفتهم؛ حيـــ  قـــام بتدريوـــهم يف دبلـــوم 
مصــادر مراوــل الــتعلم بعمــادة خدمــة اجملتمــع جبامعــة 
القصـــيم، والحــــظ تــــوافر ا،صـــا   الوــــابقة فــــيهم،  
وما أهنم أبدوا حرصهم على التعاون يف تنفيذ لربة 
البحــ  وإقنــاع الطــة  وإدارة ادــدارس علــى ذلــ ، 

ـــار ادعلمـــ  لت نفيـــذ التجربـــة قـــام الباحـــ  وبعـــد اختي
بتعريف ادعلم  بطبيعة البح  وتعريفهم با،طواا 
اليت جيب اتباعها عنـد اسـتخدام أي مـن اسـرتايتجيت 

دويلـة  -الرحةا ادعرفيـة عـرب الويـب )قصـ ة ادـدى
ادــــــدى( باســــــتخدام دليــــــل ادعلــــــم ادخصــــــ  لكــــــل 
جمموعــة ومـــا ا تعــريفهم بـــدليل الطالــب، ومكوناتـــ  

لتعامــل مــع الطــة  أثنــا  احلصــة، وتوضــيال وويفيــة ا
دور وــل معلـــم يف احلصــة األوىل مـــن تطبيــ  التجربـــة 

 ودوره ىف احلص  التالية، ودور الطالب .
 عند تنفيذ التجربة روعي ما يلي: -

  تــــــوف  بياــــــة تعلــــــم مناســــــبة الســــــتخدام اســــــرتالياا
ــــة عــــرب الويــــب مــــن خــــة  حضــــور  ــــرحةا ادعرفي ال

الــــــذايت اروــــــل مصــــــادر  الطــــــة  إىل معمــــــل الــــــتعلم
ادعلومـــــــــاا، والــــــــــتعلم ادــــــــــلود بــــــــــأجهلة احلاســــــــــو  

 واإلنرتنت.

   مشـــاروة الطـــة  بصـــورة مجاعيـــة يف عمليـــة البحـــ
عرب اإلنرتنت؛ وذل  دتابعة ادواقع وااتوياا، سوا  
وانت أنشطة، أو لار ، أو شروحاا مصورة عرب 
مواقع اليوتيو  وغ ه مـن ادواقـع يف وقـت احلصـة أو 

 يف أوقاا الفراغ.

  اليتجـــاو  عـــدد الطـــة  عـــن ثةثـــة دـــة  يف وـــل
جمموعـــة، وذلـــ  يف ضـــو  اإلمكانـــاا ادتاحـــة، ومـــا 
ـــــب يف  أن هـــــذا العـــــدد يوـــــمال بادشـــــاروة لكـــــل دال

 عملية البح .
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  ــــاجون هلــــا مــــن تقــــدم ادوــــاعدة للطــــة  الــــذين حيت
االتصــــــا  بأحــــــد مواقــــــع اإلنرتنــــــت أو التعامــــــل مــــــع 

عـــــــ، ادفـــــــاهيم الكيميا يـــــــة التجـــــــار ، أو تفوـــــــ  ب
وتوضيحها، وغ  ذل  من األمور اليت يصعب على 

 الطة  فعلها. 

 ( حصــــــــــــــــة يف الفــــــــــــــــرتة 41اســــــــــــــــتيرق التــــــــــــــــدريس )
م( 3444/ 44/0م حــــــــــــــــىت 34/3/3444مــــــــــــــــن)

اعــــد  حصــــت  يف األســــبوع، أي مــــا يعــــاد   انيــــة 
 أسابيع.

بعد االنتها  من تطبيق أدوات البحث بعديًا:  .1
ـــا ي، وادـــو ( تـــدريس وحـــديت )التف اعـــل الكيمي

جملموعـــــــاا البحـــــــ  التجريبيـــــــة ذاا أســـــــاليب 
الــــتعلم )الومعي/البصــــري/ احلروــــي( ا تطبيــــ  

ادفـاهيمي،   أدواا البح  )اختبـار االسـتيعا
ـــــتعلم الـــــذايت( بعـــــديًا، وا  ومقيـــــاس مهـــــاراا ال

 رصد نتا   هذا التطبي .
فيمـا يـأيت عـرض نتـا   البحـ    سادًسا: نتائج البحاث:

ا التوصــــل إليهــــا مرتبــــة وفــــ  ادتيــــ اا التابعــــة هلــــذا  الــــيت
 البح  وتوابالت .

نتاااااائج التسااااااؤالت الخاصاااااة باختباااااار االساااااتيعاب  .4
( نتــا   3: يوضــال اجلــدو  )المفاااهيمي لمااادة الكيمياااء

حتليــل التبــاين ثنــا ي االلــاه لــدرجاا الطــة  يف اختبــار 
 االستيعا  ادفاهيمي.

باين لكل من المعالجة التدريسية ( نتائج تحليل الت7جدول )
 وأساليب التعلم في اختبار االستيعاب المفاهيمي

 ( ما يأيت:3يتضال من اجلدو  )
( 1رα 15 =وجااااود أثاااار دال إحصااااائًيا عنااااد مسااااتوى )  -

خاااالل الساااتراتيجيات التااادري  )اساااتراتيجية الااارحالت المعرفياااة 
الويب قصيرة المدى واستراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب 
طويلة المادى( فاي تحقياق االساتيعاب المفااهيمي لماادة الكيميااء 
لصاااالح مجموعاااة الطاااالب الاااذين درساااوا باساااتخدام اساااتراتيجية 

، حيـ  بلـد متوسـق الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى
ســــــرتاتيجية الــــــرحةا الطــــــة  الــــــذين درســــــوا باســــــتخدام ا
، وبلد متوسق  33738ادعرفية خة  الويب قص ة اددى  

الطــــــة  الــــــذين درســــــوا باســــــتخدام اســــــرتاتيجية الــــــرحةا 
، ولـــذل  يـــتم 34733ادعرفيـــة خـــة  الويـــب دويلـــة ادـــدى 

ال رف، الفرض الصفري األو ، وهو الذي ين  علـى أنـ  )
 (4رα 41 =موــتوى )توجــد فــروق دالــة إحصــا ًيا عنــد 

بــــ  متوســــطاا درجــــاا الكوــــب الفعلــــي يف االســــتيعا  
 ادفــاهيمي للكيميــا  للطــة  الــذين يدرســون باســرتاتيجياا
التدريس )اسرتاتيجية الـرحةا ادعرفيـة خـة  الويـب قصـ ة 

اســـرتاتيجية الـــرحةا ادعرفيـــة خـــة  الويـــب  -ادـــدى مقابـــل
 .(بصرف النظر عن أساليب التعلم ادفضلةدويلة اددى(؛ 

 α =وجااااود أثاااار دال إحصااااائًيا عنااااد مسااااتوى ) -
( ألسااااليب الاااتعلم )السمعي/البصاااري/ الحركاااي( 1ر15

، فاااااي تحقياااااق االساااااتيعاب المفااااااهيمي لماااااادة الكيميااااااء
ولذل  يـتم رفـ، الفـرض الصـفري الثـاين، وهـو الـذي يـن  

 =موـتوى )ال توجـد فــروق دالــة إحصـا ًيا عنــد علـى أنــ  )

α 41كوـــب الفعلـــي يف بـــ  متوســـطاا درجـــاا ال (4ر
عينـــة البحـــ  حتقيـــ  االســـتيعا  ادفـــاهيمي دـــادة الكيميـــا  

)الوـــــمعي/ البصـــــري/  ترجـــــع إىل أســـــاليب الـــــتعلم ادفضـــــلة
اســرتاتيجياا الويــب وويوـــت  ن، بصــرف النظــر عـــاحلروــي(

ادوــتخدمة(، ودعرفـــة مــدى الـــاه هــذه الفـــروق ا اســـتخدام 
  Newman-Keuls  Methodوـولل –اختبـار نيومـأن 

لمقارنـــــــاا ادتعـــــــددة بـــــــ  ادتوســـــــطاا ومـــــــا يتضـــــــال مـــــــن ل
 ( 8اجلدو )
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( المقارنات المتعددة بين متوسطات مجموعات البحث 8جدول )
ذوي أساليب التعلم المختلفة جدول في االستيعاب المفاهيمي 

 لمادة الكيمياء

 
 ( ما يأيت:8يتضال من اجلدو  )

ـــــــتعلم  - بالنوـــــــبة جملموعـــــــة الطـــــــة  ذوي أســـــــلو  ال
ي: تفوق الطة  ذوو أسلو  التعلم البصري البصر 

علـى أدا  الطـة  ذوي أســلو  الـتعلم الوــمعي يف 
اختبـــــار االســـــتيعا  ادفـــــاهيمي يف مـــــادة الكيميـــــا ، 
وعلــى أدا  الطــة  ذوي أســلو  الــتعلم احلروــي يف 

 االختبار نفو .
ـــــــتعلم  - بالنوـــــــبة جملموعـــــــة الطـــــــة  ذوي أســـــــلو  ال

ســـلو  الـــتعلم الوــمعي: تفـــوق أدا  الطــة  ذوي أ
الوــــمعي علـــــى أدا  الطـــــة  ذوي أســـــلو  الـــــتعلم 
احلروـــــي يف اختبـــــار االســـــتيعا  ادفـــــاهيمي يف مـــــادة 

 الكيميا .

 α =وجاااود أثااار دال إحصاااائًيا عناااد مساااتوى )  -
(  بين المعالجة التجريبية وأسااليب الاتعلم فاي 1ر15

، تحقيااااق االسااااتيعاب المفاااااهيمي فااااي مااااادة الكيمياااااء
ض الصــــفري الثالــــ ، وهــــو الــــذي ولــــذل  ا رفــــ، الفــــر 

موـتوى ال توجد فروق دالـة إحصـا ًيا عنـد ين  على أن )
(= α 414ر)  بـــ  ادتوســـطاا الداخليـــة لـــدرجاا

الكوـــــــب الفعلـــــــي يف االســـــــتيعا  ادفـــــــاهيمي للكيميـــــــا  
للطـــــــــة  يف اجملموعـــــــــاا التجريبيـــــــــة إىل التفاعـــــــــل بـــــــــ  

ــــــدريس ــــــةاســــــرتاتيجييت الت ــــــرحةا ادعرفي  : )اســــــرتاتيجية ال
خة  الويـب قصـ ة ادـدى واسـرتاتيجية الـرحةا ادعرفيـة 

ادوـتخدمة وأسـاليب الـتعلم، خة  الويب دويلة ادـدى( 

بـــ  اســـرتاتيجييت ( يوضـــال الاهـــاا الفـــروق 3والشـــكل )
 :التدريس وأساليب التعلم لةستيعا  ادفاهيمي
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 ( يوضح التفاعل بين استراتيجيتي التدري  وأساليب التعلم2شكل )

 لالستيعاب المفاهيمي
 ( ما يأيت: أن التفاعل ترتييب.3يتضال من الشكل ) 
بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -

البصااااري والااااذين درسااااوا باسااااتخدام اسااااتراتيجية 
: الارحالت المعرفياة خاالل الوياب قصايرة الماادى

تفــــوق أدا  الطــــة  ذوي أســــلو  الــــتعلم البصــــري 
يجية الويــب وويوــت الــذين درســوا باســتخدام اســرتات

ــــــى أدا  وــــــل دــــــة  جمموعــــــاا  قصــــــ ة ادــــــدى عل
البحــ  ذوي أســاليب الــتعلم األخــرى الــذين درســوا 
ســـوا  باســـتخدام الويـــب وويوـــت قصـــ ة ادـــدى، أم 
باســتخدام اســرتاتيجية الويــب وويوــت دويلــة ادــدى 

 يف اختبار االستيعا  ادفاهيمي.

بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -
سااااااااامعي، وهااااااااام الاااااااااذين درساااااااااوا باساااااااااتخدام ال

اساااااتراتيجية الااااارحالت المعرفياااااة خاااااالل الوياااااب 
: تفــوق أدا  الطــة  ذوي أســلو  قصاايرة الماادى

ــــــتعلم الوــــــمعي، وهــــــم الــــــذين درســــــوا باســــــتخدام  ال
اســـرتاتيجية الـــرحةا ادعرفيـــة خـــة  الويـــب قصـــ ة 
ادـــــــدى علـــــــى أدا  الطـــــــة  ذوي أســـــــلو  الـــــــتعلم 

 احلروي.

ذوي أساالوب الااتعلم  بة الطااالبالنساابة لمجموعاا -
باسااااتخدام اسااااتراتيجية  الحركااااي والااااذين درسااااوا

: الارحالت المعرفياة خاالل الوياب قصايرة الماادى
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تفــــوق أدا  الطــــة  ذوي أســــلو  الــــتعلم احلروــــي، 
وهـــم الـــذين درســـوا باســـتخدام اســـرتاتيجية الـــرحةا 
ادعرفيـــــــة خـــــــة  الويـــــــب قصـــــــ ة ادـــــــدى علـــــــى أدا  

ـــتعل ـــذين الطـــة  ذوي أســـلو  ال م احلروـــي، وهـــم ال
درسوا باستخدام اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية خة  
الويـــــــــــب دويلـــــــــــة ادـــــــــــدى يف اختبـــــــــــار االســـــــــــتيعا  

 ادفاهيمي.

بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -
البصاااااااااري، وهااااااااام الاااااااااذين درساااااااااوا باساااااااااتخدام 
اساااااتراتيجية الااااارحالت المعرفياااااة خاااااالل الوياااااب 

  ذوي أســـلو  تفـــوق أدا  الطـــة طويلاااة المااادى:
باســـــــتخدام  الــــــتعلم البصـــــــري، وهـــــــم الـــــــذين درســـــــوا

اســــرتاتيجية الــــرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب دويلــــة 
ادـــــــدى علـــــــى أدا  الطـــــــة  ذوي أســـــــلو  الـــــــتعلم 
احلروــــي، وهــــم الــــذين درســــوا باســــتخدام اســــرتاتيجية 
الـــــرحةا ادعرفيـــــة خـــــة  الويـــــب دويلـــــة ادـــــدى يف 

 اختبار االستيعا  ادفاهيمي.

ساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم بالن -
السااااااااامعي، وهااااااااام الاااااااااذين درساااااااااوا باساااااااااتخدام 
اساااااتراتيجية الااااارحالت المعرفياااااة خاااااالل الوياااااب 

تفـــوق أدا  الطـــة  ذوي أســـلو  طويلاااة المااادى: 
ــــــتعلم الوــــــمعي، وهــــــم الــــــذين درســــــوا باســــــتخدام  ال
اســــرتاتيجية الــــرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب دويلــــة 

وي أســـــــلو  الـــــــتعلم ادـــــــدى علـــــــى أدا  الطـــــــة  ذ
احلروي الذين درسوا باستخدام اسـرتاتيجية الـرحةا 
ادعرفيـــــــة خـــــــة  الويـــــــب دويلـــــــة ادـــــــدى يف اختبـــــــار 

 االستيعا  ادفاهيمي.
نتائج التساؤالت الخاصة بمقيااس مهاارات الاتعلم  .3

 الذاتي:
( نتا   حتليل التباين ثنا ي االلاه 2يوضال اجلدو  )

 اراا التعلم الذايت.لدرجاا الطة  يف مقياس مه
( نتائج تحليل التباين لكل من المعالجة التدريسية 9جدول)

 وأساليب التعلم في مقياس مهارات التعلم الذاتي

 ( ما يأيت:2يتضال من اجلدو  )
 α=وجاااااود أثااااار دال إحصاااااائًيا عناااااد مساااااتوى )  -
لتاااااااااااادري  )اسااااااااااااتراتيجية ( السااااااااااااتراتيجيات ا1ر15

الااااارحالت المعرفياااااة خاااااالل الوياااااب قصااااايرة المااااادى 
واسااتراتيجية الاارحالت المعرفيااة خااالل الويااب طويلاااة 
المااادى( فاااي تحقياااق الاااتعلم الاااذاتي مهاااارات خمساااة 

: )البحـــ  عـــن ادعلومــاا وادلفـــاا وحتميلهـــا مـــن رئيسااة
اســــــــتخدام بــــــــرام  ادختــــــــرب اجلــــــــاف  -شــــــــبكة اإلنرتنــــــــت

حتمــل  -مـع ا خـرين يف عمليـة الـتعلمالتعـاون  -للكيميـا 
التقـــومي الـــذايت( لصـــا  جمموعـــة  -ادوـــهولية وإدارة الوقـــت

الطــــــة  الــــــذين درســــــوا باســــــتخدام اســــــرتاتيجية الويــــــب  
الطـــــة  حيـــــ  بلــــد متوســـــق  وويوــــت قصـــــ ة ادــــدى؛

الـــــذين درســـــوا باســـــتخدام اســـــرتاتيجية الـــــرحةا ادعرفيـــــة 
متوســـــق ، وبلـــــد 34722خـــــة  الويـــــب قصـــــ ة ادـــــدى  

الطــــة  الــــذين درســــوا باســــتخدام اســــرتاتيجية الــــرحةا 
ولــذل  ا ، 4274١ادعرفيــة خــة  الويــب دويلــة ادــدى 

رفــ، الفــرض الصــفري الرابــع، وهــو الــذي يــن  علــى أنــ  
 α =) ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــا ًيا عنـــد موـــتوى)

ـــــي يف  (4ر41 بـــــ  متوســـــطاا درجـــــاا الكوـــــب الفعل
يت للطــة  الــذين يدرســون اســتخدام مهــاراا الــتعلم الــذا

التـــــدريس )اســـــرتاتيجية الـــــرحةا ادعرفيـــــة باســـــرتاتيجياا 
خــــــة  الويــــــب قصــــــ ة ادــــــدى ، واســــــرتاتيجية الــــــرحةا 

بصــرف النظــر عــن ادعرفيــة خــة  الويــب دويلــة ادــدى(، 
 (.أساليب التعلم ادفضلة

 α=وجااااااود أثاااااار دال إحصااااااائًيا عنااااااد مسااااااتوى ) -
/البصري/ الحركي( ( ألساليب التعلم )السمعي1ر15
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، وبنـا  علـى ذلـ  اساتخدام مهاارات الاتعلم الاذاتيفي 
ا رف، الفرض الصفري ا،امس، وهو الذي يـن  علـى 

 α=موـــتوى )ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــا ًيا عنـــد أنـــ )
ـــــي يف  (4ر41 بـــــ  متوســـــطاا درجـــــاا الكوـــــب الفعل

اســتخدام مهــاراا الــتعلم الــذايت للطــة  عينــة البحــ ، 
)الوــــــمعي/  أســــــاليب الــــــتعلم ادفضــــــلةويرجــــــع ذلــــــ  إىل 
اســــــرتاتيجياا  ن، بصــــــرف النظــــــر عــــــالبصــــــري/ احلروــــــي(

ــــرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب  ادوــــتخدمة( ، ودعرفــــة ال
مــدى هــذه الفــروق والاههــا؛ ا اســتخدام اختبــار نيومــان 

للمقارنـــاا  Newman-Keuls Methodوـــولل    –
 (.44ادتعددة ب  ادتوسطاا، وما يتضال من اجلدو )

( المقارنات المتعددة بين متوسطات مجموعات البحث 11جدول)
  ذوي أساليب التعلم المختلفة في مقياس مهارات التعلم الذاتي

 
 ( ما يأيت:44يتضال من اجلدو  )

بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -
تفــــــوق أدا  الطــــــة  ذوي أســــــلو       الحركااااااي:

ة  ذوي الـــــتعلم احلروـــــي علـــــى أدا  وـــــل مـــــن الطــــــ
أسلو  التعلم البصـري وأدا  الطـة  ذوي أسـلو  

 التعلم الومعي يف مقياس مهاراا التعلم الذايت.
بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -

تفــوق أدا  الطــة  ذوي أســلو  الــتعلم  البصااري:
البصـــــري علـــــى أدا  الطـــــة  ذوي أســـــلو  الـــــتعلم 

 الومعي يف مقياس مهاراا التعلم الذايت.

 α =وجاااود أثااار دال إحصاااائًيا عناااد مساااتوى ) -
(  بين استراتيجيات التادري  وأسااليب الاتعلم 1ر15

ولـــذل  ا رفـــ، الفـــرض فاااي مهاااارات الاااتعلم الاااذاتي، 
ال توجــد يــن  علــى أنــ  ) يالصــفري الوــادس، وهــو الــذ

بـ   (4رα 41 =)فـروق دالـة إحصـا ًيا عنـد موـتوى 
ــــــــدرجاا الكوــــــــب الفعلــــــــي يف ــــــــة ل  متوســــــــطاا الداخلي
اســتخدام مهــاراا الــتعلم الــذايت  للطــة  يف اجملموعــاا 

اســــــــــرتاتيجياا التــــــــــدريس التجريبيـــــــــة إىل التفاعــــــــــل بـــــــــ  
)اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية خة  الويب قص ة اددى، 
واسرتاتيجية الرحةا ادعرفية خة  الويب دويلـة ادـدى( 
ادوتخدمة وأساليب التعلم )الومعي/البصـري/ احلروـي(، 

 ( يوضال الاهاا الفروق :4لشكل )وا
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( يوضح التفاعل بين إستراتيجيتي التدري  وأساليب 3شكل )

 التعلم لمهارات التعلم الذاتي
 

 ما يأيت:  ( 4الشكل )يتضال من 
 أن التفاعل ترتييب بالنوبة للحاالا ا تية:

بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -
خدام استراتيجية الحركي، وهم الذين درسوا باست
: قصايرة الماادى الارحالت المعرفياة خاالل الوياب

تفــــوق أدا  الطــــة  ذوي أســــلو  الــــتعلم احلروــــي، 
وهـــم الـــذين درســـوا باســـتخدام اســـرتاتيجية الـــرحةا 
ادعرفيـــة خـــة  الويـــب قصـــ ة ادـــدى علـــى أدا  وـــل 
دــــــة  جمموعــــــاا البحــــــ  ذوي أســــــاليب الــــــتعلم 

الــــرحةا  األخــــرى الــــذين درســــوا ســــوا  باســــتخدام

اء.
يمي
الك
دة 
 لما
مي
اهي
لمف
ب ا
تيعا
الس
ا

 
 

أسلوب  مجموعات
التعلم 
 السمعي

أسلوب 
التعلم 
 البصري

أسلوب 
التعلم 
 الحركي

 

17.1 م 
3 

19.6
8 

22.4
5 

Q  
 ) النسبة
 الحرجة(

R 
)المدى
) 

أسلوب 
التعلم 
 البصري

19.6
8 

2.65 - - 2.8 1.62 

أسلوب 
التعلم 
 الحركي

22.4
5 

5.42 2.77 - 3.36 1.74 



 ......( Web Questsد. مندور عبد الوةم فتال اهلل: أثر التفاعل ب  تنويع اسرتاتيجياا التدريس بالرحةا ادعرفية عرب الويب )
 

 

 م(3444هـ/4040ربيع الثاينالرياض، ) 400 – 443(، ص ص 04ة الرتبية وعلم النفس، ع )رسال

015 

ادعرفيــــة خــــة  الويــــب قصــــ ة ادــــدى أم باســــتخدام 
اســــرتاتيجية الــــرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب دويلــــة 

 اددى يف مقياس مهاراا التعلم الذايت.

بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -
البصاااااااااري ،وهااااااااام الاااااااااذين درساااااااااوا باساااااااااتخدام 
 اساااااتراتيجية الااااارحالت المعرفياااااة خاااااالل الوياااااب

: تفــوق أدا  الطــة  ذوي أســلو  دىقصاايرة الماا
الــــــتعلم البصــــــري ، وهــــــم الــــــذين درســــــوا باســــــتخدام 
اســـرتاتيجية الـــرحةا ادعرفيـــة خـــة  الويـــب قصـــ ة 
ادـــــــدى علـــــــى أدا  الطـــــــة  ذوي أســـــــلو  الـــــــتعلم 
الوــمعي ، وهــم الــذين درســوا باســتخدام اســرتاتيجية 
الـــــرحةا ادعرفيـــــة خـــــة  الويـــــب دويلـــــة ادـــــدى يف 

 التعلم الذايت. مقياس مهاراا

ذوي أساالوب الااتعلم  ببالنساابة لمجموعااة الطااال -
باساااااااااتخدام  السااااااااامعي، وهااااااااام الاااااااااذين درساااااااااوا

 اساااااتراتيجية الااااارحالت المعرفياااااة خاااااالل الوياااااب
: تفــوق أدا  الطــة  ذوي أســلو  قصاايرة الماادى

ــــــتعلم الوــــــمعي، وهــــــم الــــــذين درســــــوا باســــــتخدام  ال
اســـرتاتيجية الـــرحةا ادعرفيـــة خـــة  الويـــب قصـــ ة 

دى علـــــــى أدا  الطـــــــة  ذوي أســـــــلو  الـــــــتعلم ادـــــــ
الوــمعي ، وهــم الــذين درســوا باســتخدام اســرتاتيجية 
الـــــرحةا ادعرفيـــــة خـــــة  الويـــــب دويلـــــة ادـــــدى يف 

 مقياس مهاراا التعلم الذايت.

بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -
الحركااااااااي ، وهاااااااام الااااااااذين درسااااااااوا باساااااااااتخدام 

 ل الوياااااباساااااتراتيجية الااااارحالت المعرفياااااة خاااااال
تفوقها على أدا  الطة  جمموعاا  طويلة المدى:

البحــــ  )جمموعــــة الــــرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب 
جمموعـة  -قص ة اددى ذوي أسلو  التعلم البصري

الـــرحةا ادعرفيـــة خـــة  الويـــب قصـــ ة ادـــدى ذوي 
جمموعـــة الويـــب وويوـــت  -أســـلو  الـــتعلم الوـــمعي

ــــتعلم ا ــــة ادــــدى مــــن ذوي أســــلو  ال  -لبصــــريدويل
جمموعة الرحةا ادعرفية خة  الويب دويلـة ادـدى 

مـــــــن ذوي أســـــــلو  الــــــــتعلم الوـــــــمعي( يف مقيــــــــاس 
 مهاراا التعلم الذايت.

بالنساابة لمجموعااة الطااالب ذوي أساالوب الااتعلم  -
البصاااااااااري، وهااااااااام الاااااااااذين درساااااااااوا باساااااااااتخدام 
 اساااااتراتيجية الااااارحالت المعرفياااااة خاااااالل الوياااااب

وي أســـلو  تفـــوق أدا  الطـــة  ذطويلاااة المااادى: 
الـــــــتعلم البصـــــــري وهــــــــم الـــــــذين درســـــــوا باســــــــتخدام 
اســــرتاتيجية الــــرحةا ادعرفيــــة خــــة  الويــــب دويلــــة 
ادـــــــدى علـــــــى أدا  الطـــــــة  ذوي أســـــــلو  الـــــــتعلم 
الوـــــــــمعي الـــــــــذين درســـــــــوا باســـــــــتخدام اســـــــــرتاتيجية 
الـــــرحةا ادعرفيـــــة خـــــة  الويـــــب دويلـــــة ادـــــدى يف 

 مقياس مهاراا التعلم الذايت.

 النتائج وتفسيرها: سابًعا: مناقشة

 . مناقشة النتائج المتعلقة باالستيعاب المفاهيمي:1
تاااأثير اساااتراتيجية الااارحالت المعرفياااة عبااار الوياااب   -

طويلااااة الماااادى( علااااى االسااااتيعاب  –)قصاااايرة الماااادى
ا،اصــة  أيهــرا النتــا  المفااهيمي فااي مااادة الكيمياااء: 

بتطبيـــ  اختبـــار االســـتيعا  ادفـــاهيمي يف مـــادة الكيميـــا  
وجــود فــروق ذاا داللــة إحصــا ية بــ  متوســطي جمموعــة 

الــــرحةا  باســــتخدام اســــرتاتيجية الطــــة  الــــذين درســــوا
ادعرفية عرب الويب قص ة اددى، وجمموعة الطة  الـذين 
درســوا باســتخدام اســتخدام اســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة 
عرب الويب دويلة اددى يف االستيعا  ادفاهيمي، وذلـ  

موعــــــــة الطـــــــــة  الــــــــذين درســــــــوا باســـــــــتخدام لصــــــــا  جم
الـــرحةا ادعرفيـــة عـــرب الويـــب قصـــ ة ادـــدى،  اســـرتاتيجية

وهــذا يتفــ  مــع مــا توصــلت إليــ  نتــا   دراســاا  وــل مــن 
م، وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 3444، )الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررت

 (,344١Lauren,2005:Gorrow,et al,2004اهلل،
ــــة اســــرتاتيجياا الويــــب وويوــــت يف  ــــيت أوــــدا فاعلي وال

ـــا   الدراســـة تنميـــة االســـتيعا  اد فـــاهيمي، ومـــا تتفـــ  نت
احلاليــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــا توصــــــــــــــــــــلت إليـــــــــــــــــــــ  نتـــــــــــــــــــــا   

ـــــأث  دا  الســـــتخدام 3442دراســـــة)إمساعيل، م( وجـــــود ت
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التعلـــــيم اإللكـــــرتوين يف تنميـــــة حتصـــــيل الطـــــة  بادرحلـــــة 
 االبتدا ية ىف مادة العلوم.

وركــــن تفوــــ  ذلــــ  بصــــفة خاصــــة عنــــد اســــتخدام      
صــ ة ادــدى بــأن اســتخدام اســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة ق

هـــذه االســـرتاتيجية يـــهدي إىل تـــوفر قـــدر مـــن ادتعـــة وادـــرة 
واجلاذبيــــــة يف اســــــتكما  ادعلومــــــاا مــــــن خــــــة  عــــــرض 
مشـــوق وغـــ  تقليـــدي علـــى مواقـــع شـــبكة اإلنرتنـــت الـــيت 
تأخــذ ادــتعلم مباشــرة إىل ادعلومــاا الــيت حيتاجهــا إلجنــا  

ل نتاجاا ادهمة أو حل ادشكلة، حبي  تكون على شك
للتعلم ركن أن تظهر يف صورة سلوك علمي حقيقي لـ ؛ 
ــــة إىل االستقصــــا  ادوجــــ   فهــــي تعمــــل علــــى توجيــــ  الطلب
ــــــ اا  ــــــاا مباشــــــرة للمث وادباشــــــر عــــــرب حبــــــثهم عــــــن إجاب
ــــىت ولفــــوا هبــــا، ويف هــــذا نــــوع مــــن  وادهمــــاا التعليميــــة ال
التعليل ادعريف الذايت وما تتبو اسرتاتيجية الويب وويوت 

صــ ة ادــدي االلــاه البنــا ي الــذي ركــن ادــتعلم مــن بنــا  ق
 معارف  بذات  بطريقة ذاتية.

ولكن هـذه الدراسـة مل تتفـ  مـع النتيجـة الـيت توصـل      
م(، والـــــيت أوـــــدا تفـــــوق 3448إليهـــــا )احليلـــــة ونوفـــــل، 

دة  اجملموعة اليت درست باسرتاتيجية الرحةا ادعرفية 
دــــة  اجملموعــــة الــــيت  عــــرب الويــــب دويلــــة ادــــدى ، علــــى

درســت باســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب قصــ ة 
اددى، وقد يرجع ذل  إىل إفراد عينة الدراسة من دة  
ــــــة اجلامعيــــــة، ووــــــان يناســــــبهم الــــــتعلم باســــــرتاتيجية  ادرحل
الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب دويلــة ادــدى، ومــا أن هــذه 

ـــــــــيت تو  صـــــــــل إليهـــــــــا الدراســـــــــة مل تتفـــــــــ  مـــــــــع النتيجـــــــــة ال
(Bruanton ,2005)  والــيت أوــدا عــدم وجــود فــروق

يف التحصـــــيل بـــــ  الطــــــة  الـــــذين درســـــوا باســــــرتاتيجية 
الويـب وويوــت والــذين درســوا بالطريقــة التقليديــة ودراســة 

(Dodge ,2007)، فـروق أي وجـود والـيت أوـدا عـدم 
والضــــــــــابطة يف  التجريبيــــــــــة اجملمــــــــــوعت  بــــــــــ  يف النتــــــــــا  
 التحصيل.

أساااليب الااتعلم علااى االسااتيعاب المفاااهيمي  تااأثير  -
وجــود فـــروق ذاا داللـــة  أيهــرا النتـــا   فااي الكيميااااء:

إحصــا ية بــ  متوســطي جمموعــة الطــة  يف االســتيعا  
ادفـــــــــــــاهيمي ترجـــــــــــــع إىل اخـــــــــــــتةف أســـــــــــــاليب الـــــــــــــتعلم 
)مسعي/بصـــري/حروي(، حيـــ  تفوقـــت جمموعـــة الطـــة  

طــة  ذوي أســلو  الــتعلم البصــري علــى أدا  جمموعــة ال
ذوي أســــــلو  الــــــتعلم الوــــــمعي يف اختبــــــار االســـــــتيعا  
ادفـــاهيمي يف مـــادة الكيميـــا ، وعلـــى أدا  الطـــة  ذوي 
أسلو  التعلم احلروي يف االختبـار نفوـ ، وهـذا يتفـ  مـع 

 Cainم،344١مــــا توصــــل إليــــ  وــــل مــــن )العمــــران، 

&Norwood,2000 :,Mitchell et al,2000  ،)
أســــلو  مـــن أســــاليب  والـــيت بينــــت أن هنـــاك عةقــــة بـــ 

الــــــتعلم ادفضــــــلة والتحصــــــيل األوــــــادري، حيــــــ  وانــــــت 
األســـاليب األوثـــر فعاليـــة يف تنميـــة التحصـــيل األوـــادري 
بالرتتيـــب هـــي: )البصـــري مث الوـــمعي مث احلروـــي(، ويتفـــ  
مـــــع هـــــذه النتيجـــــة مـــــا أوـــــدا نتـــــا   دراســـــة رواشـــــده، 

م( وجـود أثـر ألسـاليب الـتعلم يف حتصـيل 3444وآخرين)
دــادة الكيميــا ، وتتفــ  مــع هــذه النتيجــة دراســة  الطــة 

(Steyn&Mare,2003 حيـــــ  أوـــــدا وجـــــود أثـــــر ،)
ألســــــــاليب الــــــــتعلم ىف حتصــــــــيلهم واوتوــــــــاهبم للمفــــــــاهيم 

 &Manocheheiالكيميا يــــــة، ووــــــذل  دراســــــة )

Young,2008 وقد تعلى إىل دبيعـة ادـادة الـيت تقـوم ،)
رسوم على استخدام الرسوماا واألشكا  التخطيطية، وال

الكمبيوتريـــة، والعـــروض البصـــرية، وحجـــم ادهـــام التعليميـــة 
ودبيعتهـــا، والـــيت تتطلـــب اســـتخدام حاســـة البصـــر بدرجـــة  

 وب ة. 
بينما أودا نتـا   الدراسـة احلاليـة خمتلفـة مـع نتـا        

 ،م3444دراســـــــــــاا وـــــــــــل مـــــــــــن )عةونـــــــــــة، وبلعـــــــــــاوى،
Katzawitz,2003,Snyder,2000  أن الطـــــــــــــــــة )

ــــة يفضــــلون أســــاليب حتصــــيةً  ادتفــــوق   يف ادرحلــــة الثانوي
الــتعلم احلرويــة، ومــا أن هــذه الدراســة مل تتفــ  مــع نتــا   

( الـيت توصـلت إىل Robersts&Dyer ,2005دراسة )
أن أساليب تعلـم الطلبـة ال تـهثر يف حتصـيلهم، ويتفـ  مـع 

( والـيت أوـدا عـدم Susam,2009ذل  أيًضا دراسـة )
ـــــــــــــــــــــــــ  أســـــــــــــــــــــــــاليب الـــــــــــــــــــــــــتعلم  وجـــــــــــــــــــــــــود عةقـــــــــــــــــــــــــة ب
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)البصري/الوــــــمعي/احلروي( ودرجــــــة األدا  يف التحصــــــيل 
ـــــــيت 3442واألنشـــــــطة العمليـــــــة، ودراســـــــة )النـــــــادي، م( ال

أوـــدا عـــدم تـــأثر ملـــو عـــاداا العقـــل )ادثـــابرة، وادرونـــة، 
والتأين( لدى دالباا الصف الثـاين اإلعـدادي بـاختةف 

 أساليب التعلم )مسعي/بصري/حروي(.
جريبيااااة وأساااااليب تااااأثير التفاعاااال بااااين المعالجااااة الت -

الاااتعلم فاااي تحقياااق االساااتيعاب المفااااهيمي فاااي ماااادة 
ــــــة  الكيمياااااااء: أيهــــــرا النتــــــا   وجــــــود فــــــروق ذاا دالل

( ب  متوسـطاا الداخليـة 4741إحصا ية عند موتوى )
لـــدرجاا الكوـــب الفعلـــي يف اســـتخدام مهـــاراا الـــتعلم 
الـــذايت  للطـــة  يف اجملموعــــاا التجريبيـــة والتفاعـــل بــــ  

التــدريس )اسـرتاتيجية الــرحةا ادعرفيـة عــرب  اسـرتاتيجياا
الويــب قصــ ة ادــدى، واســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة عــرب 

ادوـــــــتخدمة، وأســـــــاليب الـــــــتعلم الويـــــــب دويلـــــــة ادـــــــدى( 
وهــذا يتفـ  مــع مـا توصــلت ، )الومعي/البصـري/ احلروـي(
م(، واليت أودا وجود 3442إلي  ول من دراسة )دلبة، 
ادتوسـق(،  -الوطحي -)العمي  تفاعل ب  أملاا التعلم

واســرتاتيجة التفكــ  التشــاهبي يف تنميــة الفهــم ادفــاهيمي، 
م( وجـــود تفاعـــل ذو داللـــة عنـــد 3448ودراســـة )عـــوض،

( بــــــــ  وضــــــــع ادنظمــــــــاا الرســــــــوماتية، 4ر41موــــــــتوى)
ومصادرها يف تنمية التحصيل، وركن إرجاع ذل  إىل ما 

 الويـــــب متيـــــلا بـــــ  اســـــرتاتيجياا الـــــرحةا ادعرفيـــــة عـــــرب
دويلـــــة ادـــــدي( مـــــن أنشـــــطة ومواقـــــف  -)قصـــــ ة ادـــــدى 

متنوعـــــــــــــــــــــــة تناســـــــــــــــــــــــب وـــــــــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــــــاليب الـــــــــــــــــــــــتعلم 
)البصري/الومعي/احلروي( اليت لـدى الطـة ، باإلضـافة 
إىل األنــــواع ادختلفــــة مــــن مــــواد تعليميــــة موــــموعة/مر ية/ 
متعــددة الوســـا ق وغ هـــا مـــن ادـــواد التعليميـــة اإللكرتونيـــة 

 ذابة، واليت تراعي الفروق الفردية.وغ  اإللكرتونية اجل
ــــا          ومــــا أن نتــــا   الدراســــة احلاليــــة مل تتفــــ  مــــع نت

دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوجهري ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  
(Manochehri&Young,2006 والــــــــــيت أوــــــــــدا ،)

عدم وجـود أثـر للتفاعـل بـ  ملـق الـتعلم ودريقـة التـدريس 
القا مــــــة علــــــى اإلنرتنــــــت يف حتصــــــيل مــــــادة الرياضــــــياا، 

م( والـــــيت أوـــــدا عـــــدم وجـــــود 3442ودراســـــة )النـــــادي،
( الومعي/البصـــــري/ احلروـــــيتفاعـــــل بـــــ  أملـــــاا الـــــتعلم )

وتنويــــع اســــرتاتيجياا التــــدريس يف تنميــــة عــــاداا العقــــل 
 الثةثة )ادرونة، وادثابرة، والتأين(.

وتشـ  النتـا   إىل تفـوق أدا  الطـة  ذوي أســلو       
ـــــذين درســـــوا باســـــتخدام اســـــرتاتيجية  الـــــتعلم البصـــــري، وال
الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب قصــ ة ادــدى علــى أدا  وــل 
دة  جمموعـاا البحـ  ذوي أسـاليب الـتعلم األخـرى، 
الــــذين درســــوا ســــوا  باســــتخدام الويــــب وويوــــت قصــــ ة 
ادــــدى أم باســــتخدام اســــرتاتيجية الويــــب وويوــــت دويلــــة 
اددى يف اختبار االستيعا  ادفاهيمي، مما يشـ  إىل دور 

حةا ادعرفيــة عــرب الويــب قصــ ة ادــدى يف اســرتاتيجية الــر 
إتاحــة الفرصــة للمــتعلم ألن يكتشــف األفكــار مــن خــة  
ــــة االستقصــــا  الوــــريعة باإلضــــافة إىل تلقــــي التعليــــل  عملي
الوــريع، ممــا يشــجع الطــة  علــى اســتمرار الــتعلم بصــورة 

 فعالة.
 . مناقشة النتائج المتعلقة بمهارات التعلم الذاتي:2
يجية الااارحالت المعرفيااااة عبااار الويااااب تاااأثير اسااااترات -

طويلااة الماادى( فااي مهااارات الااتعلم  –)قصاايرة الماادى
مهــاراا  ا،اصــة بتطبيــ  مقيــاس : أيهــرا النتــا  الااذاتي

ـــــة إحصـــــا ية بـــــ   ـــــذايت وجـــــود فـــــروق ذاا دالل ـــــتعلم ال ال
ــــــذين درســــــوا باســــــتخدام  متوســــــطي جمموعــــــة الطــــــة  ال

ادـــدى،  الـــرحةا ادعرفيـــة عـــرب الويـــب قصـــ ة اســـرتاتيجية
ــــذين درســــوا باســــتخدام اســــرتاتيجية  وجمموعــــة الطــــة  ال
ـــــرحةا ادعرفيـــــة عـــــرب الويـــــب دويلـــــة ادـــــدى يف تنميـــــة  ال
ــــذايت لصــــا  جمموعــــة الطــــة  الــــذين  ــــتعلم ال مهــــاراا ال

الرحةا ادعرفيـة عـرب الويـب  درسوا باستخدام اسرتاتيجية
 Liقص ة اددى، وهذا يتف  مع ما توصل إلي  ول مـن )

&Yang2007,Wood & Quitadamo 

ـــــب  (2007, (، والـــــيت أوـــــدا فاعليـــــة اســـــرتاتيجياا الوي
وويوــت قصــ ة ادــدى يف تنميــة مهــاراا الــتعلم الـــذايت؛ 
ــــة إىل االستقصــــا  ادوجــــ   فهــــي تعمــــل علــــى توجيــــ  الطلب
ــــــ اا  ــــــاا مباشــــــرة للمث وادباشــــــر عــــــرب حبــــــثهم عــــــن إجاب
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ــــيت ولفــــوا هبــــا، ويف هــــذا نــــوع  مــــن وادهمــــاا التعليميــــة ال
التعليــــــل ادعــــــريف الــــــذايت، ومــــــا تنمــــــي اســــــرتاتيجية الويــــــب  
ــــا   ــــذي ركــــن ادــــتعلم مــــن بن وويوــــت االلــــاه البنــــا ي ال
معارفـــــ  بذاتـــــ ، إضـــــافة إىل ذلـــــ  أوـــــدا نتـــــا   دراســـــة 

 م( وجــــود3448م(، و)إمساعيــــل وعبــــده،3441)عمــــار،
ــــة يف إحصــــا ية داللــــة ذاا فــــروق التفكــــ   أســــاليب تنمي

 الويــــب اســــتخدام  ــــو وااللــــاه ومهــــاراا الــــتعلم الــــذايت
التجريبيــة، ومــا تتفــ  مــع نتــا    اجملموعــة لصــا  وويوـت
، والــــــيت أوــــــدا أن (Donovan ,2005)دراســــــة 

 مهــــــاراا تنميــــــة ســــــاهم يف وويوــــــت الويــــــب اســــــتخدام
الطلبــة، وهــذا يتفــ  مــع مــا توصــل  بــ  والتفاعــل التواصـــل

والـــيت راجعـــت توــــع    (Charp,2000)إليـــ  وـــل مـــن 
مــن بلــدان خمتلفــة حــو  دور اإلنرتنــت يف التعلــيم، دراســة 

يف تنميــــة مهــــاراا الــــتعلم الــــذايت  توأوــــدا دور اإلنرتنــــ
وحتوـــــ  مهـــــاراا االتصـــــا ؛ وذلـــــ  ألن األدا  العقلـــــي 
للمــتعلم معتمــد  علــى ســرعت  الذاتيــة يف مجــع ااتــوى ادــراد 
دراست  يف الكيميا  وتصـنيف  وفهمـ  بعمـ ، وتقـومي مـدى 

 يف ول جل  من . ملوه وتقدم 
ولكن هـذه الدراسـة مل تتفـ  مـع النتيجـة الـيت توصـل      

م( الـيت أوـدا تفـوق دـة  3448إليهـا )احليلـة ونوفـل،
اجملموعــة الـــيت درســـت باســرتاتيجية الـــرحةا ادعرفيـــة عـــرب 
الويـب دويلــة ادـدى ، علــى دـة  اجملموعــة الـيت درســت 

ة ادــدى، باســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب قصــ  
وقد يرجع ذل  إىل أفراد عينة الدراسة من دة  ادرحلـة 
ــــتعلم باســــرتاتيجية الــــرحةا  ــــة، ووــــان يناســــبهم ال اجلامعي

 ادعرفية عرب الويب دويلة اددى.
 تأثير أساليب التعلم على مهارات التعلم الاذاتي: -

وجـــود فــــروق ذاا داللـــة إحصــــا ية بــــ   أيهـــرا النتــــا  
  يف مهاراا التعلم الذايت ترجع متوسطي جمموعة الطة

إىل اخـــــــتةف أســـــــاليب الـــــــتعلم )مسعي/بصـــــــري/حروي(؛ 
ـــتعلم احلروـــي  حيـــ  تفـــوق أدا  الطـــة  ذوي أســـلو  ال
علــى أدا  وــل مــن الطــة  ذوي أســلو  الــتعلم البصــري 
ـــتعلم الوـــمعي يف مقيـــاس  وأدا  الطـــة  ذوي أســـلو  ال

إليـــ  مهــاراا الــتعلم الـــذايت، وهــذا يتفـــ  مــع مـــا توصــلت 
م( وجــود عةقــة بــ  أســاليب 344١نتــا   دراســة اللغــل)

الــتعلم والقــدرة علــى االســتدال  العلمــي؛ حيــ  إن أعلــى 
الطــــة  قــــدرة علــــى االســــتدال  هــــم الطــــة  ذوو ملــــق 
الـــتعلم احلروـــي مث الوـــمعي، ويـــأيت يف األخـــ  ذوو الـــنمق 
البصـــــري، بينمـــــا ختتلـــــف نتـــــا   الدراســـــة احلاليـــــة مـــــع مـــــا 

 Hendry,et)راســـة هنـــدري وآخـــرين أوـــدا نتـــا   د

al,2005)    إىل عــدم وجــود أيــة تــأث  دا  إحصــا ًيا بــ
أســــــــاليب الــــــــتعلم )الومعي/البصــــــــري/احلروي( وتفضــــــــيل 
العمــــــل اجلمــــــاعي وتقيــــــيم األدا ، وركــــــن تفوــــــ  تفــــــوق 
الطــــــــــة  ذوي أســــــــــلو  الــــــــــتعلم احلروــــــــــي يف جمموعــــــــــة 

دى بـأن اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب الويب قص ة ادـ
ــــديهم القــــدرة علــــى ادشــــاروة يف  دــــة  هــــذه اجملموعــــة ل
األنشــطة األوادريــة، واالســتفادة والــتعلم ادهــاري بأقصــى 

 قدر ممكن.
تشــــــ  النتــــــا   إىل تفــــــوق أدا  الطــــــة  ذوي ومــــــا       

أســلو  الــتعلم البصــري علــى أدا  الطــة  ذوي أســلو  
وهـــذا الــتعلم الوــمعي يف مقيــاس مهــاراا الــتعلم الــذايت، 

( الـــيت 3440)حبشـــي،يتفـــ  مـــع مـــا توصـــل إليـــ  وـــل من
أودا أن الطة  ادتفوق  يف مهاراا التعلم يف مرحلـة 
التعليم ادتوسق من ذوي أسلو  التعلم البصـري، ويرجـع 
الباح  ذل  إىل أن الرحةا ادعرفية عرب الويب يتم من 
خةهلـا دمـ  شــبكة الويـب يف العمليــة التعليميـة التعلميــة؛ 

وـــــــاعدة الطـــــــة  يف عمليـــــــة البحـــــــ  والتقصـــــــي عـــــــن د
ادعلومــــاا الة مــــة حــــو  موضــــوعاا وحــــديت )التفاعــــل 
الكيميــــا ي وادــــو ( مــــن خــــة  صــــفحاا ويــــب حمـــــددة 
موـــبقاً وتقـــدمي عـــروض تقدريـــة وفـــة  وفيـــديو تعليمـــي؛ 
وذلـــ  لتشـــجيع الطـــة  علـــى العمـــل اجلمـــاعي، وتـــوف  

 الوقت واجلهد.
عالجااااة التجريبيااااة وأساااااليب تااااأثير التفاعاااال بااااين الم -

أيهـــرا  الاااتعلم فاااي تحقياااق مهاااارات الاااتعلم الاااذاتي:
إحصـــا ية عنـــد موـــتوى النتـــا   وجـــود فـــروق ذاا داللـــة 

( بـــــ  متوســـــطاا الداخليـــــة لـــــدرجاا الكوـــــب 4741)
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الفعلــي يف اســتخدام مهــاراا الــتعلم الــذايت  للطــة  يف 
اســــــــرتاتيجياا اجملموعـــــــاا التجريبيـــــــة إىل التفاعـــــــل بـــــــ  

دريس)اســرتاتيجية الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب قصــ ة الت
ادــدى، واســرتاتيجية الـــرحةا ادعرفيــة عـــرب الويــب دويلـــة 

ادوـــتخدم  وأســـاليب الـــتعلم )الومعي/البصـــري/ ادـــدى( 
ـــــف هـــــذه النتيجـــــة مـــــع مـــــا أوـــــدا نتيجـــــة  احلروـــــي( ختتل
( يف عـــــدم وجـــــود تفاعـــــل بـــــ   Young,2006دراســـــة)

ــــتعلم، واســــرتاتي ــــدريس القا مــــة علــــى أســــاليب ال جياا الت
اإلنرتنت يف تنمية مهاراا التعلم، وركن أن يرجع سبب 
االختةف مع نتا   الدراسة الوابقة إىل اختةف دبيعـة 

 األنشطة ونوع أساليب التعلم يف هذه الدراسة.
وما تفوق أدا  الطة  ذوي أسلو  الـتعلم احلروـي       

حةا ادعرفية عـرب والذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية الر 
الويــــب قصــــ ة ادــــدى علــــى أدا  وــــل دــــة  جمموعــــاا 
البحـ  ذوي أســاليب الــتعلم األخــرى الــذين درســوا ســوا  
باســتخدام الــرحةا ادعرفيــة عــرب الويــب قصــ ة ادــدى أم 
باستخدام اسرتاتيجية الرحةا ادعرفيـة عـرب الويـب دويلـة 

ذلـ  إىل اددى يف مقياس مهاراا الـتعلم الـذايت، ويعـلى 
فاعليــة األنشــطة القصــ ة يف تنميــة مهــاراا الــتعلم الــذايت 

 مع الطة  أسلو  التعلم احلروي.

ــــــــتعلم        ومــــــــا تفــــــــوق أدا  الطــــــــة  ذوي أســــــــلو  ال
ـــذين درســـوا باســـتخدام اســـرتاتيجية الـــرحةا  البصـــري وال
ادعرفية عـرب الويـب قصـ ة ادـدى علـى أدا  الطـة  ذوي 

درســوا باســتخدام اســرتاتيجية  األســلو  الوــمعي، والــذين
ــــة ادــــدى يف مقيــــاس  ــــة عــــرب الويــــب دويل ــــرحةا ادعرفي ال
مهــــاراا الــــتعلم الــــذايت، وركــــن أن نرجــــع ذلــــ  إىل دور 
األنشـــطة التعليميـــة القا مـــة علـــى ادـــواد التعليميـــة البصـــرية 

 أوثر من ادواد اللفظية.

من خة  النتا   اليت توصلت  التوصيات والمقترحات:
 الدراسة ركن تقدمي عدد من التوصياا ا تية:إليها 
  دـــا وانـــت نتـــا   هـــذا البحـــ  قـــد بينـــت أن

استخدام اسرتاتيجية الرحةا ادعرفية عرب الويب القص ة 
ادـــــدى هلـــــا أثـــــر فعـــــا  يف تنميـــــة االســـــتيعا  ادفـــــاهيمي، 

ومهاراا التعلم الذايت لدى دة  الصف األو  الثانوي 
ية الــــرحةا ادعرفيــــة عـــــرب أوثــــر مــــن اســــتخدام اســـــرتاتيج

ــــذل  يوصــــي الباحــــ  بتــــدريب  الويــــب دويلــــة ادــــدى، ل
 قمعلمــي الكيميــا  يف مرحلــة التعلــيم الثــانوي علــى ختطــي

وتـــدريس دروس الكيميــــا  باســـرتاتيجية الــــرحةا ادعرفيــــة 
عرب الويب القص ة اددى لتنمية ادفاهيم ومهاراا الـتعلم 

 الذايت.

 لم الـــــذايت مــــن خـــــة  دــــا وانـــــت تنميــــة مهـــــاراا الــــتع
التـــــدريس باســـــتخدام اســـــرتاتيجية الـــــرحةا ادعرفيـــــة عـــــرب 
ـــــب القصـــــ ة ادـــــدى تتطلـــــب إعـــــادة تنظـــــيم حمتـــــوى،  الوي
وأنشـــطة وتـــا  الكيميـــا  لـــذل  يوصـــي الباحـــ  بنعـــادة 
ــــــا  يف  ــــــا  الكيمي النظــــــر يف ختطــــــيق وتنظــــــيم حمتــــــوى وت
ادراحـــل ادختلفـــة لتضـــم  أنشـــطة ومهـــام تعليميـــة لتنميـــة 

 راا التعلم الذايت.مها

  دا وانـت نتـا   الدراسـة قـد أيهـرا فعاليـة اسـرتاتيجية
ــــة  الــــرحةا ادعرفيــــة عــــرب الويــــب القصــــ ة ادــــدى يف تنمي
بعـــــ، مهـــــاراا الـــــتعلم الـــــذايت، لـــــذل  يوصـــــي الباحـــــ  
بتــــدريب الطــــة  علــــى مهــــاراا الــــتعلم الــــذايت األخــــرى 

 .ادرتبطة اادة الكيميا  يف مرحلة التعليم الثانوي

 كما يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية: -
  دراســــة فعاليــــة اســــرتاتيجياا الــــرحةا ادعرفيــــة عــــرب

الويب )قص ة اددى/دويلة اددى(  اقارنة ملاذرت تعليمية 
(الختبـــــار  Vأخـــــرى وـــــدا رة الـــــتعلم، وملـــــوذرت الشـــــكل ) 

ــــتعلم الــــذايت واالســــتيعا   ــــة مهــــاراا ال أفضــــلهما يف تنمي
 ة الكيميا .ادفاهيمي يف ماد

  دراســـة فاعليـــة اســـرتاتيجياا الـــرحةا ادعرفيـــة عـــرب
الويـــــب )قصـــــ ة اددى/دويلـــــة ادـــــدى( يف تنميـــــة عـــــاداا 
ــــــــداعي(  العقــــــــل وأملــــــــاا التفكــــــــ  ) العلمي/الناقــــــــد/ اإلب
 مهاراا اختاذ القرار مرحلة تعليم )ادتوسق( أو الثانوي.

  دراسة فاعلية اسرتاتيجياا تعليمية إلكرتونية  أخرى
يف تنمية مهاراا التعلم الذايت من خة  مقرر الكيميا  

 الثانوي. ميف مرحلة التعلي
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 المراجع

 
م(." فاعلية أساليب التعلم 3442إمساعيل، جمدي رجب ) .4

اإللكرتوين يف حتصيل تةميذ الصف الوادس االبتدا ي 
،  مجلة التربية العلااميةودافعي  م  و تعلم العلوم". 

43(4)4 -43. 

عيل، وداد عبد الوميع؛ وعبده، ياسر بيومي إمسا .3
م(. أثر استخدام دريقة الويب وويوت يف تدريس 3448)

العلوم على تنمية أساليب التفك  وااللاه  و استخدامها 
. مجلة دراسات عربية في التربية لدى دالباا ولية الرتبية

 . 41-44(4)43، وعلم النف 
م برنام  مقرتة م( استخدا3448أبو ناجي، حممود سيد ) .4

يف تدريس مقرر الكيميا  ادكثف لطة  الصف األو  
الثانوي وأثره على التحصيل وتنمية مهاراا التعلم الذايت 

، مجلة العلمية بكلية التربية بأسيوطوااللاه  وه. 
30(4-3 )4-14. 

م( فعالية وحدة يف علوم األرض 3441البا ، أحةم ) .0
هم ومهاراا االستقصا  لدى قا مة على البنا ية لتنمية الف

المؤتمر العلمي التاسع تةميذ الصف ا،امس االبتدا ي 
للجمعية المصرية للتربية العلمية معوقات التربية العلمية 

 . االمساعليةفي الوطن العربي التشخيص و الحلول

م( أثر استخدام دوراا التعلم ونموذرت 3444خبل، هالة.) .1
ساا بالصف الثاين لتعلم الكيميا  على حتصيل الدرا
مجلة جامعة أم القرى الثانوي وبقا  أثر التعلم لديهن. 

 -4(.4) 41.للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية
34. 

. عمان: كفايات التعلم الذاتيم( 3443بلقيس، أمحد ) .١
 اجلامعة العربية ادفتوحة.

م( تصميم دروس تعليمية 344١جاد اهلل،  ياد أمحد ) .3
ام ملاذرت الويب وويوت وأثرها يف حتصيل تعلمي  باستخد

دلبة الصف العاشر األساسي والاها م  و الكيميا . 
، ولية الدراساا العليا، اجلامعة  ير منشوررسالة ماجوت  

 األردنية 

م( أثر التدريب على 3443جلجل، نصرة حممد ) .8
اسرتاتيجياا التعلم ادنظم ذاتًيا يف تقدير الذاا والدافعية 

، واألدا  األوادري على احلاسب ا   لدى دة  للتعلم
مجلة البحوث شعبة احلاسب ا   بكلية الرتبية النوعية 

 ولية الرتبية جامعة ادنوفية.  النفسية والتربوية

م( أثر توييف الرحةا 3442جودة، وجدي شكري ) .2
ادعرفية عرب الويب يف تدريس العلوم على تنمية التنور 

التاسع األساسي احافظاا غلة.  العلمي لطة  الصف

، ولية الرتبية، اجلامعة  ير منشورةرسالة ماجوت  
 اإلسةمية بيلة.

 الذايت التعلم مهاراا م(3440 ) ونيس جندي حبشي، .44

 ادرحلة تةميذ لدى الذايت التعلم أساليب بتفضيل وعةقتها

 وعلم التربية في البحث مجلة . ادنيا ادينة اإلعدادية

 04-0( 0) 33.النف 

م( أثر برنام  مقرتة 3444،خالد ) ادللاحلذيفي، خالد، و  .44
قا م على نظرية الذوا اا ادتعددة ىف حتصيل مادة العلوم 
ومهاراا التفك  الناقد لدى دة  الصف الثاين 

مؤتمر معايير الجودة واالعتماد في التعليم ادتوسق.
فرتة بورسعيد مصر ال والمنهج في مصر و الوطن العربي.

 م.3444مارس  33-38

م( أثر تدريس 3441احلذيفي، خالد، والدغيم، خالد ) .43
الكيميا  باستخدام احلاسب ا   يف تنمية التفك  العلمي 
. وااللاه  و مادة الكيميا  لدى دة  ادرحلة الثانوية

( 444) 4،دراسات فى المناهج وطرق التدري  مجلة
443-344. 

م( 344١، ورمضان، حياة )حوام الدين، ليلى عبد هلل .44
فاعلية مدخل بنا  النماذرت العقلية يف استيعا  ادفاهيم 
وعملياا العلم و االلاه  و دراسة أجهلة جوم اإلنوان 

 المجلة التربية العلميةلتةميذ الصف الوادس االبتدا ي. 
2(3 )82- 443. 

م( فاعلية ملوذرت أبعاد التعلم ىف 3443احلصان، أماين ) .40
مهاراا التفك  واالستيعا  ادفاهيمي يف  تنمية بع،

العلوم واالدراواا  و بياة الصف لدى تلميذاا ادرحلة 
.ولية الرتبية )األقوام   ير منشورةاالبتدا ية.رسالة دوتوراه 

 األدبية( اإلدارة العامة لكلياا للبناا انطقة الرياض.

(أثر اسرتاتيجية الويب  3448احليلة، حممد ؛نوفل، حممد ) .41
وويوت يف تنمية التفك  الناقد والتحصيل الدراسي يف 
مواق تعليم التفك  لدى دلبة ولية العلوم الرتبوية 

(  4) 0 المجلة األردنية في العلوم التربويةاجلامعية. 
341-342. 

م( 3444رواشده، إبراهيم  ونوافل ، وليد والعمري، على ) .4١
ثرها يف أملاا التعلم لدى دلبة الصف التاسع يف إربد وأ

 المجلة األردنية في العلوم التربويةحتصيلهم يف الكيميا . 
١(0 )4١4-431. 

م( العةقة ب  التحصيل يف 344١اللغل، وفا  حو  ) .43
مبح  اإلحيا  والقدرة على االستدال  العلمي يف ضو  
األملاا التعليمية ادفضلة لدى دلبة ادرحلة األساسية العليا 

جامعة عمان العربية   ير منشورة يف إربد. رسالة دوتوراه
 للدراساا العليا.
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م( مهاراا التعلم 3444سعيد، سلوى، وجة ، أمحد ) .48
الذايت ومعوقات  لدى دة  ولية الرتبية والعلوم اإلسةمية 
جامعة الولطان قابوس من وجهة نظر أعضا  هياة 

اتجاهات . المؤتمر التربوي األول التدريس والطة .
.عمان: ولية الرتبية جامعة  المستقبل التربية وتحديات

 433-440الولطان قابوس ص 

م( فاعلية التعلم األملى يف تنمية 3442الوليم، مةك ) .42
ادفاهيم الكيميا ية والتفك  التأملي وتنظيم الذاا للتعلم 

مجلة دراسات في  لدى الطالباا ادرحلة الثانوية.
 438-24( 403)44.المناهج وطرق التدري 

م( 3444وي، مصطفى، وعبد الر اق، الوعيد )الشرقا .34
مجلة التعليم اسرتاتيجياا التفاعل اإللكرتوين. 

 ( متاحة ادوقع:١، جامعة ادنصورة. العدد)اإللكتروني

p?page=newshttp://emag.mans.edu.eg/index.ph
&task=show&id=106&sessionID=17 

م( فاعلية أملوذرت 3444الشمري، موتورة بنت عبيد ) .34
تدريوي مقرتة يف تنمية االستيعا  ادفاهيمي دادة احلدي  
وبع، الذوا اا ادتعددة لدى دالباا الصف الثاين 

ولية الرتبية، جامعة    ير منشورة،ادتوسق. رسالة دوتوراه 
 ة بنت عبد الرمحن بالرياض.   األم ة نور 

م( أثر تصميم للتعلم اإللكرتوين 3444دلبة، عبد العليل ) .33
قا مة على التوليف ب  أساليب التعلم النشق عرب الويب 
ومهاراا التنظيم الذايت للتعلم على ول من التحصيل 
واسرتاتيجياا التعلم اإللكرتوين ادنظم ذاتيًا وتنمية مهاراا 

  جامعة المنصورة -مجلة كلية التربية. التفك  التأملي
1(31 )302-448. 

 -أسسه -التعلم الذاتي)مفاهيمم( 3441عامر، دارق) .34
 ع.القاهرة: الدار العادية نشر والتو يأساليبه( 

م( فاعلية برنام  قا م 3448عبد اهلل،  بيدة حممد قرين ) .30
على تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين يف ضو  معاي  اجلودة 

ملة يف تنمية التحصيل ومهاراا التفك  التوليدي الشا
وتعديل أملاا التفضيل ادعريف لدى دة  الصف األو  

. مجلة التربية العلميةالثانوي يف مادة الفيليا . 
44(0)4-40 

م( أثر تفاعل ادعتقداا ادعرفية 3442عبد ادقصود، هامن ) .31
لطلبة   ومهاراا التعلم ادنظم ذاتًيا على التحصيل الدراسي

جامعة  -ولية الرتبية جامعة اللقا ي . جملة ولية الرتبية
 .08-4( 34)١ادنصورة، 

م( مهـاراا التعلـم 3441عبيـداا، هانـي واللعبـي، دـة  ) .3١
الذاتـي فـي وتـب العلـوم للصفـوف األساسيـة الثةثة األولـى 

مجلة مـن خـة  حتليـل حمتواهـا ووجهـة نظـر معلميهـا 
 23-١4، ولية الرتبية جامعة ادل  خالد، نالمعلمي

. الرياض: مطابع التعليم من بعدم( 3441العريي، سارة ) .33
 الرضا.

م( أساليب التعلم 3444عةون ، شفي ، وبلعاوى، منذر) .38
ادفضلة والذوا اا ادتعددة الوا دة لدى الطة  جامعة 

-١1( 3)44. مجلة العلوم التربوية والنفسية ال موك.
8١ 

األساليب اإلحصائية االستداللية م( 3442، صةة )عةم .32
البارامترية والالبارامترية في تحليل بيانات البحوث النفسية 

 القاهرة: دار الفكر العر . والتربوية .

ادفاهيم الكيميا ية  م(344١العليماا، على مقبل. ) .44
األساسية والصعبة يف مناه  العلوم العامة للمرحلة 

 3-4(4(، )44)مجلة المنارة.. ناألساسية يف األرد

م( أثر إدخا  التعليم اإللكرتوين يف 3441عمار، حلمي ) .44
التعليم الثانوي الصناعي على التحصيل الدراسي وتنمية 

مجلة  مهاراا التعلم الذايت ذوى االحتياجاا ا،اصة.
 .21-١2. عدد خاص. تكنولوجيا التعليم

طالب الص  المتمحور حول الم( 3443اليابشى، مو ) .43
. الرياض: مكتب الرتبية العر  لدو  ا،لي  ونموذج لدرس

 وو ارة الرتبية والتعليم بولطنة عمان

م( 3448غا ي، إبراهيم توفي ، ودليماا، هالة حممد ) .44
فعالية اسرتاتيجية تدريس ختادب أملاا التعلم لدى دة  
الصف األو  اإلعدادي يف تنمية بع، أهداف الرتبية 

  13-4( 4) 44. مصر، لتربية العلميةمجلة االعلمية. 

م(. فعالية التدريس 3444الفررت، خلود سليمان ) .40
باستخدام الرحةا ادعرفية عرب الشبكة العنكبوتية يف تنمية 
االستيعا  ادفاهيمي وااللاه  و اجلل  النظري دادة 
احلاسب ا   لطالباا الصف األو  الثانوي". رسالة 

ية الرتبية، جامعة األم ة نورة ول   ير منشورة،ماجوت  
 بنت عبد الرمحن بالرياض. 

م( التعلم الذايت 3444الفار، إبراهيم عبد الوويل ) .41
بالربجمياا واملة التفاعل القا مة على الوسا ق ادتعددة 

الثامن لكلية الرتبية  المؤتمر العلميوالواقع االفرتاضي.
-434بطنطا التعلم الذايت وحتدياا ادوتقبل. ص ص

441 

عادات العقل م( 3441قطامي، يوسف وعمرو، أميمة ) .36
 .. عمان: دار الفكروالتفكير النظرية والتطبيق

م( أثر ملوذجي  تدريوي  3448ااامية، هاشم ) .43
موتندين إىل حل ادشكةا وف  ادلواجة وادشاروة ووقت 
االنتظار ىف اوتوا  ادفاهيم البيولوجية لدى دلبة ادرحلة 

 38-43(04) 44.مجلة التربية العلميةالعليا. األساسية 

م( استخدام تنويع اسرتاتيجياا 3444مصطفى، سلوى عثمان ) .48
يف  Differentiated Instructional Strategiesالتدريس 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=106&sessionID=17
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=106&sessionID=17
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جما  اإلشيا  الفنية لتنمية الدافع لإلجنا  وااللاه  و التعلم 
متعدد  وادشروعاا الصي ة لدى تلميذاا مدرسة الفصل الواحد

 2. مجلة دراسات في المناهج وطرق التدري ادوتوياا
(.418 )١١-88 

دراسة مسحية م( 344١مكتب الرتبية العر  لدو  ا،لي  ) .42
. الرياض: حول التعلم الذاتي عبر شبكة اإلنترنت وتطبيقاته

 مكتب الرتبية العر  لدو  ا،لي . 

م( أثر التفاعل ب  تنويع 3442النادي، علة جاد ) .04
سرتاتيجياا التدريس وأملاا التعلم على تنمية بع، ا

مجلة عاداا العقل لدى دالباا ادرحلة اإلعدادية. 
 402-444( 3)4، دراسات تربوية واجتماعية

م( الفروق يف أساليب التعلم لدى 3444النبهاىن، هة ) .04
دة  جامعة الولطان قابوس يف ضو  بع، ادتي اا. 

 484-413اجلل  الثاين ( 4)1، مجلة العلوم التربوية

م( فعالية 3440النجدي، عماد رمسي، ومعبد،على وما ) .03
استخدام احلوافظ التعليمية يف تدريس التاريخ على 
التحصيل وتنمية مهاراا التعلم الذايت وااللاه  و ادادة 

مجلة الجمعية  لدى تةميذ الصف الثال  اإلعدادي.
 44-4( 4)44للدراسات االجتماعية التربوية

م( فعالية برنام  يف إعداد 3442نو ، ناهد عبد الراضي) .04
معلم الفيليا  قا م على التعلم اإللكرتوين يف تنمية ادكون 
ادعريف ومهارة اختاذ القرار وااللاه  و التعلم اإللكرتوين 

)  43، العلمية مجلة التربيةلدى الطة  ادعلم . 
3.)4-43 

لكتروني عبر شبكة التعليم اإلم( 3442اهلادي، حممد ) .00
 . القاهرة: الدار ادصرية اللبنانية.اإلنترنت

م( أثر تنوع استخدام بع، 3443هندي، حممد محاد ) .01
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اوتوا  بع، ادفاهيم البيولوجية وتقدير الذاا وااللاه  و 

الصف األو  الثانوي  االعتماد اإلجيا  ادتباد  لدى دة 
( 32)١.مجلة دراسات في المناهج وطرق التدري اللراعي. 

484-343. 

هيةا، مصطفى، واللغىب، أمحد، وشديفاا،  .0١
م( أثر أملاا التعلم ادفضلة على فعالية الذاا 3444نور)

لدى دالباا قوم العلوم الرتبوية يف ولية األم ة عالية 
( 4) 44. النفسيةمجلة العلوم التربوية و اجلامعية. 

3١1-324. 

م( فعالية تدريس الكيميا  3443يوسف، حمر  عبده ) .03
اواعدة احلاسو  ىف التحصيل وتنمية االلاه الذايت 
والدافع لإلجنا  لدى دة  الصف األو  الثانوي. 
المؤتمر العلمي السادس. التربية العلمية والثقافة 

 .443-322. ص صوالمجتمع

التدري  في الفصل، دليل  تنويعم( 3448اليونوكو) .08
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Summary of research 

 This study aimed to identify the impact of the interaction between the diversification of teaching strategies 

learning styles over the Web (Web Quests) and learning styles in the development of learning skills and 

self-absorption in the conceptual chemistry among students in first grade secondary Unaizah province of 

Saudi Arabia. 

- There is a statistically significant effect at the level (0.05) to learning styles (visual / auditory / motor) in 

order to conceptual comprehension in chemistry for students of first grade secondary school .. 

- There is a statistically significant interaction at the level (0.05) between the treatments and methods of 

learning in a self-learning skills for students of first grade secondary. 

- No interaction statistically significant at the level (0.05) between the treatments and methods of learning 

in interaction exists statistically significant at the level (0.05) between the treatments and methods of 

learning there is interaction statistically significant at the level (0.05) between the treatments and methods 

of learning in the skills of self-learning for students first grade secondary. 

Key words: diversification of teaching strategies- the Web (Web Quests)- learning style- self-learning- 

conceptual 
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:دور كليات التربية للبنات في تنمية القيم الجمالية للطالبات في ضوء متغيرات العصر  

دراسة تقييمية بكلية التربية بالجبيل   

 *حمد حسن محمدأد/ ماهر 
 أستاذ أصو  الرتبية ادواعد

 جامعة الدمام -ولية الرتبية 

 د/ نادية بنت سالم الدوسري 
 أستاذ أصو  الرتبية  ادواعد

 جامعة الدمام –ولية الرتبية 
 3/11/1433 في وقبل 4/6/1433 في قدم

 الملخص
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور ولياا الرتبية للبناا يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا يف ضو  متي اا العصر ، واستخدمت     

ا تطبيقها على عينة عشوا ية من الطالباا وأعضا  هياة التدريس،  ةمع االستعانة باستبان تها ،دنه  الوصفي دناسبت  لطبيعالدراسة ا
 وتوصلت الدراسة إىل عدة نتا   من أمهها: 

 .يف تنمية القيم اجلمالية للطالبااللبناا دوراً متوسطاً كلياا الرتبية لأن  -
د من دور ولياا الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا مثل: قلة األنشطة الرتبوية ادرتبطة بتنمية القيم هناك بع، ادعوقاا حت أن -

التلام أعضا  هياة التدريس بادظهر اجلما  أثنا   ةاجلمالية، ومجود برام  اإلعداد وعدم تطويرها، ومجود حمتوى ادقرراا الدراسية، وقل
 .اااضراا

 .سرتاتيجية مقرتحة لتفعيل دور ولياا الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا اا يتمشى مع العصر ومتي ات ادراسة بوضع وانتهت ال    
 

 الرتبية ولياا – العصر متي اا – اجلمالية القيم:  المفتاحية الكلمات
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 مقادماة : 
 لىوفضل  ع ،وورم  ،خل  اهلل سبحان  وتعاىل اإلنوان   

سا ر ادخلوقاا، وميله بالقدرة على اإلحواس باجلما  
وتذوق  يف ول ما يدرو  من حول ، فالنفس البشرية تواقة إىل 
 ر،اجلما ، وقد أدرك اإلنوان هذه احلقيقة منذ أقدم العصو 
 ،فأخذ يبح  عن مظاهر اجلما ، ويتطلع إىل قيم احل 

ع  يف نفو  واجلما ، ويهتم باألشيا  اجلميلة اليت تب ،وا، 
 ،البهجة والورور، فاجلما  مطلب بشري أ   وفطري ملال

وشىت قواه  وأحاسيو نمي خميلت  يحيق  لإلنوان إنوانيت ، و 
 .اإلبداعية

 ،وتعد القيم اجلمالية وسيلة أساسية يف إحدا  التناس    
 ،والوياسية ،والرتابق ب  أنظمة اجملتمع االقتصادية ،والتوا ن

يف توجي  أملاا  مهمةوييفة  ي  تهدحي واالجتماعية،
حىت ال ُيص ا   ؛الولوك للحفاظ على البياة االجتماعية

فيعم الُقْبال وينتفي اجلما ، وهي  ،النظام االجتماعي خبلل
فاإلحواس  ،وسيلة من وسا ل بنا  الشخصية اإلنوانية

باجلانب الروحي  باجلما  يعد من أهم الوسا ل لةرتقا 
سوا   -فاجلما  بكل ما حيمل  من معو ؛لقي لإلنوانوا،ُ 

جيعل تيذية للروة والوجدان، و  -معنوياً وان أوان حويًا أم  
 احلياة أوثر متعة وهبجة.  

وال يقتصر اإلحواس باجلما  على جمرد تأمل الطبيعة    
، يعيش الذي  ن  اإلنوان لو تأمل الواقع اداديإبل  ؛فحوب

فاحلياة  ؛ضرو  اجلما  لوجد يف ول ما يتعامل مع  ضرباً من
بدون إحواس باجلما  تبع  على الوأم والشعور بادلل، 
ولذا و ه ب  اهللُ سبحان  وتعاىل اإلنوان حاسة الذوق اجلميل، 

والشرا ، واختياره    للطعام ويتضال ذل  من خة  انتقا
، وإدراو  للجما  وتذوق ، ومن لألصواا، ومتييله ادةبس

نفوية ال تقل أمهية عن احلاجة  هنا فاجلما  يشبع حاجة
 (.3م ، 3442ادادية )ياس  ، 

 ،وقد ح  اإلسةم اإلنوان على ربية اجلما  وتذوق     
وممارست  يف الولوك؛ وقد تضمن القرآن  ،واالستمتاع ب 

من ا ياا اليت توضال منه  العقيدة اإلسةمية  االكرمي وث ً 
 ؛ها للفرد واجملتمعيف تنمية أبعاد الرتبية اجلمالية وأمهيت

فاإلنوان ال يوتطيع أْن يعيل دون أْن يتذوق اجلما  يف ول 
 اهلل وأبدع  يف وون . خلق ما 
 ؛يف األوساا الرتبوية بالدي  وحتظى الرتبية اجلمالية باهتمام    

 ؛ا من مناه  ادهسواا التعليميةا مهم  حي  أصبحت جل ً 
لشخصية ادتعلم ألمهيتها يف حتقي  النمو ادتكامل  انظرً 

و ذيب  ،اجلما وحو    ،اختلف جوانبها، وتنمية ذوق
 سلوو . 

 (Choi, H, 2001) ويف هذا اإلدار أشارا دراسة شوى  
يعد من العوامل ادهمة يف  إىل أن االهتمام بالرتبية اجلمالية

وتنمية  ،حتقي  التميل للطة ، وتنمية وعيهم اجلما 
والبياية، وما أودا دراسة مشاعرهم وحاستهم اجلمالية 

على أمهية االستفادة من اجلوانب اجلمالية  م(3444)سليم،
اا ال خيل  ،بندخاهلا يف ادقرراا الدراسية ،يف خمتلف جماال ا

  بالنواحي العلمية للمنه  .
إىل  (Genie Arts Smarts,2005) وما أشار برنام    
جيا  على إ ن دم  ادتعلم  يف أنشطة مجالية ل  انعكاسأ

 ،خمتلف جوانب تكوينهم الشخصي، وحتو  نظر م الذاتية
 ثقتهم بأنفوهم، وتعليل ارتبادهم بالبياة اددرسية. يةوتقو 

على  اليت حتافظويعد التعليم من أهم الوسا ل 
وقيم  الفنية واجلمالية واحلضارية األصيلة،  ،ترا  اجملتمع

ضر اإلنواين؛ ومن فالقيم اجلمالية تعد من أبر  مظاهر التح
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يوهم  ن العمل على تنميتها وتطويرها من خة  ادعلمنمث ف
بالذوق  واالرتقا  ،يف تنمية أبعاد الرتبية الفنية واجلمالية

اجلما  للطة ، وبنا  شخصيتهم اإلنوانية من وافة 
 اجلوانب. 

 ،ومن هنا يرب  دور ولياا الرتبية يف إعداد الطالبة ادعلمة   
مما  ،ذوقها اجلما  العامتوتنمية  اجلمالية، القيموإوواهبا 
ا على العملية التعليمية، وعلى شخصيتها  ابيً إجيينعكس 
مما يوهم يف  ،وعلى شخصية تةميذها موتقبةً ، ومعلمة

 تطوير اجملتمع  واالرتقا  ب .
 مشكلة الدراسة:

عصراً  -وباعرتاف وافة اجملتمعاا -تعيل اإلنوانية اليوم   
لتي ، شديد التعقيد، يتميل بظهور العديد من سريع ا

الثورة العلمية  :التحدياا وادتي اا ادتوارعة مثل
والتكنولوجية، وثورة ادعرفة واالتصاالا، والثورة الدرقرادية، 
والثورة االقتصادية العادية، واليت أدا بدورها إىل حدو  

ا احلياة، العديد من التي اا احلضارية اليت مشلت وافة جماال
 لألفراد االجتماعية والعةقاا القيم منظومة يف التي  و يادة

 أوثر القيم هذه أصبحت وما وافة، العامل دو  يف والشعو 

  العصر. هذا خة  مراا عدة والتبد  للتي  عرضة
أدا هذه التي اا إىل تدهور الذوق اجلما  العام،  وقد    

وتراث   ،  اإلنوان ادعاصرواتواع الفجوة الفنية والذوقية ب
اجلما  والفي ادتعدد واألصيل، وفقدان الشعور باهلوية 

تنمية القيم اجلمالية ضرورة  تالثقافية واحلضارية، لذا أصبح
إنوانية دواجهة التحدياا والتي اا ادختلفة اليت رر هبا 
اجملتمع، ومن مث فهناك حاجة ماسة إىل تنمية اإلحواس 

مما يوهم يف تقدم  ،وق  يف وجدان الطالبااباجلما  وتذ
نتيجة التقدم  ؛اجملتمع الذي غشيت  موحة صناعية آلية

العلمي والتكنولوجي اهلا ل، الذي وان من أهم نتا ج  إمها  
 تنمية أبعاد الرتبية اجلمالية والتذوق اجلما .

على قلة اهتمام ادهسواا  الدراساا وقد أودا بع،    
)أبو  حي  أشارا دراسة، ة القيم اجلماليةالرتبوية بتنمي

م( إىل قلة اهتمام ادهسواا الرتبوية بتنمية 3443النصر،
الوعي اجلما  للطة ، وما أودا دراسة )احلكيمي، 

م( على وجود قصور يف وعي ادرب  بأمهية الرتبية 3442
اجلمالية؛ وذل  بوبب عجل برام  اإلعداد بكلياا الرتبية 

د الرتبية اجلمالية، وغيا  دور ادقرراا الدراسية يف تنمية أبعا
 واألنشطة يف تنمية التذوق اجلما  للطة  .

يف  قصورًا وباستقرا  الواقع احلا  نةحظ أن هناك 
مما  اا،ادعلم ااتنمية اجلانب اجلما  يف شخصية الطالب

هر الولبية والفوضى واالتكالية، وابع، الظ أدى إىل انتشار
لولووياا ا،اداة، وتدين الذوق اجلما  العام، وانتشار ا

يف حماولة الوقوف  احلالية ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة
يف تنمية القيم للبناا على الدور الذي تقوم ب  ولياا الرتبية 

سرتاتيجية مقرتحة اطالباا، مث الوعي لوضع لاجلمالية ل
 حبي  توهم بدور فعا  يف تنمية القيمها، لتفعيل دور 

 مع تي اا العصر. ىاجلمالية للطالباا اا يتمش
 أهمية الدراسة:

 :فيما يأيتتكمن أمهية الدراسة احلالية    
يف للدراسة تنبع أمهية الدراسة النظرية  األهمية النظرية: -أ

 أهنا:
ب  العديد من الندواا وادهمتراا  تعد استجابة دا أوصت -4

 ،اا إعداد ادعلميم مهسوياالية والعادية من ضرورة تق
 ومعرفة دورها يف تنمية احلس والتذوق اجلما  للطة .
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حد خطوا الدفاع أاليت تعد  ،تتناو  القيم اجلمالية -3
 فرصةً  الفرد ادهمة دواجهة العصر وحتديات ، واليت تعطي

 ذات ، ولعل حليات  معو وقيمة.  وتأويد نفو  عن للتعب 

ها على القيم اجلمالية تتناو  متي اا العصر ومدى تأث    -4
 للطالباا.

: تنبع األمهية التطبيقية للدراسة يف األهمية التطبيقية -ب
 أن:
ل  بكلياا هو النتا   اليت يتم التوصل إليها تفيد ادو -4

الرتبية يف التعرف على الدور احلا  الذي تقوم ب  ولياا 
 الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا.

قرتحة والتوصياا اإلجرا ية اليت يتم سرتاتيجية اداال -3
ول  بكلياا الرتبية يف تطوير ه التوصل اليها ستفيد ادو

وإبرا  دورها يف تنمية القيم اجلمالية  ،برام  إعداد ادعلم
 للطالباا.

 أهداف الدراسة:
  دف الدراسة احلالية إىل:

 التعرف على أمهية القيم اجلمالية واهم جماال ا. -4

بيعة القيم اجلمالية يف ضو  الفكر التعرف على د -3
 اإلسةمي والفكر الير .

التعرف على بع، متي اا العصر ادهثرة على القيم  -4
 اجلمالية للطالباا.

التعرف على دور ولياا الرتبية للبناا يف تنمية القيم  -0
 اجلمالية للطالباا يف ضو  متي اا العصر.

الباا التعرف على معوقاا تنمية القيم اجلمالية للط -1
  بكلياا الرتبية.

سرتاتيجية مقرتحة لتفعيل دور ولياا الرتبية يف اوضع  -١
تنمية القيم اجلمالية للطالباا ادعلماا يف ضو  

 متي اا العصر.

 الدراسات السابقة:
 : الدراسات العربية: أوالً 

دراسة للتعرف على  م(3444)احلكيمي،أجرى          
إعداد ادعلم  يف اليمن،  واقع الرتبية اجلمالية يف برام 

واستخدمت الدراسة ادنه  الفلوفي القا م على التأمل، 
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتا   من أمهها: غيا  دور 

يف تنمية كلياا الرتبية اليمنية وادقرراا الدراسية ب األنشطة
 التذوق اجلما  للطة .

رف م( دراسة للتع3444)الويد، ويف هذا الوياق أجرى    
 على دور الصحافة اددرسية يف تنمية القيم اجلمالية،

ادنه  الوصفي مع استخدام أسلو   الدراسة واستخدمت
أن الصحافة اددرسية هلا  إىلحتليل ااتوى، وتوصلت الدراسة 

 دور فعا  يف تنمية احلس والتذوق اجلما  لألدفا .
يف تنمية  وللتعرف على دور التنظيماا اجملتمعية

دراسة للتعرف على  م(3442)ياس ، ىم اجلمالية أجر القي
اجملتمعية  واقع الرتبية اجلمالية من خة  مشاروة التنظيماا

تنمية أبعادها، واستخدمت الدراسة ادنه   للمدرسة يف
 ،وادوجد ،الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل أن األسرة
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جلمالية ووسا ل اإلعةم ُتش ارك اددرسة يف تنمية أبعاد الرتبية ا
 للطة .

دراسة للتعرف  م(3448وما أجرى)عثمان والدغيدى،   
 القيم اجلمالية ذاا العةقة بالوةم البياي وجودعلى مدى 

يف حمتوى ادناه  الدراسية بادرحلة االبتدا ية، واستخدمت 
باإلضافة إىل حتليل حمتوى ادناه   ،الدراسة ادنه  الوصفي

أن القيم اجلمالية ادرتبطة  ىلالدراسية، وتوصلت الدراسة إ
بالوةم البياي تكاد تكون غا بة يف أهداف وحمتوى ادناه  

 الدراسية.
بنلقا  الضو  على  م(344١)أبو قرع،  واهتمت دراسة   

شعبة ادةبس اجلاهلة بكلياا  طة لتنمية القيم اجلمالية 
سلوويا م وأدا هم، واستخدمت  الرتبية وانعكاسا ا على

اسة ادنه  الوصفي، وانتهت الدراسة ببنا  مرجعية الدر 
منهجية نظرية للتيلب على ادشكةا اليت تعوق تنمية القيم 

 لطة .ل اجلمالية
إىل التعرف  م(3443)أبو النصر، وما هدفت دراسة    

على دور ادهسواا الرتبوية واجملتمعية يف تعمي  الرتبية 
 لوصفي، وانتهتاجلمالية، واستخدمت الدراسة ادنه  ا

 –)األسرة الدراسة بوضع تصور مقرتة لتفعيل دور ول من
  اجملتمع االي( يف الرتبية اجلمالية. –اددرسة

دراسة لتحديد  ىم( فقد أجر 4222أما )عبد الظاهر،   
أمهية القيم اجلمالية لطة  ادرحلة الثانوية، واستخدمت 

منها: أن  الدراسة ادنه  الوصفي، وتوصلت إىل عدة نتا  
ادنه  الدراسي يف ادرحلة الثانوية ليس مصممًا إلبرا  القيم 
اجلمالية، ووذل  غيا  دور األنشطة الطةبية يف تنمية القيم 

 اجلمالية. 
 ا: الدراسات األجنبية:ثانيً 

دراسة للتعرف على  (Hirsch, 2010) أجرى ه     
  من خة  أمهية الرتبية اجلمالية للمعلم  قبل ا،دمة، وذل

التعرف على آرا  الطة  ادعلم  يف معهد الرتبية اجلمالية 
ارول لينكولن، وأوصت الدراسة بضرورة تصميم ادناه  
الدراسية ذاا الصلة بالرتبية اجلمالية، وضرورة إشراك ادعلم  

 قبل ا،دمة يف برام  الرتبية اجلمالية.
 Acer&Omerodlu) لو د ر وعمروووما أجرى أي   

تطوير  ثر الرتبية اجلمالية يفأدراسة للتعرف على   (2008,
سنواا، ومشلت عينة  ١احلكم اجلما  لألدفا  يف عمر 

اخت وا بطريقة عشوا ية من اددارس  دفةً  33الدراسة 
من موتوياا اجتماعية واقتصادية ، و االبتدا ية احلكومية

توصلت وا تقويمهم إىل ثة  جمموعاا، ، خمتلفة يف أنقرة
ثر وب  يف تطوير احلكم أأن الرتبية اجلمالية هلا  إىل الدراسة

اجلما  لألدفا ، وما أن ادوتوياا االجتماعية واالقتصادية 
للوالدين ليس هلا أي تأث  على األحكام اجلمالية لألدفا  .

  
إىل  (Warburton , 2007) وهدفت دراسة واربورتون    

بية اجلمالية يف موتوى تصميم منه  دراسي خاص بالرت 
وتوصلت الدراسة إىل أن تطبي  هذا ادنه   ،اددرسة الثانوية

يشجع الطة  على التفك  الوليم واإلبداع واالبتكار 
أن  إىل الدراسة ، وما أشارا وتقدير اجلما  يف الطبيعة

هامشية يف ادنه   عدهنا تفنبالرغم من أمهية الرتبية اجلمالية، 
 الدراسي.

على (Eccles, T. , 2005 ) ولا دراسة اوليس ور    
توضيال معو اجلما  والقيم اجلمالية من خة  إلقا  الضو  

، ووذل  توضيال بع، Kantعلى وتاباا العامل وانت 
االسرتاتيجياا اليت تواعد ادعلم  على الوصو  إىل أفكار 

وتوصلت الدراسة إىل أن مجالية متكاملة داخل الفصو ، 
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ن اددارس قللت ألية ُأمهلت يف العقود احلديثة، و القيم اجلما
من الدعم ادادي ومن الوقت ادخص  لدراسة اجلما  

 والفنون.
دراسة للتعرف (Whitener, 2002)  وايتنر وأجرى    

على مدى اهتمام أعضا  هياة التدريس بكلية 
Mckendree  الوالياا ادتحدة األمريكية بتنمية ا،رباا يف

 أودا الدراسة على ضرورة منال الطة  ادعلم اجلمالية، و 
 آرا همالفرصة الستخدام اددخل اجلما  ووسيلة للتعب  عن 

 ومقرتحا م .
را  آفاهتمت بتحليل  (Choi , H., 2001) أما دراسة   

"هارى بارودى" يف الرتبية اجلمالية، وتوصلت إىل أن  الرتبية 
عن دري  غرسها يف  اجلمالية  تم بتطوير ادشاعر والقيم
ا تلعب دورًا  يف تلويد األفراد  امهم  نفوس األفراد، وما أهن 

 بالقيم اجلمالية.
 التعقيب على الدراسات السابقة:  

من خة  العرض الواب  للدراساا الوابقة ُيةحظ ما   
   :أيتي

أن القيم اجلمالية تعد وسيلة أساسية ور يوة يف إحدا   -
رتابق ب  أنظمة اجملتمع االجتماعية التناس  والتوا ن وال

 والوياسية واالقتصادية.

أن تنمية القيم اجلمالية أصبال أوثر أمهية نتيجة للتي اا  -
 . اليت رر هبا اجملتمع االجتماعية العلمية والتكنولوجية و 

 ،ذوق الفيتأن الرتبية اجلمالية هلا دور مهم يف تنمية ال -
وشيل  ،ديل سلوويا موتع ،واالبتكار للطة واإلبداع، 

 .أوقاا فراغهم 

اجلمالية هلا دور مهم يف تنمية األحكام اجلمالية  قيمأن ال -
للطة ، وما أن ادوتوياا االجتماعية واالقتصادية 

 للوالدين ليس هلا أي تأث  على األحكام اجلمالية.
وجود قصور يف وعي ادعلم  بأمهية الرتبية اجلمالية،  -

م  اإلعداد بكلياا الرتبية، وذل  بوبب قصور برا
 وعدم وجود مقرراا  تم بتنمية التذوق اجلما .

قلة اهتمام برام  إعداد ادعلم ومناه  التعليم العام بيرس  -
 للطة .  تهاالقيم اجلمالية وتنمي

وقد استفاد الباحثان من الدراساا الوابقة يف التعرف    
دبيعتها، وختتلف و  ،وجماال ا ،وأمهيتها ،على القيم اجلمالية

  دورالدراسة احلالية عن الدراساا الوابقة يف أهنا تتناو  
ولياا الرتبية للبناا يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا يف 

 ضو  متي اا العصر.
  تساؤالت الدراسة:

 حتاو  الدراسة احلالية اإلجابة عن التوابالا ا تية:
  ا؟وجماال ،ما مفهوم القيم اجلمالية، وأمهيتها -4
 ما دبيعة القيم يف ضو  الفكر اإلسةمي والفكر الير ؟ -3
ما ادتي اا العصرية ادهثرة على القيم اجلمالية للطالباا  -4

 ؟
ولياا الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا  ما دور -0

 يف ضو  متي اا العصر؟
ما معوقاا تنمية القيم اجلمالية للطالباا بكلياا  -1

 تي اا العصر؟الرتبية يف ضو  م
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سرتاتيجية ادقرتحة لتفعيل دور ولياا الرتبية ما اال -١
للبناا يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا ادعلماا يف 

 ضو  متي اا العصر؟
 منهج الدراسة:

الدراسة احلالية استخدام ادنه  الوصفي دناسبت   يتقتض    
م عن القي لطبيعة الدراسة، وذل  من خة  مجع ادعلوماا

ودبيعتها، ووذل  وصف  ،وجماال ا ،وأمهيتها ،اجلمالية
مع االستعانة  متي اا العصر وتأث ها على القيم اجلمالية،

للتعرف على دور ولياا  ؛ وذل االستبانة يببع، أدوات  وه
الرتبية للبناا يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا يف ضو  

اجلمالية  متي اا العصر، ووذل  معوقاا تنمية القيم
 للطالباا يف ولياا الرتبية.
 مصطلحات الدراسة:

جمموعة من ادوجهاا الولووية للفرد  و : القيم اجلمالية
 جوانب مجيع يفوإدراك التناس  والتكامل  التذوق اجلما ،

 عملية. أو ُخلقية قيمة وذي مجيل هو ما ول وتقدير احلياة،
 أدوات الدراسة:

ا تطبيقها على عينة ممثل  من  ةاناستخدم الباحثان استب    
للتعرف على دور ولياا  ؛أعضا  هياة التدريس والطالباا

تنمية القيم اجلمالية للطالباا يف ضو   الرتبية للبناا يف
متي اا العصر، ووذل  التعرف على معوقاا تنمية القيم 

 اجلمالية للطالباا.
 عينة الدراسة:

أعضا  هياة التدريس  عضوًا من 44بليت عينة الدراسة     
دالبة من دالباا  444بكلية الرتبية للبناا باجلبيل، و 

 -من خمتلف األقوام بالكلية )احلاسب ا   ادوتوى الثامن
 (. رياض األدفا  -الفيليا  -الرياضياا -جنليليةاللية اإل

 حدود الدراسة: 
اقتصر تطبي  الدراسة اديدانية على ولية احلدود ادكانية:  -4

  .باجلبيلللبناا بية الرت 
احلدود ادوضوعية: اقتصرا الدراسة على بع،  -3

متي اا العصر ادهثرة على القيم اجلمالية مثل: العودة، 
والثورة العلمية والتكنولوجية، وادتي اا االقتصادية، 

 وادتي اا االجتماعية والثقافية.
احلدود اللمانية: دبقت الدراسة اديدانية يف مجادى  -4

 هـ.4043اين عام الث
 المحور األول: اإلطار النظري للدراسة:

 ومجاالتها: ،وأهميتها ، : مفهوم القيم الجماليةأواًل 
 مفهوم القيم الجمالية: -أ

تعد قضية القيم اجلمالية من القضايا ادهمة اليت شيلت    
تفك  العديد من ادفكرين والفةسفة على مر العصور، 

مالية البد من التعرف على مفهوم  ولتحديد مفهوم القيم اجل
 :أيتول من القيم واجلما ، وهذا ما يتم تناول  فيما ي

 مفهوم القيم: -1
تعددا وجهاا نظر الفةسفة وادفكرين بشأن حتديد      

من وذل  بوبب عدم وضوة هذا ادفهوم  ؛مفهوم القيم
وتعدد جماالت  من ناحية أخرى، ونتيجة لذل  يهرا ناحية، 
 :أيتاهاا لتفو  القيم ركن توضيحها فيما يعدة ال

 فادثاليون يهناك من ينظر للقيم من منظور فلوف :
ال تتي  بتي   ،ينظرون للقيم على أهنا مطلقة وثابتة

ن مصدرها عامل ادثل، والواقعيون أاللمان وادكان، و 
احلقيقة ادوجودة يف العامل ادادي،  أهناينظرون للقيم على 

ن احلصو  عليها عن دري  احلواس والتجربة، رك هبذاو 



  .....:العصر متي اا ضو  يف للطالباا اجلمالية القيم تنمية يف للبناا الرتبية ولياا دور: ماهر أمحد و د.نادية الدوسري. د        

 م(3444/هـ4040لثاينربيع ا) الرياض، 433  – 401 ص ص ،(04) ع النفس، وعلم الرتبية رسالة

051 

ومن مث فهي متي ة  ،مشتقة من العامل ااووس يوه
ونوبية، أما الربمجاتيون فيهمنون بعدم وجود قيم مطلقة، 

تعتمد  ين أحكامنا حو  القيم قابلة للتي ، ومن مث فهأو 
نوبية  يعلى خربة اإلنوان ولارب  احلياتية، ولذل  فه

وادواقف اليت يتعرض هلا  ،وادكان ،اللمانتتي  بتي  
ادى نفعها لإلنوان، أما  تهااإلنوان، وتقاس أمهي

اإلسةمية فتوا ن ب  وجهاا النظر الوابقة،  الفلوفة
فتهود على وجود قيم مطلقة وثابتة ال تتي  مع تي  

ن الكرمي آورد فيها ن  صريال يف القر  اليت ياللمان، وه
جود قيم نوبية متي ة تتعل  حبياة والونة النبوية، وو 

 (.31م، 4228) اهر ،  األفراد

 يفالقيم ه: وهناك من ينظر للقيم على أهنا اعتقاد 
ادعتقداا اليت اقتضاها يتوج  اإلنوان إىل الولوك 

 ذل  ويهود يفضل ، الذي يرغب  أو
(Lemos,1999,17)  إن القيم مفاهيم جمردة  :بقول

 ،واإليثار ،اا األفراد والعد يف أفكار ومعتقد موجودةو 
 4والتضحية ،واإلخةص ،والتعاون

  وهناك من ينظر للقيم على أهنا معاي : فالقيم اثابة
 ،معاي  اجتماعية يكتوبها الفرد من بيات  االجتماعية

 ، ويهود ذل وتصرفات هبا أفعال   يوو غويقيم منها موا ين 
عاي  م يرى أن القيم  ، إذ(80م، 3444)الطراة، 

للولوك وااللاهاا ادرغوبة اليت يكوبها اجملتمع ألفراده 
من خة  عملياا التنشاة االجتماعية اليت تقوم هبا 

تعد من أهم موجهاا ي مهسواا اجملتمع، ومن مث فه

ا يف تنظيم ا ر يوً الولوك الفردي واجلماعي، وتلعب دورً 
 .يف اجملتمعالعةقاا االجتماعية 

 م على أهنا متثل الاهاا: فالقيم وهناك من ينظر للقي
أو  ،أو الاهاا معينة لاه أشيا  ،متثل اهتماماا

 ,Murray) أو أشخاص، ويهود ذل  مورى ،مواقف

بقول : إن القيم متثل موقف الفرد  و  (41-50 :1999
وتكون مرتبطة بااللاهاا اليت  ،األشخاص واألشيا 

إدار تتحدد يف  يتكون اثابة مهشر ر يس هلا، وه
 العةقة ب  الفرد وا،رباا اليت يكتوبها.

 ،جمموعة الصفااهي ومما سب  جند أن القيم 
وادبادئ اليت ينظر الفرد إليها على أهنا مرغوبة  ،والعاداا

هنا حتدد االلاهاا إتتميل بادعيارية حي   يومفضلة، وه
وأملاا الولوك ادرغو  فيها، ومن هنا ركن تعريف القيم 

 والقواعد اليت ،وادبادئ ،واألحكام ،جمموعة ادعاي : بأهنا
تتكون لدى الفرد من خة  تفاعل  ومروره بادواقف وا،رباا 
الفردية واالجتماعية، واليت توج  سلوو  وتدفع  لفعل ا،  

 وتنظم حيات  داخل اجملتمع.
 مفهوم الجمال: -2

نية اإلحواس باجلما  وتذوق  أمر فطري متأصل يف ب يعد    
النفس اإلنوانية؛ فاإلحواس باجلما  وتذوق  ينمو مع 
اإلنوان يف إدار تفاعل  مع البياة، وهو أساس من أسس بنا  
الشخصية اإلنوانية ادتكاملة وادتوا نة، وهو ضروري حلياة 

 اإلنوان على األرض.
، يواإلحواس باجلما  قدمي قدم الوجود البشر 

ليت تلخر هبا الكهوف ويتضال ذل  يف الرسوماا واللخارف ا
وا ثار العمرانية للحضاراا القدرة، وقد اهتم الفةسفة 
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فنشأ يف الفلوفة فرع  ،باجلما  على مر العصور اهتماماً وب اً 
يومى علم اجلما ، وما نشأ يف علم النفس فرع موتقل 

 ،سيكولوجية اجلما " يهتم بدراسة اجلما  أُدل  علي "
عليها التعب  اجلما  اختلف وحتديد ادبادئ اليت يبو 

 (. 83، م344١)ا،والدة وعوض،  وسا ل 
" ول ما يتعل  باألشيا  اجلميلة، :ويعرف اجلما  بأن     

ا موضوع  جمموعة القيم وادعاي  ا معياريً ومن مث فهو رثل علمً 
)حممد "هسس عليها األحكام ادتعلقة بكل ما هو مجيلاليت تُ 

اجلما  تعميم شامل يتحق  ف؛ (482م، 4228وعباس، 
وسا ر  ،والقلب للنفس،من خةل  إدراك العةقاا ادرحية 

 حواس اإلنوان.
أما اجلما  يف الطبيعة فهو رثل ادادة اجلمالية ا،ام اليت     

يوتطيع الفنان أْن يصوغها يف القالب الفي الذي يعرب عن 
يت ال يا أحاسيو  ومشاعره، وانطباعات  الشخصية عن األش

فاجلما  ؛ (448م، 3444)حون، الكون يشاهدها يف 
يعي البهجة وادورة اليت يدروها اإلنوان يف ول جانب من 

مشل من الفن ، ويقابل اجلما  أعم و أ وهوجوانب الكون، 
 ،واالمشالا  ،يُِث  النفور ي وهو يعي ول ش ،)الُقْبال(
 .والكراهية ،والبي،
 يمن مظاهر رق ارً ومن هنا فنن اجلما  يعد مظه     

فاإلنوان تو اق إىل اجلما  يف   احلضارة اإلنوانية وتقدمها،
ول  ماني ومكان؛ وهو يعي بالنوبة لإلنوان ُحْون ا، ْل  

أو الفعل، أو مجيع هذه الصفاا، وركن تصنيف  أو ا،ُُل 
 :ياجلما  إىل ثةثة جوانب ه

 ووسة، اجلما  ادادي: وهو يتمثل يف األمور ادادية اا
 وهو يدرك باحلواس.

 :وهو يتمثل يف األمور واألشيا  اجملردة،  اجلما  ادعنوي
 والوجدان. ،والقلب ،ويدرك بالعقل

   اجلما  ادادي ادعنوي معاً: وهو مجا  جيمع ب
الصنف  الوابق  ااووساا واجملرداا، ويُْدر ك 

 باحلواس والعقل معاً.

إدراك  : بأنجلما  ومن العرض الواب  ركن تعريف ا   
للعةقاا ادرحية اليت يوتجيب هلا اإلنوان يف شىت العناصر 

صاغها اإلنوان يف  ميف الطبيعة، أ موجودةسوا  أوانت 
 ،وادوسيقى ،والعمارة ،قوالب خمتلفة من الفن التشكيلي

  .وغ ها ،والقصة، والينا  ،والشعر
 مفهوم القيم الجمالية : -3
حياتية هلا أمهيتها ودورها يف االرتقا  يعد اجلما  ضرورة    

، باإلحواس والذوق اإلنواين، وهو قيمة من قيم الوجود
اددرواا  ل أم يفالعقيف  موانت وامنة يف النفس أأسوا  

نو  فكري ووجداين  ي، فالقيم اجلمالية ه ادادية وادعنوية
 حيدد سلووياا اإلنوان وتصرفات  يف اجملتمع. 

جلمالية بأهنا أحكام يصدرها الفرد على وتعرف القيم ا   
نتارت  الفرد وتقديره  يبيات  اإلنوانية واالجتماعية وادادية، وه

تتمثل يف القبو   ،اهتماماا معينة يللجمالياا، ومن مث فه
 أو الرف، إ ا  موضوعاا مجالية أو مواقف أو أشخاص

 (.١3، م4228)غرا ،
لتوجيهاا اليت لعل وتتمثل القيم اجلمالية يف ا دا  وا    

اإلنوان ينتب  إىل اجلوانب اجلمالية يف الكون واحلياة، وحيس 
وعادفت ،  ،وفكره ،وقلب  ،ويوتشعرها بروح  ،ويقدرها ،هبا

 ،ويتذوقها ويوتمتع هبا، فالقيم اجلمالية تعكس اهتمام الفرد



  .....:العصر متي اا ضو  يف للطالباا اجلمالية القيم تنمية يف للبناا الرتبية ولياا دور: ماهر أمحد و د.نادية الدوسري. د        

 م(3444/هـ4040لثاينربيع ا) الرياض، 433  – 401 ص ص ،(04) ع النفس، وعلم الرتبية رسالة

054 

)عثمان  وميل  إىل ول ما هو مجيل يف مجيع جماالا احلياة
 (.444، م3448والدغيدي، 

ومن العرض الواب  جند أن القيم اجلمالية تتضمن     
القواعد وادعاي  اليت تدعو اإلنوان إىل التحلي بالولوك 

وذل   وعةقات  با خرين، ،وسلوويات  ،اجلما  يف تصرفات 
بتقريب الصور ااببة إىل ذهن  وتدريب  على اإلحواس 

 مأ ،وانت صوتيةأسوا   ،وتذوق  يف صوره ادختلفة ،باجلما 
سلووي ، ومن هنا ركن تعريف القيم اجلمالية  مأ ،شكلية
" جمموعة من ادوجهاا الولووية للفرد  و التذوق :بأهنا

اجلما ، وإدراك التناس  والتكامل يف مجيع جوانب احلياة، 
 قيمة ُخلقية أو عملية".  ووتقدير ول ما هو مجيل وذ

 أهمية التربية الجمالية: -ب 
ل القيم اجلمالية أمهية وب ة بالنوبة للفرد حتت
 حد األسس ادهمة لعملياا التعليم والتكيفأ واجملتمع، فهي

وتتمثل  ادوج  والضابق للولوك اإلنواين، وهي اإلنواين،
) ، (2١، م3441)الشربيي،: أيتأمهية القيم اجلمالية فيما ي

 (:١1 ،3442ياس ، 
نية لإلنوان، وتنمية رفع موتوى الثقافة اجلمالية والف -

 وشىت قواه اإلبداعية واالبتكارية. ،وأحاسيو  ،خميلت 

وتطوير قدرات  ، تنمية التذوق اجلما  لإلنوان لاه الواقع -
 على تلقي ول ما هو مجيل يف الطبيعة والفن. 

االية والعادية،  اجملتمع على مواجهة التي اا مواعدة -
للمحافظة على وذل  بتحديدها االختياراا الصحيحة 

 استمرار حياة اجملتمع واستقراره.

اإلحوان واإلتقان يف  مواعدة الفرد على النلوع إىل -
ووجدان ،  ،عوادف و  ،العمل، وتنمية شخصيت  اإلنوانية

 وتقوية عةقت  با خرين. ،وتوحيد مشاعره
 يادة إمكانية الفرد على التمييل ب  األشيا ، وإصدار  -

تواعده على حتقي  االتلان حي   ،األحكام اجلمالية
 النفوي وإدراك قيم احل  وا،  واجلما . 

والرتابق ب  أنظمة اجملتمع  ،والتوا ن ،حتقي  التناس  -
وتوجي  أملاا  االقتصادية والوياسية واالجتماعية،

 الولوك العام للحفاظ على البياة االجتماعية.
 مجاالت القيم الجمالية:  -د

ا تدخل يف مجيع تتعدد جماالا القيم اجل مالية ألهن 
جوانب احلياة اإلنوانية وأملاا الولوك ادختلفة، وركن 

 : أيتتوضيال هذه اجملاالا فيما ي
 الجمال الكوني: -1
يعد مجا  الكون من أروع ألوان اجلما  اليت تبع  يف     

ويتمثل اجلما  الكوين يف  النفس الشعور بالبهجة والورور،
دختلفة بكل ما تشمل  من مجا  مجا  الطبيعة ومظاهرها ا

 ،واألهنار ،والوما  ،والبحار ،واجلبا ، احليوانااالنباتاا، و 
تتعدد ألوان  بتعدد  ،وهذا اجلما  الكوين متجدد وغ ها،
اظاهر البهجة  ي فالكون الذي حييق باإلنوان مل؛ أوقات 

واجلما ، وتصميم  قا م على وما  الوييفة وما هو قا م 
ومن هنا يتب  أن اجلما  مقصود يف خل   على اجلما ،
ع ب  اإلنوان، فاإلنوان حبكم فطرت  يتأثر اا تالكون ليوتم

حييق ب  ويهثر في ، وتأثره جبما  الكون يأيت من خة  تأمل  
هلذا الكون، فجما  الطبيعة من أروع ألوان اجلما  وتفكره 
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ويف  وأخةق ، ،وجوهره ،يف منظره اليت لعل اإلنوان مجيةً 
 أقوال  وأفعال .

إىل مجا  الطبيعة يف وث  من آيات ، ن الكرمي آالقر  ويش     
ويدعو اإلنوان إىل مشاهدة مظاهر اجلما  واللينة يف 

أ فـ ل ْم يـ ْنظُُروا  الومواا واألرض، وما جا  يف قول  تعاىل:
ن اه ا و   يـ ن اه ا و م   اِ  فـ ْوقـ ُهْم و ْيف  بـ نـ يـْ ا هل  ا ِمْن ِإىل  الو م 

اِ  بـُُروجاً  :وقول  تعاىل ،(١)ق: فـُُرورتي  ول ق ْد ج ع ْلن ا يف الو م 
وما يدعو القرآن الكرمي ،  (4١)احلجر:  و  يـ ن اه ا لِلن اِيرِين  

أيًضا اإلنوان لةستمتاع جبما  النباتاا واأل هار واحليواناا 
أ ن  الل    أ نـْل    ِمن  أ ملْ  تـ ر   واجلبا ، وما جا  يف قول  تعاىل: 

و ِمن  اجْلِب اِ   ۚ  الو م اِ  م اً  ف أ ْخر ْجن ا بِِ     ر ااي خُمْت ِلًفا أ ْلو انـُه ا 
و ِمن  ( 33) ُجد د  بِي،  و مُحْر  خُمْت ِلف  أ ْلو انـُه ا و غ ر ابِيُب ُسود  

ِل     الن اِس و الد و ا   و اأْل نـْع اِم خُمْت ِلف  أ ْلو انُ ُ  ِإمل  ا خي ْش ى  ۚ  و ذ َٰ
اُ     (38) ِإن  الل    ع لِيل  غ ُفور   ۚ  الل    ِمْن ِعب اِدِه اْلُعل م 

( وتوضال هذه ا ياا أن اللينة واجلما  يف 38-33ر: )فاد
وذل  لرتبية اإلنوان ادولم ليعيل خل  الكون مقصود؛ 

لب ، وما أن اإلنوان مطاخربات  اجلمالية بكامل وينونت 
بالنظر والتأمل يف مجا  الكون، وهو التلام عقدي يلتلم ب  

 اإلنوان ادولم يف حيات .
ن الكرمي يف عرض الظواهر الكونية آوقد جا  منهارت القر    
حد أسخ اإلحواس باجلما  يف وجدان اإلنوان، ليكون   ل

ليهود حقيقة أساسية من حقا   الفطرة و مقوماا شخصيت ، 
ا فطرة ذواقة للجما  قابلة للتدعيم أهن ياإلنوانية، وه

 .والرتقية
 الجمال اإلنساني: -2
يعد مجا  اإلنوان من أبدع ما يف الكون هياًة ودبيعة،      

 -الظاهر والبادن مرتبق بنرادت  أن مجال  غ  روحًا ونفواً،
وحون  ،فهو مأمور برعاية ياهره بالطهارة ؛-إىل حد وب 

 ،والتهذيب ،بادن  بالرتبية وصحة البدن، وتفق د ،ادظهر
يصل اإلنوان إىل هذا اجلما  عن دري  و وصحة العقيدة، 

ينبيي أن  وروح ، فكل   ،وعقل  ،حتقي  التوا ن ب  جوم 
 واالهتمام. ،والرعاية ،يأخذ حظ  من العناية

ويشمل اجلما  اإلنواين عدة جوانب مرتابطة ومتفاعلة    
 :أيتتتمثل فيما ي امع بعضها بعضً 

ويتمثل ذل  يف عناية  جمال المظهر والملب : - أ
 هودناية جبالعوملبو ، و وشكل  اإلنوان اظهره العام 

واالهتمام ب ، وااافظة على النظافة يف ول ما يتصل 
ببدن اإلنوان ومعاش ، ووذل  االهتمام بالطهارة 

ادعنوي واحلوي، وقد أود اإلسةم على مجا  : بشقيها
، فاإلسةم حيلل اللينة ويلجر من ادظهر وادلبس وتلين 

ُقْل م ْن ح ر م   ِين ة    :حيرمها، ويهود ذل  يف قول  تعاىل
)صلى اهلل علي  (، ووان الرسو  43)األعراف:  الل ِ  

ووان يتجمل  يلبس أحون الثيا  وأجودها،وسلم( 
االجتماعاا العامة وعند ول  عند مقابلة الوفود ويف

ال يتواىن  صلى اهلل علي  وسلم(الرسو  )موجدي، ووان 
عن لفت نظر أصحاب  إذا رأى تواهًة أو إمهااًل يف 
مظهرهم، فعن ابن احلنظلية قا : مسعت رسو  اهلل 

إنكم قادمون على  يقو :")صلى اهلل علي  وسلم( 
حىت  ؛وأصلحوا لباسكم ،فأصلحوا رحالكم ،إخوانكم

ب الفحل فنن  اهلل ال حي ،تكونوا وأنكم شامة يف الناس
 (.13هـ، 4034بو داود ، أوال التفحل" ) 

ويتمثل ذل  يف مجا  الصوا واألدا ، جمال القول:  -ب
 ومجا  البيان والنظم وخف، الصوا وعدم رفع ،
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ووذل  مجا  األقوا  والكلماا الطيبة وإشاعتها ب  
 أفراد اجملتمع لنشر الشعور بادودة واإلحواس باأللفة.

مثل ذل  يف االلتلام بآدا  ويت جمال السلوي: -ج
الولوك، وتطبي  مبادئ االمتيا  اجلما  يف ميدان 

ومراعاة  العةقاا اإلنوانية والولوك الشخصي،
ا خرين ومشاروتهم يف أحاسيوهم وأفراحهم  مشاعر

 حلاهنم.أو 
ويتمثل ذل  يف الفضا ل والصفاا  جمال الُخلق: -د

 ،حوانواإل ،واإلخةص ،واألمانة ،احلميدة والصدق
 ،والعفو ،والصفال ،الصربو وادرو ة،  ،والشجاعة

سرار، وحفظ األ ،واإليثار ،والتوامال، وقوة التحمل
 عن ادنكر. يواألمر بادعروف والنه

 الجمال الفني: -3
يعد الفن من اجملاالا الر يوة اليت اهتم هبا اإلنوان منذ     

، ويتتبع  قدمي اللمان ، فالفن يهتم باجلما  افهوم  الواسع 
يف هذا الوجود، فهو يتناو  مجا  الطبيعة اا  ي يف ول ش

 وأحيا ، ،وجوامد ،هنارأو  ،وجبا  ،ووواوب ،فيها من جنوم
ا مجا  ادشاعر اا فيها من حب وخ  ، وما يتناو  أيضً 

والتنظيماا، ول  ،وادبادئ ،واألفكار ،والنظم ،ومجا  القيم
وجيعلها مادة أصيلة  ،نذل  ألوان من اجلما  خيت  هبا الف

 للتعب .
ويتضمن الفن العديد من القيم اجلمالية اليت توهم يف     

 ،وإشباع حاجات  الوجدانية، وتنمية عوادف  ،رقي اإلنوان
 ،والنحت ،ومعارف  احلوية، فالفنون اجلميلة والرسم ،ووجدان 
والينا  العفيف تعمل على  ،والشعر ،وادوسيقى ،والتصوير
 نفس و ذيبها.ترقية ال
وتوجد هناك عةقة وثيقة ب  الفن واجلما ، فالفن مرتبق     

صنع  يباجلما ، فة فن بدون مجا ، ووييفة الفن ه

ومناشدة  ،وخمادبة وجدانية ،اجلما ، فالفن ترمجة حوية
وعلى  ،التوحيد ةعقلية، وهو يقوم على أساس من عقيد

مث فهو فن واحلياة، ومن  ،والكون ،تصور شامل لإلنوان
، ولميل هاأصيل يعمل على ترقية ادشاعر اإلنوانية و ذيب

 وادآثر الطيبة اجلميلة. ،وادعاين ،احلياة، وختليد القيم
ومما سب  جند أن تذوق القيم اجلمالية يتمثل يف 
اإلحواس باجلما  يف صوره ادختلفة صوتية أو شكلية، 

لنفس أو فالتذوق حاسة معنوية يصدر عنها انبواا يف ا
فالتذوق  ؛الفن أو األد  آثارثر من أانقباضها عند النظر يف 

 يعي تناو  األعما  الفنية عرب احلواس ادختلفة لإلنوان،
 جبميعوالتمتع  ،والفنون تعمل على تذوق اجلما  وتقديره

 أشكال  ومظاهره.
طبيعة القيم الجمالية في الفكر اإلسالمي والفكر  ا:ثانيً 

 الغربي:
،  فلوفة اجلما  فلوفة قدرة وحديثة يف الوقت نفو تعد   

 وقد عاجلها الفةسفة منذ أقدم العصور، فتناوهلا فةسفة
تأخذ  وصارا ،مث تطورا تطورًا ملحوياً  اليونان بأقةمهم،

ومن  ،فةسفة األدانالخاصة ، دابعاً جديداً على يد اادث 
االت ، وتعددا جم ،وتفرعت أقوام  ،هنا يهر علم اجلما 
ادصاحبة لإلحواس بكل ما هو  تعةوأصبال يهتم بتحليل اد
والتقديراا الذوقية، ووضع ادعاي  اليت  ،مجيل، وحتليل القيمة

اهتم بدراست  قد ، و ي  كم من خةهلا على مجا  الش
، وركن غ  ادولم العديد من العلما  وادفكرين ادولم  و 

 :  أيتتوضيال ذل  فيما ي
 م الجمالية في الفكر اإلسالمي: القي -1
اهتم اإلسةم برتبية اإلنوان ادولم تربية مجالية سامية،    

وأود على أمهية القيم اجلمالية ودورها يف تعمي  صلة 
اإلنوان ادولم برب  ودين ، وأثرها الطيب يف  ذيب أخةقة 
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وتربية أحاسيو ، وقد جعلها  ،وتنمية مشاعره ،وسلوويات 
على إحيا ها وتلويتها يف أود ا من ادقاصد، وقصدً اإلسةم م

حبي  يوتقيم الفكر اإلنواين يف نظرت  إىل ماضي ،  ،نفسال
 وتقديره حلاضره وواقع ، وتطلع  إىل موتقبل .

فاهلل سبحان   ا وب اً،وقد اهتم اإلسةم باجلما  اهتمامً     
وأبدع الكون وأحون  ،وتعاىل خل  اإلنوان يف أحون صورة

كيل  وتنظيم ، ووضع يف ول خملوقات  جانبها اجلما ، تش
والتدبر  ،والتأمل ،وقد أمر اهلل سبحان  وتعاىل اإلنوان بالنظر

وذل  إلدخا  الورور  ؛يف ول ما حتتوي  الومواا واألرض
والبهجة إىل نفو ، وتقوية عقيدت  وإران ، وتعويده على 

 ل. اإلتقان يف العمالدقة، و و  ،والنظام ،اإلبداع
من ا ياا اليت توضال  اوقد تضمن القرآن الكرمي وث ً     

منه  العقيدة اإلسةمية يف غرس وتنمية الرتبية اجلمالية للفرد 
فالقرآن الكرمي يعتمد على اجلما  ؛ وللمجتمع على الووا 

أ م ْن   :يف إثباا صحة العقيدة، ويهود ذل  يف قول  تعاىل
ن ا بِِ   خ ل    الو م و اِا واأل ْرض   وأ نل    ل ُكم م ن  الو م اِ  م اً  ف أ نـْب تـْ

اِ    ذ اا  بـ ْهج ةي م ا و ان  ل ُكْم أ ن تـُْنِبُتوا ش ج ر ه ا أ إل    م ع   ح د 
فا،ال  عل وجل  ؛(١4)النمل:  الل ِ  ب ْل ُهْم قـ ْوم  يـ ْعِدُلون  

منظر  أنيعتمد على ادنط  اجلما  يف إثباا وحدانيت ، وما 
ل ما فيها من مجا  يبع  يف القلب البهجة احلدا   وتأمُ 

 والنشاا واحليوية.
ن الكرمي على أن الياية من توخ  ول ما يف آيهود القر و     

بل ؛ ة فققاألرض لإلنوان ال تقتصر على ادنفعة ادادي  
 ا اجلما  واللينة، ويهود ذل  يف قول  تعاىل: تشمل أيضً 
( 1ل ق ه ا ل ُكْم ِفيه ا ِدْف   وم ن اِفُع وِمنـْه ا ت ْأُوُلون  )واأل نـْع ام  خ  

( وحت ِْمُل ١ول ُكْم ِفيه ا مج  ا   ِح   تُرحُِيون  وِح   ت ْور ُحون  )
أ ثـْق ال ُكْم إىل  بـ ل دي ملْ  ت ُكونُوا ب الِِييِ  إال  ِبِش   األ نُفِس إن  ر ب ُكْم 

ُبوه ا و ِين ًة ( واْ،  3ل ر ُ وف  ر ِحيم  )  ْيل  واْلِبي ا   واحلْ ِم   لِتـ رْو 

(، فليوت ادنفعة ادادية وحدها غاية خ ْلِ  8 – 1)النحل: 
ا منفعة بل اجلما  واللينة أيضً  ؛األنعام وتوخ ها لإلنوان

ال تقف عند ادنافع  وما أن توخ  البحار لإلنوان،  حمققة
ا ا ،)اللحم الطري( ادادية بتيا  احللية واللينة واجلما ، وإمل 

وُهو  ال ِذي س خ ر  الب ْحر  لِت ْأُوُلوا   :ويهود ذل  يف قول  تعاىل
مًا د رِيًا وت ْوت ْخرُِجوا ِمْنُ  ِحْلي ًة تـ ْلب ُوونـ ه ا وتـ ر ى الُفْل    ِمْنُ  حلْ 

النحل: ) م و اِخر  ِفيِ  ولِت ْبتـ ُيوا ِمن ف ْضِلِ  ول ع ل ُكْم ت ْشُكُرون  
 (.44م،3443() النمر، 40
ويلفت اهلل سبحان  وتعاىل النظر إىل ما ينل  من الوما     

ب  األرض ويلينها للنايرين،  يمن ما ي متتل  ب  األودية فيحي
 احلليوإىل ما يوتخرج  اإلنوان من معادن األرض من 

الذهب والفضة نقد وِحْلية  للينة، ففي اللرع دعام و ينة، ويفل
أ نل    ِمن   : هبا اإلنوان، ويهود ذل  يف قول  تعاىل نلي  يت

رِه ا ف اْحت م ل  الو ْيُل   ب دًا ر ابِياً  الو م اِ  م اً  ف و ال ْت أ ْوِدي ة  بِق د 
  ومم ا يُوِقُدون  ع ل ْيِ  يِف الن اِر ابِْتي ا   ِحْلي ةي أ ْو م ت اعي   ب د  م ثْـُل ُ 

 (.43)الرعد: 
ا على أمهية القيم وما أودا الونة النبوية الشريفة أيضً     

س ة  ياجلمالية لإلنوان ودورها يف  ذيب نفو  وتلويتها، فف
ملاذرت وث ة شاهدة على ارتقا   )صلى اهلل علي  وسلم(  النيب

وان  :"قا ف ،ابن عباس منها ما رواه بالولوك اجلما ،
سم احلون" ) ابن ويعجب  اال ،رسو  اهلل يتفا   وال يتط 

(، والذي يتأمل هذا الولوك جيده ١1م، 4221حنبل ، 
فالتفاب   رة لربية إجيابياا الواقع  ؛تربية مجاليةينطوي على 

 اايق. الوسق ومجا 
على االلتلام باجلما  يف صلى اهلل علي  وسلم  ح  النيبو     

رضي اهلل  -عن ابن موعودادظهر وادلبس وعدم التكرب ، ف
ال يدخل اجلنة  قا :"صلى اهلل علي  وسلم  عن النيب -عن 

من وان يف قلب  مثقا  ذرة من ِورْب قا  رجل: إن  الرجل 
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حيب أْن يكون ثوب  حونًا ونعل  حوناً، قا : إن  اهلل  مجيل  
حيب اجلما ، والِكرْب بطر احل  وغمق الناس" )مولم، 

نوان (، فمظاهر اجلما  اليت حيرص عليها اإل82هـ،4033
ليوت من الكرب أو  يوريل إليها يف اليالب بشكل فطر 

 ا،ية .
حاسة الشم عند  ةبرتبيصلى اهلل علي  وسلم  واهتم النيب    

رضي  -هريرة ورد عن أ قد ادولم  واحلفاظ على مجاهلا، ف
من عرض علي   قا "صلى اهلل علي  وسلم  عن النيب -اهلل عن 

 امل ديب الرا حة"ديب فة يرده فنن   خفيف ا
حي  صلى اهلل علي  وسلم (، فالرسو  8١، هـ4033)مولم،

 على اقتنا  الطيب واستعمال . 
؛ اهتم العلما  وادفكرين ادولم  بالقيم اجلمالية وقد     

على أن ادشاعر ادصاحبة للجما  تتحدد فالفارا  يهود 
ظهر والراحة، وأن الكما  م ،واإلعجا  ،واابة ،نسباأل

اإلمام ، وما يهود (34 م،3444)الفارا ، للجما  ومادت 
اليلا  على أن اإلحواس باجلما  أمر فطري يف اإلنوان ، 

على ااووساا أو  انوأن اجلما  واحُلْون ال يقتصر 
يف غ  ااووساا  انبل يوجد ؛اددرواا البصرية فقق

 :اجلمالية ا، وما ميل اإلمام اليلا  ب  نوع  من الظواهرأيضً 
وهو يتعل  بتناس  الصور ا،ارجية  ،نوع يُدر ك باحلواس

وهو اجلما  ادعنوي  ،وانوجامها، والنوع الثاين يُْدر ك بالقلب
الذي يتصل بالصفاا البادنة ) اليلا ، د.ا، ص 

3138.) 
ابن الدباغ اجلما  إىل قوم : مطل  ومقيد،  وقوم     

الذي ينفرد ب  دون سا ر  فاجلما  ادطل  هو اجلما  اإلهلي
خلق ، وال يشارو  في  خملوق، أما اجلما  ادقيد فهو مرتبق 

 (:04-03م ، 3441)ابن الدباغ،  بادادة، وهو ينقوم إىل

ولي وجل ي: فاجلما  الكلي يتمثل يف مجا  العامل  -
وموتويات ، وهلذا فالعامل  ،وجوانب  ،اختلف أجلا  

ما  اإلهلي، وهذا مجيل بكليت  ومجال  مشت  من اجل
النفوس الكلية، أما  ون ذو و اجلما  ال يدرو  إال العارف

اجلما  اجلل ي فمتاة لعامة الناس من ذوي النفوس 
اجلل ية، وهو اجلما  ادشرق على اهليااا واألشكا  

 اليت تدرك باحلواس الظاهرة.

 إال يدرك وال باألشيا  يتعل  الظاهر فاجلما : وبادن ياهر -
 الناس، ويتم جلميع متاة وهو اجلما ، أنواع رخ أ وهو هبا،

 .اجملرد العقلي اجلما  فهو البادن اجلما  أما باحلواس، إدراو 

قوم ابن القيم اجلما  إىل قوم : ياهر وبادن، و     
 ،واإلران ،والعلم ،فاجلما  البادن يتمثل يف مجا  العقل

اهلل هبا  ينة خ  هو والشجاعة، أما اجلما  الظاهر ف ،والعفة
بع، عباده، وهو  يادة يف ا،ل  مثل الصوا احلون 

من اجلما   والصورة احلونة، واجلما  البادن أحون وأعظم
ن مل تكن ذاا إو  ،وهو الذي يلين الصورة الظاهرة ،الظاهر

(، فاجلما  بنوعي  الظاهر 4١8م، 3443مجا  ) ابن القيم، 
 توتوجب والبادن ذو أمهية وب ة لإلنوان، ونعمة من اهلل

باإلنوان إىل وما  األوصاف، فنذا  يالثنا  والشكر، وتهد
فـ ق د  اإلنوان مجا  البادن قـ ُبال  ياهره، وإْن فـ ق د  مجا  

أما )ابن ا،طيب، ، الظاهر فقق ح و ن ُ  ومجل  مجا  البادن
( فيهود أن الكما  مظهر اجلما  وجملي ل ، 384م، 3440

 وهو وادادة لصورت .
ا اجلما  يف الفكر اإلسةمي يعد أمرً  أنسب  جند  ومما    
ا، وهو يتجاو  حدود اجلما  الفي إىل اجلما  الكوين فطريً 
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واجلما  اإلنواين، وما أود الفكر اإلنواين على أن اجلما  
البادن مقدم على اجلما  الظاهر، وهو الذي يلين الصورة 

عد ن مل تكن ذاا مجا ، وما اهتم بوضع قواإو  ،الظاهرة
وضوابق عامة لقياس اجلما  يتم الرجوع إليها يف احلاالا 

 .اليت تنحرف فيها الفطرة عن دبيعتها
 القيم الجمالية في الفكر الغربي: -ب
يل اجلما  منذ قدمي اللمان قيمة من القيم العليا ادطلقة     

اليت ينشدها اإلنوان، وما وان هدف يوعى إلي  الفنان يف 
فلوفة  ية. ودا وانت فلوفة اجلما  هحتقي  أعمال  الفني

والاها ا  ،اإلنوان عرب العصور، فقد ارتبطت نظريا ا
غلب  -مثةً  -والاهاا فكره، ففي العصر اليوناين ،بنظريات 

وحد  هناك ارتباا قوي ب   على اجلما  الطابع العقلي،
 قيم احل  واجلما ، أما يف العصر احلدي  فقد حد  امتلارت  

احلديثة يف اديتافيليقا اليت  ة اجلما  والنظريااب  فلوف
)االستطيقا(، خاصة  استفادا من أحبا  علم اإلحواس

 وتفو  الرمو  وعلم الدالالا. ،يف نظرية ادعرفة
على مر العصور   وقد اهتم فةسفة الير  ومفكري    

فأفةدون يرى أن اجلما  فكرة مثالية، وال  ؛باجلما  وفلوفت 
رض الواقع، ومن مث فهي فكرة خالدة تعلو أعلى وجود هلا 

على إدراونا، وهلذا يكون شرا اإلحواس هبا االقرتا  من 
أفةدون اهتمام  على اجلما  احل   عامل ادثل، لذا صب  

)عبده،  )مجا  النفس(، وقلل بنفس القدر من شأن اجلود
 (.10م، 4222
  خيتلف أرسطو مع أفةدون يف إثبات  وجود مجاو     

حقيقي يف هذا العامل يوتلهم أو يوتمد من  اإلنوان وعي  
 ،اجلما  وأعمال  الفنية، فاجلما  عند أرسطو يعي التناسب

إلنوان ال اوالرتابق يف األشيا  ذا ا، ف ،والتواف  ،والتماثل
 عندما يدرك هذا التناسب وريله، ويكون حيس باجلما  إال  

-11م، 4222بده، علان )حاضرًا يف ذهن  وادقياس أو ادي
13. ) 
والصورة  ،" ف ى أن اجلما  ممثل يف الوحدة دو أفل أما"   

والرتتيب، فاجلما  يف ادوجوداا يكمن يف متاثلها  ،ا،الصة
ا وانتظامها، وبالرغم من أن األفةدونية اجلديدة تعد امتدادً 
لفلوفة أفةدون، إال أهنا خلطت اجلما  بالةهوا، حبي  

 ؛اجملا  يومال بالبح  يف العبقرية ادبدعة ادوتقلةمل يعد 
م، 3444ألهنا ارتبطت عند أفلود  ابدأ ا،  )جيدوري ، 

24. ) 
 بصما ا األفةدونية احلديثة تروت فقد أخرى ومن ناحية    

 فمثة عرب" الوسيق ، العصر فةسفة على الواضحة
 قوان  وأن ،انيةالوحد يف ممثل أوغوط " عن اجلما  بأن 

 إال هي ما والتشاب  واالنوجام والتواوي والفن اجلما 
 با يل" يهر "سانت وما الكلمة، أو للحقيقة انعكاساا

 اادثة، األفةدونية وتبو الفن والةهوا، ب  ملرت الذي
 ( .20، م3444وتابات ) جيدوري ،  يف عنها ودافع
 عند "شوبنهور" نيمة يهرا احلدي  العصر ويف    
اللذة  يبع  الذي للشي  صفة حي  اعترب اجلما  دة،جدي

 فهو فا دت ، أو منفعت  عن النظر بصرف النفس )ادتعة( يف
 ويشيع التأمل، من إرادي فعًة غ  يف اإلنوان حيرك الذي
 ( .13م، 4222)وامل،  ا،الصة الوعادة من لوناً 
وقد قدم "ديكارا" نظري  يف علم اجلما  تقوم على    

  العقل واحلواس باعتبارها دريف الثنا ية اليت حتق  اجلمع ب
لإلنوان الشعور بلذة اجلما ، وما أودا نظريت  على عدم 
التوليم بوجود معيار مطل  لقياس اجلما ، وضرورة األخذ 
ابدأ النوبية يف تقدير اجلما ؛ فاحلكم اجلما  عند 

أهوا  "ديكارا" يتي  بتي  األفكار واجملتمعاا ويعتمد على 
اجلميل مجيل بقدر قلة تباين ي  األفراد وذوريا م، فالش
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م، 4222عناصره، وبقدر وجود التناسب بينها )عبده، 
١4.) 
 اجلما  موضوع ربق فقد وانت" رانويلإ أما"    

 الطبيعي، باجلما  الذي يهتم اإلنوان وأود أن باألخةق،
 كونن يأو  قبل، التأمل من حياة اعتاد قد يكون أن البد

 االهتمام فنن ومن هنا نفو ، يف متأصل   ا،  األخةقي
 ا،   و النلوع مظاهر منًا مظهر  يعد الطبيعة جبما 

 (.20، م3444)جيدوري،  األخةقي
مع غ ه من الفةسفة الذين  اختلف "جوررت سانتيانا"و    

العقل، فقد رول على أمهية  أوردوا اجلما  إىل األخةق 
 اددرواا اجلمالية، وربق اجلما  بالتكوين احلواس وأثرها يف
سانتيانا" أن  ورغبات ، ويرى" ،وحبواس  ،العضوي لإلنوان

اجلميل اداثل أمام ، فما يتف   ي اإلنوان يرى نفو  يف الش
، وما ال يتف  مع هذا ن  يعده مجيًة نمع تكوين  العضوي ف
 يا، ومن مث فقد جعل حواس اإلنوان هالتكوين يعد مرفوضً 

(، وما فرق سانتيانا 341م، 344١احلكم اجلما  )اجلهي، 
ا ب  ا،  واجلما ، وأود على أن  ال جيو  أن يُطلب أيضً 

ن أا، و ، أو من اجلميل أن يكون خ ً من ا،  أن يكون مجيًة 
)مطر،  بالضرورة إىل فضيلة أو إىل خ  ما يالعمل ال يهد

 (. 43،48 م،3443
ن  اجلما  لفظ عادفي، وأن أى أما "جون ديوى" ف     

وجداين، وربق  ،انفعا  ،ادوقف اجلما  ل  دابع عادفي
ادوضوع اجلما  باحلواس ال التصور العقلي، وأعطى ا،ربة 

وجعلها أساس ادعرفة والرتبية  ،ا يف احلياةا وب ً اجلمالية دورً 
واألخةق والوياسة، وما أود على أن ا،ربة اجلمالية متثل 

م، 3444ى ا،رباا اليت يعيشها اإلنوان )جيدوري، أمس
 ،األفعا  على تضفي اجلمالية (، فا،ربة444،443

ألن  يف ول  ؛واألفكار ادبعثرة الوحدة واالتواق، واألحاسيس

اإلنوان جانب مجا  يرجع إىل   عمل يقوم ب ويف ول ،خربة
 اإلنوان نفو ، والنظام الذي يو  علي .

ب  علما   االواب  أن هناك اختةفً يتضال من العرض    
يف حتديد دبيعية القيم اجلمالية وعةقتها با،   الفكر الير 

ربق اجلما  با، ، وجعل علم الفةسفة واألخةق، فبع، 
ا من فروع علم اجلما ، ومن أمثا  هذا االلاه األخةق فرعً 

 هموأفلود  ووانت وجون ديوى، وبعض، وأرسطو ،أفةدون
واألخةق، واعتربوا أن  ،وا،  ،ر فرق ب  اجلما خا 

فقد  ؛اجلما  ليس ل  أي صلة با،  أو ادنفعة على اإلدةق
غ  أخةقي لكن  مجيل، ويروا أن الفن اجلميل  ي يكون الش

ألن  ال صلة ب  األخةق  ؛ال يوصف بالصوا  أو ا،طأ
وما أن  من مهيدي هذا االلاه سانتيانا وشوبنهور،و والفن، 

معظم العلما  قصر اجلما  والفن على التجربة احلوية 
 ا عن العقل، أو التأمل يف الكون.ا بعيدً ا غريليً واعتربوه نشادً 

 ا: متغيرات العصر وتأثيراتها على القيم الجمالية: ثالثً 
والقيم  ،أثرا ادتي اا العصرية على القيم بصفة عامة    

 تشوي  القيم اجلمالية حي  أدا إىل ؛اجلمالية بصفة خاصة
وتبلد احلس  ،وفواد الذوق العام ا،اصة بالفرد واجملتمع،

 :  أيتوادشاعر، وتتمثل هذه ادتي اا فيما ي
 العولمااة:  -1
يهرا العودة ىف العصر احلدي  موتندة على أسس    

لقاراا، ل العابرة اقتصادية متثلت ىف الشرواا االقتصادية
العامل ول  ودنًا وميداناً  وأصبالن حمدد، مل يعد هلا ود واليت

 تعد وملقرية وونية صي ة،  إىلالعامل ول   وحولتلنشادها، 
أو ثقافية  ،ةيأوسياس ،حدود أو حواجل اقتصادية ي  هناك أ

 ب  الدو .
أن العودة تشمل عددًا من الباحث  ويرى بع،     

القتصادي ادعقدة وادتداخلة، فالعودة يف بعدها ا العملياا
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 ،وادعلوماا ،وا،دماا ،حرية حروة الولعيف تتمثل 
 ,Maduagwu)وادخادر عرب احلدود الودنية"  ،واألفكار

تتمثل يف سقوا الولطوية  يبعدها الوياس ، ويف(1999,1
والشمولية، وااللاه  و الدرقرادية والتعددية الوياسية، 

 الثقايفبعدها  واحرتام حقوق اإلنوان، أما العودة يف
إشاعة قيم ومبادئ ومعاي  ثقافة  ي فتتمثل يفواالجتماع

م ، أواحدة وإحةهلا حمل الثقافاا األخرى)
القيم والثقافاا القومية،  يوهذا معناه تةش (،١4،م4228

فالعودة تش  إىل أن هناك حضارة غربية قا مة هلا قيم ومعاي  
تن  مباد ها أن يتوا م معها، وأن يع اإلنوانمعينة، وعلى 

 مو ة العامل. ونظمها إذا أراد لنفو  مكاناً يف
ومن الثابت أن هناك جانب  للقيم: قيم ااور ادتمثلة ىف     

، القيم الدينية اا تشتمل علي  من قيم وعقيدة وترا  ثقايف
 فيتمثل يف تيي ، أما اجلانب الثاين يثابتة وال يعرتيها أ يوه

 ةقيم وسيلي يوه واإلجنا ، ،العملو  ي،قيم التفاعل احلضار 
يعرتيها التيي  دبقًا دوتجداا العصر، ومن هنا تتمثل 

حماولة التأث  على قيم ااور، وذل  من  خطورة العودة يف
يعمل على تيي  تل  القيم  يالذ خة  نشر الفكر الير 
يتمو  بقيم  إملا  يأن الذالشبا  الثابتة، وحماولة إقناع 

أدى إىل  ي، األمر الذيوالفكر  يالتقدم العلم يتعارض مع
أ مة  تفاقم الشعور باالغرتا  لدى الشبا ، ووقوعهم يف

صراع بوبب تعارض قيمهم مع ثقافة العودة)  ويف ،حضارية
 (.3١8م، 4223شبل،
يف تشوي  العةقاا  اتتمثل خطورة العودة أيضً و     
الوريع  نوانية، وتبلد احلس وادشاعر، وتفضيل الكوباإل

وإثارة  ،وادلذاا احلوية ،والبح  عن ادتعة والتولية الوقتية،
شكا  أاليرا ل البشرية، وانتشار اجلررة والعنف بصور و 

االستهتار، وسعيهم ورا   ىلإمتعددة ومتنوعة، وميل الشبا  

شباع رغبا م وحاجا م البيولوجية، ووذل  تراجع بع، إ
تبث  العودة من قيم  ا فة  القيم نتيجة ملامحتها من قبل ما

 ودخيلة.  
 الثورة العلمية والتكنولوجية:  -2
 اليوم ثورة علمية وتكنولوجية ها لة، يعيل العامل   

وسيتعايم حجمها وتأث ها خة  الونواا القادمة، 
والوياسية ، واالجتماعية ،وسيكون هلا إسقادا ا الفكرية

لنظام العادي على خمتلف دو  العامل، وسيتوقف تشكيل ا
على منجلاا هذه الثورة اليت تتدف  ا ن بشدة، 

اليت توصلت إليها البشرية خة  النصف الثاين  فاالوتشافاا
من القرن العشرين يصل عددها إىل مااا أضعاف ما 

 عبداهلل، )اوتشفت  البشرية منذ بداية التاريخ اإلنواين 

 (.١3 م،4222
 متوارعة اعدالا حيد  يوالتكنولوج ادعريف التطور إن    

 االوتشافاا ب  اللمنية اددد تناقصت حي  ؛العصر هذا ىف

 من وبدالً  لارياً، توويقها مث ،وصناعياً  اعمليً  وتطبيقها العلمية

 وأصبال أياماً، بل ،شهوراً  اددد هذه أصبحت دويلة عقود

 العلمية االوتشافاا من ها ل بكم احمادً  اإلنوان

 احلياة. جماالا يعمج ىف والتكنولوجية
وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إىل  يادة قدرة    

اإلنوان على اإلبداع الفي، ويهور فنون جديدة مل تكن 
عرض يف  احلديثة األجهلة واستخدامموجودة من قبل، 

ويهور  الفنّية، ويهور ربى جديدة للواقع واحلياة، األعما 
تخدام التكنولوجيا نتيجة الس ؛فنون متطّورة وموتحدثة

 ادتعّددة، ووذل  اوتشاف صور وأشكا  خمتلفة من
اجلما ، مما أدى إىل استحدا  قيم مجالية جديدة مل تكن 

 .دة من قبلو موج
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، ثر التقدم العلمي والتكنولوجي على القيم اجلماليةأوقد     
حي  ؛ لإلنوان يوعمل على إعادة فح  النو  القيم

وخباصة تل  ، وانية يف االنتشاربدأا وث  من القيم اإلن
ولية لاه األجيا  ه القيم ادرتبطة بالوةم واابة، وادو

 (،44م،3443وااافظة عليها)باهي، ،ومحاية البياة ،القادمة
الوقت نفو  يهرا العديد من القيم الولبية مثل  ويف

االنيماس يف ادادياا، واالهتمام بالثرا  وادا  بي، النظر 
وتدم  اجلما  الكوين، والرتويل  ل ادهدية إلي ،عن الوسا 

 ،والرتفي  على اجلانب احلوي يف اجلما ، والبح  عن ادتعة
وتبلد األحاسيس  ،بالةمباالة مما أدى إىل سيادة الشعور

 . للشبا ا على القيم اجلمالية ثر سلبً أمما  ،وادشاعر
 المتغيرات االجتماعية والثقافية:  -3

 هبا رر اليت واالقتصادية والتكنولوجية العلمية  ااالتي أدا     
 االجتماعية التي اا من العديد حدو  إىل اليوم العامل

 اإلنوانية، احلياة جماالا مجيع مشلت اليت وادتةحقة الوريعة

 ،وادعاي  ،القيم منظومة يف التي   يادة أبر ها من لعل
 .والشعو  األفراد حياة يف أثرا اليت االجتماعية والعةقاا

 عادية ثقافة يهور إىل االجتماعية تي االا أدا وقد    

 دو  على وفرضها ،وتعميمها نشرها على والعمل ،موحدة

 ومفاهيم ،وعاداا ،قيم من تتضمن  ما بكل وافة العامل

 اجملتمع، ىف األصيلة القيم منظومة  ديد إىل أدى وهذا خمتلفة،

 تناقضاا فيها لتمع الىت لقيميةا اال دواجية من نوعاً  وشكل

 وادعاصرة. األصالة
 إىل ابعضً  ببعضها وتأثرها العادية الثقافاا انفتاة دىأ وقد    

 ي،العاد ادوتوى إىل واأليديولوجياا ،واألفكار ،الثقافاا نقل
 ،مفاهيم برو  إىل أدى وهذا وافة، العامل دو  يف وانتشارها

 لكل عابرة مشرتوة ااوسلووي ،ومواقف ،وعاداا ،وقيم

 وبذل  ،(3١م،4222 )عبداهلل، والثقافية احلضارية ادناد 

 يف التحكم على قدر ا الدو  وفقدا ،الثقافة احلدود تقلصت
، األمر واجملتمعاا األجيا  ب  فيما والقيم األفكار تدف 
أدى إىل  يادة الضيوا لفرض أسس ثقافية ملطية  يالذ
وحقوق ، والشفافية، راديةوتيل منها دعاوى الدرقتُ 

االتصا  وادعلوماا تعمل بكل  وصارا أدواا اإلنوان،
 قواها ليرس قيم معينة، ونشر ثقافة عادية حمددة. 

يهرا على الواحة  وقد أدا هذه التداعياا اليت    
 العادية إىل حدو  الصراع ب  الثقافاا الوافدة واالية،

لإلباحية واالختةا،  والرتوي ، وشعور الشبا  باالغرتا 
وإمها   وإغرا  النوا  بتقليد األ يا  وأدواا اللينة اليربية،

بل الرتويل بصورة أساسية على  اللية العربية وعدم إتقاهنا،
يف الكةم، وإدةق  ووغقحامها بدون مإو  ،اللية اإلجنليلية

إىل  ىأد مما على بع، ااةا التجارية،األجنبية  األمسا 
القيم اجلمالية بع،   وتشوي، وال  واالنتما ضعف قيم ال

 األصلية لدى الشبا .
ن التي اا االجتماعية والثقافية أدا إىل أومن هنا جند     

 ،والقووة ،إمها  اجلوانب اجلمالية يف اجملتمع، و يادة العنف
 ،واالنقياد ورا  الشهواا ،والعدوانية، والتمرد ،والتعصب

ا، وعدم قدرة قبولة اجتماعيً وانتشار الولووياا غ  اد
وعدم  على التمييل الواضال ب  الصوا  وا،طأ، الشبا 

قدر م على االنتقا  واالختيار من ب  القيم ادتصارعة 
 ىل حدو  أ مة قيمية ب  الشبا . إمما أدى ، ادوجودة
 المتغيرات االقتصادية: -4

دية شهد الربع األخ  من القرن العشرين تي اا اقتصا    
وان هلا أثرها على معظم اقتصادياا الدو ،   ،عادية سريعة

فقد أصبال االقتصاد العادي أوثر ارتبادًا بالووق نتيجة 
وأصبحت النظم  إل الة احلواجل اجلمروية يف أغلب الدو ،
ومهثرة يف بعضها  ،االقتصادية ادختلفة متقاربة ومتداخلة
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يما بينهما، ، ومل تعد هناك أي  حدود أو فواصل فابعضً 
حتكم   اواحدً  اوأصبال النظام االقتصادي العادي اليوم نظامً 

أسس عادية مشرتوة، وتديره مهسواا وشروـاا عادية ذاا 
 (.١3م،4222)عبداهلل،  تأث  يف وافة االقتصادياا القومية

وأدا التي اا االقتصادية إىل وجود اقتصاد عادي     
اقتصاد قا م على  -لعاليةجديد يتوم بالعادية والورعة ا

ومل يعد باإلمكان فرض  وحمكوم بادعرفة واالنضباا،، ادنافوة
محاية على ادنتجاا الودنية ودخلت الدو  يف منافوة عادية 
ختضع لقانون العرض والطلب، وأصبال البقا  لألصلال 
واألجود واألقل ولفة، وأصبحت اليلبة للدو  القادرة على 

وإعداد قوة العمل األفضل تعليماً  ،تصنيع أفضل ادنتجاا
 ومهارة.

 عاداا انتشار إىل اأيضً  ادتي اا هذه أدا وما   

 ما ول عن للبح  تطلعهم و يادة الشبا ، لدى االستهةك
 اجلما  على منصباً  هماهتمام وأصبال واقتنا  ، جديد هو

 اإلبداع روة وإضعاف ،االتكالية انتشار وذل و  الظاهري،

 ادنتجاا استخدام على العتمادهم ذل و  ؛واالبتكار

 (.434 م،3443اجملد، أبو) ادوتوردة
 ادادية القيم سيطرة إىل ادتي اا هذه أدا فقد هنا من    

 ادادية، قيمت  أساس على ي ش ول وتقييم اجملتمع أفراد على

 ،ادنافوة حدة  يادة ووذل  ، الوريع الثرا  يف الرغبة و يادة
 ا خر الستبعاد ونفوي عقلي واستعداد صراع إىل حتولت واليت

 اإلنوانية العةقاا إضعاف إىل أدى وهذا وجوده، وتصفية

 يف والتعاون ،والود ،احلب روة واختفا  اجملتمع، أفراد ب 
 إىل أدى مما ،النفس وحب األنانية وانتشار والضرا ، الورا 

 يةاجلمال القيم من العديد وتراجع اإلنواين اجلما  تشوي 
 اجملتمع. أفراد هبا يتميل اليت األصيلة

 سة:االمحور الثاني: اإلطار الميداني للدر 

 دف الدراسة اديدانية إىل التعرف على دور ولياا     
 ادعوقااوذل  الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا، و 

اليت حتد من دورها يف تنمية القيم اجلمالية، ويتضمن اإلدار 
 : أيتما ياديداين 
 : أدوات الدراسة الميدانية: أوالً 
عدادها يف ضو  اإلدار إا ة استخدم الباحثان استبان -4

النظري للدراسة والدراساا الوابقة، وا تطبيقها على 
وأعضا  هياة التدريس بكلية الرتبية  عينة من الطالباا
 للبناا باجلبيل.

 تكونت االستبانة من حمورين ر يو  مها: -3

 و : ويتضمن دور ولياا الرتبية يف تنمية القيم ااور األ
عبارة مقومة على 38وحيتوى على  ،اجلمالية للطالباا
)دور أعضا  هياة التدريس ي: أربعة أبعاد وه

عباراا، ودور  3عباراا، ودور األنشطة الطةبية 2
 ١عباراا، ودور إدارة الكلية ١ادقرراا الدراسية 

 عباراا(.

 ن ادعوقاا اليت حتد من دور ولياا ااور الثاين: ويتضم
 8على  يتنمية القيم اجلمالية للطالباا وحيتو  يف الرتبية

 عباراا. 

 ثانًيا : صدق وثبات االستبانة:

التحقــ  مـــن  ا صاادق المحتاااوى )الصاادق الظااااهري(: -أ
حيـ   ؛ةستبانة على صـدق ااكمـ الظاهري لصدق ال

د مـــــن االســـــتبانة يف صـــــور ا األوليـــــة علـــــى عـــــد تعرضـــــ
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ــــــة ــــــاا الرتبي ــــــة وجهــــــة نظــــــرهم  ؛أســــــاتذة ولي ــــــ  دعرف وذل
 واالســـتفادة مـــن مةحظـــا م فيمـــا احتوتـــ  االســـتبانة مـــن

إليـ   تنتمـي الـذي للمحورارتباا ول عبارة ى ، ومدحماور
ــــ ومناســــب ــــيت تقــــدم هبــــا الوــــادة ت  ل ــــا  علــــى ا را  ال ، وبن

ااكمـــــون ا تعــــــديل بعــــــ، العبـــــاراا وإضــــــافة عبــــــاراا 
ا حــــذف العبــــاراا الــــيت قلــــت فيهــــا نوــــبة ، ومــــا أخــــرى

 %. 84موافقة ااكم  عن
 صدق من التحق  ا الصدق الداخلي لالستبانة: -ب

 ،حماورها من حمور وول الدراسة ألداة الداخلي االتواق
بااور الذي تنتمي إلي ، وذل   ول عبارة ارتباا ومدى
 االرتباا معامل باستخدام االرتباا معامةا بنجياد
، مرتفعةاالرتباا  أن مجيع قيم معامةا واتضال، سونب  

(، مما 4744) ا عند موتوى داللةومجيعها دالة إحصا يً 
اور االستبانة ا الداخلي التماس  قوة يد  على
 .ادرتبطة هبا والعباراا

اعتمد الباحثان يف التحق  من ثباا : ثبات االستبانة -ج
نباخ ورو   ألفااالستبانة على استخدام معامل 

Cronbach's Alpha حي  تراوحت معامةا ،
( 24,4–84,4) منة الثباا ااور االستبان

معامةا ثباا  ي(، وه4780وكل )ة  ولةستبان
 .اومقبولة إحصا يً  ةمرتفع

 ثالثا: عينة الدراسة:
عضوًا من أعضا   44من عينة الدراسة  تكونت 

دالبة من 444 و بكلية الرتبية للبناا باجلبيل، هياة التدريس
، واجلدو  من خمتلف األقوام بالكلية ادوتوى الثامندالباا 
 .اداوية ونوبها العينة تو يع يب ا يت 

 (4جدو  )

 الدراسة وعينة مجتمع توزيع يبين
 أعضاء هيئة التدري  الطالبات م

 % العينة العدد % العينة العدد
 2,03 4 3 8,34 40 01 فيزياء

 14 0 8 3278 34 ١3 رياضيات
حاسب 
 آلي

448 34 4270 3 1 0,34 

لغة  
 إنجليزية

08 41 4,44 8 0 14 

رياض 
 أطفال

441 44 3,33 3 0 2,03 

التربية 
وعلم 
 النف 

- - - 43 3 8,18 

المواد 
 العامة

- - - 3 4 2,03 

 444 444 44 1١ 44 ١,14 
 : المعالجة اإلحصائية:رابًعا
حد ما، 3مواف ، 4) استخدم الباحثان الدرجاا الو نية -4

 غ  مواف ( يف مجيع عباراا االستبانة.4

ا حوا  الو ن النويب لعباراا االستبانة وااورها  -3
  :يةتباستخدام ادعادلة ا 

    إن ، حي    4ك×4+3ك×3+ 4ك×4ق  
 ن                                                                           4               

تكرار غ   4تكرار حد ما ، ك 3تكرار مواف  ، ك 4ك  
 مواف  ، ن   عدد أفراد العيية .

 ،للتعرف على الفروق ب  األو ان النوبية لفااا العينة -4
 يت : اا استخدام الباح  مقياس ) ( و

 نإ، حي                3ق – 4         ق     
               (               4+     4 أ     )           
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  3ن      4ن                     
الو ن النويب  3الو ن النويب للمجموعة األوىل، ق 4ق   

 3عدد أفراد اجملموعة األوىل،  ن  4للمجموعة الثانية، ن
 عدد أفراد اجملموعة الثانية .

 أ                     – 4،         3ن×  3+ ق 4ن×  4قأ     
  3+ ن  4ن            

للتعرف على درجة وموتوى ادوافقة ألفراد العينة على  -0
نوبة عباراا االستبانة، ا تع  حدي الثقة دتوسق 

م، 4228الويد، ) ا تية:من العةقة  االستجاباا
040: ) 

حدي الثقة دتوسق نوبة االستجابة   متوسق شدة 
 .    حي  4ر2١× م خ  +االستجابة 

   )أ( متوسق شدة االستجابة
 قل درجة موافقة  الدرجة الوزنية أل –على درجة موافقة الدرجة الوزنية أل 

 عدد احتماالت الموافقة               

   .,١3       4– 4أ      

         4          
       × أ خ م ا،طأ ادعياري دتوسق درجة االستجابة   

 ن                                             
، ن عدد 44,4  ١3,4– 4أ   –4حي       

 أفراد العينة.
وإذا  ادا نوبة متوسق االستجابة ألفراد العينة عن احلد     

( 4ر2١× األعلى للثقة )متوسق شدة االستجابة + خ م 
)يكون للكلية  يكون هناك الاه موجب للموافقة على العبارة

فراد ، وإذا نقصت نوبة متوسق االستجابة ألدور إجيا (
خ –)متوسق شدة االستجابة  العينة عن احلد األدىن للثقة

 ( يكون هناك الاه لعدم ادوافقة على العبارة4ر2١× م
احلدين  ، وإذا ا صرا ب )يكون للكلية دور منخف،(
وضوة يف استجاباا أفراد م األعلى واألدىن يكون هناك عد

ضال ، ويو )يكون للكلية دور متوسق( العينة على العبارة
الثقة جملموعاا العينة ادختلفة.حدود ا يت اجلدو  

 
 (4جدو  رقم )

 يوضال حدود الثقة ألفراد العينة
 الحد األعلى للثقة الحد األدنى للثقة عدد أفراد العينة عينة الدراسة

 84,4 14,4 44 أعضاء هيئة التدري 
 3١,4 13,4 444 الطالبات
 31,4 12,4 444 اإلجمالي

 وتحليل نتائج الدراسة:  ا: عرضثالثً 
دور كليات التربية في تنمية القيم الجمالية للطالبات  -أ

 في ضوء متغيرات العصر.
تعد القيم اجلمالية من اجلوانب ادهمة اليت ينبيي االهتمام    

وذل  لتنمية  ؛هبا يف برام  إعداد ادعلماا بكلياا الرتبية
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واسهم باجملتمع احلس والتذوق اجلما  للطالباا وتنمي  إح
  يت:وتراث  وقضاياه ادختلفة، ويوضال ذل  اجلدو  ا

 

 (2جدول رقم )
 ت :الفروق بين األوزان النسبية ألعضاء هيئة التدري  والطالبات في المحاور الخاصة بدور كليات التربية في تنمية القيم الجمالية للطالبا

 العبارة م
 الطالبات أعضاء هيئة التدري  العينة ككل

 ز
 ت ق ت ق ت ق

 440,4 4 ١2,4 4 33,4 4 ١2,4 دور أعضاء هيئة التدري  1
 024,4 0 12,4 0 ١0,4 0 ١4,4 دور األنشطة الطالبية 2
 344,4 4 ١3,4 4 ١2,4 4 ١0,4 دور المقررات الدراسية 3
 041,4 3 ١١,4 3 34,4 3 ١3,4 دور اإلدارة الجامعية 4
 12١,4  ١0,4  4,١2  4,١1 االستبانة ككل 

يتضال من اجلدو  الواب  أن أفراد العينة وكل جيمعون    
دور ولية الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا غ   أنعلى 

حي  بلد متوسق الو ن النويب للعينة وكل  ؛واضال التحقي 
(، وهو يقع  ب  حدي الثقة  األعلى واألدىن ١1,4)
دوراً كلية الرتبية لن إللعينة وكل، أي  (12,4، 31,4)

واألمر حباجة لبذ   ،للطالباايف تنمية القيم اجلمالية متوسطًا 
حبي  تواهم بدور  ولياا الرتبية،ادليد من اجلهد لتطوير  

اا يتواوب  ،واضال وفعا  يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا
مع العصر ومتي ات ، وتتف  هذه النتيجة مع ما توصلت إلي   

 )عبد م( ودراسة3442)احلكيمي،ول من دراسة 
الذين  (Eccles, T , 2005) ودراسة م(4222الظاهر،

أودوا على قصور برام  إعداد ادعلم يف تنمية أبعاد الرتبية 
اجلمالية، وغيا  دور ادقرراا الدراسية واألنشطة يف تنمية 

 القيم اجلمالية.
 ا أن األو ان النوبيةأيضً  الواب  وما يتضال من اجلدو    

 ( للعينة وكل،١2,4-١4,4) لألبعاد تنحصر ما ب 
( 12,4-١2,4ألعضا  هياة التدريس، ) (١0,4-33,4)

للطالباا، ومجيع هذه القيم تنحصر ما ب  احلدين األدىن 
واألعلى للثقة، وما ال توجد فروق ذاا داللة إحصا ية ب  
جمموعيت الدراسة يف هذه األبعاد، وهذا يهود اتفاق أعضا  

التدريس والطالباا على أن الدور الذي يقوم ب  أعضا   هياة
هياة التدريس واإلدارة اجلامعية وادقرراا الدراسية واألنشطة 

دون متوسق و الطةبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا 
اختةفاا يف  ادوتوى ادطلو ، وما ال توجد هناك أي  
 يأيت، وفيما ترتيب هذه األبعاد بالنوبة جملموعيت الدراسة
 : ةعرض للنتا   التفضيلية لعباراا ول بعد على حد

البعد األول: دور أعضاء هيئة التدري  في تنمية  -1
 القيم الجمالية للطالبات:

ألعضا  هياة التدريس بكلياا الرتبية دور يف تنمية القيم    
وإوواهبن بع، القيم  اجلمالية والتذوق اجلما  للطالباا،

ضال ذل  اجلدو  ويو  ا،لووية ادقبولة اجتماعيً والعاداا الو
 ا يت:
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 (3جدول رقم )
 باتالفروق بين األوزان النسبية ألعضاء هيئة التدري  والطالبات في البعد الخاص بدور أعضاء هيئة التدري  في تنمية القيم الجمالية للطال

 العبارة م
 الطالبات أعضاء هيئة التدري  العينة ككل

 ز
 ت ق ت ق ت ق

 428,4 3 ١3,4 3 4,١0 3 4,١3 يقدم أعضا  هياة التدريس حماضراا ترتبق بالقيم اجلمالية 1
 044,4 ١ 47١4 ١ 4,١3 ١ 4,١0 يهتم أعضا  هياة التدريس بيرس الوعي اجلما  للطالباا. 2
 334,4 8 1١,4- 8 -4,08 2 -4,10 يشجع أعضا  هياة التدريس الطالباا على دلب اللينة وحب التطيب. 3
يوج  أعضا  هياة التدريس أنظار الطالباا إىل إدراك التناس  يف العةقاا  4

 اإلنوانية.
4,30 0 4,84+ 4 33,4 0 33,4 

يوضال أعضا  هياة التدريس للطالباا أملاا الولووياا ادقبولة ومواند ا،  5
 والولووياا ادنحرفة وويفية مواجهتها.

4,80+ 3 +478١  3 +84 ,4 3 424,4 

 341,4 1 47١1 1 4733 1 4,١١ يصحال أعضا  هياة التدريس ادفاهيم ا،اداة ادرتبطة بالرتبية اجلمالية. 6
 834,4 2 11,4- 3 4,١0 8 -4,13 حي  أعضا  هياة التدريس الطالباا على االلتلام جبمالياا الصوا. 7
 342,4 4 83,4+ 4 +4,23 4 +4,88 ا ل األخةقية.حي  أعضا  هياة التدريس الطالباا على االلتلام بالقيم والفض 8
 331,4 4 3١,4+ 0 4,30 4 +4,3١ حي  أعضا  هياة التدريس الطالباا على  االلتلام بالنظافة. 9

 440,4  ١2,4  4733  ١2,4 المحور ككل

 تعي أن العبارة غ  متحققة -+ العبارة تتحق  بوضوة                        
اجلدو  الواب  أن األو ان النوبية لعباراا  يتضال من    

( بالنوبة جململ 88,4 -10,4هذا البعد ترتاوة ما ب  )
ألعضا  هياة التدريس، ة ( بالنوب23,4 -08,4العينة، )

( بالنوبة للطالباا، وال توجد أي فروق 83,4–11,4)
ذاا دالل  إحصا ية ب  جمموعيت الدراسة يف مجيع عباراا 

( 2، 1، 8ما يتضال من اجلدو  أن العباراا ) هذا ااور، و
اليت احتلت ادراتب الثة  األوىل، جا ا متحققة بوضوة 

( 0من منظور جممل العينة وجمموعيت الدراسة، أما العبارة )
اليت احتلت ادرتبة الرابعة فقد جا ا متحققة بوضوة من 
منظور أعضا  هياة التدريس، وغ  واضحة التحقي  من 

ألعضا   أن مل العينة والطالباا، وهذا يهود علىمنظور جم
يف توجي  الطالباا على االلتلام بالقيم  اً هياة التدريس دور 

العةقاا اإلنوانية، وتوضيال  وإدراك التناس  يف ،األخةقية
 الولووياا ادقبولة ومواند ا.   

ا أن هناك بع، يتضال من اجلدو  أيضً و    
 ،والوادسة ،دراتب ا،اموةاليت احتلت ا (١،3،4العباراا)

والوابعة على التوا  من منظور جممل العينة، جا ا غ  
واضحة التحقي  من منظور جممل العينة وكل وجمموعيت 
الدراسة، حي  ا صرا أو اهنا النوبية ب  احلدين األدىن 

احتلتا ادرتبت   انتل( وال4، 3ن )اواألعلى للثقة، أما العبارت
 من  لرتتيب، فقد جا ا غ  متحققتاألخ ت  على ا

منظور جممل العينة وجمموعيت الدراسة، مما يهود على عدم 
اهتمام أعضا  هياة التدريس حب  الطالباا على االلتلام 

 ،وقلة تشجيعهن على دلب اللينة جبمالياا الصوا،
اجلما ، وتتف  هذه النتيجة مع  وااللتلام بادظهر ،والتطيب

م( من عدم اهتمام 4228اسة )النجادى، ما توصلت إلي  در 
 ادعلم  اناقشة اجلانب اجلما  مع الطة .



  .....:العصر متي اا ضو  يف للطالباا اجلمالية القيم تنمية يف للبناا الرتبية ولياا دور: ماهر أمحد و د.نادية الدوسري. د        

 م(3444/هـ4040لثاينربيع ا) الرياض، 433  – 401 ص ص ،(04) ع النفس، وعلم الرتبية رسالة

068 

البعد الثاني: دور إدارة الكلية في تنمية القيم  -2
 الجمالية للطالبات:

 دور إدارة الكلية يف تنمية القيم يتيوضال اجلدو  ا    
للطالباا اجلمالية

 (4جدول رقم )
 ة ألعضاء هيئة التدري  والطالبات في البعد الخاص بدور اإلدارة الجامعية في تنمية القيم الجمالية للطالباتالفروق بين األوزان النسبي

 العبارة م
 الطالبات أعضاء هيئة التدري  العينة ككل

 ز
 ت ق ت ق ت ق

 ١84,4 ١ 1١,4- 1 4,١4 ١ -4,13 تشجع إدارة الكلية الطالباا على ممارسة األنشطة اليت ترتبق بالقيم اجلمالية 23
 148,4 4 80,4+ 4 +4,88 4 +4,81 تضع إدارة الكلية اللوا ال التأديبية لضبق الولووياا غ  ادقبولة للطالباا 24
 38,4 0 18,4 4 4,34 0 4,١4  نوتنمية احلس اجلما  هل هن،دتابعة الطالباا وتوجيه اً تشكل إدارة الكلية جلان 25
 048,4 3 34,4 3 4,33 3 4,30 ا اا الفنية واألدبية للطالباا.جنيوم ادفتوة لعرض اإلتنفذ إدارة الكلية ال 26
 444,4 4 47١1 0 4,١0 4 4,١1 دوراا التدريبية لتنمية القيم اجلمالية للطالباا التعقد إدارة الكلية ور  العمل و  27
 421,4 0 18,4 ١ 4,١4 1 -4,12 باا.تعقد إدارة الكلية الندواا لتنمية اجلما  الظاهري والبادي للطال 28

 041,4  ١١,4  34,4  ١3,4 المحور ككل

 أن العبارة غ  متحققة تعي -+ العبارة تتحق  بوضوة                        
يتضال من اجلدو  الواب  أن األو ان النوبية لعباراا هذا    

( بالنوبة جململ العينة، 81,4-13,4البعد ترتاوة ما ب  )
–1١,4بالنوبـــة ألعضا  هياة التدريس، ) (١4,4-88,4)

 ذاا داللةى فروق أ( بالنوبة للطالباا، وال توجد 80,4
ا ب  جمموعىت الدراسة يف مجيع عباراا هذا ااور،  إحصا يً 

( اليت احتلت ادرتبة 30ن العبارة )أوما يتضال من اجلدو  
 وىل، جا ا متحققة بوضوة من منظور جممل العينةاأل

دارة الكلية بوضع إوجمموعيت الدراسة ، وهذا يهود اهتمام 
اللوا ال التأديبية لضبق سلووياا الطالباا، وما جا ا 

 ،( اليت احتلت ادرتبة الثانية31، 33،  3١العباراا ) 
من منظور جممل العينة وكل، غ  واضحة  ةوالرابع ،والثالثة

ة، حي  الدراس التحقي  من منظور جممل العينة وجمموعيت
تنحصر أو اهنا النوبية ب  احلدين األدىن واألعلى للثقة، 
وهذا يهود قلة اهتمام الكلية بعقد ادوابقاا وور  العمل 

 واللجان ادختصة لتنمية القيم اجلمالية للطالباا.

  تخ  احتلتا ادرتبت  األان تل( ال34، 38ما العبارتان )أ   
، فقد جا تا غ  على الرتتيب من منظور جممل العينة

  من منظور جممل العينة والطالباا وغ  واضحيت متحققت
 ةوهذا يهود قل عضا  هياة التدريس،أالتحقي  من منظور 

اهتمام إدارة الكلية بتشجيع الطالباا على ممارسة األنشطة 
اليت ترتبق بالقيم اجلمالية، ووذل  قلة اهتمامها بعقد 

اجلما  للطالباا، وتتف  هذه الندواا العلمية لتنمية التذوق 
م( 4222لي  دراسة )عبد الظاهر،إالنتيجة مع ما توصلت 

ودا على غيا  دور األنشطة الطةبية يف تنمية القيم أاليت 
 اجلمالية.
البعد الثالث: دور المقررات الدراسية في تنمية  -3

 القيم الجمالية للطالبات:
سية بكلياا  دور ادقرراا الدرايتويوضال اجلدو  ا    

 الرتبية للبناا يف تنمية القيم اجلمالية:
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 (5جدول رقم )
 اتالفروق بين األوزان النسبية ألعضاء هيئة التدري  والطالبات في البعد الخاص بدور المقررات الدراسية في تنمية القيم الجمالية للطالب

 العبارة م
 الطالبات أعضاء هيئة التدري  العينة ككل

 ز
 ت ق ت ق ت ق

 330,4 ١ 10,4- 0 4,١3 ١ -4,1١ تتضمن ادقرراا الدراسية موضوعاا ترتبق بالقيم اجلمالية. 17
 324,4 0 18,4 1 4,١4 0 -4,12 توهم ادقرراا الدراسية يف تنمية اجلما  اإلنواين للطالباا. 18
 ل توهم ادقرراا الدراسية يف تنمية اجلما  البادي ادتمثل يف القيم والفضا 19

 483,4 4 34,4 4 4,84 4 4,34 األخةقية األصيلة.

 ١44,4 3 ١١,4 4 4,33 4 4,١3 توضال ادقرراا الدراسية مظاهر اجلما  يف الكون والطبيعة.  21
 34١,4 4 ١1,4 3 4,33 3 4,١8 تتناو  ادقرراا الدراسية بع، ادوضوعاا عن الفنون وأثرها يف تربية اإلنوان  21
 482,4 1 13,4 1 4,١4 1 4,12 اا الدراسية يف تنمية احلس اجلما  للطالبااتوهم ادقرر  22

 344,4  ١3,4  ١2,4  ١0,4 المحور ككل

 تعي أن العبارة غ  متحققة -+ العبارة تتحق  بوضوة                        
يتضال من اجلدو  الواب  أن األو ان النوبية 

( بالنوبة 34,4-1١,4لعباراا هذا البعد ترتاوة ما ب  )
( بالنوبـــة ألعضا  هياة 84,4-١4,4جململ العينة، )

 أي( بالنوبة للطالباا، وال توجد 34,4–10,4التدريس، )
الدراسة يف مجيع  ا ب  جمموعيتإحصا يً  ةداللذاا فروق 

عباراا هذا ااور، وما يتضال من اجلدو  أن العباراا 
وىل ا،مس األ ( اليت احتلت ادراتب42،34،34،48،33)

من منظور جممل العينة، جا ا غ  واضحة التحقي  من 
الدراسة مما يهود وجود قصور  منظور جممل العينة وجمموعيت

يف الدور الذي تهدي  ادقرراا الدراسية يف تنمية القيم 
وإوواهبن العاداا ، للطالبااوالتذوق اجلما  اجلمالية 

 ةتمع، وتتف  هذه النتيجوالتقاليد األصيلة اليت يهمن هبا اجمل
من غيا   م(3444مع ما أشارا إلي  دراسة )احلكيمي،

 دور ادقرراا الدراسية بكلياا الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية.
خ ة من ( اليت احتلت ادرتبة األ43أما العبارة )

منظور جممل العينة والطالباا وادرتبة الرابعة من منظور 

د جا ا غ  متحققة من منظور عضا  هياة التدريس، فقأ
جممل العينة والطالباا وغ  واضحة التحقي  من منظور 

عضا  هياة التدريس، مما يهود اتفاق أفراد العينة على قصور أ
ادقرراا الدراسية يف تناو  ادوضوعاا ادرتبطة بالقيم 

)عبد  دراسة  ليإوتتف  هذه النتيجة مع ما توصلت  اجلمالية،
من أن  ادنه  الدراسي ليس مصمماً إلبرا   م(4222الظاهر،

م( اليت 3448القيم اجلمالية، ودراسة )عثمان والدغيدى، 
أن القيم اجلمالية تكاد تكون غا بة يف أهداف  ودا علىأ

 وحمتوى ادناه  الدراسية.
نشطة الطالبية في تنمية القيم البعد الرابع: دور األ -4

 الجمالية للطالبات:
لطةبية من اجلوانب ادهمة اليت نشطة اتعد األ

توهم يف تنمية القيم اجلمالية والتذوق الفي للطالباا، 
 دور األنشطة بكلياا الرتبية يف تنمية يتويوضال اجلدو  ا 

 القيم اجلمالية للطالباا:
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 (6جدول رقم )
 األنشطة الطالبية في تنمية القيم الجمالية للطالبات الفروق بين األوزان النسبية ألعضاء هيئة التدري  والطالبات في المحور الخاص بدور

 العبارة م
 الطالبات أعضاء هيئة التدري  العينة ككل

 ز
 ت ق ت ق ت ق

 428,4 3 ١4,4 1 4,١3 3 4,١3 تقدم الكلية األنشطة الرتبوية ادناسبة لتنمية القيم اجلمالية. 11
اا على تذوق اجلما  الفي بالكلية األنشطة اليت تنمي قدرة الطالب توجد 11

 والكوين.
4,١3 3 4,١2 4 ١4,4 0 824,4 

 44١,4 4 ١١,4 4 4,١2 4 4,١3 والفنون ادختلفة.، والرسم ،تعقد الكلية ادوابقاا ا،اصة بالشعر 12
 424,4 1 18,4 1 47١3 1 4,12 بالكلية مجاعاا حلماية البياة وااافظة عليها. توجد 13
 423,4 3 ١4,4 4 4,١4 3 4,١3 ابقاا الختيار أمجل قوم بالكلية.يعقد بالكلية مو 14
 183,4 ١ 471١- 1 ١3,4 ١ -4,18 تقوم الكلية بعقد موابقاا الختيار الطالباا ادثالياا. 15
 33١,4 3 11,4- 4 ١4,4 3 -4,13 تقدم الكلية النماذرت الولووية اجلمالية لتنمية القيم اجلمالية للطالباا. 16

وكلااور    47١4  ١0,4  4712  024,4 

 تعي أن العبارة غ  متحققة -+ العبارة تتحق  بوضوة                        
يتضال من اجلدو  الواب  أن األو ان النوبية لعباراا هذا   

( بالنوبة جململ العينة، ١3,4-13,4البعد ترتاوة ما ب  )
–11,4) ( بالنوبـــة ألعضا  هياة التدريس،١2,4-١3,4)

 ة( بالنوبة للطالباا، وال توجد فروق ذاا دالل١4,4
ب  جمموعيت الدراسة يف مجيع عباراا هذا ااور،   اإحصا يً 

،  44، 43وما يتضال من اجلدو  الواب  أن العباراا )
( جا ا غ  واضحة التحقي  من منظور 44، 40،  44

العينة  جممل العينة وجمموعيت الدراسة، وهذا يهود اتفاق أفراد 
وكل على اخنفاض دور األنشطة الرتبوية ادتوفرة بالكلية يف 

ادوابقاا ا،اصة  أنتنمية اجلما  الفي والكوين، وما 
واجلماعاا الطةبية حلماية البياة  ،والفنون ،والرسم ،بالشعر
ودون ادوتوى ادطلو ، وتتف  هذه النتيجة مع ما  ة،قليل

م( ودراسة 3444ي،توصلت إلي  ول من دراسة )احلكيم

من غيا  دور األنشطة اجلامعية يف  م(4222)عبد الظاهر،
 تنمية القيم الفنية واجلمالية للطة .

 ت ل( ال4١، 41ا أن العبارت  )يتضال من اجلدو  أيضً و   
احتلتا ادرتبت  األخ ت  من منظور جممل العينة، جا تا غ  

 وغ  واضحيت  من منظور جممل العينة والطالباا، متحققت
التحقي  من منظور أعضا  هياة التدريس، وهذا يهود اتفاق 

الختيار  أفراد العينة على قلة اهتمام الكلية بعقد موابقاا
الطالباا ادثالياا، وعدم اهتمامها بتقدمي النماذرت الولووية 

 لتنمية القيم اجلمالية للطالباا.
معوقات تنمية القيم الجمالية للطالبات بكليات  - ب

 التربية :

توجد بع، ادعوقاا حتد من دور ولياا الرتبية يف تنمية    
القيم اجلمالية للطالباا اا يتمشى مع دبيعة العصر 

:ا يتويوضال ذل  اجلدو   ومتي ات ،
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 (7جدول رقم )
 الجمالية للطالبات بكليات التربية .الفروق بين األوزان النسبية ألعضاء هيئة التدري  والطالبات في المحور الخاص بمعوقات تنمية القيم 

 العبارة م
 الطالبات أعضاء هيئة التدري  العينة ككل

 ز
 ت ق ت ق ت ق

 83١,4 4 33,4+ 3 80,4+ 3 32,4+ مجود برام  إعداد ادعلمة بكلياا الرتبية وعدم تطويرها. 1
وك اجلما  يف عدم وجود اللوا ال والقوان  اليت لرب الطالباا على االلتلام بالول 2

 4 8 ١3,4 8 ١3,4 8 ١3,4 الكلية.

 341,4 4 84,4+ 4 8١,4+ 4 83,4+ قلة األنشطة الرتبوية ادرتبطة بتنمية القيم اجلمالية. 3
 448,4 3 32,4+ 4 84,4 3 32,4+ مجود حمتوى ادقرراا الدراسية وعدم تضمينها موضوعاا عن الرتبية اجلمالية. 4
 444,4 ١ 31,4 0 3١,4 0 31,4+ اة التدريس بادظهر اجلما  أثنا  اااضراا.قلة التلام أعضا  هي 5
قصور برام  التوجي  واإلرشاد بالكلية يف االهتمام بتنمية احلس والتذوق اجلما   6

 للطالباا.
+31,4 0 30,4 1 +3١,4 1 331,4 

 431,4 3 30,4 ١ 34,4 3 4730 قلة ادوابقاا اليت تعقد بالكلية إلبرا  اجلانب الفي للطالباا. 7
 034,4 4 33,4+ 3 33,4 0 31,4+ قلة اااضراا التوعوية اليت  تم بتنمية القيم اجلمالية للطالباا. 8

 444,4  3١,4+  31,4  3١,4+ إمجا  ااور

 تعي أن العبارة غ  متحققة  -  + العبارة تتحق  بوضوة                        
جلدو  الواب  أن أفراد العينة وكل جيمعون يتضال من ا    

على وجود جمموعة من ادعوقاا حتد من دور ولياا الرتبية 
حي  بلد متوسق الو ن  ؛يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا

(، وهو أورب من احلد 3١,4والطالباا ) النويب للعينة وكل
وهو  ،(4،31األعلى للثقة، وألعضا  هياة التدريس )

احلدين األدىن واألعلى للثقة، وهذا يهود اتفاق  ينحصر ب 
أفراد العينة على وجود هذه ادعوقاا، األمر الذي يتطلب 
بذ  ادليد من اجلهد لتذليل تل  ادعوقاا حىت ركن تفعيل 
 ،دور ولياا الرتبية يف احلس والتذوق اجلما  للطالباا

 وإوواهبن القيم اجلمالية والولووياا ادرغوبة.
ا أن الو ن النويب لعباراا هذا من اجلدو  أيضً  يتضالو 

( بالنوبة جململ العينة، 83,4-١3,4ب  ) ااور ترتاوة ما
–١3,4( بالنوبة ألعضا  هياة التدريس، )4,١3,4-8١)

 ةلالدذاا ( بالنوبة للطالباا، وال توجد فروق 84,4

ا ب  جمموعيت الدراسة يف مجيع عباراا هذا ااور،  إحصا يً 
تضال من اجلدو  الواب  أن األو ان النوبية للعباراا وما ي

( من منظور جممل العينة وجمموعيت 8،  ١، 1،  0،  4، 4)
مما يهود درجة وضوة  ،ورب من احلد األعلى للثقةأالدراسة 

هذه ادعوقاا بكلياا الرتبية واليت حتد من دورها يف تنمية 
 : ا يتب القيم اجلمالية، وجا ا هذه ادعوقاا على الرتتي

 قلة األنشطة الرتبوية ادرتبطة بتنمية القيم اجلمالية. -4

 مجود برام  إعداد ادعلمة بكلياا الرتبية وعدم تطويرها. -3

مجود حمتوى ادقرراا الدراسية وعدم تضمينها  -4
 موضوعاا عن الرتبية اجلمالية.

قصور برام  التوجي  واإلرشاد بالكلية يف االهتمام بتنمية  -0
 اجلما  للطالباا.احلس والتذوق 
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قلة التلام أعضا  هياة التدريس بادظهر اجلما  أثنا   -1
 .اااضراا

اااضراا التوعوية اليت  تم بتنمية القيم اجلمالية  قلة -١
 للطالباا.

احتلتا ادرتبت  األخ ت   انتل( ال3،  3أما العبارتان )     
  من التحقي من منظور جممل العينة، فقد جا تا غ  واضحيت

منظور جممل العينة وجمموعيت الدراسة، مما يهود على أن 
ادوابقاا اليت تعقد بالكلية إلبرا  اجلانب الفي للطالباا 
دون ادوتوى ادطلو ، ووذل  قلة اللوا ال والقوان  اليت لرب 

 الطالباا على االلتلام بالولوك اجلما  يف الكلية.
حة لتفعيل دور كليات ستراتيجية المقتر المحور الثالث: اال

 التربية في تنمية القيم الجمالية للطالبات: 
ما متخضت عن  الدراسة بنداريها النظري  يف ضو    

سرتاتيجية مقرتحة لتفعيل اواديداين من نتا  ، يقدم الباحثان 
ضو   دور ولياا الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا يف

سرتاتيجية من منطلقاا االهذه وتتكون  متي اا العصر،
 :أيتوأهداف وآلياا، وهذا ما يتم تناول  فيما ي

 ستراتيجية المقترحة : منطلقات اال -أ
 على عدة منطلقاا هي: سرتاتيجية ادقرتحة تقوم اال    
ربية أن اإلسةم أود على إيقاظ احلس اجلما  للفرد، و  -

 .اجلما  وتذوق  واالستمتاع ب  وممارست  يف الولوك

القيم اجلمالية ترتبق بالقيم الدينية وا،لقية، حي  أن  -
 واجلما . ،وا،  ،توجد عةقة وثيقة ب  قيم احل 

يف  أن القيم اجلمالية تكون اثابة معاي  توج  سلوك الفرد -
 البياة واالهتمام هبا. اجملتمع، وحتث  على ااافظة على

 ،شعرأن القيم اجلمالية ترتبق بالرتبية االجتماعية، فال -
من جوانب مجالية تواعد  غ هاو  ،والفنون وا دا ،

 الفرد على فهم البياة االجتماعية واالندمارت فيها.

 ستراتيجية المقترحة:أهداف اال -ب
 سرتاتيجية ادقرتحة إىل:  دف اال

حبي  تواهم  ،الرتبية تطوير منظومة اإلعداد بكلياا -4
عام بدور فعا  يف تنمية القيم اجلمالية والذوق ال

 دواوبة متي اا العصر. للطالباا ادعلماا

تفعيل دور األنشطة الطةبية وا،رباا التعليمية يف  -3
 تنمية القيم اجلمالية والتذوق اجلما  للطالباا.

 ستراتيجية المقترحة :آليات تنفيذ اال -ج
سرتاتيجية ادقرتحة من خة  عدة آلياا يتم تنفيذ اال   
 :يه
الكلية في تنمية القيم الجمالية دور إدارة  تفعيل -أ

 للطالبات: 
 ركن تفعيل دور إدارة الكلية من خة :   
اهتمام إدارة الكلية بنقامة ادوابقاا الثقافية  -4

 ،والثقافية ،والفنية، وإنشا  النوادي العلمية
والفنية، وتلويدها باألدواا وادوارد 
واإلمكاناا اليت تع  على تنفيذ ا،رباا 

 للطالباا.اجلمالية 

وور  العمل  ،وادهمتراا ،عقد الندواا  -3
 ؛ وذل باستضافة رجا  الدين وعلما  الرتبية

إلبرا  أمهية الرتبية اجلمالية يف ترقية الذوق 
 اجلما  للفرد واجملتمع.
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حتقي  التواصل والتكامل مع ادهسواا  -4
 و  الرتبوية باجملتمع لتوجي  الطالباا

  .الولووياا اليت تتصف باجلما

االهتمام بنصدار اللوا ال والقوان  اليت لرب  -0
الطالباا على االلتلام بالولوك اجلما  داخل 

 الكلية.

 و  نتشكل جلان دتابعة الطالباا وتوجيه -1
ا وتنمية احلس الولووياا ادقبولة اجتماعيً 

 والذوق اجلما  هلن.

تفعيل دور أعضاء هيئة التدري  في تنمية القيم  -ب
 طالبات:الجمالية لل

ركن تفعيل دور أعضا  هياة التدريس يف تنمية 
 القيم اجلمالية للطالباا من خة :

أن يكون أعضا  هياة التدريس قدوة صاحلة  -1
 للطالباا يف سلووهن بوج  عام، ويف
النواحي اجلمالية بوج  خاص من خة  

 ،ومجا  الصوا ،والنظام ،االلتلام بالنظافة
 وغ  ذل .

ة التدريس بتوجي  أنظار أعضا  هيا اهتمام -2
الطالباا إىل إدراك التناس  يف العةقاا 
اإلنوانية، وضرورة االلتلام بالقيم والفضا ل 

 األخةقية.

تثقيف أعضا  هياة التدريس ألنفوهم يف  -3
اجملاالا ادختلفة ادرتبطة باجلما  من خة  
االدةع على الكتب وحضور الندواا 

 وادهمتراا ادتخصصة.

عضا  هياة التدريس بنبرا  قيم اهتمام أ -4
اجلما  يف ول ما حييق هبم داخل الكلية 

وتعمي  هذه القيم لدى  وخارجها،
 الطالباا.

اهتمام أعضا  هياة التدريس بتوضيال أملاا  -5
الولووياا ادقبولة للطالباا ومواند ا، 
وتوضيال الولووياا ادنحرفة وويفية 

 مواجهتها.

ة في تنمية القيم تفعيل دور المقررات الدراسي -ج
 الجمالية للطالبات:

 ركن تفعيل دور ادقرراا الدراسية من خة :   
حبي  ترول على  ،إعادة النظر يف حمتوى ادناه  الدراسية -4

 القيم اجلمالية اليت ينبيي إوواهبا للطالباا.

وضع مقرر موتقل عن الرتبية اجلمالية حبي  خيت   -3
مالية وويا فها وأهم  بتوعية الطالباا بأمهية الرتبية اجل

جماال ا، وأْن ُتْوت مد موضوعاا هذا ادقرر من 
توجيهاا القرآن الكرمي والونة النبوية ادطهرة والرتا  

 الثقايف للمجتمع.

أن  تم ادقرراا الدراسية بتوضيال مظاهر اجلما  يف  -4
ترقية ادشاعر  يف الكون والطبيعة، وتوضيال دورها

 جلما  للطالباا.اإلنوانية وتنمية احلس ا
تفعيل دور األنشطة الجامعية في تنمية القيم الجمالية  -د

 للطالبات:
 ركن تفعيل دور األنشطة اجلامعية من خة : 

توف  األنشطة ادناسبة لتعليل بنا  ا،رباا  -4
اجلمالية للطالباا، مثل إنشا  متحف 
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مبوق بالكلية، وقاعاا عرض للفنون 
 ادختلفة.

الطةبية اليت تعرض  تكوين اجلماعاا -3
وأعما  الطالباا  ،واألد  ،مجالياا الشعر

الفنية، واليت تشجع على اإلبداع يف شىت 
 اجملاالا.

إقامة احلفةا ا،تامية واأليام ادفتوحة اليت  -4
وعقد  ا،رباا اجلمالية للطالباا، تبي

 موابقاا تدور حو  أبعاد الرتبية اجلمالية.
رض مواهب إصدار جملة خاصة بالكلية لع -0

 .نالطالباا وإبداعا 
االهتمام بدعوة رجا  الدين وخربا  الرتبية  -1

لعقد الندواا واااضراا يف ادناسباا 
القرآنية والنبوية يف  التوجيهاا العامة دناقشة

 تنمية أبعاد الرتبية اجلمالية .
 ا: التوصيات العامة:ثالثً 

 :توصي الدراسة احلالية اا يأيت
التعاون ب  ولياا الرتبية ضرورة التكامل و  -4

 ،والتنظيماا اجملتمعية ليرس الرتبية اجلمالية
شرا ال وفااا  ميعجل  هاومباد ها،قيمو 

 اجملتمع.
ضرورة التلام مجيع منوو  ولياا الرتبية   -3

 ،واألقوا  ،ادظهر العام بادظهر اجلما  يف
والتصرفاا داخل  ،والولووياا ،واألفعا 

 الكلية وخارجها.
إدارة التوجي  واإلرشاد بكلياا الرتبية  اهتمام -4

بتقدمي الربام  ادختلفة لتنمية احلس والتذوق 
 اجلما  للطالباا.

 تبي يف اإلفادة من وسا ل اإلعةم ادختلفة -0
سياسة إعةمية ُتْوهم يف رفع موتوى الوعي 

 اجلما  ألفراد اجملتمع.
قيام ولياا الرتبية بعمل معوكراا صيفية  -1

وصقل  ،قاا فراغ الطالبااالستثمار أو 
وإوواهبن القيم  ،وتنمية قدرا ن ،مهارا ن

 وادبادئ اجلمالية.
 ،ورجا  الدين ،واألمهاا ،التلام ا با  -١

اجملتمع  ول  اهسوااه وادو ،واإلعةمي 
 بالقيم اجلمالية يف تعامة م وسلوويا م،
حىت ركن نقل هذه القيم إىل أفراد اجملتمع، 

  سلووياا حياتية.وترمجتها إىل
تفعيل دور ادواجد يف إووا  أفراد اجملتمع  -3

القيم اجلمالية من خة  ا،طب واللقا اا 
 الدينية.

تفعيل أدوار اجلمعياا األهلية والنقاباا  -8
العمالية يف تنمية أبعاد الرتبية اجلمالية، 
وتدريب األفراد علي تأمل الطبيعة 

 واستخةص القيم اجلمالية منها.
 المقترحة: البحوث

بعد أن قامت الدراسة احلالية بالتعرف على دور  
ولياا الرتبية يف تنمية القيم اجلمالية للطالباا يف ضو  

  :متي اا العصر، تقرتة الدراسة إجرا  البحو  ا تية
 تنمية القيم اجلمالية للطة   يف دور التعليم الثانوي

 يف ضو  التحدياا ادعاصرة.

 الرتبية اجلمالية يف ادناه  الدراسية  دراسة حتليلية لواقع
 يف مراحل التعليم قبل اجلامعي.
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 دور اجلمعياا األهلية يف تنمية القيم اجلمالية ألفراد 

 : المراجع العربية

 . 0ج . سنن أىب داود هـ.4034 سليمان بن األشع  ،أبو داود -4
حتقي  حممد حميي الدين  .  ما جا  يف إسبا  اإل ار . 0482حدي  

 . دار الفكر،  ب وا ،عبد احلميد 
بع، متطلباا تنمية القيم م." 344١ هنا  مصطفى حوبأبو قرع ،  -3

رسالة  . "اجلمالية لدى دة  شعبة ادةبس اجلاهلة بكلياا الرتبية
 .جامعة ادنصورة ،، ولية الرتبية  ماجوت  غ  منشوره

من ادنظور اإلسةمي  الرتبية اجلماليةم."3443حممد  ةأبو النصر، مسيح -4
، جملة ولية الرتبية ببنها ".ودور ادهسواا الرتبوية واجملتمعية يف تنميتها

341-302 
،  جملة ادوتقبل العر  م.4228" العودة واهلوية الثقافية" . أم ، جة  -0

م ( 4228أغوطس ) 340 عمرول دراساا الوحدة العربية،  :ب وا 
 ،13-١3 . 

شرح  ووضع فهارس  أمحد حممد  م.4221ادوند  . محدأبن حنبل ، ا -1
 .دار احلدي  ،القاهرة  ،  3438حدي  رقم  . 4م . شاور

 .التعريف باحلب الشريف  ةروض م. 3440لوان الدين  ،ابن ا،طيب -١
 .دار الثقافة ، القاهرة ،حتقي  حممد الكتاين 

شارق أنوار م م.3441 سيدىابن الدباغ ، عبد الرمحن األنصاري األ -3
دار  ،القاهرة  ،حتقي  عاصم الكيا   .القلو  ومفاتال أسرار الييو  

 .الكتب العلمية
 .روضة ااب  ونلهة ادشتاق   م.3443ابن القيم ، مشس الدين حممد  -8

 .مكتبة الصفا ،القاهرة  ،حتقي  خالد بن حممد بن عثمان 
لية وتنميتها ب  الفكر القيم اجلما . الطوري ةاجلهي، جنان بنت عطي -2

، مكتبة الرشد ، الرياض  ،اإلسةمي والفكر الير  )منظور تربوي( 
 م.344١

ا،ربة اجلمالية وأبعادها الرتبوية يف فلوفة " م.3444 جيدوري، صابر -44
-24م ( ، 3444)4ع،  3١م،  جملة جامعة دمش  . "جون ديوي

440 . 
دار  ، القاهرة ، ن احلدي األصو  اجلمالية للف .حون، حممد حون -44

  م .3444،  الفكر العر 
تفعيل الرتبيـة اجلمـالية يف " م.3444 احلكيمي، شوقي عبده حممد -43

رسالة دوتوراه غ  منشورة ،  . "برام  إعداد ادعلم  باجلمهورية اليمنية
 معهد الدراساا الرتبوية. ،جامعة القاهرة 

الرتبية اجلمالية  م.344١وض، حممد وع ؛ا،والدة، حممود عبد اهلل  -44
 .دار الشروق ، ب وا ، وعلم نفس اجلما 

سلولة معامل  .القيم يف العملية الرتبوية م.4228 اهر، ضيا  الدين -40
 .مرول الكتا  للنشر والتو يع، القاهرة  ،تربوية 

 . "اددخل اجلما  يف الرتبية العلمية" م.3444 سليم، حممد صابر -41
 .13-44،  ( م3444) 0ع،  0م،  رتبية العلميةجملة ال

 .القيم اجلمالية يف الصحافة اددرسية" م." 3444 محدأالويد، ابتوام  -4١
 .311،31١م( ، 3444يناير  ) 84ع،  جملة ولية الرتبية ببنها

علم النفس اإلحصا ي وقياس العقل  م.4228 الويد، فهاد البهي -43
 .العر دار الفكر  :القاهرة  .البشرى 

 -مربرات  -االنفتاة احلضاريم." 4223 شبل، أمحد أبو الفتوة -48
 مايو)40ع،  جملة ولية تربية ادنصورة ".متطلبات  الرتبوية-شرود 
 .383-314 م( ،4223

ادهمتر  ".الرتبية اجلمالية اناه  التعليمم." 3441 الشربيي، فو ي -42
التشخي   - الودن العر  معوقاا الرتبية العلمية يف. التاسعالعلمي 
م ، 3441اجلمعية ادصرية للرتبية العلمية ، يوليو  ،القاهرة ،واحللو  

21-442 . 
دور التعليم ومهسواا اجملتمع اددين يف تطوير منظومة  .الطراة، على -34

 ،الكتا  الونوي الثال   . القيم والتعليم .القيم يف اجملتمع الكوييت
 .م 3444، نية للعلوم الرتبوية اهلياة اللبنا، ب وا 

تنمية القيم  دور اددرسة الثانوية يفم." 4222 عبد الظاهر، سعودي -34
ولية   ، الرتبية وعلم النفس جملة البح  يف " .اجلمالية لدى دةهبا

 . 443-21م ( ، 4222)0ع، 43مجامعة ادنيا،  ،الرتبية
 "عها وويفية التعامل معهاالعودة جذورها وفرو " . اهلل، عبد ا،ال  عبد -33

 . 22-42،  م(4222أوتوبر/ ديومرب  )3ع،  38 م،  عامل الفكر .
حماور نقدية  -مدخل إىل فلوفة اجلما   م.4222 عبده، مصطفى -34

 مكتبة مدبو . ،القاهرة  " .3."اوحتليلية وتأصيلية 
عةقة القيم " م.3448 الدغيدي، هب  فتحي ؛عثمان، سلوى عثمان  -30

البعد اليا ب يف ادعاي  القومية للتعليم بادناه   :مالية بالوةم البياي اجل
م( ، 3448يناير  )4ع،  جمل  العلوم الرتبوية . "تصور مقرتة-الدراسية
323-444 

ادفهوم والوييفة : القيم اجلمالية  م.4228 غرا ، يوسف خليفة -31
 . هرا  الشرق، مكتبة القاهرة  ،الرتبوية 

دار  ، القاهرة ،40رت .0م .إحيا  علوم الدين.لا ، أبو حامد الي -3١
 ، د.ا .الشعب
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دار  ،ب وا  "،3. "ارا  أهل اددينة الفاضلة آ .الفارا ، أبو النصر -33
 . م3444ادشرق، 

 اهلياة ،القاهرة ،  شوبنهور فلوفة يف الفرد م.4222فهاد  وامل،  -38
 .العامة للكتا  ادصرية

احلس  م.4228 عباس، وراوي  عبد ادنعم ؛عبد ادعطي  حممد، على -32
دار ادعرفة ، اإلسكندرية  ،اجلما  وتاريخ التذوق الفي عرب العصور 

 .اجلامعية
صحيال مولم بشرة  هـ.4033 مولم، أبو احلون مولم بن احلجارت -44

 .دار الريان للرتا  ،القاهرة  ، با  حترمي الِكرْب وبيان  .3رت .4م ي.النوو 
 ،مقدمة يف علم اجلما  وفلوفة الفن م. 3443 مطر، أم ة حلمي -44

 .دار الثقافة للنشر والتو يع ،القاهرة 
القاهرة  ، نصوص خمتارة من القرآن الكرمي م.3443 النمر، عبد ادنعم -43
 قطاع ادعاهد األ هرية. ،

مالية سرتاتيجية مقرتحة للرتبية اجلم." ا3442 ياس ، خالد عبد الرمحن -44
رسالة دوتوراه  ، "من خة  دعم ادشاروة اجملتمعية للمهسواا الرتبوية

 .جامعة سوهارت ،غ  منشوره، ولية الرتبية 
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Abstract : This Study aims at investigating the role of Girls College of Education in Developing 

Aesthetic Values of Female Students in light of Century, s  Variables . Because descriptive method 

suits the present study , it was used jointly with a questionnaire administered to random sample 

population of female students as well as faculty members . the study findings were as follows: 

- the role of colleges of education in developing aesthetic values is decreasing 

- there are same impediments which limits the colleges role in this respect . these impediments are 

educational activities aiming at developing Aesthetic Values are less in number ; preparation 

programmers and prescribed courses are fixed and they are rarely developed ; besides faculty 

members do not tend to undertake Aesthetic outlook while they are in classes 

The study proposes a strategy to activate the role of colleges of education in this matter so as to be in 

conformity with the century and variables. 

Key Words: Aesthetic Values - Century, s  Variables - Colleges of Education   
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تحسين تعليم العلوم والرياضيات : اسم الكتاب : 
تحقق طولي للعالقة بين التدري  الموجه نحو 

 .  الطالباإلصالح وتحصيل 

 : الوالياا ادتحدة.  بلد النشر
 صفحة.   44١:  عدد صفحات الكتاب

  Rand Corporation : مهسوة راندالناشر 

 م  344١ : سنة النشر

  محمد بن راشد الشرقي أ.د .:  عرض

 Randحيوي هذا الكتا  دراسة أعدا من قبل )    
Education( وهي وحدة من مهسوة )Rand 

Corporation ) وا متويلها من قبل مهسوة العلوم الودنية
(NSF" وموضوعها . )  : تحسين تعليم العلوم والرياضيات

تحقق طولي للعالقة بين التدري  الموجه نحو اإلصالح 
تكونت الدراسة من مخوة فصو  ، تناو   وتحصيل الطالب "

خلفية الدراسة وأسالتها وأمهيتها وتنظيمها وجا   الفصل األو 
ليشمل إجرا اا الدراسة متضمنًا اختيار العيناا  لثاينالفصل ا

ومجع البياناا . والفصل الثال  يشمل قياساا ادمارساا 
ويشتمل الفصل الرابع  على النتا   مع توليق الضو   ،التعليمية

ب  حتصيل الطة  والتدريس ادوج   و  ةعلى العةقة ادوجه
نتا   وا ثار ادرتتبة ال تلخي يف الفصل ا،امس ا و ، اإلصةة

على ذل . تعرض هذه الدراسة نتا   عدة دراساا . وهي 
 Mosaic( وتومى )Rand Studyمبنية على دراسة سابقة )

Project Ⅰ   واليت توصلت إىل أن هناك عةقة عكوية ب )
سة احلالية االتحصيل والتدريس ادوج   و اإلصةة. والدر 

ل بأهنا تشتمل على ( وتتميMosaic Project Ⅱتومى )
مهشراا متنوعة  و التعليم ادوج  لإلصةة، ومقاييس حتصيل 
متعددة،وعملياا تقييم مفتوحة النهاية دعرفة ما إذا وانت 
العةقة دقيقة بالنوبة للطريقة اليت يتم قياس التحصيل فيها 

(Achievement.) 

 أسئلة الدراسة: 

 :  تيينالين اآلتتمثل أسئلة الدراسة  في اإلجابة عن السؤ 
  هل هناك ارتباا ب  التحصيل واستخدام ادمارساا

 التعليمية  و اإلصةة ؟ 
  هل العةقة ب  التحصيل وادمارساا التعليمية ادوجهة  و

 اإلصةة دقيقة جبوانب التحصيل اليت يتم قياسها؟ 

 أهمية الدراسة : 

 :   يأيتتتمثل أمهية الدراسة فيما 

هذه الدراسة ادهتم  بتعليم العلوم قد تواعد نتا    .4
 احلصو  على أساليب تعليمية فعالة . يف والرياضياا 

يتوقف ادوتقبل االقتصادي للوالياا ادتحدة األمريكية  .3
على حتو  تعليم العلوم والرياضياا من الروضة وحىت 

 الصف الثاين عشر يف ادرحلة الثانوية. 
 ارنة مع دراساا سابقة. تقدم منهجاً تعليمياً جديداً بادق .4
إن  من الضروري معرفة إذا ما وانت ادمارساا التعليمية  .0

ادوتخدمة وادوجهة  و اإلصةة قد تكون حًة لتحو  
 تعليم العلوم والرياضياا. 
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 : حدود الدراسة

اقتصرا  هذه الدراسة على اددارس االبتدا ية وادتوسطة  .4
 دون الثانوية . 

على مخوة أفوارت من دة  العلوم  اقتصرا هذه الدراسة .3
 والرياضياا . 

اقتصرا هذه الدراسة على ثة  مناد  اختتمت  .4
 Localمشاروتها يف برنام  التيي  ادنهجي االي)

Systemic Change ومبادرة مهسوة العلوم الودنية ،)
لتعليل التوج  اإلصةحي واإلصةة ادنهجي لتعليم العلوم 

 والرياضياا . 
 م. 3444م إىل 3444لدراسة  منياً من عام حتددا ا .0
اقتصرا دراسة الرياضياا على ثةثة أفوارت من الطة  يف  .1

 ( . 2،  8،  3،  1، 4الصفوف )
اقتصرا دراسة العلوم على فوج  من الطة  يف  .١

 ( 8،  ١،  1،  4الصفوف ) 
تلقى عدد قليل نوبيًا من الطة  لتعرض أوثر وثافة أو  .3

 ادوج   و اإلصةة.  أقل وثافة للتعليم

 :عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من اددارس االبتدا ية وادتوسطة يف    
( مدرسة . وقد ا اختيار 442ثة  مناد  وعددها )

الصفوف الدراسية هلات  ادرحلت  نظرًا إلمكانية تتبع الطة  
رس خة  الفرتة اللمنية إلجرا  الدراسة . وما ا استبعاد اددا

ها ادشاروة أثنا  التطبي  اديداين وبالتا  بلد و اليت رف، معلم
( معلم علوم ورياضياا، يف ح  بلد 4343عدد ادعلم  )

 ( دالب. 0١483عدد الطة  ادشارو  )

 :  أدوات الدراسة
استخدم الباحثون عدة أدواا لتحقي  أهداف الدراسة 

 : ـ  يتواإلجابة عن أسالتها وهي على النحو ا 
( يف العلوم والرياضياا والذي SAT-9اختبار التحصيل ) .4

 .  Harcourt Assessmentا نشره من قبل 
 .  Multiple Choiceاختبار االختيار من متعدد   .3
 (  يف القرا ة والليوياا. SAT-9اختبار ) .4
 .  Open – ended questionsاختبار مفتوحة النهاية  .0
 (Problem Solving)استخدام دريقة حل ادشكةا  .1

لقياس ادهاراا وادعرفة اليت حيتارت إليها الطالب حلل 
   .ادوا ل الرياضية

 اختبار ادقاالا القص ة، مقابةا، مةحظاا.  .١

 : نتائج الدراسة

هل هناك ارتباا ب  ابة عن الوها  األو  والذي ين  "لإلج
 التحصيل واستخدام ادمارساا التعليمية  و اإلصةة" ؟ 

النتا   إىل عدم وجود عةقة دالة إحصا يًا أو عةقة  تش 
إجيابية ضعيفة ب  استخدام ادمارساا التعليمية والتحصيل يف 
العلوم والرياضياا عند استخدام اختباراا االختيار من متعدد 
باستثنا  ممارساا العمل اجلماعي يف الرياضياا  واليت وانت 

ا   إىل وجود عةقة قوية ب  وما تش  النت   .العةقة فيها سلبية
ادمارساا التعليمية  و اإلصةة  والتحصيل عند استخدام 
االختباراا مفتوحة النهاية، إضافة إىل وجود عةقة إجيابية ب  

سلو  حل أالتحصيل وادمارساا التعليمية عند استخدام 
ادشكةا وما بينت النتا   إىل أن تل  االرتباداا اإلجيابية 

ة نوبيًا ب  التعليم ادوج   و اإلصةة والتحصيل يتف  الضعيف
 مع نتا   دراساا سابقة . 
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لإلجابة عن الوها  الثاين والذي ين  "هل العةقة ب  
التحصيل وادمارساا التعليمية ادوجهة  و اإلصةة دقيقة 

 جلوانب التحصيل اليت يتم قياسها"؟ 

ب  ادمارساا التعليمية تش  النتا   إىل وجود عةقة قوية     
ادوجهة  و اإلصةة عند استخدام االختباراا مفتوحة النهاية 
وتكون أقل عندما توتخدم اختباراا االختيار من متعدد يف 
األماون اليت ا فيها تطبي  هذين االختبارين . وما تش  النتا   
إىل أن وجود عةقة موجب  ب  التحصيل يف الرياضياا 

لفرعية الختبار االختيار من متعدد وادقاييس الفرعية للمقاييس ا
حلل ادشكةا  وعةقة سلبية مع ادقاييس الفرعية لإلجرا اا 
. وتش  هذه النتيجة إىل أن العةقة ب  ادمارساا التعليمية 
ادوجهة  و اإلصةة تعتمد على الطريقة اليت يقاس هبا 

 مت  :التحصيل.  هذه النتا   تعل  رسالت  مه
ن قياس التحصيل يهدي أقضايا القياس وهي  الرسالة األولى: 

إىل  استنتاجاا خمتلفة بع، الشي  عن قوة العةقة بين  وب  
وبوجه استخدام ادمارساا التعليمية ادوجهة  و اإلصةة  

بشكل  ىن مقاييس التحصيل اليت تظهر أهنا تتماشن: ف خاص
ادثا  األسالة ادفتوحة صةة على سبيل جيد مع أهداف اإل

النهاية ، والبنود اليت يتم من خةهلا قياس مهارة حل ادشكةا 
تكون دقيقة بشكل واف لتأث اا التعليم ادوج   و اإلصةة 

ن معظم االختباراا ادوجودة يف الوالياا ن. ولوو  احلظ ف
وادقادعاا ال تتماشى مع أهداف اإلصةة . إن استخدام 

يت تتماشى مع أهداف اإلصةة سيحون من القياساا ال
اإلصةة بشكل جيد ،  ذيم وتقود ب  إىل تنفييصدق نتا   التق

هذه األهداف ، وقد ذور  يفوذل  بتشجيع ادعلم  بالرتويل 
بع، ادعلم  أثنا  إجرا  ادقابةا أن األهداف تعترب عامةً 

مية  و من العوامل اليت تهدي هبم إىل لنب ادمارساا التعلي
 اإلصةة . 

هي أن استخدام ادقاييس الفرعية من  الرسالة الثانية : 
االختبار احلا  قد يلودنا اعلوماا مهمة وحتليل دقي  عن 
العةقة ب  ادمارساا التعليمية والتحصيل . وهناك اختباراا 

اقاييس فرعية تفرق ب  جماالا األدا  . وعلى   ةمقننة ملود
يف حاالا  ستخدام هذه ادقاييس  الفرعية إال  الرغم من عدم ا

ال جيب إغفاهلا عندما يتم دراسة تأث  الربنام  على فنن   نادرة 
 حتصيل الطالب . 

 تفسير النتائج: 

يعلى الضعف يف العةقاا ب  التحصيل والتعليم ادوج   و    
اإلصةة إىل أن مقاييس ادمارساا التعليمية ال تقيس بشكل  

ستخدام ادعلم  السرتاتيجياا اإلصةة  و الفصو  واف ا
الدراسية ، وما أن االختةفاا يف حتصيل الطة  حدثت 
لنفس الطة  الذين لديهم نفس ادعلم  ، األمر الذي ال 
ركن مةحظت  بوبب عدم ادعرفة بتواريخ التحصيل الوابقة ، 

 دريوهم. إضافة إىل عدم معرفة أي من ادعلم  الذين قاموا بت

لقد جنال هذا الكتا  يف تقدمي صورة را عة عن تنفيذ عملية 
اإلصةة يف ادرحلت  االبتدا ية وادتوسطة وقدم معلوماا جيدة 
للمهتم  يف تعليم العلوم والرياضياا األمر الذي سينعكس 

 على تنفيذ عملية اإلصةة على وفاية ادوتوياا . 
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