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مجلة دورية مح ّكمة

تصدر ثال ث مرا ي الاا فيرراير – يونية -اكتوبر)

تنشر المجلة الرحو ث والمراجاا الالمية الت لم يسرق نشرها ,باللغة الاربية أو اإلنجليزية بحيث تشمل ,الرحو ث الت
تتميز باألصالة واالبتكار ,كما تستارض مع النقد باض الكتب المنتقاة.

********
الرؤية:

الرؤية – الرسالة – األهداف

تامل المجلة على الرق بمواصفا النشر الالم المتميز محلياً وعالمياً ي مجاال الالو التربوية والنفسية.
الرسالة:

تساى المجلة لتأصيل الرحث الالم والريع من شأنه بحيث يصرح مرجااً علمياً للراحثين ي مجاال الالو التربوية

والنفسية.

األهداف:
 )1المساهمة ي تطوير الالو التربوية والنفسية وتطريقاتها من خالل نشر الرحو ث النظرية والتطريقية.

 )2نشر األبحا ث المتميزة الت تتسم بالجودة الاالية واألصالة واالبتكار وترترط بالواقع المحل والارب .

 )4نشر األبحا ث الت تسهم ي التطوير ي مجال التربية والتاليم.

 )1تويير وعاء نشر للراحثين المتميزين والتسويق ألبحاثهم محلياً وعالمياً.
 )5عرض تجارب عالمية متمثلة بما يصدر من كتب وأبحا ث تتالق بالتربية وعلم النفس.
********
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حقائق وتواريخ
مسمى أول عدد "رسالة التربية وعلم النفس" وحتى اآلن

شاران 1111هـ /مارس 1991

عدد الرحو ث المنشورة حتى آخر عدد فالادد  )11رجب /1111يونيو 2111

 225بحثا

عدد الرحو ث المنشورة ي مجال الالو التربوية

 191بحثا ~ ف)%87

عدد الرحو ث المنشورة ي مجال علم النفس

 11بحثا ~ ف)%11

عدد الرحو ث قيد النشر

~ 11

القواعد العامة للنشر بالمجلة
 -1استكمال النماذج الموجودة على موقع المجلة ف )http://gesten.org.saوترسل على بريد المجلة
ف.)Jes.gesten@ksu.edu.sa

 -2خلو الرحث من االخطاء اللغوية والنحوية.
 -1التقيد بقواعد النشر بالمجلة.

 -1اال يتجاوز عدد صفحا الرحث ف )11صفحة مطروعة على شكل وورد وويق مواصفا المجال الالمية التاباة لجاماة الملك
ساود وخاصة من حيث نوع الخط والرنط.

 -5كتابة متن الرحث على شكل عمودين عدا المخلص باللغة الاربية او االنجليزية.
 -6لهيئة التحرير حق الفحص األول للرحث وتقرير أهليته للتحكيم ,أو ريضه.

 -7يرسل خطاب فقرول الرحث للنشر) للراحث ي حالة قروله للنشر ,ويحدد ييه الادد الذي سوف ينشر ييه.

 -8ي حالة قرول الرحث للنشر ,ال يجوز نشره ي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتاب من رئيس التحرير.

********
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أثر استخدا السرورة الذكية ) (Smart Boardعلى التحصيل واتجاها الطالب
نحو مقرر الدراسا االجتماعية.
إبراهيم بن عرداهلل الحميدان
ihomaidan@ksu.edu.sa

أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية املشارك
قسم املناهج وطرق التدريس – كلية الرتبية –جامعة امللك سعود
تاريخ التقديم للمجلة3211/4/42 :هـ  -تاريخ القبول للنشر3211/9/9 :هـ

المستخلص:

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر اسـتخدام السـبورة الذكيـة التفاعليـة علـى وصـيل واجتاهـات طـالب املرللـة املتوسـطة مـو مقـرر
الدراســات االجتماعيــة ،تكونــت عينــة الدراســة مــن حمــوعتر إلــداألا جتريبيــة واألخــرخ ضــابطة ،ليـ اســتخدمت الســبورة
الذكية يف تدريس اجملموعة التجريبية ،وتوصلت الدراسة إىل حموعة نتـائ مفادهـا وجـود فـروق دالـة بـر اجملمـوعتر التجريبيـة
فروق دالة يف االختبار التحصيلي لدخ اجملموعة التجريبية بر
والضابطة يف التحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما وجدت ٌ
االختبــارين القبلــي والبعــدي لصــاحل االختبــار البعــدي ،وبالنســبة ملقيــام االجتــاه فلــم تظهــر فــروق دالــة س ـواء بــر اجملمــوعتر
التجريبية والضابطة أم القياسات املتكررة للمجموعة التجريبية.

الكلما المفتاحية :السبورة الذكية ،التحصيل ،االجتاه ،الدراسات االجتماعية ،الطالب ،املنه .
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إبراهيم بن عبداهلل احلميدان :أثر استخدام السبورة الذكية ))Smart Boardعلى التحصيل واجتاهات الطالب.......

مقدمة:

بالسعودية سيزيد مبعدل  %44يف غضون مخسة أعوام،

امللحة للمشتغلر يف حال الرتبية والتعليم
من املتطلبات ّ
يف العصر الراهن أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا لكافة
التطورات املتسارعة يف اجملاالت املتنوعة ذات العالقة املباشرة
أو غري املباشرة يف االسرتاتيجيات التعليمية والتعلّمية ،والتطور
التقين ألد العناصر املهمة ذات االرتباط املباشر يف التعليم،
الذي يبدو له دور أكثر بروزا يف ظل التفجر املعريف
والتحديات املتنوعة اليت تواجه العملية التعليمية.
إن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعليم أمر ضروري؛
ملا له من دور فاعل يف تطوير التعليم وإثراء عملية التعلّم،
كما أهنا أصبحت جزءا أساسا وضروريا للتعليم والتعلم
الناجح ،بل وأصبح عدم استخدامها لاليا أمرا يعوق العملية
التعليمية ،وجيعلها متخلفة عن أقراهنا يف الدول املتقدمة
واجملتمعات احمليطة( .دشيت وهببهاين3115 ،م).
والسبورة الذكية التفاعلية إلدخ هذه الصور املتطورة
جدا يف حال تكنولوجيا التعليم ،اليت تقود تقنيات التعليم يف
مرللة جديدة .فمن احلاسوب إىل استخدام اإلنرتنت يف
التعليم إىل ظهور مصطلح تكنولوجيا التعليم الذي يعتمد
على استخدام التقنية احلديثة لتقدمي احملتوخ التعليمي للمتعلم
بطريقة مناسبة وفعالة يف آن والد؛ لي تعد "السبورة
smart Board Interactive White
الذكيّة التفاعلية

تطور
إضافة إىل ما يشهده قطاع تقنيات املعلومات من ّ
سريع( .الفاحل3118 ،م) ،وهذا يؤكد الطلب امللح على
املشتغلر يف الرتبية أن يتنبهوا إىل ضرورة تسخري هذه التقنية
فيما خيدم صاحل عملييت التعليم والتعلم.
والدراسات االجتماعية املقررة على طالب املرللة
املطور اجلديد إلدخ املقررات اليت متس
املتوسطة بشكلها ّ
لياة الطالب بشكل مباشر ،فهي عبارة عن دم ملقررات
التاريخ ،واجلغرافيا ،والرتبية الوطنية وت مسمى الدراسات
االجتماعية ،وموضوعات هذا املقرر املستحدث عبارة عن
متثيل ملاضي الطالب ،وتعبري عن بيئته الطبيعية والبشرية
وتفسري لسلوكه كمواطن صاحل؛ لي قاد هذا الدم إىل
لجم معريف ،وسلوكي ،ومهاري عريض ومتنوع داخل حمتوخ
تسهل من عملييت
املقرر ،مما يتطلب ضرورة وجود مواد معينة ّ
وتعلمه.
تعليمه ّ
إن ماديت التاريخ واجلغرافيا كمحورين رئيسر للدراسات
االجتماعية ،غري منفصلتر متاما عن املتغريات التقنية يف
أبعادها املفيدة ،لي يُاللظ أن هناك كما هائال من
املراجع الثرية واملكتبات اإللكرتونية التارخيية واجلغرافية،
وكذلك اخلرائط والصور باختالف مواضيعها ....اخل ،تلك
املعطيات من الواجب توظيفها يف عملية التدريس وما ميكن
إنتاجه واستخدامه أيضا.
إن واقع تدريس مادة اجلغرافيا مثال يفرض على املدرم
مواكبة املعطيات التقنية املتجددة باستمرار من مصادرها
األصلية املوثوق هبا يف عملية التدريس ،باإلضافة إىل الكم
اهلائل من اخلرائط املوجود بصفحات الويب عِّب البح
املستمر وصور األقمار الصناعية واألطالس املتنوعة وغريها،
أما مادة التاريخ فالويب ثري بالكتب اإللكرتونية التارخيية
املتنوعة ،وكذلك اخلرائط التارخيية ،وهي من أهم املراجع اليت

" "Boardإلدخ هذه الوسائل التعليمية اجلديدة يف حال

تكنولوجيا التعليم ،بل إلدخ األدوات الفاعلة يف التعلّم.
(أبو العينر3144 ،م).
والتعليم يف اململكة العربية السعودية ليس مبنأخ عن هذه
التطورات؛ فقد تزايد االهتمام بتقنيات التعليم والتعليم
اإللكرتوين مؤخرا بشكل اتضح من خالل بعض التطورات
ضمن سياسة وزارة الرتبية والتعليم .وقد أشارت دراسة صادرة
عن حموعة (آي دي سي) أن سوق التعليم اإللكرتوين
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يعود إليها املدرم لتجميع املصادر والروافد املهمة اليت ميكن
توظيفها إضافة إىل الزيارات امليدانية ألشهر املتالف العاملية
عِّب اإلنرتنت ،واالطالع على أهم حمتوياهتا ،وتوظيف ما فيها
إلدماج املتعلم ،وتقريبه من احلقبة التارخيية حمور الدرم (عبد،
3141م).
مما سبق يتضح أن تسخري تكنولوجيا التعليم ،والتعليم
اإللكرتوين ،ومنها السبورة الذكية ،باستخداماهتا املتنوعة يف
تطوير عمليات التعليم والتعلم للدراسات االجتماعية ،هي
مبثابة خيار ذكي من شأنه أن جيعل منط تعلم هذا املقرر
يسري وفق منظومة عقلية ومنطقية ،جتعل من وقيق أهدافه
أمرا سهل املنال ،ويساعد يف الوقت نفسه على تعزيز عملييت
التحصيل واالجتاه مو هذا املقرر .وعلى هذا األسام واول
هذه الدراسة قيام أثر استخدام السبورة الذكية على
التحصيل واجتاهات الطالب مو الدراسات االجتماعية،
وهذا ما سوف يتضح من خالل أدبيات الدراسة ونتائجها.

مشكلة الدراسة

شكلت التطورات التقنية يف العصر احلايل نقطة وول
فاعلة مو إعادة هيكلة االسرتاتيجيات التعليمية والتعلّمية؛
فالتقنية خارج املدرسة أصبحت متالة للطالب بشكل يفوق
املتوقع ،هذا التسارع شكل وديا جديدا للرتبوير ،إذ كيف
يستطيعون منافسة أدوات املعرفة ،والرتفيه التّقنيّة املوجودة
خارج املدرسة؟ وكيف يقنعون الطالب أن طرائق التعليم
التقليدية منطقية؟ كل ذلك أدخ إىل أن يبتكر املختصون يف
حاالت الرتبية والتعليم ،ومنها تكنولوجيا التعليم أدوات
لديثة قادرة على منافسة هذا التسارع التقين يف حميط
الطالب ،من أجل أن تشكل املدرسة مناخا تعليميا مقنعا له،
وكانت السبورة الذكية إلدخ هذه اخليارات اليت من شأهنا
أن تدعم منافسة املدرسة مع بيئة الطالب اخلارجية ،فتقدم
مناخا تعليميا تفاعليا ممتعا يشجع الطالب على املشاركة

7

والتفاعل ،وبذلك و رسن االجتاه والتحصيل لديه ،وقد
تلخصت مشكلة الدراسة يف معرفة مدخ فاعلية السبورة
الذكية على التحصيل واجتاهات طالب املرللة املتوسطة مو
الدراسات االجتماعية.
أسئلة الدراسة:

متثلت أسئلة الدراسة فيما يأيت:
 مــا أثــر اســتخدام الســبورة الذكيــة يف التــدريس علــىالتحص ـ ــيل يف الدراسـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة لـ ـ ــدخ طـ ـ ــالب
املرللة املتوسطة؟
 مــا أثــر اســتخدام الســبورة الذكيــة يف التــدريس علــىاجتاهات طالب املرللـة املتوسـطة مـو مقـرر الدراسـات
االجتماعية؟

يروض الدراسة:

 الفرض األول :توجد فروق ذات داللة إلصـائية عنـدمستوخ الداللة ( ،).05بر متوسطي درجات اجملموعتر
التجريبية والضـابطة يف التحصـيل ،وذلـك لصـاحل اجملموعـة
التجريبية.

 الفرض الثان  :توجد فروق ذات داللة إلصـائية عنـدمســتوخ الداللــة ( ،).05بــر متوســطي درجــات اجملموعـة
التجريبي ــة يف التحص ــيل يف االختب ــارين القبل ــي والبع ــدي،
وذلك لصاحل االختبار البعدي.
 -الف ــرض الثال ــث :توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إلص ــائية

عن ـ ــد مس ـ ــتوخ الدالل ـ ــة ( ،).05ب ـ ــر متوس ـ ــطي درج ـ ــات
اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة واجملموع ـ ــة الض ـ ــابطة ،طبق ـ ــا ملقي ـ ــام
االجتاه مو الدراسات االجتماعية ككل (معريف ،سلوكي،
وجداين) يف التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.
 الفرض الرابع :توجد فروق ذات داللة إلصـائية عنـدمســتوخ الداللــة ( ،).05بــر متوســطي درجــات اجملموعـة
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التجريبي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى مقي ـ ـ ــام االجت ـ ـ ــاه يف التطبيق ـ ـ ــر القبل ـ ـ ــي
والبعدي ،وذلك لصاحل القيام البعدي.
 الفــرض الخــامس :توجــد فــروق ذات داللــة إلصــائيةعنـ ــد مسـ ــتوخ الداللـ ــة ( ،).05بـ ــر القياسـ ــات املتكـ ــررة
للمجموع ــة التجريبي ــة" قبل ــي -بع ــدي – 4بع ــدي  "3يف
مقيام االجتاه.

هدف الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إىل قيام ومعرفة أثر استخدام
السبورة الذكية يف عملية التدريس على وصيل طالب املرللة
املتوسطة واجتاهاهتم مو مقرر الدراسات االجتماعية.
أهمية الدراسة:

تتمثل أألية الدراسة يف حموعة نقاط أبرزها:
 كثرة البدائل التقنية التعليمية والرتفيهية يف حميطالطالب خارج املدرسة ،وضرورة تقدمي بدائل مناسبة
له ،والسبورة الذكية التفاعلية إلدخ هذه البدائل.
 أألية تكنولوجيا التعليم وأثرها يف وسر وتطويرعمليات التعلّم ،وأثرها اإلجيايب يف زيادة الدافعية لدخ
الطالب.
 تعد الدراسة مبثابة تقدمي أدوات بديلة للمعلمعوضا عن الطرق التقليدية يف التدريس.
 االجتاهات الرتبوية احلديثة تنادي بتقليل االعتمادعلى الكتاب املدرسي كأداة رئيسة للتعلم ،وإن كان ال
يزال كذلك لدخ بعض األنظمة التعليمية؛ فالسبورة
الذكية تساعد على تقدميه بشكل تفاعلي جديد.
 تقدمي مقرتلات بديلة لتجاوز النمط التعليميالتقليدي إىل أمناط تدريسية لديثة وتفاعلية.

 أألية الدراسات االجتماعية وأثرها الفاعل واملباشريف لياة الطالب.
 أألية االجتاهات ودراستها ملا هلا من أألية يف تعزيزالدافعية لدخ املتعلّم.
حدود الدراسة:
 العام الدراسي 4144 / 4143هـ املدارم األهلية املتوسطة يف مدينة الرياض. كتاب الدراسات االجتماعية املقرر على طالبالصف الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية.
مصطلحا الدراسة:
 الس ـ ـ ــبورة الذكي ـ ـ ــة ":شاش ـ ـ ــة ع ـ ـ ــرض (لول ـ ـ ــة) إلكرتوني ـ ـ ــةلساس ــة بيض ــاء ي ــتم التعام ــل معه ــا باس ــتخدام لاس ــة
اللمــس بإصــبع اليــد أو مــن خــالل أقــالم احلــِّب الرقمــي
 ،Digital Ink Penويـتم توصـيلها ب  C.P.Uوجهـاز
 ،VideoProjectorوطابعة لي تعـرض مجيـع الـِّبام
احملوسبة املخزنة على احلاسـب أو املوجـودة علـى شـبكة
اإلنرتنــت ،س ـواء بش ــكل مباشــر أو م ــن بعــد" (س ـرايا،
3117م) ،ويقصد هبا يف هذه الدراسـة :شاشـة عـرض
إلكرتونيــة مســطحة بيضــاء تعمــل عــِّب االتصــال هــاز
لاس ــب آيل ،أو قاع ــدة خاص ــة ،أو ب ــدوهنما ،تس ــاعد
يف تيســري عمليــة الــتعلّم ملقــرر الدراســات االجتماعيــة،
وهلـا عــدة أ ـاء مثــل :السـبورة املتفاعلــة ،شاشـة اللمــس
التفاعلي ،السبورة اإللكرتونية ،السبورة الرقمية ،السبورة
البيضاء التفاعلية.
االتجاه ":تكوينات ثابتة نسبيا من املعتقدات،
واملشاعر ،والنوايا السلوكية لول أشياء موجودة يف
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البيئة" (ماهر3115،م) ،ويقصد به يف هذه الدراسة:
رد الفعل الوجداين للطالب ،سواء أسلبيا كان أم إجيابيا،
مو مكونات مقرر الدراسات من حمتوخ ومعلم ،ومدخ
استمتاع الطالب بدراسة املقرر وتأثريه على سلوكه
اليومي.
التحصيل ":مقدار ما حيصل عليه الطالب من معلومات
أو مهارات ،معِّبا عنها بدرجات يف االختبار املعد بشكل
ميكن

معه

قيام

املستويات

احملددة"

(شحاتة

والنجار3114،م) ،ويقصد به يف هذه الدراسة :لجم
املعلومات ،واملعارف اليت اكتسبها الطالب ،خالل دراسته
املوضوعات املقررة عليه يف كتاب الدراسات االجتماعية
للصف الثاين املتوسط.
الدراسا

االجتماعية ":اجملاالت اليت هتتم بالعلوم

االجتماعية ،خاصة التاريخ ،واالقتصاد ،والعلوم السياسية،
وعلم االجتماع ،واجلغرافيا ،بعد االختيار منها ومواءمتها
لتقدم باملدارم" (الشريفي3111،م) .ويقصد هبا يف هذه
الدراسة :كتاب الدراسات االجتماعية املقرر على طالب
الصف الثاين املتوسط ،يف العام الدراسي -4143
4144هـ بعد دم

مواد التاريخ ،واجلغرافيا ،والرتبية

الوطنية.
اإلطار النظري ,والدراسا السابقة:
أكد العديد من الرتبوير أن الدراسات االجتماعية
بفروعها املختلفة تعد إلدخ الركائز الرئيسة يف بناء اخلطوط
العريضة لألنظمة التعليمية؛ لكوهنا ذات ارتباط مباشر
بالتفاعالت اليومية لألفراد ،لي إن الفرد يف ممارساته

9

العادية حيتاج إىل كثري من اخلِّبات االجتماعية املوجهة إجيابا
لتساعده يف تسهيل أموره احلياتية ،خاصة االجتاهات والقيم،
اليت متثل ركائز حلياة األفراد يف اجملتمع ،مثل لق الفرد يف
احلياة ،واحلرية ،والكرامة ،والعدالة ،وتكافؤ الفرص،
واملوضوعية...اخل ،مما يتطلب تنمية مسؤولية الطالب
املنظمة اليت تقدمها برام
والتزامهم هبا خالل اخلِّبات
ّ
الدراسات االجتماعية( .عالم3111،م).
كما تشارك مناه الدراسات االجتماعية يف بناء
الشخصية السوية ،ووقيق املواطنة الفاعلة ،واملشاركة
الدميقراطية مبا وتويه تلك الدراسات من حمتوخ علمي يعمل
على تنمية تفكري املتعلمر من خالل إثراء املواقف التعليمية
وجعلها نابضة باحلياة ،حبي تثري اهتمامهم وتشجعهم على
التفكري (اللقاين4272 ،م).
هذه األألية للدراسات االجتماعية جعلت من املهم
جدا أن توىل العناية الالزمة يف عملية تدريسها ،وأن يتم
انتقاء األسلوب األمثل واألفضل يف عملية تدريسها؛ وذلك
لتيسري عملية تعلّمها وتسهيلها من قبل الطالب.
إن العملية التعليمية مل تعد يف هذا العصر كما كانت
يف العصر القدمي حرد تلقر لدرم من الدروم أو تسميع
لكتاب؛ بل أصبحت نشاطا متنوعا له مصادره املختلفة،
فالكتب املدرسية مل تعد فقط املصدر الوليد للتعلم؛ بل
أصبحت هناك مصادر متعددة تساعد يف تلبية رغبات
الطالب وميوهلم( .الفقيه3117 ،م).
وليـ ـ ـ إن املص ـ ــادر واملعين ـ ــات التعليمي ـ ــة أص ـ ــبحت
متعــددة ومتنوعــة ،واخليــارات يف هــذا اجملــال أصــبحت واســعة
جدا ،فإنه من اجليد انتقاء الوسائل األكثر لداثة ،واليت ختدم
أهدافا متنوعة يف العملية التعليمية.
وتأيت السبورة الذكية على هرم هذه املصادر املتجـددة،
لي ـ ـ تع ــد مـ ــن أل ـ ــدث الوسائـ ـ ــل التعليمي ــة املسـ ــتخدمة يف
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تكنولوجي ــا التعل ــيم ،وه ــذا م ــا أك ــده ع ــدد م ــن الرتب ــوير م ــن
ليـ ـ ـ ـ ـ أأليته ـ ـ ـ ــا وأثره ـ ـ ـ ــا يف إجي ـ ـ ـ ــاد تعلّ ـ ـ ـ ــم تف ـ ـ ـ ــاعلي مث ـ ـ ـ ــل

( McNamara 2012و  Rebecca 2011و.)Sad 3143

والسبورة الذكية نوع خاص من اللولات أو
السبورات البيضاء احلساسة التفاعلية اليت يتم التعامل معها
باللمــس ،ويتم استخدامها لعرض ما على شاشة الكمبيوتر
من تطبيقات متنوعة ،وتستخدم يف الصـ ــف الدراسي ،ويف
االجتماعـ ــات ،واملؤمترات ،والن ــدوات ،وورش العمـل ،ويف
التواصــل مــن خالل اإلنرتنت ،وهي تسمـح للمستخــدم
حبفظ ما مت شرله لآلخرين ،وختزينه ،وطباعـته ،أو إرسـاله
عن طريق الِّبيد اإللكرتوين يف لالة عدم متكنهم من التواجـد
باحمليط .كما أهنـا تتميز بإمكان استخدام معظم برامـ
مايكروسوفت أوفيس ،وبإمكان اإلحبار يف برام اإلنرتنت
بكل لرية ،مما يسهم بشكــل مباشر يف إث ـ ـراء امل ـ ــادة العلمية
من خالل إضافة أبع ــاد ومؤثرات خاصة ،وبرام مميزة،
تساعد يف توسيع خِّبات املتعلّم ،وإشبــاع لاجاته( .أبو
العينر3144 ،م).
والسبورة الذكية عبارة عن شاشة إلكرتونية مسطحة،
وتعمل بالتوافق مع أجهزة احلاسوب وجهاز عرض البيانات
"داتا شو " ،وووهلا إىل أداة فعالة قوية للتعليم ،وتقدم
صورة واضحة للحاسوب ،حبي ميكن ضبطها ببساطة على
لجمها الكبري ،وبواسطة اللمس ،وميكن التحكم يف عمل
احلاسوب واستخدام قلم من لافظة القلم الذاتية ،فيستطيع
املستخدم من خالهلا إيضاح الصفحات ،وتغيريها بشكل
سريع يف عرض رسوم برام البوربوينت ،أو أي تطبيقات
أخرخ مبجرد اللمس ،وهي مزودة هاز عرض ،يعرض
الصور املتغرية مبجرد أن يتم تنفيذ األمر على كمبيوتر
احملاضر احملمول.

(العبادلة.( 2007،

وللسرورة الذكية أسماء عدة مثل:

 -السبورة الذكية

Smart Board

 -السبورة املتفاعلة

Interactive Board

 شاشة اللمس التفاعلي السبورة اإللكرتونية -السبورة الرقمية

Interactive Touch Screen

)Electronic Board (e-board

Digital Board

 -السبورة البيضاء التفاعلية

Interactive whiteboard

وتتميز السبورة الذكية عن الوسائل التعليمية ذات الفئة
الشبيهة هلا بـ:
 دقتها ودرجة الوضوح العالية هلا. سرعة االستجابة ،وسهولة توصيلها هاز احلاسب اآليل. سهولة تركيبها وتشغيلها ،وعدم التياجها ملصدر تغذيةخارجي.
 سطحها مغطى بالبوليسرت ،وحهز الستخدامه كسبورةعرض جلهاز العرض فوق الرأسي.

 ميكن رؤية سطح السبورة من أي اجتاه بوضوح (عطاروكنسارة3118،م).
والستخدا السرورة الذكية عدة يوائد أبرزها:
-

توفري وقت املعلم وجهده.
تركيز االنتباه على مضمون الِّبنام التعليمي.
عرض املوضوعات الدراسية للمقررات بطريقة شيقة
وجاذبة.
اإلسهام يف التغلب على بعض صعوبات السبورات
الطباشريية.
توفري عنصر احلركة يف الِّبام التعليمية متعددة
الوسائط.
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-

اإلسهام يف القضاء على خجل بعض الطالب
وانعزاليتهم.
توافر إمكان تسجيل الدروم عليها.
إمكان استخدامها يف تفعيل التعلّم عن بعد.
املساألة يف لل مشكلة نقص املعلمر املتميزين ذوي
اخلِّبة.
تفعيل التواصل التعاوين بر الطالب داخل الفصل.
املساعدة يف عملية دم الطالب ذوي االلتياجات
اخلاصة.
مساعدة املعلم يف إدارة الصف بنجاح ،من خالل
توافر عناصر اجلذب والتشويق هبا.

 -تسهيل املفاهيم اجملردة( .سرايا3117 ،م).

والسبورة الذكية تلعب دورا فاعال يف ترسيخ االجتاهات
كمثريات للدافعية عند املتعلّم ،كما أن هلا أثرا فاعال يف تعزيز
التعلّم ،وتوفري مناخ تفاعلي إجيايب داخل الفصل الدراسي
كوالدة من أهم العناصر اليت تساعد على ترغيب الطالب
بدراسة املقررات بشكل عام ،ومقرر الدراسات االجتماعية
بوجه خاص ،وبذلك يتم تنمية االجتاه اإلجيايب مو تعلّم
املادة ،ومن مث يبقى أثر التعلّم بشكل مقنع.
واالجتاه الذي تبح هذه الدراسة عن قياسه ،هو امليل
مو الدراسات االجتماعية ،أيا كان توجه هذا االجتاه ،سلبا
أو إجيابا .واالجتاه بشكل عام عبارة عن استعداد وجداين
مكتسب ،أي ليس فطريا ،ثابتا نسبيا ،حيدد سلوك الفرد ،أو
مشاعره إزاء أشياء مثل طعام معر ،أو كتاب ،أو أشخاص،
أو مجاعات ،أو موضوعات حمددة ،أو مبدأ ،أو نظاما
اجتماعيا أو سياسيا يفضله أو يرفضه( .عوض3114،م).
ومع أن مفهوم االجتاه يف الرتبية وعلم النفس قدمي ،ما زال
العلماء خيتلفون كما هو احلال يف معظم املفاهيم النفسية
والرتبوية يف تعريف االجتاه ،وتصور طبيعته وميكن ماللظة

11

هذا االختالف من خالل البحوث اليت تناولت دراسة
االجتاهات ،فبعض البالثر يعد االجتاه مفهوما اجتماعيا،
وآخرون يعتِّبونه مفهوما تربويا ونفسيا( .الطاهر4224،م).
وتبدو أألية قيام االجتاه بأنه يساعد كثريا على تيسري
عملية التعلّم ،والتنبؤ بالسلوك املستقبلي ،ويلقي األضواء
على صحة الدراسات النظرية القائمة أو خطئها ،ويزود
البال مبيادين جتريبية خمتلفة ،وبذلك تزداد املعرفة بالعوامل
اليت تؤثر يف نشأة االجتاه ،وتكوينه ،وتنميته ،واستقراره،
وووله ،وتغريه .كما أن قيام االجتاهات يساعد كثريا
وثبوتهّ ،
يف لال الرغبة بتعديل اجتاهات األفراد أو تغيريها مو
موضوع معر ،ومن مث معرفة مدخ ذلك التعديل ،أو التغيري،
أو التطور يف االجتاه مو ذلك املوضوع (السيد. )4281 ،
ويتكون االجتاه من ثالثة عناصر رئيسة ،وهو النسق
الذي سارت عليه هذه الدراسة يف بناء مقيام االجتاه،
والعناصر هي:
 العنصر املعريف (املعلومات). العنصر العاطفي ( املشاعر). العنصر السلوكي (امليل للسلوك)( .ماهر3115 ،م).وبشكل عام تبدو أألية دراسة االجتاه جلية من خالل
التطور الذي يظهر يف سلوك
أنه يساعد يف معرفة مدخ ّ
الطالب سلبا أو إجيابا وقياسه؛ لىت يتم تعزيز االجتاه
اإلجيايب ،ووييد االجتاه السليب ،وإعادة النظر يف
االسرتاتيجيات التدريسية القائمة.
الدراسا السـابقة:

أوالً :دراسا تتالق باستخدا السرورة الذكية فالتفاعلية):

دراسة أبو العينر (3144م) ،وقد هدفت إىل معرفة
أثر استخدام السبورة الذكية التفاعلية على وصيل الطلبة غري
الناطقر باللغة العربية ،واملبتدئر ،واملنتظمر يف املدارم
العاملية األجنبية مبدينة ديب ،وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة
مفادها أن الستخدام السبورة الذكية أثرا فاعال يف التحصيل،
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لي تفوقت اجملموعة التجريبية اليت استخدمت السبورة
الذكية على اجملموعة الضابطة اليت مل تستخدمها.
دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر (  ،) Gruber 3144وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بعن ـ ـ ـوان :دراسـ ـ ــة لالـ ـ ــة ملب ـ ــادرة اسـ ـ ــتخدام السـ ـ ــبورة البيضـ ـ ــاء
التفاعلي ـ ـ ـ ــة يف فص ـ ـ ـ ــول املرلل ـ ـ ـ ــة املتوس ـ ـ ـ ــطة ،وق ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ــدفت
الدراسـ ـ ـ ـ ــة إىل معرفـ ـ ـ ـ ــة االجتاهـ ـ ـ ـ ــات واملمارسـ ـ ـ ـ ــات التعليميـ ـ ـ ـ ــة
ومـ ـ ـ ــدخ اتسـ ـ ـ ــاقها مـ ـ ـ ــع أهـ ـ ـ ــداف املبـ ـ ـ ــادرة ،لي ـ ـ ـ ـ طبقـ ـ ـ ــت
الدراس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى فرتت ـ ـ ــر فص ـ ـ ــلت بينه ـ ـ ــا م ـ ـ ــدة ماني ـ ـ ــة عش ـ ـ ــر
شـ ـ ــهرا ،وقـ ـ ــد تبـ ـ ــر أن املبـ ـ ــادرة أثـ ـ ــرت بشـ ـ ــكل فاعـ ـ ــل علـ ـ ــى
املمارس ـ ـ ـ ـ ــات واالجتاهـ ـ ـ ـ ـ ــات يف امل ـ ـ ـ ـ ــدارم ،وكـ ـ ـ ـ ـ ــذلك علـ ـ ـ ـ ـ ــى
االتصـ ــال ،والتفاعـ ــل بـ ــر األق ـ ـران والقيـ ــادة والتنميـ ــة املهنيـ ــة،
إال أنه مل يثبت هلا تأثري كبري على مستوخ التحصيل.
دراسة ريسكا ( )Riska 2010حبثت هذه الدراسـة مـا إذا
ك ــان اس ــتخدام تقني ــة الس ــبورة الذكي ــة ل ــه أث ــر يف وس ــن أداء
الطالب مبادة الرياضيات للطالب املوهوبر يف الصف الرابع،
وق ـ ــد درم الط ـ ــالب املوه ـ ــوبر يف والي ـ ــة كارولين ـ ــا الش ـ ــمالية
لتحديــد مــا إذا كــان الســتخدام الســبورة الذكيــة خــالل تعلــيم
الرياضــيات أثــر علــى التحصــيل ،وتألفــت العينــة مــن ()475
طالبا من ست مدارم ابتدائية متماثلـة يف الرتكيبـة السـكانية،
ث ـ ـ ـ ــالث منه ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ــتخدمت الس ـ ـ ـ ــبورة الذكي ـ ـ ـ ــة ،وث ـ ـ ـ ــالث مل
تســتخدمها ،وقــد بينــت نتــائ الدراســة أن هنــاك منــوا لكنــه ال
يص ــل لدرج ــة الدالل ــة ،فل ــم يثب ــت للس ــبورة الذكي ــة ت ــأثري دال
إلصــائيا علــى النمــو التحصــيلي للطــالب ،ولرمبــا يعــزخ ذلــك
إىل أن الط ــالب (عين ــة الدراس ــة) م ــن املوه ــوبر ،إض ــافة إىل
صغر العينة.

دراس ـ ــة ميتش ـ ــلين وآخ ـ ــرين ( 3112
 ) Othersبعنـ ـوان :مقارن ــة ت ــأثري اس ــتخدام تقني ــة الس ــبورة
&Mechling

الذكيــة ،وفــالش بطاقــة التعليمــات التقليديــة علــى املشــاهدة،
والتمييــز ،والقــدرة علــى املاللظــة ،وقــد هــدفت هــذه الدراســة

إىل مقارن ــة فعاليـ ــة اسـ ــتخدام الس ــبورة الذكيـ ــة التفاعليـ ــة ،مـ ــع
بطاق ـ ـ ــات الف ـ ـ ــالش التقليدي ـ ـ ــة يف تعل ـ ـ ــيم القـ ـ ـ ـراءة يف ترتي ـ ـ ــب
حموعات تعليمية صغرية .لي كانـت تُـدرم لثالثـة طـالب
ذوي إعاقــة فكريــة معتدلــة لقـراءة بعــض الكلمــات ،ومت تقيــيم
الــتعلم الرصــد (طــالب الــتعلم الكلمــات مــع أعضــاء اجملموعــة
األخ ـ ـ ــرخ) ع ـ ـ ــِّب ك ـ ـ ــل لال ـ ـ ــة ،ومت تقي ـ ـ ــيم فعالي ـ ـ ــة اإلجـ ـ ـ ـراءين
باس ــتخدامهما بالتن ــاوب ،وأش ــارت النت ــائ أن كلت ــا األدات ــر
ســابقة الــذكر كانت ـا فــاعلتر يف تــدريس الكلمــات املســتهدفة،
إال أن معدل قراءة الطالب للكلمات كان أكِّب مع استخدام
السبورة الذكية.

دراس ــة كامب ــل وميتش ــلي ( 3112
 ) Mechlingبعنـ ـ ـوان :تعلّ ـ ــم حموع ـ ــة ص ـ ــغرية مبس ـ ــاعدة
&Campbell

احلاسـ ــوب مـ ــع تقنيـ ــة السـ ــبورة الذكيـ ــة :يف املاللظـ ــة والـ ــتعلم
العرضـ ــي للمعلومـ ــات غـ ــري املسـ ــتهدفة ،وهـ ــدفت إىل فحـ ــص
مـ ــدخ فعاليـ ــة التـ ــدريس يف ترتيـ ــب حموعـ ــة صـ ــغرية مبسـ ــاعدة
احلاسوب مـع تكنولوجيـا التعلـيم والسـبورة الذكيـة ،خـالل فـرتة
زمنيــة ثابتــة اإلج ـراء لثالثــة طــالب ذوي صــعوبات يف الــتعلم،
لي ـ مت تصــميم أداة فحــص متكــررة مــن خــالل حموعــات
صوت الرسالة وتكرارها عـِّب الطـالب؛ لتقيـيم فاعليـة الِّبنـام
و" اكتســاب الطــالب اآلخ ـرين أص ـوات احلــروف مــن خــالل
الــتعلم باملاللظــة ،باإلضــافة إىل تقيــيم الطــالب يف لص ـوهلم
عل ــى املعلوم ــات النثري ــة املقدم ــة يف البيان ــات املتوالي ــة ،ورص ــد
ماللظـ ــات مفيـ ــدة عـ ــن االسـ ــتجابات الصـ ــحيحة للمث ـ ـريات
املســتهدفة وغــري املســتهدفة ،وأشــارت النتــائ إىل أن الِّبنــام
كان فعاال يف تعليم أصوات احلروف لثالثة طالب ،باإلضافة
إىل أن طالب ــة وال ــدة لص ــلت عل ــى بع ــض األص ـ ـوات أثن ــاء
الرسالة املوجهة للطلبة ،ومعلومات أخرخ بشكل عرضي وغري
خمط ـ ــط ل ـ ــه (أثن ـ ــاء الرس ـ ــالة) ال ـ ــيت ق ـ ــدمت ردود فع ـ ــل مفي ـ ــدة
ألعضاء حموعتهم اخلاصة.
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دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ـ ــويدان (3118م) ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدمت س ـ ـ ـ ـ ـ ــويدان
دراس ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن فاعلي ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتخدام الس ـ ـ ــبورة الذكي ـ ـ ــة يف تنمي ـ ـ ــة
مهـ ــارات إنتـ ــاج ال ـ ـِّبام التعليميـ ــة ملعلمـ ــات ريـ ــاض األطفـ ــال
يف ض ـ ـ ــوء التياج ـ ـ ــاهتن التدريبي ـ ـ ــة ،لي ـ ـ ـ ـ أثبت ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة
فاعلي ـ ــة الِّبن ـ ــام الت ـ ــدرييب القـ ـ ــائم عل ـ ــى اس ـ ــتخدام السـ ـ ــبورة
الذكيـ ـ ــة لـ ـ ــدخ معلمـ ـ ــات ريـ ـ ــاض األطفـ ـ ــال ،وذلـ ـ ــك بوجـ ـ ــود
فـ ــروق دالـ ــة إلصـ ــائيا بـ ــر اجملمـ ــوعتر التجريبيـ ــة والضـ ــابطة،
يف مجي ـ ـ ــع امله ـ ـ ــارات املس ـ ـ ــتهدفة لص ـ ـ ــاحل اجملموع ـ ـ ــة التجريبي ـ ـ ــة
الـ ـ ــيت قامـ ـ ــت بالتـ ـ ــدريب باسـ ـ ــتخدام السـ ـ ــبورة الذكيـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا
أثبت ـ ــت الدراسـ ـ ــة أيض ـ ــا وجـ ـ ــود ف ـ ــروق دالـ ـ ــة ل ـ ــدخ اجملموعـ ـ ــة
التجريبيـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــر االختبـ ـ ـ ـ ــارين القبلـ ـ ـ ـ ــي والبعـ ـ ـ ـ ــدي ،لصـ ـ ـ ـ ــاحل
االختبار البعدي.
ثاني ـ ـاً :دراسـ ــا تتالـ ــق بالتحصـ ــيل واالتجـ ــاه نحـ ــو الدراس ـ ـا

االجتماعية:

دراسـ ـ ـ ــة احلميـ ـ ـ ــدان (3143م) تناولـ ـ ـ ــت الدراسـ ـ ـ ــة أثـ ـ ـ ــر
اســتخدام التقنيــة احلديثــة علــى التحصــيل ،لي ـ قــدم دراســة
بعن ـوان أثــر اســتخدام الواجبــات اإللكرتونيــة علــى التحصــيل
ومســتوخ تنفيــذ الواجبــات املنزليــة ملــادة التــاريخ لــدخ طــالب
املرللــة املتوســطة ،وتوصــلت الدراســة إىل حموعــة مــن النتــائ
منها أن الستخدام الواجبـات اإللكرتونيـة أثـرا إجيابيـا يف زيـادة
وص ــيل الط ــالب يف م ــادة الت ــاريخ ،كم ــا ك ــان مس ــتوخ أداء
طالب اجملموعة التجريبية ألداء الواجبات أفضل مـن اجملموعـة
الضابطة.
دراس ـ ــة النبه ـ ــاين (3144م) ،وه ـ ــي دراس ـ ــة أخ ـ ــرخ ل ـ ــول
التحص ـ ــيل واالجت ـ ــاه يف الدراسـ ـ ــات االجتماعي ـ ــة ،فق ـ ــد قـ ـ ــدم
البالـ ـ ـ دراس ـ ــة بعنـ ـ ـوان :فعالي ـ ــة اس ـ ــتخدام طريق ـ ــة التمثي ـ ــل
املسرلي يف تدريس الدراسات االجتماعية لدخ طلبة الصـف
السادم األساسي يف سلطنة عمان يف التحصيل واالجتاه مو
املـ ــادة ،وقـ ــد توصـ ــلت الدراسـ ــة إىل أن إدخـ ــال هـ ــذا العنصـ ــر
اإلض ــايف ك ــان ل ــه دور فاع ــل ،ليـ ـ ك ــان هن ــاك ف ــروق دال ــة
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لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة الــيت اســتخدمت التمثيــل املســرلي
يف التحصيل واالجتاه مو مادة الدراسات االجتماعية.
دراسة األهدل (3117م) أدخلت متغريا خمتلفا يف
دراستها عن التحصيل يف مقرر اجلغرافيا ،واملعنونة بـ :تعليم
التفكري وأثره على وصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي
وتنمية تفكريهن ،لي بينت الدراسة وجود فروق ذات
داللة إلصائية بر متوسط درجات التلميذات يف اجملموعتر
التجريبية ،والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية؛ الالئي درسن
املقرر عِّب احملتوخ املصمم من قبل البالثة لتعليم التفكري
داخل الصف الدراسي ،وكذلك أوضحت الدراسة وجود
فروق دالة لدخ اجملموعة التجريبية بر االختبارين القبلي
والبعدي لصاحل االختبار القبلي.
دراس ـ ـ ــة حمم ـ ـ ــود (3114م) ،ال ـ ـ ــيت ه ـ ـ ــدفت الكش ـ ـ ــف
ع ـ ــن العالق ـ ــة ب ـ ــر اس ـ ــتخدام الص ـ ــور واألش ـ ــكال التوض ـ ــيحية
يف مـ ـ ــادة الدراسـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة ،ومنـ ـ ــو عمليـ ـ ــات التفكـ ـ ــري
ل ـ ــدخ التالمي ـ ــذ ،وك ـ ــذلك تأثريه ـ ــا عل ـ ــى ميـ ـ ـوهلم م ـ ــو امل ـ ــادة
الدراس ـ ــية يف احللق ـ ــة األوىل م ـ ــن التعل ـ ــيم األساس ـ ــي؛ لي ـ ـ ـ
أوض ـ ـ ــحت نت ـ ـ ــائ الدراس ـ ـ ــة أن اس ـ ـ ــتخدام بع ـ ـ ــض الوس ـ ـ ــائل
املعين ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــاهم يف تنمي ـ ـ ـ ـ ــة مي ـ ـ ـ ـ ــول التالمي ـ ـ ـ ـ ــذ م ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــادة
الدراسات االجتماعية.
دراســة الفــار ،واملقب ــل (3111م) وه ـي بعن ـوان :أث ــر
تعل ــيم اجلغرافي ــا املع ــزز باحلاس ــوب عل ــى وص ــيل واجتاه ــات
طالب ـ ــات الص ـ ــف األول الث ـ ــانوي ،لي ـ ـ أثبت ـ ــت الدراس ـ ــة
التـ ــأثري اإلجي ـ ــايب لتعل ـ ــيم اجلغرافيـ ــا املع ـ ــزز باحلاس ـ ــوب عل ـ ــى
وصــيل طالبــات الصــف األول ثــانوي بدولــة قطــر ،ووســن
اجتاه ـاهتن مــو املــادة ،لي ـ كــان هنــاك فــروق دالــة لصــاحل
اجملموعة التجريبية.
دراسـة الزامــل (4223م) بعنـوان :اجتاهــات طلبـة املرللــة
الثانوي ــة مبدين ــة الري ــاض م ــو تعلّ ــم املـ ـواد االجتماعي ــة ،ليـ ـ
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ه ـ ــدفت الدراس ـ ــة إىل التع ـ ـ ّـرف عل ـ ــى اجتاه ـ ــات طلب ـ ــة املرلل ـ ــة
الثانوي ـ ــة م ـ ــو تعلّ ـ ــم املـ ـ ـواد االجتماعي ـ ــة (ت ـ ــاريخ ،وجغرافي ـ ــا)،
وتوصــلت الدراس ـة إىل أن اجتاهــات الطــالب (عينــة الدراســة)
إجيابية مو مواد االجتماعيات ،وأن اجتاه الطلبة لدخ الصـف
الثال ـ أعل ــى م ــن الص ــف الث ــاين ،والص ــف الث ــاين أعل ـى م ــن
الصــف األول ،وأنــه ال توجــد فــروق دالــة باجتاهــات الطــالب
تبعا ملتغري مستوخ تعلم الوالدين واجلنسية.

التاليق على الدراسا السابقة:
سوف يستفيد البح احلايل من الدراسات السابقة يف
امل ـ ـ ــنه  ،والتطبيـ ـ ـ ــق التج ـ ـ ــرييب ،واألدوات ،وتفسـ ـ ـ ــري النتـ ـ ـ ــائ
والتأكيد عليها.
بالنس ــبة للدراس ــات ال ــيت اس ــتخدمت الس ــبورة الذكي ــة
بأ ائها املختلفة ،جنـد أن غالبيـة الدراسـات أثبتـت أثـرا فـاعال
هلا ،فدراسة أبو العينر وجدت أثـرا فـاعال السـتخدام السـبورة
الذكية على التحصيل ،ودراسة جروبر ( )Gruberوجدت هلـا

أث ـ ـ ـرا ف ـ ـ ــاعال عل ـ ـ ــى االجت ـ ـ ــاه ،ووافق ـ ـ ــتهم ميتش ـ ـ ــلين وآخ ـ ـ ــرون

(
(Mechling

Others

املقررات املذكورة ،ويتضح ذلك من خالل الدراسة اليت
عنيت هبذا املوضوع مثل :احلميدان ،والنبهاين ،واألهدل،
والفار واملقبل ،وحممود والزامل ،وهذا يشجع بشكل أكِّب
على إدخال متغريات عدة متنوعة يف الصف الدراسي ،ويتفق
ذلك مع ما توصلت إليه هذه الدراسة ،من لي تأثري
استخدام السبورة الذكية على زيادة التحصيل ،إال أهنا ال
تتوافق معها يف وجود تأثري يف اجتاهات الطالب.

منهج الدراسة وإجراءا التطريق:
-

المنهج التجرير فشره التجرير ):

استخدم البال

اسم املنه

عوضا عن (التجرييب)؛ وذلك ألنه يف البح

(شبه التجرييب)
الرتبوي تبدو

مة صعوبة يف إمكان تطبيق املنه التجرييب بشكل كامل يف
البحوث اإلنسانية ،ويعود ذلك لصعوبة الضبط الكامل يف
السلوك اإلنساين ،واالختيار وفق صفات متطابقة بشكل
كامل يف العلوم اإلنسانية ،إال أن الدراسة أثناء تطبيق

& ،) Mechlingودراسـ ــة كامبـ ــل وميتشـ ــلي

التجربة لرصت على العناية بكافة العناصر الرئيسة للضبط؛

& )Campbellلوجــود أثــر يف التحصــيل وبعــض

لي إن التصميم الذي مت تطبيقه قد تالىف إىل درجة عالية

امله ــارات للس ــبورة الذكي ــة ،وه ــو نفس ــه األث ــر اإلجي ــايب ال ــذي
أثبتتـ ــه سـ ــويدان علـ ــى املتـ ــدربات بوجـ ــود فـ ــارق يف األداء ملـ ــن
استخدمن السبورة الذكية ،وهذه النتائ تتوافق مع نتائ هذه
الدراســة الــيت أثبتــت أثــرا فــاعال يف التحصــيل للطــالب الــذين
اســتخدموا الســبورة الذكيــة يف الــتعلّم ،والدراســة الوليــدة الــيت
اختلفت قليال دراسة ريسكا ) (Riskaالـيت مل تثبـت دراسـتها
أثرا داال الستخدامها مع الطالب املوهوبر.
أما الدراسات املتعلقة باالجتاه والتحصيل ،فيتضح
بشكل عام أن إدخال عنصر خارجي على عملية التدريس
يف الدراسات االجتماعية ،سواء مدحة ،أو تاريخ ،أو
جغرافيا ،كان له أثر يف زيادة مستوخ التحصيل واالجتاه مو

العوائق السبعة املؤثرة اليت لددها (الشربيين4225 ،م) على
الصدق الداخلي وهي :التاريخ ،والنض  ،واالختبار ،وأداة
القيام ،واالمدار اإللصائي ،واالختيار ،والتفاعل بر
االختبار ،وأي من العوامل السابقة ،ولكن تظل مشكلة
القدرة على تعميم نتائ الدراسة بشكل مطلق عائقا جتاه
وصف املنه املستخدم بأنه جترييب حبت.
وقد مر تطريق الدراسة بالخطوا التالية:
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 قام البال حبضور دورة يف استخدامات وتركيب السبورةالذكية لدخ عمادة التعليم اإللكرتوين امعة امللك سعود
من أجل تقوية مهاراته يف هذا اجملال.
 مت خماطبة اجلهات ذات العالقة من أجل أخذ املوافقةعلى تطبيق التجربة.
 زيارة املدرسة عينة الدراسة ،واالجتماع مع مديراملدرسة ،ومعلم الدراسات االجتماعية ،واملشرف
املساعد؛ وذلك الطالعهم على إجراءات التطبيق،
وكذلك التوثق من مهارات املعلم يف استخدام السبورة
الذكية.
 وليل نتائ درجات مقرر الدراسات االجتماعيةالنهائية اليت لصل عليها الطالب عينة الدراسة خالل
العام الدراسي املنصرم؛ وذلك حلساب مدخ تكافؤ
مستوخ التحصيل لديهم.
 وليل الدرجات النهائية (اجملموع الكلي جلميعاملواد) ،الذي لصل عليها الطالب عينة الدراسة العام
املنصرم؛ وذلك للتوثق من تكافؤ معامل الذكاء لديهم.
 وديد اجملموعتر التجريبية ،والضابطة ،ليستدرم اجملموعة التجريبية مقرر الدراسات االجتماعية
باستخدام السبورة الذكية التفاعلية ،ويف املقابل ستدرم

-

-
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اجملموعة الضابطة املقرر باستخدام طريقة التدريس
املعتادة.
تدريب املعلم الذي سيقوم بتطبيق التجربة تدريبا
إضافيا على استخدام السبورة الذكية التفاعلية لضمان
كفاءة األداء لديه.
تطبيق االختبار القبلي على اجملموعتر التجريبية
والضابطة.
التطبيق القبلي ملقيام االجتاه على اجملموعتر التجريبية
والضابطة ،متزامنا مع تطبيق االختبار القبلي.
التطبيق الفعلي للتجربة ،واستمر ملدة أربعة أشهر.
تطبيق االختبار البعدي على اجملموعة التجريبية
والضابطة.
التطبيق البعدي (الثال ) ملقيام االجتاه؛ حلساب
ثبات األثر ،وذلك بعد شهرين من التطبيق الثاين
للمقيام.

 -وليل نتائ الدراسة.

 -قياس التكايؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريرية:

 -4التكايؤ ي متغير الامر الزمن :

جدول رقم ف ) 1
داللة الفروق بين المتوسطا ي متغير الامر الزمن باستخدا اخترار " "
المجموعة

الادد

المتوسط

االنحراف الماياري

التجريبية

31

411411

11184

الضابطة

31

411184

11832

يتض ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ــن اجل ـ ـ ـ ــدول الس ـ ـ ـ ــابق (رق ـ ـ ـ ــم  )4تك ـ ـ ـ ــافؤ
اجملموعتر ،وعدم وجود فروق ذات داللـة إلصـائية بـر

قيمة " "
11131

مستوى الداللة
11173
غري دالة

متوس ـ ــطات اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة واجملموع ـ ــة الض ـ ــابطة يف
متغري العمر الزمين.

 -2التكايؤ ي التحصيل:
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جدول رقم ف ) 2

داللة الفروق بين المتوسطا ي متغير التحصيل الدراس باستخدا اخترار " "
المجموعة

الادد

المتوسط

االنحراف الماياري

التجريبية

31

411514

41148

الضابطة

31

21411

41155

قيمة " "
41413

يتضـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ــن اجلـ ـ ـ ــدول السـ ـ ـ ــابق (رقـ ـ ـ ــم  )3تكـ ـ ـ ــافؤ
اجملمــوعتر وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إلصــائية بــر
متوسطات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف

مستوى الداللة
11481
غري دال

متغري التحصيل الدراسي.

 -1التكايؤ ي قياس االتجاه:

جدول رقم ف ) 1

داللة الفروق بين المتوسطا ي متغير االتجاه باستخدا اخترار " "
المجموعة

الادد

المتوسط

االنحراف الماياري

التجريبية

31

4111724

341772

الضابطة

31

4111111

411412

يتضح من اجلدول السابق تكافؤ اجملموعتر ،وعدم
وجـ ـ ــود فـ ـ ــروق ذات داللـ ـ ــة إلصـ ـ ــائية بـ ـ ــر متوسـ ـ ــطات
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف متغري االجتاه.

مجتمع الدراسة:

مجيع فصول الصف الثاين متوسط يف املدارم
األهلية مبدينة الرياض ،وعددها ( )4147فصال ،وطالب
الصف الثاين متوسط يف املدارم األهلية يف مدينة الرياض
وعددهم ( )31751طالبا خالل العام الدراسي
4144/4143هـ وفق إلصائيات مركز املعلومات باإلدارة
العامة لتعليم الرياض.
عينة الدراسة:
طالب الصف الثاين متوسط يف املدرسة األهلية،
وعددهم ( 18طالبا) ،موزعون بالتساوي بر اجملموعة

قيمة " "
11531

مستوى الداللة
11114
غري دال

التجريبية وبر اجملموعة الضابطة ،وقد اختار البال
املدرسة كعينة مقصودة؛ وذلك لعدة أسباب أبرزها:
-

هذه

توافر السبورة الذكية التفاعلية يف املدرسة ،وتوافر كافة
اإلمكانات التقنية املساعدة على التطبيق.
وجود معلمي دراسات اجتماعية مدربر جيدا على
استخدام السبورة الذكية التفاعلية.
وجود إدارة متعاونة ومرلبة بتطبيق التجربة لديها.
قرب املدرسة من مقر عمل البال  ،مما يسهل عليه
متابعة تطورات التجربة بشكل شبه يومي.

أداة الدراســة:
مت استخدام حموعة من األدوات يف هذه الدراسة هي:
 النتائ النهائية للطالب يف السنة الدراسية املنصرمة يفمقرر الدراسات االجتماعية؛ للتوثق من مدخ تكافؤ
اجملموعات.
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الصدق والثرا :

 النتائ النهائية للطالب يف السنة الدراسية املنصرمةجلميع املواد؛ للتوثق من تكافؤ العمر العقلي ومستوخ
الذكاء للطالب.
 اختباران :ألدألا قبلي ،واآلخر بعدي يف الدراساتاالجتماعية؛ وذلك لقيام مدخ التطور يف مستوخ
الطالب بعد تطبيق التجربة ،وهو من إعداد البال ،
ويتكون كل اختبار من عدد ( )33سؤاال.
 مقيام لقيام اجتاهات الطالب مو الدراساتويتكون من ()51
االجتماعية ،وهو من إعداد البال
ّ
فقرة ،تقيس مكونات االجتاه الثالثة (معريف ،سلوكي،
وجداين) ،وطبق ثالث مرات.

تقنين مقياس االتجاها :

العينـ ـ ــة االسـ ـ ــتطالعية :مت اختيـ ـ ــار عـ ـ ــدد  41طالب ـ ـ ـا بطريقـ ـ ــة
عشوائية الختبار صاللية أدوات الدراسة.

الثرـ ـا :

 -1ثرا األبااد والمقياس ككل:

قام البال باستخدام طريقة ألفا كرونباخ حلساب ثبات
املقيـ ــام ككـ ــل واحملـ ــاور الثالث ـ ـة ،وه ـ ـي مكونـ ــات االجتـ ــاه...
"املعــريف – الوجــداين – الســلوكي" ،وهــذا يتضــح مــن خــالل

استعراض اجلدول اآليت:

جدول رقم ف ) 1

قيم ماامال الثرا للمقياس ككل وألبااده الثالثة" الماري  ,الوجدان  ,السلوك "
قيمة ماامل الثرا

الراد
املعريف

11855

الوجداين

11841

السلوكي

11781
املقيام ككل 11233

باستخدام طريقة ألفـا كرونبـاخ ،واجلـدول اآليت يوضـح
ذلك:

 -2ثرا الارارا :

أما بالنسبة لثبات عبارات األبعاد فقد قام البال

جدول رقم ف ) 5

ضح ثرا عرارا األبااد
نتائج ألفا كرونراخ يو ّ
قيمة الثرا

قيمة الثرا

املعريف

17

قيمة الثرا
الوجداين

السلوكي

3

11811

8

11721

4

11712

4

11814

41

11812

1

11711

7

11854

44

11723

5

11771

44

11853

43

11841

1

11711
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34

11858

47

11782

2

11774

34

11854

48

11781

41

11758

37

11815

42

11727

45

11774

38

11812

33

11844

41

11713

32

11811

31

11723

31

11781

44

11817

41

11844

35

11772

41

11811

47

11848

31

11774

42

11813

48

11844

41

11771

11

11852

14

11811

43

11717

13

11817

17

11725

44

11711

14

11813

18

11781

45

11772

11

11842

12

11781

11

11714

15

11843

51

11727

بريس ــون ،وه ــذا يتض ــح م ــن خ ــالل اس ــتعراض نت ــائ اجل ــدول
اآليت:

 -1االتساق الداخل :

مت لســابه مــن خــالل إجيــاد قيمــة معامــل االرتبــاط
بــر العبــارة وبــر احملــور الــذي تنتمــي إليــه باســتخدام معادلــة

جدول رقم ف ) 6

قيم ماامال االرتراط بين درجة الارارة وبين المحور الذي تنتم إليه باستخدا ماادلة بيرسون ومستوى الداللة اإلحصائية
قيمة ماامل االرتراط

قيمة ماامل االرتراط

املعريف

قيمة ماامل االرتراط
الوجداين

السلوكي

3

*11183

8

*11154

4

*11113

4

*11115

41

*11483

1

*11748

7

*11151

44

*11521

5

*11424

44

*11154

43

*11427

1

*11583

34

*11414

47

*11121

2

*11141

34

*11171

48

*11122

41

*11112

37

*11171

42

*11513

45

*11111

38

*11581

33

*11455

41

*11552

32

*11531

31

*11131

31

*11413

44

*11111

41

*11558

35

*11443
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41

*11581

47

*11571

31

*11183

42

*11175

48

*11411

41

*11173

11

*11174

14

*11143

43

*11533

13

*11451

17

*11532

44

*11543

14

*11513

18

*11711

45

*11444

11

*11113

12

*11721

11

*11511

15

*11188

51

*11557

*مستوخ داللة 1114

ثانيا  :الصدق:
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واختب ــار ص ــاللية ص ــياغة العب ــارات ،وأمج ــع احملكم ـ ـون
علــى لســن الصــياغة ،وعلــى انتمــاء العبــارات إىل احملــاور
اليت تنتمي إليها.

قام البال حبساب الصدق من خالل الطرق
اآلتية:

 -2التجانس الداخل :

 -1صدق المحكمين:

قام البال بتوزيع املقيام على عدد " "5حمكمر
من املتخصصر يف حـال القيـام والتقيـيم ،وعلـم الـنفس
الرتب ــوي ،واملن ــاه وط ــرق الت ــدريس ،والع ــاملر باملي ــدان
الرتبوي من ذوخ اخلِّبة ،وطلب منهم احلكم على انتماء
العبـ ـ ــارات إىل اجملـ ـ ــال املعـ ـ ــريف ،والسـ ـ ــلوكي ،والوجـ ـ ــداين،

قام البال حبساب صدق التجانس الداخلي عـن
طريــق إجيــاد قيمــة معامــل االرتبــاط بطريقــة بريســون بــر
احملـاور بعضـها بعضـا ،وبـر احملـاور والدرجـة الكليـة ،هــذا
يتضح من خالل استعراض نتائ اجلدول اآليت:

جدول رقم ف) 7

مصفوية االرتراط بين محاور مقياس االتجاه والدرجة الكلية
الماري

الوجدان

السلوك

املعريف

--

الوجداين

*11752

--

السلوكي

*11113

*11122

--

الدرجة الكلية

*11213

*11241

*11874

يتضح من اجلدول السابق داللة معامالت االرتباط
عنــد مســتوخ داللــة ( ،)1114ممــا يــدل علــى التجــانس
الداخلي لعبارات املقيام.

الدرجة الكلية

--

 -االخترار التحصيل :

 الثبات :مت لساب ثبات االختبار باستخدام طريقة ألفاكرونباخ ،وبلغت قيمة معامل الثبات (.)11174
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مت لســاب قيمــة معــامالت ثبــات أســئلة االختبــار باســتخدام
طريقة ألفا كرونباخ.

ثرا األسئلة:

جدول رقم ف ) 8

ثرا أسئلة االخترار التحصيل باستخدا ماادلة ألفا كرونراخ
قيم ماامل الثرا

قيم ماامل الثرا
4

11111

43

11141

3

11134

44

11181

4

11117

41

11178

1

11118

45

11151

5

11113

41

11158

1

11117

47

11111

7

11172

48

11185

8

11174

42

11151

2

11171

31

11111

41

11114

34

11157

44

11111

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الثبات
مقبولة.

الماالجة اإلحصائية:

مت استخدام األساليب اإللصائية اآلتية يف مرالل
الدراسة املختلفة:
 التكرارات والنسب املئوية. ألفا كرونباخ حلساب الثبات الكلي ملقيام االجتاه،وثبات عبارات األبعاد ،ولساب ثبات االختبار
التحصيلي.
 معادلة بريسون حلساب االتساق الداخلي ،وصدقالتجانس الداخلي.

 اختبار (ت) لقيام التكافؤ بر اجملموعتر الضابطةوالتجريبية ،سواء تكافؤ العمر الزمين ،أو التحصيل ،أو
االجتاه.
عرض النتائج ومناقشتها:

 الفـ ــرض األول :توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إلصـ ــائية عنـ ــدمستوخ الداللـة ( ،).05بـر متوسـطي درجـات اجملمـوعتر
التجريبية والضابطة يف التحصيل ،لصاحل اجملموعة التجريبية.
الختبار صحة هذا الفرض ،قام البال بتطبيق اختبار
وصــيلي بعــدي علــى اجملمــوعتر التجريبيــة والضــابطة ،ومــن
مث ولي ـ ــل النت ـ ــائ باس ـ ــتخدام اختب ـ ــار"ت"؛ للمقارن ـ ــة ب ـ ــر
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اجملموعتر:

جدول رقم ف ) 9

داللة الفروق بين المتوسطا ي متغير التحصيل للمجموعة التجريرية "بادي" والضابطة "بادي"
المتغير

المجموعة

الادد

المتوسط

االنحراف الماياري

قيمة " "

مستوى الداللة

االختبار
التحصيلي

ضابطة بعدي

31

81111

41781

71111

التجريبية بعدي

31

411411

11184

11114
دال

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط وصيل اجملموعة
الضابطة كان ( ،)81111ومتوسط اجملموعة التجريبية
( ،)411411ويظهر ذلك تفوقا داال لصاحل اجملموعة
التجريبية ،وهذا يعين ثبوت الفرض القائل :توجد فروق ذات
داللة إلصائية عند مستوخ الداللة ( ،).05بر متوسطي
درجات اجملموعتر التجريبية والضابطة يف التحصيل ،لصاحل
اجملموعة التجريبية.

التجريبية يف التحصيل لالختبارين القبلي والبعدي ،وذلك
لصاحل االختبار البعدي.
الختبار صحة هذا الفرض قام البال بتطبيق اختبارين
وصيلير قبلي وبعدي على اجملموعة التجريبية؛ وذلك
للمقارنة بر نتائ اجملموعتر يف االختبارين ،لي مت
استخدام اختبار" ت" للمقارنة بر اجملموعتر ويبر اجلدول
اآليت نتائ هذين االختبارين:

 الفرض الثان  :توجد فروق ذات داللة إلصائية عندمستوخ الداللة ( ،).05بر متوسطي درجات اجملموعة
جدول رقم ف ) 11

داللة الفروق بين المتوسطا ي متغير التحصيل للمجموعة التجريرية قرل وبادي
المتغير

المجموعة

الادد

المتوسط

االنحراف الماياري

قيمة " "

مستوى الداللة

االختبار
التحصيلي

التجريبية قبلي

31

411514

41148

51445

التجريبية بعدي

31

411411

11184

11114
دال

من خالل اجلدول السـابق يتبـر أن متوسـط وصـيل
الط ـ ـ ـ ـ ــالب يف االختب ـ ـ ـ ـ ــار القبل ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــان (،)411514
ووص ـ ــيلهم يف االختبـ ـ ــار البع ـ ــدي كـ ـ ــان ( ،)411411
لي توجـد فـروق يف التحصـيل لصـاحل التطبيـق البعـدي
يف اجملموعـة التجريبيـة ،وهـذا يعـين ثبـوت الفـرض القائـل:

توجــد فــروق ذات داللــة إلصــائية عنــد مســتوخ الداللــة
( ،).05بـ ــر متوسـ ــطي درجـ ــات اجملموع ـ ـة التجريبيـ ــة يف
التحص ــيل لالختب ــارين القبل ــي والبع ــدي ،وذل ــك لص ــاحل
االختبار البعدي.
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 الف ــرض الثال ــث :توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إلص ــائية عن ــدمس ـ ــتوخ الدالل ـ ــة ( ،).05ب ـ ــر متوس ـ ــطي درج ـ ــات اجملموع ـ ــة
التجريبيـ ـ ــة واجملموعـ ـ ــة الضـ ـ ــابطة علـ ـ ــى مقيـ ـ ــام االجتـ ـ ــاه مـ ـ ــو
الدراســات االجتماعيــة ككــل (معــريف ،ســلوكي ،وجــداين) يف
التطبيق البعدي ،وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية.

للتحقــق م ــن هــذا الف ــرض ق ــام البال ـ بتطبي ــق مقي ــام
االجت ـ ــاه عل ـ ــى اجملم ـ ــوعتر ،التجريبي ـ ــة والض ـ ــابطة ،واس ـ ــتخدم
اختبار" ت"؛ ملعرفـة مـدخ وجـود فـروق بـر اجملمـوعتر ،ويـ
اجلدول اآليت نتائ هذا التطبيق:

جدول رقم ف ) 11
داللة الفروق بين المتوسطا ي متغير االتجاه للمجموعة التجريرية "بادي" والضابطة "بادي"
المتغير
املقيام ككل
معريف
سلوكي
وجداين

المجموعة

الادد

المتوسط

جتريبية بعدي

31

4511318

411314

ضابطة بعدي

31

4171514

371175

جتريبية بعدي

31

51118

431111

ضابطة بعدي

31

581111

81174

جتريبية بعدي

31

541351

431744

ضابطة بعدي

31

551114

441577

جتريبية بعدي

31

511875

411822

ضابطة بعدي

31

541844

21251

يتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول الس ـ ــابق ع ـ ــدم وج ـ ــود ف ـ ــروق دال ـ ــة ب ـ ــر
اجملموعتر ،سواء على مستوخ املقيام ككل أو احملاور الثالثة
(معــريف ،ســلوكي ،وجــداين) ،وهــذا يعــين عــدم ثبــوت الفــرض:
توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إلص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوخ الدالل ـ ــة
( ،).05بــر متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة
الضابطة على مقيام االجتاه مو الدراسات االجتماعية ككل
(معريف ،سلوكي ،وجداين) يف التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة
التجريبي ــة ،ليـ ـ إن ــه ال توج ــد ف ــروق دال ــة ب ــر اجملم ــوعتر،
ولــذلك مل يــؤثر تطبيــق التجربــة علــى االجتــاه مــو الدراســات
االجتماعية.

االنحراف الماياري قيمة " " مستوى الداللة
11571

11344
غري دال

41181

11418
غري دال

41184

11381
غري دال

11283

11444
غري دال

 الفــرض الرابــع :توجــد فــروق ذات داللــة إلصــائية عنــدمس ــتوخ الدالل ــة ( ،).05ب ــر متوس ــطي درج ــات اجملموعـ ـة
التجريبي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى مقي ـ ـ ــام االجت ـ ـ ــاه يف التطبيق ـ ـ ــر القبل ـ ـ ــي
والبعدي ،وذلك لصاحل القيام البعدي.
للتحقـ ــق مـ ــن هـ ــذا الفـ ــرض ،ومعرفـ ــة دالل ـ ـة الفـ ــروق بـ ــر
املتوسطات يف متغري االجتاه ،قـام البالـ باسـتخدام اختبـار"
ت" للمجموعــة التجريبيــة قبلــي وبعــدي ،ويبــر اجلــدول اآليت
نتائ هذا التطبيق:
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جدول رقم ف ) 12
داللة الفروق بين المتوسطا ي متغير االتجاه للمجموعة التجريرية قرل وبادي
المتغير
املقيام ككل
معريف
سلوكي
وجداين

المجموعة

الادد

المتوسط

االنحراف الماياري

قيمة " "

مستوى الداللة

التجريبية قبلي

31

4111724

341772

41112

التجريبية بعدي

31

4511318

411314

11484
غري دال

التجريبية قبلي

31

571514

21414

41182

التجريبية بعدي

31

511184

431111

11383
غري دال

التجريبية قبلي

31

511111

411141

41141

التجريبية بعدي

31

541351

431744

11448
غري دال

التجريبية قبلي

31

531584

81411

11112

التجريبية بعدي

31

511875

411822

11515
غري دال

بينــت النتــائ أنــه ال توجــد فــروق يف اجتاهــات الطــالب مــو -
الدراسات االجتماعية قبل تطبيق التجربة وبعدها ،وهذا يعين
عــدم ثبــوت الفــرض :توجــد فــروق ذات داللــة إلصــائية عنــد
مس ـ ــتوخ الدالل ـ ــة ( ،).05ب ـ ــر متوس ـ ــطي درج ـ ــات اجملموعـ ـ ـة
التجريبية على مقيـام االجتـاه يف التطبيقـر القبلـي والبعـدي،
وذلك لصاحل القيام البعـدي ،ليـ إنـه ال توجـد فـروق دالـة
بــر اجتاه ـات طــالب اجملموعــة التجريبيــة قبــل تطبيــق التجربــة
وبعدها.

 الفــرض الخــامس :توجــد فــروق ذات داللــة إلصــائية عنــدمســتوخ الداللــة ( ،).05بــر القياســات املتكــررة للمجموعــة
التجريبية" قبلي -بعدي – 4بعدي  "3يف مقيام االجتاه.
للتحقق من هذا الفرض قام البال باستخدام وليـل التبـاين
األل ـ ــادي االجت ـ ــاه؛ وذل ـ ــك ملعرف ـ ــة نت ـ ــائ االجت ـ ــاه للقياس ـ ــات
املتكررة " قبلي -بعدي –4بعدي  "3ملقيام االجتاه ،لي
يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول اآليت نتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا التحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل:

جدول ف ) 11
نتائج تحليل التراين األحادي االتجاه للقياسا المتكررة "قرل  -بادي – 1بادي  "2لمقياس االتجاه
مصدر التراين

مجموع المرباا

درجا الحرية

متوسط المرباا

قيمة "ف"

الداللة

بر القياسات () A

41241184

3

48111513

41214

بر األفراد( ) B

412511417

34

45421573

11453
غري دال

التفاعل A*B

143781351

11

2111843

اجملموع

842341511

74

44541831

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  37 – 5الرياض( ،شعبان 4141هـ /يونيه 3144م)

24

إبراهيم بن عبداهلل احلميدان :أثر استخدام السبورة الذكية ))Smart Boardعلى التحصيل واجتاهات الطالب.......

يتضح من اجلداول السابقة عدم وجود فروق بر القياسات
املتكررة القبلي والبعدي 4والبعدي  ،3وهذا يعين عدم ثبوت
الفرض :توجد فروق ذات داللة إلصائية عند مستوخ
الداللة ( ).05بر القياسات املتكررة للمجموعة
التجريبية"قبلي  -بعدي – 4بعدي  " 3يف مقيام االجتاه،
وهذا يعين أن التجربة مل تظهر أية فروق يف االجتاه ،سواء أيف
التطبيق البعدي ملقيام االجتاه ،أم يف التطبيق الثال (بعد
البعدي).
التاليق على النتائج:

بــالعودة إىل سـؤال الدراســة اخلــاص بالتحصــيل وهــو :مــا
أثــر اســتخدام الســبورة الذكيــة يف التــدريس علــى التحصــيل يف
الدراس ـ ــات االجتماعي ـ ــة ل ـ ــدخ ط ـ ــالب املرلل ـ ــة املتوس ـ ــطة؟،
والف ــروض املتعلق ــة هب ــذا الس ـؤال وه ــي :الف ــرض األول :توج ــد
فـ ـ ـ ــروق ذات داللـ ـ ـ ــة إلصـ ـ ـ ــائية  ،بـ ـ ـ ــر متوسـ ـ ـ ــطي درجـ ـ ـ ــات
اجملموعتر التجريبيـة والضـابطة يف التحصـيل ،لصـاحل اجملموعـة
التجريبيــة ،والفــرض الثاين:توجــد فــروق ذات داللــة إلصــائية،
ب ــر متوس ــطي درج ــات اجملموع ـ ـة التجريبي ــة يف التحص ــيل يف
االختبارين القبلي والبعدي ،وذلك لصاحل االختبار البعدي.
يتضح من نتائ الدراسة احلالية أهنا أثرت إجيابا على
مستوخ وصيل الطالب يف الدراسات االجتماعية ،لي
أشارت مجيع املتوسطات إىل وجود فروق دالة ،سواء بر
اجملموعتر التجريبية والضابطة ،أو داخل اجملموعة التجريبية
يف االختبارين القبلي والبعدي ،وهذا يتوافق مع الدراسات
السابقة اليت وردت يف هذه الدراسة ،لي أثبتت مجيعها أن
إدخال عنصر إضايف له تأثري إجيايب على وصيل الطالب ،ما
عدا دراسة ريسكا (  (Riskaاليت مل تثبت دراستها أثرا داال
الستخدام السبورة الذكية مع الطالب املوهوبر ،ومت تفسري
ذلك لينها ،وهذا يؤكد على أألية استخدام الوسائل املعينة
بشكل عام ،والسبورة الذكية على وجه اخلصوص يف تدريس

الطالب؛ ملا لذلك من أثر فاعل يف زيادة مستوخ التحصيل
لديهم ،كما أن الدراسات االجتماعية توفر مناخا خصبا
تنوع وارتباط
إلجناح مثل هذه الوسائل التقنية؛ ملا فيها من ّ
حبياة الطالب.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثـاين اخلـاص بقيـام االجتاهـات
وه ــو :مـ ــا أث ــر اسـ ــتخدام السـ ــبورة الذكي ــة يف التـ ــدريس علـ ــى
اجتاهـ ـ ـات ط ـ ــالب املرلل ـ ــة املتوس ـ ــطة م ـ ــو مق ـ ــرر الدراس ـ ــات
االجتماعيــة؟ ،والفــروض املتعلقــة بــه ،وهــي :الفــرض الثال ـ :
توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إلص ــائية ،ب ــر متوس ــطي درج ــات
اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضــابطة ،طبقــا ملقيــام االجتــاه
مـو الدراســات االجتماعيـة ككــل (معـريف ،ســلوكي ،وجــداين)
يف التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية .والفرض الرابع:
توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إلص ــائية ،ب ــر متوس ــطي درج ــات
اجملموع ـة التجريبيــة علــى مقيــام االجتــاه يف التطبيقــر القبلــي
والبعــدي ،وذلــك لصــاحل القيــام البعــدي ،والفــرض اخلــامس:
توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إلص ــائية ب ــر القياس ــات املتك ــررة
للمجموعة التجريبية" قبلـي -بعـدي -4بعـدي  "3يف مقيـام
االجتاه.
فقد بينت نتائ الدراسة ويف الفروض الثالثة املتعلقة
باالجتاه أنه مل يظهر فارق يف اجتاهات الطالب مو
الدراسات االجتماعية ،سواء بر اجملموعتر :التجريبية،
والضابطة ،أم يف التطبيقات الثالثة على اجملموعة التجريبية،
لي مل تظهر فروق دالة بر التطبيقات ،ورمبا يعزخ ذلك
إىل حموعة أسباب أبرزها أن وقت تطبيق التجربة قصري،
ولذلك قد ال يكون كافيا للتأثري بدرجة قوية يف االجتاه،
خاصة أن بناء االجتاهات وفقا لطبيعتها قد حيتاج سنوات
طويلة ،فيكون من الصعب تغيريه يف فرتة وجيزة ،وبالذات
(الوجداين) الذي هو جوهر االجتاهات واملؤثر األكِّب فيها،
كما أن االجتاه غالبا ما يتأثر بالنظام الكلي ،والنظام الكلي
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هنا هو (النظام التعليمي) ،وهلذا كان البد أن يتأثر اجلزء
بالكل ،ولذلك ال ميكن أن جنزم بشكل كامل أن استخدام
يغري يف االجتاه إال يف لال تطبيق الدراسة
السبورة الذكية ال ّ
فرتة أطول ،ويف بيئات خمتلفة ،وعلى عينة أكِّب ،ويف مرالل
تعليمية خمتلفة ،لكن الشيء املؤكد أن الدراسة أعطت مؤشرا
قويا إىل أن تغيري اجتاهات الطالب حيتاج املزيد من العمل
واجلهد؛ ليتم التأثري فيها ،خاصة اجلانب الوجداين.

التوصيا والمقترحا :

 احلميدان ،إبـراهيم  .أثـر اسـتخدام الواجبـات اإللكرتونيـة علـى التحصـيلومس ــتوخ تنفي ــذ الواجب ــات املنزلي ــة مل ــادة الت ــاريخ ل ــدخ ط ــالب املرلل ــة
املتوسـ ــطة ،مجلـ ــة الالـ ــو اإلنسـ ــانية واالجتماعيـ ــة ،ع ،48عمـ ــادة

البح ـ العلم ــي ،جامع ــة اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــالمية،ص ص
3143 ،444-82م.
 دشيت ،فاطمة وهببهاين ،إقبال .مدخ تـأثري اسـتخدام التكنولوجيـا كوسـيلةتعليمي ــة عل ــى التحص ــيل العلم ــي يف م ــادة اللغ ــة اإلجنليزي ــة ل ــدخ
تالمي ـ ــذ املرلل ـ ــة االبتدائي ـ ــة ،المجل ـ ــة التربوي ـ ــة ،ع ،77جامع ـ ــة

الكويت،ص ص 3115 ،51-44م.

 -الزامل ،عثمان .اتجاهـا طلرـة المرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض نحـو

بناء على نتائج الدراسة يوص الراحث باآلت :

 جيب أن تقوم اجلهات املعنية بإعداد املعلّم ،سواء أثناءالدراسة أو لر اخلدمة بالرتكيز على التدريب املكثف
للمعلمر على استخدام التقنيات احلديثة؛ ملا هلا من أثر
فاعل يف تعزيز عملية التعلّم.
 على وزارة الرتبية والتعليم احلرص على توفري العدد الكايفمن السبورات الذكية يف املدارم ،مبا يتوافق مع أأليتها وأثرها
يف إضفاء جو تعليمي إجيايب داخل املدرسة.
 ضرورة أن تقدم اجلهات ذات العالقة بالتعليم برام ،سواء ضمن النشاط املدرسي أو التدريب تساعد على تعزيز
القيم واالجتاهات مو التعلّم.
 أألية إجراء املزيد من الدراسات عن االجتاه ،يف مراللالتعليم املختلفة.

المراجع:
-
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األهــدل ،أ ــاء .تعلــيم التفكــري مــن خــالل تــدريس اجلغرافيــا وأثــره علــى
وصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي وتنمية تفكريهن ،مجلة

كليــة المالمــين الالــو التربويــة ,اجمللــد  7العــدد األول ،ص ص
3117 443-85م.

الســرورة التفاعليــة علــى تحصــيل الطــالب يــر
 -أبــو العينــر ،رى .أثــر ّ

النـاطقين المرتـدئين والمنتظمـين يـ مـادة اللغـة الاربيـة ،رســالة
ماجس ــتري ،كلي ــة اآلداب والرتبي ــة ،قس ــم العل ــوم النفس ــية والرتبوي ــة،
األكادميية العربية املفتولة ،الدمنارك3144،م.

تالّــم الم ــواد االجتماعي ــة ،رس ــالة ماجس ــتري غ ــري منش ــورة ،كلي ــة
الرتبية ،جامعة امللك سعود بالرياض4223 ،م.

 س ـرايا ،ع ــادل .تكنولوجي ــا التال ــيم ومص ــادر ال ــتالّم مف ــاهيم نظري ــة-تطريقا عملية ،الرياض ،مكتبة الرشد3117 ،م.

 ســويدان ،أمــل .فاعليــة اســتخدام الســبورة الذكيــة يف تنميــة مهــارات إنتــاجال ـِّبام التعليمي ــة ملعلمــات ري ــاض األطفــال يف ض ــوء التياج ــاهتن
التدريبي ــة ،مـ ــؤتمر تكنولوجيـ ــا التربيـ ــة وتالـ ــيم الطفـ ــل الارب ـ ـ ،

اجلمعيـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة لتكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ــا الرتبيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ص ص ،73 – 41
3118م.

 السـيد ،إ اعيـل .اجتاهـات وأسـاليب إعـداد املعلـم ،بحـث مقـد إلـىندوة التاليم االبتدائ والمتوسط ،الرياض4281 ،م.

 ش ـ ــحاتة .لس ـ ــن والنج ـ ــار ،زين ـ ــب  .ماج ـ ــم المص ـ ــطلحا التربوي ـ ــةوالنفسية ،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية3114،م.

 الش ـربيين ،زكريــا .اإلحصــاء وتصــميم التجــارب ي ـ الرحــو ث النفســيةوالتربوية واالجتماعية ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية4225،م.

 الشـريفي ،شــوقي .ماجــم مصــطلحا الالــو التربويــة ،الريــاض ،مكتبــةالعبيكان3111 ،م.
 الط ــاهر ،مه ــدي .االجت ــاه م ــو مهن ــة الت ــدريس وعالقت ــه ب ــبعض املتغ ـرياتالدراسية األكادميية لدخ طالب كلية الرتبية ،رسالة ماجسـتري غـري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود4224 ،م.
 العبادلة ،عبد احلكيم .أجهزة ي تقنيا التاليم الحديثة ،العر ،دارالكتاب اجلامعي3117 ،م.

 عبـ ـ ـ ـ ــد ،حممـ ـ ـ ـ ــد .التـ ـ ـ ـ ــاريا والجغراييـ ـ ـ ـ ــا وثـ ـ ـ ـ ــورة المالوماتيـ ـ ـ ـ ــة ،يف:http://socialstudies74.ahlamontada.com/t1337 .,topic#1467متت إضافته يف الرابع من أبريل3141 ،م.
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إبراهيم بن عبداهلل احلميدان :أثر استخدام السبورة الذكية ))Smart Boardعلى التحصيل واجتاهات الطالب.......

 عطــار ،عبــد اهلل وكنســارة ،إلســان .وســائل االتصــال التاليميــة ،مكــةاملكرمة ،مطبعة هبادر3118،م.
 ع ـ ّـالم ،ص ــالح .التق ــويم الترب ــوي الر ــديل أسس ــه النظري ــة والمنهجي ــةوتطريقاته الميدانية ،القاهرة ،دار الفكر العريب3111 ،م.

 ع ــوض ،عبـ ــام .علـ ــم الـ ــنفس االجتمـ ــاع  ،اإلسـ ــكندرية ،دار املعرفـ ــةاالجتماعية3114 ،م.
 -الفـار ،إبـراهيم واملقبــل ،غدنانـة.أثر تعلــيم اجلغرافيــا املعـزز باحلاســوب علــى

وط ـ ــرق الت ـ ــدريس ،كلي ـ ــة الرتبي ـ ــة جامع ـ ــة ع ـ ــر ـ ــس ،ع ،85
3114م.
 النبهــاين ،ســليمان .فعاليــة اســتخدام طريقــة التمثيــل املســرلي يف تــدريسالدراســات االجتماعيــة لــدخ طلبــة الصــف الســادم األساســي يف
س ــلطنة عم ــان يف التحص ــيل واالجت ــاه م ــو امل ــادة ،مجل ــة الال ــو

التربويــة والنفســية ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة البح ـرين ،م  ،43ع،4
ص ص 3143 ،437-27م.

وصيل واجتاهات طالبات الصف األول الثانوي .مجلة دراسـا

الخلــيج الارب ـ والجزيــرة الاربيــة،ع ،22اجمللــس العلمــي امعــة
الكويت،ص ص 3111 ،441-84م.
 الفــاحل ،نــورة .دم ـ التعلــيم اإللكــرتوين يف التعل ــيم العــام باململكــة العربي ــةالسـ ــعودية يف ضـ ــوء معـ ــايري اجلـ ــودة الشـ ــاملة (تصـ ـ ّـور مسـ ــتقبلي)،
مجلة الالو التربوية والنفسية ،اجلمعيـة السـعودية للعلـوم الرتبويـة

والنفسية،ع  ،44جامعة امللك سعود3118 ،م.
 الفقيه ،أمحد .مصادر التعلّم املستخدمة يف بعـض مقـررات قسـم اجلغرافيـاامعـ ــة امللـ ــك سـ ــعود الفوائـ ــد والصـ ــعوبات كمـ ــا يراهـ ــا الطـ ــالب
والطالبـ ــات  ،مجلـ ــة رس ـ ــالة التربيـ ــة وعلـ ــم ال ـ ــنفس ،ع ، 38
اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية3117 ،م.

 اللق ــاين ،أمح ــد .المـ ــواد االجتماعيـ ــة وتنميـ ــة التفكيـ ــر .الق ــاهرة :ع ــاملالكتب4272 ،م.
 مــاهر ،أمحــد  .الســلوك التنظيمــي ،مــدخل بنــاء املهــارات ،اإلســكندرية،الدار اجلامعية3115 ،م.
 حمم ــود ،ص ــالح ال ــدين .أث ــر اس ــتخدام الص ــور واألش ــكال التوض ــيحية يفالدراسـ ــات االجتماعيـ ــة لتنميـ ــة عمليـ ــات التفكـ ــري لـ ــدخ تالميـ ــذ
الص ــف الراب ــع والص ــف اخل ــامس االبت ــدائي وميـ ـوهلم م ــو امل ــادة،
دراسات يف املناه وطرق التدريس ،الجماية المصرية للمناهج

Campbell, Monica& Mechling, Linda . Small Group
Computer-Assisted Instruction with SMART Board
Technology: An Investigation of Observational and
Incidental Learning of Non target Information,
Remedial and Special Education, v30 n1 p47-57,2009.
Giles, Rebecca M. Shaw, Edward L. SMART Boards
Rock, Science and Children, v49 n4 p36-37 Dec 2011.
Gruber, Barbara . A Case Study of an Interactive
Whiteboard District-Wide Technology Initiative Into
Middle School Classrooms, A dissertation submitted in
partial fulfillment of the requirements for the degree of
Doctor of Philosophy at George Mason University,
2011.
McNamara-Cabral, Meghan, Idea Bank. How a Smart
Board Changed My Teaching, Music Educators
Journal, v98 n3 p26-27 Mar 2012.
Mechling, Linda, & Gast, David & Thompson,
Kimberly. Comparison of the Effects of SMART Board
Technology and Flash Card Instruction on Sight Word
Recognition and Observational Learning, Journal of
Special Education Technology, v23 n1 ,2009
Riska, Patricia A. . The Impact of SMART Board
Technology on Growth in Mathematics Achievement of
Gifted Learners, ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation,
Liberty University,2010.
Sad, Suleyman Nihat, An Attitude Scale for Smart
Board Use in Education: Validity and Reliability
Studies, Computers & Education, v58 n3 p900-907 Apr
2012.
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.......)على التحصيل واجتاهات الطالبSmart Board)  أثر استخدام السبورة الذكية:إبراهيم بن عبداهلل احلميدان

The effect of using Smart Board on students' achievement and attitudes
toward social studies curriculum
Ibrahim A. Alhumaidan
Associate Professor
Department of Curriculum and Instruction
College of Education - King Saud University
Submitted 18-01-2012 and Accepted on 28-08-2012
Abstract:
This study aimed to test and identify the impact of using smart interactive board on the achievement and students' attitudes
of the preparatory school toward social studies curriculum.The study reached a number of findings to the effect that there
were statistical significant differences in the significance level between the experimental and under control in achievement in
favor of the experimental group. It found significant differences in the achievement test of the experimental group between
pre and post-test in favor of the post test. As to the attitude test, there were no significant differences whether between
experimental and control groups or repeated test for the experimental group (pre, post 1, and post2)
Keywords: Smart Board, achievement. Attitude, social studies, students, curriculum
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أمحد أبو احلمائل :فاعلية برنام تدرييب لاسويب مقرتح يف الرتبية الصحية على تنمية التحصيل واالجتاه مو التعلم.....

ياعلية برنامج تدرير حاسوب مقترح ي التربية الصحية على تنمية التحصيل واالتجاه نحو التالم الذات لدى مالم
الالو بمدينة جدة

إعداد

أمحد عبداجمليد أبو احلمائل
أستاذ املناه وطرق تدريس العلوم املساعد
كلية الرتبية -جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ التقديم للمجلة3211/6/2 :هـ  -تاريخ القبول للنشر3211/33/1 :هـ
المستخلص:
هدف البح إىل التعرف على فاعلية برنام تدرييب لاسويب مقرتح يف الرتبية الصحية على تنمية التحصيل واالجتاه مو التعلم الذايت لدخ
معلمي العلوم مبدينة جدة.
ولتحقيق هذا اهلدف مت إعداد برنام تدرييب لاسويب ذايت مكون من ثالث ولدات جتريبية ،هي( :اإلصابات الرياضية ،والتغذية الرياضية،
واإلدمان) ىف شرائح عروض تقدميية  PowerPointبينها ارتباطات تشعبية  ،hyper linksكما مت إعداد اختبار وصيلي لبعض معارف الرتبية
الصحية ،ومقياسا لالجتاهات مو تعلمها .ومت تطُبيق االختبار التحصيلي ومقيام االجتاه تطبيقا قبليا على عينة من معلمي العلوم يف حمافظة جدة بلغ
عددهم ( )48معلما ،مث درست الولدات التجريبية دراسة ذاتية مبساعدة احلاسوب  CAIخالل ( )15يوما ،مث أعيد تطبيق االختبار التحصيلي
ومقيام االجتاه تطبيقا بعديا بعد االنتهاء من دراسة الولدات التجريبية.
وأظهرت النتائ فاعلية الِّبنام مبساعدة احلاسوب يف تنمية وصيل معلمي العلوم لبعض معارف الرتبية الصحية ،كما أظهرت النتائ أن
استخدام احلاسوب يف تنمية اجتاهاهتم مو تعلم مفاهيمها ذاتيا مل تبلغ نسبة فعالية الكسب املعدل الىت لددها بليك  ،Blackكما وجدت عالقة
ارتباطية دالة عند مستوخ ( )1115بر وصيل معلمي العلوم بعض معارف الرتبية الصحية واجتاهاهتم مو تعلمها ذاتيا مبساعدة احلاسوب.
الكلما

المفتاحية  :فاعلية ،برنام تدرييب لاسويب ،الرتبية الصحية والبدنية ،تنمية التحصيل ،التعلم الذايت  ،معلمي العلوم
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مقدمة:
تُعــد الرتبيــة الصــحية جــزءا مــن الصــحة املدرســية الشــاملة،
واليت تتضمن أيضا خـدمات الصـحة املدرسـية ،والبيئـة الصـحية
املدرسية (النفسية واحلسية) ،والتغذية ،وسالمة الغـذاء ،والرتبيـة
البدني ـ ـ ــة ،والرتفي ـ ـ ــه ،والص ـ ـ ــحة النفس ـ ـ ــية ،واإلرش ـ ـ ــاد ،وال ـ ـ ــدعم
االجتماعي ،وتعزيز صـحة العـاملر يف املدرسـة ،وأخـريا الـِّبام
الصحية املوجهة للمجتمع (الرشيد4135،هـ).
وتُعــد الرتبيــة الصــحية للمتعلمــر مــن الغايــات الــيت تســعى
كث ــري م ــن ال ــنظم الرتبوي ــة إىل وقيقه ــا ،وق ــد أك ــدت توص ــيات
امل ـ ـؤمتر ال ـ ــدويل للس ـ ــكان والتنمي ـ ــة ال ـ ــذي عق ـ ــد بالق ـ ــاهرة ع ـ ــام
4221م ض ــرورة وس ــر مض ــمون ال ـ ـِّبام التعليمي ــة والثقافي ــة
لزيادة الوعي واملسؤولية باملسائل الصحية ىف اجملتمع ،ومضاعفة
اجلهــود الطبيــة والرتبويــة واإلعالميــة للحــد مــن انتشــار األم ـراض
اليت هتـدد اجملتمـع ،السـيما يف ظـل مـا تواجهـه هـذه اجلهـود مـن
صعوبات ووديات متعددة (البغدادي4222،م.)451 ،
وقد ركزت بعض األدبيـات علـى أدوار املؤسسـات الرتبويـة
يف تنمية املعارف واملمارسات واالجتاهات الصحية ،ممـا يسـتلزم
ضــرورة تأهيــل املعلمــر لتنــاول اجلوانــب الصــحية الالزمــة لتنــوير
طالهبـم مبفـاهيم الرتبيـة الصـحية الالزمــة هلـم مـن خـالل املنــاه
التعليمية النظامية واملناشط التثقيفية املساعدة على وقيق ذلك
للوفــاء مبتطلبــات التثقيــف الصــحي للمتعلمــر ىف ســياق يتســق
مع ما يشهده العامل من متغريات (إ اعيل3111 ،م.)72 ،
وقـ ـ ـ ــد أكـ ـ ـ ــد (مـ ـ ـ ــازن3113 ،م )413 ،أأليـ ـ ـ ــة تضـ ـ ـ ــمر
امله ـ ــارات احلياتي ـ ــة ىف املن ـ ــاه التعليمي ـ ــة جلمي ـ ــع دول املنطق ـ ــة
العربيـ ـ ــة ،والعنايـ ـ ــة بتنميـ ـ ــة املهـ ـ ــارات اخلاصـ ـ ــة بإعـ ـ ــداد الغـ ـ ــذاء
الصــحي ،والســبل املثلــى لتناولــه ،وغريهــا مــن املهــارات الالزمــة
للتعامل الناجح مع احلياة والبيئة مبعطياهتا املختلفة.
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وأوضـ ـ ـ ــح (األنصـ ـ ـ ــاري4137 ،ه ـ ـ ـ ــ )41،أأليـ ـ ـ ــة متابعـ ـ ـ ــة
األسـباب الناجتـة عـن التـدهور امللمـوم الـذي طـرأ علـى األمنـاط
الصــحية ،األمــر الــذي جنــم عنــه تفــاقم العديــد مــن املشــكالت
واألزم ـ ـ ــات والقض ـ ـ ــايا الص ـ ـ ــحية ال ـ ـ ــيت تس ـ ـ ــتوجب تعزي ـ ـ ــز أدوار
املؤسس ـ ــات التعليمي ـ ــة ،والثقافي ـ ــة ،واإلعالمي ـ ــة لتنمي ـ ــة ال ـ ــوعي
الصحي لدخ أفراد اجملتمع.
وتعد املدرسة من أهم املؤسسـات الرتبويـة املتخصصـة الـيت
تعـ ــب برتبيـ ــة الفـ ــرد وإعـ ــداده إعـ ــدادا متكـ ــامال وشـ ــامال جلميـ ــع
جوانــب شخصــيته لينمــو بشــكل مت ـوازن ،األمــر الــذي يتطلــب
مــن املدرســة أمناط ـا خمتلفــة مــن الرتبيــة الــيت علــى رأســها الرتبيــة
الصــحية ،الــيت وصــفها (ســالمة4227،م )13،بأهنــا جــزء هــام
مــن الرتبيــة العامــة .وتعــود أأليــة الرتبيــة الصــحية إىل أهنــا الســبيل
األمثـل لرفـع مســتوخ وعـي الطـالب ،ووعــي حـتمعهم ،وجتنــبهم
الوقـ ــوع يف األم ـ ـراض واملش ـ ــاكل الصـ ــحية ،وغـ ــرم االجتاه ـ ــات
والسلوكيات والقيم الصحية لديهم؛ لي إن املناه املدرسـية
ومقرراهتا وسيلة املدرسة لتحقيق أهـداف الرتبيـة بأنواعهـا ،ومـن
ضمنها الرتبية الصحية (العمري4141،هـ.)4،
وقــد اســتجابت منــاه التعلــيم الثــانوي ىف اململكــة العربيــة
الســعودية إىل هــذه التوجهــات التطويريــة لرتقيــة مســتوخ الــوعي
الصحي لدخ املتعلمر ،فاستحدثت مناه جديـدة ذات بعـد
تكاملي ،ومنها :مـنه الرتبيـة الصـحية والبدنيـة للبنـر ،ومـنه
الرتبيــة الصــحية والنســوية للبنــات ،ومجيعهــا متركــزت مضــامينها
لـ ــول صـ ــحة اإلنسـ ــان ،واسـ ــتهدفت تنميـ ــة وصـ ــيل املع ـ ــارف
الص ـ ـ ــحية ل ـ ـ ــدخ البن ـ ـ ــر والبن ـ ـ ــات (وكال ـ ـ ــة التط ـ ـ ــوير الرتب ـ ـ ــوي:
4138هـ.)4،
وميكـن لراصـد واقـع اجملتمـع املعاصـر واملـتفحص للمتغـريات
ذات األثـ ــر الفعـ ــال يف هـ ــذا الواقـ ــع أن يلحـ ــظ األثـ ــر امللمـ ــوم
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للتقنيات احلاسوبية احلديثة ،اليت تلعب دورا بـارزا ىف العمليـات
التعليمي ـ ــة والتثقيفي ـ ــة للمجتم ـ ــع ،وت ـ ــؤثر ت ـ ــأثريا ف ـ ـاعال يف كاف ـ ــة
عناص ــر منظومت ــه التعليمي ــة والتثقيفي ــة ،ال س ــيما بـ ـرام إع ــداد
املعلمر.
وق ــد أش ــار (عب ــد امل ــنعم3111،م )355 ،و(الف ــار،
3111م (Yun, 2001, 99) )345 ،إىل ظهـور العديـد مـن
املف ـ ــاهيم التعليمي ـ ــة التقني ـ ــة اجلدي ـ ــدة ذات العالق ـ ــة باملسـ ـ ــتوخ
التنفي ـ ـ ــذي للممارس ـ ـ ــات التعليمي ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ــيت يك ـ ـ ــون للمعلم ـ ـ ــر
واملتعلمـ ــر دور بـ ــارز فيهـ ــا .لي ـ ـ يُشـ ــكل التعلـ ــيم مبس ـ ــاعدة
احلاسـوب ) Computer Assisted Instruction (CAIمقومـا
تقنيـا رئيســا يف تطــوير عمليــيت التعلـيم والــتعلم؛ وذلــك ملــا يتميــز
بــه مــن أمن ـاط متعــددة ،منهــا :التــدريس اخلصوصــي Tutorial
 ،Modeواحملاكاة  ،Simulation Modeوالتدريب واملران Drill
 ،and Practice Modeولـل املشـكالت ،Problem Solving
وغريها مـن األمنـاط التعليميـة املسـاعدة لكـل مـن املعلـم واملـتعلم
علــى لــد س ـواء ،والــيت ميكــن تفعيــل اســتخدامها لزيــادة مقــدرة
األفراد على مواجهـة املشـكالت الـيت وـول دون وقيـق جـدوخ
التعليم وفعالية التعلم.
وتض ــمنت دراس ــة (يوس ــف3113 ،م )135 ،توص ــيات
بضـ ــرورة مراعـ ــاة ب ـ ـرام إعـ ــداد معلـ ــم العلـ ــوم األمنـ ــاط املتعـ ــددة
للتعلــيم مبســاعدة احلاســوب؛ نظـرا ملــا يرتتــب علــى ذلــك عــالج
لص ـ ــعوبات ال ـ ــتعلم ال ـ ــيت ت ـ ــؤثر يف وص ـ ــيل الط ـ ــالب املعلم ـ ــر،
ودافعيتهم لإلجناز ،وكذا اجتاهاهتم مو تعلم العلوم.
كما أوصت دراسـة (حيـي4138 ،هــ )3 ،بضـرورة تطـوير
ال ـِّبام األكادمييــة ،والرتبويــة ،والثقافيــة إلعــداد املعلمــر ،وكــذا
املعــايري االنتقائيــة هلــم ،وذلــك للوفــاء مبتطلبــات إعــدادهم ،وفــق
الطمولات املأمولة يف ظل التطورات املعرفية والتقنية املتسارعة.

فنجــاح املعل ــم يف القيــام ب ــأدواره مرهــون مبس ــتوخ جــودة ب ـرام
إعـداده وتدريبـه ،الــيت ينبغـي أن تعـزز مبعطيــات التقنيـة احلديثــة،
ال سيما التعليم والتعلم مبساعدة احلاسوب.
ويعد تدريب املعلم أثنـاء اخلدمـة مـن األمـور اهلامـة الـيت ال
ميكـ ــن االسـ ــتغناء عنهـ ــا؛ ف ـ ـِّبام إعـ ــداد املعلـ ــم يف املؤسسـ ــات
الرتبويــة -مهم ــا كان ــت ممت ــازة -فإهنــا ال ميك ــن ب ــأي ل ــال م ــن
األل ـ ـ ـوال أن متـ ـ ــد املعلمـ ـ ــر حبلـ ـ ــول جلميـ ـ ــع املشـ ـ ــكالت الـ ـ ــيت
سيواجهوهنا يف امليدان الرتبـوي ،ولـن تسـتطيع أن تسـاعد املعلـم
علــى االلتفــاو بصــورة فعالــة يف التــدريس ،ولــذا فــإن التــدريب
أثنـاء اخلدمــة يعـ لد مرللــة أساسـية وضــرورية الســتكمال اإلعــداد
املهــين للمعلــم مــن جهــة ،ولتطــوير معلوماتــه ومهاراتــه مــع تطــور
العصر من جهة أخرخ؛ فالتطورات السريعة يف مادة التخصص
ويف العلــوم الرتبويــة علــى وجــه العمــوم وتــاج إىل ب ـرام تــدريب
مسـ ــتمرة للمعلـ ــم ،ووتـ ــاج يف الدرجـ ــة األوىل إىل تزويـ ــد املعلـ ــم
مبقومات النمو الذايت (قنديل4228 ،م.)311 ،
وميكــن القــول أن الــتمكن والقــدرة علــى التــدريس بص ــورة
إجيابية فعالة ودائمة شيء ال ميكن الوصول إليه خالل سـنوات
اإلعــداد؛ فــاملعلم يكتســب خــالل تلــك الســنوات املبــاد الــيت
تس ـ ــاعده عل ـ ــى الب ـ ــدء يف ممارس ـ ــة املهن ـ ــة ،ل ـ ــذا عل ـ ــى اإلدارات
التعليمي ــة تنمي ــة املعل ــم أثن ــاء اخلدم ــة م ــن خ ــالل تق ــدمي بـ ـرام
تطويري ــة هت ــتم باملس ــتجدات يف مجي ــع اجمل ــاالت ال ــيت هل ــا عالق ــة
بالرتبية والتعليم ،وإال عاىن املعلم من ختلف لضاري وانفصـال
عن الواقع املعاصر.
ومب ــا أن طبيع ــة امل ـواد العلمي ــة بش ــكل ع ــام ،وم ــادة العل ــوم
بش ــكل خ ــاص هت ــدف إىل دراس ــة احلي ــاة بك ــل لاالهت ــا ،ف ــإن
ت ـ ــدريب املعلم ـ ــر عل ـ ــى اس ـ ــتخدام ط ـ ــرق وأس ـ ــاليب وم ـ ــداخل
متعـددة يف تــدريس مــادة العلـوم سيســهم ،والشــك يف مســاعدة
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الطالب على التفاعل مع بيئتهم احمللية (أبواحلمائل3111 ،م،
.)8

.1

مشكلة الرحث.

إن موضوع الرتبية الصحية من املواضيع املهمة اليت أثارت
االهتم ــام ل ــدخ منظم ــة الص ــحة العاملي ــة واملؤسس ــات التعليمي ــة
الرتبوي ــة ،وك ــذلك واض ــعي املن ــاه واملخطط ــر هل ــا ،والق ــائمر
على إعداد معلمي العلوم.
فقــد رصــد القــائمون علــى اإلش ـراف الصــحي يف مدارســنا
بع ـ ـ ــض األمـ ـ ـ ـراض ،وتفش ـ ـ ــي بع ـ ـ ــض الع ـ ـ ــادات غ ـ ـ ــري الص ـ ـ ــحية
كالتـ ـ ــدخر ،والسـ ـ ــهر ،واسـ ـ ــتخدام بعـ ـ ــض املنبهـ ـ ــات يف أيـ ـ ــام
االختب ــارات وان ــزالق بع ــض الط ــالب يف اس ــتخدام املخ ــدرات
واملســكرات ،وعــدم االهتم ــام مبظــاهر العناي ــة بالصــحة ،وس ــوء
التغذية والسمنة (العمري4141،هـ ،)5،مما ينعكس سلبا على
مستواهم ووصيلهم الدراسي ،كمـا أظهـرت دراسـة (األنصـاري
4138،هـ ــ) م ــن أن  %44م ــن الط ــالب يع ــانون م ــن الرب ــو،
 %7يع ــانون م ــن أمـ ـراض القل ــب %81،يتن ــاولون املش ــروبات
الغازي ـ ــة ،و %34يهمل ـ ــون نظاف ـ ــة أس ـ ــناهنم وال يعتن ـ ــون هب ـ ــا،
و %51يعانون من التسوم ،و %11ينـامون أقـل مـن املعـدل
الطبيعــي %817 ،يتعرضــون للعنــف ،و %47بــدءوا التــدخر
يف سن ( ، )45 – 44و %43يعانون من السمنة ،و%32
ال يشـ ـربون احللي ــب ،و %14ال يربط ــون لـ ـزام األم ــان ،وه ــي
مؤشرات قد تكون خطرية على تدين صحة الطالب ،مما يتناىف
مع أهم أهداف سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية.
إن جنــاح منظوم ــة التعل ــيم ىف وقيــق غاي ــات التوعي ــة الص ــحية
ل ــدخ املتعلم ــر يت ــأثر ب ــأدوار املعلم ــر بص ــفة عام ــة ،وب ــأدوار
معلمي العلوم على وجه اخلصوص؛ نظرا ملا ميكن أن يقوموا به
مـن مهـام تعليميـة وتثقيفيـة يكــون هلـا األثـر الفعـال ىف احلـد مــن
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تفــاقم املشــكالت ،واألزمــات ،والقضــايا الصــحية النامجــة عــن
اخنفاض مستوخ الوعي الصحي لدخ املتعلمر.
ونظرا ألألية نشـر الـوعي الصـحي لـدخ املتعلمـر مـن خـالل
مناه التعليم النظـامي ،فقـد اسـتحدثت وزارة الرتبيـة والتعلـيم
ىف اململكــة العربيــة الســعودية منهجــا للرتبيــة الصــحية والبدنيــة
ضـ ــمن خطتهـ ــا التطويريـ ــة اجلديـ ــدة ملنـ ــاه البنـ ــر ىف املرللـ ــة
الثانوية ،وأسندت مهام تـدريس هـذا املـنه إىل معلـم العلـوم،
وم ــن رمث ب ــرزت تس ــاؤالت يف ه ــذا الش ــأن ،وه ـ ـي :م ــا م ــدخ
مراع ـ ــاة بـ ـ ـرام إع ـ ــداد معلم ـ ــي العل ـ ــوم ىف الكلي ـ ــات الرتبوي ـ ــة
الس ـ ــعودية ملتطلب ـ ــات الرتبي ـ ــة الص ـ ــحية؟ وميك ـ ــن ص ـ ــو ه ـ ــذا
التس ــاؤل بص ــيغة أخ ــرخ ،ه ـ ـي :ه ــل يتض ــمن برن ــام إع ــداد
معلمـ ــي العلـ ــوم يف كليـ ــات إعـ ــداد املعلمـ ــر مقـ ــررات خاصـ ــة
بتنميــة مقومــات الرتبيــة الصــحية لــديهم؟ وإن وجــدت بعــض
املع ــارف وامله ــارات الص ــحية يف ب ـ ـرام اإلع ــداد ،فم ــا م ــدخ
وفائها مبتطلبات قيامهم بتعليم مـنه الرتبيـة الصـحية والبدنيـة
املستحدث يف املرللة الثانوية؟
ولإلجابة عن هذه التساؤالت مت إجراء ما يأيت:
 .4مراجعة (التوصيف الشامل لِّبام كليات املعلمر،
4137هـ؛ وذلك ألن معظم خرجيي تلك الفرتة وما قبلها
يشغلون امليدان) ،وفحص وليلي لِّبنام إعداد معلم العلوم
ومقرراته املعتمدة ،الذي أعدته جلنة التطوير الشامل لِّبام
الكليات .وقد أظهرت نتائ الفحص أن مقرر الصحة
املدرسية يع لد املقرر الرئيس الذي يستهدف إكساب الطالب
بعض املعارف واملهارات الصحية ،وهو مقرر خاص بِّبنام
إعداد معلمي العلوم يف كليات املعلمر ،وختلو منه برام
إعداد معلمي العلوم ىف كليات الرتبية على مستوخ جامعات
اململكة العربية السعودية.
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مت مجع البيانات التفصيلية اخلاصة مبواصفات مقرر
.3
الصحة املدرسية وواقع املمارسات التعليمية له يف ثالث
كليات يف :جدة ،ومكة املكرمة ،والطائف ،واالستقصاء
الوصفي لواقع أنشطة تدريسه؛ وذلك لتقييم مدخ مناسبته
ووفائه مبتطلبات إكساب الطالب معلمي العلوم مقومات
الرتبية الصحية الالزمة لقيامهم بتعليم معارفها ومهاراهتا
لطالب املرللة الثانوية .وذلك من خالل استطالع آراء
بعض املتخصصر يف حاالت الرتبية الصحية باستخدام
استبانة ،واستمارة حب (فان دالر4228 ،م )425 ،على
النحو اآليت:
أ .أعدت صورة أولية الستبانة هدفت إىل تعرف آراء
املتخصصر يف مقرر الصحة املدرسية .وقد مت تضمينها
أهداف املقرر ،وموضوعاته ،وطرائقه وأنشطته ،وأساليب
تقوميه ملعرفة آرائهم لول (كفاية أهداف املقرر ،ودرجة
ول حمتواه وموضوعاته مفاهيم الصحية الالزمة ملعلم
العلوم ،وتنوع طرق تدريسه وأنشطته ،ومناسبة أساليب
تقوميه) .وطُلب من املستجيب وديد رأيه ىف كل عنصر من
عناصر املقرر (وفق طريقة ليكرت اخلماسية) وتدوين أهم
مِّبرات رأيه.
أعدت صورة أولية الستمارة حب هدفت إىل مجع
ب.
بيانات لول واقع تدريس مقرر الصحة املدرسية ،وذلك من
خالل املقابلة الشخصية مع ( )1من أعضاء هيئة التدريس
ممن كانوا قائمر بتدريسه .وتضمنت االستمارة ثالث
عبارات لول درجة تضمن املقرر خِّبات تفي مبتطلبات قيام
الطالب معلمي العلوم باألدوار التكاملية املأمولة للمشاركة يف
تعليم منه الرتبية الصحية والبدنية الوارد خبطة املناه
الدراسية املطورة للمرللة الثانوية (بنر) ،ودرجة كفاية عدد

الساعات التدريسية املخصصة للمقرر ،ودرجة قيام الطالب
املعلمر خالل دراستهم له بأنشطة تعلم ذايت مبساعدة
احلاسوب .واستكملت بيانات االستمارة خالل مقابلة
البال الشخصية لكل مستجيب ،وذلك برصد استجاباته
يف استمارة البح بعالمات تعِّب عن رأيه (وفق طريقة
ليكرت اخلماسية) ،وتدوين أهم املاللظات لول كل عبارة
من عبارات االستمارة من واقع خِّباته يف تدريس املقرر.
ج .مت عرض االستبانة واستمارة البح يف صورتيهما األولية
على ( )5حمكمر متخصصر يف القيام والتقومي؛ وذلك
للتحقق من صدقهما ومناسبتهما جلمع بيانات تقييمية ملقرر
الصحة املدرسية ،وقد أجريت التعديالت املقرتلة على كل
من االستبانة واستمارة البح .
د .أعيد عرض االستبانة واستمارة البح يف صورتيهما
النهائية على احملكمر ،حلساب نسب االتفاق بر اآلراء،
فكانتا ( ،%25و )%24على الرتتيب .وتشري النسبتان إىل
مناسبتيهما كأداتر صاحلتر جلمع بيانات الدراسة
االستطالعية التقييمية لوصف مقرر الصحة املدرسية (ملحق
ا) و(ملحق.)3
ه .مت تطبيق االستبانة على ( )41من أعضاء هيئة التدريس
(يف أقسام املناه وطرق التدريس والعلوم والبدنية) بكليات
املعلمر يف جدة ومكة املكرمة والطائف ،و( )41من أعضاء
هيئة التدريس يف ختصصات علمية (صحية وطبية) بكليات
جامعيت امللك عبدالعزيز وأم القرخ ،و( )41من أطباء
الصحة املدرسية يف جدة ومكة املكرمة .كما متت املقابلة
الشخصية لـ ( )1من أعضاء هيئة تدريس املقرر يف كليات
جدة ،ومكة املكرمة ،والطائف ،وطرلت عليهم عبارات
استمارة البح .
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وأظهر نتائج الدراسة االستطالعية ما يأت :

33
املطورة

 أن مقرر الصحة املدرسية يُع لد املقرر الرئيس الذي كان
يستهدف إكساب الطالب بعض املعارف واملهارات الصحية
بتعريفهم مفهوم الصحة العامة وعالقتها بالصحة املدرسية،
وقد اشتمل على موضوعات :التغذية ،وأنواع املواد الغذائية،
وأمراض سوء التغذية ،والتسمم الغذائي ،والعدوخ ،واملناعة،
واألمراض املعدية ،واألمراض اجلنسية ،واإلسعافات األولية،
واقتصرت طرق تدريسه وأنشطته على حماضرات نظرية ،بواقع
ساعة أسبوعيا ،على مدخ فصل دراسي والد ،ويتم تقومي
الطالب الذين يدرسونه بتطبيق ثالثة اختبارات مقالية
عليهم :األول والثاين منهما يف األسبوعر السابع والثاين
عشر من كل فصل دراسي ،وخيصص لكل منهما ()31
درجة ،أما االختبار الثال فهو اختبار هنائي ،يُطبق يف
األسبوع اخلامس عشر ،وخيصص له ( )11درجة.
 أن املتوسط التقييمي النسيب للمقرر كان )%5311( :لكفاية
أهدافه ،و( )%1117لشمول موضوعاته ،و()%1515
لتنوع طرق تدريسه وأنشطته ،و( )%5514ملناسبة أساليب
تقوميه ،وبذلك مل يتجاوز املتوسط النسيب التقييمي العام
للمقرر ( ،)%5415ومجيعها تقديرات نسبية منخفضة،
تشري إىل حمدودية درجة رضا املتخصصر عن مناسبة املقرر
بواقعه احلايل إلكساب مقومات الرتبية الصحية والبدنية
للطالب املعلمر ،لي مل يصل تقييمهم له لد املستوخ
املأمول ،وهو موافقتهم على مناسبته بدرجة كبرية (.)%71
 خلو املقرر من اخلِّبات التعليمية املرتبطة باجلوانب الصحية
ذات الصلة باألنشطة الرياضية اليت ينبغي أن يتفهمها
الطالب املعلمون ،كي يتمكنوا من القيام باألدوار التكاملية
املأمولة منهم لتحقيق أهداف منه الرتبية الصحية والبدنية

الذي تضمنته اخلطة الدراسية اجلديدة للمناه
اخلاصة باملرللة الثانوية (بنر).
 مت التدريس الفعلي للمقرر خالل ( )43أسبوعا ،وبواقع
ساعة والدة أسبوعيا .ويرخ القائمون بتدريسه عدم كفاية
الساعات املخصصة لتدارم كافة اخلِّبات التعليمية الالزمة
لتنمية مقومات الرتبية الصحية لدخ الطالب معلمي العلوم.
 اقتصرت طرق تدريس املقرر على حماضرات نظرية،
وغابت عنه أنشطة التعلم الذايت مبساعدة احلاسوب.
وىف ضوء ما أظهرته النتائ رأخ البال ضرورة إجراء هذه
الدراسة لتاليف هذا القصور ،ووضع تصور مقرتح لِّبنام
تدرييب للرتبية الصحية سيكون توجه مستقبلي أمثل لتاليف
القصور الواقع ،السيما إذا ما روعيت فيه مستجدات
حاالت الرتبية الصحية والبدنية اليت تتضمنها املناه املطورة،
وما يفرضه الواقع املتغري للمشكالت الصحية ىف امليدان
املدرسي.
وىف ضوء ما تقدم وددت مشكلة البح يف تساؤل رئيس
هو:
ما ياعلية برنامج تدرير حاسوب مقترح ي التربية الصحية على
تنمية التحصيل واالتجاه نحو التالم الذات

بمدينة جدة؟

لدى مالم الالو

وتفرع عن هذا التساؤل عدد من األسئلة الفرعية اآلتية:
 .4ما الِّبنام التدرييب املقرتح للرتبية الصحية ملعلمي العلوم؟
 .3ما فاعلية الِّبنام التدرييب املقرتح تعلمه مبساعدة
احلاسوب يف تنمية وصيل معلمي العلوم لبعض معارف
الرتبية الصحية؟
 .4ما فاعلية الِّبنام التدرييب املقرتح يف تنمية اجتاهات
معلمي العلوم مو تعلم معارف الرتبية الصحية ذاتيا مبساعدة
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احلاسوب؟
 .1ما العالقة بر وصيل معلمي العلوم بعض معارف الرتبية
الصحية واجتاهاهتم مو تعلمها ذاتيا مبساعدة احلاسوب؟
أهداف البح .

الصحية اليت تساعدهم على تعليم مناهجها لطالهبم.
 .3تقدمي مناذج تفصيلية لبعض الولدات الدراسية اخلاصة
مبوضوعات الرتبية الصحية اليت مل ترد تفصيالهتا يف
الدراسات السابقة.
 .4تزويد املسؤولر عن تطوير برام إعداد املعلم بنتائ
جتربة علمية ميكن اإلفادة منها يف وسر مستوخ الرتبية
الصحية للطالب املعلمر.
 .1توجيه أنظار املتخصصر يف اجملاالت املختلفة للرتبية
الصحية إىل أدوارهم التكاملية يف برام الرتبية الصحية،
للمساألة يف تفعيل جهودهم التطويرية لِّبام إعداد معلمي
العلوم ،ومن مث احلد من انتشار املشكالت الصحية.
 .5تقدمي أدوات حبثية ميكن أن تفيد البالثر يف حال الرتبية
الصحية.
 .1توظيف تطبيقي ألمناط التعلم مبساعدة احلاسوب ،لتنمية
مهارات املعلمر يف استخدامها.
 .7هتيئة فرص تطبيقية لتدارم معلمي العلوم بعض
املشكالت الصحية يف الواقع امليداين اليت تنمي مهاراهتم
احلياتية ،وذلك من خالل أدوارهم ضمن فرق حموعات
التعلم التعاوين ،ومشاركاهتم يف مناشط التعلم اإللكرتوين،
والتدريس املصغر.
 .4لدود البح .

 .2أهمية الرحث.

التزم البح احلدود اآلتية:

هدف البح إىل:
 .4بناء برنام تدرييب مقرتح يف الرتبية الصحية ميكن تعلمه
ذاتيا مبساعدة احلاسوب ،ملعلمي العلوم.
 .3قيام وصيل معلمي العلوم لبعض معارف الرتبية الصحية
الواردة يف الولدات التجريبية الثالث من الِّبنام التدرييب
املقرتح.
 .4قيام اجتاه معلمي العلوم مو تعلم بعض معارف الرتبية
الصحية ذاتيا مبساعدة احلاسوب.
 .1التعرف على فاعلية الِّبنام التدرييب املقرتح يف تنمية
وصيل معلمي العلوم يف ضوء دراستهم الولدات التجريبية
الثالث مبساعدة احلاسوب.
 .5التعرف على فاعلية الِّبنام التدرييب املقرتح يف تنمية
اجتاهات معلمي العلوم مو تعلم بعض معارف الرتبية
الصحية ذاتيا مبساعدة احلاسوب.
 .1التعرف على العالقة بر وصيل معلمي العلوم لبعض
معارف الرتبية الصحية واجتاهاهتم مو تعلمها ذاتيا مبساعدة
احلاسوب.
يســتمد البح ـ أأليتــه مــن أأليــة حــال الرتبيــة الصــحية إلعــداد
معلمــي العلــوم؛ ملــا يرتتــب علــى ذلــك مــن نتــائ إجيابيــة علــى
مســتويات الــوعي الصــحي لــديهم ،ومــن مث علــى تالميــذهم،
لي يتوقع أن يساهم البح يف:
 .4إفادة معلمي العلوم بإكساهبم بعض املعارف للرتبية

 المجال الرشري :اقتصر تطبيق البح على عينة بلغ
عددها ( )11من املتخصصر يف الرتبية الصحية العاملر
دة ،ومكة املكرمة ،والطائف يف اململكة العربية السعودية.
كما مت تطبيق الِّبنام على عينة من معلمي العلوم يف
حمافظة جدة بلغ عددهم ( .)48
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 المجال الزمن  :مت تطبيق البح

خالل العام الدراسي

األول عام 4143 /4144هـ.

 المجال الموضوع  :مت االلتزام بتوصيف الِّبنام التدرييب
املقرتح للرتبية الصحية وفق عناصر اإلطار التوصيفي العام
للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية
السعودية ،واقتصر التجريب على ثالث ولدات من الِّبنام
التدرييب املقرتح ،وهي :ولدة اإلصابات الرياضية ،والتغذية
الرياضية ،واإلدمان .
 .1مصطلحا الرحث.
 .1التربية الصحية

.Health Education

عرفها ) (Rowentree : 2001, 113بأهنا ":موضوعات وقق
الصحة اجلسمية ،والعقلية ،والنفسية للمتعلمر ،وتتعلق
بالتغذية ،والتدريبات الرياضية ،وغريها من املوضوعات ذات
اآلثار الصحية مثل :التدخر ،واملخدرات ،واألمراض".
كما عرفها (اللقاين،واجلمل3114،م )411،بأهنا ":قدر من
املعارف ،واملهارات ،واالجتاهات اليت تقدم يف حال الصحة
العامة ،وتساعد يف إدراك السلوكيات والعادات الصحية
السليمة ،اليت توافق توجهات اجملتمع ،مع املشاركة النشطة يف
للها".
ويقصد هبا يف البح احلايل :تلك املعارف ،واملهارات،
واالجتاهات اليت يلزم تنميتها لدخ معلمي العلوم ،ليقوموا
بدورهم يف تدريس منه الرتبية الصحية ،للمساألة يف وقيق
الصحة اجلسمية ،والعقلية ،والنفسية لدخ تالميذهم .ويُقام
اجلانب املعريف لبعض مفاهيم الرتبية الصحية باالختبار
التحصيلي الـ ُمع ّد هلذا الغرض.
 .2االتجاه نحو التالم الذات بمساعدة

الحاسوب Attitude

toward Self learning by Computer Assisted
).Instruction (CAI
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عرف "جيلفورد" االجتاه بأنه":استعداد وجداين مكتسب
جيعل الفرد يستجيب بالقبول أو الرفض للمواقف ،أو
األشخاص ،أو املوضوعات اليت تُعرض عليه" (نقال عن جابر
4281 ،م.)42 ،
كما عرف (يوسف 3113 ،م )117 ،االجتاه مو التعلم
الذايت بأنه ":استعداد وجداين مكتسب ثابت نسبيا ،يظهر ىف
استعداد الفرد للبح عن مصادر متعددة للمعرفة ،والبح
عن دور إجيايب يف عملييت التعليم والتعلم".
ويعرف االجتاه مو التعلم الذايت مبساعدة احلاسوب يف
البح احلايل بأنه" :حمصلة استجابات القبول أو الرفض
للعبارات اليت تعكس إجيابيات التعلم الذايت لبعض مفاهيم
الرتبية الصحية مبساعدة احلاسوب أو سلبياته ،ويقام
باستخدام مقيام االجتاه الـ ُمع ّد هلذا الغرض.

 .5اإلطار النظري والدراسا السابقة:
أوال  :التربية الصحية
ً

تعد الرتبية الصحية فرعا من فروع العلوم اليت تدرم كيفية
تطوير وترقية احلياة الصحية لإلنسان ،سواء من نالية دراسة
األمراض ومسبباهتا وطرق انتقاهلا ،أو ما يتعلق بنشر الوعي
الصحي ،وتطوير صحة البيئة ،ومكافحة األخطار الصحية
ومعاجلتها ،األمر الذي يستوجب وقيق السالمة اجلسمية،
واالجتماعية ،والعقلية الكاملة وكيفية الوقاية منها (حماسنة،
4224م.)74 ،
لذلك فقد اعتنت مجيع الدول املتحضرة والنامية هبذا الفرع
من العلم؛ إذ إهنا يف كفالها املتواصل لبناء أمة قوية وجيل
صحيح حيتم عليها أن تبدأ برعاية اإلنسان منذ البداية
(البغدادي4222 ،م.)411 ،
وتعد املدرسة مؤسسة تعليمية وتربوية تلعب دورا مهما يف
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تكوين التالميذ من النالية التعليمية ،والثقافية ،كما أهنا ترعى
التالميذ من النالية الصحية السليمة للتالميذ وإكساهبم
السلوك الصحي السليم ،وهذا يؤدي يف النهاية إىل النهوض
مبستوخ الصحة العامة للمجتمع وهتتم مجيع الدول يف الوقت
احلاضر بالصحة املدرسية وتوفر هلا مجيع الوسائل اليت تساهم
يف جناح أفرادها (أسعد4222،م ،)41،وقد أثبتت الدراسات
أن نقص التغذية ،وسوء الوضع الصحي يف املدارم االبتدائية
من بر أسباب قلة التحاق األطفال باملدارم ،وكثرة الغياب
والتسرب املبكر من الدراسة ،وسوء األداء داخل الفصل
(األنصاري3117 ،م.)47 ،
مفهو التربية الصحية:

تعددت التعاريف اليت وضعت من قبل املتخصصر ملفهوم
الرتبية الصحية لكن بالرغم من هذا التعدد إال أن مضمون
هذه التعاريف يكاد يكون متقاربا ومؤكدا يف الوقت ذاته على
العالقة املميزة بر الرتبية والصحة ،وسوف نستعرض فيما يأيت
بعض التعاريف اليت توضح مفهوم الرتبية الصحية.
فقد عرفتها (منظمة الصحة العاملية4228،م) بأهنا":
التعليم املوجه مو تقدمي املعرفة وإكساب املتعلمر حموعة من
االجتاهات واملهارات املتعلقة بالصحة؛ هبدف تكوين السلوك
الصحي للحفاو على الصحة أو النهوض هبا أو كليهما.
وعرفها (سالمة3114،م (44 ،بأهنا ":عملية تربوية تسعى
لرتمجة احلقائق الصحية املعروفة إىل أمناط سلوكية صحية سليمة
على مستوخ الفرد واجملتمع ،وذلك باستعمال األساليب
الرتبوية احلديثة".
وعرفها (األمر 3111 ،م )8 ،بأهنا ":عبارة عن هتيئة
خِّبات تربوية متعددة هتدف إىل التأثري الطيب على عادات
الفرد ،وسلوكه ،واجتاهاته ،ومعارفه ،مما يساعد على رفع

مستوخ صحته وصحة اجملتمع الذي يعيش فيه " .
وعرف (الل4143،ه )45،الرتبية الصحية بأهنا:
"عملية مساعدة تلميذ املدرسة على تكوين اجتاهات صحية
سليمة واتباع السلوك الصحي يف لياته اليومية ،مبا حيافظ
على صحته ،وصحة أسرته ،وصحة حتمعه" .
ومن خالل قراءتنا للتعريفات السابقة فإننا ناللظ ما يأيت:
أوالً :اتفاق هذه التعاريف على العالقة الوثيقة بر الرتبية
والصحة؛ فكالألا يسعى إىل توفري الظروف املالئمة للفرد؛
ملساعدته على النمو الشامل يف مجيع النوالي اجلسمية،
والعقلية ،واالنفعالية ،واالجتماعية.

ثانيًا :الغاية األساسية من الرتبية الصحية إكساب الفرد املعرفة
الصحية املناسبة والفعالة اليت تؤدي إىل تكوين اجتاهات
وعادات سليمة لدخ الفرد.

ثالثًا :ناللظ اإلشارة يف التعريفر األخريين إىل أن الرتبية
جلميع أفراد اجملتمع ،ال سيما تالميذ املدارم للعمل على تغيري
سلوكهم ،وطبيعي أن الرتبية الصحية يف الصغر يكون أثرها
أعمق ،وتوجيهها أكثر نفعا ،ولذلك كان البد أن توجه الرتبية
الصحية لألطفال يف سن مبكرة؛ لكي يكون اهلدف أبعد
تأثريا ،وأكثر وقيقا.
راباا :تؤكد التعاريف السابقة على إبراز دور املدرسة يف نشر
ً
ووقيق أهداف الرتبية الصحية.
أهداف التربية الصحية:

ميكن تصنيف أهداف الرتبية الصحية إىل ثالثة أهداف
رئيسة:
 .4توفري بيئة صحية سليمة.
 .3إتالة الوسائل واملصادر واخلدمات الضرورية للمحافظة
على صحة األفراد.
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 .4ل األفراد على السلوك الواعي والذكي ،واملسؤول عن
أمان صحتهم وصحة أفراد اجملتمع.
بر (احلصر4221 ،م( ،)452،سالمة4227،م،)14،
) ،(Lachter and others,1999و) ،(Thackeray,2001و
(أبو قمر3113 ،م )38 ،37 ،أن أهداف الرتبية الصحية
تنحصر فيما يأيت:
أ -مساعدة التالميذ على اكتساب مهارات صحية مناسبة.
ب -مساعدة التالميذ على اكتساب معلومات ومفاهيم
صحية سليمة عن أنفسهم ،وحتمعهم ،وبيئتهم ،وبصورة
تطبيقية.
ج-مساعدة التالميذ على اكتساب األسلوب العلمي يف
املعيشة والتفكري مبا يؤثر على صحتهم وصحة حتمعاهتم
وبيئتهم.
د -مساعدة التالميذ على اكتساب اجتاهات ،وقيم،
ومهارات صحية مناسبة بطريقة تطبيقية ،مبا يؤثر على
تكوين عادات صحية سليمة وسلوك محيد مو الصحة
والعناية باجلسم.
ه -مساعدة التالميذ على تنمية عناصر التنور الصحي
لديهم ،مبا يساعدهم على اختاذ قرارات سليمة جتاه
صحتهم الشخصية وصحة حتمعهم وبيئتهم.
و -مساعدة التالميذ على تقدير جهود العلماء واألطباء يف
حال الطب والصحة.
ز -التوعية بدور العلم والتقنية يف االرتقاء بصحة اإلنسان.
ويضيف (الفرا4281،م)448،
ح -تكوين الفهم السليم لدخ املتعلمر عن الطريقة اليت
تعمل هبا أجهزة اجلسم ،وكيف ميكن احملافظة عليها،
والتمتع بالصحة اجليدة تبعا لذلك.
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وأضاف ( السبول3115 ،م )31،أهدافا للرتبية
الصحية نذكر منها:
ط -تغيري ما هو غري صحيح من معارف املتعلمر،
وعاداهتم ،وسلوكياهتم إىل أنواع من السلوك والعادات،
واالجتاهات ،واملعارف الصحية من أجل الوقاية من
األمراض.
ي -النهوض من املفهوم العالجي إىل املفهوم الوقائي ،وخلق
حتمع متفوق صحيا ،ومعرفة أسباب األمراض،
واإلصابات لتجنبها ،وبالتايل عدم اللجوء إىل العالج.
ك -معرفة العادات السليمة للتغذية والتدريب عليها.
ل -تقدمي املعلومات الكافية عن األمراض ،وبالتايل تقليل
تكاليف اإلصابة وتوفري تكاليف العالج اليت تكون
باهظة الثمن مقارنة بتكاليف التوعية والوقاية الزهيدة.
م -القدرة على املشاركة ملعرفة املشكالت الصحية؛ ألجل
التطوير واملساألة يف وسر البيئة.
من خالل الرجوع إىل أدبيات اجملال ميكن إجياز أهداف الرتبية
الصحية فيما يأيت:
 إكساب التالميذ معلومات مرتبطة حبياهتم ،ومتعلقة
باجلوانب الصحية املختلفة كالغذاء ،والبيئة ،والنظافة.
 مساعدة التالميذ على معرفة لاجاهتم الغذائية الالزمة
هلم خالل مرالل النمو.
 تكوين االجتاهات اإلجيابية لدخ التالميذ.

 إكساب التالميذ العادات الصحية السليمة اليت
تساعدهم على احملافظة على لالتهم الصحية.
 إكساب التالميذ سلوكيات صحية سليمة من خالل
خِّبات (أنشطة) تعليمية.
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 تعديل السلوكيات واالجتاهات الصحية الضارة هبم
وببيئتهم اليت تواجههم يف لياهتم اليومية ،مما يساعدهم
على اكتساهبا وممارسة السلوك والعادات الصحية السليمة.
 اتباع التالميذ السلوك الصحي السليم ،والبعد عن
السلوك الذي ينطوي على خماطر تضر هبم أو تضر
باآلخرين.
 إكساب التالميذ مهارة البح عن املعلومة الصحية
من مصادرها املختلفة.
 تنمية قدرة األفراد على اختاذ القرارات الصحية املهمة؛
للحفاو على لياهتم ووقايتهم من األمراض.
 إكساب التالميذ سلوكيات األمان والسالمة
الشخصية.
 تنمية الوعي باملشكالت البيئية واقرتاح للول هلا؛
لتحسر نوعية البيئة اليت يعيشون فيها.
 مساعدة األفراد على االستفادة من اخلدمات الصحية
املتوافرة يف اجملتمع.

أسس التربية الصحية:
تقوم الرتبية الصحية على عدد من األسس ومنها كما
ذكر(سالمة4227،م)434 –442،
 .4ضرورة تناسب مناه الرتبية الصحية مع مرالل منو
التالميذ؛ لي إن مظاهر النمو يف كل مرللة ختتلف عن
غريها من املرالل من لي درجته ،ومظهره مع األخذ يف
االعتبار أن ممارسة العادات الصحية قد تأيت نتيجة لعملية
النض والتعلم معا.
 .3ضرورة ارتباط مناه الرتبية الصحية ببيئة التالميذ؛
لىت تساعدهم على التفكري واملشاركة يف املشروعات،

واقرتاح احللول لرفع املستوخ الصحي يف البيئة من خالل
استغالل املواقف املختلفة يف البيئة اليت يعيشون فيها.
 .4ضرورة ارتباط مناه الرتبية الصحية حباجات التالميذ
وميوهلم؛ ألهنا هي السبيل املباشر إىل عقوهلم ،وعن طريقها
تستطيع أن وقق كثريا يف ميدان الرتبية الصحية.
كما ذكر ( األمر3111،م )44 ،عددا من األسس:
 .1الرتبية الصحية مسؤولية مشرتكة بر البيت ،واملدرسة،
واجملتمع ،وإن لآلباء دورا مهما يف إجنالها.
 .5تتوقف الصحة الشخصية على عوامل وراثية وعوامل
مكتسبة  ،فالعوامل املكتسبة تكون من البيئة  ،وبالنسبة
للتالميذ فإنه ميكن التأثري يف العوامل املكتسبة؛ وذلك
لتوجيههم إىل األسلوب الصحيح يف لياهتم.
 .1التعليم الصحي يف املدرسة وتدريب التالميذ على اتباع
األسلوب الصحي يف لياهتم اخلاصة جيعل هلم الفائدة يف
لياهتم وحتمعهم.
وأضاف (الفرا4281 ،م )442،أسسا أخرخ للرتبية الصحية
منها:
 .7تدريس برام الرتبية الصحية باعتبارها جزءا من املنه
.
 .8وضع خطة لِّبام الرتبية الصحية يف مجيع املرالل
الدراسية.
 .2االستفادة من الدراسات العلمية احلديثة يف تطوير
الرتبية الصحية يف مدارسنا.
جوانب التربية الصحية:

تتعدد جوانب الرتبية الصحية بتعدد القضايا واملشكالت،
والكوارث اليت تواجه األمم ،وهي متشابكة ومتداخلة ،حبي
يتعذر الفصل بينها ،فكل جانب يؤثر يف اجلوانب األخرخ
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) ،(Schiraid et al,2000و ) ،(Clapp&others,2001و

) ،(Ramay et al,2001و ) ،(Johnsone et al, 2001وطبقا
لتعريف منظمة الصحة العاملية للصحة اليت تعرف بأهنا":
لالة من الكفاية يف النوالي البدنية ،والعقلية ،واالجتماعية،
والنفسية" والتعريف السابق يأخذ يف االعتبار ثالثة جوانب
هي(:بدين– اجتماعي– نفسي وعقلي) ،ويهتم هذا اجلانب
باآليت:
 .4التغذية املناسبة والعادات الغذائية الصحية.
 .3أعضاء ،وأجهزة ،وتركيب جسم اإلنسان والصحة
الشخصية.
 .4صحة احلوام.
 .1صحة األسنان.
 .5األمراض ومسبباهتا ،وطرق الوقاية منها.
 .1السالمة الشخصية واإلسعافات األولية.
 .7صحة البيئة واجملتمع.
دور المالم ي التربية الصحية للطالب:

يأيت الرتكيز على دور املعلم يف الرتبية الصحية لعدة اعتبارات
أوردها (الغامدي4131 ،ه )35،نذكر منها:
 .4أن املعلم يقضي مع الطالب وقتا أطول من الوقت
الذي يقضيه أي من العاملر يف اجملال الصحي.
 .3أن املعلم حيسن التواصل مع الطالب من لي تدريبه
على مهارات التواصل وإيصال املعلومات أكثر من األطباء.
 .4أن املعلمر يهتمون عموما بالقضية الصحية للطالب
العتبارات إنسانية وأخرخ تعليمية.
 .1يوجد املعلمون يف كل اجملتمعات وبأعداد تفي بإيصال
الوعي الصحي للطالب ،وذلك أكثر من األطباء وبقية
منسويب األسرة الصحية.
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ثانيا  :التاليم والتالم بمساعدة الحاسوب.

أكد ) (Robert and Others,2006, 25على ضرورة
مسايرة املعلم مستجدات املعرفة التخصصية ،وذلك باستثمار
التقنية وتوظيفها يف تنوير ذاته ،وتطوير ممارساته؛ ليستمر أداؤه
على مو أفضل ،ومن مث يتحقق النفع له وللمجتمع .وقد
لدد (شرف الدين4221 ،م )55،و &Kinze
) )Others,1996, 20عدد الفوائد اليت تنت عند توظيف
احلاسوب يف عملييت التعلم والتعليم ومنها:
 تغري دور املعلم يف العملية التعليمية ،فال يقتصر دورهعلى تقدمي املعرفة فحسب؛ بل يصبح موجها هلا ،ومتعلما يف
الوقت نفسه.
زيادة مستوخ التعاون بر املعلم واملتعلمر.
 مرونة التعلم ،ليوكيفما شاء.

ميكن للمتعلم أن يتعلم مىت شاء

 تغري طرق التعلم باالستقبال السليب إىل التعلم عن طريقالتعلم اإلجيايب والتوجيه الذايت.
 زيادة استقاللية املتعلم عن اآلخرين ،مما يبعده عنالتنافس السليب واملضايقات.
 -زيادة التحصيل الدراسي والثقايف للمتعلمر.

 -تنامي روح املبادرة ،واتساع أفق تفكري املتعلم.

 لل مشكالت املتعلمر الذين يتخلفون عن زمالئهم.كما أشار (سالمة4228 ،م )71،إىل عدد من العوامل
املشجعة على التعلم مبساعدة احلاسوب ،مثل:
 .4الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومات .ومنها :الكتب
اإللكرتونية  ،Electronic Booksوالدوريات ،Periodicals
وقواعد البيانات  ،Data basesواملوسوعات ،Encyclopedias
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واملواقع التعليمية .Educational sites
 .3االتصال غري املباشر (غري املتزامن) .يتم باستخدام الِّبيد
اإللكرتوين  E-mailللمراسالت الكتابية ،والِّبيد الصويت
 Voice-mailللمراسالت الصوتية.
 .4االتصال املباشر (املتزامن) .لي ميكن التخاطب
الكتايب  ،Relay-Chatأو التفاعل الصويت Voice
 ،interactionأو التواصل يف مؤمترات مرئية Video-
.Conferencing

ومن الضروري تفعيل التعلم مبساعدة احلاسوب من
خالل االستعانة بشبكة اإلنرتنت يف التعليم املباشر داخل
صفوف الدراسة ،وقاعاهتا ،ومعاملها .وميكن البدء عن طريق
إنشاء موقع إلكرتوين على شبكة اإلنرتنت ،وتبب فيه
املعلومات بصيغة صفحات نسيجية  .Webحبي تشتمل
على شرح موضوعات دراسية ،وجتارب علمية ،وأمثلة حملولة،
واختبارات ذاتية ،وحموعات نقاش ،وروابط باملواقع ذات
الصلة على اإلنرتنت ،وميكن للمتعلم طرح األسئلة وتلقي
اإلجابات عنها ،واالستعالم عما يلزمه من استفسارات
إرشادية ،أو مناشط ،أو مصادر تعلم ،لي تتزايد احلاجة إىل
التعليم مبساعدة احلاسوب؛ نظرا لتزايد املشكالت اليت تواجه
التعليم التقليدي (الفنتوخ والسلطان4222 ،م.)43،
ثالثًا :التحصيل:

التحصيل الدراسي لصيلة ،أو مجلة التغريات املعرفية،
واملهارية ،والوجدانية املكتسبة من قبل املتعلم؛ إذ يعرفه
(خضر3111 ،م )24،بأنه ":مدخ ما وقق لدخ التلميذ من
أهداف التعلم؛ نتيجة دراسته ملوضوع من املوضوعات
الدراسية".
االخترارا التحصيلية:

ذكر (العزاوي3117،م )42،أن االختبارات التحصيلية تعد
بأنواعها املختلفة من أكثر أساليب التقومي وأدواته شيوعا يف
تقومي التعلم املعريف؛ فهي عبارة عن أداة من أدوات القيام
تتكون من عدد من الفقرات أو األسئلة جياب عنها ،وعادة
ما يتم تقدير اإلجابات مبقاييس عددية أو درجات تقديرية.
يوائد االخترارا التحصيلية:

ترجع أألية االختبارات التحصيلية ملا هلا من فوائد
عديدة يف حال تقومي التعلم كما ذكرها (زيتون4138 ،هـ،
 )347كاآليت:
 .4مساعدة الطالب على وديد ما إذا كان الطالب قد
أتقن مفردات احملتوخ التعليمي.
 .3احلكم على فعالية اسرتاتيجية التدريس ،خاصة إذا أخذ
يف احلسبان نتائجهم ككل.
 .4تشخيص صعوبات التعلم بغية تنظيم الوصفات
العالجية املناسبة.
 .1االلتفاو بالتعلم فرتة أطول عن طريق عمل اختبار من
وقت آلخر.
 .5وديد مدخ متكنهم من متطلبات التعلم املسبقة من
عدمه.
 .1وديد مستويات الطالب املختلفة يف اجلوانب اليت
يقيسها االختبار.
اخترار االختيار من متادد :

اعتمد البح احلايل على منط االختبار االختيار من متعدد،
فقد ذكرت (عيد3111 ،م )424،بأن اختبار االختيار من
متعدد يستخدم يف التعريف ،والغرض ،والسبب ،ومعرفة
اخلطأ ،والتمييز ،والتشابه ،والرتتيب ،وهو أفضل األنواع؛ ألنه
أكثرها صدقا وثباتا .فنستطيع من خالل اختبار االختيار من
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متعدد قيام مستويات اجملال املعرفية اآلتية:
 .4التذكر.
 .3االستيعاب (الفهم).
 .4التطبيق.
وفيما يأيت أهم مميزات وحمددات (عيوب) اختبارات االختيار
من متعدد كما ذكرها (الكسواين ،وآخرون3117 ،م–472،
:)481
أهم مميزا اخترار االختيار من متادد:

 .4تغطي أكِّب كمية من مفردات احملتوخ.
 .3سهلة التصحيح.
 .4يعد حال التخمر فيها أقل.
أهم محددا اخترار االختيار من متادد:

 .4صعوبة اإلعداد والتصميم.
 .3تعجز عن قيام بعض القدرات عند الطلبة.
 .4إمكانية الغش فيها سهلة.
راباا  -:االتجاها :
ً

هنالك عدة نظريات ميكن أن تفسر تكوين االجتاهات مو
شىت املوضوعات والظواهر ،وأبرز هذه النظريات النظرية
السلوكية ،والنظرية املعرفية ،ونظرية التعلم االجتماعي،
(ملحم3111،م .)411 ،وتستند النظرية املعرفية إىل افرتاض
أن األفراد يدركون ما يواجهونه بصور خمتلفة ومرتبطة بالطريقة
اليت يدركوهنا ،ويتحدد ذلك مبا لديهم من معارف وأبنية معرفية
واسرتاتيجيات معرفية يف خزن املعرفة واستيعاهبا .ولذلك فإن
اجتاهات الفرد عبارة عن صور ذهنية خمزونة لدخ الفرد على
شكل خِّبات مدحة يف أبنيته املعرفية ،وهكذا فإن االجتاهات
أبنية معرفية خمزونة يف ذاكرة األفراد (قطامي
وقطامي3114،م ،)411،وتعمل هذه النظرية على مساعدة
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املتعلم على إعادة تنظيم معلوماته بشأن موضوع االجتاه،
وإعادة تنظيم البب املعرفية املرتبطة به يف ضوء املعلومات
والبيانات املستجدة بشأن املوضوع (الشناوي
وآخرون3114،م)481 ،
أهمية االتجاها

االجتاه النفسي اجتاه تصوري كالغريزة ،وهو يستعمل من
أجل التوصل إىل معرفة درجة مواقف األشخاص من العادات
والتقاليد ،أو املباد والقيم السائدة ،ومعرفة اجتاههم من
نالية عدد من العناصر البشرية والعقائد السياسية ،وأن
مظاهر احلياة النفسية كافة ختضع لالجتاهات.
(لسر4285،م .)2،ودراسة االجتاهات من أهم نوات
عملية التنشئة االجتماعية ،وهي تعد حمددات موجهة ضابطة
منظمة للسلوك االجتماعي( .ملحم3111،م)455 ،
لقد كان الفيلسوف اإلجنليزي سبنسر  Sbenserأول من
استعمل تعبري اجتاه يف مؤلفه املباد األوىل عام 4813م ،ومل
يتفق على وضع تعريف مشرتك لالجتاهات وطبيعتها ،لكن
أكثر التعاريف قبوال تعريف العامل جوردوت البورت ،وهو أن
االجتاه لالة من االستعداد النفسي والعقلي النات من جتربة
الفرد وخِّبته اليت تسبب تأثريا موجبا ،أو ديناميا يف
استجابات الفرد لكل املوضوعات واملواقف اليت ترتبط هبذا
االجتاه (لسر4285،م ،)2،وتعد االجتاهات وسيلة مناسبة
لتفسري السلوك اإلنساين والتنبؤ به ،وختدم يف الوقت نفسه
لاجة إنسانية هتدف إىل إجياد االتساق واالنسجام بر ما
يقوله الفرد ،وما يفكر به ،وما يعمله
)(Wong&Anderson1974,126ذلك أن معرفة االجتاه
تساعد الشخص على تفسري املواقف واخلِّبات اليت مير هبا
وعلى إعطائها معب وداللة ،فضال عن مساعدته على التوافق
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النفسي ،واالجتماعي ،واملهين (الكبيسي والداهري،
3111م)77 ،
مكونا االتجاها

تتكون االتجاها النفسية من ثالثة مكونا :

-1

المكون الفكري فالماري

)Cognitive Component

إذ يعتمد اجتاه الفرد مو املوضوعات أو األشخاص على
ما يعرفه عنهم؛ إذ حيتوي املكون املعريف على املعلومات
واحلقائق املوضوعية املتوافرة لدخ الفرد عن موضوع االجتاه،
فإن كان االجتاه يف أساسه عملية تفضيل موضوع على
موضوع آخر ،فإن هذه العملية تتطلب عددا من العمليات
العقلية كالتمييز ،والفهم ،واالستدالل ،واحلكم ،لذا تتضمن
اجتاهات الفرد مو عدد من املشكالت االجتماعية كتلوث
البيئة أو مكافحة األمية جانبا عقليا خيتلف مستواه باختالف
تعقيد املشكلة (الشناوي وآخرون3114،م)471 ،
 -2المكون الااطف الوجدان

Affective Component

وهو الذي يتعلق بتقييم اإلنسان اإلجيايب والسليب لألشياء ،أو
األفكار ،أو ملشاعر احلب والكراهية اليت يوجهها الفرد مو
موضوع االجتاه ويرتبط بتكوينه العاطفي (حممد3111،م،
.)481
 -1المكون السلوك

فالميل للفال)

Component

Behavioral

تعمل االجتاهات بوصفها موجهات لسلوك اإلنسان ،فعندما
ميتلك الفرد اجتاهات إجيابية مو عدد من املوضوعات فإنه
يندفع مو العمل على مو إجيايب موها ،أما إذا كان حيمل
اجتاها سلبيا مو موضوع ما فإنه يستجيب على مو سليب
جتاه ذلك املوضوع( .الظاهر وآخرون3113،م.)13 ،
خصائص االتجاها

لالجتاهات خصائص متعددة أألها:

 -4االجتاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية.
 -3ال تتكون االجتاهات من فرا ؛ ولكنها تتضمن دائما
عالقة بر فرد وموضوع من املوضوعات.
 -4لالجتاهات خصائص انفعالية.
 -1تتعدد االجتاهات وختتلف لسب املثريات اليت ترتبط
هبا.
 -5تتغلب على االجتاهات الذاتية أكثر من املوضوعية من
لي احملتوخ.
 -1االجتاهات هلا صفة الثبات النسيب واالستمرار النسيب
لدخ الفرد ،ومن املمكن تعديلها وتغيريها وت ظروف معينة
(قطامي وقطامي3114،م.)475 ،
 -7االجتاهات حمددة وعامة.
 -8تقع االجتاهات بر طرفر متقابلر مثل مؤيد
ومعارض ،أو اجتاه سالب وآخر موجب.
 -2قد يقاوم االجتاه التعديل والتغيري ،أو قد يكون ضعيفا
ميكن تعديله وتغيريه (ويل وحممد3111 ،م.(414 ،
 -41االجتاهات قابلة للماللظة ،والقيام ،والتقدير ،وميكن
التنبؤ هبا.
 -44تتكون االجتاهات من بعدين رئيسر ألا :البعد املعريف،
والبعد االنفعايل.
 -43يظهر عدد من االجتاهات يف سلوكيات الفرد الشعورية
اليت يعِّب عنها بكلمات أو ألفاو خاضعة للضبط ،ويظهر
عدد آخر يف سلوكيات الفرد الالشعورية مثل سقطات
اللسان ،وغري ذلك من السلوكيات اليت ال ختضع للضبط
(قطامي وقطامي3114،م.)411،417 ،

مقاييس االتجاها

إن من أهم املقاييس املستخدمة يف العلوم االجتماعية لقيام
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خصائص خمتلفة مقاييس االجتاهات ،أي تلك اليت تستعمل
لقيام درجة اجتاه واستعداد نفسي دائم متعلق مبسائل
حمددة( .دلو4228،م)414 ،
وهناك أنواع متعددة من قياسات االجتاهات تسمى بقياسات
السالمل ومنها :طريقة بوجاردوم (مقيام البعد االجتماعي)،
وطريقة ثرستون  Thurstonاملساقات املتساوية ،وطريقة
جتمان  ، Guttmanوطريقة ليكرت  ،Likertوهذه الطريقة
ذات استخدام واسع يف البحوث الرتبوية والنفسية فقد توصل
ليكرت إىل طريقة اها طريقة التقديرات الرتاكمية ودرجة
الفرد على املقيام هي حموعة تقديراته لعبارات املقيام
مجيعها ،وقد أصبحت هذه الطريقة من أوسع الطرائق انتشارا
لبناء مقاييس االجتاهات لسهولة إعدادها ودقتها
(إليام4225،م )18 ،وغالبا ما تصنف االجتاهات يف السلم
إىل مخس بدائل هي (موافق جدا ،موافق ،مرتدد ،غري موافق،
غري موافق اطالقا) ) ، (Oppenheim,1979:134وتشمل
طريقة ليكرت اخلطوات اآلتية:
 -4مجع أكِّب عدد ممكن من العبارات ترتاوح بر التأييد
املطلق إىل املعارضة املتطرفة (أي يف االجتاهر السالب
واملوجب) مع اسقاط العبارات احملايدة.
 -3تعرض العبارات على جلنة من احملكمر من ذوي
االختصاص ،ويطلب منهم وديد اجلهة اليت تقيسها العبارة
(سلبا أو إجيابا) ،وهل هي صادقة يف قيام هذه الوجهة.
 -4تستبعد العبارات احملايدة (اليت متثل واقعا(.
 -1يعد املقيام يف صورته املبدئية.
 -5يطبق املقيام على أفراد من العينة نفسها اليت سوف
يطبق عليها هذا املقيام متهيدا لتقنينه.
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 -1إعداد الصورة النهائية للمقيام ولساب معامل الثبات
(معامل ألفا كرونباخ أو التجزئة النصفية) (إليام4225،م،
( )12العطية 4223م.)311 ،
وقد اهتمت بعض الدراسات بتنمية وصيل املعارف أو
االجتاهات من خالل التعلم الذايت ،بينما اهتمت بعض
الدراسات بتقييم حمتوخ الكتب للتعرف على مدخ اهتمامها
بالرتبية الصحية ،كما اهتمت دراسات أخرخ بالتعرف على
مستوخ الوعي مبفاهيم الرتبية الصحية ،وفيما يأيت عرض هلذه
الدراسات :على دراسا

اهتمت بتنمية المفاهيم

واالتجاها من خالل التالم الذات :

أظهرت نتائ دراسة ) (Kyle,1998أن ممارسة أنشطة
التعلم الذايت للعلوم قد أدخ إىل تكوين اجتاه إجيايب لدخ
املتعلمر مو العلوم ،وزاد من دافعيتهم لتعلم بعض
موضوعات العلوم ذاتيا .ويعد هذا لال بديال للمشكلة اليت
أكدها  %23من معلمي العلوم بشأن عدم كفاية الوقت
املتاح للتدريس ،مما يقلل من فرص املشاركة اإلجيابية
للمتعلمر.
أما دراسة (مطاوع4222 ،م) فقد أشارت إىل أألية
التعلم الذايت لبقاء أثر التعلم ودميومته ،ووسينه لقدرة املتعلم
على النقد والتقومي واالبتكار ،ومساعدته على ومله ملسؤولية
تعلمه ،وزيادته ثقته بنفسه ،ووفيزه ملواصلة تعلمه ،وتنمية
قدرته على مواجهة املشكالت يف احلاضر واملستقبل .وقد
أظهرت نتائجها أن استخدام املوديوالت التعليمية كانت
ذات تأثري حمدود يف تنمية االجتاه مو التعلم الذايت باستخدام
املوديوالت لدخ عينة من معلمي العلوم بالتعليم االبتدائي
بلغ عددها ( )411معلما ومعلمة.
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وقام ) (Sayibo and Hudson,2000بدراسة هدفت إىل
التعرف على فعالية التدريس مبساعدة احلاسوب يف تنمية فهم
طالب املرللة الثانوية مفاهيم التكاثر يف احليوان والنبات،
ويف تنمية اجتاهات الطالب مو التعلم مبساعدة احلاسوب،
وتوصلت إىل فاعلية التدريس مبساعدة احلاسوب يف تنمية
املفاهيم واالجتاهات عند الطالب.
كذلك أظهرت نتائ دراسة (Sanger and
)Others,2001فعالية احملاكاة احلاسوبية يف تنمية فهم طالب
اجلامعة مفاهيم االنتشار واأل وزية ،واستيعاهبم التجارب
التوضيحية هلا.
أما دراسة (التمار ،وسليمان3115 ،م) فقد هدفت إىل
التعرف على فاعلية التدريس املزود باحلاسوب  CAlيف
تنمية وصيل بعض مفاهيم معادالت الدرجة األوىل يف مادة
الرياضيات وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف
السابع املتوسط بدولة الكويت ،بلغ عددها ( )431طالبا،
وأظهرت نتائ الدراسة ،وجود فروق ذات داللة إلصائية
بر اجملموعتر التجريبية والضابطة يف وصيل بعض مفاهيم
معادالت الدرجة األوىل لصاحل اجملموعة التجريبية.

 .1دراسا

اهتمت بتقييم محتوى الكتب للتارف على مدى

اهتمامها بالتربية الصحية:

قامت (املشيقح4148 ،هـ) بدراسة هدفت إىل تقييم
حمتوخ مقررات األلياء للمرللة الثانوية من لي إكساهبا
للمفاهيم واالجتاهات الصحية لطالبات هذه املرللة،
ولتحقيق اهلدف استخدمت أداة اختبار وصيلي للطالبات
ومقيام لالجتاهات الصحية ،مت تطبيقه على عينة الدراسة
املكونة من ( )511طالبة من طالبات املرللة الثانوية بعسري.
وقد توصلت الدراسة إىل النتائ اآلتية:

 عدم تضمر مادة األلياء بعض املفاهيم الصحيةالضرورية لطالبات املرللة الثانوية ومنها (الصحة العقلية،
والعاطفية ،والنفسية ،واألمن والسالمة ،واستعمال الدواء،
واألمومة ،واإلسعافات األولية ،وصحة اجملتمع ،وصحة
املستهلك).
 عدم تنمية مقررات مادة األلياء للمفاهيم الصحيةالالزمة هلن بالصورة الكافية واملطلوبة.

 عدم كفاية االجتاهات الصحية لدخ الطالبات واملكتسبةمن خالل معرفة بعض مقررات مادة األلياء.
كما قام (العثمان4148،هـ) بدراسة هدفت إىل التعرف
على واقع الرتبية الصحية يف كتب العلوم بالصفوف الثالثة
العليا باملرللة االبتدائية ،باإلضافة إىل إجراء مقارنة بر
الكتب الثالثة ،والتوصل إىل بعض املقرتلات واملؤشرات
لتطوير الرتبية الصحية ،واستخدم البال استمارة لتحليل
حمتوخ كتب العلوم للصفوف الثالثة العليا يف املرللة
االبتدائية.
وتوصلت الدراسة إىل النتائ اآلتية:
 عدم وجود توازن يف توزيع جوانب الرتبية الصحية يفكتاب الصف الرابع االبتدائي.
 جسم اإلنسان أكثر املوضوعات الصحية اليت تناوهلاكتاب الصف اخلامس االبتدائي.

 السالمة والوقاية من احلوادث كان أكثر املوضوعاتالصحية اليت تناوهلا كتاب الصف السادم االبتدائي.
أما دراسة (الزهراين4134،هـ) هدفت إىل وديد أهم
القضايا واملشكالت الصحية املعاصرة اليت يعاين منها اجملتمع،
ومعرفة أهم القضايا واملشكالت الصحية املعاصرة اليت مل
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يتضمنها حمتوخ مقررات مادة األلياء باملرللة الثانوية
للطالبات ،ومعرفة القضايا واملشكالت الصحية املعاصرة اليت
تضمنها حمتوخ مقررات مادة األلياء باملرللة الثانوية
للطالبات .واستخدمت الدراسة قائمة بأهم القضايا
واملشكالت الصحية املعاصرة ،ووليل الكتب على أساسها،
وقد توصلت الدراسة إىل ضعف اهتمام مقررات مادة األلياء
لطالبات املرللة الثانوية بالقضايا واملشكالت املعاصرة.
أما دراسة (الشمراين4133،هـ) هدفت إىل التعرف على
أساسيات الرتبية الصحية واملالئمة لطالب املرللة املتوسطة
للبنر ،واليت جيب تضمينها يف كتب العلوم ،ولتحقيق هدف
الدراسة مت إعداد بطاقة وليل حمتوخ يشمل على ()41
موضوعات من مواضيع الرتبية الصحية ،وكانت العينة عبارة
عن كتب العلوم يف املرللة املتوسطة باململكة العربية السعودية،
وقد توصلت الدراسة إىل خلو كتب العلوم من أي أنشطة
تربط الطالب باملؤسسات اليت تقدم اخلدمة الصحية ،وعدم
التوائها على العناصر اليت تندرج وت كل جانب من جوانب
الرتبية الصحية اليت لتها الدراسة.
 .2دراسا اهتمت بالتارف على مستوى الوع بمفاهيم التربية
الصحية:

أجرخ (لسن وجنيب4221،م) دراسة هدفت إىل التعرف
على املستوخ العام للتنور العلمي والصحي للطالب معلمي
التاريخ الطبيعي يف بعض كليات الرتبية يف مصر .وأظهرت
نتائ الدراسة تدين مستوخ التنور الصحي للطالب ،مما يشري
إىل قصور يف إعدادهم على الوجه الذي ميكنهم من ومل
مسؤولية التوعية الصحية للمتعلمر.
كما أجرخ (الصبا 4225،م) دراسة للتعرف على مستوخ
الوعي الغذائي عند طالب كلية املعلمر باملدينة املنورة،
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وأظهرت نتائ ضعف مستوخ الوعي الغذائي لديهم وأوصت
بضرورة تضمر برنام للرتبية الغذائية كِّبنام مستقل يف
الدورات اليت تعقد للمعلمر يف خمتلف املرالل التعليمية.
كذلك كشفت نتائ دراسة (شعري4225،م) عن وجود
اخنفاض ملحوو يف مستوخ التنور الصحي لدخ طالب
شعب التعليم االبتدائي يف كلية الرتبية باملنصورة ،مما يُعزخ إىل
قصور برام إعدادهم عن الوفاء مبتطلبات التنور الصحي
الالزم هلم.
وتوصلت دراسة (طالون4221،م) إىل وجود عالقة
ارتباطيه ذات داللة إلصائية بر التثقيف الصحي واخنفاض
معدل انتشار األمراض املعدية .وأكدت أألية نشر التثقيف
الصحي والتوعية واملمارسات الصحية السليمة ألفراد اجملتمع
مبختلف فئاهتم العمرية.
أما دراسة (مطاوع4222 ،م) فقد أظهرت نتائجها
اخنفاضا ملحوظا يف متوسطات درجات عينة من معلمي
ومعلمات التعليم االبتدائي يف اختبار املواقف الذي يقيس
مستوخ التنور السلوكي الصحي لديهم.
ومن العرض السابق للدراسات يتضح ما يأيت:
 .4توصلت الدراسات إىل أألية استخدام تقنيات احلاسوب
يف وسر عملييت التعليم والتعلم.
 .3أثبتت نتائ الدراسات فاعلية الِّبام احلاسوبية يف تنمية
(Sayibo and
املفاهيم كدراسة(Hudson,2000
و( (Sanger and Others,2001و(التمار ،وسليمان،
3115م).
(Sayibo and
 .4أثبتت دراسة ) (Kyle,1998ودراسة
) Hudson ,2000فاعلية التعلم الذايت يف تنمية االجتاهات،
واختلفت عنهما نتائ دراسة (مطاوع  )4222،اليت
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توصلت إىل أن أسلوب التعلم الذايت باستخدام املوديوالت
كان له تأثري حمدود يف تنمية االجتاه مو التعلم الذايت.
 .1اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف
تطبيقها على عينة من معلمي العلوم باملرللة املتوسطة مبدينة
جدة ،بينما طبقت بعض الدراسات السابقة أدواهتا إما على
معلمي التعليم االبتدائي كدراسة (مطاوع  )4222،أو على
طالب املرللة املتوسطة كدراسة (التمار ،وسليمان،
3115م) ،أو طالب املرللة الثانوية كدراسة ( (Sayibo and
 ،Hudson,2000أو طالب املرللة اجلامعية كدراسة (لسن
وجنيب  ،)4221،ودراسة ()Sanger and Others,2001
ودراسة (شعري .)4225،
 .5اتفقت نتائ الدراسات السابقة اليت تناولت تقييم حمتوخ
الكتب للتعرف على مدخ اهتمامها بالرتبية الصحية على
عدم تضمر الكتب للعديد من املفاهيم الصحية الضرورية
للطالب ،كدراسة (املشيقح ،)4148،و(العثمان ،)4148،
و( الزهراين  ،)4134،و(الشمراين.)4133،
 .1ركزت بعض الدراسات يف التعرف على مستويات الوعي
بالتنور الصحي لدخ الطالب أو معلمي العلوم  ،ومنها
دراسة (لسن وجنيب ،)4221 ،و(الصبا ،)4225 ،
و(شعري ،)4225،و( مطاوع .)4222،واتفقت النتائ
مجيعها لول اخنفاض مستويات التنور الصحي لدخ كل من
املعلمر والطالب املعلمر على لد سواء.
 .7ال توجد دراسة -يف لدود علم البال  -تعب بتقدمي
برنام تدرييب لاسويب مقرتح يف الرتبية الصحية والبدنية
ملعلمي العلوم.

 .6يروض الرحث.
 .4توجد فروق ذات داللة إلصائية (عند مستوخ 
 )1115بر متوسطي درجات معلمي العلوم يف التطبيقر
القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصاحل التطبيق البعدي.
 .3توجد فروق ذات داللة إلصائية (عند مستوخ 
 )1115بر متوسطي درجات معلمي العلوم يف التطبيقر
القبلي والبعدي ملقيام االجتاه لصاحل التطبيق البعدي.
 .4توجد عالقة ارتباطية دالة بر درجات معلمي العلوم
التحصيلية لبعض معارف الرتبية الصحية واجتاهاهتم مو
تعلمها ذاتيا مبساعدة احلاسوب.
 .7إجراءا الرحث:

عينة الرحث.
اشتملت عينة البح على عدد ( )48من معلمي العلوم
مبحافظة جدة ،مت اختيارهم بطريقة عشوائية ،لي مت اختيار
عشرة من معلمي العلوم خرجيي كلية الرتبية ،من كل إدارة
تعلمية من إدارات تعليم جدة األربع :الشمال ،والوسط،
واجلنوب ،والصفا ،وقد اعتذر معلمان يف أثناء التطبيق.
مواد الرحث وأدواته:

اشتمل البح على املواد واألدوات اآلتية:

أوالً :الررنامج التدرير المقترح للتربية الصحية الالزمة لمالم
الالو فإعداد الراحث).

 .1إجراءا بناء الررنامج:
مراجعة بعض الدراسات والبحوث السابقة ،والكتب،
واملقاالت ،واملؤمترات ذات العالقة مبتغريات البح احلايل،
وكذلك خطة املناه املطورة اليت تناولت حاالت الرتبية
الصحية وموضوعاهتا املتنوعة .ومن تلك األدبيات:
و(الفرا4281،م)،
(جاداهلل4284،م)،
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و( ،)UNESCO,1987و(السايح4287،م) ،و(بدر
و(طنطاوخ4282،م)،
وآخرون4288،م)،
و(سنقر4223،م) ،و(توفيق وفرج4223،م) ،و(براون
وآخرون4224،م) ،و(عمرية والديب4221 ،م) ،و(جامعة
امللك سعود ومركز األحباث بالرياض4221،م) ،و(لسب
و(شعري4225،م)،
والزايدي4225،م)،
النيب
و(مطاوع4222،م) ،و(إ اعيل3111،م) ،و( (Sheilla
و(مازن3113،م)،
،and
Others,2001
و(مطاوع3111،م) .وهذه املراجع تشتمل على:
أ -أهداف برنام إعداد معلمي العلوم.
ب -أهداف تدريس العلوم بالتعليم العام.
وتم وضع مخطط للخطوا
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ج-أهداف الرتبية الصحية وطبيعتها.
د -أهم القضايا واملشكالت الصحية باململكة.
ه -االجتاهات العلمية احلديثة يف حال الرتبية الصحية.
و -طبيعة التعلم باحلاسوب وخصائصه.
ومن خالل ذلك مت إعداد توصيف للِّبنام التدرييب للرتبية
الصحية ،مث مت برحة الولدات يف صورة كتاب إلكرتوين
بِّبنام البوربوينت  ،power pointوعلى هيئة شرائح مزودة
بصور توضيحية ملونة يتخللها روابط تشعبية (،)hyper links
تتيح ملعلم العلوم اختيار املوضوع الذي يريد معرفة تفصيالته،
والنقر املزدوج على أيقونته لينتقل إىل مصادر متعددة تثري
معرفته لول املوضوع.

الرنائية للررنامج التدرير المقترح ,وقد اشتمل على :أهداف الررنامج ,ومحتواه ,وطرائقه ,وأنشطته ,وأساليب

تقويمه ,ويوضح الشكل التخطيط ف )1ذلك:

مراجعة األدبيات
تحديد أهداف البرنامج التدريبي

عناصر المحتوي

الطرائق واألنشطة

أساليب التقويم

إعداد تصور مبدئي لوحداته وموضوعاته
تحكيم البرنامج التدريبي المقترح
إجراء التعديالت المقترحة على البرنامج

إعداد الوصف الشامل للبرنامج التدريبي المقترح في صورته النهائية

شكل ف ) 1الخطوا الرنائية للررنامج التدرير للتربية الصحية والردنية المقترح
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تحديد األهداف الاامة للررنامج التدرير المقترح.
مت وديد األهداف العامة للِّبنام التدرييب املقرتح ،وروعي
وهلا اجلوانب املعرفية ،والوجدانية ،واملهارية اليت ينبغي
وقيقها لدخ معلمي العلوم ،وهي:
تنمية املعارف الصحية اليت تساعد معلمي العلوم على
القيام بأدوارهم الوظيفية يف تعليم منه الرتبية الصحية
والبدنية.
تنمية مهارات التفكري العلمي واالبتكاري عند بيان املعايري
الصحية لضمان سالمة البيئة وصحة اجملتمع.
نشر الوعي الصحي بر املعلمر وغريهم من أفراد اجملتمعأ.
أ .كتابة تقرير عملي لول أبرز املشكالت الصحية
املنتشرة بر طالب املرللة الثانوية وسبل عالجها.
ب .توضيح كيفية تعميق األخالقيات املؤكدة لضوابط
الوقاية من األمراض اخلطرة كاإليدز وغريه من
ت .األمراض اجلنسية ،وإساءة استخدام العقاقري.
وديد اجملاالت املعرفية لولدات الِّبنام التدرييب
املقرتح.
ىف ضوء األهداف اخلاصة للِّبنام التدرييب املقرتح مت وديد
اجملاالت الرئيسة لولدات املقرر ،وهي:
أ .الرتبية الصحية للوقاية من بعض األمراض.
ب .اإلصابات الرياضية.
ج .التغذية الصحية.
د .التغذية الرياضية.
ه .صحة األعضاء واحلوام.
و .اإلسعافات األولية.
ز .اإلدمان.
ح .الكوارث واألزمات الصحية.

ط .األخالقيات الصحية.
ي .صحة البيئة واجملتمع.
 .3وديد طرائق ونشاطات التعليم والتعلم املقرتلة.
روعي يف أنشطة التعليم والتعلم املصالبة ما أكده ( Bent
)& Boardman,2005بشأن الطرائق وأنشطة التعلم الذايت.
و لت الطرائق واألنشطة التعليمية التعلمية املقرتلة ما يأيت:
أ .االطالع على شرائح العروض التقدمية املتضمنة
ولدات الِّبنام التدرييب املقرتح ،وتفصيالت املوضوعات
املراد تعلمها باستخدام أمناط التعلم الذايت مبساعدة
احلاسوب .CAI
ب .أنشطة تدريبية توظف فيها احملاكاة باحلاسوب والبيان
العملي مبركز مصادر التعلم.
ج .قراءات خارجية عن كل موضوع ،وعرض أهم النتائ
املستخلصة ووليلها.
د .حبوث وتقارير لول مشكالت صحية ،والسبل املثلى
لتالفيها.
ه .أنشطة تعلم تعاوين لتدرم املشكالت الصحية
ميدانيا.
و .البح عن مناذج للِّبام التعليمية املساألة يف
تعميق الوعي الصحي لدخ الطالب.
ز .مجع معلومات خاصة بالرتبية الصحية من املواقع
ذات الصلة على شبكة اإلنرتنت.
ح .مناقشة السبل املثلى لتدارم أهم املشكالت الصحية
لطالب املرللة الثانوية.
ط .إعداد تقرير تقوميي لتطوير املقرر وموضوعاته يف ضوء
دراسة امليدان التعليمي.
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 .4وديد أساليب التقييم.
تتعدد األساليب املقرتلة لتقييم الِّبنام التدرييب املقرتح،
ومنها:
أ .اختبار وصيلي بعد دراسة كل ولدة من ولدات
الِّبنام .
ب .مناقشات شفهية وتوضيحية.
ج .ملف اإلجناز ويشمل :التقارير ،والبحوث ،وكافة
األنشطة اإلثرائية وامليدانية للِّبنام التدرييب املقرتح.
د .اختبار وصيلي هنائي.
ه .مقيام اجتاه مو تعلم مفاهيم الرتبية الصحية مبساعدة
احلاسوب.
 .1صدق الِّبنام :
بعد إعداد الِّبنام مت عرضه على ( )5من أعضاء
هيئة التدريس املتخصصر يف املناه وطرق التدريس و()5
من املتخصصر يف القيام والتقييم ملعرفة آرائهم لول
وضوح األهداف و وهلا ألوجه التعلم املرجو وقيقها،
سالمة املادة العلمية ،مناسبة مستوخ مادهتا التعليمية،
وطرائقها وأنشطتها ،وأساليب تقييمها ،مناسبة التنظيم
املنهجي ملوضوعات الولدات التجريبية من لي
(التسلسل ،والرتابط ،والتكامل ،والشمول) ،وقد مت إجراء
التعديالت املناسبة عليه وفقا آلرائهم ،وأصبح الِّبنام
التدرييب يف صورته النهائية ،وصار باإلمكان تطبيقه على
أفراد عينة الدراسة (ملحق.)4
 .5تطبيق الِّبنام :
مت اختيار ثالث ولدات من الِّبنام التدرييب املقرتح،
تتضمن مفاهيم صحية وبدنية مل تتطرق األدبيات السابقة
إىل تطبيقها على معلمي العلوم (عينة الدراسة).
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ثانيا :إعداد االستبانة التقييمية للتوصيف املقرتح للِّبنام
التدرييب وتطبيقها.
 .4أعدت استبانة لتقييم الِّبنام التدرييب املقرتح يف
صورهتا األولية ،و لت أربعة حماور ،وهي :أهدافه ،وحاالته
وموضوعاته ،وطرقه ،وأنشطته التعليمية التعلمية ،وأساليب
تقييمه ،ويتبع كل منها عدد من املفردات ،ويقابل كل منها
( )5بدائل متدرجة لدرجة األألية التقديرية هلا.
 .3للتحقق من صدق االستبانة مت عرضها على ( )5من
أعضاء هيئة التدريس املتخصصر يف املناه وطرق
التدريس ،و( )5من املتخصصر يف القيام والتقييم ملعرفة
آرائهم لول مناسبتها لتقييم وصف الِّبنام التدرييب املقرتح
من وجهة نظر املتخصصر.
 .4أجريت التعديالت املقرتلة على االستبانة ،و لت:
تعديل يف األوزان النسبية لبدائل اإلجابة ،وتعديل يف صياغة
بعض مفردات حموري األهداف ،وحاالت الِّبنام التدرييب
املقرتح وموضوعاته.
أُعيد عرض االستبانة على احملكمر ،لتحديد نسب اتفاق
آرائهم لوهلا ،وقد بلغت  .%24وتشري هذه النسبة إىل
ثبات االستبانة ومناسبتها للغرض الذي أعدت من أجله
(غنيم4285 ،م .)31-35 ،وبذلك أصبحت االستبانة
مكونة من مخسة حماور ،يتبع حماورها األربعة األوىل ()47
مفردة ،منها ( )41مفردة تابعة لألهداف ،و( )41مفردات
تابعة للمحتوخ ،و( )2مفردات تابعة للطرق واألنشطة
التعليمية التعلمية ،و( )1مفردات تابعة ألساليب التقييم،
أما احملور اخلامس هلا فقد ُخصص لتدوين املاللظات
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 .4تم تحديد درجا تقديرية لالستجابا على مفردا االسترانة كما هو مرين بجدول ف:)1

جدول ف )1الدرجا التقديرية الستجابا المتخصصين على االسترانة

االستجابات
التقدير

تقدير الدرجات

( )% 21فأكثر

()%82-71

()%12 -11

مهمة بدرجة كبرية جدا

مهمة بدرجة
كبرية

غري متأكد

5

1

4

()%42-35

( )%31فأقل غري
مهمة بدرجة كبرية
جدا

3

4

غري مهمة

وميكن بيان الدرجات التقديرية للنهايات العظمى والصغرخ حملاور االستبانة ،ولالستبانة ككل ىف جدول (:)3
جدول ف )2الدرجا التقديرية للنهايا الاظمى والصغرى لمحاور االسترانة ولالسترانة ككل
الدرجا التقديرية للنهايا

محاور االسترانة

الصغرى

الاظمى

1

أهداف الِّبنام التدرييب املقرتح .

41

71

2

ولدات الِّبنام (حاالته وحمتوخ موضوعاته).

41

51

1

طرائق الِّبنام التدرييب املقرتح وأنشطته.

2

15

1

أساليب تقييم الِّبنام التدرييب املقرتح.

1

31

47

485

املتوسط النسيب التقييمي لالستبانة ككل

 .4حلساب معامل ثبات االستبانة ،مت تطبيقها على عينة
عشوائية من معلمي العلوم باملرللة الثانوية يف مدارم
مدينة جدة ،وبلغ عددهم ( )35معلما ،مث طبقت
( ،)1184وتشري هذه النسبة إىل ثبات االستبانة ،وبذلك
يف صورهتا النهائية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق
والثبات ،ومن مث موثوقيتها العلمية وصالليتها للتطبيق
(ملحق.)4
 .3مت توزيع االستبانة على عينة الدراسة الوصفية ( 41من
املتخصصر يف حاالت الرتبية الصحية والبدنية) ،وأظهرت
النتائ أن املتوسط التقييمي العام للمقرر بلغ

( ،)%88175وهو متوسط نسيب مرتفع ،يشري إىل أن
الِّبنام التدرييب املقرتح ميكن أن يساهم بنسبة كبرية يف
تنمية مقومات الرتبية الصحية والبدنية ملعلمي العلوم،
(وسيتم البيان التفصيلي للنتائ يف احملور اخلاص بنتائ
البح ) .وبذلك أصبح الِّبنام
التدرييب املقرتح يف صورته النهائية (ملحق.)1
 .4وديد مواد املعاجلة التجريبية ،وبرحتها ،وضبطها
علميا.
مرت مرالل إعداد الولدات التجريبية (اإلصابات
الرياضية ،والتغذية الرياضية ،واإلدمان) باخلطوات اآلتية:
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أ .اختيار ثالثة ولدات من الِّبنام التدرييب املقرتح،
تتضمن مفاهيم صحية وبدنية ملتتطرق األدبيات السابقة
إىل تطبيقها على معلمي العلوم (عينة الدراسة)
ب .وديد األهداف ،وحاالت املوضوعات ،والطرائق
واألنشطة التعليمية التعلمية ،واألساليب التقييمية لكل
ولدة.
ج .الصياغة التفصيلية للمعارف الالزمة لتحقيق أهداف
كل ولدة ،وكذلك األنشطة املصالبة .وقد روعي فيها
عرض املوضوعات بطريقة مشوقة لتشجيع معلمي العلوم
على اكتساب مفاهيمها ،كما مت تضمينها العديد من
األسئلة املفتولة لتنمية قدرات معلمي العلوم على التفكري
يف للها؛ ليجيبوا عنها بعد رجوعهم إىل مصادر متعددة،
وقيامهم بأنشطة التعلم التعاوين ،وتدوينهم ماللظاهتم،
وكتابتهم تقارير تدعم وجهات نظرهم بأسانيد علمية من
املراجع واملواقع التعليمية على اإلنرتنت .ومناقشتهم ملا
توصلوا إليه من للول.
برحة الولدات يف صورة كتاب إلكرتوين بِّبنام
البوربوينت ، power pointوعلى هيئة شرائح مزودة بصور
توضيحية ملونة
د .يتخللها روابط تشعبية ( ،)hyper linksتتيح ملعلم
العلوم اختيار املوضوع الذي يريد معرفة تفصيالته ،والنقر
املزدوج على أيقونته لينتقل إىل مصادر متعددة تثري
معرفته باملوضوع.
ه .الضبط العلمي لولدات الِّبنام التدرييب املقرتح
جتريبه .وذلك بعرض صورهتا األولية على ( )5من احملكمر
املتخصصر يف املناه وطرق التدريس ،من الذين شاركوا
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يف وكيم الِّبنام التدرييب املقرتح؛ لغرض التحقق من توفر
املعايري العلمية فيها ،واالسرتشاد بآرائهم لول ما يأيت:
 )4وضوح أهدافها ،و وهلا أوجه التعلم املرجو وقيقها.
 )3سالمة املادة العلمية.
 )4مناسبة مستوخ مادهتا التعليمية ،وطرائقها وأنشطتها،
وأساليب تقييمها.
 )1مناسبة التنظيم املنهجي ملوضوعات الولدات التجريبية
من لي (التسلسل ،والرتابط ،والتكامل ،والشمول).
ومت إجراء بعض التعديالت املقرتلة من احملكمر .وبذلك
أصبحت الولدات التجريبية يف صورهتا النهائية (ملحق.)5
ثالثا  :االختبار التحصيلي.
إجراءات بناء االختبار:
 .4وديد هدف االختبار ،وهو قيام مدخ وصيل
معلمي العلوم (عينة الدراسة) للمعارف اخلاصة بالرتبية
الصحية املتضمنة ىف الولدات التجريبية الثالث.
 .3وديد املستويات املعرفية اليت تقيسها مفردات
االختبار ،واقتصرت على ثالثة مستويات معرفية ،هي:
 التذكر :يقصد به القدرة على متييز اإلجابة الصحيحةالدالة على املفهوم أو داللته اللفظية ،أو متييز األمثلة
اإلجيابية له من بر عدة إجابات.
 الفهم :يقصد به القدرة على وديد إجابة دالة علىإدراك العالقات ،أو الربط بر املفاهيم.
 التطبيق :يقصد به القدرة على توظيف معرفته للمفاهيماملتضمنة بالولدات يف لل بعض املشكالت الصحية.
 .4إعداد أسئلة االختبار ،وتعليمات ومفتاح تصحيحه،
صيغت أسئلة االختبار ( )411سؤال من نوع االختيار من
متعدد ،لي أشار (الوكيل واملفيت4283،م )485 ،إىل
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أهنا تعد أفضل أمناط األسئلة املوضوعية ،وأكثرها استعماال
ومناسبة لقيام وصيل الطالب .ويتألف كل سؤال من
مقدمة يتبعها أربعة بدائل إجابة هبا بديل والد فقط
صحيح .كما لددت تعليمات سهلة إلجابته يف ورقة
اإلجابة املرفقة (وقد أشري إىل اإلجابات الصحيحة يف
مفتاح التصحيح) .و لت أسئلة االختبار الولدات

التجريبية الثالث ،بواقع )15( :سؤاال يف ولدة اإلصابات
الرياضية ،و( )41سؤاال يف ولدة التغذية الرياضية،
و( )35سؤاال يف ولدة اإلدمان ،وتقيس مستويات معرفية
ثالثة (التذكر ،الفهم ،التطبيق) .وميكن توضيح جدول
مواصفاته يف اجلدول )4(1

جدول ( )3مواصفات االختبار التحصيلي

الولدات التجريبية

حموع

أرقام مفردات املستويات املعرفية لالختبار
مستوخ التذكر

مستوخ الفهم

مستوخ التطبيق

األسئلة

-4اإلصابات.

-43 -41 -1 -3 -4
-33 -48 -47 -44
-32 -37 -31 -35
13 -11 -41

-41 -2 -8 -5 -1 -4
-38 -31 -34 -34-31
-42 -41 -45 -44 -41
15 -14

-41 -45 -44 -7
-47 -43 -44 -42
11 -14 -48

15

-3التغذية.

-11 -53 -54 -11

-57 -51-54 -18 -17

-55 -51 -51 -12

-11 -14 -13 -14
75 -73 -18 -15

-74 -74 -71 -11 -58
71

12 -17 -52

-4اإلدمان.

-87-83-72-78 -77
-25-21-23 -82
411 -21

-85 -81-84 -81 -71
27 -24 -24 -88

-28 -21 -81 -84
22

35

اجملموع

42

48

34

411

%

%42

%48

%34

 .5صدق االختبار ،للتحقق من صدق االختبار مت عرضه
على ( )5من احملكمر ،وذلك لتحديد :درجة وضوح
تعليماته ،وسالمة أسئلته ،ومناسبتها للمستويات املعرفية
الثالثة اليت تقيسها من لي  :انتمائها للمستوخ ،وكفاية
أعدادها ،ومنطقية بدائل اإلجابة ،وأجريت التعديالت اليت
اقرتلها احملكمون ،وبذلك مت التحقق من صدق االختبار.

41

 .1التجربة االستطالعية لالختبار ،أجريت جتربة
استطالعية لالختبار حلساب ثباته ،ومعامالت سهولة
مفرداته ،وصعوبتها ،ومتييزها ،ومتوسط الزمن الالزم لإلجابة
عن أسئلته ،لي مت تطبيقه على ( )35معلما من معلمي
العلوم ،وبلغ متوسط الزمن املستغرق يف إجابته ()51
دقيقة.
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 .7ثبات االختبار ،بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية
لالختبار مت رصد درجاته ،مث لسب معامل ثباته بطريقة
التجزئة النصفية (الغريب4277،م )347 ،فكانت
( )1181لالختبار ككل .كما مت لساب معامالت ثبات
حماوره الثالثة واالختبار ككل بطريقة "ألفا كرونباخ"،
بِّبنام  ، SPSSوبلغت قيم معامالت الثبات ()1182
حملور مستوخ التذكر ،و( )1181حملور مستوخ الفهم،
و( )1183حملور مستوخ التطبيق ،و( )1185لالختبار
ككل .ومجيعها قيم تشري إىل ثبات احملاور الثالثة لالختبار،
وإىل ثبات االختبار ككل.
 .8معامالت سهولة املفردات وصعوبتها ،مت لساب
معامالت السهولة للمفردات والصعوبة هلا باملعادلة املناسبة
(السيد4272،م ،)344 ،وتراولت معامالت سهولتها
بر ( )1171 ،1114ومعامالت صعوبتها
بر( ،)1141،1171ومجيعها تقع يف النطاق املعتدل ،أي
إن األسئلة متوسطة السهولة والصعوبة.
 .2معامالت متييز مفردات االختبار ،مت لساب معامل
التمييز باستخدام معادلة جونسون (السيد4272،م،
 ،)341وبلغت قيمة أقل معامل متييز ( ،)1154وبذلك
تُع لد أسئلة االختبار ذات معامل متييز مناسب.
 .41الصورة النهائية لالختبار ،بعد االنتهاء من عمليات
الضبط العلمي لالختبار أصبح ىف صورته النهائية القابلة
للتطبيق مكونا من ( )411مفردة ،لت الولدات
التجريبية الثالث (اإلصابات ،والتغذية ،واإلدمان) موزعة
على مستويات (التذكر ،والفهم ،والتطبيق) ،وزمن اإلجابة
( )51دقيقة .وبذلك أصبح يف صورته النهائية الصاحلة
للتطبيق على عينة البح (ملحق.)1
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 .44تصحيح االختبار :حيصل املتدرب على درجة والدة
لكل مفردة جييب عنها إجابة صحيحة ،والدرجة (صفر)
إذا أجاب عن املفردة إجابة غري صحيحة ،أو لدد أكثر
من إجابة ،أو إذا مل جيب عنها يف ورقة اإلجابة .وبذلك
تكون الدرجة الكلية لالختبار ( )411درجة.
رابعا :مقيام االجتاه مو التعلم الذايت( :إعداد البال ).
إجراءات بناء املقيام:
 .4وديد اهلدف من املقيام:
هدف املقيام إىل قيام درجة فاعلية التعلم الذايت
مبساعدة احلاسوب يف تنمية اجتاهات املتدربر مو تعلمهم
مبساعدة احلاسوب.
 .3إعداد الصورة األولية للمقيام:
أ -مت لصر حاالت اجتاهات املتدربر املعلمر مو تعلم
مفاهيم الرتبية الصحية مبساعدة احلاسوب و لت حالر
ألا :إجيابيات التعلم مبساعدة احلاسوب ،وسلبياته.
ب -طلب البال من ( )41معلما من معلمي
احلاسب اآليل لصر إجيابيات التعلم الذايت مبساعدة
احلاسوب وسلبياته من وجهة نظرهم.
ج -مت لصر أكثر اإلجيابيات والسلبيات تكرارا.
د -مت ختصيص حمور لإلجيابيات وآخر للسلبيات ،وصنفت
العبارات التابعة لكل منهما بعد إعادة صياغتها ،ووضع
مقابلها مخسة بدائل لتحديد درجة املوافقة عليها بطريقة
ليكرت اخلماسية (موافق بشدة ،موافق ،غري متأكد ،غري
موافق ،غري موافق مطلقا).
ه -متت صياغة تعليمات املقيام ،ومن مث أعدت صورته
األولية هبا ( )41مفردة.
 .4صدق املقيام.
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ُعرضت الصورة األولية للمقيام على ( )5من احملكمر
املتخصصر يف العلوم الرتبوية والنفسية؛ وذلك للتحقق من
وله ،ومناسبة حاليه ومفرداته لقيام اجتاهات املتدربر.
وأجريت التعديالت املقرتلة وفق ماللظات احملكمر.
 .1التجربة االستطالعية للمقيام.
متت التجربة االستطالعية للمقيام على ( )35معلما من
معلمي العلوم؛ وذلك للتحقق من مدخ وضوح تعليماته
ومفرداته ،والتأكد من صدقه وثباته ،كما مت وديد متوسط
زمن اإلجابة على املقيام بـ ( )41دقائق.
 .5ثبات املقيام.
مت إعادة تطبيق املقيام على عينة الدراسة االستطالعية
ولسب معامل ثبات
بعد ( )41يوم من تطبيقه األولُ .
املقيام بطريقة إعادة التطبيق ،وباستخدام معادلة كودر
ريتشاردسون( 34-السيد4272،م .)311،بلغت قيمة
معامل الثبات ( ،)1172وهي قيمة مقبولة لثبات املقيام.
 -6تصحيح املقيام مت وديد درجات تقديرية لالستجابات
على مفردات املقيام ،كما هو مبر دول (:)1
جدول ف )1الدرجا التقديرية الستجابا الطالب على
مقياس االتجاه

االستجابا

ير

ير

متأكد

موايق

موايق

الموجرة

5

1

1

2

مطلقاً
1

السالرة

1

2

1

1

5

بشدة

جدول ف )5الدرجا التقديرية للنهايا الاظمى والصغرى لمحوري
المقياس وللمقياس ككل

الدرجا التقديرية للنهايا

محورا المقياس

الصغرى

الاظم

4

اإلجيابيات.

45

75

3

السلبيات.

45

75

41

451

املتوسط النسيب التقييمي للمقيام ككل

 -7الصورة النهائية للمقياس.

اشتمل املقيام يف صورته النهائية (ملحق )7 :على ()41
مفردة ،وبذلك تكون الدرجة التقديرية لنهايته العظمى
( )451درجة ،وهنايته الصغرخ ( )41درجة ،ويكون مدخ
الدرجات( )431درجة ،والدرجة احلدية املتوسطة له
= 21 =11 +41درجة* .وميكن توضيح أرقام املفردات
التابعة حملوريه ،وأعدادها ،ونسبها يف اجلدول ()1

جدول ف )6أرقا مفردا

محوري مقياس االتجاه نحو التالم

الذات بمساعدة الحاسوب وعددها ونسرها
* هذه الدرجات اعتبارية ولتسهيل املعاجلة اإللصائية فقط؛ لي
إن مقاييس الرأي ال تعطى فيها آلراء املستجيبر درجات.

تطريق األدوا على عينة الدراسة:

ير

تقدير المفردا

موايق

موايق

وميكن بيان الدرجات التقديرية للنهايات العظمى
والصغرخ للمقيام ،وىف جدول (:)5

مرت عملية تطبيق األدوات باخلطوات اآلتية:
محورا مقياس

أرقا المفردا

الادد

النسرة

االتجاه
-4
اإلجيابيات.

،45 ،44 ،44 ،2 ،7 ،5 ،4 ،4
32 ،37 ،35 ،34 ،34 ،42 ،47

45

%51

 -3السلبيات.

،41 ،41 ،43 ،41 ،8 ،1 ،1 ،3

45

%51

41 ،38 ،31 ،31 ،33 ،31 ،48

 .4التطبيق القبلي لألدوات.
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ل ذلك تطبيق االختبار التحصيلي ،ومقيام االجتاه على
عينة الدراسة يف بداية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي
4144/4143هـ.
 .3تطبيق الِّبنام التدرييب.
درم معلمو العلوم(عينة الدراسة) الِّبنام التدرييب
(الولدات التجريبية الثالث ذاتيا مبساعدة احلاسوب)،
وذلك على النحو اآليت:
 مت شرح بعض أنشطة التعلم مبساعدة احلاسوب،ومنها :املعلم اخلصوصي  ،Tutorialوالتدريب واملران Drill
 ،and Practiceواحملاكاة  ،Simulationولل املشكالت
 ،Problem Solvingوالتعلم اإللكرتوين  E-Learningالذايت
من خالل اإلنرتنت ،والتدرب على بعض اخلِّبات التدريبية
التطبيقية.
 مت تزويد كل معلم بنسخة إلكرتونية من الولداتالتجريبية على قرص ضوئي مدم ) (CDليتسب له
دراستها ذاتيا باستخدام احلاسوب.
 عرض البال بيانا عمليا لكيفية تشغيل األسطوانةباستخدام برنام عارض الشرائح  ،PowerPointلي مت
تصفح الشرائح والعناوين الرئيسة ،واملوضوعات وتفصيالهتا،
وكيفية االنتقال إىل التفصيالت واملواقع باالرتباطات
التشعبية.
 قام بعض معلمي العلوم (عينة الدراسة) بتشغيلاألسطوانة ،وتصفح حمتوياهتا ،واالتصال ببعض مواقع
اإلنرتنت من خالل النقر على نقاط االرتباطات التشعبية.
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تقارير عن مشكالت صحية وبدنية من واقع امليدان،
ومناقشتها يف للقات نقاش ألنشطة التعلم التعاوين اليت
تنفذ يف مركز مصادر التعلم.

 مت عقد ثالثة لقاءات مع معلمي العلوم (عينة الدراسة)(بواقع لقاء كل أسبوعر) عقب انتهائهم من دراسة كل
ولدة .كما عقد لقاء نقاشي ختامي للمحتويات
اإللكرتونية ألبرز اخلِّبات اليت تضمنتها ملفات البورتفليو،
وذلك عقب انتهائهم من دراسة الولدات التجريبية خالل
( )15يوما.
 .4التطبيق البعدي لألدوات.
مت تطبيق االختبار التحصيلي ومقيام االجتاه تطبيقا بعديا
على معلمي العلوم (عينة الدراسة) بعد انتهائهم من دراسة
الِّبنام (الولدات التجريبية الثالث).

منهج الرحث.

مت استخدام املنه شبه التجرييب الختبار مدخ فعالية
الِّبنام التدرييب املقرتح يف تنمية وصيل معلمي العلوم
لبعض معارف الرتبية الصحية ،ويف تنمية اجتاهاهتم مو
التعلم الذايت هلذه املفاهيم مبساعدة احلاسوب .وقد
استخدم التصميم التجرييب (القبلي/البعدي) One shot
 .designومتثل املتغري املستقل يف دراسة معلمي العلوم
ثالث ولدات جتريبية من املقرر دراسة ذاتية مبساعدة
احلاسوب ،ومتثل املتغريين التابعر يف وصيلهم بعض
املعارف الصحية ،واجتاهاهتم مو تعلمها

 أوضح البال املهام املطلوبة من الطالبالستكمال أنشطة ملفاهتم الوثائقية  ،Portfolioوإعدادهم
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ذاتياً بمساعدة الحاسوب ,ويمكن توضيح التصميم التجرير للرحث يى الشكل ف:)2
فالماالجة التجريرية)

فالتطريق القرل )

دراسة الولدات التجريبية ذاتيا

 االختبار التحصيلي.

مبساعدة احلاسوب

 مقيام االجتاه.

فالتطريق الرادي)
 االختبار التحصيلي.
 مقيام االجتاه

شكل ف )2التصميم التجرير للرحث

الماالجا اإلحصائية للنتائج.
لت املعاجلات اإللصائية للنتائ ما يأيت:

 .1حساب األوزان النسرية لالستجابا على االسترانة ,ومقياس

االتجاه.

رصدت تكرارات استجابات العينة ،مث لسبت
املتوسطات النسبية املئوية لالستجابات اخلاصة بكل
مفردة ،وكذلك متوسط كل حمور(طعيمة4281،م،
.)348-341
 .2حساب القيمة التائية فاخترار " "  (T.testللمقارنة بين
متوسطا

درجا

التطريقين فالقرل

ومقياس االتجاه.

مالم

الالو فعينة الدراسة) ي

والرادي) على االخترار التحصيل ,

مت لساب املتوسطات ،واالمرافات املعيارية ،والقيمة
التائية (اختبار "ت" ( (T.testأبوالنيل4281،م)425 ،
للمقارنة بر متوسطات درجات معلمي العلوم (عينة
الدراسة) يف التطبيقر (القبلي والبعدي) على االختبار
التحصيلي ،ومقيام االجتاه ،ومن مث وديد داللة الفروق.

 .1حساب نسرة "بليك" Blakeللكسب المادل.
مت لساب نسبة "بليك"  Blakeللكسب املعدل
(راسل4281،م)411 ،؛ وذلك للتحقق من درجة فعالية

الولدات التجريبية للِّبنام التدرييب املقرتح يف تنمية
وصيل معلمي العلوم لبعض املعارف الصحية ،واجتاهاهتم
مو تعلمها مبساعدة احلاسوب.
 .1حساب ماامل ارتراط "بيرسون" بين درجا
التحصيل ودرجا مقياس االتجاه.

االخترار

نتائ الدراسة ،وليلها وتفسريها:

وسيتم عرض النتائ اليت توصلت إليها الدراسة
وفقا لفروضها ،وذلك على النحو اآليت:
النتائ املتعلقة بالفرض األول وينص على:
توجد فروق ذات داللة إلصائية (عند مستوخ 
 )1115بر متوسطي درجات معلمي العلوم (عينة
الدراسة) يف التطبيقر القبلي والبعدي على االختبار
التحصيلي لصاحل التطبيق البعدي.
وللتحقق من صحة هذا الفرض متت املقارنة بر
متوسطي درجات معلمي العلوم (عينة الدراسة) على
االختبار التحصيلي يف التطبيقر ،وذلك حبساب قيم
اختبار "ت" (أبوالنيل4281،م )425 ،ورصدت النتائ
دول (.)7
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جدول ف )7المتوسط واالنحراف الماي اري وقيم " " المحسوبة للمقارنة بين متوسطا درجا مالم الالو فعينة الدراسة) يى أسئلة كل
وحدة من الوحدا الثال ث واالخترار ككل ي التطريقين القرل والرادي فن= )18
متوسط الدرجات في التطبيق

م
الوحدات

البعدي

القبلي

ت

مستوى الداللة

المحسوبة

عند .0.0
دالة

م

ع

م

ع

1

اإلاصابات.

1.00

.02

4104

101

4104

.

التغذية.

804

104

..08

.0.

1201

دالة

1

اإلدما..

200

10.

.104

10.

4.04

دالة

.804

401

8.01

001

0001

دالة

االختبار ككل

متوسط درجات التطبيق البعدي.

وبالنظر يف القيم التائية احملسوبة يتضح وجود فروق دالة
إلصائيا عند مستوخ ( )1115بر متوسطات درجات
معلمي العلوم (عينة الدراسة) على االختبار ككل ىف
التطبيقر ،وكذلك بر متوسطات درجاهتم على أسئلة كل
ولدة على لدة ،وذلك لصاحل متوسطات درجات التطبيق
البعدي ،مما يشري إىل لدوث وسن ملحوو يف وصيل
معلمي العلوم (عينة الدراسة) نتيجة دراستهم الولدات
التجريبية .وبذلك يقبل الفرض التجرييب األول ،وذلك
بوجود فروق ذات داللة إلصائية عند مستوخ ()1115
بر متوسطي درجات معلمي العلوم (عينة الدراسة) يف
التطبيقر القبلي والبعدي على االختبار التحصيلي لصاحل

النتائج المتالقة بالفرض الثان وينص على :توجد فروق

ذات داللة إلصائية (عند مستوخ  )1115 بر
متوسطي درجات معلمي العلوم (عينة الدراسة) يف
التطبيقر القبلي والبعدي ملقيام االجتاه لصاحل التطبيق
البعدي.
لي متت املقارنة بر متوسطي درجات معلمي العلوم
(عينة الدراسة) على مقيام االجتاه يف التطبيقر ،وذلك
حبساب قيم اختبار "ت" (أبوالنيل4281،م،)425،
ورصدت النتائ يف جدول (:)8

جدول ف ) 8المتوسط واالنحراف الماياري وقيم " " المحسوبة للمقارنة بين متوسطا درجا مالم الالو فعينة الدراسة) على مقياس
االتجاه ي التطريقين القرل والرادي فن= )18

نتائج التطبيق القبلي

نتائج التطبيق البعدي

محو ار المقياس

م

ع

م

ع

"ت " المحسوبة

مستوى الداللة عند
().0.0

 -1اإليجابيات.

1000

004

.204

40.

.201

دالة

 -.السلبيات.

110.

.01

0001

00.

1200

دالة

..02

402

1..02

204

.8024

دالة

المقياس ككل
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يتضح من جدول ( )8وجود فروق دالة إلصائيا عند
مستوخ ( )1115بر متوسطات درجات معلمي العلوم
(عينة الدراسة) يف كل حمور من حموري املقيام ،وبر
متوسطي الدرجات يف التطبيقر القبلي والبعدي على
املقيام ككل لصاحل التطبيق البعدي .وبذلك يُقبل الفرض
التجرييب الثاين للبح لوجود فروق ذات داللة إلصائية
عند مستوخ  1115 ³بر متوسطي درجات معلمي العلوم
(عينة الدراسة) يف التطبيقر القبلي والبعدي على مقيام
االجتاه لصاحل درجاهتم يف التطبيق البعدي.
النتائ املتعلقة بالفرض الثال وينص على :توجد عالقة
ارتباطية بر وصيل معلمي العلوم (عينة الدراسة)
واجتاهاهتم مو التعلم مبساعدة احلاسوب ،وذلك يف التطبيق
البعدي.
"بريسون"
ارتباط
معامل
لساب
مت
(أبوالنيل4281،م )414،بر درجات االختبار التحصيلي
وبر درجات مقيام االجتاه يف التطبيق البعدي ،وذلك
باستخدام رزمة احلزم اإللصائية  ،SPSSورصدت النتائ
ىف جدول (:)2
جدول ف )9ماامل ارتراط بيرسون بين درجا

االخترار

التحصيل ومقياس االتجاه ي التطريق الرادي فن= )18
درجا مالم الالو فعينة الدراسة)

مقياس االتجاه

االخترار التحصيل .

*1056

ف*) دال عند مستوى ف)1015

العلوم (عينة الدراسة) على االختبار التحصيلي ودرجاهتم
على مقيام االجتاه يف التطبيق البعدي .وبذلك تتم اإلجابة
عن السؤال الرابع للبح  ،ويقبل فرضه التجرييب الثال
لوجود عالقة ارتباطية دالة بر وصيل معلمي العلوم (عينة
الدراسة) لبعض معارف الرتبية الصحية واجتاهاهتم مو
تعلمها مبساعدة احلاسوب.
وقد يعزخ ذلك إىل أن املعرفة تُعد قا ا مشرتكا يزيد
من فهم معلمي العلوم ملوضوعات الرتبية الصحية ،كما تزيد
أيضا من إجيابية اجتاههم مو األسلوب الذي حيقق املزيد
من اليسر واملتعة يف وصيلها .ولكن املعرفة قد ال تكون
كافية مبفردها للتأثري الفعال يف السلوك ما مل يتم تناوهلا
وتطبيقها يف سياق مناسب حيقق االرتقاء مبستوخ الرتبية
الصحية لتبلغ املستوخ املأمول .فقد يعلم الفرد ،ولكنه ال
يعمل مبا يعلم ،وال يعزخ عدم العمل يف هذه احلال إىل
عدم املعرفة أو الدراية بقدر ما يعزخ إىل غياب األثر
الوجداين الدافع لسلوكه يف االجتاه اإلجيايب ،وقد يعوق ذلك
غياب الغاية اليت يسعى لبلوغها ،أو لعدم وجود املوجهات،
واحملفزات ،اليت تعزز استخدامه التطبيقي للتقنية احلديثة
للتعلم الذايت.
وللتحقق من مدخ فاعلية الِّبنام التدرييب يف تنمية
وصيل معلمي العلوم (عينة الدراسة) ،فقد مت لساب نسبة
"بليك  "Blakeللكسب املعدل (راسل4281،م،)411،
ورصدت النتائ ىف جدول (:)41

يتضح من النتائ املبينة دول ( )2وجود عالقة
ارتباطية دالة عند مستوخ ( )1115بر درجات معلمي
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جدول ف ) 11نسرة بليك المحسوبة لمتوسطا درجا مالم الالو فعينة الدراسة) ي كل وحدة وي االخترار ككل
الوحدات

م

متوسط الدرجات التطبيق
القبلي (س)

البعدي (ص)

الدرجة الكلية (د)

نسبة بليك

1

اإلاصابات.

1.00

4104

40

*1000

.

التغذية.

804

..08

1.

*104.

1

اإلدما..

200

.104

.0

*1010

.804

8.01

1..

*1048

االختبار ككل

*تشري لبلو لد الفعالية الذي لدده بليك ،هو (.)413
يتضح من جدول ( )41أن املتوسط النسيب لدرجات
معلمي العلوم (عينة الدراسة) على االختبار يف التطبيق
القبلي كان ( ،)%3218وتشري هذه النسبة املنخفضة إىل
اخنفاض املستوخ املعريف ملعلمي العلوم (عينة الدراسة) قبل
دراستهم الولدات التجريبية .كما يتبر أيضا أن املتوسط
النسيب لدرجات التطبيق البعدي بلغ ( ،)2414وتشري هذه
النسبة املرتفعة إىل التحسن امللحوو يف مستوخ وصيل
معلمي العلوم (عينة الدراسة) بعد دراستهم الولدات
التجريبية.
وبالنظر ىف قيم "بليك" احملسوبة لولدات اإلصابات،
والتغذية ،واإلدمان ،وكذلك القيمة احملسوبة لالختبار ككل
يتضح أهنا بلغت ( )4112 ،4145 ،4113 ،4155على
الرتتيب .ومجيعها قيم تشري إىل فعالية الولدات التجريبية يف
تنمية وصيل معلمي العلوم (عينة الدراسة) للمعارف اليت
أشار "بليك Blake
تضمنتها الولدات التجريبية ،لي
“إىل أن القيمة الدالة على احلد األدىن للفعالية هي
(.)413
وقد يعزخ ذلك إىل:
 .4وجود رغبة لدخ معلمي العلوم (عينة الدراسة)

دفعتهم ملعرفة املزيد عن موضوعات الرتبية الصحية.
 .3أسلوب التناول املشوق للموضوعات التجريبية من
خالل احلاسوب؛ لي أتيحت هلم فرص مناسبة
ملمارسة التعلم الذايت مبساعدة احلاسوب الذي حيظى
باهتمام كثريين.
 .4ساهم استخدام أسلوب التعلم الذايت مبساعدة
احلاسوب يف مراعاه الفروق الفردية بر املتدربر ،وزاد
من ثقتهم بأنفسهم ،ووملهم مسؤولية تعلمهم.
وتتفق نتائ هذه الدراسة مع دراسة كل من ( (Sayibo
 and Hudson,2000و ( (Sanger and Others,2001و
(التمار ،وسليمان3115 ،م) ،اليت أشارت نتائجها إىل
فاعلية الِّبام التدربيبة الذاتية يف تنمية وصيل املعارف.
وللتحقق من درجة فاعلية الِّبنام يف تنمية اجتاهات
معلمي العلوم (عينة الدراسة) مو تعلم بعض معارف الرتبية
الصحية مبساعدة احلاسوب مت لساب نسبة "بليك"
( Blakeراسل4281،م ، )411 ،ورصدت النتائ يف
جدول (:)44
جدول ف )11نسرة بليك المحسوبة لكل محور من محاور
االخترار واالخترار ككل
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م

محورا
المقياس

متوسط الدرجا التطريق
القرل فس)

الرادي فص)

الدرجة

نسرة

الكلية

بليك

فد)

 1اإلجيابيات.

4515

1711

75

*4134

 .السلبيات.

4413

5514

75

1187

املقيام ككل

1117

43317

451

4111

* تشري لبلو لد الفعالية الذي لدده بليك ،هو (.)413
يتضح من جدول ( )44أن متوسط درجات معلمي
العلوم (عينة الدراسة) على مقيام االجتاه يف التطبيق القبلي
كان ( )1117من ( )451درجة ،أي بنسبة (،)%11
وتشري هذه النسبة إىل اخنفاض اجتاه معلمي العلوم (عينة
الدراسة) مو التعلم مبساعدة احلاسوب قبل دراستهم
الولدات التجريبية وعدم بلوغها احلد املتوسط لالجتاه
( )21درجة .كما يتبر أيضا أن متوسط درجات التطبيق
البعدي للمقيام بلغ ( )43317من ( )451درجة ،أي
بنسبة ( ،)%8418وهي قيمة مرتفعة نسبيا ،وتشري إىل
وسن ملحوو يف اجتاهات معلمي العلوم (عينة الدراسة)
مو التعلم مبساعدة احلاسوب بعد دراستهم الولدات
التجريبية.
وبالنظر ىف قيم "بليك" احملسوبة للمحور األول
للمقيام اخلاص باإلجيابيات ياللظ أهنا ( ،)4134وهي
قيمة تشري إىل فعالية الولدات التجريبية يف تنمية اجلانب
املتعلق باجتاهات معلمي العلوم (عينة الدراسة) مو
إجيابيات تعلمهم الولدات التجريبية مبساعدة احلاسوب،
أما قيمتا "بليك" احملسوبتان للمحور الثاين للمقيام اخلاص
بالسلبيات وللمقيام ككل فكانتا ( )4111 ،1187على
الرتتيب .وألا قيمتان أقل من القيمة احلدية للفعالية اليت
لددها "بليك" بـ ( ،)413وتشريا إىل حمدودية فاعلية

الولدات التجريبية فيما يتعلق باجتاهات معلمي العلوم
(عينة الدراسة) مو سلبيات تعلمهم الولدات التجريبية
مبساعدة احلاسوب ،وكذلك فيما يتعلق فاعلية دراستهم
الولدات التجريبية ىف حمصلة اجتاهاهتم ككل.
وقد يُعزخ ذلك إىل:
 .4افتقار مقررات إعدادهم إىل طرائق وأنشطة تفعل
أساليب التعلم الذايت مبساعدة احلاسوب.
 .3إغفال أساليب تقييم تلك األنشطة التطبيقية الذاتية
للتعلم مبساعدة احلاسوب.
 .4القصر النسيب لفرتة دراسة معلمي العلوم (عينة
الدراسة) للولدات التجريبية ( 15يوما)؛ نظرا ألن
االجتاهات قد تتطلب فرتة متاثل ضعف فرتة املعاجلة
التجريبية لتنميتها بفعالية.
وتتفق نتائ هذه الدراسة مع دراسة نتائ دراسة
(مطاوع 4222،م) اليت توصلت إىل أن أسلوب التعلم
الذايت باستخدام املوديوالت كان له تأثري حمدود يف تنمية
االجتاه مو التعلم الذايت ،وختتلف هذه النتيجة مع دراسة
) (Kyle,1998ودراسة ((Sayibo and Hudson ,2000
اليت أثبت فاعلية التعلم الذايت يف تنمية االجتاهات.
توصيا الرحث.

احلايل من نتائ

ميكن

يف ضوء ما أسفر عنه البح
التوصية مبا يأيت:
 .4تطوير برام إعداد معلمي ومعلمات العلوم لتحقيق
التنمية املأمولة ملقومات الرتبية الصحية لدخ معلمي
املستقبل ،وذلك بتفعيل أساليب وأنشطة تعلمهم الذايت
املستمر ملفاهيم الرتبية الصحية مبساعدة احلاسوب.
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 .3تشجيع معلمي العلوم على التعلم الذايت والتعاوين
للولدات األخرخ لِّبنام التدرييب املقرتح اليت مل ختضع
للتجريب؛ لتحقيق املزيد من الفهم جملاالت الرتبية
الصحية لتحقيق فعالية أدوارهم الوظيفية التكاملية يف
تبصري طالهبم.
 .4تنظيم دورات تدريبية ملعلمي العلوم أثناء اخلدمة؛
لتدريبهم على التعلم الذايت ملعارف الولدات التجريبية
ملقرر الرتبية الصحية ،وزيادة فعالية أدوارهم يف تعلمها
وتعليمها مبساعدة احلاسوب.
 .1تكثيف اجلهود الرتبوية لتنمية االجتاهات اإلجيابية مو
التعلم الذايت مبساعدة احلاسوب ،وبيان الفوائد التطبيقية
لذلك يف نشر مقومات الرتبية الصحية ،من خالل
تفعيل استخدام أساليب التعليم والتعلم مبساعدة
الوسائل التقنية احلديثة ،خاصة احلاسوب.
 .5ضرورة قيام األجهزة اإلعالمية واهليئات التثقيفية بتقدمي
برام تستهدف تنمية املعارف واملهارات الصحية؛
لتتكامل جهودها مع جهود املؤسسات التعليمية وتنمو
االجتاهات مو تعلم تلك املعارف تعلما ذاتيا مستمرا
مبساعدة احلاسوب.
بحو ث مقترحة

 .3فعالية استخدام أنشطة التعلم الذايت مبساعدة
احلاسوب يف تنمية وصيل طالب املرللة الثانوية
لبعض معارف الرتبية الصحية واجتاهاهتم مو تعلمها.
 .4فعالية برنام تدرييب مقرتح للرتبية الصحية يف تنمية
وصيل معلمي العلوم باملرللة الثانوية لبعض املعارف،
واجتاههم مو تعلمها مبساعدة احلاسوب.
المراجع:
-4

-3

-4

-1

-5

احلايل ميكن اقرتاح البحوث

يف ضوء نتائ البح
اآلتية:
 .4فعالية مقرر مقرتح للرتبية الصحية والنسوية يف تنمية
التحصيل واالجتاه مو التعلم مبساعدة احلاسوب لدخ
الطالبات معلمات العلوم.
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-1
-7
-8

-2

إ اعيل ،حدي رجب (3111م)" :فعالية ولدة دراسية مقرتلة
ىف الرتبية الصحية للوقاية من اإليدز واألمراض املنقولة جنسيا
لتالميذ الصف الثال اإلعدادي" ،حلة الرتبية العلمية ،اجمللد
الثال  ،العدد األول ،اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ،القاهرة.
إليام ،فوزي (4225م) :اجتاه طالب ومعلمي املرللة الثانوية
بسلطنة عمان إزاء نظام الفصلر الدراسير ،جلنة التأليف
والنشر ،سلطنة عمان.
أبو احلمائل ،أمحد عبداجمليد علي (3111م)  :فعالية برنام
تدرييب مقرتح ملعلمي األلياء باململكة العربية السعودية يف ضوء
االلتياجات املهنية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة عر س ،القاهرة.
أبو قمر ،باسم حممد (3113م) :برنام مقرتح يف الرتبية
الصحية لطلبة املرللة األساسية العليا مبحافظات غزة ،فلسطر،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة عر س،
القاهرة.
أبو النيل ،حممود السيد (4281م) :اإللصاء النفسي
واالجتماعي والرتبوي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة.
أسعد ،أمان حممد ،وآخرون (4222م) :الصحة املدرسية ،
القاهرة  ،عامل الكتب.
األمر ،حممد السيد ،وآخرون(3111م) :األسس العامة للصحة
والرتبية الصحية ،عمان ،األردن ،دار الغد للنشر والتوزيع.
األنصاري ،صاحل سعد(4138هـ) :دراسة النمط املعيشي
للمعلمر والطالب يف تعليم البنر باململكة العربية السعودية،
وزارة الرتبية والتعليم ،الرياض.
األنصاري ،صاحل سعد (4137ه) ":لقاؤنا والتحديات
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الصحية" ،اللقاء السابع للصحة املدرسية لتعزيز الصحة والتوعية
الصحية ،وزارة الرتبية والتعليم ،جدة.
األنصاري ،صاحل بن سعد ( 3117م) :املدارم وتعزيز النمط
املعيشي الصحي .مراجعة عاملية ،ومقاربة سعودية ،حب مقدم يف
اللقاء العلمي السابع للصحة املدرسية.
بدر ،ليلى لسن وآخرون ( :)4288أصول الرتبية الصحية
والصحة العامة ،مكتبة النهضة ،القاهرة.
براون ،لندر وآخرون (4224م) ":تقييم عن وضع العامل
( ،"4223ترمجة :هداره ،سيد رمضان) ،تقرير معهد مراقبة البيئة
العاملية مو وقيق التقدم املتواصل للمجتمع" ،اجلمعية املصرية
لنشر املعرفة ،القاهرة.
البغدادي ،حممد رضا (4222م)" :دور الرتبية العلمية يف تفعيل
الرتبية األساسية للجميع" ،املؤمتر العلمي الثال للجمعية املصرية
للرتبية العلمية ،اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ،القاهرة.
التمار ،جاسم ،وسليمان ،ممدوح (3117م) :فاعلية التدريس
املزود باحلاسوب ) (CAIيف تنمية وصيل املعادالت اجلِّبية من
الدرجة األوىل لدخ طلبة الصف السابع املتوسط بدولة الكويت،
حلة العلوم الرتبوية والنفسية ،اجمللد ،8العدد ،7البحرين ،ديسمِّب.
توفيق ،حمسن وفرج ،عديل (4223م) :الثقافة البيئية والصحية،
املنظمة العربية ،تونس.
التوصيف الشامل لِّبام كليات املعلمر (4137هـ) :توصيف
مقررات برنام إعداد معلم العلوم ،جلنة تطوير برام الكليات
بوكالة الوزرة لكليات املعلمر ،الرياض.
جابر ،عبد احلميد جابر (4281م) :دراسة تصرفات عينة من
معلمات املرللة االبتدائية القطريات يف املواقف الرتبوية ،حبوث
ودراسات يف االجتاهات وامليول النفسية ،اجمللد السابع ،اجلزء
الثاين ،مركز البحوث الرتبوية امعة قطر ،الدولة.
جاد اهلل ،فوزخ على (4284م) :الصحة العامة والرعاية
الصحية ،دار املعارف ،القاهرة.
جامعة امللك سعود ومركز األحباث بالرياض ( :)4221تقومي
األمناط الغذائية لسكان اململكة العربية السعودية ،حبوث الندوة
الثانية للغذاء برسالة اجلامعة ،كلية اآلداب امعة امللك سعود،
الرياض.
لسب النيب ،عبد احلميد والزايدي ،عوض (4225م) :وعي
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األفراد وتلوث البيئة الضوضائي وآثاره الصحية واالقتصادية
والنفسية واالجتماعية ،رسالة اجلامعة ،جامعة امللك سعود،
الرياض.
لسن ،عرفه وجنيب ،حممد (4221م) :مستوخ التنور العلمي
لدخ معلمي التاريخ الطبيعي ىف مصر ،املؤمتر العلمي الثاين
للجمعية املصرية للمناه وطرق التدريس ..إعداد املعلم
الرتاكمات والتحديات ،اجلمعية املصرية للمناه وطرق التدريس،
القاهرة.
لسر ،كرمي عكلة (4285م) :االجتاهات النفسية للفرد
واجملتمع ،دار الرسالة ،بغداد.
احلصر ،عبد اهلل (4221م) :منوذج مقرتح لضم مقرر الثقافة
العلمية لطالبات الكليات املتوسطة للبنات باململكة العربية
السعودية ،اجلمعية املصرية للمناه وطرق التدريس ،حلة دراسات
يف املناه وطرق التدريس ،العدد  ،32ديسمِّب4221 ،م451 ،
– .475
خضر ،فخري رشيد (3111م) :التقومي الرتبوي ،دار القلم :ديب.
دلو ،فضيل (4228م) :مقاييس االجتاه يف العلوم االنسانية ،حلة
العلوم اإلنسانية ،العدد  ،41ص.418-452
راسل ،جيمس (4281م) :أساليب جديدة ىف التعليم والتعلم،
تصميم واختيار وتقومي الولدات التعليمية الصغرية( ،ترمجة :أمحد
خريخ كاظم) ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
الرشيد ،مجيل (4135هـ) :الرتبية الصحية املدرسية ،اجمللة العلمية
للرتبية البدنية والرياضية ،االواد السعودي للرتبية البدنية
والرياضية ،السنة األوىل ،العدد الثاين ،رجب.
الزهراين ،لنان خبيت (4134هـ) :درجة تضمر مقررات األلياء
لطالبات املرللة الثانوية لبعض القضايا واملشكالت الصحية
املعاصرة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم
القرخ ،مكة املكرمة.
زيتون ،لسن لسر (4138هـ) :أصول التقومي والقيام الرتبوي
(امفهومات والتطبيقات) ،الدار الصولتية للرتبية :الرياض.
السايح ،السيد حممد (4287م) :تطوير مناه األلياء باملدرسة
الثانوية العامة على ضوء متطلبات الثقافة البيولوجية ،رسالة
دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية امعة عر س ،القاهرة.
السبول ،خالد وليد(3115م) :الصحة والسالمة يف البيئة
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املدرسية ،عمان ،دار املناه للنشر والتوزيع.
سالمة ،هباء الدين (3114م) :الصحة والرتبية الصحية ،القاهرة،
دار الفكر العريب.
سالمة ،هباء الدين إبراهيم (4227م) :الصحة والرتبية الصحية،
القاهرة دار الفكر العريب ،الطبعة الثانية.
سالمة ،عبد احلافظ (4228م) :وسائل االتصال وتكنولوجيا
التعليم ،ط ( ،)3دار الفكر ،عمان ،األردن.
سنقر ،صاحل ( :)4223التثقيف النسوي وتعليم الكبار ،املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس.
السيد ،فؤاد البهي ( :)4272علم النفس اإللصائي وقيام
العقل البشرخ ،ط ( ،)4دار الفكر ،القاهرة.
شرف الدين ،أمحد حممد ( :)4221نظرات لول نظم التعليم
احلاسوبية املعتمدة على تقنيات النصوص الفوقية ،املؤمتر الوطين
الرابع عشر ،وزارة التعليم ،الرياض.
شعري ،إبراهيم حممد ( :)4225التنور الصحي لدخ الطالب
املعلمر بشعبة التعليم االبتدائي يف كلية الرتبية ،دراسات يف
املناه وطرق التدريس ،العدد ( ،)38اجلمعية املصرية للمناه
وطرق التدريس ،القاهرة.
الشمراين ،عبدالغين بن سعد (4133هـ) :درجة التواء كتب
العلوم باملرللة املتوسطة للبنر على أساسيات الرتبية الصحية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرخ ،مكة
املكرمة.
الشناوي ،حممد لسن وآخرون (3114م) :التنشئة االجتماعية
للطفل ،ط ،4دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الصبا  ،محدي عبد العزيز (4225م) :الوعي الغذائي لدخ
طالب كلية املعلمر باملدينة املنورة" ،حلة البحوث النفسية
والرتبوية ،العدد ( ،)4كلية الرتبية امعة املنوفية ،املنوفية.
طالون ،عديل (4221م) :عالقة بعض عوامل البيئة االجتماعية
والثقافية واالقتصادية والفيزيقية بدرجة انتشار بعض األمراض
املعدية" ،حلة العلوم االجتماعية ،اجمللد ( ،)31العدد (،)3
جامعة الكويت ،الكويت.
طعيمة ،رشدي أمحد (4281م) :اهتمامات األجانب مو
الثقافة العربية اإلسالمية ،حلة دراسات تربوية ،اجلزء الثال  ،عامل
الكتب ،القاهرة.

63

-11

طنطاوي ،حممود (4282م) :الرتبية وأثرها يف رفع املستوخ
الصحي ،دار الفالح ،الكويت.
الظاهر ،زكريا حممد وآخرون (3113م) :مباد القيام والتقومي
يف الرتبية ،ط ،4دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
عبداملنعم ،على حممد (3111م) :تكنولوجيا التعليم والوسائل
التعليمية ،القاهرة.
العثمان ،عبدالعزيز عبدالرمحن(4148هـ) :الرتبية الصحية يف
كتب العلوم باملرللة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
العزاوي ،رليم (3117م) :القيام والتقومي يف العملية التدريسية،
الطبعة األوىل ،دار دجلة :األردن.
العطية ،فوزية (4223م) :املدخل اىل دراسة علم النفس
االجتماعي ،دار احلكمة للطباعة ،بغداد.
العمري ،علي بن صاحل وصل (4141هـ) :الرتبية الصحية يف
مقرر األلياء للصف األول الثانوي من وجهة نظر املعلمر،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرخ ،مكة
املكرمة.

-54

عمرية ،إبراهيم والديب ،فتحي ( :)4221تدريس العلوم والرتبية
العلمية ،ط ( ،)44دار املعارف ،القاهرة.
عيد ،غادة خالد (3111م) :القيام والتقومي الرتبوي مع
تطبيقات برنام  ،SPSSالطبعة األوىل ،مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع :الكويت.
الغامدي  ،أمحد علي (4131هـ) :الصحة املدرسية  ،دار
األندلس للنشر والتوزيع ،لائل.
الغريب ،رمزية (4277م) :التقومي والقيام النفسي الرتبوي،
مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة.
الفار ،إبراهيم عبدالوكيل (3111م) :تربويات احلاسوب ووديات
مطلع القرن احلادي والعشرين ،ط ( ،)3دار الفكر العريب،
القاهرة.
فاندالر ،ديوبولد ب4228( .م) :مناه البح يف الرتبية وعلم
النفس ،ط (( ،)5ترمجة :نوفل ،حممد نبيل وآخرون) ،األجنلو
املصرية ،القاهرة.
الفرا ،فاروق محدي ( 4281م)" :اجتاهات مستحدثة يف الرتبية
الصحية وانعكاساهتا على املناه الدراسية ىف الدول العربية
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اخلليجية" ،رسالة اخللي العريب ،العدد ( ،)44مكتب الرتبية
العريب لدول اخللي  ،الرياض.
الفنتوخ ،عبدالقادر والسلطان ،عبدالعزيز (4222م) :اإلنرتنت
يف التعليم -مشروع املدرسة اإللكرتونية ،رسالة اخللي العريب،
عدد ( ،)74مكتب الرتبية العريب لدول اخللي  ،الرياض.
قطامي ،يوسف وقطامي ،نايفة (3114م) :سيكولوجية التعلم
الصفي ،دار الشروق ،عمان .
قنديل ،ياسر عبد الرمحن (4228م) :التدريس وإعداد املعلم،
الطبعة الثانية ،دار النشر الدويل ،الرياض.
الكبيسي ،وهيب حممد حيد والداهري ،صاحل لسن أمحد
(3111م) :املدخل يف علم النفس الرتبوي ،ط ،4مؤسسة محاة
للخدمات والدراسات اجلامعية  ،دار الكندي للنشر  ،اربد
،االردن.
الكسواين وآخرون ،مصطفى (3117م) :أساسيات تصميم
التدريس ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة :عمان.
الل ،عدنان بن حيي (4143هـ) :املباد األساسية للرتبية
الصحية املدرسية ،جامعة أم القرخ ،مكة املكرمة.
اللقاين ،أمحد لسر ،واجلمل ،علي أمحد (3114م) :معجم
املصطلحات املعرفة يف املناه وطرق التدريس ،الطبعة الثالثة ،دار
عامل الكتاب ،القاهرة.
مازن ،لسام حممد (3113م) :الرتبية العلمية وأبعاد التنمية
التكنولوجية واملهارات احلياتية ولثقافة العلمية الالزمة للمواطن
العريب ..رؤية مستقبلية ،املؤمتر العلمي السادم للجمعية املصرية
للرتبية العلمية ..الرتبية العلمية وثقافة اجملتمع ،اجلمعية املصرية
للرتبية العلمية ،القاهرة.
حماسنة ،إلسان علي(4224م) :البيئة ،والصحة العامة ،عمان،
الشروق.
حممد ،حممد جاسم (3111م) :علم النفس الرتبوي وتطبيقاته،
ط،4مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن.
املشيقح ،لطيفة حممد (4148هـ) :دراسة تقوميية ملقررات األلياء
من لي إكساهبا املفاهيم الصحية واالجتاهات الصحية لطالبات
املرللة الثانوية مبنطقة عسري ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية للبنات ،الرياض.
مطاوع ،ضياء الدين حممد (4222م) :فعالية برنام قائم على
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املوديوالت يف تنمية التنور السلوكي الصحي واالجتاه مو التعلم
الذايت لدخ معلمي التعليم االبتدائي ،حلة كلية الرتبية باملنصورة،
العدد ( ،)42كلية الرتبية امعة املنصورة ،املنصورة.
مطاوع ،ضياء الدين حممد (3111م) :ىف بيولوجية اإلنسان
والرتبية الصحية ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت.
ملحم ،سامي حممد (3111م) :القيام والتقومي يف الرتبية وعلم
النفس ،ط ،4دار املسرية ،عمان ،األردن.
منظمة الصحة العاملية (4228م) :الرتبية الصحية وتعلم العلوم
والتكنولوجية ،الرابطة ،فرنسا ،اجمللد الثال والعشرون ،العدد،3
اإلسكندرية ،املكتب األقليمي.
وكالة التطوير الرتبوي (4138هـ) :اخلطة الدراسية اجلديدة ،وزارة
الرتبية والتعليم ،الرياض.
الوكيل ،للمي و املفيت ،حممد (4283م) :أسس بناء املناه
وتنظيماهتا ،مطبعة لسان ،القاهرة.
ويل ،باسم حممد وحممد ،حممد جاسم (3111م) :املدخل إىل
علم النفس االجتماعي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
حيي ،لسن عايل (4138هـ) :مشروع إعادة هيكلة كليات
املعلمر وتطويرها ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جدة.
يوسف ،حمرز عبده (3113م) :فعالية تدريس الكيمياء مبساعدة
احلاسوب يف التحصيل وتنمية االجتاه مو التعلم الذايت والدافع
لإلجناز لدخ طالب الصف األول الثانوي ،املؤمتر العلمي السادم
للجمعية املصرية للرتبية العلمية ..الرتبية العلمية وثقافة اجملتمع،
اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ،القاهرة.
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Abstract
The research aims to identify the effectiveness of a proposed computerized training program in the health education on the
development of
attainment and the direction towards self learning of science teachers in Jeddah.
To achieve this goal, a computerized training program was prepared. This pilot program consists of three experimenting
units ( sports injuries, sports nutrition and addiction).They were prepared in power point presentations with hyperlinks. An
achievement test for the concepts of health education was also prepared to measure the different attitudes towards learning.
The achievement test and the trends measurement were applied on a sample of ( 38) science teachers in Jeddah . The
experiment self study units were studied within ( 45) days. The test and the trend measurement were reapplied on the same
sample after they finished studying the units.
The results showed the effectiveness of the computerized training program in the health education on the development of the
attainment of some Knowledge of the health education. It also showed that using the computer in developing the trends
towards self learning the concepts did not reach the rate of the effectiveness of the average set by "Blake". The study also
found a correlation function at the level (0.05) between the attainment of science teachers of theknowledge of health
education and their attitudes towards self learning with the aid of computer.
Keywords: efficiency, Computerized training program, Health education, Physical education, Improvement of learning, Self
learning, Science teachers
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الرنية الاامليّة لمقياس التوجها المهنية لملتحق برامج إعداد المالمين ي إطار ماايير االعتماد األكاديم
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المستخلص:
توجه الطريقة اليت يتعامل هبا املعلم مع تالمذته
تعتِّب التوجهات املهنية إىل جانب املعارف املتخصصة واملهارات حمور اهتمام برام إعداد املعلمر ،ألهنا ّ

وكيفية تعليمه هلم .وسواء كان هدف املؤسسة التعليمية احلصول على االعتماد األكادميي لِّباحها أو غري ذلك؛ فإن تقييم مستوخ التوجهات املهنية اليت
يتحلى هبا امللتحق هبذه الِّبام  ،وكيفية تطويره هلا يساعد يف إعداده بشكل مناسب لاللتحاق مبهنة املستقبل يف التعليم .والغرض من الدراسة احلالية هو
تعرف مستوخ تطور التوجهات املهنية لدخ ملتحقي برام إعداد املعلمر .وقد
التزويد مبقيام يتمتع خبصائص سيكومرتية تناسب استخداماته يف ّ
أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )4545طالبا وطالبة ،وأظهرت نتائ التحليل العاملي التوكيدي وجود أربعة عوامل تتشبع عليها فقرات املقيام،
وهي :مواصلة التعلم مدخ احلياة ،واملهنية واإلتقان ،والنزاهة واإلنصاف ،واحلرية ،كما أن هذه العوامل تتشبع بدورها على عامل هرمي عام من الدرجة
الثانية يتمثل يف التوجهات املهنية ويتمتع مبؤشرات مطابقة مناسبة للنموذج .وأظهرت النتائ بروز بعض احلاجة إىل وسر مستوخ التوجهات املهنية يف
حايل النزاهة واإلنصاف ،واحلرية لدخ بعض الطلبة.

كلما مفتاحية :التوجهات املهنية ،برام إعداد املعلمر ،االعتماد األكادميي ،التحليل العامل التوكيدي
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مقدمة:

)Assessment and Support Consortium (INTASC

هتدف برام

إعداد املعلمر لتدريب وهتيئة معلمي

املستقبل ،حبي

يتخرجون وهم ميتلكون املعرفة املتخصصة

واملهارة والتوجهات املهنية املناسبة ليكونوا ناجحر يف
عملهم ،وفاعلر يف اجملتمع الذي ينتمون إليه .وقد وولت
برام إعداد املعلمر من اهتمامها السابق باملعرفة واملهارة
واالجتاه إىل املعرفة واملهارة والتوجهات

( Stoddard, Braun,

& Koorland, 2007; Villegas, 2007

،)Dukes,

فباإلضافة لرتكيزها على املؤهالت األكادميية؛ فإن املعلم
املتخصص واحملرتف جيب أن يتصرف بطريقة أخالقية
معتمدا على معايري حمددة

 .(Kramer,وهذه

)2003

التوجهات مهمة ألهنا وكم طريقة املعلم يف تقدمي املادة
العلمية إضافة لنظرة الطالب للمعلم على أنه منوذج حيتذخ
به .والتحول من مفهوم االجتاه اىل التوجه يُفسر على أسام
أن االجتاه هو توجه أويل يقود الشخص للتصرف بدوافع ال

شعورية ،يف لر أن تقييم التوجه يرتكز يف السلوك
الشخصي للمعلم مو دوره يف الصف ودوره مع تالميذه
وسلوكه التدريسي والذي ميكن مشاهدته

Britten, Wessel,

).)& Clausen, 2011
وقد مت تضمر معايري املعارف واملهارات والتوجهات املهنية
االلرتافية يف قائمة معايري اجمللس الوطين ملعايري التعليم
Teaching

Professional

)Standards (NBPTS

املعلمر

for

Board

National

واجمللس الوطين العتماد برام

National Council for the Accreditation of

)Teacher Education (NCATE

املعلمر اجلدد ملا بر الواليات

ومجعية تقييم ودعم

Interstate New Teacher

إضافة للهيئات واجلمعيات املهنية املتخصصة ( (Thornton,
.2006
ونظرا الرتباط التوجهات املهنية اليت يُظهرها املعلمون
بالتحصيل الدراسي للطلبة ( Atallah, Bryant & Dada,
 )2010واالهتمام بتخري معلمر مؤهلر ميتلكون قدرا من
املعارف واملهارات والتوجهات مت ّكنهم من النجاح يف
عملهم ،إضافة إىل االهتمام املتزايد بتحقيق متطلبات
كل ذلك دفع الرتبوير واملسؤولر يف
االعتماد األكادميي ،ل
برام إعداد املعلمر إىل العناية بتقييم ما هو أكثر من
املعارف واملهارات فقط

(NCATE, 2006; Almerico,

وجه انتباه
)Johnston, Henriott, & Shapiro, 2011؛ بل ّ
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات لالعتناء بتطوير هذه
التوجهات لدخ طلبتهم من خالل توفري خِّبات تفاعلية
تدعمها وتؤثر فيها بشكل إجيايب ،مع التأكيد على مفهوم
التطور والنماء يف التوجهات والذي ال ميكن وقيقه من
خالل مقرر دراسي والد؛ بل يتعداه ليشمل مجيع مقررات
الِّبنام الدراسي انتهاء خبِّبات التدريب امليداين .ومن هنا
ظهرت احلاجة إلجياد أداة تقييم مناسبة سواء كانت على
شكل ُسلم تقدير ،أو قائمة معايري تصحيح ،أو مقيام،
أو أداة تقييم ذايت ،أو قوائم شطب لتساعد يف كشف
التوجهات املهنية اليت يتمتع هبا الطلبة أثناء دراستهم
وتأهيلهم يف املقررات الدراسية وأثناء تدريبهم العملي
وخِّبهتم اإلكلينيكية يف املدارم .وقد أشار عدد من
الباحثين Rike & Sharp, 2008; Thornburg & Cargill,

) )2009إىل وجود عدد قليل من الدراسات تناولت طرق
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وأساليب مراقبة وقيام التوجهات والسلوكات املهنية على

أساسي فإن االنكيت تركز على حالر من التوجهات ألا

الرغم من دورها اهلام يف العملية التعليمية مما يدعو إىل

العدل أو املساواة واإلميان بأن مجيع التالميذ باستطاعتهم

ضرورة االهتمام هبذا اجملال بشكل أكِّب.

أن يتعلموا .وانطالقا من أهداف املؤسسة التعليمية وإطارها

ويعتِّب آرثر كومبس

Combs, 1981, ( Arthur Combs

يعرف وحيدد
املفاهيمي فإنه ميكن لفريق عمل متخصص أن ّ

 )1991, 1999هو رائد الدراسات يف حال التوجهات املهنية

ويصيغ بشكل إجرائي توجهات مهنية الرتافية إضافية

خصوصا تلك التوجهات اليت حيتاجها األشخاص يف مهنهم

تتوقعها الكلية من طلبتها.

وتعتِّب أعماله مرجعا لكثري من املدارم والكليات ال سيما

وينص املعيار األول من معايري االعتماد األكادميي املعمول

كليات الرتبية يف العديد من دول العامل .وقد قام أوشر

هبا لسب نظام اإلنكيت على أن" :يعرف الطلبة املرشحون

 Usherيف العام  3113بتعديل بعض األعمال اليت ق ّدمها

ملهنة التدريس أو املهن املتخصصة األخرخ ويطبقون احملتوخ

كومبس.

املعريف والتدريسي واملهارات والتوجهات املهنية الضرورية

وقدمت االنكيت ( )3111تعريفا للتوجهات املهنية يف

ملساعدة تالمذة املدارم على التعلم" .ويتم تقييم وقق

قاموم املصطلحات املتوفر على موقعها على شبكة

املعيار من خالل مؤشرات تعكس التوجهات املهنية

اإلنرتنت يتمثل يف :القيم وااللتزامات واألخالقيات املهنية

االلرتافية للمدرسر على مستويات "غري مقبول" و"مقبول"

اليت تؤثر على سلوك املعلم جتاه طلبته وأسرهم وزمالئه يف

و "مستهدف".

العمل واجملتمع من لوله ،واليت تؤثر مبجموعها يف تعلم

املهتمة بقيام التوجهات
إن التحدي الذي يواجه اجلهات ّ
املهنية وتطورها لدخ الطلبة الدارسر بكليات الرتبية يأيت

نفسه .وتتأثر التوجهات املهنية باملعتقدات واالجتاهات

من صعوبة قيام هذه التوجهات ،فكثري من األدوات

املرتبطة بالعناية واالهتمام  ،Caringوالعدل ،Fairness

املتوفرة لقيام التوجهات املهنية مرتبطة باملعلمر يف لر أن

واألمانة  ،Honestyواملسؤولية  ،Responsibilityوالعدالة

الطلبة الدراسر يف كلية الرتبية ليسوا معلمر بعد ،وقد ال

 .Socialفهي قد تتضمن معتقدات

تنطبق عليهم بعض املؤشرات اخلاصة بإظهار التوجهات

مفادها أن مجيع الطلبة مبقدورهم أن يتعلموا ،وأن يلتزموا

املهنية لديهم ،ومل تتح هلم الفرصة الكافية لذلك .فمثال

مبعايري مهنية منافسة ،وبتوفري بيئة آمنة وداعمة لتعلم الطلبة.

هناك بعض التوجهات ميكن ذكرها على النحو اآليت :يؤمن

إعداد

املعلم بأن اخلطط جيب أن تكون منفتحة ،وتستوعب

املعلمر كجزء من اعتمادها تقييم التوجهات املهنية

التعديالت والتكييفات بناء على لاجة التالميذ وظروفهم

املتخصصة لطلبتها بناء على مؤشرات سلوكية ميكن

املتجددة .فالفرصة اليت قد تتاح للطلبة أثناء إعدادهم يف

ماللظتها يف املواقف الرتبوية والتعليمية املختلفة ،وبشكل

برام إعداد املعلمر ويف كليات الرتبية بشكل عام تكون

الطلبة ودافعيتهم وتطورهم إضافة للتطور املهين للمعلم

االجتماعية

Justice

وتتوقع األنكيت

)2006

 (NCATE,من برام
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غري كافية إلظهار ذلك أو تطبيقه ،والتأكد من الطالب

بتقييم التوجهات حبي

الذي يعد ليكون معلم املستقبل قد اكتسب هذه املهارة أو

ألداء الطلبة.

التزم هبذه القيمة .أو املؤشر اخلاص بتحمل املعلم املسؤولية

وظهرت عدة مناذج مبتكرة من قبل املؤسسات األكادميية

لتوفري بيئة آمنة وإجيابية يف الغرفة الصفيّة ويشارك يف احلفاو

خاصة بتقييم التوجهات املهنية االلرتافية ،فالبعض ين ّفذ

على مثل هذه البيئة على مستوخ املدرسة بأكملها.

ال تتأثر بذاتية املقيّم أو املاللظ

ذلك من خالل استبانة التقييم الذايت كجزء من الطلب

إن هذه املؤشرات يصعب ممارستها أو إظهارها من قبل

الذي يعبئه الطالب لاللتحاق بالِّبنام  .أما البعض اآلخر

الطلبة الدارسر يف الكلية خصوصا قبل نزوهلم للتدريب

فيعتمد على األنشطة الصفيّة ،وإما برام أخرخ فينتظر لىت

امليداين أو تعرضهم ألي خِّبات مبكرة يف التدريب .وبالتايل

نزول الطالب للتدريب امليداين ليتم تقييمه .ونقطة االشرتاك

ينعكس ذلك على قيام التوجهات املهنية بشكل دقيق

بر وجهات النظر هذه هو أألية تقييم التوجهات للطلبة

لدخ الطلبة .ولىت لو كانت لديهم خِّبات تدريبية مبكرة

الدارسر يف برام إعداد املعلمر والتخصصات األخرخ

فإهنا تكون حمدودة وال تكفي إلظهار السلوكات حمور

الداعمة هلا ).)Dale, 2010

االهتمام ،وحمطات التقييم فيها تكون حمدودة .إضافة لزيادة

وقد قامت الِّبام اليت تعد املعلمر مثال يف جامعة إنديانا

أعباء املتعلم املتعاون وعضو هيئة التدريس الذي يشرف

بتنفيذ نوع من االلتزام لتطوير التوجهات املهنية لطلبتها من

على التدريب امليداين ،وبالتايل قد تظهر تناقضات خاصة

خالل وجود مقررات أساسية خاصة هبا مبسمى املتطلبات

باالتساق يف تقييم الطلبة الدارسر ونوعية ودقة قيام

الشخصية للتدريس

التوجهات املهنية اليت يتمتع هبا الطلبة.

واليت ترّكز على مساعدة املعلمر يف برام إعدادهم على

كما أن عدم توفر قائمة مولدة لتقييم التوجهات للدارسر

تطوير التوجهات املهنية املناسبة ،معززة ذلك ببعض اخلِّبات

يف برام إعداد املعلمر يفتح حاال واسعا إلجياد وتوفري أداة

املبكرة والتعامل مع اسرتاتيجيات لل املشكالت ودراسة

تقييم مناسبة تغطي اخلصائص العامة اليت جتعل منه معلما

احلالة ولعب األدوار كبديل للمواقف املدرسية االعتيادية

فاعال وممارسا متخصصا .وقد تتفاوت املؤسسات التعليمية

عندما ال تكون متوفرة .وقد مت توظيف وإدخال عدد من

يف تسميتها أو تعبريها عن أبعاد التوجهات من مثل

التوجهات املهنية ضمن قائمة أهداف املقررات الدراسية

احلمام ،واحلساسية ،واملسؤولية ،وااللتزام ،واملهنية

وتشمل هذه التوجهات :مهارات االتصال اللفظي وغري

االلرتافية ،والتهيئة املاهرة ،واحلس باآلخرين والرتامهم،

اللفظي ،ومراعاة التنوع ،وإظهار السلوك املهين امللتزم ،وإدارة

والتواصل ،واملظهر املناسب ،والتصرف بشكل مالئم

الصف ،والتفكر يف املمارسات واخلِّبات اليت يتعرض هلا

 .)Callahan,Wasicskil,وميكن أن

الطالب .ومن األمثلة على أهداف املقررات :سيكون

تستخدم هذه األداة يف إجراء البحوث والدراسات اخلاصة

الطالب قادرا على ماللظة وتفسري املؤشرات غري اللفظية

(& Wirtz, 2004

Personal Demands of Teaching
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يزود بتغذية راجعة مناسبة
والعوامل املوقفية؛ يستقبل أو ّ
لألداء؛ يتعاملون مع زمالئهم ،..يظهر الطالب السلوك

سينسينايت

املهين امللتزم واملبادر والذي يعكس الرتام اآلخرين (Young

املهنية ،وبشكل عام إن املعايري اليت تركز عليها تدور لول

).and Youngs, 2005
وقد قامت عدة جامعات بتطوير أدوات خمتلفة لقيام

إدارة الوقت ،واملبادرات ،وومل املسؤولية ،وتقبّل التغذية
الراجعة ،واأللفة مع اآلخرين ،إضافة للمظهر العام أثناء

التوجهات املهنية لدخ طلبتها؛ مثال جامعة نِّباسكا قامت

االخنراط يف اخلِّبات امليدانية ،ومراعاة أخالقيات املهنة مثل

ووويلها إىل مؤشرات

احملافظة على السرية ،واملعرفة بسياسات الِّبام األكادميية

وضعتها يف أداة ُ يّت مؤشرات التوجهات املهنية للمعلمر،

الرتبوية ،وااللتزام مبمارسة التف ّكر على املهام املعطاة ،والتقييم

باالعتماد على معايري

INTASC

ومن األمثلة على فقراهتا:

إدارة الصف .وقامت جامعات أخرخ مثل جامعة
Cincinnati

ببناء قائمة خاصة هبا للتوجهات

املستمر للتعلم ،والتعاون مع الزمالء والرتبوير اآلخرين يف

 -أؤمن أن توقعات املعلم تؤثر على تعلّم التالميذ.

احمليط ،وهذه السلوكيات جيب أن يلتزم هبا الطلبة ويتم

 -من واجيب خلق بيئة تعلم تراعي تطور الطلبة وتزيد .من

تقييمهم هلا يف الصف وأثناء اخلِّبة امليدانية وأثناء التعلّم.
وتعتمد جامعة جورج واشنطن

كفاءهتم وثقتهم بأنفسهم.
 أتواصل مع اآلخرين بطريقة تراعي مشاعرهم وتأخذباالعتبار أسلوب تفكريهم.

University

George Washington

على حموعة من التوجهات مت استقاؤها من

اإلطار املقرتح من كومبس وآشر (Combs, 1999; Ihrig

 أتعاون مع اآلخرين يف تطبيق املنهاج املطلوب منا يفاملدرسة.

)and Rice, 2005; Usher, 2002

وتقوم بتدريسها ضمن

قاموا بتطوير 45

قسمت اجلامعة التوجهات
مقررات الِّبام األكادميية .وقد ّ
املهنية إىل مخسة حماور متثّلت يف األمور اآلتية:

معيار ل االلتزام بالوقت ،واحلضور ،واملظهر ،واالجتاهات،

أوال :التعاطف ،ومت قياسه من خالل مؤشرات مثل :يسعى

واملبادرات ،واحملافظة على السرية ،والتنظيم ،واملرونة ،واللغة،

يتفهم شكوخ اآلخرين
لفهم وجهات نظر اآلخرينّ ،
وألزاهنم....

والشعور باملسؤولية يف بناء األلفة وتقدمي التغذية الراجعة.

ثانيا :النظر بإجيابية لآلخرين ،ومت قياسه من خالل مؤشرات

فهذه املؤشرات يتم الرتكيز عليها أثناء تعلّم الطلبة

مثل :يرخ اآلخرين بإجيابية ،يؤمن بأن اآلخرين لديهم

وممارستها ،ومن مث يتم تقييمها من قبل املعلم املتعاون .وقد

اإلمكان والقدرة....

مت استخدام صورة أخرخ من أداة قيام التوجهات املهنية

ثالثا :النظرة اإلجيابية للذات ،ومت قياسه من خالل مؤشرات

قبل نزول الطلبة للتدريب وممارستهم للتعليم حبي مت لذف

مثل :لديه مفهوم إجيايب عن نفسه كمعلم ،لديه توقعات

بعض املؤشرات اليت لن يتمكن الطلبة من إظهارها مثل

لقيقية عن ذاته....

وكذلك جامعة ايل كاليفورنيا لي

وإدارة الصف ،والفاعلية ،واحلساسية للتنوع ،والتعاون،
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وشفاف وغري منغلق على نفسه ،ويستخدم أساليب

التعرض
الدراسية املختلفة وبشكل تدرجيي ومتعمق و ّ
للممارسات اإلجيابية املتوقعة ،مما يعزز اكتساب الطالب

رابعا :األصالة ،ومت قياسه من خالل مؤشرات مثل :واقعي
التدريس اليت تتناسب مع لاجات الطلبة....

للتوجهات اإلجيابية اليت جيب أن يبقيها يف ذهنه أثناء قيامه

خامسا :وجود رؤية وهدف ذو معب ،ومت قياسه من خالل

بعمله مستقبال.

مؤشرات مثل :ملتزم بتحقيق تطور لدخ الطلبة ،يعرف

الدراسا السابقة:

الغرض من التعليم ،وملتزم مبساعدة تالمذته....

وتاج برام

طورت كلية الرتبية واملكتب املتخصص يف األخالقيات
وقد ّ

املستخدمة يف تقييم التوجهات املهنية مللتحقيها للتأكيد

الذي يتبع جامعة والية جاكسونفيل

University

إعداد املعلمر لفحص أدوات القيام

Jacksonville State

على العالقة القائمة بر معتقدات الطلبة املتدربر،

أداة لتقييم التوجهات املهنية اآلتية لدخ

وممارساهتم يف الفصول الدراسية ،وما يتعلمه تالمذهتم يف

املعلمر املتدربر لت:

املدارم اليت يعملون هبا ( .)Villegas, 2007وقد أشار كل

 .4االلتزام بقواعد احلضور .3 ،تسليم الواجبات بوقتها،

من سن وستولوف ( )Singh & Stoloff , 2007حملدودية

 .4املظهر العام .1 ،الثقة بالنفس .5 ،يتقبل النقد ويظهر

تعميم نتائ دراستهم اليت توصلت لتمتّع ملتحقي برام
إعداد املعلمر يف جامعة والية كونيتكت الشرقية بدرجة

املسؤولية ،ويتقبل الرأي اآلخر .8 ،العناية وااللرتام .ويتم

مرتفعة من التوجهات املهنية اإلجيابية؛ وذلك نظرا لعدم

قيام التوجهات املهنية من قبل الِّبنام الذي يتبع له

وجود أدلة لول اخلصائص السيكومرتية ألداة التقييم

الطالب ،وإذا مل حيقق الطالب املستوخ املقبول من

املستخدمة ،مما يدل على وجود ضرورة لفحص أدوات تقييم

التوجهات املهنية فعليه إكمال برنام عالجي خاص

التوجهات املهنية قبل إطالق ألكام لول نتائجها.

سلوك مهين الرتايف .1 ،مبادر ومشارك .7 ،يتحمل

بتنمية التوجهات االلرتافية وعالج بعض السلوكات

وأجرخ بريز

السلبية اليت قد يظهرها الطالب أثناء إعداده ملهنة التعليم

لقيام التوجهات املهنية لدخ معلمي الرياضيات اجلدد

وقبل نزوله الكامل للميدان أو التدريب العملي (JSU,

امللتحقر بِّبام اإلعداد ،واعتمد البال على مقابلة عينة

).2011

استطالعية وعلى األدب النظري السابق يف حال الرياضيات

ولتطوير التوجهات املهنية االلرتافية لدخ الطلبة؛ فإن

لتحديد أبعاد التوجهات املهنية وتطوير الفقرات اخلاصة هبا.

الِّبام األكادميية ميكن أن تبدأ بتقدمي مفهوم التوجهات

وإلخراج النسخة النهائية من األداة مت لساب مؤشرات

املهنية اليت يتوقع إظهارها من املتخصص يف أول مقرر

التحليل العاملي التوكيدي وت افرتاض أن الفقرة الوالدة

يدرسه الطالب حلظة دخوله الِّبنام  ،ومن مث االستمرار يف

ستتشبع على ألد العوامل املفرتضة ،وقد ظهر أن النموذج

(2011

 )Beyers,دراسة هدفت لتطوير أداة

تقدمي املفهوم على شكل جرعات يف مقررات املستويات
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املقرتح ذو العشرة عوامل يفسر ما نسبته  %5217من
التباين ،ومبؤشرات مطابقة مناسبة (

;GFI=0.92

 .)TLI=0.91وقد ظهر من تشبعات الفقرات أن بعضها قد
أظهر ارتباطا مرتفعا على أكثر من عامل والد وبالرجوع

العليا ،لي
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مجعت تقييمات ( )41عضو هيئة تدريس

للتوجهات املهنية ألفراد الدراسة ،وقد مت وليل حمتوخ وثيقة
التوجهات املهنية يف كلية رود ايالند
College

Rhode Island

هبدف مقارنة فقرات أداة التقييم ( 43فقرة) مع

تبر أهنا تقيس أكثر من فكرة والدة مما
لتلك الفقرات ّ
استدعى تقدمي توصية بضرورة مراجعة الصورة املستقبلية من

إىل أن الفقرات اليت مت صياغتها تتماشى مع املؤشرات

األداة .وأظهرت قيم االتساق الداخلية للفقرات ضمن كل

اخلاصة بوثيقة التوجهات املهنية املعتمدة يف الكلية .وقد

بعد باستخدام معامل ألفا لكرونباخ تقديرا للثبات تراوح بر

أشارت نتائ التحليل العاملي االستكشايف إىل وجود ثالثة

( 1155إىل .)1124

عوامل صممت األداة لقياسها وتشعبت عليها الفقرات

ويف دراسة هلوفر وزمالئه ) (Hoover et al., 2002ترّكزت يف

املستهدفة يف األداة .أما مؤشرات الثبات اخلاصة باالتساق

معرفة مدخ مالءمة تقييم التوجهات املهنية يف حال الرتبية

الداخلي فقد تراولت بر  1184إىل .1123

اخلاصة ،وإمكانية إظهار الطلبة الدارسر -أثناء إعدادهم-

ويظهر من الدراسات السابقة أن األدلة عن الصدق

للتوجهات املتوقعة منهم يف كليات الرتبية اخلاصة .مجعت

والثبات ،إن توفرت ،فقد أسهمت يف اختاذ القرارات واحلكم

استجابات ( )442تربويا ميثلون معلمي تربية خاصة،

على امتالك الطالب املرشح للقيم املهنية املطلوبة .إال أن

وإدارير ومهن أخرخ داعمة من متخصصي العالج

الدراسات القائمة على بناء أو تطوير مقاييس التوجهات

لتعرف
الوظيفي واملهين ومعاجلي النطق على ( )47فقرة ّ
درجة أألية املؤشرات يف تقييم التوجهات املهنية اليت حيتاجها

املهنية مل توظرف أساليب التحليل العاملي التوكيدي اليت
يفرتض أهنا تفحص البنية العاملية لفقرات املقيام وفق

معلمي الرتبية اخلاصة ،ومعرفة هل ستسهم هذه اجملاالت يف

األبعاد اليت مت وديدها مسبقا يف وثيقة التوجهات املهنية

تنمية التطور املهين للمعلمر من خالل املؤشرات املقرتلة.

املعتمدة من اهليئة أو املؤسسة التعليمية.

مت التحقق من صدق احملتوخ ألداة التقييم وكذلك من درجة

مشكلة الدراسة:

االتساق الداخلي لعباراهتا (معامل ألفا لكرونباخ= ،)1181

إن اختبار مدخ مطابقة النموذج العاملي للبيانات يعتِّب من

وأوصت الدراسة بضرورة استخراج مؤشرات أخرخ للصدق

األدلة القوية على وقق صدق املفهوم .فإذا كان النموذج

والثبات.

العاملي األلادي البعد ملفهوم التوجهات املهنية أفضل

وأجرت غراسيا

)2008

الوثيقة ،وتوفري أدلة عن وقق صدق احملتوخ واليت أشارت

 )Gracia,تقييما ملؤشرات الصدق

مطابقة للبيانات من النموذجر اآلخرين (الثنائي واهلرمي)،

والثبات على عينة تكونت من ( )515طلبة مسجلر يف

فذلك يدل على أن مفهوم التوجهات مفهوم متجانس ،وأن

برام إعداد املعلمر من مستوخ البكالوريوم والدراسات
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املقيام لكي يتسم بالصدق ينبغي أن يقيس هذا التجانس،

رابعاـ عند املفاضلة بر النموذج العاملي األلادي ،والنموذج

أي يقيس العامل الوليد العام الذي يؤلف مفهوم

العاملي الرباعي ،والنموذج العاملي اهلرمي من الدرجة

التوجهات املهنية ،وال ينبغي أن حيتوي املقيام على فقرات

الثانية؛ هل يتفوق النموذج العاملي اهلرمي من الدرجة الثانية

تقيس عوامل أخرخ للتوجهات باعتباره مفهوم متعدد

على كل من النموذج العاملي األلادي العامل ،والنموذج

العوامل .أما إذا كان النموذج العاملي الرباعي أو النموذج

العاملي الرباعي؟

العاملي اهلرمي من الدرجة الثانية يتفوقان على النموذج

خامسا :ما مستوخ وقيق طلبة كلية الرتبية لكل مؤشر من

العاملي األلادي البعد لذات املفهوم ،فمعب ذلك أن

املؤشرات الدالة على التوجهات املهنية؟

تكون
املقيام جيب أن يقيس هذه األبعاد األربعة اليت ّ

مواصفا نماذج الرنية الااملية

أسئلة الدراسة:

النموذج الاامل األحادي :ويقصد هبذا التعبري أن مفهوم

مفهوم التوجهات املهنية ،لكي يكون مقياسا صادقا.

أوالـ هل ينطوي النموذج العاملي ملفهوم التوجهات املهنية
على بعد أو عامل والد عام  ،حبي أن هذا العامل العام
الذي يسمى بالتوجهات يتوفر على مطابقة جيدة للبيانات؟
ثانياـ هل النموذج العاملي والذي اعتمد يف قيام مفهوم
التوجهات املهنية ،والذي يتكون من األبعاد األربعة اآلتية:
مواصلة التعلم مدخ احلياة ،واملهنية وااللرتافية ،والنزاهة
واإلنصاف ،واحلرية ،يتمكن من مطابقة البيانات مطابقة
جيدة؟ وبتعبري آخر ،إىل أي لد تتمتع البنية العاملية
الرباعية ملفهوم التوجهات املهنية ودة املطابقة؟
ثالثاـ هل يتمتع النموذج العاملي اهلرمي من الدرجة الثانية
ودة املطابقة؟ لي

تتشبع العوامل األربعة التالية من

الدرجة األوىل :مواصلة التعلم مدخ احلياة ،واملهنية
وااللرتافية ،والنزاهة واإلنصاف ،واحلرية؛ على العامل العام
من الدرجة الثانية والذي يدعى "التوجهات املهنية".

التوجهات مفهوم متجانس ،حبي حيتوي على عامل أو بعد
والد .أي أن فقرات املقيام تتشبع كلها تشبعا مرتفعا على
عامل والد وهو التوجهات ،وال تتشبع على عوامل أخرخ
(الشكل .)4
النموذج الاامل الرباع  :ويشري املصطلح إىل وجود أربعة
عوامل مرتبطة فيما بينها ،ويتشبع على كل عامل عدد من
املؤشرات (فقرات املقيام اليت تنضوي وت هذا البعد)
(الشكل  .)3ويتسم النموذج العاملي الرباعي للتوجهات
املهنية مبا يأيت:
أ  .حيتوي هذا النموذج على بنية عاملية تتكون من أربعة
عوامل ،وهي :مواصلة التعلم مدخ احلياة ،واملهنية
وااللرتافية ،والنزاهة واإلنصاف ،واحلرية على خالف
النموذج األلادي السابق الذي يتألف من عامل والد
فقط.
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ب  .هذه العوامل األربعة غري مستقلة بل هي مرتبطة فيما

تثبيت هذا العامل اهلرمي العام يؤدي إىل استقالل العوامل

بينها ارتباطا معتدال .ذلك أن افرتاض وجود ارتباط مرتفع

األربعة عن بعضها بعضا .ويدعى بالتوجهات املهنية.

فيما بينها جيعلها تتشبع كلها على عامل عام والد بدال من
التفاو كل عامل من العوامل األربعة على خصوصيته
النسبية .وافرتاض وجود معامالت ارتباط منخفضة فيما
بينها يدل على أن كل عامل منها هو مستقل عن اآلخر
وال توجد مسالة مشرتكة من الداللة بر العوامل األربعة.

خطوا بناء أداة تقييم التوجها المهنية:

تبين تعريف خاص بالتوجهات من خالل آراء أعضاء
أوال :ر
هيئة التدريس ،واملعلم املتعاون ،ومديري املدارم ،ومتخذي
القرار.
ثانيا :ربط التوجهات باإلطار املفاهيمي للِّبنام األكادميي

ج  .تتشبع على كل عامل عدد من املؤشرات املقاسة أو

أو الولدة بأمجعها.

الفقرات .فعامل مواصلة التعلم مدخ احلياة تتشبع عليه ()1

ثالثا :بناء حموعة من املؤشرات حبي

فقرات ،واملهنية وااللرتافية تتشبع عليه ( )7فقرات ،كما

املهنية وتغطيها مث وضعها يف أداة تقييم.

تتشبع على عامل النزاهة واإلنصاف ( )1فقرات ،وتتشبع

رابعا :مجع البيانات اخلاصة بأداة التقييم ،واليت قد تبدأ من
حلظة دخول الطالب لِّبنام إعداد املعلمر ،لي

أخريا على عامل احلرية ( )1فقرات.
د  .كل مؤشر أو فقرة تتشبع على عاملها فقط وال تتشبع
يف ذات الوقت على عامل آخر .وبتعبري آخر خيلو النموذج
من التشبعات املتقاطعة

ترتبط بالتوجهات

.Cross-loadings

أهنا

تساعد كثريا يف توجيه عجلة الِّبنام ومقرراته وتدريباته مو
بناء التوجهات املهنية االلرتافية املطلوبة ،كما مت ّكن الطلبة
من معرفة السلوكات واألخالقيات املتوقع منهم ممارستها أو
إظهارها يف تدريسهم مستقبال وكيف سيتم تقييمهم فيها
) )Wayda & Lund, 2005وتتيح فرصة للِّبنام لتوجيه

النموذج الاامل الهرم من الدرجة الثانية للتوجها المهنية

هو منوذج عاملي هرمي ،تتشكل قاعدته من املؤشرات
املقاسة (املتغريات املاللظة اليت متثل الفقرات) ،ويتكون
مستواه األول من العوامل األربعة اليت يفرتض أهنا متثل
التوجهات املهنية ،وتدعى بعوامل الدرجة األوىل ،وتنتمي
هذه العوامل األربعة إىل عامل عام يتبوأ قمة اهلرم (املستوخ
الثاين األعلى واألخري) ،وميثل القاسم املشرتك ،أو ليز
الداللة اليت تشرتك فيها هذه العوامل األربعة ،حبي

أن

الطلبة الذين مل حيققوا املستوخ املطلوب واملناسب من
التوجهات من الِّبنام بدال من االنتظار لىت يتخرجوا من
الِّبنام ؛ فاالكتفاء باملعارف واملهارات ال يضمن جنالهم
يف ممارساهتم التدريسية املستقبلية

Almerico Johnston,

). )Henriott, & Shapiro, 2011
خامسا :قيام اخلصائص السيكومرتية للتأكد من موثوقية
النتائ واتساقها.
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ويقع على عاتق عضو هيئة التدريس تطوير التوجهات

على املناه الدراسية واليت ستسهم يف تعزيز التعلم مو

املهنية لدخ طلبته من خالل توفري خِّبات وواجبات مرتبطة

اكتساب التوجهات املهنية االلرتافية.

هبا ،وأن ميارسها عضو هيئة التدريس نفسه ليكون قدوة

والغرض من الدراسة احلالية هو وديد طريقة تقييم

أمام طلبته يف وقيق املستوخ املنشود.

التوجهات املهنية من خالل استبانة مع ّدة هلذا الغرض،

وقد استعرض براينت وويسل وكالسن

& (Britten, Wessel,

وفحص خصائصها السيكومرتية من لي

إبراز مكونات

) Clausen, 2011يف دراستهم تطور تقييم التوجهات املهنية

البنية العاملية واملؤشرات اخلاصة باالتساق الداخلي؛ مما

لدخ طلبة كلية إعداد املعلمر يف ( )415برام لاصلة

مي ّكن املسؤولر من اختاذ قرار سليم لول مستوخ

على االعتماد األكادميي .وقام البالثون مبراجعة الوثائق

التوجهات املهنية الذي لققه الطلبة امللتحقون بِّبام إعداد

وأدوات التقييم املنشورة على املواقع اإللكرتونية هلذه

امعة امللك سعود واإليفاء

الكليات واخلاصة بالتوجهات املهنية .لي

أظهرت نتائ

املعلمر يف كلية الرتبية

مبتطلبات املعيار األول من معايري االعتماد األكادميي

التحليل النوعي أن معظم الِّبام رّكزت على حاالت خاصة

املعمول هبا يف اإلنكيت.

كمكون أساسي
باالجتاهات ،والسلوك ،واملعتقدات ،والقيم
ّ
للتوجهات املهنية .كما أن معظم هذه الِّبام قد اعتمدت

إجراءا الدراسة:
أيراد الدراسة:

ص رممت بناء على سلم إجابة من نوع
ّإما على أدوات ُ
ليكرت املتدرج أو من خالل مصفوفة تقييم لفظي خمتصرة.

طبّقت أداة تقييم التوجهات املهنية اليت مت تطويرها من قبل

جلنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية

وقد لولظ أن أقل من ( )%5من العينة قد زودوا مبعلومات

امعة امللك سعود على عينة استطالعية تكونت من

كافية يف وثائقهم لول كيفية اختاذ املقيّمر قرارهم النهائي
بناء على هذه األدوات ،أو بيان احملك املعتمد للقول إن

( )445طالبا وطالبة يف الفصل الدراسي األول -4144

الطالب املرشح قد اجتاز ما يتوقع منه .وكان يتوقع أن

4143هـ .مث طبّقت على العينة النهائية يف الفصل الدراسي

الثاين من العام 4143-4144هـ واليت تكونت من

يكون هذا احملك معلنا كما هو احلال بالنسبة لتقييم

( )4545طالبا وطالبة ميثلون مجيع املسجلر يف مقررات

التوجهات بشكل عام .كما لولظ أن معظم الِّبام تفتقد

طرق التدريس أو التدريب امليداين من مجيع أقسام الكلية

يف بناء أدواهتا لوجود عناصر وروابط منسجمة مع إطارها

اليت تطرح برام لطلبة املرللة اجلامعية األوىل وهي علم

املفاهيمي ،ويغيب عنها كذلك وجود وثيقة تعكس كيفية

النفس ،والرتبية اخلاصة ،والرتبية الفنية ،والثقافة اإلسالمية،

تطور وقيام التوجهات لدخ امللتحقر فيها و اخلطوات

ورياض األطفال (إناث فقط)  ،والرتبية البدنية (ذكور فقط)

العالجية املتخذة بشأن الضعف أو التغيريات اليت لصلت

كما يف اجلدول .4
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الجدول  1توزيع أيراد الدراسة على الررنامج الدراس وجنس

الطالب.
الررنامج

ذكر

أنثى

المجموع

علم النفس

54

223

277

148

267

415

7

72

79

24

123

147

0

582

582

التربية الردنية

15

0

15

المجموع

248

1267

1515

التربية الخاصة
التربية الفنية

الثقاية اإلسالمية

رياض األطفال
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موجهة للمعلمر
ومت صياغة تعليمات التطبيق لتكون ّ
املتعاونر يف املدارم ،ومشريف التدريب العملي من
احملاضرين أو أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ،اعتمادا على
سلم إجابة ثالثي:
أقل من مقبول ( :)4يظهر الطالب سلوكا غري مهين
الرتايف وحيتاج حلضور برنام عالجي وعناية من قبل
املسؤول عن تطوير هذه التوجهات لدخ الطلبة وبالتعاون
مع الطالب نفسه.

أداة الدراسة:

مقبول ( :)3يظهر الطالب سلوكا مقبوال يف أكثر من

مرت أداة تقييم التوجهات املهنية يف عدة مرالل
لقد ّ
لتطويرها متثّلت يف قيام جلنة متخصصة من أعضاء هيئة

( )%81من املواقف الصفيّة وغري الصفيّة ولكنه قد حيتاج
إىل بعض التطوير والنمو يف ذلك.

التدريس يف كلية الرتبية بصياغة حموعة عبارات وضعت يف

مستهدف ( :)4حيقق الطالب املستوخ املنشود من

استبانة بعنوان "تقييم التوجهات املهنية والقيم اإلسالمية"

التوجهات املهنية االلرتافية.

وذلك اعتمادا على األخالقيات والتوجهات املهنية الواجب

وقد أظهرت نتائ التطبيق االستطالعي أن هناك بعض

توافرها لدخ خري كلية الرتبية واملرتبطة باإلطار املفاهيمي

العبارات وتاج إىل إعادة صياغة من لي عدم وضولها،

للكلية (كلية الرتبية ،)3144 ،وعلى الئحة األخالقيات

وأن بعض السلوكات ال تنطبق على الطلبة الدارسر يف

املعتمدة يف اجلامعة والكفايات املرتبطة هبا ،واستنادا ملبادخء

الكلية ويصعب ماللظتها لدخ الطلبة املتدربر ومن األمثلة

اإلنكيت يف تقييم التوجهات املهنية ،إضافة آلراء أعضاء

عليها" :يتقبل النقد البنّاء ويستفيد من التغذية الراجعة يف
وسر احملتوخ املعريف ومهارات التدريس وتوجهاته املهنية"،

وقد مت التوصل للصورة االستطالعية ألداة التقييم اليت

"يشجّع ويقدّر استخدام اللغات األخرخ"" ،يشارك يف
احلوارات عامة واألنشطة الصفية بغرض بناء عالقات إجيابية

للتوجهات املهنية متثلّت يف اآليت :مواصلة التعلم مدخ

مع اآلخرين" ،كما مت دم حايل املهنية االلرتافية واإلتقان

احلياة ،والنزاهة واإلنصاف ،واحلرية ،واإلتقان ،واملهنية

معا هبدف االختصار ألقل عدد ممكن من العبارات .وبعد

هيئة التدريس بالكلية بعد تشكيل جلان فرعية للمراجعة.
تكونت من ( )47عبارة توزعت على مخسة حاالت

االلرتافية.

تعديل أداة التقييم وفق املاللظات ونتائ

التطبيق

االستطالعي مت التوصل للصورة النهائية لتغطي التوجهات
املهنية االلرتافية اآلتية :مواصلة التعلم مدخ احلياة (1
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عبارات" ،حيرص على البح عن املعلومات احلديثة ذات

مدخ تغطية عبارات األداة الوالدة ملؤشرات التوجهات

الصلة بالتخصص") ،واملهنية واإلتقان ( 7عبارات" ،يلتزم

املهنية ميثل نوعا آخر من األدلة على وقق صدق احملتوخ؛

بإجناز أية أعمال يكلف هبا مبستوخ عال من اجلودة ويف

وبالتايل فإن القرارات املتخذة بناء على

الوقت احملدد") ،والنزاهة واإلنصاف ( 1عبارات" ،يتحرخ

املطلوبة ستكون متالة ومبستوخ أعلى من الدقة.

النزاهة واملوضوعية يف ممارسة التقييم لذاته وتالميذه وزمالئه

وتعرض النتائ

واملنظمة التعليمية") ،واحلرية ( 1عبارات" ،يشجع الطلبة أن

لفحص أسئلة الدراسة.

يعِّبوا عن أنفسهم دون أن يشعروا بالتهديد أو اخلوف").

أوالًـ هل النموذج الاامل لمفهو التوجها ينطوي على باد أو

إجراءا التطريق:
طبقت النسخة النهائية ألداة تقييم التوجهات املهنية على
امللتحقر بالتدريب امليداين لِّبام البكالوريوم يف كلية
الرتبية بنهاية الفصل الدراسي الثاين  4143-4144هـ،
لي قام كل مشرف تدريب ميداين أو عضو هيئة تدريس
املتدرب بتقييم اجلزء اخلاص بالتوجهات
مسؤول عن الطالب ّ

املهنية والسلوكات املرتبطة هبا ،بواسطة االستمارة النهائية
املستخدمة يف تقييم أداء امللتحق بالتدريب وفق الفرص

املتالة ملشاهدة الطالب املتدرب أثناء ممارسته خلطة الدرم

اآلتية النماذج واألساليب املستخدمة

عامل واحد عا  ,بحيث أن هذا الاامل الاا الذي يسمى
بالتوجها المهنية يتوير على مطابقة جيدة للريانا ؟

الختبار مدخ تطابق النموذج العاملي األلادي الوارد يف
الشكل  ،4مت استخدام التحليل العاملي التوكيدي بواسطة
برنام ليزرل .وأسفرت نتائ التحليل العاملي التوكيدي
للنموذج األلادي البعد للتوجهات املهنية عن مؤشرات
املطابقة كما هي موضحة يف اجلدول  ،3مصحوبة بدرجات
القطع اليت تدل على توفر جودة املطابقة ليتسب مقارنتها
بقيم املطابقة للنموذج قيد الدراسة.

والفعاليات التدريسية ضمن أنشطة التدريب امليداين.
نتائج الدراسة:
يشري الن وويلكرسون

()Lang & Wilkerson, 2006

إىل

أن التوجهات ال جيب قياسها فقط بل جيب أن تتمتع
نتائجها بالصدق والثبات .فإذا مت تبين مبادخء مؤسسة
مهنية معينة مثل "اإلنكيت أو "انتاسك" يف
النتائ واحلكم على امتالك الطالب املرشح للقيم املهنية
تصميم أداة التقييم فإن األدلة على وقق صدق املفهوم
جيب أن تكون واضحة ،كما أن استخدام خرائط تفحص
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جدول  2مؤشرا المطابقة المحسوبة والمحكية للنموذج الاامل األحادي ,والرباع  ,والهرم من الدرجة الثانية
االختصار
الذي

يارف به

مؤشرا المطابقة المحسوبة للنموذج
الترجمة الاربية

المؤشر

2

مربع كاي

SRMR

مؤشر جذر
متوسط مربعات
البواقي املعيارية

RMSE
A

اجلذر الرتبيعي
ملتوسط خطأ
االقرتاب

AIC

حمك املعلومات
أليكيك

CFI

مؤشر املطابقة
املقارن

NNFI
أوTLI

مؤشر املطابقة غري
املعياري أو مؤشر
تاكر -لويس
Tucker
Lewig Index

الاامل األحادي

الرباع الاوامل

الهرم من الدرجة الثانية

قيم المؤشر الدالة

على وجود مطابقة
فقيم المؤشر

النموذجية)

مربع كاي (= )375
 ،1514185مبستوخ
داللة إلصائية

مربع كاي (= )312
 ،3354111مبستوخ
داللة إلصائية

()p≤0.05

()p≤0.05

مربع كاي (=)312
 ،4825113مبستوخ داللة
إلصائية ()p≤0.05

أن تكون غري دالة.

أن تكون القيمة أقل
من ()114

11153

11148

1114

1143

11174

1111

القيمة أقل من
( )1118تدل على
توفر مطابقة

النموذج احلايل=413178

النموذج
احلايل=3158147

النموذج احلايل=3371114

تكون قيمة املؤشر
للنموذج احلايل أصغر
من قيمة املؤشر
للنموذج املستقل أو
الصفري.

النموذج املشبع=451111
النموذج
املستقل=3751135

1127

1127

النموذج املشبع=151111
النموذج
املستقل=458128181

1122

1122

النموذج املشبع=151111
النموذج
املستقل=458852152

1122

1122

القيمة أعلى من
( )1121تدل على
مطابقة مقبولة

القيمة أعلى من
( )1121تدل على
مطابقة مقبولة
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تظهر النتائ يف اجلدول  3أن مؤشرات املطابقة األكثر

ثانياًـ هل النموذج الاامل لمفهو التوجها المهنية الذي يتكون

& Schreiber et al., 2006; Schumacker

من األبااد األرباة اآلتية :مواصلة التالم مدى الحياة ,والمهنية

فاعلية (
2004

 )Lomax,تشري إىل أن النموذج األلادي العامل

للتوجهات املهنية مل حيقق مطابقة مقبولة يف مجيع املؤشرات
املبينة يف اجلدول  ،3فاملؤشرات اليت تشري إىل متتع النموذج
ودة املطابقة تتمثل يف مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي
املعيارية ( ،)SRMRوحمك املعلومات أليكيك (،)AIC
ومؤشر املطابقة املقارن ( ،)CFIومؤشر املطابقة غري
املعياري أو مؤشر تاكر-لويس

Tucker-Lewis Index

( )NNFIأو ( .)TLIيف لر أن املؤشرات اليت أبرزت افتقار
النموذج إىل جودة املطابقة هي :مربع كاي ( ،)2واجلذر
الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب ( .)RMSEAوإذا كنا نتفهم
سبب وجود داللة معنوية ملربع كاي باعتبار أن العينة كبرية،
إال أن االرتفاع الكبري لقيمة مؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط
خطأ االقرتاب ( ،)RMSEAوالذي يعتِّب من أفضل
املؤشرات فاعلية يف اختبار مدخ جودة النموذج (

Brown,

)2006; Kline, 2011; Raykov & Marcoulides, 2006
يدل على رداءة مطابقة النموذج ،وبالتايل ميكن اعتبار أن
النموذج األلادي العامل للتوجهات املهنية يفتقر إمجاال إىل
جودة املطابقة.

واالحترايية ,والنزاهة واإلنصاف ,والحرية ,يتوير على مطابقة
جيدة للريانا ؟

كما ياللظ من جدول  ،3وباستثناء مربع كاي الدال
إلصائيا نتيجة اتساع العينة ،فإن مجيع مؤشرات املطابقة
عند مقارنتها بدرجات القطع تدل على أن منوذج التوجهات
املهنية الرباعي العوامل يتمتع مبطابقة جيدة للبيانات .ويظهر
الرسم التخطيطي للنموذج الرباعي للتوجهات املهنية (شكل
 )4أن معامالت االمدار املعيارية أو تشبعات الفقرات على
العوامل األربعة مرتفعة عموما ،حبي تراولت من (-1174
 )1183للعامل األول ( )F1أي مواصلة التعلم مدخ
احلياة ،ومن ( )1178-1112على العامل الثاين ()F2
الذي يدل على املهنية وااللرتافية ،ومن ()1185-1171
على العامل الثال

( )F3الذي يفيد النزاهة واإلنصاف،

ومن ( )1181-1177على العامل الرابع ( )F4الذي يدل
على احلرية .كما أن معامالت االرتباط بر العوامل األربعة
مرتفعة لي

تراولت من ( )1181بر العامل األول:

مواصلة التعلم مدخ احلياة ،والعامل الرابع :احلرية؛ إىل
( )1127بر العامل األول والعامل الثاين :املهنية
وااللرتافية.
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شكل  1النموذج الاامل الرباع لمفهو التوجها المهنية
ثالثاًـ هل يتوير النموذج الاامل من الدرجة الثانية على جودة

تشري مؤشرات املطابقة يف اجلدول  ،3بأن هذا النموذج

المطابقة؟ حيث تتشرع الاوامل األرباة التالية من الدرجة األولى:

العاملي اهلرمي من الدرجة الثانية يتمتع مبطابقة جيدة عموما

مواصلة التالم مدى الحياة ,والمهنية واالحترايية ,والنزاهة
واإلنصاف ,والحرية؛ على الاامل الاا من الدرجة الثانية والذي
يدعى "التوجها المهنية".

للبيانات ،فباستثناء مربع كاي الذي كان داال بسبب اتساع
العينة ،فكل مؤشرات املطابقة األخرخ عكست بوضوح
جودة مطابقة النموذج.
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أما تشبعات العوامل األربعة من الدرجة األوىل على العامل

العاملي الرباعي السابق .أما بالنسبة لبارامرتات النموذج،

العام :التوجهات املهنية كانت مرتفعة ،لي

أن عامل

فيظهر الرسم التخطيطي للنموذج العاملي الرباعي

فسر ( )% 12من حمل تباين عامل
التوجهات املهنية ّ
مواصلة التعليم مدخ احلياة ،ونسبة ( )%1184من تباين

تراولت من

عامل املهنية وااللرتافية ،ونسبة ( )%1121من تباين عامل

( 1174إىل  )1183بالنسبة للعامل األول ( )F1أي

النزاهة واإلنصاف ،ونسبة ( )%1124من تباين عامل

مواصلة التعلم مدخ احلياة ،ومن ( 1112إىل  )1178على

احلرية.

للتوجهات املهنية (شكل  )3أن التشبعات املعيارية للفقرات
على العوامل األربعة مرتفعة عموما ،حبي

العامل الثاين ( )F2الذي يدل على املهنية وااللرتافية،
ومن ( 1174إىل  )1181على العامل الثال ( )F3الذي
يفيد النزاهة واإلنصاف ،ومن ( 1177إىل  )1181على
العامل الرابع ( )F4الذي يدل على احلرية.
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شكل  2النموذج الاامل الهرم من الدرجة الثانية للتوجها المهنية
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ويتسم النموذج العاملي اهلرمي من الدرجة الثانية املفرتض
والذي ميثله الشكل  3باخلصائص اآلتية:

النماذج حمتواه بينها .أما إذا كانت مناذج ال جتمعها عالقة
االلتواء ،أي مناذج خمتلفة فيستعمل حمك املعلومات
أليكيك ) (AICللمفاضلة فيما بينها ،حبي يعتِّب النموذج

أوال .تتألف عوامل الدرجة األوىل من أربعة عوامل وهي:

ذا القيمة األصغر على مؤشر ) (AICالنموذج األفضل

مواصلة التعلم مدخ احلياة ،واملهنية وااللرتافية ،والنزاهة

( .)Kline, 2011

واإلنصاف ،واحلرية.

وبالرجوع إىل اجلدول  ،3وعند فحص مؤشرات املطابقة

ثانيا .يتحكم يف العوامل األربعة من الدرجة األوىل عامل

للنماذج الثالثة ،يتضح أن النموذج األول أقل أداء من

عام يدعى بالتوجهات املهنية ،حبي

أن هذا العامل العام

يفسر قدرا من التباين يف كل عامل من العوامل األربعة من
الدرجة األوىل.
ثالثا .كل عامل من العوامل األربعة من الدرجة األوىل حيتوي
على باقي التباين الذي مل يتمكن العامل العام (التوجهات
املهنية) على تفسريه ،والذي يعكس التباين املميّز للعامل
(التباين اخلاص) ،مع األخطاء العشوائية .ومت متثيله يف
الشكل بسهم مائل يتجه مو العامل باعتباره ميثل باقي
التباين.

لي

القدرة على املطابقة من النموذجر الثاين والثال ،

ذلك أن مؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب
)(RMSEA

وهو من املؤشرات اهلامة واحلساسة ،يدل على

أن النموذج األول رديء يف قدرته على املطابقة ،يف لر أن
النموذجر اآلخرين يتمتعان مبطابقة جيدة عموما .كما أن
املقارنة بر هذا النموذج بالنموذج الثاين الرباعي باستعمال
الفروق يف مربع كاي ()2 differences

باعتبار النموذج

األول حمتوخ يف النموذج الثاين أسفر االختبار عن النتيجة
[]2 (6, N=1686)=2310.79, p<0.001

اليت تدل على

تفوق النموذج العاملي الرباعي العوامل (النموذج الثاين)

رابااًـ المفاضلة بين النماذج الثالثة :النموذج األحادي ,والنموذج

الاامل الرباع  ,والنموذج الاامل من الدرجة الثانية.

على النموذج العاملي األلادي (النموذج األول).
أما بالنسبة للمفاضلة بر النموذج اهلرمي الثال

وبر كل

لىت تتسب املفاضلة بر النموذج األلادي ،والنموذج

من النموذج األول األلادي والنموذج الثاين الرباعي،

العاملي الرباعي ،والنموذج العاملي اهلرمي من الدرجة الثانية

فيمكن استعمال حمك املعلومات أليكيك ) ،(AICلي

أداء هذه النماذج على

يستعمل هذا املؤشر للمقارنة بر النماذج املختلفة اليت ال

للتوجهات املهنية ،من لي

حمكات جودة املطابقة .وفضال عن استعمال مؤشرات

جتمعها عالقة االلتواء

والقيمة األصغر

املطابقة ،فإن الفروف يف قيمة مربع كاي للنماذج اليت يراد

ملؤشر ) (AICلنموذج معر تدل على أن هذا النموذج

مقارنتها بداللة درجات لريتها تستعمل ،عندما تكون

أفضل من النماذج املنافسة األخرخ.

()Kline, 2011
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وبالرجوع إىل اجلدول  3جند أن حمك املعلومات أليكيك

مواصلة التعلم مدخ احلياة ،واملهنية وااللرتافية ،والنزاهة

) (AICللنموذج اهلرمي من الدجة الثانية ،أصغر من قيمة

واإلنصاف ،واحلرية ،ومستواها األعلى من عامل عام ميثل

) (AICللنموذج العاملي األلادي ،وقيمة )(AIC

مفهوم التوجهات املهنية.

للنموذج العاملي الرباعي .وبالتايل يظهر أن النموذج اهلرمي
أفضل من النموذجر األول والثاين ،وبالتايل يعتِّب هذا

وللتعرف على اتساق أداة تقييم التوجهات املهنية مت

النموذح اهلرمي أكثر داللة على متثيل بنية التوجهات املهنية

استخراج مؤشرات عن ثبات األداة بطريقة االتساق

من النموذجر السابقر ،وبأن التوجهات املهنية تقوم على

الداخلي بداللة الفقرة -معادلة ألفا لكرونباخ كما يف

بنية هرمية يتألف مستواها األول من أربعة عوامل ،وهي

اجلدول .4

جدول  1ماامل االرتراط المصحح بين الارارة والدرجة الكلية لمجاال أداة تقييم التوجها المهنية
المجال
مواصلة التالم

رقم

ماامل االرتراط الثنائ

المجال

رقم الارارة

النزاهة واإلنصاف

41

.730

3

.716

45

.795

4

.771

41

.639

1

.663

47

.831

5

.777

48

.789

1

.763

42

.807

0.905

معامل الثبات (ألفا
لكرونباخ)

0.913

الحرية

31

.815

8

.728

34

.809

2

.713

33

.742

41

.690

34

.748

44

.720

31

.789

.661

35

.817

الارارة
4

مدى الحياة

"بوينت بايسيريال" المصحح
.738

معامل الثبات (ألفا لكرونباخ)
المهنية

ماامل االرتراط الثنائ

7

واإلتقان

43
44

.708

"بوينت بايسيريال" المصحح

.660
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رقم

المجال

ماامل االرتراط الثنائ

المجال

رقم الارارة

النزاهة واإلنصاف

41

.730

3

.716

45

.795

4

.771

41

.639

1

.663

47

.831

5

.777

48

.789

معامل الثبات (ألفا
لكرونباخ)

0.925

الارارة

"بوينت بايسيريال" المصحح

4

مواصلة التالم

ماامل االرتراط الثنائ

.738

مدى الحياة

معامل الثبات (ألفا لكرونباخ)

0.894

"بوينت بايسيريال" المصحح

يتبر من اجلدول  4أن قيم الثبات للمجاالت األربعة

فقد مت تلخيص استجابات الطلبة على عبارات التوجهات

تراولت بر ( )1182جملال املهنية واإلتقان اىل ()1123

املهنية لسب اجملال الذي تنتمي له العبارة ،وقد أظهرت

جملال احلرية وهي قيم مرتفعة تزود مبؤشر عن اتساق العبارات

املتوسطات احلسابية واالمرافات املعيارية يف جدول 1

يف قيام اجملال الذي تنتمي له.

ارتفاعا يف وقق املؤشرات ضمن كل حال بناء على سلم

خامساً .ما مستوى تحقيق طلرة كلية التربية لكل مؤشر من

درجات ثالثي (غري مقبول " ،"4مقبول " ،"3مستهدف

المؤشرا الدالة على التوجها المهنية؟

".)"4

جدول  1المتوسطا الحسابية واالنحرايا المايارية لارارا ومجاال تقييم التوجها المهنية
المجال

المتوسط

االنحراف

الحساب

الماياري

1

2.678

.542

الارارة

المجال
النزاهة

الارارة

المتوسط
الحساب

االنحراف الماياري

14

2.824

.4506

مواصلة التالم مدى

2

2.738

.503

15

2.880

.390

الحياة

3

2.713

.528

16

2.766

.523

4

2.794

.485

17

2.872

.423

5

2.747

.511

18

2.843

.449

واإلنصاف
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2.705

.535

2.729

.426

اجملموع

7

2.806

.458

الحرية

8

2.749

.511

21

9

2.768

.492

22

2.796

10

2.623

.560

23

2.809

.464

11

2.712

.522

24

2.872

.396

12

2.700

.545

25

2.866

.410

13

2.645

.570

2.715

.410

اجملموع

المهنية واإلتقان

اجملموع

ياللظ من املتوسطات احلسابية جملاالت أداة التقييم ارتفاعٌ
يف وققها وبقيم تراولت بر ( 31745من  )411جملال

19

87

2.855

.428

2.840

.372

20

2.866

.403

2.868

.400
.466

اجملموع

2.846

.361

التباين يف أداء الطلبة امللتحقر لسب الِّبنام فإن اجلدول
 5يعرض النتائ لسب حاالت أداة التقييم.

املهنية واإلتقان إىل ( 31811من  )411جملال احلرية .وملعرفة
الجدول  5نتائج الطلرة الملتحقين بررامج الكلية حسب مجاال أداة التقييم
المجال

الوسط

االنحراف

الحساب

الماياري
0.354

علم النفس
الرتبية اخلاصة

415

الحساب

الماياري
0.300

الرتبية الفنية

79

2.947

147

2.874

0.354

2.856

0.301
0.191

الررنامج

الادد

علم النفس

277

2.766

الرتبية اخلاصة

415

2.686

0.522

الرتبية الفنية

79

2.894

0.185

الثقافة اإلسالمية

147

2.766

0.392

واإلنصاف الثقافة اإلسالمية

رياض األطفال

582

2.717

0.409

رياض األطفال

582

الرتبية البدنية

15

2.522

0.308

الرتبية البدنية

15

2.800

علم النفس

277

2.762

0.363

علم النفس

277

2.873

0.292

الرتبية اخلاصة

415

2.701

0.493

الرتبية اخلاصة

415

2.793

0.482

الرتبية الفنية

79

2.905

0.164

الرتبية الفنية

79

2.985

0.050

واإلتقان الثقافة اإلسالمية

147

2.690

0.385

الثقافة اإلسالمية

147

2.812

0.383

رياض األطفال

582

2.688

0.389

رياض األطفال

582

2.866

0.301

الرتبية البدنية

15

2.533

0.372

الرتبية البدنية

15

2.689

0.226

مواصلة
التالم
مدى

الحياة

المهنية

المجال

الوسط

االنحراف

النزاهة

الحرية

الررنامج

الادد
277

2.861
2.773

0.515
0.109
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ياللظ من اجلدول  5أن تقييم أعضاء هيئة التدريس

التوجهات املهنية وعدم االتفاق عليه بر البالثر ،وكذلك

واملعلم املتعاون ألداء الطلبة املسجلر بالتدريب العملي كان

ترعدلد األدوات املستخدمة يف التقييم سواء تلك املعتمدة

مرتفعا على مجيع حاالت أداة التقييم .وبشكل عام مل يظهر

على االستبانة كأداة للتقييم أو من خالل املاللظة لسلوك

تفاوت واضح بر طلبة الِّبام املختلفة يف وقيق التوجهات

امللتحق بِّبام كلية الرتبية يف اجلامعة أو أثناء التدريب

املهنية املتوقعة منهم.

امليداين.

مناقشة النتائج:

وقد كشفت نتائ الدراسة احلالية أن مفهوم التوجهات

من املتعارف عليه أألية الدور الذي يقوم به املعلم وتأثريه

املهنية متعدد األبعاد أو العوامل وليس مفهوما ألادي

على مستوخ تعلّم تالمذته ،ونظرا الهتمام كثري من برام

البعد ،وتتفق يف ذلك مع دراسة غراسيا ))Gracia, 2008

إعداد املعلمر بتطوير التوجهات املهنية لدخ الدارسر فيها

اليت كشفت عن وجود ثالثة عوامل باستعمال التحليل

إىل جانب اهتمامها بتطوير معارفهم العامة والتخصصية

العاملي االستكشايف ،ومع دراسة بريز

)Beyers,

واملهارات اليت ميتلكوهنا ،فقد ظهرت لاجة لوجود أداة

اليت كشفت عن وجود ( )41عوامل باستعمال التحليل

تناسب تقييم مستوخ التوجهات املهنية حمور االهتمام

العاملي التوكيدي .ويف اعتقاد البالثر ،أن التوسع يف تعدد

وتساعد يف رسم برام لتطويرها وتعزيز إكساهبا للطلبة.

العوامل يفقد وليل املفهوم إىل أبعاده خاصية اإلجياز

وقادت الدراسة احلالية لفحص أداة تقييم التوجهات املهنية

واالقتصاد يف عدد العوامل .فالعوامل العشرة اليت متخضت

للملتحقر بكلية الرتبية اليت يتم استخدامها من قبل

عنها دراسة بريز السابقة مثال عن التوسع يف تعدد العوامل

املشرف األكادميي أو املعلم املتعاون ،واليت يتم استخدامها

الذي يتناىف وخاصية االقتصاد ،ويصعب توظيف النتيجة يف

لتقييم أداء الطلبة الدارسر قبل النزول للتدريب امليداين

تصميم أداة قيام التوجهات املهنية للطالب ،حبي

تتمتع

وأثناء التدريب امليداين .وتعتِّب هذه الدراسة استمرارا للجهود

بالثبات والصدق ،وتقتصر على األبعاد األكثر داللة ومتثيال

املبذولة يف توفري أدوات تقييم تتمتع خبصائص سيكومرتية

ملفهوم التوجهات املهنية للطالب.

وتزود مبؤشرات مناسبة تدل على مالئمتها يف تقييم
مقبولة ّ
التوجهات املهنية لدخ الطلبة؛ هبدف ضمان أكِّب قدر من

كما أظهرت الدراسة احلالية أن البنية متعددة األبعاد اليت

املوضوعية بر املقيّمر من داخل املؤسسة التعليمية أو من
خارجها وتقليل التحيز.
وميكن استخدام أداة الدراسة يف مؤسسات تعليمية أخرخ
بعد األخذ باالعتبار حمددات بنائها ،واملتمثلة يف تعريف

(2011

تتألف من العوامل األربعة اآلتية :مواصلة التعلم مدخ
احلياة ،واملهنية واإلتقان ،والنزاهة واإلنصاف ،واحلرية ،تنتظم
يف عامل هرمي عام هو التوجهات املهنية ،مش ّكلة بذلك
بنية هرميّة عاملية من الدرجة الثانية .وهذه النتيجة ختتلف
عن الدراسات السابقة اليت أشارت إىل الطبيعة التعددية
ملفهوم التوجهات املهنية لكن بدون أن ترقى هذه البنية
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العاملية التعددية إىل إظهار أو فحص بنية عاملية هرمية

من الدرجة األوىل ،تتحول هذه العوامل األربعة األخرية إىل

تنتهي عند مفهوم التوجهات املهنية كعامل عام .فدراسة

عوامل متفرقة ومستقلة تفتقر إىل رابط يؤلف فيما بينها.

اليت أسفرت عن

وأشارت نتائ الدراسة بشكل عام إىل متتع أغلبية امللتحقر

هوفر وزمالئه

)(Hoover, et al., 2002

 )Beyers,اليت

بِّبام كلية الرتبية بالتوجهات املهنية مبستوخ ال يقل عن

أظهرت وجود عشرة عوامل مل تلتفت إطالقا إىل اختبار

مقبول يف حاالت :مواصلة التعلم مدخ احلياة ،واملهنية

البنية العاملية اهلرمية ملفهوم التوجهات املهنية .ونعتقد أن

واإلتقان ،والنزاهة واإلنصاف ،واحلرية .وقد أظهرت النتائ

االكتفاء بالكشف عن العوامل ودراسة العالقات االرتباطية

بروز بعض احلاجة إىل وسر مستوخ التوجهات املهنية يف

بر هذه العوامل باستخدام التحليل العاملي التوكيدي ال

حايل النزاهة واإلنصاف ،واحلرية لدخ امللتحقر بِّبنام

يكفي .ذلك أن السؤال املنطقي الذي يطرح نفسه يف لالة

الرتبية البدنية.

وجود عدد من العوامل ذات عالقات ارتباطية فيما بينها

وميكن توجيه األحباث املستقبلية يف تقييم التوجهات املهنية

هو :عالم تدل هذه االرتباطات بر العوامل عند وليل

للطلبة الدارسر بِّبام إعداد املعلمر من خالل دراسات

مفهوم التوجهات املهنية إىل أبعاد؟ أال تدل على وجود

التحليل العاملي لألداة على عينات خمتلفة.

مسالة مشرتكة من الداللة (تباين مشرتك) بر العوامل اليت

كما وميكن االستفادة من أداة التقييم املستخدمة يف
الدراسة احلالية ألغراض تعديلها وتكييفها لسب لاجة
برام إعداد املعلمر وذلك بتعديل السلوكات واملؤشرات
اليت تدل على التوجهات حمور االهتمام بالِّبنام  .وميكن
إجراء دراسات ملعرفة االتساق يف آراء احملكمر يف تقييم
الطلبة عند استخدام نفس املؤشرات وربط مستوخ وقيق
الطلبة للتوجهات املهنية بالتحصيل األكادميي اخلاص
باحملتوخ املعريف وانعكام ذلك على مستوخ وصيل التالميذ
الذين يتعاملون معهم.

وجود ثالثة عوامل ،ودراسة بريز

(2011

تكوهنا؟ لكن ما طبيعة هذا التباين الذي تشرتك يف وجوده
ّ
العوامل املستخرجة؟ أو بتعبري آخر ما الداللة النفسية أو
الرتبوية اليت تعكس فحوخ هذا التباين املشرتك بر العوامل؟
فالدراسات السابقة مل تستكشف هذه اإلمكانية املهمة
ومن أمثلتها دراسة هوفر وزمالئه

)(Hoover, et al., 2002

ودراسة بريز ( )Beyers, 2011واليت اكتفت بدراسة عوامل
الدرجة األوىل ومل تدرم طبيعة العوامل من الدرجة الثانية.
إن الدراسة احلالية واصلت دراسة البنية اهلرمية لعوامل
التوجهات املهنية وانتهت إىل وجود عامل هرمي عام يتمثل
يف التوجهات املهنية يعكس املسالة الداللية (التباين
املشرتك) اليت تشرتك فيها العوامل األربعة .وأنه عند غياب
هذا العامل اهلرمي العام عند تثبيته مثال بسحب التباين
املشرتك الذي يشكل قوام هذا العامل من العوامل األربعة
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Abstract:
Professional dispositions as well as professional knowledge and skills considered to be the focus of teacher preparation programs,
as they guide teacher's methods of communication with his/her students and how to teach them. Whether the goal of the institution
is to obtain accreditation for teachers' preparation programs or not; the assessment of candidates' professional dispositions and
how they develop them properly will help programs to prepare candidates for the profession in education. The purpose of the
present study is to provide a scale that has suitable psychometric properties to explore the level of professional dispositions in
teachers' preparation programs.
The study was conducted on a sample of 1515 students. Results from confirmatory factor analysis reflected the presence of four
factors, namely: Life-long Learning; Mastery & Professionalism; Integrity & Fairness; and Freedom. The factors are saturated on
a general hierarchical factor, named: Professional Dispositions. Goodness of fit indicators conform the model fit. The results also
showed that some students need to improve their level of professional dispositions in domains of Integrity & Fairness; and
Freedom.
Keywords: Professional Dispositions, teachers' preparation programs, Accreditation, Confirmatory Factor Analysis
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ياعلية الذا لدى المرشد النفس
وعالقتها باختياره لألسلوب اإلرشادي المناسب لدى عينة من المرشدين والمرشدا " :دراسة ميدانية ي
عدد من مناطق المملكة الاربية الساودية"
دخيل بن محمد بن حمد الرهدل
أستاذ مشارك ورئيس قسم علم النفس
كلية الرتبية – جامعة القصيم

تاريخ التقديم للمجلة3211/2/42 :هـ  -تاريخ القبول للنشر3211/8/34:هـ

المستخلص:
هــدفت الدراســة احلاليــة إىل الكشــف عــن فاعليــة الــذات اإلرشــادية وعالقتهــا باختيــار األســلوب اإلرشــادي املناســب وذلــك علــى عينــة قوامهــا
" "342من املرشدين واملرشدات من مناطق خمتلفة ممن يدرسون يف دبلوم التوجيه واإلرشاد يف اجلامعات السعودية ،واستخدم البال استبيان األساليب
اإلرشــادية للمرشــد يف التعامــل مــع املشــكالت الســلوكية للطــالب واســتبيان فاعليــة الــذات اإلرشــادية للمرشــد النفســي ،وتوصــلت نتــائ الدراســة إىل وجــود
عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــر مجيــع األســاليب اإلرشــادية وأبعــاد الفاعليــة الذاتيــة اإلرشــادية مــا عــدا العالقــة بــر الفاعليــة الذاتيــة يف مهــارة االستكشــاف
واألسلوب اإلرشادي اإلنساين فهي غري دالة إلصائيا ،كما توصلت نتائ الدراسة إىل أن أبعاد فاعلية الذات اإلرشادية ذات داللة يف التنبـؤ باألسـاليب
اإلرشادية ،كمـا توصـلت نتـائ الدراسـة إىل وجـود فـروق دالـة إلصـائيا يف مجيـع األسـاليب اإلرشـادية راجعـة لتـأثري مسـتوخ فاعليـة الـذات اإلرشـادية لـدخ
املرشد النفسي ،وأخريا أشارت النتائ إىل عدم وجود تأثري للمتغريات الدميوجرافية على فاعلية الذات اإلرشادية أو األساليب اإلرشادية.
الكلما المفتاحية :فاعلية الذات ،األسلوب اإلرشادي ،املرشد النفسي.
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اإلطار النظري والدراسا السابقة:
تعد قضية إعداد املرشدين النفسير يف الوطن
العريب من أولويات القضايا يف طريق تنفيذ خطط إصالح
منظومة التعليم وتطوره ،وبدون االهتمام هبذه القضية تصبح
خطط إصالح التعليم بال تأثري.
ومن املعروف أن املدرسة ليست حرد مكان
للتعليم واكتساب املعارف فحسب ،بل إهنا هتتم بتنمية
شخصية التلميذ ميع جوانبها ليشعر بالرضا والسعادة
ويصبح أكثر توافقا مع نفسه وحتمعه ،مما يؤكد احلاجة إىل
وجود املرشد النفسي يف املدرسة ليقدم اخلدمات اإلرشادية
جلميع من تضمهم املدرسة هبدف مساعدهتم يف وقيق
النمو السوي؛ ووقيق التوافق داخل املدرسة وخارجها،
ويتوقف ذلك على مدخ فاعلية الذات اإلرشادية للمرشد
واختياره لألسلوب اإلرشادي املناسب ،ولكي يتمكن
املرشد النفسي من القيام بدوره اإلرشادي بطريقة جيدة،
جيب أن تتوافر لديه العديد من اخلصائص ومن أألها أن
تكون لديه معتقدات قوية بشأن قدرته على القيام هبذا
الدور بطريقة فعالة ،وهو ما يسميه ( Bandura, 1977:
" )191-215فاعلية الذات" واليت تعرف على أهنا معتقدات
الفرد عن قدراته على أن ينجز مهمة أو سلوكا ما بنجاح.
ولقد انبثق مفهوم الفاعلية الذاتية من النظرية
االجتماعية املعرفية  social cognitive theoryلباندورا
الذي يفرتض أن التغري السلوكي ينبغي رؤيته على أنه وظيفة
للمعتقدات أو التوقعات ،وقدرة الفرد على تنفيذ السلوك،
وتركز النظرية املعرفية على جزأين مهمر ،األول :توقعات
النتائ  self – efficacy outcome expectationواليت ترتبط
باعتقادات الفاعلية ،وهذه الفاعلية يف جزء منها وقق
التوقعات ،والثاين :توقعات الفاعلية الذاتية self Efficacy
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 expectancyوالذي يؤثر بشكل مباشر يف الدرجات اليت
حيصل عليها الطالب يف التحصيل أو الدافعية أو اختيار
التخصص ،ويُكو ْن كل من اجلزء األول واجلزء الثاين املعتقد
يف قدرة الفرد على أداء السلوك الذي يقود إىل هذه
النتاجات ).(Pajares & Miller, 1994
وتعمل الفاعلية الذاتية لدخ الفرد عمل الدافع
فهي جتعل األفراد خيتارون املهام اليت يشعرون فيها أهنم
أكفاء ،ويف املقابل يتجنبون املواقف اليت يشعرون فيها
بقصور يف الكفاءة .كما تلعب الفاعلية الذاتية دورا مهما
ليس يف حال االختيار فحسب ولكن يف وديد لجم
اجملهود الذي سيبذل ،وإىل مىت سيثابر الفرد يف مواجهة
العقبات ،كما تؤثر أيضا على أمناط التفكري  ،ومن مث الردود
االنفعالية والسلوكية(.)pajares, 1996
ومن هنا فإن الفاعلية الذاتية متغري وسيط بر
املعرفة والفعل وذلك ألن املعتقدات اليت يكوهنا األفراد عن
قدراهتم وعن توقعاهتم ليال نتائ جهودهم تؤثر بقوة على
الطرائق اليت سيتصرفون هبا (قطامي.)3111 ،
ومن نالية أخرخ أكد (
 )Bon,2005على أن مفهوم الفاعلية الذاتية يتأثر بالعوامل
الثقافية اليت ختتلف من بلد آلخر ،وبالتايل يؤثر ذلك يف
اختيار املرشد لألساليب اإلرشادية املناسبة للتعامل مع
املسرتشدين.
& Cakioglu

كما تناولت العديد من الدراسات أثر اجلنس على فاعلية
الذات ،مثل دراسات (الفرماوي  4224 ،؛ داود  ،نسيمة
 ،فرحيات و شريين 4227؛  )Choi,2004اللوايت توصلتا
إىل أن الفاعلية الذاتية لدخ الذكور أعلى من اإلناث ،غري
أن دراسات كل من ( ;Wesley, 2002; Witt-rose, 2003
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 )Wedderburn,2005; Killpack, 2005مل جتد فروقا تذكر
بر الذكور واإلناث يف متغري الفاعلية الذاتية .

العديد
النفسي

ويستخلص البال مما تقدم أن التقدير املسبق
واملرتفع للفاعلية الذاتية سيعطي للمرشد النفسي الثقة بأن
مساعيه يف اختيار األسلوب اإلرشادي املناسب سوف
يقوده إىل النجاح بغض النظر عن مدخ الصعوبة اليت
سيواجهها والعكس صحيح.

)2002

واقرتح  Banduraنظرية فاعلية الذات كنظرية
معرفية تساعد يف تفسري كيف يتم أداء السلوك وتعديله،
وبذلك يصبح أداء الفرد وسلوكه دالة يف توقعات الفاعلية
لديه ،ويتفق ذلك مع نتائ العديد من الدراسات اليت
أظهرت ارتباط األداء بفاعلية الذات ،وأن الفروق يف فاعلية
الذات تتسبب يف قدر كبري من التباين يف أداء األفراد يف

من

اجملاالت

ومنها

اإلرشاد

.(Bandura,1996; Lanneli, 2000; Kocareck,

ومن هنا يرخ البال أن توقعات الفاعلية الذاتية للمرشد
النفسي ميكن أن ودد املسار الذي يتبعه كإجراءات
سلوكية ،إما يف صورة ابتكاريه أو منطية ،ويف اختياره
لألساليب اإلرشادية املناسبة ،كذلك إن هذا املسار ميكن
أن يشري إىل مدخ اقتناع الفرد بفاعليته الشخصية
 personal efficacyوثقته بإمكاناته اليت يقتضيها املوقف.
ويف هذا اإلطار فإن ( )Bandura, 2006يفرق
يف نظريته بر توقعات الفاعلية الذاتية والتوقعات اخلاصة
مبنت السلوك أو املخرجات كما يبدو يف الشكل اآليت:

الفرد
النات

السلوك
املوقف

توقعات النتائ

توقعات الفاعلية
شكل ف  :) 1التمييز بين توقاا الفاعلية الذاتية وتوقاا الناتج

ويتضح من قراءة الشكل السابق أن توقعات الفاعلية
الذاتية تسبق توقعات الفرد عن نات السلوك ،وأن فاعلية
الذات متثل منبئات عن كفاءة ألد األفراد يف أداء عمل
بصوره جيدة ،أما توقعات النات فتطلق على التمال أن
يؤدي السلوك الذي قام به الفرد إىل نتائ معينه.
ويزيد ( )Shell, 1995األمر وضولا لي يشري إىل
الفاعلية الذاتية على أهنا ميكانزم ينشأ من خالل تفاعل
الفرد واستخدامه إلمكاناته املعرفية ومهاراته االجتماعية

)(Bandura, 2006

والسلوكية واإلنسانية اخلاصة باملهمة ،وهي تعكس ثقة الفرد
بنفسه وقدرته على النجاح يف أداء هذه املهمة .أما توقعات
النات النهائي للسلوك فهي تتحدد يف ضوء العالقة بر أداء
املهمة بنجاح ،وما يتصوره الفرد عن طبيعة هذه املخرجات
أو الوصول إىل أهداف السلوك.
ويف هذا الصدد أشارت دراسات كل من
( )Pajarer,1996; Bandura; 2003ودراسات (أمحد،
3114؛ إبراهيم3113 ،؛ زهران )3117 ،إىل أن فاعلية
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الذات ترتبط باإلنتاجية والقدرة على لل املشكالت ،كما
ترتبط بكل من دافعية املثابرة والدافعية لإلجناز  ،وأهنا تُع لد
منبئا جيدا لكل من توجه األهداف والطموح املهين
واالختيارات الدراسية واملهنية.
وتتفق دراسات كل من ( Lannelli 2000; Levitt,
 )2001; Lent et al., 2003ودراسة (زهران )3117 ،على
وجود عالقة بر فاعلية الذات لدخ املرشد النفسي واختياره
لألسلوب اإلرشادي املناسب.
سب فاعلية الذات وتُنمى من خالل مصادر عديدة
وتُكْتر ْ
Performance
تتمثل يف اإلجنازات األدائية
– Vicarious
 ،Accomplishmentواخلِّبات البديلة
 ،Experienceواإلقناع اللفظي، Verbal Persuasion
واحلالة االنفعالية النفسية Psychological and emotional
(Bandura, 1994; Kincade, 1998; durhan,

state

.)2007
وعند تقييم فاعلية الذات يف أي حال من حاالت األداء
يوصي ( )Bandura, 1994بأنه جيب وديد هذا اجملال
بوضوح؛ والتعرف على طبيعة مكونات األداء فيه؛ ومظاهره
املختلفة؛ واملهارات اليت يتطلبها ،وقيام معتقدات الفرد
بشأن قدرته على القيام هبذا األداء ،وسوف يراعي البال
ذلك أثناء التطبيق.
وتنطوي فاعلية الذات اإلرشادية يف املواقف العالجية على
ثالثة عوامل رئيسة على النحو اآليت:
أوالً :ياعلية الذا المرترطة بمهارة

المساعدةHelping :

skills self efficacy

يتضمن هذا العامل تقييم مدخ ثقة املرشد
النفسي يف قدرته على تأدية املهارات األساسية الالزمة
للقيام بعملية اإلرشاد النفسي ،وتقدمي املساعدة للمسرتشد،
ويتكون هذا العامل من مهارة االستكشاف exploration
 skillsومهارة االستبصار  insight skillsومهارة األداء
action skills

95

ثانياً :ياعلية الذا المرترطة بالتحديا اإلرشادية
Session management self efficacy :

لي يتحدد فيها الفنيات واالسرتاتيجيات
واألدوار اليت يستخدمها املرشد يف الوقت احملدد للجلسة
اإلرشادية لسب لالة العميل.
ثالثاً  :ياعلية الذا ي التاامل مع التحديا :
Counseling challenges self efficacy

وتتضمن تقييم مدخ ثقة املرشد النفسي يف قدرته
على التعامل مع املواقف (التحديات واملخاطر) اليت قد
ودث أثناء اجللسة اإلرشادية ،ويتكون هذا العامل من
بعدين فرعر ألا صراع العالقة ،relationship conflict
وحمنة املسرتشد .)Lent et al., 2003( client distress
مشكلة الدراسة:
تعِّب الفاعلية الذاتية عن توقعات الفرد إلدراكه
إمكاناته املعرفية واختياره لألساليب اإلرشادية؛ ومهاراته
االجتماعية والسلوكية اخلاصة باملهمة أو األداء املتضمن يف
السلوك ،لي

تعكس هذه التوقعات مدخ ثقة الفرد يف

نفسه باإلضافة إىل قدرته على التنبؤ باإلمكانات الالزمة
للموقف ،وقدرته على استخدامها ،ونظرا ألن مفهوم
الفاعلية الذاتية يشمل العديد من العوامل املتشابكة
واملتنوعة ،مثل العوامل العقلية والدافعية اليت ميكن أن تكون
عامة أو نوعية فإن البال

يرخ ضرورة دراسة العالقة

االرتباطية بر فاعلية الذات اإلرشادية واختيار األسلوب
اإلرشادي املناسب (سلوكي ،معريف ،تكاملي  ،إنساين ،
واقعي) من أجل الكشف عن لقيقة هذه العالقة وتقدمي
تفسريات أكثر إقناعا لظاهرة نفسيه تربوية عجزت املداخل
التحليلية عن تقدميها لنا يف ثوب جديد.
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وعلى هذا األساس يمكن صيا ة مشكلة الدراسة ي

التساؤال اآلتية:

 .4هل توجد عالقة دالة إلصائيا بر فاعلية الذات
اإلرشادية واختيار األسلوب اإلرشادي املناسب؟
 .3هل ميكن التنبؤ باألسلوب اإلرشادي املناسب لدخ
أفراد عينة الدراسة من خالل فاعلية الذات اإلرشادية؟.
 .4هل ختتلف األساليب اإلرشادية باختالف مستوخ
الفاعلية الذاتية لدخ املرشد النفسي ؟
 .1هل ختتلف الفاعلية الذاتية للمرشد النفسي واختياره
لألسلوب اإلرشادي املناسب باختالف (اجلنس،
العمر ،املرللة التعليمية ،سنوات اخلِّبة يف اجملال
اإلرشادي ،األسس املعتمدة للتحويل كمرشد)؟

يف ضوء تساؤالت الدراسة اليت تطرلها واحملددات
النظرية واملنهجية تكتسب الدراسة احلالية أأليتها على
املستوير النظري والتطبيقي كما يأيت:
من الناحية النظرية:
تشكل هذه الدراسة خطوه مهمة مو تقدمي
تفسري سيكولوجي لعالقة فاعلية الذات باختيار األساليب
اإلرشادية املناسبة (اجتاه سلوكي ،معريف ،تكاملي  ،إنساين ،
واقعي) أثناء التعامل مع املسرتشد.
ومن الناحية التطريقية:
 ستسهم نتائ هذه الدراسة يف دعم وإعالء قيمة
اجلهد والنشاط الذايت واخلِّبات الفعلية القصدية
للنجاح اليت تقوم على ما ينتجه الفرد ذاتيا.
مصطلحا الدراسة:

أهداف الدراسة:

الفاعلية الذاتية:

تساى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

"يشري هذا املفهوم إىل اعتقاد الفرد يف إمكاناته
الذاتية وثقته يف قدراته ومعلوماته ،وأنه ميلك من املقومات
املعرفية ،واالنفعالية الدافعية ،واحلسية العصبية ما ميكنه من
وقيق املستوخ األكادميي الذي يرتضيه ،أو حيقق له التوازن،
حمددا جهوده وطاقاته يف إطار هذا املستوخ" ( Bandura,
.)1986, 25

 .4التعرف على الفاعلية الذاتية لدخ املرشد النفسي
وعالقتها باختيار األسلوب اإلرشادي املناسب.
 .3الكشف عن مدخ إمكان التنبؤ باألسلوب اإلرشادي
من خالل الفاعلية الذاتية لدخ املرشد النفسي.
 .4التعرف على مدخ اختالف األساليب اإلرشادية
باختالف مستوخ الفاعلية الذاتية لدخ املرشد النفسي.
 .1التحقق من مدخ اختالف الفاعلية الذاتية للمرشد

ويتحدد إجرائيا بالدرجة املرتفعة واليت متثل املستوخ األعلى
من الفاعلية الذاتية الذي حيصل عليها املفحوص على
مقيام فاعلية الذات اإلرشادية.

النفسي واختياره لألسلوب اإلرشادي املناسب

األساليب اإلرشادية:

باختالف العمر واجلنس ومرالل التعليم وسنوات اخلِّبة

يعرفها البال بأهنا اإلجراءات والفنيات اليت
يستخدمها ويقدمها اختصاصيون يف علم النفس اإلرشادي
وفق مباد وأساليب دراسة السلوك اإلنساين خالل مرالل

يف حال اإلرشاد واألسس املعتمدة للتحويل كمرشد.
أهمية الدراسة:
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منو اإلنسان املختلفة وتقدمي خدماهتا لتأكيد اجلانب اإلجيايب
لشخصية املسرتشد واستقالله يف وقيق التوافق سواء كان
اإلرشاد يعتمد على االجتاه السلوكي أو املعريف أو اإلنساين
أو التكاملي.
ويتحدد هذا التعريف إجرائيا بالدرجة اليت حيصل
عليها املفحوص على أبعاد استبانة األساليب اإلرشادية اليت
يستخدمها املرشد يف التعامل مع املشكالت السلوكية
للطالب.
الدراسا السابقة:
املتفحص للرتاث النفسي باملكتبة العربية يف حال
دراسات فاعلية الذات يرخ ندرة يف هذا اجملال ،باإلضافة
إىل أنه مت تناوله يف الدراسات العربية من منظور خمتلف عن
توجه الدراسة احلالية مثل دراسة (محدي الفرماوي)4224،
اليت تناولت توقعات الفاعلية؛ ودراسة (فتحي
الزيات )4222،و(حممد توفيق )3113،واللذان تناوال أثر
فاعلية الذات على اجملال األكادميي؛ ودراسة (أمحد سيد،
 )3111واليت تناولت عالقة فاعلية الذات بالعوامل املناخية
السائدة.
ولذا تناول البال الدراسات األجنبية اليت
تناولت فاعلية الذات وعالقتها ببعض املتغريات املرتبطة
مبوضوع الدراسة احلالية مثل دراسة ( )Kimberly, 1998اليت
هدفت إىل حب أثر التدريب على فاعلية الذات اإلرشادية
يف التعامل مع الطالب املعرضر للمخاطر ،وتوصلت نتائ
الدراسة إىل أن التدريب أدخ إىل وسر أداء املرشدين
النفسير يف استخدام أساليب اإلرشاد اجلماعي ،كما
توصلت الدراسة إىل أنه كلما ارتفع مستوخ فاعلية الذات
ارتفع معه التحسن يف اختيار األسلوب اإلرشادي املناسب.
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وحب ) (Resse,1999أثر فاعلية الذات على أداء املهارات
اإلرشادية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )474مرشدا نفسيا
مدرسيا ،وطلب منهم تسجيل استجاباهتم بعد مشاهدة
( )43جلسة إرشادية مت عرضها عليهم ،وبعد تطبيق مقيام
فاعلية الذات اإلرشادية على أفراد العينة ،توصلت الدراسة
إىل أن كال من اجلنس واخلِّبة وفاعلية الذات تُعد من
منبئات جودة االستجابات اإلرشادية ،ولصلت اإلناث
على تقديرات أعلى من الذكور يف جودة االستجابة
اإلرشادية ،كما أشارت النتائ إىل لصول املرشدين ذوي
اخلِّبة املتوسطة على مستويات أعلى لفاعلية الذات ،وجودة
االستجابة اإلرشادية من ذوي اخلِّبة األقل واألعلى.
كما حبثت دراسة ( )Rushlau, 1999التغريات
يف معتقدات فاعلية الذات لدخ املرشد النفسي نتيجة
التدريب على عملية اإلرشاد النفسي .وتكونت عينة
الدراسة من ( )44طالب ماجستري يف اإلرشاد النفسي،
وبعد تطبيق أدوات الدراسة اليت متثلت يف قائمة فاعلية
الذات اإلرشادية ،توصلت النتائ إىل أن التدريب على
عملية اإلرشاد النفسي وأساليبه يزيد من قدرة الفاعلية
الذاتية اإلرشادية وأن هناك عالقة إجيابية بر فاعلية الذات
وممارسة اإلرشاد وأساليبه.
وحبثت دراسة ( )Homilton,2000أثر التدريب
من خالل النمذجة على فاعلية الذات لدخ املرشد،
وتكونت عينة الدراسة من ( )71مرشدا مت تقسيمهم إىل
حموعتر ضابطة وجتريبية ،وبعد تطبيق الِّبنام على
اجملموعة التجريبية املتمثل يف مشاهدة أشرطة فيديو تركز
على املهارات األساسية لإلرشاد النفسي .وبعد قيام فاعلية
الذات لدخ أفراد اجملموعتر تبر وجود فروق يف فاعلية
الذات لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية ،كما مل تستدل
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النتائ على تأثري دال للمتغريات الدميوجرافية مثل (العمر
واجلنس) على فاعلية الذات اإلرشادية.
وتناولت دراسة ( )Lannelli, 2000العالقة بر
فاعلية الذات اإلرشادية؛ وتوقعات النتائ ؛ وأداء املرشد
النفسي ،وبعد تطبيق مقيام فاعلية الذات ومقيام تقيم
أداء املرشد النفسي على عينة من املرشدين النفسير،
توصلت نتائ الدراسة إىل إمكان تطبيق نظرية فاعلية
الذات لباندورا يف حال اإلرشاد النفسي؛ وقدرة فاعلية
الذات على التنبؤ باألداء.
وحب ( )Kocarek, 2002العالقة بر فاعلية
الذات اإلرشادية والقلق ومستوخ التطور املهين واخلِّبة وأداء
املرشد النفسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )447مرشدا
نفسيا ،وأسفرت نتائ الدراسة عن إمكان التنبؤ بأداء
املرشد النفسي من خالل كل من فاعلية الذات اإلرشادية
ومستوخ التطور املهين والقلق ومقدار اخلِّبة اإلرشادية ،كما
توصلت النتائ إىل أن فاعلية الذات اإلرشادية ومستوخ
التطور املهين هي أفضل املنبئات بأداء املرشد النفسي ،وأن
هناك فروقا يف فاعلية الذات اإلرشادية لصاحل املرشدين ذوي
مستوخ التدريب األعلى ،كما توصلت الدراسة إىل أن هناك
عالقة ارتباطيه سالبة بر فاعلية الذات اإلرشادية والقلق.
وهدفت دراسة ( )Salgado, 2003حب أثر
فاعلية الذات املدركة لدخ املرشد النفسي على األساليب
اإلرشادية املستخدمة مع عينة من األطفال غري املتحدثر
بلغة املرشد .وتوصلت النتائ إىل إمكان التنبؤ بفاعلية
الذات اإلرشادية عند إرشاد أطفال يتحدثون لغة غري لغة
املرشد النفسي من خالل املتغريات اآلتية( :التدريب على
أساليب اإلرشاد غري اللفظية ،العالج باللعب ،عدد سنوات
اخلِّبة).

واتفقت نتائ دراسة كل من (
 )Urbani, et al., 2002; Lent, 2004على أن فاعلية
الذات اإلرشادية تدعم وتزداد من خالل التدريب واخلِّبة،
باإلضافة إىل أهنا تعد منبئا جيدا ألداء املرشد النفسي.
;Levitt,2001

ومع ندرة الدراسات يف هذا اجملال _يف لدود
علم البال  -نستخلص من العرض السابق للدراسات
السابقة سواء ارتبطت مبوضوع الدراسة احلالية بشكل مباشر
أم غري مباشر إال أننا جند أن معظمها أظهر تأثريا داال
للتدريب على فاعلية الذات ،مث التأثري على التحسن يف
استخدام األساليب اإلرشادية لدخ املرشدين مثل دراسة كل
من ( Kimberly, 1998; Rushlau, 1999; Homilton,
2000; Levitt, 2001; Kocarek, 2002; Urbani, et

) ،al.,2002; Salgado, 2003; Lent, 2004كما توصلت
بعض الدراسات إىل أنه كلما ارتفع مستوخ فاعلية الذات
ارتفع معه التحسن يف اختيار األسلوب اإلرشادي املناسب
مثل دراسة (،)Kimberly, 1998; Rushlau, 1999
وتوصلت بعض الدراسات إىل إمكان التنبؤ بأداء املرشد
النفسي من خالل فاعلية الذات اإلرشادية مثل دراسة
( )Kocarek, 2002اليت أضافت التطور املهين انب فاعلية
الذات للتنبؤ باألداء ،ودراسات ( Lannelli,2000; Levitt,
2001; Urbani, et al., 2002; Salgado, 2003; Lent,

 ،)2004وتوصلت بعض الدراسات إىل إمكان تطبيق نظرية
فاعلية الذات لباندورا يف حال اإلرشاد النفسي مثل دراسة
(.)Lannelli,2000
إجراءا الدراسة:
أوالً :عينة الرحث:
مت تطبيق أدوات البح احلايل على عينة مكونة
من ( )411فرد من أفراد حتمع الدراسة – املرشدين
واملرشدات مبنطقة القصيم – منهم ( )41من الذكور
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و( )11من اإلناث ،وذلك للتأكد من اخلصائص
السيكومرتية لألدوات.
بينما تكونت عينة البح األساسية من ()342
فردا من املرشدين واملرشدات من مناطق خمتلفة ممن يدرسون
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يف دبلوم التوجيه واإلرشاد يف اجلامعات السعودية ،واجلدول
اآليت يوضح توزيع أفراد عينة البح يف ضوء املتغريات
املختلفة:

جدول ف )1توزيع أيراد عينة الرحث ي ضوء متغيرا الدراسة المختلفة
مرللة العمل احلالية

األسس املعتمدة للتحويل كمرشد
الفئات

النسبة

الفئات

العدد

ابتدائي

 %1513 418شهادة جامعية يف التخصص اإلرشادي

النوع

العدد

النسبة

الفئات

العدد

النسبة

42

%4114

ذكور

21

%4717

متوسط

18

%3811

دورات تدريبية

58

%3114

إناث

%1314 412

ثانوي

14

%3111

سنوات اخلِّبة

%5211 413

سنوات اخلِّبة يف اجملال التعليمي

سنوات اخلِّبة يف اجملال اإلرشادي

الفئات

العدد

النسبة

الفئات

العدد

من 5-4

42

%712

من 5-4

املستوخ التعليمي
دبلوم عايل

18

بكالوريوم

%7212 424

النسبة

%1317 413

%3114

العمر
الفئات

العدد

النسبة

34

%211

من 41-1

47

%4515

من 41-1

81

 %4411من 41-31

من 45-44

73

%4113

من 45-44

44

 %4411من %1413 154 11-41

أكثر من %1111 444 45

أكثر من 45

31

%3713

ثانياً :أدوا الدراسة:

 %4112من 51-11

15

 -االطالع على األدب الرتبوي والنفسي املرتبط

 -1استرانة

-2األساليب اإلرشادية الت يستخدمها المرشد
ي التاامل مع المشكال السلوكية
للطالب.

ومن أجل وقيق أهداف الدراسة قام البال ببناء أداة
للتعرف على األساليب اإلرشادية اليت يستخدمها املرشد يف
التعامل مع املشكالت السلوكية للطالب  ،وذلك لسب
اإلجراءات اآلتية:

بالتوجهات املتعلقة باإلرشاد النفسي اليت يستخدمها
املرشد يف التعامل مع املشكالت السلوكية للطالب.
 وديد اجملاالت  /األبعاد اليت تتكون منها االستبانة،وذلك بسؤال عدد من املتخصصر يف اإلرشاد
والتوجيه يف جامعات القصيم ،وامللك عبد العزيز ،وأم
القرخ ،وطيبة؛ وعددهم ( )44لي

مت وضع األبعاد

لتشمل االجتاه السلوكي؛ واالجتاه املعريف؛ واالجتاه
الواقعي؛ واالجتاه اإلنساين؛ واالجتاه التكاملي.
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 اشتقاق الفقرات وذلك من خالل الرجوع إىل األدبالرتبوي والنفسي املتعلق باألساليب اإلرشادية
املستخدمة يف اجملال الطاليب.
تصحيح املقيام :تتم اإلجابة على عبارات االستبانة
باختيار االستجابة املناسبة من بر ثالث فئات
لالستجابة هي (موافق ،غري موافق ،غري متأكد) لتقابل
الدرجات ( )4 ،3 ،4ومجيع عبارات االستبانة يف
االجتاه اإلجيايب وتدل الدرجة املرتفعة يف أي بعد من
أبعاد االستبانة على ارتفاع التوجه مو أسلوب إرشادي
معر يف حال اإلرشاد الطاليب.
الشروط السيكومترية لالستبانة:
أ .صدق االستبانة:
مت التأكد من صدق استبانة األساليب اإلرشادية يف
اجملال الطاليب عن طريق استطالع آراء ومقرتلات حموعة

من املختصر (حمكمر) يف اإلرشاد والتوجيه ،للتأكد من
دالالت صدق وثبات االستبانة  ،لي مت وضع ()15
عبارة متثل الصورة األولية لالستبانة  ،وبناء على آراء
واقرتالات احملكمر ،لذفت ( )1عبارات وعدلت
عبارتان ،وأصبحت االستبانة يف صيغتها النهائية تتكون من
( )5أبعاد و( )52عبارة ،موزعة كاآليت :االجتاه السلوكي
( )43عبارة ،واالجتاه املعريف ( )44عبارة ،واالجتاه الواقعي
( )41عبارات ،واالجتاه اإلنساين ( )44عبارة ،واالجتاه
التكاملي ( )44عبارة.
كذلك مت التأكد من صدق االستبانة حبساب
معامالت االرتباط بر درجات كل عبارة ودرجة البعد
املنتمية له وذلك للتأكد من صدق جتانس العبارات يف كل
بعد من أبعاد االستبانة ،فكانت كما هي موضحة باجلدول
اآليت:

جدول ف )2ماامال االرتراط بين درجا عرارا استريان األساليب اإلرشادية ي المجال الطالب ودرجة الراد
السلوكي
العبارة االرتباط العبارة
3 **1142
4
1 **1153
4
1 **1117
5
8 **1111
7
41 **1152
2
44 **1157 41
45 **1144 41
47 **1114 48
**1154 31
42
**1155 33
**1141 54
34
**1111 57
34

املعريف
االرتباط
**1154
*1135
**1113
**1114
**1157
**1115
**1157
**1154

التكاملي
االرتباط
العبارة
**1138
44
**1112
43
**1171
41
**1154
41
**1111
17
**1131
12
**1112
54
**1117
53
**1185
51
**1155
55
**1152
51
**1183
58

اإلنساين
العبارة االرتباط
**1143 31
**1174 31
**1171 38
**1177 41
**1151 43
**1171 45
**1174 48
**1114 11
**1132 13
*1134 11
**1115 11
**1171 18

**1157

**1137

**1172

**1111
**1117

52

51

الواقعي
العبارة االرتباط
*1134
35
**1113 37
**1153 32
**1114 44
**1151 44
**1142 47
42

**1171

14

**1115

14

**1112

15

**1155

** دالة عند مستوخ ثقة  * ، 1114دالة عند مستوخ ثقة 1115
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111
مت التأكد من ثبات أبعاد استبانة األساليب
ومن اجلدول السابق يتضح أن عبارات االستبانة ترتبط
اإلرشادية يف اجملال الطاليب وذلك حبساب معامالت ألفا-
باألبعاد املنتمية هلا بعالقات موجبة دالة إلصائيا وهو ما
كرونباخ لكل بعد فكانت كما هي موضحة دول ( :) 4
يؤكد صدق جتانسها الداخلي.

ب .ثرا االستبانة:

جدول ف )1ماامال ثرا ألفا-كرونراخ ل الستبانة األساليب اإلرشادية ي المجال الطالب

األساليب
معامل الثبات

السلوكي
1111

املعريف
1112

ويتأكد من اجلدول السابق أن درجات أبعاد
االستبانة هلا ثبات موثوق فيه ،ومما سبق تتأكد صاللية
استخدام االستبانة يف البح احلايل.
-1مقياس ياعلية الذا اإلرشادية:
أعد هذا املقيام ) (lent, Hill, Hoffman, 2003ومت
تعريبه وتقنينه على البيئة املصرية من قبل (عبداجلواد ، )3111 ،وقام
البال احلايل بتعديل صياغة بعض العبارات لىت تناسب البيئة
السعودية ومت تقنينه للتأكد من مناسبته لالستخدام يف البح
احلايل.
ويهدف املقيام احلايل إىل التعرف على مدخ ثقة املرشد
النفسي يف قدرته على القيام بالعملية اإلرشادية ،ومت إعداده بعد
مراجعة الكتابات اليت تناولت مناذج تطور املهارات اإلرشادية
ووصف سلوك املرشد النفسي ومن خالل مراجعة نظرية فاعلية
الذات لـ " باندو ار " والكتابات اليت تناولت فاعلية الذات اإلرشادية
وكذلك من خالل خِّبة ُمعدي املقيام يف حال اإلرشاد واإلشراف
على املرشدين النفسير نت عن ذلك وديد ثالثة جوانب فرعية
لفاعلية الذات اإلرشادية وهي فاعلية الذات يف أداء مهارات
املساعدة "االستكشاف ،االستبصار ،األداء" ،فاعلية الذات يف
إدارة اجللسة اإلرشادية ،فاعلية الذات يف التعامل مع التحديات
"صراع العالقة ،حمنة املسرتشد".

التكاملي
1183

اإلنساين
1188

الواقعي
1174

وتتكون النسخة األصلية للمقيام من ( )14عبارة وقد
اللظ البال أن بعض العبارات تتضمن أكثر من فكره مما
يتسبب يف عدم مصداقية االستجابة هلا فالعبارة األوىل يف املقيام
على سبيل املثال هي "تعِّب عن مشاعرك احلالية جتاه املسرتشد وتقيم
عالقة عالجية معه" ولذلك قام البال بتحديد هذه العبارات ومت
فصل األفكار املختلفة يف كل عبارة ولذلك تضمن املقيام
املستخدم يف البح احلايل ( )18عبارة.
الشروط السيكومترية للمقياس:
أ -الصدق:
تأكد ُمعد املقيام من صدقه عن طريق التحليل العاملي وكذلك
حبساب معامالت االرتباط بر األبعاد فرتاولت بر ( )1111يف
لالة مهارة األداء وحمنة املسرتشد و( )1173يف لالة
مهارة االستكشاف وإدارة اجللسة اإلرشادية ،وكذلك مت لساب
معامالت االرتباط بر األبعاد والدرجة الكلية فرتاولت ما بر
( )1174و ( .)1188ويف البح احلايل مت التأكد من صدق
املقيام حبساب معامالت االرتباط بر درجات العبارات والدرجة
الكلية للبعد املنتمية له وكذلك لساب معامالت االرتباط بر
درجات األبعاد والدرجة الكلية للمقيام فكانت كما هي موضحة
دول ( )1وجدول (:)5
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جدول ف )1ماامال االرتراط بين درجا الارارا ودرجة الراد لمقياس ياعلية الذا اإلرشادية
فاعلية الذات يف أداء مهارات
املساعدة
االرتباط
العبارة
مهارات االستكشاف
**1115
4
**1117
1
**1117
44
**1114
31
**1112
41
**1115
14
مهارات االستبصار
**1115
4
**1148
3
**1158
41
**1112
35
**1111
43
**1111
44
**1152
13
**1152
14

فاعلية الذات يف إدارة اجللسة
اإلرشادية
االرتباط
العبارة
**1117
47
**1174
48

مهارات األداء
العبارة
41
42
15
11

االرتباط
**1151
**1111
**1114
**1118

18

**1114

فاعلية الذات يف إدارة اجللسة اإلرشادية
5
41
44
43
48
34
31

**1141
**1158
**1111
**1154
**1111
**1113
**1151

37

**1152

11

**1152

17

**1112

فاعلية الذات يف التعامل مع
التحديات
حمنة املسرتشد
**1114
1
**1115
2
**1115
31
**1178
33
**1174
32
**1111
41
41

**1111

فاعلية الذات يف التعامل مع
التحديات
االرتباط
العبارة
صراع العالقة
7
8
45
47

**1148
**1113
**1157
**1115

34

**1152

38

**1157

44

**1115

45

**1113

42

**1115

11

**1111

** دالة عند مستوخ ()1114
جدول ف  ) 5ماامال االرتراط بين درجا األبااد والدرجة الكلية لمقياس ياعلية الذا اإلرشادية
األبعاد

مهارات
االستكشاف

مهارات االستبصار

**1112

مهارات األداء

**1157

**1114

إدارة اجللسة اإلرشادية

**1171

**1175

**1173

صراع العالقة

**111157

**1118

**1155

**1174

حمنة املسرتشد

**1151

**1158

**1158

**1171

**1175

الدرجة الكلية

**1178

**1181

**1171

**1123

**1188

مهارات االستبصار

ويتضح من جدول (  ) 1أن معامالت االرتباط بر
العبارات وبر األبعاد املنتمية هلا مجيعها معامالت ارتباط

مهارات األداء

إدارة اجللسة اإلرشادية

صراع العالقة

حمنة
املسرتشد

**1185

مرتفعة ودالة إلصائيا عند مستوخ ( ،)1114ومن جدول
( )5يتضح أن أبعاد املقيام بينها عالقات موجبة دالة
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إلصائيا عند مستوخ ( )1114وهو ما يؤكد صدق
التجانس الداخلي للمقيام.
ب -الثرا :
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مت التأكد من ثبات درجات أبعاد مقيام فاعلية
الذات اإلرشادية حبساب معامالت ألفا-كرونباخ فكانت
كما هي موضحة دول ( :) 1

جدول ف )6ماامال ثرا ألفا-كرونراخ ألبااد مقياس ياعلية الذا اإلرشادية

البعد
معامل
الثبات

فاعلية الذات يف أداء
مهارات املساعدة
مهارات
مهارات
االستبصار
االستكشاف
1113
1118
1181

مهارات
األداء
1174

ويتأكد من اجلدول السابق أن درجات أبعاد
مقيام فاعلية الذات اإلرشادية هلا ثبات موثوق فيه ،ومما
سبق تتأكد صاللية استخدام املقيام يف البح احلايل.
ثالثاً :منهج الرحث:

اعتم ــد البال ـ ـ عل ــى امل ــنه الوص ــفي التحليل ــي

ملناس ــبته أله ــداف الدراس ــة وإجراءاهت ــا ،لي ـ ـ يس ــهم ه ــذا
املــنه يف دراســة الواقــع ويهــتم بوصــفه وتفســريه وصــفا دقيقــا
سواء بالطريقة الكمية أو بالطريقة الكيفية.
رابااً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 معامل ثبات ألفا-كرونباخ يف التأكد من ثبـات أدواتالبح احلايل.
 مت اســتخدام معــامالت االرتبــاط يف التأكــد مــن صــدقأدوات البح وكذلك يف االسـتدالل علـى العالقـة بـر
فاعلية الـذات اإلرشـادية وبـر األسـاليب املسـتخدمة يف
العملية اإلرشادية.
 وليــل االمــدار املتع ـدد :يف التعــرف علــى مــدخ إمكــانالتنبــؤ باألســاليب املســتخدمة يف العمليــة اإلرشــادية مــن
خ ــالل فاعلي ــة ال ــذات اإلرشـ ــادية وودي ــد أكث ــر أبعـ ــاد
الفاعلية الذاتية تأثريا يف هذه األساليب.

فاعلية الذات يف إدارة اجللسة
اإلرشادية
1175

فاعلية الذات يف التعامل مع
التحديات
صراع العالقة

حمنة املسرتشد

1173

1114

1183

املقيام
ككل
1121

 اختب ــار ت يف لال ــة العين ــات املس ــتقلة Samples T Testللتعرف على مـدخ اخـتالف فاعليـة
الـ ــذات اإلرشـ ــادية واألسـ ــاليب املسـ ــتخدمة يف العمليـ ــة
اإلرشـادية بـاختالف النـوع (ذكـور ،إنـاث) ،وبــاختالف
املستوخ التعليمي (دبلوم عايل ،بكالوريوم).
Independent-

 وليــل التبــاين ألــادي االجتــاه يف التعــرف علــى مــدخاخـ ـ ـ ــتالف فاعليـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذات اإلرشـ ـ ـ ــادية واألسـ ـ ـ ــاليب
املس ــتخدمة يف العملي ــة اإلرش ــادية ب ـاختالف س ــنوات
اخل ــِّبة يف اجمل ــال اإلرش ــادي ،س ــنوات اخل ــِّبة يف اجمل ــال
التعليم ـ ــي ،العم ـ ــر ،مرلل ـ ــة العم ـ ــل احلالي ـ ــة ،األس ـ ــس
املعتمدة للتحويل كمرشد.
نتائج الرحث وتفسيراتها:
أوالً :نتائج التساؤل األول وتفسيرها:
ينص التساؤل األول للبح احلايل على "هل
توجد عالقات دالة إلصائيا بر فاعلية الذات اإلرشادية
واختيار األسلوب اإلرشادي املناسب ؟" ولإلجابة عن هذا
التساؤل مت لساب معامالت ارتباط بريسون بر درجات
األفراد عينة الدراسة يف فاعلية الذات وأبعادها الفرعية وبر
درجاهتم يف األساليب اإلرشادية املختلفة فكانت كما هي
موضحة دول ( :) 7
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جدول ف )7ماامال االرتراط بين ياعلية الذا اإلرشادية واألساليب اإلرشادية المختلفة
فاعلية الذات
األسلوب
اإلرشادي

مهارات
االستكشاف

مهارات
االستبصار

مهارات
األداء

إدارة
اجللسة

صراع
العالقة

حمنة
املسرتشد

الدرجة
الكلية

السلوكي

**1148

**1135

**1131

**1131

*1141

**1133

**1135

املعريف

**1138

**1144

**1144

**1144

**1132

**1132

**1148

التكاملي

**1131

**1137

**1137

**1137

**1138

**1132

**1144

اإلنساين

1143

**1148

**1148

**1142

**1147

**1133

**1134

الواقعي

*1144

**1134

**1132

**1137

**1133

**1133

**1138

* دالة عند مستوخ ( ** ، )1115دالة عند مستوخ ()1114

يتضح من اجلدول السابق أنه:
 توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة عند مستوخ ()1114بر مجيع األساليب اإلرشادية وأبعاد الفاعلية الذاتية
ماعدا العالقة بر مهارات االستكشاف واألسلوب
الواقعي فكانت العالقة دالة عند مستوخ ()1115
والعالقة بر الفاعلية الذاتية يف مهارات االستكشاف
واألسلوب اإلنساين فهي غري دالة إلصائيا وتراولت
معامالت االرتباط بر ( )1144يف لالة الفاعلية
الذاتية يف مهارات االستكشاف واألسلوب الواقعي
وبر ( )1144يف لالة الفاعلية الذاتية يف مهارات
األداء واألسلوب املعريف ويف لالة الفاعلية الذاتية يف
إدارة اجللسة اإلرشادية واألسلوب املعريف.
 توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إلصائيا عندمستوخ ( )1114بر فاعلية الذات اإلرشادية (درجة كلية)
وبر مجيع األساليب اإلرشادية وتراولت معامالت
االرتباط بر ( )1135يف لالة األسلوب السلوكي
و( )1148يف لالة األسلوب املعريف.
ونتائ هذا التساؤل تدعم وبشكل مباشر الدور
اجلوهري للفاعلية الذاتية اإلرشادية يف عالقتها االرتباطية
باختيار األساليب اإلرشادية املناسبة واليت تتناسب
ومتطلبات املوقف لي أظهرت العديد من الدراسات
وبشكل مباشر وغري مباشر ارتباط فاعلية الذات باألداء

اإلرشادي وباختيار األساليب اإلرشادية املناسبة وأن الفروق
يف فاعلية الذات تتسبب يف قدر كبري من التباين يف العديد
من اجملاالت ومنها األداء اإلرشادي واألساليب اإلرشادية
املستخدمة (سلوكي ،معريف ،إنساين ،تكاملي ،واقعي) (
).Bandura, 1996; Lanneli, 2000; Kocarec, 2002
كذلك تتفق هذه النتيجة مع ما أشار
إليه ) (Pajares, 1996من أن الفاعلية الذاتية لدخ الفرد
تعمل عمل الدافع فهي جتعل األفراد خيتارون املهام ويشعرون
أهنم أكفاء واثقون يف اختيار األساليب اإلرشادية املناسبة
ويتجنبون املواقف اليت يشعرون فيها أهنم حمدودو الكفاءة.
وتتفق هذه النتيجة أيضا مع ما أكدت عليه دراسات كل
من ( زهران  ) 3117 ،؛

)(Suttanetal, 1995

؛

) (Donaghe, Ashton, 1994؛ ) (Leach, et al. ,1997؛
) (Levitt, 2001

على أن هناك عالقة ارتباطيه بر فاعلية

الذات اإلرشادية لدخ املرشد النفسي واختياره لألساليب
اإلرشادية املناسبة لسب متطلبات املوقف واإلطار الثقايف
السائد يف حتمع ما ،وأكدوا على أألية إعداد الِّبام
التدريبية لرفع مستوخ الفاعلية الذاتية لدخ املرشد النفسي.
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أما النتيجة اجلزئية اليت ختللت النتيجة العامة

115

اختيار األسلوب اإلرشادي املناسب يف التعامل مع

للتساؤل األول واليت أشارات إىل أن العالقة بر الفاعلية

املشكالت السلوكية للطالب .ويتفق هذا مع ما تشري إليه

الذاتية يف مهارة االستكشاف واألسلوب اإلنساين غري دالة،

النظرية االجتماعية املعرفية لباندورا بأن األفراد ميلكون

فإن البال يعزو تفسريها إىل أن املنحى اإلنساين دائما ما

معتقدات متكنهم أن ميارسوا ضبطا قياسيا أو معياريا

يؤكد على القدرات اإلنسانية ووقيق الذات ولرية اإلبداع

جلهدهم أو نشاطهم الذايت وأفكارهم ومشاعرهم وأفعاهلم

واالستقاللية والتفرد والصفات اإلجيابية واحلرية الفردية واليت

وردود أفعاهلم ،وهذا الضبط القياسي أو املعياري ميثل اإلطار

قد يتفق بعضها مع الثقافة اإلسالمية وخيتلف بعضها

املرجعي للسلوكيات واالختيارات اليت تصدر عنهم من

اآلخر.

لي مستواها وحمتواها (  .)Bandura, 1986, 26ثانياً:

وىف هذا اإلطار أكدت نتائ دراسة

(Cakiog, et al.,

) 2005على أن مفهوم الفاعلية الذاتية يتأثر بكل من

نتائج التساؤل الثان وتفسيراتها:

ينص التساؤل الثاين للبح

احلايل على "هل ميكن

العوامل الثقافية واليت قد ختتلف من بلد آلخر ،ويؤثر ذلك

التنبؤ باألسلوب اإلرشادي املناسب لدخ أفراد عينة الدراسة

بالطبع يف اختيار األساليب اإلرشادية املناسبة طبقا لإلطار

من خالل فاعلية الذات اإلرشادية ؟" ولإلجابة عن هذا

الثقايف والقيمي السائد يف اجملتمع وأثناء التعامل مع

التساؤل مت استخدام وليل االمدار املتعدد

املسرتشدين .وهذه النتائ يف حملها يفسرها البال يف
إطار أن مستويات أداء املرشد النفسي ومعدل نشاطه

Regression Analysis

Multiple

فكانت النتائ كما هي موضحة

دول (:)8

الذايت هو دالة ملا يعتقده أنه ميلكه من مقومات وإمكانات
عقلية معرفية وانفعالية دافعية لسية وعصبية يف عالقة هذه
املقومات أو اإلمكانات خبِّباته من النجاح أو الفشل يف
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جدول ف )8ماامال االنحدار المتادد المايارية "  " Betaو ير المايارية "  " Bوماامال االرتراط المتادد "  " Rوماامال التحديد"
 " R2والنسرة الفائية " ف " لتحليل تراين االنحدار المتادد لألساليب اإلرشادية على ياعلية الذا اإلرشادية وأباادها الفرعية
األساليب

معامل

اإلرشادية االمدار

الثابت

السلوكي

B
Beta

**34184

املعريف

B

**41142

التكاملي
اإلنساين
الواقعي

مهارات

مهارات

االستكشاف

االستبصار
**1145
1135

Beta
B

**37114

**1114

**1133

1135

1142
**1131

**1141
1148

Beta
B

مهارات
األداء

**43181

1134
**1134
1133

Beta
B

إدارة
اجللسة

صراع
العالقة

حمنة
املسرتشد

**1154

**31184

1132

Beta

يتضح من اجلدول السابق أنه :بالنسبة لألسلوب السلوكي:
أظهرت نتائ وليل االمدار املتعدد أن أبعاد فاعلية الذات
اإلرشادية ذات الداللة يف التنبؤ باألسلوب السلوكي يف
العملية اإلرشادية هي الفاعلية الذاتية يف مهارات االستبصار
وبلغت قيمة معامل االرتباط املتعدد ( )1135وهي قيمة
دالة إلصائيا عند مستوخ ( )1114وكانت قيمة معامل
التحديد ( )1111مما يعين أن نسبة التباين املفسر يف
األسلوب السلوكي يف العملية اإلرشادية تساوي ()% 1
تقريبا ،وميكن صياغة معادلة التنبؤ يف الصورة اآلتية:
األسلوب السلوك =  × 1015 + 21081الفاعلية الذاتية ي
مهارا االسترصار.

 -4بالنسبة لألسلوب املعريف :أظهرت نتائ وليل
االمدار املتعدد أن أبعاد فاعلية الذات اإلرشادية ذات
الداللة يف التنبؤ باألسلوب املعريف يف العملية اإلرشادية هي

R

R2

ف ودرجات
احلرية

1135

111
1

**45141
()347 ،4

1147

114
1

**48112
()341 ،3

1144

114
4

**41114
()341 ،3

1133

111
5

**44112
()347 ،4

1132

111
8

**34115
()347 ،4

الفاعلية الذاتية يف مهارات األداء والفاعلية الذاتية يف
التعامل مع حمنة املسرتشد وبلغت قيمة معامل االرتباط
املتعدد ( )1147وهي قيمة دالة إلصائيا عند مستوخ
( )1114وكانت قيمة معامل التحديد ( )1141مما يعين
أن نسبة التباين املفسر يف األسلوب املعريف يف العملية
اإلرشادية تساوي ( )% 41تقريبا ،وميكن صياغة معادلة
التنبؤ يف الصورة اآلتية:
األسلوب الماري =  × 1061 + 16019الفاعلية الذاتية ي
مهارا األداء  ×1022 +الفاعلية الذاتية ي التاامل مع محنة
المسترشد

 -3بالنسبة لألسلوب التكاملي :أظهرت نتائ وليل
االمدار املتعدد أن أبعاد فاعلية الذات اإلرشادية ذات
الداللة يف التنبؤ باألسلوب التكاملي يف العملية اإلرشادية
هي الفاعلية الذاتية يف مهارات األداء والفاعلية الذاتية يف
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التعامل مع حمنة املسرتشد وبلغت قيمة معامل االرتباط
املتعدد ( )1134وهي قيمة دالة إلصائيا عند مستوخ
( )1114وكانت قيمة معامل التحديد ( )1144مما يعين
أن نسبة التباين املفسر يف األسلوب املعريف يف العملية
اإلرشادية تساوي ( )% 44تقريبا ،وميكن صياغة معادلة
التنبؤ يف الصورة اآلتية:

األسلوب التكامل =  × 1016 + 27011الفاعلية الذاتية ي
مهارا األداء  ×1021 +الفاعلية الذاتية ي التاامل
مع محنة المسترشد

 -4بالنسبة لألسلوب اإلنساين :أظهرت نتائ

وليل

االمدار املتعدد أن أبعاد فاعلية الذات اإلرشادية ذات
الداللة يف التنبؤ باألسلوب اإلنساين يف العملية
اإلرشادية هي الفاعلية الذاتية يف التعامل مع حمنة
املسرتشد وبلغت قيمة معامل االرتباط املتعدد
( )1133وهي قيمة دالة إلصائيا عند مستوخ
( )1114وكانت قيمة معامل التحديد ( )1115مما
يعين أن نسبة التباين املفسر يف األسلوب املعريف يف
العملية اإلرشادية تساوي ( )% 5تقريبا ،وميكن
صياغة معادلة التنبؤ يف الصورة اآلتية:
األسلوب اإلنسان =  ×1021 + 12086الفاعلية الذاتية ي
التاامل مع محنة المسترشد

 -1بالنسبة لألسلوب الواقعي :أظهرت نتائ

وليل

االمدار املتعدد أن أبعاد فاعلية الذات اإلرشادية ذات
الداللة يف التنبؤ باألسلوب الواقعي يف العملية
اإلرشادية هي الفاعلية الذاتية يف مهارات األداء
وبلغت قيمة معامل االرتباط املتعدد ( )1132وهي
قيمة دالة إلصائيا عند مستوخ ( )1114وكانت قيمة
معامل التحديد ( )1118مما يعين أن نسبة التباين
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املفسر يف األسلوب املعريف يف العملية اإلرشادية
تساوي ( )% 8تقريبا ،وميكن صياغة معادلة التنبؤ يف
الصورة اآلتية:
األسلوب الواقا =  × 1051 +21081الفاعلية الذاتية ي
مهارا األداء

يعزخ البال هذه النتائ إىل ارتباطها مبا أشار إليه باندورا
من أن الفاعلية الذاتية ترتبط بسلوك التوقعات املعريف الذي
يشكل لدخ املتعلم شكل األداء ومستواه املطلوب الذي
سيتحقق يف مواقف تعليمية وإرشادية مستقبلية ،ومن خالل
فاعلية الذات ميكن التنبؤ بسري السلوك وباختيار األسلوب
اإلرشادي املناسب وأن إدراك الفرد لفاعلية ذاته تنعكس
على مستوخ أدائه الذي يبذله ومقدار اجلهد كذلك.
دراسات

وىف
;1993a

هذا

الصدد

Schwarzer,

أشارت
;1986

نتائ

(Bandura,

) Jerusaleo, 1994اليت أجريت على توقعات الفاعلية
الذاتية والتنبؤ بإسهامها يف اختيار األساليب اإلرشادية إىل
صاللية هذه البنية النفسية يف تعديل السلوك والتنبؤ به يف
حاالت خمتلفة ويف اختيار األساليب اإلرشادية املناسبة
لسب متطلبات املوقف ،ليس هذا فحسب بل إن ارتفاع
معدل الفاعلية الذاتية يكسب الفرد أيضا االجتاهات
التفاؤلية مو القدرات واإلمكانات الذاتية اليت تقود إىل
مضاعفة اجلهود وازدياد القدرة على التحمل وبالتايل رفع
نتائ اإلجناز وعدم االستسالم واليأم.
وارتباط الفاعلية الذاتية يف مهارة االستبصار
باستخدام املرشد لألسلوب السلوكي ومن مث فإن التعامل
مع حمنة املسرتشد ارتبط ببقية األساليب األخرخ وذلك ألن
اإلرشاد التكاملي كما وضح البال يف اإلطار النظري
للبح منظومة ذات طابع متسق من الفنيات اإلرشادية
والعالجية تنتمي فيها كل فنية إىل نظرية عالجية خاصة،
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فانتقاء هذه الفنيات من جانب املرشد النفسي يتم بشكل
تكاملي ،حبي يسهم كل منها يف عالج جانب من
جوانب شخصية العميل ويتم انتقاء هذه الفنيات لتشكل
منظومة تكاملية بالرجوع إىل تشخيص دقيق حلالة العميل
لتحديد أفضل الفنيات املالئمة للخطة العالجية ولطبيعة
االضطراب أو املشكلة السلوكية وتتفق هذه النتائ أيضا مع
دراسة كل من (زهران3117 ،؛ ; ; Iannelli, 2000
;Lannelli, 2000 ; Levitt, 2001; Lent, et al., 2003
Resse, 1999 ; Leach, et al., 1997 ; Sutto, et al.,
)Ashton, 1984

. 1995; Mikinski, 1993; Donaghe,

ثالثاً :نتائج إجابة التساؤل الثالث وتفسيراتها:

ينص التساؤل الثال للبح احلايل على "هل
ختتلف األساليب اإلرشادية باختالف مستوخ فاعلية الذات
اإلرشادية لدخ املرشد النفسي"؟

متثل اهلدف من هذا التساؤل يف معرفة
األساليب اإلرشادية اليت تستخدم بواسطة مرتفعي فاعلية
الذات اإلرشادية وكذلك يف التعرف على تأثري اخنفاض
فاعلية الذات اإلرشادية على األساليب اإلرشادية،
ولإلجابة عن هذا التساؤل مت تقسيم األفراد عينة الدراسة
بناء على الدرجة الكلية يف فاعلية الذات اإلرشادية إىل
ثالث حموعات بناء على درجة اإلرباعي األعلى
واإلرباعي األدىن إىل (مرتفعي فاعلية الذات اإلرشادية
أعلى ( ،) % 35متوسطي فاعلية الذات اإلرشادية،

منخفضي فاعلية الذات اإلرشادية أدىن ( )% 35ومتت
املقارنة بينهم يف كل أسلوب من األساليب اإلرشادية
فكانت النتائ كما هي موضحة دول ( ،)2وجدول
(:)41

جدول ف )9المتوسطا واالنحرايا المايارية لألساليب اإلرشادية ي ضوء مستوى الفاعلية الذاتية
مستوخ الفاعلية الذاتية اإلرشادية
منخفض (ن=)13

األساليب اإلرشادية

مرتفع (ن= )11

متوسط (ن=)444

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

السلوكي

32121

4174

44143

3178

44188

4115

املعريف

31154

1148

38111

4112

41143

4145

التكاملي

41112

4151

45151

3174

41174

3118

اإلنساين

45154

1183

41118

3111

47151

4171

الواقعي

31158

3122

37118

3151

38115

4111

جدول ف )11داللة الفروق ي األساليب اإلرشادية ترااً لمستوى الفاعلية الذاتية
األساليب
اإلرشادية
السلوكي
املعريف

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

بر اجملموعات

433111

3

14134

داخل اجملموعات

3411135

341

2175

الكلي

3133182

348

بر اجملموعات

144128

3

315122

داخل اجملموعات

3757181

341

44112

النسبة الفائية
1132
47122

مستوخ الداللة
1114
1114
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األساليب
اإلرشادية

التكاملي

اإلنساين

الواقعي

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

الكلي

4412183

348

بر اجملموعات

334111

3

441184

داخل اجملموعات

4871118

341

7123

الكلي

3124171

348

بر اجملموعات

443144

3

11111

داخل اجملموعات

3477148

341

41117

الكلي

3512154

348

بر اجملموعات

447141

3

18157

داخل اجملموعات

4148114

341

1112

الكلي

4575155

348

يتضح من اجلدول السابق أنه:

44122

1151

44135

مستوخ الداللة

1114

1114

1114

اإلرشادية لدخ املرشد ويقل استخدامها باخنفاض مستوخ

توجد فروق دالة إلصائيا عند مستوخ ()1114
يف مجيع األساليب اإلرشادية راجعة لتأثري مستوخ فاعلية
الذات اإلرشادية لدخ املرشد النفسي.
وباستخدام طريقة أقل فرق دال

متوسط املربعات

النسبة الفائية

119

الفاعلية الذاتية.
رابااً :نتائج التساؤل الرابع وتفسيراتها:
احلايل على "هل

ينص التساؤل الرابع للبح
للمقارنة بر

ختتلف الفاعلية الذاتية للمرشد النفسي واختياره لألسلوب

اجملموعات املختلفة يف فاعلية الذات اإلرشادية يف األساليب

اإلرشادي املناسب باختالف متغريات (النوع ،العمر،

اإلرشادية وجدت هناك فروق يف مجيع هذه األساليب بر

املرللة التعليمية ،سنوات اخلِّبة يف اجملال اإلرشادي ،

حموعة متوسطي الفاعلية الذاتية وحموعة منخفضي

األسس املعتمدة للتحويل كمرشد) ؟".

LSD

الفاعلية الذاتية يف صاحل حموعة متوسطي الفاعلية الذاتية
وكذلك بر حموعة مرتفعي الفاعلية الذاتية وحموعة
منخفضي الفاعلية الذاتية لصاحل حموعة مرتفعي الفاعلية
الذاتية ،ووجود فروق دالة إلصائيا بر حموعة مرتفعي
الفاعلية الذاتية وحموعة متوسطي الفاعلية الذاتية لصاحل
حموعة مرتفعي الفاعلية الذاتية ،وهو ما يعين أن األساليب
اإلرشادية يزداد استخدامها بازدياد مستوخ فاعلية الذات

أ :بالنسرة للفاعلية الذاتية للمرشد النفس
 -1بالنسرة لتأثير متغير النوع فذكور ,إنا ث):
مت استخدام اختبار ت يف لالة العينات املستقلة
Independent-Samples T Test

للتعرف على مدخ

اختالف فاعلية الذات اإلرشادية باختالف النوع (ذكور،
إناث) فكانت النتائ كما هي موضحة دول ( :) 44

جدول ف )11داللة الفروق ي ياعلية الذا اإلرشادية بين الذكور فن= )91واإلنا ث فن=)119
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فاعلية الذات
االستكشاف
االستبصار
األداء
إدارة اجللسة
صراع العالقة
حمنة املسرتشد
الدرجة الكلية

النوع
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور

املتوسط
41171
41118
31112
31118
44114
44153
44187
44184
31182
35113
45182
41131
434111

االمراف املعياري
4141
4112
3144
3143
4141
4155
4143
4111
4117
4138
4115
4117
44141

إناث

434125

43114

ومن اجلدول السابق يتضح أنه:

قيمة ت

مستوخ الداللة

1143

غري دالة

1114

غري دالة

1111

غري دالة

1144

غري دالة

1144

غري دالة

1182

غري دالة

1144

غري دالة

مت استخدام وليل التباين ألادي االجتاه
 Way ANOVAللكشف عن تأثري متغري العمر (من -31
 41سنة ،من  11-41سنة ،من  51-11سنة) على
فاعلية الذات اإلرشادية فجاءت النتائ كما هي موضحة
دول (  ) 43وجدول ( :) 44
One

 ال توجد فروق دالة إلصائيا بر املرشدين واملرشداتيف فاعلية الذات اإلرشادية أو أبعادها الفرعية.
 -2بالنسرة لتأثير متغير الامر:

جدول ف )12المتوسطا واالنحرايا المايارية لفاعلية الذا اإلرشادية ي ضوء متغير الامر
العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فاعلية الذات

من ( 41-31ن= )34

من ( 51-11ن=)15

من( 11-41ن=)454

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

االستكشاف

41142

3118

41173

4144

41174

4117

االستبصار

31121

3158

31158

3112

31185

3111

األداء

44171

4174

44118

4132

44118

4173

إدارة اجللسة

44131

1144

44171

4134

43131

4172

صراع العالقة

31147

4187

31172

4145

35112

3128

حمنة املسرتشد

41141

3181

45124

4148

41118

3182

الدرجة الكلية

433184

45148

434131

44138

435131

43121
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جدول ف )11داللة الفروق ي ياعلية الذا اإلرشادية والراجاة لتأثير الامر
فاعلية الذات
االستكشاف

االستبصار

األداء

إدارة اجللسة

صراع العالقة

حمنة املسرتشد

الدرجة الكلية

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات
احلرية

متوسط املربعات

بر اجملموعات

3133

3

4144

داخل اجملموعات

182131

341

3117

الكلي

124111

348

بر اجملموعات

5147

3

3152

داخل اجملموعات

4421132

341

5111

الكلي

4425111

348

بر اجملموعات

4114

3

1173

داخل اجملموعات

511143

341

3145

الكلي

517175

348

بر اجملموعات

31145

3

41148

داخل اجملموعات

3878123

341

43142

الكلي

3822137

348

بر اجملموعات

41111

3

48134

داخل اجملموعات

3481142

341

41141

الكلي

3131115

348

بر اجملموعات

41132

3

7145

داخل اجملموعات

3331113

341

2114

الكلي

3341173

348

بر اجملموعات

311113

3

413144

داخل اجملموعات

41881172

341

417181

الكلي

45185114

348

النسبة
الفائية
1151

1154

1144

1184

4181

1171

1112

مستوخ الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

مت استخدام وليل التباين ألادي االجتاه
 Way ANOVAللكشف عن تأثري متغري املرللة الدراسية اليت
يعمل هبا املرشد لاليا (ابتدائي ،متوسط ،ثانوي) على فاعلية
الذات اإلرشادية فجاءت النتائ كما هي موضحة دول
( )41وجدول (:)45
One

ومن اجلدول السابق يتضح أنه:

 ال توجد فروق دالة إلصائيا لفاعلية الذات اإلرشاديةأو أبعادها الفرعية راجعة لتأثري العمر.
 -1بالنسرة لتأثير المرحلة التاليمية:
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جدول ف )11المتوسطا واالنحرايا المايارية لفاعلية الذا اإلرشادية ي ضوء متغير المرحلة التاليمية
املرللة الدراسية
فاعلية الذات

ابتدائي (ن= )418

ثانوي (ن=)14

متوسط (ن=)18

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

االستكشاف

41184

4148

41113

4131

41151

4112

االستبصار

34114

3145

31114

3141

31114

3118

األداء

44112

4154

44111

4143

44114

4154

إدارة اجللسة

43131

4174

44113

4148

44114

4142

صراع العالقة

31121

4154

31121

3181

31182

4115

حمنة املسرتشد

45128

4138

41141

3178

41147

4111

الدرجة الكلية

431111

44144

434132

41152

434111

43144

جدول ف )15داللة الفروق ي ياعلية الذا اإلرشادية والراجاة لتأثير المرحلة التاليمية
فاعلية الذات
االستكشاف

االستبصار

األداء

إدارة اجللسة

صراع العالقة

حمنة املسرتشد
الدرجة الكلية

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

بر اجملموعات

3124

3

4117

داخل اجملموعات

188154

341

3117

الكلي

124111

348

بر اجملموعات

31158

3

41132

داخل اجملموعات

4471182

341

1128

الكلي

4425117

348

بر اجملموعات

4134

3

1111

داخل اجملموعات

511151

341

3145

الكلي

517175

348

بر اجملموعات

43131

3

41141

داخل اجملموعات

3817117

341

43145

الكلي

3822137

348

بر اجملموعات

1144

3

1117

داخل اجملموعات

3131154

341

41131

الكلي

3131111

348

بر اجملموعات

5187

3

3121

داخل اجملموعات

3338185

341

2111

الكلي

3341173

348

بر اجملموعات

28112

3

12145

النسبة الفائية
1174

3117

1138

4144

1114

1144
1144

مستوخ الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة
غري دالة
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فاعلية الذات

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

داخل اجملموعات

41281173

341

418135

الكلي

45185114

348

ومن اجلدول السابق يتضح أنه:
ال توجد فروق دالة إلصائيا فاعلية الذات اإلرشادية أو
أبعادها الفرعية راجعة لتأثري املرللة التعليمية.

النسبة الفائية
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مستوخ الداللة

مت استخدام وليل التباين ألادي االجتاه
 Way ANOVAللكشف عن تأثري متغري سنوات اخلِّبة يف
اجملال اإلرشادي (من  5-4سنوات ،من  41-5سنوات،
من  45-41سنة 45 ،سنة فأكثر) على فاعلية الذات
اإلرشادية فجاءت النتائ كما هي موضحة دول ()41
وجدول (:)47
One

 -1بالنسرة لتأثير سنوا الخررة ي المجال اإلرشادي:

جدول ف )16المتوسطا واالنحرايا المايارية لفاعلية الذا اإلرشادية ي ضوء متغير سنوا الخررة ي المجال اإلرشادي
سنوات اخلِّبة يف اجملال اإلرشادي
فاعلية الذات

من  5-4سنوات
(ن= )413

من  45-41سنة
(ن= )44

من  41-5سنوات
(ن= )81

املتوسط امراف معياري املتوسط امراف معياري املتوسط امراف معياري

من  45سنة فأكثر
(ن= )31
املتوسط

امراف معياري

االستكشاف

41172

4141

41111

4117

41115

4171

47111

4147

االستبصار

31175

3141

31115

3111

31113

4111

34151

3148

األداء

44151

4141

44114

4114

44114

3111

44115

4132

إدارة اجللسة

43145

4131

44141

4154

44134

1111

43188

4113

صراع العالقة

31175

3122

31181

4114

31143

1141

37143

3117

حمنة املسرتشد

41147

4144

45128

3124

45177

4135

41177

4113

الدرجة الكلية

431148

44148

433111

44182

433111

45117

438134

44131

جدول ف )17داللة الفروق ي ياعلية الذا اإلرشادية والراجاة لتأثير سنوا الخررة ي المجال اإلرشادي
فاعلية الذات
االستكشاف
االستبصار

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

بر اجملموعات

7181

4

3111

داخل اجملموعات

184111

345

3111

الكلي

124111

348

بر اجملموعات

31131

4

8118

داخل اجملموعات

4474133

345

1128

النسبة الفائية
4131
4113

مستوخ الداللة
غري دالة
غري دالة
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فاعلية الذات

األداء

إدارة اجللسة

صراع العالقة

حمنة املسرتشد

الدرجة الكلية

دخيل بن حممد البهدل :فاعلية الذات لدخ املرشد النفسي وعالقتها باختياره لألسلوب اإلرشادي املناسب لدخ...
مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

الكلي

4425111

348

بر اجملموعات

4113

4

1151

داخل اجملموعات

511144

345

3145

الكلي

517175

348

بر اجملموعات

17123

4

33111

داخل اجملموعات

3844141

345

43115

الكلي

3822138

348

بر اجملموعات

442112

4

11157

داخل اجملموعات

3324141

345

2175

الكلي

3141172

348

بر اجملموعات

41157

4

5153

داخل اجملموعات

3348145

345

2111

الكلي

3341173

348

بر اجملموعات

718118

4

351114

داخل اجملموعات

41447144

345

411114

الكلي

45185114

348

 ال توجد فروق دالة إلصائيا يف فاعلية الذاتاإلرشادية (الدرجة الكلية) راجعة لتأثري سنوات اخلِّبة
يف اجملال اإلرشادي.
 ال توجد فروق دالة إلصائيا يف أبعاد فاعلية الذاتاإلرشادية

1135

4188

1178

1152

4175

غري دالة

غري دالة

1114

غري دالة

غري دالة

اإلرشادي ،وباستخدام طريقة أقل فرق دال

من اجلدول السابق يتضح أنه:

(مهارات

متوسط املربعات

النسبة الفائية

مستوخ الداللة

االستكشاف،

مهارات

االستبصار ،مهارات األداء ،إدارة اجللسة اإلرشادية،
التعامل مع حمنة املسرتشد) راجعة لتأثري سنوات اخلِّبة
يف اجملال اإلرشادي.
 توجد فروق دالة إلصائيا عند مستوخ ( )1114يففاعلية الذات اإلرشادية يف التعامل مع التحديات

LSD

كأسلوب للمقارنات البعدية للتعرف على داللة
الفروق بر اجملموعات املختلفة يف سنوات اخلِّبة يف
اجملال اإلرشادي كانت هناك فروق دالة إلصائيا عند
مستوخ ( )1114بر حموعة سنوات خِّبة من ()45
سنة وأكثر وباقي اجملموعات (من  5-4سنوات ،من
 41-5سنوات ،من  45-41سنة) لصاحل حموعة
سنوات خِّبة من  45سنة فأكثر ،مما يؤكد أن فاعلية
الذات املرتبطة بالتعامل مع صراع العالقة تزداد بزيادة
سنوات اخلِّبة يف اجملال اإلرشادي.
 -5بالنسرة لتأثير متغير األسس الماتمدة للتحويل
كمرشد:

(صراع العالقة) راجعة لتأثري سنوات اخلِّبة يف اجملال
رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  431 – 23الرياض( ،شعبان 4141هـ /يونيه 3144م)
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مت استخدام وليل التباين ألادي االجتاه
 Way ANOVAللكشف عن تأثري متغري األسس املعتمدة
للتحويل كمرشد ( دورة تدريبية ،سنوات اخلِّبة ،شهادة
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جامعية يف التخصص اإلرشادي ) على فاعلية الذات
اإلرشادية فجاءت النتائ كما هي موضحة دول ( ) 48
وجدول ( :) 42

One

جدول ف )18المتوسطا واالنحرايا المايارية لفاعلية الذا اإلرشادية ي ضوء متغير األسس الماتمدة للتحويل كمرشد
األسس املعتمدة للتحويل كمرشد
فاعلية الذات
االستكشاف
االستبصار
األداء
إدارة اجللسة
صراع العالقة
حمنة املسرتشد
الدرجة الكلية

دورات تدريبية (ن= )58
املتوسط
41118
31142
44118
44133
31155
45132
434133

امراف معياري
4151
3134
4135
4121
4144
4143
43122

سنوات اخلِّبة (ن= )413
املتوسط
41174
31183
44111
43111
31121
41132
431142

امراف معياري
4142
3133
4155
4144
4144
3127
44111

شهادة جامعية (ن= )42
املتوسط
41183
31123
44117
44127
35112
41112
435125

امراف معياري
4153
3132
4151
4114
4142
3185
43131

جدول ف )19داللة الفروق ي ياعلية الذا اإلرشادية والراجاة لتأثير األسس الماتمدة للتحويل كمرشد
فاعلية الذات
االستكشاف

االستبصار

األداء

إدارة اجللسة

صراع العالقة

حمنة املسرتشد

مصدر التباين

حموع املربعات

بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

4114
188111
124117
42148
4471138
4425111
4154
548142
542173
32178
3812112
3822137
41152
3111131
3141172
51183
3477121
3341173

درجات
احلرية
3
341
348
3
341
348
3
341
348
3
341
348
3
341
348
3
341
348

النسبة
الفائية

متوسط
املربعات
4171
3117

1183

2152
1128

4123

1171
3142

1145

41182
43141

4134

45132
41147

4151

38114
2134

4118

مستوخ الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

1115
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دخيل بن حممد البهدل :فاعلية الذات لدخ املرشد النفسي وعالقتها باختياره لألسلوب اإلرشادي املناسب لدخ...

فاعلية الذات

مصدر التباين

حموع املربعات

الدرجة الكلية

بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

581121
41128111
45185114

من اجلدول السابق يتضح أنه:

 ال توجد فروق دالة إلصائيا يف فاعلية الذاتاإلرشادية (درجة كلية) راجعة لتأثري األسس املعتمدة
للتحويل كمرشد.
 ال توجد فروق دالة إلصائيا يف أبعاد فاعلية الذاتاإلرشادية

(مهارات

االستكشاف،

مهارات

االستبصار ،مهارات األداء ،إدارة اجللسة اإلرشادية،
صراع العالقة) راجعة لتأثري األسس املعتمدة للتحويل
كمرشد.
 توجد فروق دالة إلصائيا عند مستوخ ( )1115يففاعلية الذات اإلرشادية يف التعامل مع التحديات (حمنة
املسرتشد) راجعة لتأثري األسس املعتمدة للتحويل
كمرشد ،وباستخدام طريقة أقل فرق دال

LSD

كأسلوب للمقارنات البعدية للتعرف على داللة
الفروق بر اجملموعات املختلفة يف األسس املعتمدة
للتحويل كمرشد كانت هناك فروق دالة إلصائيا عند
مستوخ ( )1115بر حموعة سنوات اخلِّبة وحموعة
الدورات التدريبية لصاحل حموعة سنوات اخلِّبة وبر
حموعة شهادة جامعية يف التخصص اإلرشادي
وحموعة الدورات التدريبية لصاحل حموعة شهادة
جامعية يف التخصص اإلرشادي.

درجات
احلرية
3
341
348

متوسط
املربعات
324117
411148

النسبة
الفائية
3114

مستوخ الداللة
غري دالة

ويفسر البال النتائ اليت توصلت إليها هذه الدراسة بعدم
وجود فروق دالة إلصائيا بر املرشدين واملرشدات يف فاعلية
الذات اإلرشادية أو أبعادها الفرعية وكذلك بالنسبة للعمر
واملرللة التعليمية وسنوات اخلِّبة يف اجملال اإلرشادي يف
ضوء ما أشار إليه ) (Bandura, 1996من أن األفراد عندما
ميتلكون معتقدات متكنهم من أن ميارسوا ضبطا قياسيا أو
معياريا جلهدهم أو نشاطهم الذايت وأفكارهم ومشاعرهم
وأفعاهلم وردود أفعاهلم فإن هذا الضبط الذايت القياسي أو
املعياري يتخطى لاجز النوع والعمر وسنوات التعليم،
ولذلك ميثل هذا الضبط اإلطار املرجعي للسلوكيات اليت
تصدر عنهم من لي حمتواها ومستواها وتتفق هذه النتائ
مع دراسات كل من ;(Wesely, 2002; Witte-rose, 2003
) Wedderburn, 2005 ; Miles, 2004 ; Tellez, 1997

كما يفسر البال هذه النتائ يف إطار عالقتها بالنتائ
السابقة واليت من خالهلا أفرزت هذه النتائ  ،ولذلك فإن
هذه النتائ تفسر لنا أألية سنوات اخلِّبة يف رفع مستوخ
القدرة والكفاءة لفاعلية الذات اإلرشادية ،وألهنا عامل
مستدمي وكبري ومؤثر ومستمر يزداد عاما بعد عام ،ويؤدي إىل
رفع كفاءة فاعلية الذات اإلرشادية ،أما عامل التدريب رغم
أأليته فهو عامل مؤقت ومن املمكن أن يزول بعدم الرتكيز،
أو باعتباره عامال روتينيا ،ولذلك ارتبط ذلك بأألية
الشهادات اجلامعية يف التخصص اإلرشادي ألن ذلك يكون
مرتبطا باملوهبة والنبو وامليول املهنية احلقيقية اليت جيب أن
تؤخذ يف االعتبار عند إعداد املرشد النفسي ،واليت ارتبطت
بفاعلية الذات اإلرشادية منذ اإلعداد األكادميي للمرشد
وتشكيلته النفسية واقتناعه وإميانه مبهنته كمرشد نفسي
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أُلسن إعداده وتأهيله اجلامعي .وهذا يدلل لنا ما سنقدمه
يف توصيات الدراسة على أألية اخلِّبة والشهادة اجلامعية يف
حال التخصص اإلرشادي.

ب :بالنسرة الختيار األسلوب اإلرشادي

للمرشد النفس
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مت استخدام اختبار ت يف لالة العينات املستقلة
 Independent-Samples T Testللتعرف على مدخ
اختالف األساليب املستخدمة ففي العملية اإلرشادية
باختالف النوع (ذكور ،إناث) فكانت النتائ كما هي
موضحة دول (:)31

 -1بالنسرة لتأثير متغير النوع فذكور ,إنا ث):
جدول ف )21داللة الفروق ي األساليب المستخدمة ي الاملية اإلرشادية بين الذكور فن= )91واإلنا ث فن=)119
األساليب اإلرشادية
السلوكي
املعريف
التكاملي
اإلنساين
الواقعي

النوع
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور

املتوسط
44147
41124
38111
38113
45174
45145
41112
41111
37174

االمراف املعياري
4171
3172
4124
4112
3128
3121
1141
3155
3114

إناث

37113

3151

ومن اجلدول السابق يتضح أنه:
 ال توجد فروق دالة إلصائيا بر املرشدين واملرشداتيف األساليب املستخدمة يف العملية اإلرشادية.
ويفسر البال هذه النتيجة من خالل عالقتها
بالنتيجة السابقة وهي نتيجة لتمية وضرورة تبر بوضوح
عدم وجود فروق ذات داللة إلصائية يف فاعلية الذات
اإلرشادية بر الذكور واإلناث يؤدي إىل عدم وجود فروق
بر الذكور واإلناث يف األساليب املستخدمة يف العملية
اإلرشادية.

قيمة ت

مستوخ الداللة

1155

غري دالة

1114

غري دالة

1127

غري دالة

1158

غري دالة

1141

غري دالة

وهذه النتيجة من وجهة نظر البح تدعم العالقة
االرتباطيه بر فاعلية الذات اإلرشادية واألساليب
اإلرشادية.
 -2بالنسرة لتأثير متغير الامر:

مت استخدام وليل التباين ألادي االجتاه
 Way ANOVAللكشف عن تأثري متغري العمر (من -31
 41سنة ،من  11-41سنة ،من  51-11سنة) على
األساليب املستخدمة يف العملية اإلرشادية فجاءت النتائ
كما هي موضحة دول ( )34وجدول (:)33
One
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جدول ف )21المتوسطا واالنحرايا المايارية لألساليب اإلرشادية ي ضوء متغير الامر
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فاعلية الذات

من ( 41-31ن= )34

من ( 51-11ن=)15

من( 11-41ن=)454

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

السلوكي

44118

3112

44118

4117

41173

4114

املعريف

37184

1133

38151

4141

38131

1144

التكاملي

45114

3144

45111

4118

45158

3121

اإلنساين

47112

3144

41111

4114

41154

3152

الواقعي

37121

3141

37117

3112

37151

3111

جدول ف )22داللة الفروق ي األساليب المستخدمة ي الاملية اإلرشادية والراجاة لتأثير الامر
األساليب
اإلرشادية
السلوكي

املعريف

التكاملي

اإلنساين

الواقعي

النسبة
الفائية

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات

44112
3144181
3133182
43184
4457114
4412183
1175
3121122
3124171
7127
3514151
3512154
3122

3
341
348
3
341
348
3
341
348
3
341
348
3

5155
41133

1151

1111
44148

1118

1148
8181

1111

4122
41111

1148

4112

داخل اجملموعات

4573155

341

1111

الكلي

4575151

348

ومن الجدول السابق يتضح أنه:

 ال توجد فروق دالة إلصائيا يف األساليب املستخدمةيف العملية اإلرشادية راجعة لتأثري العمر.
 -1بالنسرة لتأثير سنوا الخررة ي المجال اإلرشادي:

1134

مستوخ الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

مت استخدام وليل التباين ألادي االجتاه
 ANOVAللكشف عن تأثري متغري سنوات اخلِّبة يف اجملال
اإلرشادي (من  5-4سنوات ،من  41-5سنوات ،من
 45-41سنة 45 ،سنة فأكثر) على األساليب املستخدمة
One Way
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يف العملية اإلرشادية فجاءت النتائ كما هي موضحة
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دول ( )34وجدول ( :) 31

جدول ف )21المتوسطا واالنحرايا المايارية لألساليب المستخدمة ي الاملية اإلرشادية ي ضوء متغير سنوا الخررة ي المجال
اإلرشادي

سنوات اخلِّبة يف اجملال اإلرشادي
األساليب
اإلرشادية

من  5-4سنوات
(ن= )413

من  45-41سنة
(ن= )44

من  41-5سنوات
(ن= )81

املتوسط امراف معياري املتوسط

املتوسط

امراف معياري

السلوكي

44135

3115

44141

املعريف

38177

4141

38111

4115

التكاملي

45115

3184

45111

4138

45158

اإلنساين

41174

4183

41154

3114

41134

4114

الواقعي

37174

3151

37118

3147

37113

4142

من  45سنة فأكثر
(ن= )31

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

4135

41113

4151

41151

1141

38134

4183

38145

1157

3141

45115

4112

41142

3124

37174

3111

جدول ف )21داللة الفروق ي األساليب المستخدمة ي الاملية اإلرشادية والراجاة لتأثير سنوا الخررة ي المجال اإلرشادي
األساليب
اإلرشادية
السلوكي
املعريف
التكاملي
اإلنساين

الواقعي

مصدر التباين

حموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

النسبة الفائية

بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

31112
3428111
3133182
35184
4411114
4412183
4147
3121158
3124175
2171
3122171
3512153
3141
4574142
4575155

4
345
348
4
345
348
4
345
348
4
345
348
4
345
348

8141
41134

1181

8111
44148

1111

1142
8182

1111

4135
41111

1144

1173
1112

1144

من اجلدول السابق يتضح أنه:

مستوخ الداللة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

1114

 ال توجد فروق دالة إلصائيا يف األساليب املستخدمةيف العملية اإلرشادية راجعة لتأثري سنوات اخلِّبة يف
اجملال اإلرشادي.
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للتحويل كمرشد (دورة تدريبية ،سنوات اخلِّبة ،شهادة
جامعية يف التخصص اإلرشادي) على األساليب املستخدمة
يف العملية اإلرشادية فجاءت النتائ كما هي موضحة
دول ( )35وجدول (:)31

 -1بالنسرة لتأثير متغير األسس الماتمدة للتحويل
كمرشد:

مت استخدام وليل التباين ألادي االجتاه
 Way ANOVAللكشف عن تأثري متغري األسس املعتمدة
One

جدول ف )25المتوسطا واالنحرايا المايارية لألساليب اإلرشادية ي ضوء متغير األسس الماتمدة للتحويل كمرشد
األسس املعتمدة للتحويل كمرشد
فاعلية الذات

دورات تدريبية

سنوات اخلِّبة

شهادة جامعية

(ن= )58

(ن= )413

(ن= )42

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

املتوسط

امراف معياري

السلوكي

41124

4141

44111

3181

44115

1112

املعريف

38141

4184

38154

4145

38141

1115

التكاملي

45131

4118

45113

3127

41144

3171

اإلنساين

41113

4113

41114

3111

47117

1124

الواقعي

37111

3111

37157

3111

38118

3144

جدول ف )26داللة الفروق ي األساليب اإلرشادية والراجاة لتأثير األسس الماتمدة للتحويل كمرشد
األساليب
اإلرشادية
السلوكي

املعريف

التكاملي

اإلنساين

الواقعي

درجات
احلرية
3
341

متوسط
املربعات
1111
41131

النسبة
الفائية

مستوخ
الداللة

1111

غري دالة

3124
44114

1133

2182
8178

4144

44151
41145

4131

مصدر التباين

حموع املربعات

بر اجملموعات
داخل اجملموعات

1188
3133114

الكلي

3133182

348

بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بر اجملموعات

5185
4414127
4412183
42177
3174127
3124171
17117
3113115
3512153
8141

3
341
348
3
341
348
3
341
348
3

1115

داخل اجملموعات

4517111

341

1111

الكلي

4575151

348

1114

غري دالة

غري دالة

1115

غري دالة
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من اجلدول السابق يتضح أنه:
 ال توجد فروق دالة إلصائيا يف األساليب املستخدمةيف العملية اإلرشادية (السلوكي ،املعريف ،التكاملي،
الواقعي) راجعة لتأثري األسس املعتمدة للتحويل
كمرشد.
 توجد فروق دالة إلصائيا عند مستوخ ( )1115يفاألسلوب اإلنساين راجعة لتأثري األسس املعتمدة للتحويل
كمرشد ،وباستخدام طريقة أقل فرق دال  LSDكأسلوب
للمقارنات البعدية للتعرف على داللة الفروق بر
اجملموعات املختلفة يف األسس املعتمدة للتحويل كمرشد
كانت هناك فروق دالة إلصائيا عند مستوخ ()1115

121

ويف هذا السياق أشار (قطامي )3111 ،إىل أن الفاعلية
الذاتية هي املتغري الوسيط بر املعرفة والفعل ألن املعتقدات
اليت يكوهنا
املرشدون النفسيون عن قدراهتم أو عن توقعاهتم ليال نتائ
جهودهم تؤثر بقوة على الطرائق اليت سيتصرفون هبا يف
اختيار األساليب اإلرشادية لسب متطلبات املوقف.
ومن هنا يرخ البال أن التقدير املسبق املرتفع للفاعلية
الذاتية سيعطي للمرشد النفسي أيا كان عمره أو نوعه أو
خِّبته سيعطيه الثقة بأن مساعيه يف اختيار األسلوب
اإلرشادي املناسب( سلوكي ،معريف ،تكاملي ،إنساين،
واقعي) سيقوده إىل النجاح بغض النظر عن مدخ الصعوبة
اليت سيواجهها والعكس صحيح

بر حموعة شهادة جامعية يف التخصص من جهة؛ وبر

توصيا الدراسة :

حموعة الدورات التدريبية؛ وحموعة سنوات اخلِّبة لصاحل

من خالل مشكلة الدراسة ومعاجلتها توصي الدراسة احلالية
مبا يأيت:

أن األسلوب اإلنساين أكثر استخداما من قبل املرشدين

ضرورة إجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول
-4
فاعلية الذات لدخ املرشد النفسي وعالقتها باختياره
لألسلوب اإلرشادي املناسب مع عينات متنوعة ويف بيئات
خمتلفة ألن ذلك سيمثل خطوة مهمة مو تدعيم ولدة
الذات وتكاملها وتكامل حمدداهتا وكينونتها من أجل تقدمي
تفسري أكثر إقناعا هلذه العالقة والتحقق من مدخ اختالف
استخدام األساليب اإلرشادية املناسبة باختالف مستوخ
فاعلية الذات اإلرشادية.

حموعة شهادة جامعية يف التخصص اإلرشادي ،مما يؤكد
أصحاب الشهادة اجلامعية يف التخصص اإلرشادي.
ويفسر البال هذه النتيجة من خالل عالقتها
بالنتائ السابقة ذات الداللة االرتباطية بأن متغري اجلنس
(ذكر-أنثى)؛ ومتغري العمر ليس هلما عالقة يف فاعلية الذات
اإلرشادية ،ومن مث مل تدلل النتائ على وجود عالقة هلم يف
اختيار األساليب اإلرشادية .ولذلك كان العامل األهم والقاسم
املشرتك املؤثر يف اختيار األساليب اإلرشادية هي الفاعلية
الذاتية اإلرشادية وأن املستوخ العايل لفاعلية الذات اإلرشادية
لدخ املرشدين النفسير يعزخ إليه ظهور االختالفات والتنبؤات
باختيار األساليب اإلرشادية.

ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتصميم مقاييس
-3
مقننة تطبق على املتقدمر ملهنة اإلرشاد واختيار ذوي
الفاعلية الذاتية املرتفعة.
ضرورة االهتمام بدراسة الفاعلية الذاتية لدخ
-4
املرشدين واملرشدات قبل وأثناء اخلدمة ومعاجلة القصور فيها
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Abstract
The present study aimed at discovering the counseling self efficacy and its relationship with choosing suitable counseling
style in a sample consisting of 239 counselors (males and females) from different areas who study the counseling and guiding
diploma in the field of counseling. A questionnaire of the counseling styles and counseling self efficacy for the counselor
were used. The results of the study showed a positive correlation between counseling styles and counseling self efficacy
dimensions except for the relationship between self efficacy in exploration skill and human guiding style because it isn’t
statistically significant. Also the study indicated that the guiding self efficacy dimensions are significant in predicting guiding
styles. In addition that the study showed that there are statistically significant differences in all guiding styles that resulted
from the effect of the guiding self efficacy level of the counselor. Finally, the results indicated that there is no effect for
demographic variables on the guiding self efficacy or guiding styles.
Key Words: Self Efficacy, Counseling Style, counselors.
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مستوى أداء خريج التاليم الثانوي ي المملكة الاربية الساودية ي القدرا والمهارا الماريية األساسية
إعداد
خليل بن عبدالرمحن احلريب
أستاذ القيام والتقومي املساعد -جامعة طيبه

تاريخ التقديم للمجلة3211/2/31 :هـ  -تاريخ القبول للنشر3211/33/1:هـ
المستخلص:
هتدف هذه الدراسة إىل وصف إجناز خرجيي املرللة الثانوية باململكة العربية السعودية (للطالب والطالبات) يف اختباري القدرات العامة و
الت حصيلي يف الكليات العلمية لسب حماور االختبارين التفصيلية (جدول املواصفات) والذي مت إعداده ووكيمه أثناء بناء تلك االختبارات .وقد
أُخذت عينة عشوائية من طالب وطالبات الصف الثال الثانوي ،ممن دخلوا ألد مناذج اختبار القدرات ولجمها ( 14111طالبا) .وعينة أخرخ
لجمها ( 35143طالبا) ممن دخلوا االختبار التحصيلي .كما أ ُِخذت عينة من الطالبات الاليت دخلن اختباري القدرات و التحصيلي بلغ لجمها
( 31343طالبة) .وقد مت استخدام اإللصاء الوصفي ،مثل :املتوسطات والتكرارات والرسومات البيانية لتحليل نتائ اختباري القدرات العامة و
التحصيلي.
ومن أهم النتائ اليت توصلت إليها الدراسة ما يأيت ) 4 :تدين مستوخ الطالب والطالبات يف القدرات واملهارات املقيسة يف اجلزئر اللفظي والكمي من
اختبار القدرات العامة ،وازداد مستوخ االخنفاض كلما كانت أسئلة االختبار تقيس مهارات عليا يف التفكري أو كلما كانت األسئلة تتجه من احملسوم
إىل التجريد؛  ) 3وجد أن مستوخ الطلبة يف اجلزء اللفظي يف اختبار القدرات بشكل عام أعلى بقليل عن مستواهم يف اجلزء الكمي؛  )4مستوخ
الطالب والطالبات يف االختبار التحصيلي للكليات العلمية متدين بشكل كبري ،ويزداد هذا االخنفاض يف مهارات التفكري العليا وفق تصنيفات بلوم؛ )1
مهارة التطبيق تعد مرتفعة بشكل بسيط مقارنة باملهارات األخرخ يف مواد األلياء والكيمياء والرياضيات ولكن مهارة الفهم هي األقل إال يف مادة
الكيمياء والذي وجد فيها مهارة التذكر هي األقل توافرا عند عينة الدراسة؛  )5مستوخ إجناز الطلبة يف مادة اللغة اإلجنليزية يعد األقل مقارنة مبستوخ
إجنازهم يف املواد األخرخ وخصوصا يف املستويات العليا من التفكري.
الكلما

المفتاحية :اختبار القدرات العامة -االختبار التحصيلي للكليات العلمية -اختبارات القبول-معايري القبول يف التعليم العايل.
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مقدمة
يف حال الرتبية والتعليم ،يقوم القيام والتقومي بدور أساسي
يزود صانعي القرار باملعلومات الدقيقة وذات
ومهم؛ فهو ر
العالقة ،ليت يقول بارنيل "القيام خادم اإلرشاد ،فال ميكن
أن يكون هناك تقومي بال قيام ،وال ميكن أن تكون هناك
تغذية راجعة بال تقومي ،ولن تكون هناك معرفة جيدة للنتائ
بال تغذية راجعة .وال ميكن أن تكون هناك تطورات منتظمة
يف التعلم بال معرفة جيدة للنتائ " (الزبيدي ،3114 ،ص
.)34
ويف السنوات اخلمس األخرية أعلنت مجعية حلس الكليات
األمريكية  College Boardإضافة خاصية التشخيص
الختبارات  ،SATوالذي يقيس استعدادات الطالب
املدرسية ،وقدراته األكادميية ،ومهاراته العقلية واملعرفية املتطورة
من خالل تعلمه السابق ،وخِّباته املاضية اليت اكتسبها من
املدرسة وخارجها ،وذلك من خالل وديد حماور حمتوخ
االختبار بشكل تفصيلي واملهارات املعرفية اليت يقيسها

االختبار ( Gierl, Tan and Wang 2005و
( Andrews, and King 2005

Ewing, Huff,

وقد كان هدف مجعية حلس الكليات األمريكية من ذلك
التطوير هو االرتقاء مبهارات الطلبة األكادميية الضرورية
للنجاح يف الكليات اجلامعية ،وإعطاء تغذية راجعة للتعليم
الثانوي مو مهارات التفكري املطلوبة اليت جيب الرتكيز عليها
لتطوير االستعداد املدرسي للطلبة Gierl, Tan, and Wang
))2005

وقد قامت منظمة حلس الكليات األمريكية بالعديد من
الدراسات ملعرفة صدق وثبات استخدامات تلك االختبارات
اليت أثبتت صدقها وثباهتا يف كثري من املواضع (مثال انظر إىل
Kobrin, Patterson, Shaw, Mattern, and Barbuti, 2008
و  Gierl, Tan and Wang 2005و Ewing, Huff,
.)Andrews, and King 2005

وقد كان مبدأ استخدام حماور االختبار من خالل احملتوخ
العلمي واملهارات املعرفية لتشخيص مواطن قوة الطلبة
وضعفهم ،يعود إىل أن وليل حماور االختبار ميكن أن يقود
خطوات التشخيص عندما تكون تلك احملاور قادرة على
تفسري بناء االختبار

()test structure

(الصدق البنائي).

فمثال إذا مت بناء االختبار لقيام مهارات معرفية متباينة
خالل عدد من احلقول العلمية ،فإن هذا جيعل االختبار
يقيس أبعادا متعددة للسمة املراد قياسها من خالل النظر إىل
مهارات معرفية و لقول علمية خمتلفة .يف هذه احلالة ميكن
أن ينظر للمجموع الكلي حملاور االختبار (، )Total score
على أنه درجة مركبة من املهارات املعرفية واحلقول العلمية
املختلفة ،يف لر درجة احملور الوالد لالختبار ()subscore
ميكن أن متثل بعدا متجانسا يقيس مهارة معرفية معينة من

خالل لقل علمي حمدد ،طبقا جلدول املواصفات لالختبار

) .)Gierl, Tan, and Wang 2005وبطريقه أخرخ ،فإن
وديد درجات حماور االختبار يفيد يف التعرف على مواطن
ضعف الطلبة وقوهتم يف مهارات معرفية ولقول علمية حمددة
(Goodman and Hambleton, 2004; Standards for
)Educational and Psychological Testing, 1999

واهلدف من هذا البح هو وصف مستوخ أداء خرجيي
املرللة الثانوية باململكة العربية السعودية يف اختباري القدرات
العامة واالختبار التحصيلي للكليات العلمية لسب حماور
االختبارين التفصيلية (جدول املواصفات) والذي مت إعداده
ووكيمه أثناء بناء تلك االختبارات.
مشكلة الرحث
يف السنوات العشر األخرية شددت مؤسسات التعليم العايل
يف قبوهلا خرجيي الثانوية العامة نظرا لوجود الكثري من طالهبا
مل يصلوا للمستوخ املطلوب الذي يؤهلهم لالستمرار يف
املرللة اجلامعية بدون تعثر  .فاشرتطت معايري إضافية غري
نسبة الثانوية العامة يف قبوهلا للطالب مثل اختبارات املركز
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الوطين للقيام والتقومي ،كما فرضت بعض كليات اجلامعات
برام إعدادية بغرض هتيئة الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعية
بدون تعثر  .فأثقلت هذه الشروط كاهل الطالب وأقلقت
أولياء األمور وبعض املربر مما جعل البعض يطالب بإلغاء
تلك الشروط واعتماد نسبة الثانوية فقط يف القبول يف
اجلامعات السعودية  .ويرخ البالثون الرتبويون بأن الضعف
الكائن يف خرجيي التعليم الثانوي يرتكز يف ضعفهم يف إتقان
اللغة العربية واللغة اإلجنليزية وعدم قدرهتم على االستنتاج
واالستدالل يف حاالت العلوم والرياضيات نظرا لتعودهم على
احلفظ واالستماع يف دراستهم يف املرللة الثانوية  .وقد أيد
هذا األمر دراسات علمية بنيت على استطالع اآلراء .كما
أيدته بطرق غري مباشرة الدراسات اليت تناولت اهلدر
التعليمي املتمثل يف ارتفاع نسبة الرسوب ونسبة التسرب
اجلامعي  .من هنا يأيت الشعور بأألية هذا البح وخاصة أنه
ال توجد دراسات علمية مباشرة (لسب علم البال )
قيمت القدرات واملهارات املعرفية لدخ خرجيي الثانوية بشكل
موسع من خالل أدوات مقننه موثوقة للتعرف على مستويات
طالب الثانوية العامة يف حاالت القدرات واملهارات
األساسية الضرورية للمرللة اجلامعية.
من هنا نشأت فكرة هذا البح وهي دراسة مستويات أداء
خرجيي التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية يف
القدرات واملهارات املعرفية األساسية يف ضوء اختبارات
القدرات العامة واالختبارات التحصيلية للمركز الوطين للقيام
والتقومي.
تساؤال الرحث
لاول هذا البح اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 _4ما مستوخ أداء خرجيي املرللة الثانوية يف األجزاء
الرئيسة والفرعية الختبار القدرات العامة؟
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 -3ما مستوخ أداء خرجيي املرللة الثانوية لالختبار
التحصيلي للكليات العلمية لسب احلقول العلمية لالختبار
ومستواها املعريف وفق تصنيفات بلوم؟
 -4ما مستوخ أداء خرجيي (طالب وطالبات) املرللة
الثانوية يف اختباري القدرات العامة واالختبار التحصيلي
للكليات العلمية لسب حماور االختبارين التفصيلية؟.
 -1ما تقدير نسب الطلبة الذين يتوافر لديهم احلد األدىن
من املهارة يف االختبار التحصيلي للكليات العلمية؟.
أهمية الرحث

تتمحور أألية هذا البح يف:
 _4التعرف على مواطن ضعف طلبة التعليم الثانوي وقوهتم
يف مهارات معرفية ولقول علمية خمتلفة.
 _3االرتقاء مبهارات الطلبة األكادميية الضرورية للنجاح يف
الكليات اجلامعية ،وذلك بإعطاء تغذية راجعة للتعليم
الثانوي ،مو :مهارات التفكري املطلوبة اليت جيب الرتكيز
عليها لتطوير االستعداد املدرسي للطلبة.
الدراسا السابقة

من خالل استعراض بعض األدبيات املتالة ذات الصلة
مبوضوع قدرات خرجيي املرللة الثانوية ومهاراهتم بكوهنم
مدخالت نظام التعليم العايل اتضح أنه جيب الرتكيز على
عدة أنواع من البحوث والدراسات إلبراز أألية هذا البح
ونتائجه لتطوير العملية التعليمية .
ويتلخص أوهلا يف حماولة التعرف على القدرات واملهارات اليت
هلا تأثري فعال يف النجاح األكادميي يف املرللة اجلامعية.
ويتلخص النوع الثاين يف حماولة التعرف على اآلثار اجلانبية
من تدين مستوخ القدرات واملهارات لدخ خرجيي املرللة
الثانوية.
فالنوع األول :ملعرفة القدرات واملهارات املطلوب توافرها يف
خرجيي املرللة الثانوية ،لي استعرضت جتارب عدد من
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دول العامل يف اختبارات القبول اجلامعي وبعض الدراسات
اليت خلصت القدرات واملهارات الضرورية لالستمرار يف
التعليم العايل.
بدأ استخدام اختبارات االستعداد/القدرات يف دولة أسرتاليا
يف عام 4221م وأصبح جزءا مهما يف قبول الطالب يف
اجلامعات ،ويتكون هذا االختبار من ثالثة أبعاد رئيسة هي
(االستدالل اللفظي ،واالستدالل الكمي ،والكتابة يف اللغة
اإلجنليزية) وقد أثبت هذا االختبار مصداقيته التنبؤية للنجاح

اجلامعي يف اجلامعات األسرتالية (

Coates & Friedman

. )2010

تشرتط اجلامعات الصينية أخذ اختبار وصيلي خلرجيي
الثانوية العامة منذ عام 4253م ،ويتكون هذا االختبار من
ثالثة مواضيع أساسية يأخذها مجيع الطلبة ،وهي :اللغة
الصينية ،واللغة اإلجنليزية ،والرياضيات ،وخيري الطالب بأخذ
ثالثة مواضيع من املواضيع اآلتية  :األلياء ،والكيمياء،
واجلغرافيا ،والتاريخ ،والفيزياء ،والعلوم

السياسية ( Davey, De

.)Lian, & Higgins, 2007
ويطلب من الطالب اليابانير بأخذ اختبار وصيلي يف
مواضيع اللغة اليابانية ،واللغة اإلجنليزية ،والرياضيات ،بناء
على درجته يف ذلك االختبار يأخذ اختبار استعداد /قدرات
للقبول يف اجلامعات اليابانية

(.)Guest , 2008

وتطبق يف املكسيك اختبارات االستعداد /القدرات
والتحصيلي فنجد ألد االختبارات يهتم بقيام املعارف
واملهارات العامة :االتصال ،التفكري الناقد ،القدرات ،الكتابة

(.)CENEVAL 2011

أما االختبار اآلخر فيتكون من

خليط من األسئلة التحصيلية وأسئلة االستعداد  /القدرات؛
لي إنه يركز على سبع موضوعات :االستدالل اللغوي،
والكمي ،والعلوم العاملية املعاصرة ،والعلوم الطبيعية ،والعلوم
االجتماعية ،والرياضيات ،واللغة األسبانية.

وطبقت جنوب أفريقيا عددا من االختبارات التحصيلية
اإلجبارية على الطالب الراغبر يف إكمال دراستهم اجلامعية:
وكان أوهلا قدم عام 3115م لي حيتوي على نوعر من
االختبارات ،فاألول :يغطي احملتوخ العلمي الذي خيدم مجيع
برام اجلامعة .واالختبار الثاين :يغطي بعض حمتوخ
الرياضيات الذي خيدم الِّبام اليت تُـ رع لد القدرة الرياضية ألد
متطلباهتا األساسية ).)Schultz & Allen-ile, 2007
باإلضافة إىل االختبارين السابقر تستخدم جنوب أفريقيا
اختبارا وصيليا تشخيصيا كشرط للقبول يف اجلامعات؛
وذلك الختبار الطلبة املتوقع جنالهم فيها ،ويتكون هذا
االختبار من أربعة مواضيع  :اللغة اإلجنليزية ،الرياضيات،
العلوم ،واحلساب

(.)Schultz & Allen-ile, 2007

وتقسم السويد قبول الطالب يف اجلامعات إىل ثالثة أنواع:
ثل الطالب يقبلون وفق نتائجهم يف الثانوية العامة ،وثل
يقبل وفق معايري خمتلفة ،مثل :اخلِّبة التعليمية والتعلم القبلي،
والثل األخري يقبل وفق نتائجهم يف اختبار القدرات العقلية
السويدي الذي طبق يف عام 4277م والذي مت تطويره إىل
أن أصبح يقيس بعدين رئيسر وألا القدرة اللفظية والقدرة

الكمية (.)Cliffordson, 2008
ولدخول اجلامعات الرتكية جيب على الطلبة أخذ اختبار
االستعداد /القدرات والذي حيق للطالب أخذه مرة والدة
يف السنة ويركز هذا االختبار على القدرات األكادميية العامة
واالستدالل العقلي

()Esen , 2010

وتعتمد اململكة املتحدة الِّبيطانية يف اختبار الطالب للدراسة
اجلامعية على أداء الطالب يف اختبارات املستوخ العادي
واملستوخ املتقدم يف الثانوية العامة .ونظرا للعدد الكبري من
الطالب الذين حيصلون على تقديرات عالية يف اختبار
املستوخ املتقدم من الثانوية العامة وحمدودية املقاعد املتالة يف
اجلامعات ،جعل من الصعوبة التمييز بر الطالب ،فأقرت
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احلكومة الِّبيطانية استخدام اختبار االستعداد/القدرات يف
التمييز بر الطالب ذوي القدرات العالية (حلة املعرفة
 . )3144فمثال تستخدم اجلامعات اختبار قدرات لكليات
الطب والقانون وتقسم هذه االختبارات إىل أقسام تقيس
القدرات واملهارات األكادميية  ،العلوم التطبيقية واملعرفية،
ومهارة الكتابة

()Emery 2007 a , 2007b

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فتعتمد يف قبوهلا للطالب
يف اجلامعات على معايري خمتلفة ومتعددة ،مثل :معدل
الثانوية العامة ودرجة اختبار القدرات ( )SATودرجة اختبار
وصيلي (Trends in (،)Coates et at 2010( .)ACT
)college Admission 2000

 .ومن أمثلة اختبارات

االستعداد ،اختبار ( )SATاألمريكي الذي يتضمن قسمر
رئيسر ألا االستعداد اللفظي واالستعداد الرياضي .وينقسم
اجلزء اللفظي لسب نوعية الفقرات إىل تكملة اجلمل وإدراك
التناظر املنطقي بر كلمات معينة ،واستيعاب املقروء.
وخيتلف حمتوخ االختبار الستيعاب املقروء عن حمتوخ أنواع
الفقرات األخرخ ،فتصنف مهارات استيعاب املقروء إىل
الفكرة الرئيسة للقطعة ،ودعم الفكرة ،والتفسري ،والتطبيق،
والتقومي املنطقي ،واألسلوب ونِّبة الكتابة( أو وجهة نظر
الكاتب) ومن خالل أنواع الفقرات ميكن قيام قدرة الطالب
على القراءة والفهم واالستدالل اللفظي (.)Valley, 1992
ويقيس اجلزء الرياضي قدرة الطالب على االستدالل الرياضي
ومعاجلة املسائل الرياضية يف احلساب واجلِّب واهلندسة و
حاالت أخرخ متنوعة (اإللصاء وااللتماالت ووليل
البيانات...إخل) وقد مت تقسيم اجلزء الرياضي إىل مهارات
معرفية :تطبيق أساسيات الرياضيات ،تطبيق رياضيات
متقدمة ،القدرة على التعامل مع املسائل املعقدة ،النمذجة

واالستبصار .ويف النسخة اجلديدة من اختبار ،SAT

أُضيف حمتوخ اجلِّب رقم  3إىل احملتوخ الشامل لالختبار،

وأيضا قسم خاص للكتابة(
.)Wallker, 2004
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Liu, Feigenbaum, and

ومن أمثلة االختبارات التحصيلية املعروفة ،اختبار ACT

األمريكي ،الذي يق روم تطور قدرات طلبة الثانوية العامة
وقدرهتم على مواصلة تعليمهم اجلامعي.
ويغطي االختبار أربعة لقول أكادميية أساسية :اللغة
اإلجنليزية ،والرياضيات ،والقراءة ،والعلوم .كما يوجد قسم
اختياري للكتابة  .ويغطي هذا االختبار مواضيع متقدمة
ومهارات عالية يف اجملاالت األربعة السابقة ،فمثال يغطي يف
الرياضيات أربعة لقول :أساسيات اجلِّب ،واجلِّب املتوسط،
واهلندسة ،ولساب املثلثات

()ACT's website at: , 2009

نستنت من استعراض التجارب الدولية املختلفة يف حال
قيام القدرات واملهارات األكادميية أن كثريا منها تستخدم
معايري متعددة لقبول طالهبا يف مؤسسات التعليم العايل .
فتستخدم اختبارات استعداد/قدرات واختبارات وصيليه .
فنجد أن اختبارات االستعداد هتتم بالقدرات اللفظية
والكمية ،أما اختبارات التحصيلي فتهتم مبواد الرياضيات
واللغة اإلجنليزية والعلوم املختلفة مثل الكيمياء والفيزياء
واأللياء .
أما الدراسات اليت اهتمت بالتعرف على القدرات واملهارات
الضرورية لالستمرار يف التعليم العايل فمنها:
وبتتبع دراسات املؤسسات املهتمة باستقطاب خرجيي املرللة
الثانوية وجد أن أرباب العمل التجاري وأساتذة اجلامعات
يطلبون الرتكيز على تنمية قدرات الطلبة يف حاالت
الرياضيات ،واللغة اإلجنليزية ،واستيعاب املقروء ،والكتابة
للنجاح املستقبلي للطالب  .انظر إىل
(National
Association
of
Manufactures,
Manufacturing Institute’s Center for Workforce
success, &Deloitte Consulting ,2005; Peter D. Hart
Research Associates ,INC., 2005; Casner-Lotto
)&Barrington,2006
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أوصى تريس (4222م) بأن من املتطلبات الضرورية لنجاح
الطالب يف دراسته اجلامعية توافر مهارات وقدرات عليا لدخ
طالب الثانوية العامة ،مثل :الفهم والتقومي واالستنباط،
واالستقراء ،أي الرتكيز على الكفاية العالية يف املهارات العليا
للتفكري.
م اخلليفة ( )1999مالءمة خمرجات التعليم الثانوي
رد رر ر
للمرللة اجلامعية يف اململكة العربية السعودية  ،فوجد أن أهم
الكفايات الالزم توفرها يف خمرجات التعليم الثانوي عند
التحاقهم باملرللة اجلامعية من وجهة نظر عينة الدراسة إذا
نظرنا إىل حاالت القدرات واملهارات املعرفية  ،قدرة الطالب
على االستنتاج  ،إتقان القواعد األساسية للغة العربية ،
التفكري العلمي ولل املشكالت  ،ربط الظواهر العلمية
املختلفة ووليلها.
خلصت أهم الكفايات الضرورية
دراسة سالمة ()2001
ْ
للقرن احلادي والعشرين اليت جيب االنتباه هلا من قبل أنظمة
التعليم العايل يف الدول العربية فوجد أن من أألها مهارات
التحليل والتفكري املنطقي ،ولل املسائل ،والتوليف ،وما إىل
ذلك من مهارات عقلية عليا .وأيضا عزت الوضع السائد
غري اجليد يف أنظمة التعليم العايل يف الدول العربية إىل
االعتماد على التلقر الذي يركز على مهارات الذاكرة ولفظ
املعلومات  .وأوصت بالرتكيز على املهارات العليا للتفكري،
وذلك ألأليتها الكبرية يف النجاح يف عصر املعلومات واقتصاد
املعرفة وثبات دميومتها مع املتعلم مدخ احلياة .
وقام حممد والعتييب ( )2003بدراسة وليلية للمعارف
واملهارات واالجتاهات اليت حيتاجها التعليم العايل من خري
املرللة الثانوية فتوصال إىل وجود مشكلة تزايد الفجوة بر
كمية اإلعداد اليت يقوم هبا التعليم الثانوي للطالب وما
يتطلبه التعليم العايل يف هذا اخلري من مهارات ومعارف
واجتاهات ،وقدما عددا من احللول لردم هذه الفجوة ،ومنها:

االهتمام بتزويد الطالب يف املرللة الثانوية بالكفايات املتعلقة
بالقدرات واملهارات العليا للتفكري يف حاالت العلوم،
والرياضيات ،واللغة .وأوصيا باالهتمام باملهارات غري املعرفية
خصوصا مهارات احلياة العامة .
وقد استعرضا دراسات جامعات اخللي العريب فوجدا بأن
لدخ اجلامعات رغبة بتوفر مهارات التطبيق ،والرتكيب،
والتحليل يف خرجيي الثانوية العامة لي وجدا عدم توفرها
يف حموعة من الطالب املقبولر يف اجلامعة .وأيضا وجدا
تدين املتطلبات املعرفية واملهارية اليت جيب توفرها يف خري
ر
املرللة الثانوية من وجهة نظر اجلامعات العربية ،الكفاية العليا
يف مهارات التفكري العليا ومهارات علمية ورياضيات ،مثل:
مهارات االستنباط واالستقراء.
وقد خلص حممد والعتييب ( )2003من دراستهم التحليلية
للقدرات واملهارات املطلوب توافرها يف خري التعليم الثانوي
كمدخالت للتعليم العايل بأن املهم يف هذا العصر  ،عصر
اقتصاد املعرفة توفر القدرات واملهارات اليت يستطيع الطالب
استخدامها وتوظيفها ال حرد اإلملام هبا ولفظها .
نستنت من استعراض الدراسات اليت اهتمت بالتعرف على
القدرات واملهارات الضرورية لالستمرار يف التعليم العايل أن
املهارات العقلية العليا يف التفكري مثل مهارات التحليل
والتفكري املنطقي واالستنتاج ولل املسائل والتوليف مطلوبة
يف املرللة اجلامعية ،كما أن تلك املهارات مهمة جدا يف
النجاح يف عصر املعلومات واقتصاد املعرفة وثبات بقائها مع
املتعلم مدخ احلياة  .وأن املهارات اليت تعتمد على مهارات
الذاكرة ولفظ املعلومات غري مرغوبة يف مؤسسات التعليم
العايل .
النوع الثاين من الدراسات اخلاصة مبعرفة اآلثار اجلانبية من
تدين مستوخ القدرات واملهارات لدخ خرجيي املرللة الثانوية؛
فقد استعرضت الدراسات اليت اهتمت بعض املشكالت اليت
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يعاين منها التعليم الثانوي والتعليم العايل واملنعكسة بشكل
مباشر أو غري مباشر على تدين كفاية خري املرللة الثانوية
فمنها:

التعليمي يف زيادة نسبة الرسوب ،ونسبة التسرب اجلامعي،
وزيادة سنوات التخرج ،وختري طالب ذوي كفاية عالية
يستفاد منهم بعد التخرج يف كافة اجملاالت التخصصية
والوظيفية.

يركزون على احلفظ للحصول على نتائ جيدة يف اختبارات
الثانوية العامة ،وعزز هذا األمر تدريس املعلمر الذين
أصبحوا يدرسون الطالب من أجل النجاح بنسب عالية يف
االختبارات .ونتيجة هذه املمارسات أغفل املعلمون الوصول
بتدريسهم إىل وقيق األهداف املعرفية العليا املطلوبة للنجاح
يف املرللة اجلامعية ،مثل :التطبيق ،والتحليل ،والرتكيب،
والتقومي .مما انعكس على ضعف طالب التعليم الثانوي يف
احلقول العلمية األساسية واملطلوبة يف التعليم العايل واليت
تتطلب مستويات تفكري عليا ،مثل :الرياضيات والفيزياء.

وبدراسة اهلدر التعليمي املتمثل يف زيادة نسبة الرسوب ونسبة
التسرب اجلامعي ،وزيادة السنوات اليت ميُركن فيها الطالب من
احلصول على الدرجة اجلامعية لعدد من اجلامعات اخلليجية
وجد أن نسبا ليست بالقليلة ودث يف تلك اجلامعات
وببح أسباهبا وجد أن من أهم أسباب اهلدر التعليمي هو
ما يتعلق مبدخالت التعليم اجلامعي واملتمثل يف ضعف
املستويات األكادميية خلري الثانوية العامة نتيجة لتدين
مستويات إعدادهم ،فمثال انظر دراسة اإلبراهيم (3113م)

اللظ املرشد ( )4228بأن طالب الصف الثال

ثانوي

وقد أكد لريري (4112هـ) بأن تدين املستويات العلمية

جملموعة كبرية من خرجيي الثانوية العامة ،وذلك حبصوهلم على
تقديرات غري مقبولة للجامعات ،دفع اجلامعات إىل اختيار
الطلبة احلاصلر على تقديرات فوق املتوسط ،أي إن
األفضلية تكون لتقديرات ممتاز ،مث جيد جدا ،مث جيد،
وذلك إلعطاء الفرصة للطلبة ذوي املستويات العليا القادرين
على النجاح اجلامعي ،إال أن ذلك أبرز مشكلة لدخ نظام
التعليم يف اململكة ،وهو كثرة هذا النوع من الطلبة يف العدد،
وتدين مستوياهتم األكادميية ممّا أدخ إىل وضوح ضعف
إجنازهم اجلامعي وتسرهبم إذا مت قبوهلم أو عدم التحاقهم
باجلامعات لتتفادخ اجلامعات سلبيات تسرهبم.
وأوصت دراسة استعرضها التابعي (4148هـ) يف دراسته
بتنفيذ اجلامعات ألد أهداف اخلطة التنموية السادسة

لألعوام (4131-4145هـ) واليت تلزم اجلامعات قبول

جلامعة قطر  ،الغامن (م )3113جلامعة الكويت ،املسعودي

وكابلي (3113م) جلامعة امللك عبدالعزيز  ،الشهراين
(3113م) جلامعة امللك خالد.
رع ْجُز اإلعداد الذي تلقاه الطالب باملرللة الثانوية العامة يعد
من أهم أسباب الفاقد التعليمي يف اجلامعات ،أي إن خرجيي
املرللة الثانوية واملقبولر بالتعليم العايل إذا تنقصهم مهارات
وقدرات أساسية مل يزودوا هبا يف تلك املرللة وخاصة فيما
يتعلق بالقدرات واملهارات العليا يف التفكري ،وهي قدرات
أساسية لطالب بالتعليم العايل سواء كان ختصصه يف اجملاالت
الطبيعية أم النظرية ،أدخ ذلك إىل اهلدر التعليمي يف

اجلامعات (حممد والعتييب4131 ،هـ).

ولول العالقات السابقة بر التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي
جاءت دراسة البابطر ( )4282تشري إىل وجود ضعف يف
مستوخ خرجيي الثانوية العامة ولاجتهم للمهارات اليت
تساعدهم على مواصلة التعليم العايل  ،لذلك أشار إىل أألية
القبول واالنتقاء يف التعليم العايل لسب التخصصات.

الطلبة املتفوقر والذين لديهم االستعداد األكادميي اجليد
اهلدرع ( ،)14ص ص  411 – 435الرياض( ،شعبان 4141هـ /يونيه 3144م)
مشكالتالنفس،
لتجنب الرتبية وعلم
لالستمرار يف املرللة اجلامعية رسالة
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ويف دراسة عابدين (4224م) لول الكفاية اخلارجية

 .1زيادة اجلهد والوقت والتكلفة على مؤسسات التعليم

للتعليم الثانوي العام يف سلطنة عمان  ،أوضحت الدراسة
ضرورة متابعة اجلهد لسد الفجوة بر عملية اإلعداد يف
الثانوية وما حيتاجه الطالب اجلامعي من مهارات ومعارف
يعد نقصها أساسا للصعوبات اليت تقف لائال بر الطالب
ومواصلة التحصيل.

العايل مثل :وضع برام وضريية ترفع من مستويات

وقد أكدت

Albarwani

( )3113من خالل دراستها

لتقارير ملنظمة اليونسكو عن الدول النامية ،بأن اختبارات
الثانوية العامة متنبئ غري جيد للنجاح اجلامعي ألهنا تعكس
ما يدرم للطالب يف التعليم الثانوي املعتمد على التلقر
واحلفظ وتذكر املعلومات ،مما أثر على تدين مستويات
طالب التعليم الثانوي والذي ينقصهم قدرات ومهارات
التفكري العليا اليت تطلبها مؤسسات التعليم العايل .وقد
أوصت  )2002( Albarwaniبدراستها رفع كفاية وجودة
خمرجات التعليم الثانوي لتوفري اجلهد والوقت والتكلفة على
مؤسسات التعليم العايل ،مثل :وضع برام وضريية ترفع من
مستويات الطالب قبل الدخول يف املرللة اجلامعية أو الفاقد
التعليمي.
نستنت من استعراض الدراسات اليت اهتمت باآلثار اجلانبية
لتدين مستوخ القدرات واملهارات األكادميية لدخ خرجيي
املرللة الثانوية ما يأيت :
 .4ضعف الطالب يف القدرات واملهارات األساسية املطلوبة
يف املرللة اجلامعية.
 .3هذا الضعف دفع اجلامعات إىل زيادة اشرتاطاهتا يف
قبول خرجيي املرللة الثانوية.
 .4زيادة اهلدر التعليمي يف اجلامعات مثل زيادة نسبة
الرسوب ونسبة التسرب اجلامعي  ،وزيادة سنوات
التخرج  ،وختري طالب ذوي كفاية متدنية.

الطالب قبل الدخول يف املرللة اجلامعية.
الخالصة:
يف ضوء نتائ البحوث والدراسات السابقة ،نستنت أن كثريا
من دول العامل تستخدم معايري للقبول النتقاء طالب خرجيي
الثانوية لدخول جامعاهتا ،واالختبارات فيها تكون اختبارات
استعداد /قدرات أو اختبارات وصيلية  .واختبارات
االستعداد تركز يف العادة على القدرات اللفظية والقدرات
الكمية .أما اختبارات التحصيل فرتكز على اختبارات
الرياضيات والعلوم املختلفة ،مثل :الكيمياء ،والفيزياء ،واللغة
اإلجنليزية ،وأيضا نستنت أن معظم اجلامعات وتاج مهارات
وقدرات عليا مثل التحليل والتفكري ولل املسائل .وفقد
طالب اجلامعات لتلك املهارات والقدرات سوف يسبب
مشكلة الفاقد التعليمي ،ولي إن ذلك يؤثر على الكفاية
الداخلية واخلارجية للمرللة اجلامعية والذي يؤثر على الدور
االجتماعي والتنموي للجامعة والتعليم العايل.
منهج الرحث

المجتمع وعينة الرحث
حتمع البح هو طالب وطالبات الصف الثال الثانوي
يف اململكة العربية السعودية .وقد أُخذت عينة عشوائية
منهم ،ممن دخلوا ألد مناذج اختبار القدرات ،ولجمها

( 14111طالبا) .وعينة لجمها ( 35143طالبا) ممن
دخلوا االختبار التحصيلي .كما أ ُِخذت عينة من الطالبات
الاليت دخلن اختبار القدرات واالختبار التحصيلي لجمها

( 31343طالبة).

علما بأن مجيع مناذج اختبارات

القدرات والتحصيلي اليت يُقدمها املركز الوطين للقيام
والتقومي يف التعليم العايل متماثلة يف احملتوخ واملهارات املعرفية
املقيسة ،ومبؤشرات الصعوبة والتمييز ،لذا يفرتض أن يؤدي
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استخدام أي منوذج من النماذج إىل نفس النتائ للنماذج
املطبقة يف هذه الدراسة .أضف إىل ذلك أن النموذج الوالد
يطبق على مجيع طالب مناطق اململكة يف الوقت نفسه
وبذلك تعتِّب العينة املختارة ممثلة جلميع طالب وطالبات
الصف الثال الثانوي.
أدوا الرحث

أوالً :اخترار القدرا الاامة

يهدف اختبار القدرات العامة ،الذي يقدمه املركز الوطين
للقيام والتقومي يف التعليم العايل ،إىل قيام املهارات العقلية
واملعرفية املتطورة اليت اكتسبها الطالب يف املدرسة وخارجها
من خالل اخلِّبات املاضية .وينقسم اختبار القدرات إىل
جزأين ألا :اجلزء اللفظي الذي يشتمل على معرفة معب
بعض الكلمات ،وإكمال اجلمل ،والتناظر اللفظي،
واستيعاب املقروء .أما اجلزء الكمي فيشمل حاالت
الرياضيات يف احلساب ،واجلِّب ،واهلندسة ،وتفسري الرسومات
البيانية ووليلها( .املركز الوطين للقيام والتقومي يف التعليم

العايل4141 ،هـ (.))4

ثانيا :االخترار التحصيل للكليا الالمية
يهدف هذا االختبار إىل قيام مستوخ املعرفة للمفاهيم
العامة اليت لصل عليها الطالب مما درسه يف الصفوف
الثانوية الثالثة يف مقررات األلياء والكيمياء والفيزياء
والرياضيات واللغة اإلجنليزية (املركز الوطين للقيام والتقومي يف

التعليم العايل4141 ،هـ (.))3
ثرا وصدق أدوا الرحث
اختبارات القدرات والتحصيلي هي عبارة عن مقاييس مقننة
مرجعية املعيار متر بإجراءات دقيقة وطويلة لىت تطبق على
الطالب بشكل ر ي وتعتمد نتائجها .يبدأ إعداد االختبار
بتحديد أهدافه وتكوين جدول مواصفاته ،مث يدرب حموعة
من املتخصصر يف حال االختبار لكتابة أسئلته ،مث متر
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األسئلة بعدة مرالل من التحكيم للوصول إىل بنود ذات
جودة عالية .مث جترب األسئلة على عينة مماثلة للطلبة
املستهدفر من تطبيق االختبار لفحص مدخ مناسبتها
للمختِّبين والتعرف على خصائصها السيكومرتية من أجل
تكوين النماذج املختلفة لالختبارات لتطبيقها بشكل فعلي
على العينات املستهدفة .أضف إىل ذلك أن األسئلة غري
الصاحلة يف لال وجودها تستبعد من االختبار ولو بعد
تطبيق االختبار وقبل إخراج النتائ النهائية للطالب
وطباعتها .وللتعرف على املرالل التفصيلية إلعداد األسئلة
واالختبارات يف املركز الوطين للقيام والتقومي ،ميكن الرجوع
إىل املعلومات املوجودة على صفحته اإللكرتونية على العنوان

(.)http://www.qeyas.com
وحلساب معامل االتساق الداخلي (الثبات) لدرجات
الطالب والطالبات الذين أخذوا النماذج املختارة يف هذا
البح  ،اُست ِ
خدم برنام  SPSSللحصول على معامل
ُ
كرونباك ألفا ،فكانت قيمه ترتاوح يف النماذج املختارة
الختبارات القدرات والتحصيلي من ( )1183إىل ()،1121
وهذا يعين أن هذه االختبارات تتوافر فيها درجة ثبات عالية
(.)Crocker & Algina, 1986
أما الصدق التنبؤي لنماذج مماثلة للنماذج املستخدمة يف هذا
البح  ،فيمكن االستشهاد بالدراسة اليت أجنزها املشاري آل
سعود وآخرون ( )3111وكان هدفها تقومي القدرة التنبؤية
ملعايري القبول املستخدمة يف اجلامعات السعودية خالل

السنوات الثالث4135/4131( :هـ4131/4135 ،هـ،

4137/4131هـ) ،فكانت االرتباطات الفعلية (غري املعدلة
المصار املدخ) للسنوات الثالث بر اختبارات القدرات
واملعدل الرتاكمي اجلامعي للكليات العلمية وبر االختبارات
التحصيلية واملعدل الرتاكمي اجلامعي للكليات العلمية ترتاوح
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بر ( )11478إىل ( )11154و ( )11512إىل
( ،)11587على التوايل .وتعتِّب هذه املؤشرات جيده وتشري
إىل وجود صدق تنبؤي مرتفع يف اختباري القدرات
والتحصيلي لدخ املركز الوطين للقيام والتقومي (Kobrin
وآخرون  .)3118ويف لال الرجوع إىل معيار كوهن
( )4288يف تفسري قوة االرتباط الذي لدد أن تفسري
االرتباط يكون صغريا إذا كانت القيمة املطلقة ترتاوح بر
( 1141إىل أقل من  ،)1141ومتوسطة إذا كانت القيمة
بر ( 1141إىل أقل من  ،)1151وكبرية إذا كانت قيمته
املطلقة أكِّب من (.)1151
إجراءا تحليل الريانا
من أجل وليل نتائ الطلبة الختبارات القدرات العامة
واالختبار التحصيلي للكليات العلمية ،مت ترميز بنود هذه
االختبارات لسب جداول مواصفات حمكمة من قبل
متخصصر يف املناه والقيام ،ومعتمدة لدخ ولدة
االختبارات والقيام يف املركز .وبناء عليهما مت وليل
البيانات وفق حماور بناء هذه االختبارات .فاختبار القدرات
مت وليل حماوره بناء على احلقل العلمي لالختبار وعلى نوعية
فقرات االختبار .فمحور االختبار اللفظي يشتمل على
معرفة معاين املفردات ،وإكمال اجلمل ،والتناظر اللفظي،
واستيعاب املقروء .أما حمور االختبار واهلندسة ،وتفسري
الرسومات واجلداول البيانية ووليلها .وقد اقتصر املركز على
إدراج أساسيات تلك احلقول الكمي فيشمل حاالت
الرياضيات يف احلساب ،واجلِّب ،كمهارات معرفية يف
اختباراته تكيفا مع مستويات الطلبة آخذي االختبارات،
وهذا قد خيتلف عن ما يعمل يف اختبار  SATيف الواليات

املتحدة األمريكية الذي يركز على موضوعات متقدمة يف
الرياضيات مثل تطبيق رياضيات متقدمة ،والقدرة على
التعامل مع املسائل املعقدة ،وما يُسمى النمذجة واالستبصار
االختبار
(انظر  .)Gierl, Tan, and Wang 2005أما
التحصيلي للكليات العلمية ،فقد مت وليل حماوره بناء على
احلقل العلمي لالختبار ( األلياء والكيمياء والفيزياء
والرياضيات واللغة اإلجنليزية) ولسب مستوخ املهارات
املعرفية ،من خالل استخدام تصنيف بلوم هلا .وقد اقتصرت
هذه الدراسة على املهارات اليت يتوفر فيها عدد مقبول من
األسئلة وهي التذكر ،والفهم ،والتطبيق . .وقد مت لذف
الفقرات اليت تقيس مهارة التحليل نظرا لقلة عددها يف متثيل
املهارة ،ولكون قلة عددها يؤدي إىل نتائ غري ثابتة ودقيقة.
ويبدو أن سبب عدم إدخال مركز القيام فقرات كثرية ذات
مستويات عليا مثل التحليل والرتكيب والتقومي يف اختبارات
التحصيل ،يعود إىل أن نسبة هذه املهارات يف تصميم
االختبارات من هذا النوع يف العادة تكون قليلة .لي حياول
مركز القيام جاهدا إدخال فقرات تقيس أساسيات املواد
املقيسة مبستويات صعوبة متوسطه ،متيز بر الطلبة بشكل
جيد وتغطي احملتوخ الشامل للسمة أو القدرة.
نتائج الرحث والمناقشة

أوالً :نتائج اخترار القدرا الاامة
مت وليــل نتــائ اختب ــار القــدرات العام ــة للطــالب والطالب ــات
لس ــب حم ــاور االختب ــار الرئيس ــة والفرعي ــة باس ــتخدام برن ــام
 SPSSوذلـ ــك بعـ ــرض متوسـ ــط نسـ ــبة اإلجابـ ــات الصـ ــحيحة
للطالب والطالبات لفقراته يف كل حمور من حماور االختبار:
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جدول رقم ف)1
متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا محاور اخترار القدرا للجزء اللفظ والكم
النوع
الطالب

الطالرا

الكم

اللفظ

املتوسط

46.2085

51.2931

لجم العينة

41440

41440

االمراف املعياري

14.39516

15.08404

املتوسط

37.3392

63.9364

لجم العينة

24212

24212

االمراف املعياري

13.99906

17.18273

يتضح من اجلدول رقم ( )4والشكل البياين رقم ( )4أن
متوسط نسبة اإلجابات الصحيحة لفقرات االختبار يف اجلزء
اللفظي بشكل عام هو ( )%54لدخ الطالب
و( )%11لدخ الطالبات .أما بالنسبة لنتائ اجلزء الكمي

فنجد أن الطالب لصلوا على نسبة ( )%11والطالبات
( )%47من اإلجابة الصح
مهارات الطلبة يف اجلزء اللفظي والكمي ،جند أن مهارات
الطلبة مرتفعة بشكل قليل يف اجلزء اللفظي عنها يف اجلزء
الكمي.

جدول رقم ف)2
متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا محاور اخترار القدرا
للجزء اللفظ -الجزء اللفظ  -طالب وطالرا
النوع
طالب

طالرا

ماان المفردا

إكمال الجمل

التناظر اللفظ

استيااب المقروء

املتوسط

50.7007

62.8650

48.4451

43.1614

لجم العينة

41440

41440

41440

41440

االمراف املعياري

20.76709

18.36952

20.04666

14.21540

املتوسط

56.6050

68.7010

71.2297

59.2099

لجم العينة

24212

24212

24212

24212

االمراف املعياري

26.14755

19.98038

24.54885

21.94630
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يتضح من اجلدول رقم ( )3والشكل البياين رقم ( )3أن
متوسطات نسب إجابات الطالب لإلجابات الصحيحة
ترتاوح بر ( )%14يف حمور استيعاب املقروء إىل ()%14
يف حمور إكمال اجلمل .أما بالنسبة للطالبات فترتاوح

متوسطات نسب اإلجابات الصحيحة حملاور االختبار بر
( )%57يف حمور معاين املفردات إىل ( )%74يف التناظر
اللفظي.

جدول رقم ف)1
متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا محاور اخترار القدرا للجزء الكم
النوع
طالب

طالرا

الحساب

الجرر

الهندسة

املتوسط

43.0168

40.6864

39.4540

61.6766

لجم العينة

41440

41440

41440

41440

االمراف املعياري

16.73076

20.24717

17.17355

21.46684

املتوسط

31.9439

49.7928

30.2809

.0000

لجم العينة

24212

24212

24212

24212

20.54094

22.15674

---

االمراف املعياري

16.32984

يتضح من اجلدول رقم ( )4والشكل البياين رقم ( )4أن
متوسطات نسب إجابات الطالب ترتاوح بر ( )%42يف
حمور اهلندسة إىل ( )%13يف حمور تفسري الرسومات
واجلداول البيانية ووليلها .أما بالنسبة للطالبات فترتاوح
متوسطات نسب اإلجابات الصحيحة حملاور االختبار بر
( )%41يف حمور اهلندسة إىل ( )%51يف اجلِّب.

تفسير وتحليل الريانا

مت وليل نتائ االختبار التحصيلي للكليات العلمية للطالب
والطالبات لسب املقررات الدراسية وتصنيفات بلوم
املعرفية(التذكر ،الفهم ،التطبيق) باستخدام برنام SPSS
 ،وفيما يأيت عرض ملتوسط نسبة اإلجابات الصحيحة
للطالب والطالبات لفقرات كل مقرر من املقررات لسب
تصنيفات بلوم.

ثانياً :نتائج االخترار التحصيل للكليا الالمية
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جدول رقم ف)1

متوس طا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا مقررا األحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيا واللغة االنجليزية
اجلنس
طالب

طالبات

ألياء

كيمياء

فيزياء

رياضيات

إجنليزي

املتوسط

38.1158

43.4788

40.8289

39.9962

37.1729

لجم العينة

25012

25012

25012

25012

25012

االمراف املعياري

14.33735

17.10047

15.46337

20.70749

17.27511

املتوسط

48.2965

48.0461

58.8369

44.2095

41.9029

لجم العينة

24212

24212

24212

24212

24212

االمراف املعياري

17.83670

20.0448

18.00582

27.64610

18.23029

وبالنظر إىل اجلدول رقم ( )1والشكل البياين رقم ( )1جند
أن املهارات األساسية واملهمة يف مقررات الفيزياء والكيمياء

واأللياء والرياضيات واللغة اإلجنليزية منخفضة إىل لد ما،
خصوصا يف اللغة اإلجنليزية والرياضيات واأللياء عند
الطالب واللغة اإلجنليزية والرياضيات عند الطالبات.

جدول رقم ف)5
متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا مقرر األحياء
مصنفة حسب تصنيفا بلو فالتذكر ,الفهم ,التطريق).
الجنس
طالب

طالرا

التذكر

الفهم

التطريق

املتوسط

37.7944

33.7545

42.7985

لجم العينة

25012

25012

25012

االمراف املعياري

18.48513

17.97821

24.71678

املتوسط

50.1308

39.3797

55.3789

لجم العينة

24212

24212

24212

االمراف املعياري

37.83837

19.73417

28.75625

يتضح من اجلدول رقم ( )5والشكل البياين رقم ( )5أن
متوسط إجناز الطلبة على فقرات مقرر األلياء يرتاوح بر
( )%41يف مهارة الفهم إىل ( )%14يف مهارة التطبيق عند

الطلبة ،أما الطالبات فيرتاوح إجنازهن بر ( )%42يف مهارة
الفهم إىل ( )%55يف مهارة التطبيق .وجند أن كال اجلنسر
أكثر إجنازا يف مهارة التطبيق مقارنة باملهارات األخرخ.
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جدول رقم ف:)6
متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا مقرر الكيمياء مصنفة
حسب تصنيفا بلو فالتذكر ,الفهم ,التطريق).
التذكر

الفهم

التطريق

املتوسط

38.7717

40.9843

50.6805

لجم العينة

25012

25012

25012

االمراف املعياري

21.18166

21.12244

24.33097

املتوسط

44.5234

48.6610

50.9541

لجم العينة

24212

24212

24212

االمراف املعياري

26.48957

23.24914

31.04905

النوع
طالب

طالرا

يتضح من اجلدول رقم ( )1والشكل البياين رقم ( )1أن
متوسط إجناز الطلبة على فقرات مقرر الكيمياء يرتاوح بر
( )%42يف مهارة التذكر إىل ( )%54يف مهارة التطبيق،
أما بالنسبة للطالبات فيرتاوح إجنازهن بر ( )%15يف

مهارة التذكر إىل ( )%54يف مهارة التطبيق .وهذا تقريبا
مشابه إىل لد ما ،ملا مت التوصل إليه يف مقرر األلياء،
لي جند أن كال اجلنسر أكثر إجنازا يف مهارة التطبيق
األخرخ.
املهارات
يف
عنهم

جدول رقم ف:)7

متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا مقرر الفيزياء
مصنفه حسب تصنيفا بلو فالتذكر ,الفهم ,التطريق).

الجنس
طالب

طالرا

التذكر

الفهم

التطريق

املتوسط

49.5416

39.3320

33.6131

لجم العينة

25012

25012

25012

االمراف املعياري

26.84700

20.33449

17.80820

املتوسط

88.0472

52.3612

36.1474

لجم العينة

24212

24212

24212

االمراف املعياري

32.44149

25.15698

20.63215
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متوسط إجناز الطالب يف فقرات مقرر الفيزياء يرتاوح بر
( )%44يف مهارة التطبيق إىل ( )%51يف مهارة التذكر،
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ما عن ما متت ماللظته يف مقرري األلياء والكيمياء ،لي
يتضح هنا أن الطالب والطالبات أقل إجنازا يف مهارة التطبيق
منهم يف مهاريت الفهم والتذكر.

أما الطالبات فيرتاوح إجنازهن بر ( )%41يف مهارة التطبيق
إىل ( )%88يف مهارة التذكر .وهذه النتيجة ختتلف إىل لد
جدول رقم ف)8

متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا مقرر الرياضيا
مصنفة حسب تصنيفا بلو فالتذكر ,الفهم).

الجنس
طالب

طالرا

تذكر

يهم

املتوسط

40.1028

39.8897

لجم العينة

25012

25012

االمراف املعياري

34.75293

13.67824

املتوسط

49.0996

39.3193

لجم العينة

24212

22142

االمراف املعياري

49.99292

15.51836

يتضح من اجلدول رقم ( )8والشكل البياين رقم ( )8أن
متوسط إجناز الطالب على فقرات مقرر الرياضيات يرتاوح
بر  %11يف مهارة التذكر و  %42187يف مهارة الفهم،

ويرتاوح بر  %12يف مهارة التذكر و  %42143يف
للطالبات.
بالنسبة
الفهم
مهارة

جدول رقم ف)9
متوسطا النسب المئوية إلجابا الطالب والطالرا الصحيحة لفقرا مقرر اللغة اإلنجليزية مصنفة حسب نوع الفقرا
فإكمال الجمل ,ماان المفردا  ,استيااب المقروء).
النوع
طالب

طالرا

إكمال الجمل

ماان المفردا

استيااب المقروء

املتوسط

49.1535

33.4046

28.9604

لجم العينة

25012

25012

25012

االمراف املعياري

25.61629

22.75864

20.17202

املتوسط

60.4759

35.9360

29.2968

لجم العينة

24212

24212

24212

االمراف املعياري

26.30082

23.77392

21.44022
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مقرر من مقررات :األلياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات
واللغة اإلجنليزية على النحو اآليت:

يتضح من اجلدول رقم ( )2والشكل البياين رقم ( )2أن
متوسط إجناز الطالب على فقرات مقرر اللغة اإلجنليزية
يرتاوح بر ( )%32يف استيعاب املقروء إىل ( )%12يف  .4نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على ()%51
إكمال اجلمل .أما الطالبات فترتاوح إجنازاهتن بر ()%32
فأكثر من فقرات االختبار التحصيلي للمقرر الوالد.
يف استيعاب املقروء إىل ( )%11يف إكمال اجلمل .وجند
 .3نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على ()%11
الضعف واضحا يف الطالب والطالبات يف مهارة استيعاب
فأكثر من فقرات االختبار التحصيلي للمقرر الوالد.
املقروء اليت تتطلب مهارات لفظية عليا.
نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على
نسب الطلرة الذين يتواير لديهم الحد األدنى من المهارة
()%71فأكثر من فقرات االختبار التحصيلي للمقرر
ي االخترار التحصيل للكليا الالمية
الوالد
افرتاضا ,مت وديد ثالثة مستويات للحد األدىن من املهارة
لدخ الطالب والطالبات يف االختبار التحصيلي يف كل

االخترار التحصيل للكليا الالمية
جدول رقم ف)11
التكرارا والنسب المئوية لماايير الحد األدنى من المهارة عند الطالب والطالرا على مقرر األحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيا واللغة
اإلنجليزية لالخترار التحصيل للكليا الالمية

األحياء

الجنس ماايير الحد
األدنى من المهارة

التكرار

النسرة

الكيمياء
التكرار

الفيزياء

النسرة

التكرار

النسرة

الرياضيا
التكرار

اإلنجليزي
النسرة

النسرة

التكرار

طالب

 %51فأكثر

4911

19.6

7903

31.6

6419

25.7

6762

27.0

4702

18.8

 %11فأكثر

1769

7.1

4299

17.2

2778

11.1

4167

16.7

2536

10.1

 %71فأكثر

609

2.4

2103

8.4

1050

4.2

2901

11.6

1388

5.5

حجم الاينة = ف)25012
طالرا

 %51فأكثر

11601

47.9

11041

45.6

18376

75.9

11890

49.1

7248

29.9

 %11فأكثر

6514

26.9

7904

32.6

13086

54.0

10959

45.3

3840

15.9

 %71فأكثر

2810

11.6

4218

17.4

6146

25.4

7124

29.4

2019

8.3

حجم الاينة = ف)24212
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بالنظر إىل اجلدول رقم ( ،)41جند أن نسب من جتاوز احلد
األدىن من املهارة عند معيار ( )%51من لجم عينة
الطالب ( )35143هي ( )%4211ملقرر األلياء و
( )%4414ملقرر الكيمياء و ( )3517ملقرر الفيزياء و
( )%37ملقرر الرياضيات و ( )%4818ملقرر اللغة
االجنليزية .ينما جند أن ( )%714و ( )4713و
( )%4414و ( )%4117و ( )4114جتاوزت معيار
( ،)%11و ( )311و ( )%811و ( )%113و
( )%4411و ( )%515جتاوزت معيار ( .)%71ملقررات
األلياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة اإلجنليزية ،على
التوايل .أما بالنسبة للطالبات ،فنجد ( )%1712و
( )%1511و ( )%7512و ( )%1214و ()%3212
من ( 31343طالبة) قد جتاوزن احلد األدىن من املهارة عند
معيار ( )%51يف مقررات األلياء والكيمياء والفيزياء
والرياضيات واللغة اإلجنليزية ،على التوايل .بينما ترتاوح نسبة
جتاوز الطالبات احلد األدىن من املهارة عند معيار (،)%11
من ( )%51يف مقرر الفيزياء إىل ( )%4512يف مقرر اللغة
اإلجنليزية ،أما عند معيار ( )%71فترتاوح النسب من
( )3211يف مقرر الرياضيات إىل ( )814يف مقرر اللغة
اإلجنليزية.
الخالصة والتوصيا
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 )3القدرات املقيسة يف اجلزء الكمي يف اختبار القدرات
العامة للطالب والطالبات منخفضة بشكل كبري يف
أساسيات الرياضيات يف احلساب ،واجلِّب واهلندسة ،ما عدا
القدرة على تفسري ووليل الرسومات واجلداول البيانية عند
الطالب .ورمبا يعود هذا إىل اخنفاض مستوخ التجريد يف
نوعية األسئلة اليت مت إعطاؤها للطلبة يف هذه النماذج.
 )4بشكل عام مستوخ الطلبة يف اجلزء اللفظي يف اختبار
القدرات أعلى بقليل عن مستواهم يف االختبار الكمي.
 )1املهارات املقيسة يف االختبار التحصيلي يف مقررات
األلياء والكيمياء والفيزياء واللغة اإلجنليزية والرياضيات
للطالب والطالبات منخفضة بشكل كبري ،ويزداد االخنفاض
يف املهارات املعرفية اليت وتاج إىل مهارات تفكري عليا.
 )5مهارة التطبيق مرتفعة إىل لد ما مقارنة باملهارات
األخرخ يف مقررات األلياء والكيمياء والرياضيات بالنسبة
للطالب والطالبات ،وياللظ أن مهارة الفهم هي األقل عند
عينة هذه الدراسة ما عدا مقرر الكيمياء لي

وجد أن

مهارة التذكر هي األقل توافرا عند الطالب والطالبات.
 )1مستوخ إجناز الطلبة يف مقرر اللغة اإلجنليزية ،يعتِّب األقل
مقارنة مبستوخ إجنازهم يف املقررات األخرخ ،وينخفض أكثر

وليل بيانات مناذج اختبارات القدرات والتحصيلي يف هذه
الورقة ،تفيدنا يف وضع تصور مبدئي عن املهارات والقدرات
املعرفية املتوافرة لدخ طالب الثال الثانوي يف التعليم الثانوي
على النحو اآليت:

مناذج االختبارات يف القدرات والتحصيلي ،لىت يتوفر

 )4القدرات املقيسة يف اجلزء اللفظي يف اختبار القدرات

عدد كاف من األسئلة يف حماور حمتوخ هذه االختبارات

العامة للطالب والطالبات منخفضة ،ويزداد االخنفاض

كلما اجتهنا يف نوعية األسئلة من احملسوم إىل التجريد.
 )7توصي هذه الدراسة بإعادهتا باستخدام عدد كاف من

واملهارات املعرفية املقيسة هبا.

كلما كانت أسئلة االختبار تقيس مهارات عليا أو كلما
كانت األسئلة تتجه من احملسوم إىل التجريد.
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 )8توصي الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات التشخيصية
للمهارات العقلية العليا ،مثل :التحليل والربط واالستنتاج
ملعرفة أسباب الضعف املتواجد لدخ الطالب واقرتاح
احللول املناسبة هلا.
 )2توصي الدراسة بتصميم اختبارات وطنية تشخيصية
تغطي مرالل تعليمية مهمة يف النظام التعليمي من أجل
وديد نوالي القوة والضعف يف كل مادة من املواد
األساسية يف تلك املرالل ليتسب للمسؤولر معرفة سري
العملية التعليمية من بدايتها وتقدمي برام عالجية لتأهيل
الطالب الذين يعانون من نقص اإلعداد يف املرالل
التعليمية املختلفة.

المراجع
أوالً/المراجع الاربية:

اإلبراهيم ،عبدالرمحن ( .)3113اهلدر التعليمي امعة قطر :دراسة ميدانية
عن عوامله وأسبابه .االجتماع السادم للجنة وكالء (نواب) رؤساء ومديري

اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل للشؤون األكادميية والبح العلمي بدول
حلس التعاون لدول اخللي العربية :جامعة امللك عبدالعزيز :اململكة العربية
السعودية.
البابطر ،عبدالعزيز ( .)4282العالقة السالبة بر التعليم الثانوي والتعليم
اجلامعي وأثرها على جودة التعليم .حلة جامعة امللك سعود،م ،4العلوم
الرتبوية ( ،)4،3ص ص .453-432

التابعي ،أمحد (4148هـ) .مساألة التخطيط الرتبوي يف وقيق التوازن بر
خمرجات التعليم العام (الثانوي) ومدخالت التعليم اجلامعي باململكة العربية
السعودية .دراسة دكتوراه غري منشورة :كلية الرتبية ،جامعة أم القرخ :مكة
املكرمة.

تريس ،سامل ( .)4222التكامل بر التعليم اجلامعي والتعليم العام .ندوة
مكتب الرتبية العريب لدول اخللي يف دولة البحرين يف الفرتة -4
.4222/3/4

السعودية :الواقع والتطلعات .اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية يف
الفرتة من 4112/41-41هـ.

اخلليفة ،عبدالعزيز ( .)4222مالءمة خمرجات التعليم الثانوي للمرللة
اجلامعية يف اململكة العربية السعودية" :دراسة ميدانية" .رسالة ماجستري غري

منشورة :كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الرياض.

الزبيدي ،هيثم ( .)3114القيام والتقومي يف الرتبية وعلم النفس .دار
الكتاب اجلامعي :العر.
آل سعود املشاري ،فيصل ،احملرج ،محد ،القاطعي ،عبداهلل & احلريب ،خليل
( .)3111تقومي القدرة التنبؤية ملعايري القبول املستخدمة يف اجلامعات
السعودية .وزارة التعليم العايل ،مشروع آفاق :اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي
يف اململكة-دراسة حمور نظام القبول واالستيعاب .دراسة غري منشورة.
سالمة ،رمزي ( .)3114اكتساب الطلبة الكفايات الضرورية للقرن احلادي
والعشرين :التحدي األكِّب ألنظمة التعليم العايل يف الدول العربية .بالثات:
الكتاب السابع :بريوت ،ص ص .475-418

الشهراين ،عامر ( .)3113الفاقد التعليمي امعة امللك خالد :دراسة
وليلية .االجتماع السادم للجنة وكالء (نواب) رؤساء ومديري اجلامعات
ومؤسسات التعليم العايل للشؤون األكادميية والبح العلمي بدول حلس
التعاون لدول اخللي العربية :جامعة امللك عبدالعزيز :اململكة العربية
السعودية.

عابدين ،حممود ( .)4224الكفاءة اخلارجية للتعليم الثانوي العام يف سلطنة
عمان ،دائرة البحوث الرتبوية بسلطنة عمان.

الغامن ،عبدالعزيز ( .)3113اهلدر التعليمي يف كليات جامعة الكويت.

االجتماع السادم للجنة وكالء (نواب) رؤساء ومديري اجلامعات ومؤسسات
التعليم العايل للشؤون األكادميية والبح العلمي بدول حلس التعاون لدول
اخللي العربية :جامعة امللك عبدالعزيز :اململكة العربية السعودية.

كتيب الطالب ،اختبار القدرات العامة ،املركز الوطين للقيام والتقومي يف
التعليم العايل4141 ،هـ (.)4
كتيب الطالب ،االختبار التحصيلي للكليات العلمية ،املركز الوطين للقيام
والتقومي يف التعليم العايل4141 ،هـ (.)3
حممد ،عبداللطيف & ،العتييب ،بدر ( .)3114املعارف واملهارات
واالجتاهات اليت حيتاجها التعليم العايل من خري املرللة الثانوية .مركز

البحوث والدراسات االسرتاتيجية :وزارة التعليم العايل :اململكة العربية
السعودية.
مراكز القيام والتقومي الرتبوية يف العامل :جتارب عاملية ( .)3144حلة املعرفة:
وزارة الرتبية والتعليم ،اململكة العربية السعودية .العدد ( )422ذو القعدة
4143هـ-أكتوبر 3144م :ص .87-81

لريري ،هاشم (4112هـ) .تقومي نظام التعليم الثانوي املطور يف ضوء
إمكانيات البيئة املدرسية يف بعض مدن اململكة العربية السعودية من وجهة
نظر املدرسر والطالب .لقاء التعليم الثانوي املطور يف اململكة الع
النفس،ربيةع ( ،)14ص ص  411 – 435الرياض( ،شعبان 4141هـ /يونيه 3144م)
رسالة الرتبية وعلم

143

.... مستوخ أداء خرجيي التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية يف القدرات و:خليل بن عبدالرمحن احلريب

 اململكة العربية: جامعة امللك عبدالعزيز:حلس التعاون لدول اخللي العربية
.السعودية
Esen, E. (2010 (8):1). Academic achievement of Turkish
and American students. Human Architechture: Journal of
the Siciology of Self-Knowledge, 125-140.
Ewing, M., Huff, K., Andrews, M., & King, K. (2005).
Assessing the reliability of skills measuring by the SAT.
(College Board Research Report No. 2005-24). New
York: College Board.
Gierl, M., Tan, X., & Wang, C. (2005). Identifying
content and cognitive dimensions on the SAT. (College
Board Research Report No. 2005-11). New York: College
Board.

 تقييم الفاقد التعليمي امعة.)3113(  رضا، سعد & كابلي،املسعودي
 االجتماع السادم للجنة وكالء (نواب) رؤساء ومديري.امللك عبدالعزيز

اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل للشؤون األكادميية والبح العلمي بدول

المراجع األجنرية/ًثانيا

ACT's website at: www.act.org, 2009.
AlBarwani, T. A. (2002). Bridging the gap between
secondary education, higher education, and the world of
work. Paper submitted to the International Conference on
Secondary Education for the 21st century, Muscat, 21-23
Dec. 2002, pp.350-368.

Goodman, D., & Hambleton, R. (2004). Student test score
reports and interpretative guides: Review of current
practices and suggestions for future research. Applied
Measurement in Education, 17, 145-220.

Casner-Lotto, J., & Barrington, L. (2006). Are they really
ready to work? Employers’ perspectives on the basic
knowledge and applied skills of new entrants to the 21st
century U.S. workforce. USA: The Conference Board.
Available
online
at
http://21stcenturyskills.org/documents/FINAL_REPORT_
PDF09-29-06.pdf

Guest, M. (2007 ). A response to Yoko Ichige's "Validity
of center examinations for assessment of communicative
ability". On Cue (15):1, 28-32.

CENEVAL. (2011). Retrieved 10 05, 2011, from
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/7816/Instit
utionalprofile.pdf

Kobrin, J., Patterson, B., Shaw, E., Mattern, K., & Barbuti,
S. (2008). Validity of the SAT for predicting first-year
college grade point average. (College Board Research
Report No. 2008-5). New York: College Board.

Cliffordson, C. (2008). Differntial prediction of study
success across academic programs in the Swedish context:
The validity of grades and tests as selection instruments
for higher education. Educational Assessment 13 (1), 5675.

Liu, J., Feigenbaum, M. & Walker, M. (2004). New SAT
and new PSAT/NMSQT spring 2003 field trial design.
Paper presented at the annual meeting of the National
Council on Measurement in Education (NCME), San
Diego, CA.
National Association of Manufacturers, Manufacturing
Institute’s Center for Workforce Success, and Deloitte
Consulting. (2005). 2005 skills gap report- A survey of the
American manufacturing workforce. New York: Deloitte
Development
LLC.
Available
online
at
http://www.nam.org/2005skillsgap
Peter D. Hart Research Associates, Inc. & Public Opinion
Strategies. (2005). Rising to the challenge: Are high
school graduates prepared for college and work?
Prepared for Achieve, Inc. Washington, DC: Author.
Available
online
at
http://www.achieve.org/files/pollreport_0.pdf
Scholtz, D., & Allen-Ile, C. (2007). Is the SATAP test an
indicator of academic preparedness for first year university

Coates, H., & Friedman, T. (2010). Evaluation of the
Special tertiary Admissions Test. Journal of Higher
Education Policy and Management (32):2, 117-126.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the
behavioral sciences (2d ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical
and modern test theory. New York: Harcourt Brace
Jovanovich College Publishers.
Davey, G., De Lian, C., & Higgins, L. (2007). The
university entrance examinationsystem in China. Journal
of Further and Higher Education (31):4, 385-396.
Emery, J. L. (2007a). A report on the predicitive validity
of teh BMAT (2004) for 1st year examination performance
on the Veterinary Medicine course at University of
Cambridge. Cambridge Assessment.
Emery, J. L. (2007b). A report on the predictive validity of
the BMAT (2005) for 1st year examination performance
on the Medicine and Veterinary Medicine courses at the
University of Cambridge.

)م3144  يونيه/هـ4141  (شعبان، الرياض411 – 435  ص ص،)14(  ع،رسالة الرتبية وعلم النفس

.... مستوخ أداء خرجيي التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية يف القدرات و:خليل بن عبدالرمحن احلريب

144

Association, American Psychological Association,
National Council on Measurement in Education.

students? South African Journal of Higher Education
(21):7, 919-939.

Valley, J. (1992). The SAT four major modifications of
the 1970-85 Era. (College Board Research Report No. 921). New York: College Board

Standards for Educational and Psychological Testing
(1999).Washington, DC: American Educational Research

The Performance of Secondary Education Graduates in the Kingdom of Saudi Arabia in Basic Cognitive Abilities and
Skills
Khaleel A. Al-harbi
Assistant Prof. of Measurement and Evaluation,
Taibah University
Submitted 06-03-2012 and Accepted on 19-09-2012
Abstract:
The aim of this study is to describe the performance of secondary school graduates in Saudi Arabia on the General Aptitude
Test (GAT) and the Standard Achievement Admission Test (SAAT) across their sub-areas (table of specifications), which
was prepared during the construction of those tests. Random samples of secondary school seniors who took the GAT and
SAAT tests were analyzed. For the GAT test, the random sample consisted of 41,440 male students. For the SAAT test, the
sample size was 25,012 male students. For the female students who took the GAT and SAAT tests, a random sample of
24,212 students was taken. Descriptive statistics were used such as the means, frequencies, and graphs to analyze the results
of the GAT and SAAT tests. The main findings of the study include the following:
1) Low performance of male and female students was observed in the ability and skills measured in the verbal and
quantitative sub-test of the GAT. Their levels declined further when the test questions measured skills in higher order
thinking or when questions went from concrete to abstract.
2) Generally, it was found that the level of students in the verbal sub-test was slightly higher than their level in the
quantitative part.
3) The level of students in the SAAT test was extremely low, and declined further with items dealing with higher order
thinking based on Bloom’s Taxonomy.
4) The application skill category was higher compared to the other skills in the following subject areas: biology, chemistry
and mathematics. However, the skill of understanding was the lowest in all subject areas except for chemistry. In
chemistry it was found that the memorizing skill was the lowest based on the analysis of the sample of this study.
5) The level of performance of students in English language was the lowest compared to the level of performance in the
other subject areas, especially at the higher order levels of thinking
Key Words: Aptitude, Achievement, Admission Tests - Admission Criteria in Higher Education
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لدى مالما المرحلة الثانوية بمدينة جدة
نوال بنت عل بن مرع القرن

قسم تقنيات التعليم  -جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ التقديم للمجلة3211/6/9 :هـ  -تاريخ القبول للنشر3211/8/38 :هـ

المستخلص
هدف البح إىل قيام أثر برنام تدرييب إلكرتوين مقرتح لتنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية ،وقد
استخدم البح

املنه شبه التجرييب ذي اجملموعة الوالدة  ،الختبار أثر املتغري املستقل الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح على املتغريين التابعر:

اجلوانب املعرفية مللف اإلجناز اإللكرتوين وتصميمه وإنتاجه ،واجلوانب املهارية لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية ،وقد
قامت البالثة بإعداد واستخدام أربع أدوات ومواد يف البح اشتملت على قائمة مبهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لتحديد االلتياجات
التدريبية للمعلمات يف حال مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين  ،واختبار معريف لقيام اجلوانب املعرفية املتعلقة مبلف اإلجناز اإللكرتوين
ومهارات تصميمه وإنتاجه ،وبطاقة ماللظة لتقييم مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية ،والِّبنام التدرييب
اإللكرتوين املقرتح وفق معايري التصميم التعليمي لتنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين ،وقد أسفرت نتائ البح عن وجود فروق ذات
دالل ة إلصائية بر متوسط درجات املعلمات يف التطبيقر القبلي و البعدي لالختبار املعريف للجوانب املعرفية املتعلقة مبهارات تصميم وإنتاج ملف
اإلجناز اإللكرتوين وذلك لصاحل التطبيق البعدي ،و وجود فروق دالة إلصائيا بر متوسطات درجات املعلمات عند تطبيق بطاقة املاللظة للجوانب
املهارية املتعلقة بتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين ،و وجود تأثري للِّبنام التدرييب االلكرتوين املقرتح على تنمية اجلوانب املهارية املتعلقة بتصميم
وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين.
الكلما المفتاحية :الِّبنام التدرييب اإللكرتوين ،مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين ،ملف اإلجناز اإللكرتوين.
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المقدمة

يتــيح الفرصــة لــه للرجــوع إىل مــا مــر بــه مــن خـِّبات  ،وبالتــايل

تتسابق الدول واجملتمعات يف اللحاق بركب التقدم والتفوق

ميـ ـ ـ ـ ــده بالتغذي ـ ـ ـ ـ ـة الراجعـ ـ ـ ـ ــة

لىت صارت التقنيات املعاصرة وتكنولوجيا املعلومات

وفعالة ميكن االعتماد عليهـا يف
 ،ويعد أداة تقوميية موضوعية ّ

() Costantino&Lorenzo,2004

واالتصال مرتبطة بتطور اجملتمعات  ،فهي الوسيلة األكثر

تقومي أداءه بـدال مـن الطـرق الذاتيـة املتخـذة لـىت وقـت قريـب

أألية يف نقل اجملتمعات النامية إىل حتمعات أكثر تطورا ،

يف تقوميه ( لسن 3112 ،م )  ،والذي تزداد أأليتـه يف هـذا

وبالتايل أصبح االهتمام بالقوة البشرية وتطوير أداءها ضرورة

الوقــت مــع اســتخدام تكنولوجيــا احلاســب اآليل واإلنرتنــت يف

ملحة لتهيئة الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع

العملية التعليمية.

التقنيات احلديثة بكفاءة عالية  ،ولالستفادة منها يف لدها

مشكلة الرحث

األقصى وتطويع استخداماهتا يف شىت اجملاالت.

مبراجعة البالثة للدراسات واألدبيات السابقة وجدت

ويتفق رواد الفكر والرتبية على أن االستثمار احلقيقي يف أي

البالثة العديد من الدراسات اليت توصي بتدريب املعلمر و

حتمع يبدأ من تأهيل املعلمر واستمرار التنمية املهنية

املعلمات أثناء اخلدمة على تصميم وإنتاج ملف اإلجناز

لضمان جودة املخرجات التعليمية ( أمحد 3111 ،م ) .

اإللكرتوين.

ومع اهتمام تكنولوجيا التعليم واالتصـال مبتابعـة املسـتحدثات

لذلك قامت البالثة بعمل دراسة استطالعية تستهدف

 Technologicalالــيت وضــعت

استقصاء لقيقة وطبيعة املشكلة فيما يتعلق مبهارات تصميم

التكنولوجيــةAdvancements

بصــمات واضــحة علــى منظومــة التعلــيم عامــة ،وعلــى ب ـرام

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية،

إعداد املعلم خاصة باعتبارها قوة يصعب إيقافها تـؤثر يف كـل

وأجريت الدراسة على عينة بلغ عددها ( )53معلمة من

جانــب مــن جوانــب العمليــة التعليميــة ،لــىت أصــبح توظيفهــا

عدة مدارم مبدينة جدة،

الدراسة

مطلبــا ملحــا يف ب ـرام إعــداد املعلــم لــه مــا يــِّبره مــن ش ـواهد

االستطالعية ضعف التدريب النظري والعملي الذي مفرتض

وأسانيد عند اعتبار طبيعة العصر الذي نعيش فيه من نالية،

أن يقدم للمعلمة أثناء اخلدمة يف هذا اجملال ،لي تبر أن:

وعنـ ـ ــد اعتب ـ ـ ـار متطلبـ ـ ــات تربيـ ـ ــة العصـ ـ ــر مـ ـ ــن جهـ ـ ــة أخـ ـ ــرخ
(لس ـ ـ ــن3112،م ) ك ـ ـ ــان م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــر تل ـ ـ ــك املس ـ ـ ــتحدثات
التكنولوجيـة ملــف اإلجنـاز اإللكــرتوين

 E-Portfolioالــذي

ازدادت أأليــة اســتخدامه يف التعلــيم ازديــادا مطــردا يف امليــدان
الرتبــوي  ،كونــه يوثــق األداء التعليمــي للمعلــم ويشــجعه علــى

وأوضحت نتائ

 (  ) %21مل يتلقر تدريبا أثناء اخلدمة على تصميموإنتاج ملف اإلجناز إلكرتونيا .
 (  ) % 88ال ميتلكن املعرفة واملهارة لتصميم وإنتاجملف اإلجناز اإللكرتوين .

التفكري التأملي  ،ويعزز االجتاه اإلجيايب لديه مو املهنة  ،فهو
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وبالتايل أنعكس ذلك سلبا على قدرة املعلمات على تصميم

 -3عمل تصور مقرتح للِّبنام التدرييب اإللكرتوين لتنمية

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين.

مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

ويف ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البح

احلايل بنقص

معلمات املرللة الثانوية .

مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

 -4قيام أثر الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح على تنمية

معلمات املرللة الثانوية .

مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

وعليه ميكن صياغة مشكلة البح

يف السؤال الرئيسي

معلمات املرللة الثانوية .

ما أثر الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح يف تنمية مهارات

يروض الرحث
 -4توجد فروق ذات داللة إلصائية بر متوسط درجات

تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة

املعلمات يف التطبيقر القبلي والبعدي لالختبار املعريف

الثانوية ؟

للجوانب املعرفية املتعلقة مبهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز

اسئلة الرحث

اإللكرتوين وذلك لصاحل التطبيق البعدي.

التايل:

 -4ما املعارف واملهارات الالزمة لتصميم وإنتاج ملف
اإلجناز اإللكرتوين اليت جيب أن تلم هبا معلمات املرللة
الثانوية ؟

 -3ال توجد فروق ذات داللة إلصائية بر متوسطات
درجات املعلمات عند تطبيق بطاقة املاللظة للجوانب
املهارية املتعلقة بتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين
ومستوخ التمكن احملدد بـ. % 21

 -3ما التصور املقرتح للِّبنام التدرييب اإللكرتوين لتنمية

أهمية الرحث

مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

تكمن أألية البح احلايل يف أنه قد يُفيد:
 -4امليدان الرتبوي :يلفت أنظار املسئولر إىل أألية ملف

 -4ما أثر الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح على إكساب

اإلجناز اإللكرتوين كمستحدث تكنولوجي ميكن

معلمات املرللة الثانوية ؟
اجلوانب املهارية لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ
معلمات املرللة الثانوية؟
أهداف الرحث
 -4وديد املعارف واملهارات املتعلقة بتصميم وإنتاج ملف
اإلجناز اإللكرتوين اليت وتاج إليها معلمات املرللة الثانوية.

االعتداد به يف تطوير أدوات التقومي .
 -3املعلمر واملعلمات :يسهم يف التطوير املهين لدخ
املعلمر واملعلمات ،وتعزيز االجتاه اإلجيايب لديهم مو
املهنة  ،ويف تنمية الكفاءة التكنولوجية هلم.
 -4الطالبات :يسهم يف تنمية مهارات الطالبات على كيفية
تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين هلن ،ألنه إذا
عرفت املعلمة أن تصمم وتنت ملف إجناز إلكرتوين
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هلا ،فسوف تسهم بذلك يف متكن طالباهتا من تصميم

وميكن نشره على شبكة اإلنرتنت أو على أسطوانات مدحة

وإنتاج ملف إجناز إلكرتوين هلن.

(. )CD

 -1مراكز التدريب املهين :يثري امليدان الرتبوي بِّبام تدريبية
لديثة مواكبة ملتطلبات العصر احلدي

ونابعة من

التياجات املعلمات التدريبية.
 -5البالثر :يفتح اجملال إلجراء أحباث أخرخ يف
استخدامات ملف اإلجناز اإللكرتوين يف حال الرتبية
والتعليم.

أوالً_ ملف اإلنجاز اإللكترون
يعتِّب ملف اإلجناز اإللكرتوين للمعلم عملية تتبعية تطويرية
مستمرة لنموه يف كافة اجملاالت اليت ورص املؤسسة الرتبوية
على تنميتها  ،والذي تزداد أأليته وفاعليته يف هذا الوقت مع
استخدام تكنولوجيا احلاسب اآليل واإلنرتنت يف العملية

مصطلحا الرحث

التعليمية.

الررنامج التدرير اإللكترون
إجرائياً  :برنام تدرييب إلكرتوين على شبكة اإلنرتنت عِّب
موقع إلكرتوين قائم على التعلم الذايت الذي ال يشرتط
التدريب املتزامن مع املدرب ،ويهدف إىل تنمية اجلوانب
املعرفية واملهارية لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ
معلمات املرللة الثانوية أثناء اخلدمة.

مفهو ملف اإلنجاز اإللكترون
ملف اإلجناز اإللكرتوين مثله مثل ملف اإلجناز الورقي عبارة
عن انتقاء متأن جملموعة من الوثائق النموذجية اليت تركز على
أفضل أعمال املعلم وإجنازاته  ،لكنه يعتمد على الوسائط
املتعددة اليت تسمح بعرض وثائق عملييت التعليم والتعلم،
ووثائق التفكري التأملي يف أشكال خمتلفة (صوت ،فيديو،

ملف اإلنجاز اإللكترون
إجرائياً  :يقصد به يف هذا البح

اإلطار النظري و الدراسا السابقة

بأنه ملف إجناز إلكرتوين

ملعلمة املرللة الثانوية عبارة عن جتميع إلكرتوين منظم يضم
حموعة من الوثائق النموذجية اليت تركز على أفضل أعمال
املعلمة وإجنازاهتا على الصعيد املهين  ،كما يضم أنشطة
املعلمة داخل املدرسة وخارجها ،ويعرضها باستخدام
تكنولوجيا الوسائط املتعددة اليت تسمح بعرض الوثائق يف
أشكال خمتلفة ( صوت  ،فيديو  ،صور ،نصوص ) ،والذي
يتم التنقل بر مكوناته باستخدام روابط إلكرتونية

Links

،

صور ،نصوص) ،ويستخدم فواصل إلكرتونية  Linksبدال من
الفواصل الورقية  ،وينشر على شبكة اإلنرتنت أو على
أسطوانة مدحة

(.Costantino&Lorenzo,2004,p60 ) CD

.

ويعرفه إ اعيل (  3112م ،ص  )152بأنه عبارة عن ملف
إلكرتوين منظم ألنشطة املعلم داخل قاعة الدراسة وخارجها
أو كالألا ،وعرضها باستخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة
التفاعلية  ،وتوظيف الشبكات التعليمية فيها يتضمن مجيع
حمتويات احلقيبة اليدوية للمعلم  ،مبا يعين أن كل أدوات
ومعلومات املعلم الورقية واليدوية وولت إىل شكل أداة
تكنومعلوماتية.
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-

أهمية ويوائد ملف اإلنجاز اإللكترون

تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون

تكمن أألية ملف اإلجناز اإللكرتوين وفوائده يف كونه ينمي

يتطلب تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين أن يكون

مهارات استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة ،وأنه إذا متكن

لدخ املعلم أو املتعلم احلد األدىن من املعرفة واملهارات

املعلم من تصميم وإنتاج ملف إجناز إلكرتوين فسوف يسهم

األساسية

استخدام

بذلك يف متكن طالبه من تصميم وإنتاج ملف إجناز إلكرتوين

برام  Microsoft Officeبشكل عام  ،والقدرة على التعامل

هلم أيضا  ،كما من السهل إدارة عملية التقييم من خالل

مع شبكة اإلنرتنت  ، Internetوالِّبيد اإللكرتوين

ملف اإلجناز اإللكرتوين (عبد العزيز 3118 ،م  ،ص )417

وقد قامت البالثة من خالل اطالعها على األدبيات

.

والدراسات السابقة باستخالص األدوات والِّبام املساعدة

وخلص أيضا العباسي ( 3144م ) حموعة من األألية

لتصميم و إنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين الواجب توفرها

والفوائد مللف اإلجناز اإللكرتوين ذكر منها بالنسبة للمعلم

واإلملام هبا وهي كاآليت:

مايلي :

 -4لاسب آيل حيتوي على ذاكرة كافية.

ملف اإلجناز اإللكرتوين أداة لتجميع اخلِّبات يف صورة
مادية وملموسة.

-

E-Portfolio
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ملف اإلجناز اإللكرتوين لافظة تضم أفضل األعمال
املختارة واملنجزة من قبل املعلم أو املتعلم.

-3

بالكمبيوتر،

أساسيات

وفهم

. E-mail

برنام ضاغط للملفات مثل برنام . WinRAR

 -4أدوات التخزين االلكرتونية املختلفة للملفات

مثل– CD

.RW

 -1اشرتاك بنظام اإلنرتنت يف لالة التخطيط لنشر امللف

 -ملف اإلجناز اإللكرتوين أداة للتقومي الذايت أو تقومي

على شبكة اإلنرتنت.

اآلخرين.

 -5ماسح ضوئي  Scannerلنقل الوثائق والصور.

 -ملف اإلجناز اإللكرتوين أداة تعرض النمو والتطور املوثوق

 -1كامريا رقمية

باألدلة والِّباهر .

الالزمة لعرضها.

 -ملف اإلجناز اإللكرتوين يركز على حاالت متنوعة وخمتلفة

 -7برام ورير النصوص مثل برنام

 -ملف اإلجناز اإللكرتوين يركز أكثر على جناح املعلم أو

.Word

املتعلم.

 -8برام

 ملف اإلجناز اإللكرتوين مي ّكن من قيام مدخ التقدم يفبناء املعارف اليت مت تعلمها.

Digital Camera

اللتقاط العينات والصور

Microsoft Office

العروض التقدميية مثل برنام

Microsoft

.Office Power Point

 -2برام ورير الصور مثل برنام . Photoshop

 -ملف اإلجناز اإللكرتوين مي ّكن من قيام املهارات

 -41برام ورير املقاطع الصوتية مثل برنام

املوجودة يف مواقف التعلم.

.forge

sound
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 -44برام ورير مقاطع الفيديو مثل برنام

ومن أهم الدراسا

Windows

اإللكترون ما يل :

.Movie Maker

 -43برام عرض الصور املتحركة مثل برنام

Adobe

.Flash Player

السابقة الت تتصل بملف اإلنجاز

دراسة بريت ( (Barrett, 2000لي هدفت هذه الدراسة إىل
تدريب الطالب املعلمر على استخدم امللف اإللكرتوين،

نشر ملف اإلنجاز اإللكترون
إن اخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات األكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا لنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
اإلجن ـ ـ ــاز اإللك ـ ـ ــرتوين ه ـ ـ ــي األس ـ ـ ــطوانة املدح ـ ـ ــة

CD

،

واإلنرتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ( م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن  3112 ،م)
:) Costantino&Lorenzo,2004,p66) ،
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النشر على األسطوانة المدمجة

وكان من أهم نتائ الدراسة تأكيد  Barrettعلى أن اجلمع
بر مهارات التقنية املتعددة الوسائط وامللف الوثائقي
البورتفوليو ينت عنه منو مهين فعال يف حال إعداد املعلمر،
فالطالب املعلم ميارم مهارات عدة مثل اختاذ القرار،
والتخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي من خالل التدريب على التقنية

) ( CD

املتعددة الوسائط،كما يكتسب من استخدام امللف الوثائقي

من السهل ختزين ملف اإلجناز اإللكرتوين على األسطوانة

التأمل الفكري ،وإعداد املشروع ،وعرض ما مت إجنازه ،وقد

ميكن للمعلمر أو

خطوات استخدام امللف اإللكرتوين على

املدحة

) ( CD

ونسخه منها ،حبي

لددت

Barret

املتعلمر توزيع ونشر العديد من نسخ امللف لتلقي التغذية

النحو التايل :وديد أهداف امللف وحمتواه ،مث العمل من

الراجعة والتقومي .

خالل امللف اإللكرتوين ،مث التأمل الفكري ملا مت إجنازه،

-2

النشر على شركة اإلنترنت

والتواصل بر الطالب واملشرف والزمالء من خالل امللف

Internet

يعتم ــد نش ــر مل ــف اإلجن ــاز اإللك ــرتوين وعرض ــه عل ــى ش ــبكة
اإلنرتن ــت بوج ــود مس ــالة عل ــى الش ــبكة م ــن أل ــد الش ــركات
التجارية املتخصصة يف نشر املواقع االلكرتونية.
وهذا يتطلب من ُمعد امللف اإللكرتوين امتالك القدرة واملهارة
الكافية يف تصميم وإنتاج املواقع اإللكرتونية باستخدام ألد
برام تصميم صفحات الويب وإدارهتا.
أو احلصول على مسالة حانية على شبكة االنرتنت من ألد
املواقع اليت تقدم هذه اخلدمة مثل موقع
الويكي

Wiki

 ،أو املدونات

Blogs

Google Site

 ،أو

 ،أو بعض املواقع

املتخصصة يف عرض ملفات اإلجناز اإللكرتونية على شبكة
اإلنرتنت.

اإللكرتوين ،وأشارت

Barrett

إىل أنه عندما مير الطالب

املعلم باخلطوات السابقة يستطيع أن ينمو منوا مهنيا فعاال.
كما قام ماسيدو وآخرون ( ) Macedo et al, 2001بدراسة
هدفت إىل تطوير مديول الستخدام ملفات اإلجناز
اإللكرتونية يف برام تكنولوجيا التعليم باستخدام العمليات
واإلجراءات واملواصفات الالزمة لتصميم هذا املوديول مما
يسهل استخدام ملفات اإلجناز يف تقييم وتقومي وعرض
أعمال الطالب ،واشتملت عينة الدراسة على حموعة من
املتطوعر من طالب السنة النهائية امللتحقر بِّبنام
تكنولوجيا التعليم ،وكان من أهم النتائ اليت توصلت هلا
الدراسة أنه ينبغي على املعلمر معرفة ملفات اإلجناز
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اإللكرتونية وطبيعتها ،واألشكال املقرتلة هلا ،والتياجات

واملتعلمر من خالل ملفات اإلجناز اإللكرتونية بطريقة جدية

بناءها.

.

ويف دراسة راشد و حممود ( 3114م ) اليت هدفت إىل

أما دراسة ملمان (  ) Milman ,2005هدفت إىل استخدام

دراسة أثر استخدام حمافظ إلكرتونية يف تقييم أداء واجتاهات

الشبكة العاملية يف إنشاء ملف إجناز تعليمي إلكرتوين يف

الطالب املعلمر شعبة العلوم (كيمياء -فيزياء) السنة الرابعة

برنام رائد لتعليم املعلمر قبل اخلدمة يف جامعة فرجينيا،

بكلية الرتبية بصور ،استخدم البالثان مقيام أداء الطالب

وكان هدف هذا الِّبنام الرائد هو دراسة غرض املشاركر

املعلم يف برنام الرتبية العملية ومقيام اجتاههم موم الِّبنام

يف إنشاء ملف إجناز تعليمي إلكرتوين ،والعمليات اليت

من إعدادهم ،وكذلك مت إنشاء حمافظ إلكرتونية لكل طالب

اتبعوها إلنشاء امللف واخلِّبة اليت اكتسبوها خالل ذلك ،ومن

اليت بلغ عددها (  )31طالب

خالل املقابالت مع الطالب املشاركر ،اتضح أن العملية

وطالبة من طالب الفرقة الرابعة ،وقد توصلت نتائ الدراسة

كانت بنّاءة ،ونت عن هذه الدراسة أن إنشاء ملف إجناز

إىل ارتفاع مستوخ أداء الطالب املعلمر نتيجة الستخدام

تعليمي إلكرتوين هو عملية بناءة تساعد على اختبار

احملافظ اإللكرتونية يف تقييم هؤالء الطالب ،مما يؤكد على

معتقدات الطالب وفلسفتهم وأهدافهم وغرضهم من

صحة الفرض اخلاص بالدراسة ،كما توصلت الدراسة أيضا

التدريس ،وأن الطالب الذين شاركوا يف الِّبنام وسنت

إىل أن استخدام احملافظ اإللكرتونية يف تقييم الطالب

مهاراهتم التقنية ،ومتكنوا من إنشاء ملف إجناز هلم بطريقة

املعلمر له تأثري إجيايب كبري على أدائهم يف برنام الرتبية

منظمة.

العملية داخل مدرسة التدريب.

ويف دراسة صقر ( 3111م) لي

معلم من عينة البح

كما أن يف دراسة تشن

هدفت الدراسة إىل

اليت استهدفت

معرفة فعالية استخدام ملفات التقييم اإللكرتونية على تنمية

الرتكيز على مدخ استخدام ملفات اإلجناز اإللكرتونية ملدة

املهارات التدريسية للطالب املتدربر بكلية املعلمر باجلوف

عام كامل من خالل برام تدريب املعلمر ،استخدمت

بطاقة ماللظة تقيم

الدراسة أسلوب البح

( ) Chen, 2005

واجتاههم موها ،لي

أعد البال

النوعي عن طريق املاللظات

املشرف للطالب املتدرب ،وبطاقة ماللظة تقييم املعلم

والدراسات االستقصائية واملقابالت ووليل الوثائق ،وتوصلت

املتعاون للطالب املتدرب ،واستمارة تقييم مدير املدرسة

الدراسة إىل أن ملفات اإلجناز اإللكرتونية قد أسهمت

واألنشطة واإلشراف اإلداري واإلجنازات للطالب املتدرب،

بشكل فعال يف تطوير كفاءات الطالب التكنولوجية ،كما

واستمارة التقييم الذايت للطالب املتدرب ،واستمارة تقيم

ساألت يف تفعيل مبدأ املشاركة يف عملية التعلم مع األقران،

التلميذ للطالب املتدرب ،ومقيام االجتاهات مو برنام

ووديد مدخ التشابك بر عملية التعلم اليت يقوم هبا املدرب

الرتبية امليدانية  ،وقد تكونت عينة الدراسة من (  ) 58طالبا
متدربا من مجيع التخصصات واستخدم البال

ملفات
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تقييم إلكرتونية ،وقد توصلت الدراسة إىل النتائ التالية:

األكادميي واألساليب املعرفية على اكتساب الطالب مهارات

وجود فرق دال إلصائيا بر األداء التدريسي للمهارات

تصميم وإنتاج ملفات اإلجناز اإللكرتونية لصاحل التخصص

التدريسية لألداء القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي ،وأن

العلمي واملستقلر إدراكيا ،و يوجد فرق دال إلصائيا يف

استخدام ملفات التقييم اإللكرتونية حيقق التقييم الذايت

األسلوب املعريف على تصميم مواقع الويب لصاحل املستقلر

للطالب املتدرب ،واستخدام ملفات التقييم اإللكرتونية حيقق

إدراكيا  ،ويوجد فرق دال إلصائيا يف األسلوب املعريف على

تأمل الطالب املتدرب يف أعماله وإجنازاته.

تصميم وإنتاج العروض التقدميية لصاحل املستقلر إدراكيا،

كما أن يف دراسة شاهر (3117م ) هدفت الدراسة إىل

ويوجد فرق دال إلصائيا يف األسلوب املعريف على تصميم

التعرف على أثر التخصص األكادميي ،واألسلوب املعريف

وإنتاج املطوية لصاحل املستقلر إدراكيا ،كما أشارت النتائ

للطالب على تصميم وإنتاج ملفات اإلجناز اإللكرتونية،

أنه ال يوجد تفاعل دال إلصائيا بر األسلوب املعريف

من طالبات وطالب الفرقة الرابعة

(املستقل ،املعتمد) والتخصص األكادميي على تصميم وإنتاج

وتكونت عينة البح

شعبة التعليم األساسي ختصص علوم ورياضيات (45

ملف اإلجناز اإللكرتوين.

طالبا) ،وختصص لغة عربية ( 31طالبا) ،مت اختيارها بشكل

ثانياً_ التدريب اإللكترون

عشوائي ،وأقتصر البح

على تصميم وإنتاج ملف إجناز

ميثل التدريب اإللكرتوين عِّب اإلنرتنت

Online

فرصة كبرية

إلكرتوين ل :تصميم مواقع ويب ،و عروض تقدميية ،و

لتقدمي برام

منشور  ،وتوصلت نتائ الدراسة إىل أنه يوجد فرق دال

وبتكاليف اقتصادية دون التضحية ودة برام التدريب ،كما

إلصائيا بر متوسط رتب درجات عينة الدراسة يف

أنه نافذة متجددة لتقدمي برام وأنشطة التنمية املهنية ذات

التخصص األكادميي لصاحل التخصص العلمي على تصميم

الكفاءة العالية ،وحماولة لتعويض النقص احلاصل يف

وإنتاج ملفات اإلجناز اإللكرتونية  ،ويوجد فرق دال إلصائيا

الكفاءات التدريسية والتدريبية يف بعض القطاعات التعليمية،

بر متوسط رتب درجات عينة الدراسة يف التخصص

ومساعد يف نشر التقنية يف اجملتمع ،وإعطاء مفهوم أوسع

األكادميي لصاحل التخصص العلمي يف تصميم العروض

للتعليم املستمر ،وإعداد جيل قادر على التعامل مع تقنية

التقدميية ،ويوجد فرق دال إلصائيا بر متوسط رتب

استخدام وسائط التعليم اإللكرتونية.

درجات عينة الدراسة يف التخصص األكادميي لصاحل

مفهو التدريب اإللكترون
تتعدد مفاهيم التدريب اإللكرتوين وميكن تعريفه على أنه

إلصائيا بر متوسط رتب درجات عينة الدراسة يف

تقدمي الِّبام التدريبية والتعليمية عِّب وسائط إلكرتونية متنوعة

التخصص األكادميي لصاحل التخصص العلمي لتصميم

تشمل األقراص املدحة وشبكة اإلنرتنت ،بأسلوب متزامن أو

التخصص العلمي لتصميم مواقع الويب ،ويوجد فرق دال

تدريب لديثة متنوعة ومتجددة باستمرار

املطوية ،ويوجد فرق دال إلصائيا لكل من التخصص
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غري متزامن وباعتماد مبدأ التعليم الذايت أو التعليم مبساعدة
مدرم ( سامل 3111 ،م  ،ص.) 388
كما عرف السيد (  3111م  ،ص ) 41التدريب
اإللكرتوين بأنه إلدخ تقنيات التدريب عن بُعد اليت يتم فيها
إعداد املقررات الدراسية على هيئة ملفات إلكرتونية تشمل

النصوص ،والصور ،والرسوم ،والصوت واملؤثرات احلركية،
وتُقدم عِّب شبكة حملية أو اسطوانات أو أقراص مرنة أو عِّب
شبكة اإلنرتنت ،أو األقمار الصناعية ،أو التلفزيون التفاعلي،
ليأخذ طريقه إىل املتدرب الذي يتعامل ويتفاعل معه بواسطة
أجهزة إلكرتونية.
ويرخ اخلالد ( 3117م ) التدريب اإللكرتوين بأنه برنام
تدرييب يستفيد من خصائص ومصادر الشبكة احمللية والعاملية
وما توفره من وسائط فائقة خللق بيئة تعلم ثرية من خالل
تطبيق اسرتاجتيات تعليمية مناسبة لتحقيق التعلم املعزز
فعاال للتدريب عن بُعد الذي يصل
واملدعم  ،وهو مثاال ّ
للمتدرب يف أي مكان عِّب الشبكة ويف الوقت املناسب له
أهمية التدريب اإللكترون
ذكر احلربش ( 3111م  ،ص ) 4أن أهم املِّبرات للتدريب
اإللكرتوين تتحدد يف اآليت :
 تقليل التكلفة املادية للتعليم والتدريب. -تنويع خيارات ووسائل التعلم  ،لي

أن تقنية

احلاسب اآليل واإلنرتنت هي التقنية األكثر شيوعا عامليا.
أهداف التدريب اإللكترون

من أهم أهداف التدريب اإللكرتوين ( زيتون 3115م  ،ص
:) 71
 إثراء خِّبات املتعلمر املعرفية واملهارية والوجدانية. تنمية مهارات التفكري العليا للمتعلمر. وفيز املتعلمر ورفع مستوخ دافعيتهم للتعلم . ودي معلومات املتعلمر ومهاراهتم . -تفريد التعليم حبي

يقدم للمتعلمر تعلما يتناسب مع

قدراهتم واستعداداهتم وميوهلم وأمناط التعلم لديهم .
و يرخ أيضا غلوم ( 3114م ،ص ) 1أن التدريب
االلكرتوين يهدف إىل :
 تنمية التطوير املهين للمعلمر والعملية التعليمية . دعم وسائل االتصال التعليمي لفتح باب اإلبداعوالتدريب املبتكر.
 توسيع نطاق العملية التعليمية. إتالة الفرصة للتعامل مع العامل املنفتح من خاللالشبكات املعلوماتية.
أنواع التدريب اإللكترون
ميكن تقسيم التدريب اإللكرتوين إىل نوعر:
 -4التدريب المتزامن

Synchronous

يف هذا النوع من التدريب يتفاعل املتدرب مع املدرب

 -رفع اجلودة التعليمية والتدريبية .

 -التحول إىل اجملتمع الرقمي.
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أو باقي املتدربر يف الوقت الفعلي للتدريب ،فيجمع بر
كال من املدرب واملتدرب يف نفس الوقت عِّب احملادثة
الفورية باإلنرتنت  ،Real-time Chatأو اتصال الفيديو
املباشر(املوسى واملبارك 3111 ،م  ،ص.) 441
 -2التدريب ير المتزامن

Asynchronous
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يف هذا النوع من التدريب يتفاعل املتدرب مع املدرب يف

 -الرتدد يف استخدام أدوات متنوعة يف التصميم .

غري الوقت الفعلي للتدريب ،ويضع املدرب الِّبنام التدرييب

ويف نفس السياق أضاف زيتون (3115م  ،ص)18

على املوقع اإللكرتوين حبي

يدخل املتدرب إىل هذا املوقع

معوقات تطبيق التدريب اإللكرتوين منها :

اإللكرتوين يف الوقت املناسب له ويتبع إرشادات املدرب يف

 -عدم كفاية الكوادر البشرية ( التعليمية  ،اإلدارية،

إمتام التدريب من دون أن يكون هناك اتصال متزامن بر

التقنية) املدربة.

املدرب واملتدرب.

 -ضعف مهارات التعامل مع احلاسوب لدخ الطالب

مميزا التدريب اإللكترون
قسم توفيق (  3114م ،ص  )54مزايا التدريب باستخدام

واملعلمر وموهم .

شبكة الويب إىل قسمر :

 لاجز اللغة . -صعوبة التخلي عن النظرة التقليدية للتعليم والتعلم املتمثلة

 -1المزايا المتاحة للمنشأة
 تقليل مصروفات سفر وانتقال املتدربر. استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية . ختفيض تكلفة املواد املطبوعة واألقراص املضغوطةالالزمة للِّبام التقليدية .
 التحكم يف مراجعة وودي املعلومات . -استخدام املوارد احلالية .

يف التعليم
 صعوبة تطبيق االختبارات اإللكرتونية ومنع الغش.ومن أهم الدراسا

السابقة الت

تتصل بالتدريب

اإللكترون ما يل :
دراسة كيسيل (  ) Kessel, 2000لي هدفت الدراسة إىل
الثانوي

التدريب عن بُعد لعينة من معلمي الصف الثال
على استخدام اإلنرتنت واحلاسوب بالكفاءة والثقة الالزمة

-2المزايا المتاحة للمتدربين

الستخدامه بعد ذلك يف التعليم عن بُعد ،واهلدف من
استخدام التدريب املعتمد على اإلنرتنت واحلاسب يف

 -استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية .

التعليم هو توفري التدريب يف األوقات اليت تناسب املتدربر،

 سهولة الدخول إىل الشبكة . سرعة الوصول إىل الِّبام على الشبكة .ماوقا التدريب اإللكترون
التدريب باستخدام شبكة اإلنرتنت يواجه بعض العراقيل
وقد لددها توفيق (  3114م  ،ص  ) 15بالنقاط التالية:
 عدم كفاية مستلزمات التصميم والتنفيذ . -عدم كفاية املواد التدريبية .

وعدم إلزامهم مبواعيد وزمن حمدد وفرتات دراسة حمددة،
والعامل األساسي الذي كون األألية األوىل يف الدراسة هو
كيفية التعامل مع اخللفيات التقنية املختلفة للمعلمر،
فالبعض لديه خلفية جيدة يف احلاسب اآليل ومكوناته
وبراحه ،بينما البعض األخر ال يوجد لديه أي خلفية يف
ذلك ،ومن أهم نتائ

الدراسة أن استخدام اإلنرتنت
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واألقراص املدحة يف التدريب وفر للمعلمر التدريب لسب

ويف دراسة كاجني وآخرين

إمكانيات كل فرد ولسب الوقت املناسب له ،ودخوهلم
ملستوخ التدريب املطلوب دون التقيد مبنه حمدد وأوقات

الدراسة إىل التعرف على تأثري برنام تدريب عن بُعد لتطوير
مهارات املعلمر أثناء اخلدمة  ،لي

حمددة.

تدريبيا مدته ( ) 41أيام لتحسر الكفاءة القيادية للمعلمر،

( ) Kanji et al, 2004

صمم البال

هدفت
برناحا

كما أن يف دراسة عبد العاطي ( 3114م ) اليت هدفت إىل

و تكونت عينة الدراسة من ( )15معلما تواجدوا على ثالثة

تصميم برنام مقرتح لتدريب املعلمر واملدرسر املساعدين

مواقع خمتلفة ،واستخدمت ثالث طرق خمتلفة يف التدريب

بكلية الرتبية جامعة اإلسكندرية على بعض استخدامات

هي :حموعة ضابطة استخدمت املنه الدراسي التقليدي،

شبكة اإلنرتنت وقيام فاعلية الِّبنام املقرتح  ،تكونت عينة

واجملموعة الثانية استخدمت مواد على أقراص مدحة،

الدراسة من ( )51معيدا ومدرسا ومساعدا بالكلية يف مجيع

واجملموعة الثالثة تدربت عِّب اإلنرتنت ،وأوضحت نتائ

التخصصات ،وكان من أهم نتائ الدراسة وقيق الِّبنام

الدراسة تفوق اجملموعة الثالثة اليت تدربت عِّب اإلنرتنت عن

املقرتح الفاعلية والكفاءة املتوقعة منه ،و كذلك معرفة لاجة

اجملموعة الثانية اليت تدربت باستخدام مواد األقراص املدحة،

عينة الدراسة إىل التدريب على بعض استخدامات شبكة

وكلتاألا تفوقتا على اجملموعة الضابطة املتدربة وفق املنه

اإلنرتنت.
بينما دراسة رجينان وآخرين

التقليدي ،وبينت النتائ

أيضا أن التدريب باستخدام

فقد

اإلنرتنت كان له تأثري فعال يف وسر قدرات املعلمر

هدفت إىل تدريب املعلمر عن بُعد ،لتحسر كفاءة املعلمر

املتدربر بغض النظر عن خِّباهتم السابقة باحلاسب اآليل أو

()Ragnan et al, 2000

وتطوير قدراهتم تبعا ملتطلبات العصر احلايل واليت يعد احلاسب

اإلنرتنت ،كما توصلت الدراسة إىل أن التدريب عِّب اإلنرتنت

اآليل املكون األساسي فيه ،وكان من أهم نتائ الدراسة وجود

كان ناجحا مع املتدربر ،وظهر أثر التدريب الذايت واضحا

زيادة يف وصيل املتدربر الذين استخدموا اإلنرتنت كوسيلة

لر استخدم املتدربون املواقع اإللكرتونية عمليا.

تدريب ،لي وجدت فروق دالة إلصائيا بر املقيام القبلي

كذلك يف دراسة مصطفى (  3111م ) لي

والبعدي يف مدخ التحصيل ووسن اخلِّبات واختاذ املواقف

تصميم برنام لتنمية مهارات إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية

السليمة ،كما أظهرت الدراسة وسنا واضحا لتعلم املتدربر

لدخ طالب كلية الرتبية ،و تكونت عينة الدراسة من ()24

هبذه الطريقة ،و وقيقهم لدرجات متميزة يف االختبارات ،كما

طالبا وطالبة من طالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية ،طبقت

وجد أن املدرسر القدامى  -غري اجلامعير -لققوا يف

الدراسة برنام تدرييب عِّب اإلنرتنت كألد الوسائط التعليمية

التدريب عن بُعد تقدما يوازي وأليانا يفوق تقدم املدرسر
املتخرجر من اجلامعات.

املساعدة للمعلم ،وكانت أدوات الدراسة اختبار وصيلي

هدفت إىل

إلكرتوين يف اجلانب املعريف املرتبط مبهارات إنتاج مواقع
اإلنرتنت التعليمية ،واختبار أدائي لقيام مهارات إنتاج مواقع
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اإلنرتنت التعليمية ،وبطاقة ماللظة األداء ملهارات إنتاج
مواقع اإلنرتنت التعليمية ،وتوصلت الدراسة إىل فعالية الِّبنام
املقرتح يف إكساب حموعة البح

مهارات إنتاج مواقع

اإلنرتنت التعليمية ،وأوصت الدراسة بالتوسع يف تطبيق نظم
التعليم والتدريب عِّب اإلنرتنت يف املرللة اجلامعية.
ويف دراسة العباسي (  3144م ) فقد هدفت الدراسة إىل
معرفة فاعلية برنام إلكرتوين قائم على الويب لتنمية مهارات
تصميم وإنتاج بعض أدوات التقومي اإللكرتوين لدخ طالب
كلية الرتبية ،لي تكونت عينة البح من عينة عشوائية من
طالب الفرقة الثالثة بكلية املنصورة ،واقتصر البح
مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين

على
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للجانب املعريف واجلانب األدائي ،وتوصلت الدراسة إىل فاعلية
الِّبنام

اإللكرتوين عِّب الويب يف تنمية مهارات تصميم

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ طالب كلية الرتبية.
أدوا الرحث وإجراءاته
اعتمد البح

احلايل على املنه شبه التجرييب مبجموعة

والدة.

 مت استبعاد مخسة معلمات نظرا لظروفهم اخلاصة. مت استبعاد سبعة معلمات نظرا لعدم جديتهم يف العمل.وعليه فقد تألفت عينة البح من عدد ( )47معلمة.
التصميم التجرير للرحث
اعتمدت البالثة على تصميم شبه جترييب يعرف بطريقة
الوالدة

اجملموعة

مع

اختبار

قبلي

وبعدي

. One Group Method

ويف ضوء التصميم شبه التجرييب السابق ،يتضمن البح
املتغريات التالية:
أ -املتغري املستقل

Independent variable

اشتمل البح

على متغري مستقل والد ،وهو الِّبنام التدرييب اإللكرتوين
املقرتح.
Dependent Variables

اشتمل

البح على متغيريين تابعر  ،ألا:
-4

اجلوانب املعرفية لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز

اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية.

مجتمع الرحث وعينته
تألف حتمع البح

 -مت استبعاد أربعة معلمات نظرا لظروفهم الصحية.

ب -املتغريات التابعة

منهج الرحث
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األصل من مجيع معلمات املرللة

الثانوية مبدارم مدينة جدة يف العام الدراسي 4143هـ -
3144م ،أما عينة البح فكانت عينة عمدية من معلمات
املرللة الثانوية الاليتُ جيدن مهارات احلاسب اآليل
واإلنرتنت ،عددها ( )44معلمة من بعض مدارم املرللة
الثانوية مبدينة جدة ،وقد مت استبعاد ( )41معلمة من عينة

-3

اجلوانب املهارية لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز

اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية.
أدوا ومواد الرحث
أوالً -أدوا الرحث
 -4قائمة باملهارات الالزمة لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين.

البح كاأليت:
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 -3اختبار وصيلي لقيام اجلوانب املعرفية لتصميم

قامت البالثة باشتقاق مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات الثانوية.

اإللكرتوين يف ضوء مراجعة األدبيات والدراسات السابقة اليت

 -4بطاقة لتقييم اجلانب املهاري (اآلدائي) ملهارات

تناولت ملف اإلجناز اإللكرتوين وما تنطوي عليه من مهارات

تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات

معرفية وإجرائية الزمة لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز

الثانوية.

اإللكرتوين ،ومن بر هذه املصادر مايلي:

ثانياً -مواد الرحث

(،(Costantino&Lorenzo,2004( ،)Barrett, 2000

هي عبارة عن الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح لتنمية

( شاهر 3117 ،م )( ،مازن 3112 ،م ) ( العباسي،

مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين وفق معايري

3144م ).

التصميم التعليمي ،واملوجهة إىل معلمات املرللة الثانوية.

ج -إعداد قائمة مهارا

وفيما يلي وصف لإلجراءات املتبعة يف إعداد وبناء أدوات
 -1قائمة مهارا

إلعداد الصورة األولية لقائمة مهارات تصـميم وإنتـاج ملـف

تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز

اإللكترون
كان ألد أهداف هذا البح

إعداد قائمة مبهارات تصميم

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين ،واليت تشكل األسام لبناء
الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح ،وهلذا قامت البالثة
باإلجراءات التالية:
أ -تحديد الهدف من قائمة مهارا تصميم وإنتاج ملف
اإلنجاز اإللكترون
اهلدف من القائمة وديد مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين اليت جيب أن تتوفر لدخ معلمات املرللة الثانوية،
واليت تعكس احلاجات التدريبية الفعلية لدخ معلمات املرللة
الثانوية لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين .
تحديد مصادر قائمة مهارا

تصميم وإنتاج ملف

تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز

اإللكترون .

ومواد البح  ،والتأكد من صدقها وثباهتا:

ب-
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اإلجناز اإللكرتوين مت القيام باخلطوات التالية:
-4

االطالع على األدبيات والدراسات السابقة اليت تناولت
مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين.
 -3البح ـ ـ ـ واالطـ ـ ــالع يف حـ ـ ــال ب ـ ـ ـرام تصـ ـ ــميم وإنتـ ـ ــاج
ملف اإلجناز اإللكرتوين.
 -4إعداد قائمة باملهارات الالزمة لتصميم وإنتاج ملف
اإلجناز اإللكرتوين واليت مت تقسيمها إىل حمورين رئيسية ،حمور
يتعلق مبهارات احلاسب اآليل مكون من ( )41مهارة فرعية،
وحمور يتعلق بِّبام تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين
ومكون من ( )1برام فرعية ،كما يف اجلدول رقم ()4
التايل:
جدول رقم ف )1المهارا الالزمة لتصميم وإنتاج ملف اإلنجاز
اإللكترون

اإلنجاز اإللكترون
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3

مهارا الحاسب اآلل
4

3

4

استخدام برام ورير النصوص مثل برنام

Microsoft Office Word

4

Microsoft Office

1

استخدام برام العروض العملية مثل برنام
Power Point

استخدام برام ورير الصور مثل برنام

5
Adobe Photoshop

1
1

5

استخدام برام ورير مقاطع الفيديو مثل برنام

Windows Movie

استخدام برام تشغيل الصور املتحركة مثل برنام

Adobe Flash

Player

1
7

استخدام برام ورير الصوت مثل برنام

Sound Forge

44
43

41

القدرة على استخدام برنام

Adobe Reader PDF

د -التحقق من صدق قائمة مهارا تصميم وإنتاج

استخدام جهاز املاسح الضوئي
استخدام الكامريا الرقمية

احملكمر يف حال تقنيات التعليم ،وقد قامت البالثة بتعديل
القائمة يف ضوء ما اتفق عليه السادة احملكمر من تعديالت

Scanner

واقرتالات.

Digital camera

استخدام برام ضغط وفك امللفات مثل برنام

هـ -إعداد قائمة االحتياجا التدريرية لمهارا

WinRar

وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون لدى مالما

الثانوية

إنشاء امللفات ولفظها ونسخها والتعديل عليها .
استخدام أدوات التخزين االلكرتونية املختلفة مثل ، CD

Flash

التعامل مع شبكة االنرتنت

Internet

التعامل مع الِّبيد االلكرتوين

E-mail

القدرة على استخدام برنام

تصميم

المرحلة

مت إعداد قائمة االلتياجات التدريبية ملهارات تصميم وإنتاج
ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية
باالعتماد على قائمة مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز

برامج تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون
4

القدرة على استخدام برنام

Adobe Flash Player

اإلجناز اإللكرتوين مت عرض القائمة على حموعة من

Memory

44

القدرة على استخدام برنام

Adobe Dreamweaver

للتحقق من صدق قائمة مهارات تصميم وإنتاج ملف

استخدام برام املؤثرات احلركية مثل برنام

41

القدرة على استخدام برنام

Microsoft Office FrontPage

ملف اإلنجاز اإللكترون .

Swish Max

2

القدرة على استخدام برنام

Microsoft Office OneNote

Maker

مهارا الحاسب اآلل

8
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Microsoft Office Power Point

اإللكرتوين ( املعدة من قبل البالثة ).
ُ
وقامت البالثة يف هذه اخلطوة بتطبيق استبانة على معلمات
املرللة الثانوية بااللتياجات التدريبية لِّبام تصميم وإنتاج
ملف اإلجناز اإللكرتوين لتضمينها الِّبنام التدرييب اإللكرتوين
املقرتح ،وبناء على التياجات معلمات املرللة الثانوية
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وديد عدد اسئلة االختبار اليت ترتبط بكل مستوخ من
املستويات املعرفية الثالثة.
هـ -تقدير الدرجة وطريقة التصحيح

 -2إعداد االخترار التحصيل
قامت البالثة بإعداد اختبار وصيلي لقيام اجلوانب املعرفية
ملهارات تصميم وإنتاج ملف االجناز االلكرتوين لدخ معلمات
املرللة الثانوية ،وقد مر إعداد االختبار باإلجراءات التالية:
أ -تحديد الهدف من االخترار التحصيل
مت وديد اهلدف من االختبار التحصيلي يف قيام اجلوانب
املعرفية املتعلقة مبهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين
لدخ معلمات املرللة الثانوية يف ضوء األهداف التعليمية
املتوقعة منهن واملرتبطة بالتياجاهتن التدريبية يف هذا اجملال،
وقد اقتصر االختبار على قيام ثالثة مستويات من اجلانب
املعريف وفقا لتصنيف بلوم وهي التذكر  ،الفهم  ،التطبيق.
ب -تحديد األهداف التاليمية الت يقيسها االخترار
التحصيل
متثل األهداف التعليمية ما هو متوقع من املتعلم اكتسابه بعد
دراسة احملتوخ التعليمي ،وقد مت االعتماد على تصنيف بلوم
 Bloomلألهداف مبا يتناسب مع طبيعة البح احلايل.
ج-تحديد نوع مفردا االخترار التحصيل

وصيغتها

قامت البالثة بصياغة مفردات االختبار التحصيلي
يف صورة الصواب واخلطأ واالختيار من املتعدد.
د -إعداد جدول مواصفا االخترار التحصيل
قامت البالثة بتحديد مواصفات االختبار وفقا لنوات
التعلم املراد اختبارها لدخ املتعلمر للمستويات املعرفية
الثالثة ( التذكر – الفهم – التطبيق ) ،وبناء على ذلك مت

مت تقدير درجة والدة لكل مفردة جتيب عنها املتدربة إجابة
صحيحة ،وصفر لكل مفردة جتيب عنها املتدربة إجابة
خاطئة أو ترتكها دون إجابة ،على أن تكون الدرجة الكلية
لالختبار تساوي عدد مفردات االختبار ،ويتم التصحيح
يدويا من قبل البالثة.
و -صدق االخترار التحصيل
قامت البالثة بالتحقق من صدق االختبار التحصيلي ،بعرضه
على حموعة من احملكمر يف حال تقنيات التعليم ،وقد
قامت البالثة بتعديل القائمة يف ضوء ما اتفق عليه السادة
احملكمر.
ي -التجريب االستطالع لالخترار التحصيل
بعد التأكد من صدق االختبار التحصيلي ،مت جتريب
االختبار على عينة استطالعية من معلمات املرللة الثانوية
غري عينة البح األساسية يبلغ عددها ( )5معلمات ،و قد
مت رصد درجاهتن هبدف:
 لساب الزمن الالزم ألداء االختبار. لساب معامل ثبات االختبار.حساب الزمن الالز ألداء االخترار
مت لساب الزمن الالزم لإلجابة على مفردات االختبار،
وذلك عن طريق تسجيل الزمنر الذي استغرقتهما أول
وآخر معلمة لإلجابة على مفردات االختبار ،ومن مث مت
إجياد الزمن املناسب لإلجابة على مفردات االختبار بإجياد
متوسط الزمنر.
حساب ماامل ثرا االخترار
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ج -إعداد مفردا الرطاقة

االستطالعية ،واتضح أن معامل

بعد اطالع البالثة على خمتلف املراجع اليت تناولت مهارات

االتساق الداخلي يبلغ ( )1,24وهذه القيمة أعلى من

برنام  ،Microsoft Office OneNoteقامت البالثة بإعداد

القيمة املعيارية اليت تساوي (.)1,35

نسخة أولية للبطاقة من خالل وليل مهارات برنام

وذلك على عينة البح

 -1بطاقة تقييم الجانب المهاري فاألدائ ) لمهارا
تصميم وإنتاج ملف االنجاز االلكترون

قامت البالثة بإعداد بطاقة ماللظة لتقييم اجلانب املهاري
(األدائي) ملهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية ،وقد مر إعداد هذه
البطاقة باإلجراءات التالية:

Microsoft Office OneNote

يف ضوء مهارات تصميم

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين إىل مخسة مهارات رئيسية
تضم (  ) 38مهارة.
د -نظا تقدير درجا الرطاقة
قامت البالثة بإعداد بطاقة املاللظة يف صورة حموعة من
املهارات ،ووضعت أمام كل مهارة مقيام متدرج على منط

أ -تحديد الهدف من الرطاقة
لددت البالثة اهلدف من البطاقة يف قيام اجلوانب املهارية

مقيام ليكرت يوضح درجة أداء املعلمة لكل مهارة فرعية.
هـ -التأكد من صدق الرطاقة

(األدائية) لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

للتأكد من صدق البطاقة قامت البالثة بعرض بطاقة

معلمات املرللة الثانوية من خالل

املاللظة على حموعة من احملكمر يف حال تقنيات التعليم،

برنام

امللف اإللكرتوين

Microsoft Office OneNote

وقد قامت البالثة بتعديل البطاقة يف ضوء ما اتفق عليه

وذلك يف ضوء التياجاهتن التدريبية من برام تصميم

السادة احملكمر.

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين اليت سبق وأن لددهتا

و -التجريب االستطالع للرطاقة

البالثة.

بعد التأكد من صدق البطاقة ،قامت البالثة بتجريب

ب-تحديد مصادر إعداد الرطاقة
قامت البالثة بإعداد بطاقة ماللظة لقيام اجلوانب املهارية

البطاقة على العينة االستطالعية هبدف لساب معامل
الثبات .

( األدائية ) لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

ي -التأكد من ثرا الرطاقة

معلمات املرللة الثانوية يف ضوء مهارات تصميم وإنتاج

مت التأكد من ثبات البطاقة باستخدام طريقة االتساق

Microsoft

الداخلي ملفردات البطاقة وذلك على العينة االستطالعية،

ملف اإلجناز اإللكرتوين باستخدام برنام

 Office OneNoteمن خالل اإلطالع على خمتلف املراجع
اليت تناولت مهارات برنام

Microsoft Office OneNote

لي استخدمت البالثة معادلة ألفا كرونباك

Cronbach's

 ، Alphaواتضح أن معامل االتساق الداخلي يبلغ ()1,82

.
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وهذه القيمة أعلى من القيمة املعيارية اليت تساوي

 -3وليل االلتياجات التدريبية للمعلمات يف حال

(.)1,35

تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين.

أداة الماالجة التجريرية ف الررنامج التدرير اإللكترون

 -4وليل واقع املواد واإلمكانيات املتالة.

المقترح ):

قامت البالثة مبراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات
للوصول لتصور مقرتح للِّبنام

الصلة بالبح

التدرييب

اإللكرتوين  ،كما قامت البالثة بإتباع خطوات التصميم
التعليمي يف تصميم وإنتاج الِّبنام

التدرييب اإللكرتوين

املقرتح ،والذي يعد أداة املعاجلة التجريبية واملتغري املستقل هلذا
ميكن قيام أثره يف وقيق األهداف اليت

البح  ،حبي
صمم من أجله.

اختيار نموذج التصميم التاليم

للررنامج التدرير

المرحلة الثانية -مرحلة التصميم
تتضمن هذه املرللة تصميم الِّبنام التدرييب اإللكرتوين
املقرتح يف عدة خطوات كاآليت:
وديد عنوان الِّبنام التدرييب اإللكرتوين.
-4
 -3وديد الفكرة العامة للِّبنام التدرييب اإللكرتوين.
-4إعداد دليل االستخدام للِّبنام التدرييب اإللكرتوين.
-1وديد األهداف العامة للِّبنام التدرييب اإللكرتوين.
 -5وديد عناصر حمتوخ الِّبنام التدرييب اإللكرتوين.
 - 1بناء االختبارات مرجعية احملك.
 - 7وديد أساليب التعلم.

اإللكترون المقترح
بإلقاء الضوء على مناذج التصميم التعليمي استقرت البالثة

 -8وديد وعمل أنشطة التعلم.

على إتباع منوذج التصميم التعليمي لعبد اللطيف اجلزار

 -2إعداد خمطط السري يف الِّبنام التدرييب اإللكرتوين.

(3113م) وهو منوذج يتبع النموذج العام لتصميم التعليم

 -41تصميم غرفة احملادثة.

املعروف اختصارا بنموذج  ،ADDIEوالذي يعتِّب األسام

المرحلة الثالثة  -مرحلة اإلنتاج

ألغلب مناذج التصميم التعليمي للمنتجات التعليمية

يف هذه املرللة قامت البالثة برتمجة التصميم التعليمي

املختلفة سواء العربية أو األجنبية.

السابق من خالل تنفيذ الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح

وعلى هن

هذا النموذج التصميمي ،اتبعت البالثة

اإلجراءات التالية لتصميم الِّبنام
املقرتح:
المرحلة األولى – مرحلة التحليل

التدرييب اإللكرتوين

بشكل فعلي وعمل االرتباطات بر الصفحات ليظهر
الِّبنام التدرييب اإللكرتوين على ألد مواقع الويب.
المرحلة الراباة  -مرحلة التقويم
تضمنت هذه املرللة إجراءين كاآليت:

وتضمنت هذه املرللة عدة خطوات:

 -4التقويم الرنائ للررنامج التدرير اإللكترون تضمن

 -4وليل خصائص املتعلمر.

هذا اإلجراء التأكد من دقة تصميم البالثة للِّبنام التدرييب
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اإللكرتوين املقرتح بعرضه على بعض السادة احملكمر
املتخصصر يف تقنيات التعليم.

 -اختبار "ت" لداللة الفروق بر متوسطات العينة

واجملتمع .One Sample T-test

مث قامت البالثة بتطبيق الِّبنام التدرييب تطبيقا استطالعيا
على عينة من خارج عينة البح
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مكونة من ( )5معلمات

أوالً  -عرض النتائج الخاصة بالجانب الماري لمهارا
تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون

للمرللة الثانوية مبدينة جدة.

ويوضح اجلدول رقم (  ) 3نتائ اإللصاء الوصفي املرتبطة

 –2التقويم النهائ للررنامج التدرير االلكترون تضمن

باجلانب املعريف :

هذا اإلجراء قيام البالثة بتطبيق االختبار البعدي هلذا
البح

كتقومي هنائي لقيام مدخ أثر الِّبنام

جدول رقم ف )2اإلحصاء الوصف للتطريقين القرل و الرادي
لالخترار الماري

التدرييب

اإللكرتوين املقرتح يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف

المتوسط

االنحراف

الحساب

الماياري

القرل

47

42,32

3,11

الرادي

47

38,45

4,41

التطريق

الادد

اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية.
المرحلة الخامسة – مرحلة االستخدا

وتضمنت هذه المرحلة اآلت :

 -4تطبيق االختبار القبلي على عينة البح .
 -3تطبيق الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح على عينة
البح .
 -4تطبيق االختبار البعدي على عينة البح .
نتائج الرحث ومناقشتها

هدف هذا البح باألسام إىل اختبار أثر الِّبنام التدرييب
اإللكرتوين املقرتح يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف

اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية  ،وقد استلزم
وقيق هذا اهلدف اإلجابة عن التساؤالت التالية:

الماالجا اإلحصائية

 -4ما ملعارف واملهارات الالزمة لتصميم وإنتاج ملف

اعتمدت البالثة على األساليب اإللصائية التالية باستخدام
برنام

ثانياً -اإلجابة عن تساؤال الرحث

التحليل اإللصائي

spss

يف العلوم االجتماعية

اإلجناز اإللكرتوين اليت جيب أن تلم هبا معلمات
املرللة الثانوية ؟

اإلصدار السادم عشر:

 -3ما لتصور املقرتح للِّبنام التدرييب اإللكرتوين لتنمية

 -أساليب اإللصاء الوصفي :لساب متوسطات

مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

الدرجات يف االختبارين القبلي والبعدي وامرافاهتما املعيارية.

معلمات املرللة الثانوية ؟

 -اختبار ويلكوكسون

Wilcokson

لداللة الفروق بر

متوسطات حموعتر مرتابطتر.
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 -4ما أثر الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح على تنمية
مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ

جدول رقم ف )1داللة الفروق بين متوسطا درجا المالما
ي التطريقين القرل و الرادي لالخترار الماري

معلمات املرللة الثانوية ؟
وقد أجابت البالثة عن التساؤل األول للبح

و التساؤل

الثاين للبح يف ضوء مراجعة األدبيات والدراسات السابقة
ذات الصلة مبتغريات البح  ،ومن مث تطبيق ذلك من خالل
اإلجراءات امليدانية للبح .
ولإلجابة عن التساؤل الثال هلذا البح  ،صاغت البالثة
فرضر إلصائير ،يف ضوء ما أسفرت عنه مراجعة األدبيات
والدراسات السابقة وألا:
 -4توجد فروق ذات داللة إلصائية بر متوسط درجات
املعلمات يف التطبيقر القبلي والبعدي لالختبار املعريف
للجوانب املعرفية املتعلقة مبهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين وذلك لصاحل التطبيق البعدي.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إلصائية بر متوسطات
درجات املعلمات عند تطبيق بطاقة املاللظة للجوانب
املهارية املتعلقة بتصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين
ومستوخ التمكن احملدد بـ. %21

المجموعة

الادد

المتوسط

االنحراف

مستوى

الحساب

الماياري

الداللة

2,15

4,84

دالة عند

قرل -

47

بادي

مستوخ
()1114

ويتضح من اجلدول رقم (  ) 4السابق ما يلي :
أن قيمة الداللة تساوي ( ) 1114وهي أصغر من (
 )1,15مما يدل على وجود فروق ذات داللة إلصائية بر
متوسط درجات املعلمات يف التطبيق البعدي عنه يف التطبيق
القبلي لالختبار املعريف لصاحل التطبيق البعدي ،لي

بلغ

متوسط درجات التطبيق البعدي ( ،)38.45بينما بلغ
متوسط درجات التطبيق القبلي ( )42,32أي أن الِّبنام
التدرييب اإللكرتوين املقرتح كان له أثر يف إكساب اجلوانب
املعرفية املرتبطة مبهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين.
وبناء على ذلك يتم قبول الفرض األول هلذا البح

والذي

نص على:

عرض ومناقشة الفرض األول:
قامت البالثة باستخدام اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق
بر متوسطات حموعتر مرتابطتر لتحديد داللة الفروق بر
متوسطات درجات املعلمات يف التطبيقر القبلي والبعدي
لالختبار املعريف ،وقد مت استخدام هذا االختبار كونه يعد من
االختبارات اليت تستخدم يف لال لجم عينة البح أقل من
( ) 41عند قيام داللة الفروق بر متوسطات حموعتر
مرتابطتر ،واجلدول رقم ( )4يوضح نتائ هذا التحليل:

توجد فروق ذات داللة إلصائية بر متوسط درجات
املعلمات يف التطبيقر القبلي والبعدي لالختبار املعريف
للجوانب املعرفية املتعلقة مبهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين وذلك لصاحل التطبيق البعدي .
عرض ومناقشة الفرض الثان
مت استخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بر متوسطات العينة
واجملتمع

Sample T-test

 Oneلتحديد داللة الفروق بر

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  471 – 415الرياض( ،شعبان 4141هـ/يونيه 3144م)

 164نوال بنت علي القرين :برنام تدرييب إلكرتوين مقرتح لتنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين

E-Portfolio

...

متوسط درجات املعلمات يف تطبيق بطاقة املاللظة ملهارات

املهاري ــة املتعلق ــة بتص ــميم وإنت ــاج مل ــف اإلجن ــاز اإللك ــرتوين

تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين ومستوخ التمكن

ومستوخ التمكن احملدد بـ. %21

احملدد بـ  ،%21واجلدول رقم ( )1يوضح نتائ

هذا

تحديد أثر الررنامج التدرير اإللكترون المقترح على

التحليل:

تنمية مهارا تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون

جدول رقم ف )1متوسطا درجا المالما ي التطريق الرادي

من أجل وديد أثر الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح يف

لرطاقة المالحظة لمهارا تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون
التطريق

قيمة " "

درجة
الحرية

الداللة

مستوى
الفرق

بطاقة
المالحظة

41,343

41

1,14

1,71

بادياً

تنمية اجلوانب املهارية لتصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين ،مت لساب لجم التأثري ،لي أن لجم التأثري
هو الوجه املكمل للداللة اإللصائية  ،ويتم لساب لجم
التأثري باستخدام معادلة مربع إيتا (عبداحلفيظ وباهي
والنشار3111 ،م ):

ويتضح من اجلدول رقم (  )1السابق ما يلي :
أن قيمة الداللة تساوي ( ) 1114وهي أصغر من
( )1,15مما يدل على وجود فرق دال إلصائيا بر
متوسطات درجات املعلمات يف التطبيق البعدي لبطاقة
املاللظة ملهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين
ومستوخ التمكن احملدد بـ  ،%21وهذا الفرق حيسب
لصاحل تطبيق بطاقة املاللظة  ،كما ياللظ أن متوسط
درجات املعلمات قد جتاوز املعيار املتوقع مبقدار ( ) 1,7

²η

= t2
t2+n

لي :
 = tقيمة ت احملسوبة
 = nدرجات احلرية
وجاءت نتائ هذه املعادلة كما يف اجلدول رقم ( )5التايل:
جدول رقم ف ) 5حجم تأثير الررنامج التدرير اإللكترون
المقترح على تنمية مهارا تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز
اإللكترون

مما يدل على أن الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح كان له
أثر كبري يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية.
وبناء على ذلك مت رفض الفرض الثاين والذي نص على:
 ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إلص ـ ــائية ب ـ ــر متوس ـ ــطاتدرج ــات املعلم ــات عن ــد تطبي ــق بطاق ــة املاللظ ــة للجوانـ ـب

المتغير المستقل

تطبيق الِّبنام التدرييب
اإللكرتوين املقرتح

المتغير التابع

اجلانب املهاري

²η

1,74

مستوى
الداللة

مرتفع

وتشـ ــري النتـ ــائ ال ـ ـواردة يف اجلـ ــدول رقـ ــم (  ) 5السـ ــابق أن
لجــم تــأثري الِّبنــام املقــرتح علــى تنميــة اجلوانــب املهاريــة
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املتعلق ــة بتص ــميم وإنت ــاج مل ــف اإلجن ــاز اإللك ــرتوين بلغ ــت

فعالية الِّبنام املقرتح يف إكساب طالب كلية الرتبية مهارات

( ، ) 1,74وه ـ ــي نس ـ ــبة أك ـ ــِّب م ـ ــن (  )1,4كح ـ ــد أدىن

إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية ،كما اتفقت كذلك نتائ هذا

حلج ــم الت ــأثري ،وأق ــل م ــن ( )4كح ــد أعل ــى حلج ــم الت ــأثري،

البح مع نتائ دراسة العباسي (  3144م ) اليت توصلت

وهي تعتِّب نسبة مرتفعة كمؤشر على لجم التأثري .ومـن مث

إىل فاعلية التدريب اإللكرتوين عِّب الويب يف تنمية مهارات

ميكن القول بأن الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح كـان لـه

تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ طالب كلية

تــأثري علــى تنميــة اجلوانــب املهاريــة املتعلقــة بتصــميم وإنتــاج

الرتبية.

ملف اإلجناز اإللكرتوين لدخ معلمات املرللة الثانوية.

ثالثاً -توصيا الرحث

مناقشة نتائج الرحث الحال مع نتائج الدراسا السابقة

يف ضوء نتائ البح فإن البالثة توصي مبا يلي:

جاءت نتائ البح احلايل لتؤيد دراسة

) 2000 ( Kessel

اليت توصلت إىل أن استخدام اإلنرتنت يف التدريب وفر
للمتدربر الوصول إىل مستوخ التدريب املطلوب لسب
إمكانيات كل فرد ولسب الوقت املناسب له ،و
دراسة

Ragnan

وآخرين (

) 2002

اليت توصلت إىل وجود

زيادة يف وصيل املتدربر الذين استخدموا اإلنرتنت كوسيلة
تدريب ،لي وجدت فروق بر املقيام القبلي والبعدي يف
مدخ التحصيل ووسن اخلِّبات ،وأيضا دراسة
وآخرين( ) 2004

Kanji

اليت هدفت إىل التعرف على تأثري برنام

 استخدام الِّبنام التدرييب اإللكرتوين املقرتح لتدريبمنسويب ومنسوبات وزارة الرتبية والتعليم شاغلي الوظائف
التعليمية واإلدارية على تصميم وإنتاج ملف اإلجناز
اإللكرتوين.
 االهتمام بتدريب املعلمر واملعلمات أثناء إعدادهممبرللة ما قبل اخلدمة على اكتساب مهارات تصميم وإنتاج
ملف اإلجناز اإللكرتوين.
 االهتمام بتدريب املشرفر واملشرفات الرتبوير علىاكتساب مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين.

تدرييب عن بُعد لتطوير مهارات املعلمر أثناء اخلدمة
وتوصلت إىل أن التدريب باستخدام اإلنرتنت كان له تأثري

املعلمر واملعلمات سواء يف مرللة ما قبل اخلدمة أو مرللة

فعال يف وسر قدرات املعلمر املتدربر بغض النظر عن

أثناء اخلدمة.

خِّباهتم السابقة باحلاسب اآليل أو اإلنرتنت ،كما توصلت

 -االهتمام بتقومي استخدام املعلمر واملعلمات

الدراسة إىل أن التدريب عِّب اإلنرتنت كان ناجحا مع

للمستحدثات التكنولوجية لتحديد التياجاهتم التدريبية

املتدربر ،وتأيت نتائ

هذا البح

أيضا مؤيدا لدراسة

 -استخدام أنظمة التعلم القائم على الويب يف تدريب

وتوفريها.

مصطفى (  3111م) اليت هدفت إىل تصميم برنام تدرييب
عِّب اإلنرتنت لتنمية مهارات إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية
لدخ طالب كلية الرتبية وتوصلت نتائ الدراسة فيها إىل
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أبــو عــالم  ،رجــاء حممــود 3117 ( .م )  .منــاه البح ـ يف العلــوم النفســية
والرتبوية  ( .ط . ) 1القاهرة :دار النشر للجامعات.
أمح ـ ــد  ،من ـ ــال عب ـ ــد اخل ـ ــالق  3111( .م )  .اإلع ـ ــداد امله ـ ــين ألعض ـ ــاء هيئ ـ ــة
التــدريس يف ضــوء الفكــر الرتبــوي املعاصــر .ورقــة عمــل قُــدمت يف نــدوة تنميــة
أعضــاء هيئــة التــدريس  ،الريــاض  ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة امللــك ســعود .تــاريخ
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتجاع 4144 – 44- 2ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/
CollegeOfEducation/EducationDept/DocLib15/
Forms/AllItems.aspx
إ اعي ـ ــل  ،الغري ـ ــب زاه ـ ــر 3112( .م ) .التعل ـ ــيم اإللك ـ ــرتوين م ـ ــن التطبي ـ ــق إىل
االلرتاف
واجلودة ( .ط . )4القاهرة  :عامل الكتب.
توفيق  ،عبد الرمحن 3114( .م )  .التدريب عن بُعد باستخدام الكمبيوتر
واالنرتنت .موسوعة التدريب والتنمية ( .ط  . )3القاهرة.
جامع  ،لسن 3141 ( .م )  .تصميم التعليم ( .ط . )4عمان  :دار الفكر.
احلربش  ،جاسر  34-34 ( ،ابريل  3114 ،م ) .جتربة التعليم اإللكرتوين
بالكلية التقنية بِّبيده .ورقة عمل قُدمت يف الندوة العاملية األوىل
للتعليم اإللكرتوين  ،الرياض ،مدارم امللك فيصل .
لسن  ،إ اعيل حممد  3112 ( .م ) .ملف اإلجناز اإللكرتوين  .حلة التعليم
اإللكرتوين  .54-4، )3( ،تاريخ االسرتجاع 4144 -44-2هـ مـن
http://mansvu.mans.edu.eg/emag/show_article.
php?id=18
اخلالد ،حممد علي 3117 ( .م ) .االنرتنت قادم بقوة  .تاريخ االسرتجاع

4143 -4 -2هـ من
=http://www.internet.gov.sa/view?set_language
ar

س ــامل  ،أمح ــد حمم ــد 3111( .م )  .تكنولوجي ــا التعل ــيم والتعل ــيم اإللك ــرتوين .
الرياض  :مكتبة الرشد .

الس ــيد ،حمم ــد آدم أمح ــد  38 (.شـ ـوال –  4ذوالقع ــدة 4135،ه ـ ـ ) .امل ـ ـؤمتر
التقين السعودي الثال .
شـ ــاهر  ،سـ ــعاد أمحـ ــد 3117 ( .م ) .أثـ ــر التخصـ ــص األكـ ــادميي واألسـ ــلوب
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الط ــالب املعلم ــر بكلي ــة الرتبي ــة  .حل ــة تكنولوجي ــا التعل ــيم  ،اجلمعي ـة املص ـرية
لتكنولوجيا التعليم . 42 -4 )4( 47 ،

راشــد  ،علــي  .و حممــود  ،آمــال 3114 ( .م )  .اســتخدام احملــافظ اإللكرتونيــة
لتقيـيم الطـالب املعلمـر شـعبة العلــوم (كيميـاء _ فيزيـاء ) السـنة الرابعـة بكليــة
الرتبية بصور يف سلطنة عمان يف برنـام الرتبيـة العمليـة وأثرهـا علـى أدائهـم فيـه
واجتــاههم مــوه  .حلــة دراســات يف املنــاه  ،اجلمعيــة املص ـرية للمنــاه وطــرق
التدريس  ،كلية الرتبية  ،جامعة عر س .421 – 444 ، ) 81 ( 4 ،
زيتـ ـ ــون  ،كم ـ ـ ــال عب ـ ـ ــد احلمي ـ ـ ـد 3113 ( .م ) .تكنولوجي ـ ـ ــا التعل ـ ـ ــيم يف عص ـ ـ ــر
املعلومات واالتصاالت .القاهرة  :عامل الكتب .
صـقر  ،حممـد 3111 ( .م ) .فعاليـة اسـتخدام ملفـات التقيـيم اإللكرتونيـة علـى
تنمية املهـارات التدريسـية للطـالب املتـدربر بكليـة املعلمـر بـاجلوف واجتـاههم
موهــا  .حلــة الرتبيــة العلميــة  ،اجلمعيــة املص ـرية للرتبيــة العلميــة ،كليــة الرتبيــة ،
جامعة عر س. 451 – 434 ، ) 4 ( 2 ،
العباسي  ،حممد أمحد 31144( .م ) .فاعلية برنام إلكرتوين قائم علـى الويـب
لتنميــة مهــارات تصــميم وإنتــاج بعــض أدوات التقــومي اإللكــرتوين لــدخ طــالب
كليــة الرتبيــة  .حلــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة املنصــورة  ،كليــة الرتبيــة ،

4

(.114 - 147 ، ) 75
عبــد احلفــيظ ،إخــالص  .و بــاهي ،مصــطفى  .و النشــار ،عــادل3111 (.م ) .
التحليل اإللصـائي يف العلـوم الرتبويـة نظريـات -تطبيقـات -تـدريبات .القـاهرة
 :مكتبة األجنلو املصرية.
عبد العاطي ،لسن الباتع حممد 3114( .م )  .برنام مقرتح لتـدريب املعيـدين

واملدرسر املساعدين بكلية الرتبية جامعة اإلسكندرية على بعض استخدامات
شبكة اإلنرتنت وفقا اللتياجاهتم التدريبية .رسالة ماجستري غري منشـورة.كليـة

الرتبية  ،جامعة اإلسكندرية  ،اإلسكندرية.
عب ــد العزي ــز  ،مح ــدي  3118( .م )  .التعل ــيم االلك ــرتوين  :الفلس ــفة املب ــاد ،
األدوات ،التطبيقات( .ط . )4عمان  :دار الفكر .
غلــوم  ،منصــور 34-34 ( .ابريــل 3114 ،م ) .التعلــيم االلكــرتوين يف مــدارم
وزارة الرتبي ــة بدولـ ــة الكويـ ــت  .حب ـ ـ مق ــدم يف النـ ــدوة العاملي ـ ـة األوىل للتعلـ ــيم
االلكرتوين ،الرياض ،مدارم امللك فيصل .
قسطنطينو ،ب  .و لورينزو  ،م  3111 ( .م )  .ملف اإلجناز املهين دليل
املعلم للتميز  ( ،ترمجة حممد سليمان ) فلسطر  ،غزة  :دار الكتاب
اجلامعي .
مازن ،لسام الدين حممد 3112( ،م  ،أغسطس )  .الرتبية العلمية لتوظيف
مهارات تكنولوجيا املعلوماتية يف تصميم وإعداد واستخدام ملفات اإلجناز
اإللكرتونية  .ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العلمي الثال عشر الرتبية العلمية :
املنه واملعلم والكتاب دعوة للمراجعة  ،مصر  ،اجلمعية املصرية للرتبية
العلمية .
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 فعالية برنام مقرتح لتنمية مهارات. )  م3111 ( .  أكرم فتحي،مصطفى
 رسالة دكتوراه غري.إنتاج مواقع اإلنرتنت التعليمية لدخ طالب كلية الرتبية
.  قنا،  جامعة جنوب الوادي،  كلية الرتبية، منشورة
 التعلــيم االلكــرتوين األســس.) م3111 ( . أمحــد،  و املبــارك.  عبــداهلل،املوســى
. الرياض.  شبكة البيانات.والتطبيقات
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Abstract
This research aimed to measure the impact of a proposed electronic training program to develop the skills of designing and
producing an electronic portfolio of the secondary stage teachers. The research community consisted of the secondary
school teachers in Jeddah. The researcher used the quasi-experimental method with one group to test the impact of the
independent variable (the electronic training program) on the two dependant variables: the cognitive aspects of designing
and producing electronic portfolio and the skilful aspects of designing and producing electronic portfolio of the secondary
stage teachers. The researcher designed four tools: a list of designing and producing electronic portfolio skills to determine
the training needs of the teachers in the field of designing and producing electronic portfolio, a cognitive test to measure
the cognitive aspects of designing and producing electronic portfolio, an observation card to assess the skills of designing
and producing electronic portfolio of the secondary stage teachers and a proposed electronic training program to develop
the skills of designing and producing electronic portfolio according to the standards of the instructional design. The
research results were as follows: there are statistically significant differences between the average scores of the pre-test and
the post-test of the cognitive aspects related to the skills of designing and producing electronic portfolio in favour of the
post-test, there are statistically significant differences between the average scores when using the observation card for the
skilful aspects related to designing and producing an electronic portfolio and the third result was that the proposed
electronic training program has an impact on the development of the skilful aspects of designing and producing an
electronic portfolio.
Keywords: A proposed electronic training program, skills of designing and producing electronic portfolio, electronic

portfolio
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(مالحق)

االخترار التحصيل لقياس الجوانب الماريية لمهارا تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون
التاريخ

االسم /

/

4143 /هـ

عزيزت المالمة
لديك يف تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين ِ ،
لك اختبار موضوعي يهدف إىل قيام اجلانب املعريف ِ
مقدم ِ
وإليك
بعض التعليمات و املاللظات اليت جيب مراعاهتا عند اإلجابة على األسئلة .
يتكون هذا االختبار من جزئر :
اجلزء األول سؤال املطلوب منك فيه متييز العبارة الصحيحة من العبارة اخلاطئة ويتضمن  41عبارة .
اجلزء الثاين سؤال عبارة عن اختيار من متعدد املطلوب ِ
منك فيه اختيار اإلجابة الصحيحة  ،ويتضمن  41فقرة.

-

تعليمات االختبار :
 اقرئي السؤال جيدا قبل اإلجابة عليه . إذا مل تكوين متأكدة من اإلجابة أتركي السؤال وعودي إليه اللقا . ال ترتكي أي سؤال دون إجابة . الزمن املخصص لإلجابة على أسئلة االختبار هو  35دقيقة فقط .ِ
وإليك بعض األمثلة اليت توضح طريقة اإلجابة على األسئلة :
الارارة
4

ملف اإلجناز اإللكرتوين مثله مثل ملف اإلجناز الورقي لكنه يعتمد على الوسائط املتعددة يف
عرض وثائق عملييت التعليم والتعلم .

اإلجابة


وسائل نشر ملف اإلنجاز اإللكترون :


( ) األسطوانة املدحة

( 

CD

) الِّبيد االلكرتوين E-mail

 ) ( مجيع ماسبق
السؤال األول

ضا عالمة ف )أما الارارة الصحيحة وعالمة ف×) أما الارارة الخاطئة ييما يل :
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الارارة
1

ملف اإلجناز اإللكرتوين مثله مثل ملف اإلجناز الورقي  ،لكنه يعتمد على الوسائط املتعددة يف عرض
وثائق عملييت التعليم والتعلم .

2

ملف اإلجناز اإللكرتوين أداة للتقومي الذايت.

1

مللف االجناز اإللكرتوين خيارات حمدودة يف أشكاله وهيئات تقدميه .

1

يعتِّب ملف العرض من أنواع ملفات اإلجناز للمعلم قبل اخلدمة .

5

يتشابه ملف اإلجناز اإللكرتوين للمعلم مع ملف االجناز االلكرتوين للطالب .

6

يتطلب تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين القدرة على التعامل مع شبكة اإلنرتنت Internet

7
8
9

11

اإلجابة

مرللة القرار يف تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوين يتم فيها وديد هدف استخدام ملف االجناز
االلكرتوين  ،ومجهور امللف  ،ونوعية حمتوخ امللف .
يُعد توفر اخلصوصية واحلماية من صفات ملف اإلجناز اإللكرتوين اجليد .
يتكون اإلطار العام لواجهة برنام  OneNoteمن شريط القوائم  ،أشرطة األدوات  ،مربع البح
 ،شريط التنقل .
ال ميكن يف برنام  OneNoteلفظ دفاتر ماللظات الهتمامات خمتلفة يف أماكن خمتلفة على
جهاز الكمبيوتر .

11

من وظائف شريط التنقل يف برنام  OneNoteعرض قائمة كاملة لكافة دفاتر املاللظات.

12

يتم إنشاء مقطع جديد يف برنام  OneNoteمن قائمة ملف .
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خنتار اخليار " عالمة " من شريط األدوات اللتقاط صورة لكل أو جلزء من شاشة على جهاز

11

الكمبيوتر وإدراجها كصورة إىل املاللظات يف برنام OneNote

11

ال توفر خاصية البح يف برنام  OneNoteالبح يف كافة دفاتر املاللظات .

السؤال الثان
اختاري اإلجابة الصحيحة من بين الخيارا التالية  ,بوضع عالمة ف )أما الارارة الصحيحة :
 -1تكمن أهمية ملف اإلنجاز اإللكترون ي أنه :
 ) ( يقلل خمزون املعلومات اليت يتضمنها .
 ) ( من السهل إدارة عملية التقييم من خالله.
 ) ( من السهل التحكم فيه من لي لفظ املعلومات وتعديلها وعرضها
 -2واحد مما يل ياد من ميزا ملف اإلنجاز اإللكترون :
 ) ( أداة للتقومي الذايت و تقومي اآلخرين .
 ) ( يعرض النمو والتطور املوثوق باألدلة والِّباهر .
 ) ( إجراء احلذف و اإلضافة دون احلاجة إىل إعادة العمل بأكمله.
 -1من مكونا ملف اإلنجاز االلكترون للمالم :
 ف ) نتائ الطالب
 ) ( كتابات الطالب من مقاالت و ملخصات و تقارير .
 ) ( صفحات من التأمالت واالنطباعات الذاتية للطالب .
 -1من متطلرا وأدوا تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون :
( 

) برنام ضاغط للملفات مثل برنام WinRAR

( 

) كامريا رقمية Digital Camera

( 

) مجيع ماسبق

 -5من الررمجيا المستخدمة ي تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكترون :
( 

) برنام معاجلة الصور مثل الفوتوشوب Photoshop

( 

) برنام معاجلة الصوت مثل Sound forg
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) برنام تصميم صفحات الويب مثل FrontPage

 -6المرحلة الت يتم ييها اختيار الوسائل المناسرة لنوعية ملف اإلنجاز اإللكترون :
( 

) مرللة اإلنتاج

( 

) مرللة التخطيط و التصميم

( 

) مرللة القرار و االختيار

 -7من وسائل نشر ملف اإلنجاز اإللكترون :
 ) ( األسطوانة املدحة ( .) CD
( 

) الِّبيد االلكرتوين E-mail

( 

) مجيع ماسبق

 -8الجمع بين مهارا التقنية المتاددة الوسائط وملف اإلنجاز ينتج عنه ممارسة المالم لمهارا عدة منها :


( ) التقومي الذايت

 ) ( اختاذ القرار والتخطيط
 ) ( التأمل الفكري
 -9برنامج  OneNoteعرارة عن :
( 

) نسخة إلكرتونية من الدفرت الورقي

( 

) صفحة مستندات.

( 

) لقيبة ملفات الكرتونية

-11يتم إضاية ارتراط تشار ي برنامج  OneNoteمن:
 ) ( قائمة إدراج
 ) ( قائمة ملف
 ) ( قائمة مشاركة
-11يستخد األمر تشغيل الطراعة لـ  OneNoteلـ :
( 

) طباعة نسخة من حمتويات ملف إىل برنام OneNote

 ) ( إدراج مستندات وملفات
 ) ( لصق لقطة شاشة
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-12تستخد القوالب ي برنامج  OneNoteلـ :
 ) ( تطبيق ختطيط صفحة منتظم وتصميم الصفحات
 ) ( وسر مظهر صفحات دفرت املاللظات
 ) ( مجيع ماسبق
 -11من خيارا حفظ صفحا ديتر المالحظا ي برنامج : OneNote
( 

) احلفظ بتنسيق xlsx

( 

) احلفظ بتنسيق PDF

( 

) احلفظ بتنسيق pptx

 -11يستخد األمر " إدراج الملفا كنسا مطروعة " ي برنامج  OneNoteلـ :


( ) إلدراج صفحة مستند أو ملف كصورة يف دفرت املاللظات
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مقدمة ي اإلحصاء ي علم النفس الطراة الخامسة ,عدد الصفحا  671سنة النشر2111:
Introduction to Statistics in Psychology, 5th edition
By Dennis Howitt & Duncan Cramer
January 2011
Pearson Education
Distributed by Trans-Atlantic Publications
ISBN: 9780273734307
670 Pages, Illustrated

ع ــرض
السيد محمد أبو هاشم
قسم علم النفس

كلية التربية -جاماة الملك ساود
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يتكون الكتاب من ستة أقسام ،حيتوي كل قسم عددا
من الفصول ،و يضاف إليها اثين عشر ملحقا ،وفهـرم
األ اء واملوضوعات ،عالوة على فهرم حمتويات
الكتاب .ويورد الكتاب يف كل فصل عرضا مث مقدمة
يليها االختبارات اإللصائية مث نقاط مفتاليه ووليل
باستخدام الِّبنام اإللصائي . SPSS
يتناول القسم األول من الكتاب اإلحصاء الوصف
 Descriptive statisticsويشتمل على مانية فصول
ابتداء من الفصل األول لىت الفصل الثامن ،وتناقش
هذه الفصول :اإللصاء وأأليته ووصف البيانات
وذلك من خالل عرض الوظائف الرئيسة للتقنيات
اإللصائية واليت من خالهلا ميكن تقسيم اإللصاء إىل
Inferential
إلصاء وصفي وإلصاء استداليل
 statisticsواملتغريات الكمية والنوعية ومستويات القيام
األربعة :اال ي أو التصنيفي ،والرتيب أو الرتتييب ،
والفرتي أو الفئات املتساوية ،والنسيب مع إعطاء أمثلة
توضيحية لكل مستوخ من هذه املستويات .وطرق
عرض البيانات باستخدام اجلداول التكرارية سواء
جداول تكرارية للدرجات أو الفئات وكيفية توزيع
الدرجات يف فئات ،والرسوم البيانية واليت تشمل
القطاعات الدائرية واألعمدة .ومقاييس النزعة املركزية:
املتوسط احلسايب ،والوسيط ،واملنوال وكيفية لساهبا
من الدرجات اخلام واجلداول التكرارية ،وخصائص كل
منها ومقارنة بر املقاييس الثالثة اليت تعتِّب مؤشرات
إلصائية للحكم على البيانات ،وكيفية كتابة تقرير
إلصائي للبيانات .واحلكم على اعتدالية توزيع
الدرجات باستخدام الكثري من املؤشرات اإللصائية
وهي :التباين واملدخ واملنحب الطبيعي ،ومعامل االلتواء
ولدوده وخصائص االلتواء السالب ،وااللتواء املوجب.

والتفلطح واملنحنيات التكرارية والتوزيعات التكرارية
الثنائية واملتعددة واملنحب التكراري التجميعي.
واملئينيات واالمراف املعياري ،والدرجات الزائية – Z
 Scoreوالتوزيع املعياري الطبيعي .والعالقات بر
متغريين أو أكثر وذلك يف لاالت :متغريين ع ــددين،
ومتغريين ا ير ،ومتغري ا ي واآلخر عددي.
واالفرتاضات األساسية لالرتباط من لي لجم العينة
ونوع البيانات ،واالعتدالية ،واستخدام شكل االنتشار
 Scatter plotيف التعرف على طبيعة العالقــة بر
املتغريين لي يتم من خالل هذا الشكل وديد قوة
العالقة واجتاهها ونوعها .وتفسري معامالت االرتباط.
واملعادالت اإللصائية حلساب معامل االرتباط:
بريسون ،ومعامل ارتباط الرتب لسبريمان ،ومعامل
كندال .واختبارات الداللة ملعامالت االرتباط.
واالمدار ويشمل اخللفية النظرية ومعادالت االمدار
واخلطأ املعياري وتأثريه ىف معادالت االمدار.
واالفرتاضات األساسية لالمدار :أن يكون املتغري التابع
متغريا متصال ومستوخ قياسه ال يقل عن املستوخ
الفرتي أو النسيب ،بينما املتغري املستقل قد يكون
مستوخ قياسه ترتيبا أو فرتيا أو نسبيا ،وال جيوز
استخدام مستوخ القيام اال ي 1ويعتمد االختالف
بر القيمة املتنبأ هبا والقيمة الفعلية على لجم العالقة
بر املتغريين فإذا كانت العالقة مرتفعة يقل الفرق بر
القيم الفعلية والقيم املتنبأ هبا ،أما إذا كانت العالقة بر
املتغريين منخفضة فإن هذا الفرق يزداد1
أما القسم الثان

يتناول اخترارا

الداللة

 Significance testingويشتمل على عشرة فصول
ابتداء من الفصل التاسع لىت الفصل الثامن عشر،
وتناقش هذه الفصول :العينات واجملتمعات :التعميم
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واالستدالل واالفرتاضات النظرية ،وخصائص العينات
العشوائية ،وفرتات الثقة والداللة اإللصائية ملعامالت
االرتباط ،واخلطأ املعياري ،واالمراف املعياري
ملتوسطات العينات ،واالفرتاضات اإللصائية الختبار
النسبة التائية  :العشوائية ،والفرق بر لجم اجملموعات،
ولجم العينة واعتدالية توزيع الدرجات .واختبار ت
للمقارنة بر عينتر للدرجات املرتبطة وهي عينة يطبق
عليها االختبار مرتر ،أو عينة يطبق عليها اختباران
خمتلفان ،واختبار ت للمقارنة بر عينتر للدرجات غري
املرتبطة أو املستقلة أو اجملموعتر املختلفتر ،ومربع كا
لالختالفات بر العينات للبيانات التكرارية من خالل
مقارنة التكرارات املاللظة والتكرارات املتوقعة،
وتصحيح يتس  Yates's correctionوبدائل مربع كا.
واختبار فيشر لاللتمالية ،واختبار مربع كا للعينات
املرتابطة – اختبار مكنمار ،ومستويات الداللة،
واختبارات الداللة :الذيل الوالد مقابل الذيلر – one
،tailed versus two – tailed significance testing
واختبارات الرتب يف اإللصاء الالمعلمي
 Nonparametric statisticsاختبارات العينات املرتابطة
و اختبار اإلشارة ،واختبار ولكوكسون لألزواج املرتابطة
كاختبارات إلصائية بديلة الختبار ت للعينات
املرتابطة .واختبارات العينات غري املرتابطة  :اختبار مان
ويتين وهو البديل الالمعلمي الختبار ت للعينات
املستقلة.
ويتناول القسم الثالث مقدمة ي تحليل التراين
 Introduction to analysis of varianceو يشتمل على
عشرة فصول ابتداء من الفصل التاسع عشر لىت
الفصل الثامن والعشرين ،وتناقش هذه الفصول :اختبار
النسبة الفائية للمقارنة بر تباينر ،ووليل التباين

179

ألادي االجتاه للعينات غري املرتبطة ،وهو أبسط أنواع
وليل التباين ويتعامل مع متغري مستقل والد ،ومتغري
تابع والد أي وجود متغريين على األقل ،ووليل التباين
للدرجات املرتبطة أو القياسات املتكررة للمتغري التابع
وليست للمتغري املستقل ،والتحليل ثنائي االجتاه
للدرجات غري املرتبطة ويستخدم يف لالة وجود
متغريين مستقلر ومتغري تابع والد .واملقارنات املتعددة
 Post Hoc Multiple comparisonsوتستخدم يف لالة
داللة الفروق لتحليل التباين ،وتنقسم هذه االختبارات
إىل قسمر :اختبارات تفرتض تساوي التباينات بر
حموعات املقارنة ،واختبارات تفرتض عدم تساوي
التباينات .والتصميم املختلط ،Mixed – design
ووليل التغاير أو التباين املصالب )) ANCOVA
ويستخدم لعزل أثر املتغريات الدخيلة ،والتحليل متعدد
املتغريات ) (MANOVAوهو التحليل املناسب يف
لالة وجود عدة متغريات تابعة ،ووليل الدالة التميزية
. Discriminant function ) analysis

ويتناول القسم الرابع احصاء االرتراطا

األكثر

تقدماً
يشتمل على مخسة فصول ابتداء من الفصل التاسع
والعشرين لىت الفصل الثال والثالثر ،وتناقش هذه
الفصول :االرتباط اجلزئي ،ويستخدم لتحديد العالقة
اخلطية بر متغريين بعد لذف تأثري متغري أو متغريات
أخرخ عليهما  ،أليانا تكون العالقة بر متغريين غري
واضحة أو غري دقيقة بسبب تأثري متغري أو متغريات
أخرخ على هذه العالقة  ،واملتغريات الوسيطة واملعدلة،
والتحليل العاملي تبسيط البيانات املعقدة من خالل
عرض التطور التارخيي للتحليل العاملي ،واملفاهيم
الرئيسة يف التحليل العاملي :التشبع ،واجلذر الكامن،
واالشرتاكيات ،والشيوع ،واملصفوفة االرتباطية .وتدوير
More advanced correlational statistics

و
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وعدم تدوير العوامل والتدوير املتعامد أو التدوير املائل
 ،Orthogonal or oblique rotationوعدد العوامل
املستخلصة ،والتحليل العاملي التوكيدي مقابل التحليل
Confirmatory versus exploratory
االستكشايف
 ،factor analysisواالمدار املتعدد واالرتباط املتعدد يف
لالة وجود أكثر من متغري مستقل ،ووليل املسار path
 analysisمن خالل عرض التعريفات والنماذج
املختلفة لتحليل املسار واالفرتاضات الرئيسة والفرق بر
وليل املسار ووليل االمدار املتعدد.

املالئمة  ،Goodness – of- fitودرجات احلرية ،ومربع
كا لبريسون ،ومربع كا لاللتمال األقصى والفرق
بينهما ،ومنوذج التكرار املتساوي ،ومنوذج التأثري الرئيس،
وذلك من خالل مثال عملي ملتغريين وآخر لثالثة
متغريات ،واالمدار اللوجسيت املتعدد Multinomial
 logistic regressionواحلاالت اليت جيب فيها استخدام
هذا النوع من التحليل ،ومقارنة بر وليل الدالة
التمييزية واالمدار اللوجسيت ،واالمدار اللوجسيت ذي
احلدين.

المتقدمة المتنوعة

يتبع األقسام الستة اثين عشر ملحقا للتوزيعات ومجيع
االختبارات اإللصائية املعلمية والالمعلمية .مث قاموم
مصطلحات يشمل تعريفات خمتصرة جلميع
املصطلحات الواردة يف الكتاب

ويتناول القسم الخامس التقنيا

 Assorted advanced techniquesويشتمل على
أربعة فصول ابتداء من الفصل الرابع والثالثر لىت
الفصل السابع والثالثر ،وتناقش هذه الفصول :وليل
القوة اإللصائية ،والداللة العملية ولجم التأثري Effect
 Sizeلبعض االختبارات اإللصائية :مربع كا ،واختبار
ت ،ووليل التباين ،واالختبارات اإللصائية الالمعلمية.
وما وراء التحليل  Meta – analysisتعريفاته وخطواته
اإلجرائية مبثال عملي ،والثبات يف االختبارات
واملقاييس ،والذي يقصد به اتساق الدرجات عِّب الزمن،
وطرق التحقق من ثبات املفردات :وليل املفردات
باستخدام االرتباط مع الدرجة الكلية ،وثبات التجزئة
النصفية ،ومعامل ألفا ،وطريقة إعادة التطبيق ،ومعامل
كابا
أما القسم السادس ييتناول التقنيا

للريانا االسمية أو النوعية

وأخريا دعوة ألعضاء هيئة التدريس والبالثر وطلبة
الدراسات العليا لقراءة هذا الكتاب واالستفادة منه

المتقدمة

Advanced qualitative

 or nominal techniquesويشتمل على ثالثة فصول
ابتداء من الفصل الثامن والثالثر لىت الفصل األربعر
وتناقش هذه الفصول :الطرق اخلطية اللوغارتيمية من
خالل عرض ملفاهيم :التفاعل ،والنماذج  ،ومؤشرات
رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  481 – 477الرياض( ،شعبان 4141هـ /يونيه 3144م)

عرض الرسائل العلمية اليت نوقشت عام 4141هـ يف اجلامعات السعودية

181

عرض الرسائل الالمية للجاماا الساودية للاا 1111هـ
عنوان الرسالة
4

اسم الطالب

أوالً :رسائل الدكتوراه
سعد بن معتاد عايد
مدخ استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف وسر اداء
العتييب
ادارة املوارد البشرية يف املنظمات احلكومية االمنية واملدنية
مبدينة الرياض

الجاماة
جامعة نايف العربية
للعلوم االمنية
جامعة امللك سعود

3

تطوير مناه الكليات التقنية يف اململكة العربية السعودية يف
ضوء اقتصاد املعرفة

خالد بن حممد بن رشيد
احلميضي

4

تصور مقرتح لِّبنام تطوير املهارات القيادية لطالب
اجلامعات السعودية يف ضوء اخلِّبات والتجارب الدولية

مبارك بن سامل سيف ال جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
سيف

1

الكفاءات الداخلية الكمية لكليات اجملتمع يف اجلامعات
السعودية

سعود بن رغيان بن
السمين الرويلي

5

أثر برنام إثرائي مقرتح قائم على منوذج "األنشطة اإلثرائية"
على مهارات التفكري الناقد والتحصيل يف العلوم للطالبات
املوهوبات والفائقات يف املرللة املتوسطة

مشاعل بنت بكر بن
راشد البكر

1

اهلوي ـ ــة االجتماعي ـ ــة اجلنوس ـ ــية و عالقته ـ ــا بأي ـ ــديولوجيا ال ـ ــدور صاحل عبد العزيز الزهراين
اجلنوسي و التوافق النفس-اجتماعي :دراسة للذكور و اإلناث
السعودير مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية (دكتوراه)

جامعة امللك سعود

جامعة امللك سعود
جامعة امللك سعود

ثانياً :رسائل الماجستير

4

واقع ممارسة مديرات املدارم الثانوية احلكومية مبدينة تبوك
ملهارات االتصال االداري

هيلة بنت ناصر بن أمحد جامعة االمام حممد بن
سعود االسالمية
العنقري

3

واقع ممارسة مشرفات اإلدارة املدرسية ملهارات التخطيط
اإلسرتاتيجي يف مدينة الرياض

لفصة بنت عبد الكرمي
بن عبد اهلل الفايز

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

4

واقع ممارسة مديرات رياض االطفال احلكومية مبدينة الرياض
لدورهن يف وقيق املشاركة اجملتمعية

عفاف بنت ذعار بن
مطلق العتييب

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

1

واقع ممارسة مديرات املدارم الثانوية احلكومية مبدينة تبوك
ملهارات االتصال االداري

شاهيناز بنت عبيد
عبداهلل اخلالدي

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

5

واقع ممارسة املديرات ال دوارهن يف الرتبية االبداعية لدخ
طالبات مدارم التعليم العام مبحافظة لوطة بين متيم

نبيلة بنت علي سعد
التميمي

جامعة االمام حممد بن
سعود االسالمية

1

واقع ممارسة مشرفات اإلدارة املدرسية مبدينة الرياض إلدارة

هيلة بنت ناصر بن أمحد جامعة االمام حممد بن
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التغيري و سبل التطوير

العنقري

سعود االسالمية

7

واقع تطبيق االدارة االلكرتونية يف اقسام العلوم والدراسات
الطبية امعة املللك سعود

اماين بنت ابراهيم بن
لسن الصاحل

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

8

واقع تفعيل املعلمات السلوب احلوار يف تنمية الشخصية
االسالمية لدخ طالبات املرللة الثانوية مبدينة الرياض

اميان بنت سطام بن زيد
العتييب

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

2

واقع الِّبام التدريبية مبركز االمري سلمان لبناء القادة مبدرسة
الرياض االهلية

نورة عبدالوهاب ال مقرن جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
الشهراين

41

مدخ توفر كفايات تدريس املنه املطور لدخ املعلمات يف
رياض االطفال االهلية

ابرار بنت عبداهلل حممد
الغذامي

جامعة امللك سعود

44

مدخ استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف وسر اداء
ادارة املوارد البشرية يف املنظمات احلكومية االمنية واملدنية
مبدينة الرياض

سعد بن معتاد عايد
العتييب

جامعة نايف العربية
للعلوم االمنية

43

عالقة كل من اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا مهارات
مواجهة الضغوط بالتحصيل الدراسي لدخ طالبات جامعة
امللك سعود

ناديه بنت صاحل العوده

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

44

دور رياض األطفال يف غرم خلق اإليثار من وجهة نظر
املعلمات مبدينة الرياض

جنالء بنت حممد بن
عبدالرمحن السويلم

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

41

دور املعلم يف الرتبية الصحية لطالب الصفوف األولية مبدينة
الرياض

رشيد بن سامل بن عبداهلل جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
الرشيد

45

دور املشرف الرتبوي يف تعزيز االمن الفكري لدخ معلمي
املرللة الثانوية مبدينة الرياض

عبدالكرمي بن سليمان
الشثري

41

دور األنشطة غري الصفية يف تنمية مهارات االتصال
االجتماعي لدخ طالبات املرللة املتوسطة يف املدارم األهلية
مبدينة الرياض

هيا بنت سليمان بن
عبداهلل احملارب

47

دور األمن الوظيفي يف تنمية اإلبداع لدخ معلمات املدارم
األهلية مبدينة الرياض من وجهة نظر املديرات واملشرفات
الرتبويات

48

دور االدارة املدرسية يف عالج املشكالت السلوكية لدخ بعض فهد بن مسحل بن عقيق جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
العتييب
طالب الرللة الثانوية جتاه معلميهم يف مدينة الرياض من

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

نورة بنت بداح بن حمسن جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
السهلي
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وجهة نظر املشرفر الرتبوير ومديري املدارم الثانوية
42

دور اإلدارة املدرسية يف احلد من السلوك العدواين لدخ
طالبات مدارم املرللة الثانوية احلكومية مبدينة الرياض

بدرية محد عبداهلل
اخلميس

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

31

درجة توافر واألية متطلبات ادارة اجلودة الشاملة يف برام
صعوبات التعلم

مشعل بن عبد الرمحن
احلميد

جامعة امللك سعود

34

دراسة الضغوط املهنية لالختصاصير االجتماعير وتأثريها
على أدائهم الوظيفي

رمي شريدة امحد العمريي

جامعة امللك سعود

33

تقومي حمتوخ كتاب االلياء للصف االول الثانوي يف ضوء
معايري جودة مقرتلة

مشعل بن خالد محود
املطريي

جامعة امللك سعود

34

تقومي كتاب الرتبية االسرية املقرر على طالبات الصف األول نورة بنت عبداهلل محد
متوسط يف ضوء معايري الكتاب املدرسي اجليد من وجهة نظر الراشد
املعلمات و املشرفات الرتبويات مبدينة الرياض

31

تفعيل دور االدارة املدرسية يف تشجيع طالب املرللة املتوسطة ماجد بن فهد بن حيىي
العمري
احلكومية مبدينة الرياض على القراءة احلرة من وجهة نظر
ومعلمي تلك املدارم
ُمشريف ُ

جامعة االمام حممد بن
سعود االسالمية
جامعة االمام حممد بن
سعود االسالمية
جامعة امللك سعود

35

أألية استخدام اسرتاتيجيات تعديل املنه الدراسي العام لتلبية غادة ناصر رشود آل
االلتياجات الرتبوية للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة موسى
نظر املعلمر

31

املشاركة اجملتمعية كمدخل لتطوير التعليم االبتدائي  :دراسة
ميدانية على املدارم االبتدائية احلكومية للبنات يف مدينة
الرياض

نعيمة بنت حممد بن
عبداهلل الغريض

37

الكفايات الالزمة ملديرات مدارم املرللة االبتدائية يف مدينة
الرياض

سحر بنت عبد العزيز بن جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
عبد الرمحن الغليقة

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

38

العزو السبيب للنجاح والفشل يف العالقات الزوجيه يف ضوء
نظرية وينر

مي بنت عبدالعزيز
العسعوم

جامعة امللك سعود

32

الصعوبات اليت تواجه معلمي العلوم الشرعية يف التعليم
الثانوي القائم على نظام املقررات من وجهة نظر املعلمر
واملشرفر

خالد بن علي بن أمحد
الغامدي

جامعة امللك سعود

41

الصعوبات اليت تواجه تدريس مقرر لغيت اجلميلة للصف الرابع

تركي بن زيد التمامي

جامعة اإلمام حممد بن

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  487 – 484الرياض( ،شعبان 4141هـ/يونيه  3144م)

184

عرض الرسائل العلمية اليت نوقشت عام 4141هـ يف اجلامعات السعودية

سعود اإلسالمية

االبتدائي واحللول املقرتلة هلا من وجهة نظر املعلمر
واملشرفر
تركي بن عبدالرمحن
السلطان

44

احلصيلة املعرفية لبعض املفاهيم الفسيولوجية والتدريبية ملدريب
كرة القدم وعالقتها ببعض استجابات االداء البدين والوظيفي
لالعبر السعودير

43

التوافق الزواجي وعالقته بالعنف ضد الزوجة :دراسة على عينة وسام بنت علي لسام
الدين
من النساء املتزوجات العامالت وغري العامالت يف مدينة
الرياض

جامعة امللك سعود

جامعة امللك سعود

44

االلتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات العاملر يف مدارم
تعليم الكبار احلكومية مبدينة الرياض  :دراسة ميدانية

صاحل بن ناعم ال
عجالن العمري

جامعة امللك سعود

41

األمناط القيادية اليت ميارسها مشرفو برام الرتبية الفكرية
امللحقة مبدارم التعليم العام يف مدينة الرياض

طارق بن عبد اهلل
سليمان احلماد

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

45

االلتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس امعة اجملمعة
من وجهة نظرهم

ممدوح بن عثمان بن
عبداهلل أبالسر

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

41

االلتياجات التدريبية الالزمة ملدربات مراكز التدريب الرتبوي
مبدينة الرياض

علياء بنت علي صاحل
احلمادي

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

47

االبعاد اجملتمعية للعقم يف اجملتمع السعودي دراسة على عينة
من الزوجات العقيمات يف مدينة الرياض

سهام بنت حممد العزام

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

48

االلتساب على التدخر دراسة ميدانية تقومية على اجلهود
الر ية والتطوعية ملكافحة التدخر يف اململكة العربية السعودية

حممد بن فهد الفرحيي

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

42

اساليب مواجهة الضغوط وعالقتها بتأكيد الذات لدخ
طالب املرللة الثانوية يف حمافظة مهد الذهب

أمحد حممد عرايف

42

 JUSURأثر استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين جسور لنان سعد علي آل
على التحصيل املعريف والدافعية لإلجناز يف مادة اللغة اإلجنليزية عالم
لدخ طالبات السنة التحضريية جلامعة البالة باملخواة

جامعة ام القرخ
جامعة البالة

11

اثر استخدام موقع االشراف الرتبوي االلكرتوىن على تنمية
مهارات االداء االداري وسرعة اجناز املهام لدخ املشرفات
الرتبويات يف منطقة البالة

فتحية مسفر حممد
الغامدي

جامعة البالة

14

اثر استخدام برحية تعليمية يف اكتساب مفردات اللغة

اميان غرم اهلل مقبول آل

جامعة البالة
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13
14
11

االجنليزية لدخ طالبات الصف االول متوسط مبدينة البالة

مقبول

جتاهات معلمي الرياضيات يف املرللة االبتدائية مو استخدام
دليل املعلم ومدخ افادهتم منه

مدجل بن ابراهيم بن
عبداحملسن اللعبون

The Role of Interpersonal EFL Teacher

Nada Aldhafiry

Behaviour in Enhancing Saudi Students’ Learning
The relationship between depression and dietary

Waad Al-Fawaz

intake of vitamin B12, folate and omega 3 fatty

185

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية
جامعة االمام حممد بن
سعود االسالمية
جامعة امللك سعود

acids in Saudi youth

15
11
17

The impact of using edutainment in EFL

Mona M. Al-

grammar classrooms on 3rd intermediate students

Suhaibani

جامعة االمام حممد بن
سعود االسالمية

Investigating Imam University Students ’Reading

Fatimah Abdullah

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

Al-Yami

Strategies Online
Inentifying typical and Atypical Manifestions of

Ahmed

Pragmatic Language Impairmetin in Arabic: A

Mohammed Saleh

multi- method study of Inividuals with

ALduais

جامعة امللك سعود

Developmental

18

Iman
English Language Teaching in the Preparatory

MohammedKhidr

Year at King Saud University Between Grammar

Oraif

جامعة امللك سعود

and Communication

12

”An evaluation of "flying high for Saudi Arabia

Nada Saleh

series: teachers’ perspectives

Alsughaier

جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية

51

مظاهر التشبه عند الشباب أسباهبا وعالجها من منظور الرتبية عبداهلل بن غالب
العواجي
اإلسالمية

54

التوافق النفسي و املساندة االجتماعيـة لـدخ مريضـات سـرطان وضحى مطلق العتييب
الثدي بعد استئصال الورم

جامعة امللك سعود

53

فاعليــة برنــام إرشــادي مجعــي خلفــض درجــة الضــغوط النفســية رمي فهيد احلريب
لدخ أمهات التلميذات املتخلفات عقليا

جامعة امللك سعود

54

العــزو الســبيب للنجــاح و الفشــل يف العالقــات الزوجيــة يف ضــوء مي عبد العزيز العسعوم جامعة امللك سعود

اجلامعة اإلسالمية
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نظرية واينر
51

درجة التشابه يف مستوخ التدين و بعض املتغريات الدميوجرافية شرعاء سامل الشهري
و عالقتها بالتوافق الزواجي لدخ عينة من األزواج السعودير

جامعة امللك سعود

55

املساندة االجتماعية و اخلجل كمنبئات بإدمان االنرتنت لدخ هال لسر اليامي
طالبات جامعة امللك سعود

جامعة امللك سعود

51

عالق ــة ك ــل م ــن اسـ ـرتاتيجيات ال ــتعلم امل ــنظم ذاتي ــا و مه ــارات ناديه صاحل العوده
مواجهــة الضــغوط بالتحصــيل الدراســي لــدخ طالبــات جامعــة
امللك سعود

جامعة امللك سعود

57

اخلصـائص الســيكومرتية ملقيــام فعاليـة الــذات البحثيــة يف ضــوء إهلام أمحد غرميي
من ــوذج بيش ــكي ل ــدخ طلب ــة الدراس ــات العلي ــا يف كلي ــة الرتبي ــة
امعة امللك سعود

جامعة امللك سعود

58

الــذكاء االنفعــايل و عالقتــه بالســلوك العــدواين  -دراســة علــى بدر نايف الشمالين
ط ـ ــالب و طالب ـ ــات املرلل ـ ــة الثانوي ـ ــة مب ـ ــدارم مدين ـ ــة الري ـ ــاض
احلكومية

جامعة امللك سعود

52

العن ــف األس ــري و عالقت ــه نـ ــوح األل ــداث يف ض ــوء بعـ ــض بيان عبد اهلل السبيعي
املتغريات الدميوغرافية

جامعة امللك سعود

11

فعالي ــة برن ــام ت ــدرييب عل ــى امله ــارات االجتماعي ــة يف خف ــض خوله عبد اهلل بن مهوم
درجة االنسحاب االجتماعي لدخ تلميذات املرللـة االبتدائيـة
من ذوات صعوبات التعلم األكادميية

جامعة امللك سعود

14

مص ـ ــادر و مس ـ ــتويات اإلش ـ ــباع ل ـ ــبعض احلاج ـ ــات النفس ـ ــية و ابتسام بنت عبد اهلل
عالقتهــا مبس ــتوخ الرض ــا عــن احلي ــاة ل ــدخ طلبــة جامع ــة املل ــك اهلديان
سعود

جامعة امللك سعود

13

الرضا الوظيفي و فاعليـة الـذات لـدخ معلمـات املرللـة الثانويـة هند بنت محد العتييب
و عالقتهما بفاعلية الذات األكادميية لدخ الطالبات

جامعة امللك سعود

14

دراسة وصفية الستخدام أعضاء هيئة التدريس الفصول الذكية أ اء بنت ناصر السعيد
امعة امللك سعود

جامعة امللك سعود

11

فاعليــة برحيــة وســائط متعــددة مقرتلــة يف التحصــيل الدراســي عواطف بنت عايض
وبقاء التعلم لطالبات الصـف األول املتوسـط يف ولـدة دراسـية املرزوقي
من مقرر العلوم

جامعة امللك سعود
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15

واقــع اســتخدام تقنيــات التعلــيم اإللكــرتوين يف التــدريس بكليــة بدر بن صاحل العظوي
الرتبيـ ــة امع ـ ــة امللـ ــك س ـ ــعود مـ ــن وجه ـ ــة نظـ ــر أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة
التدريس

جامعة امللك سعود

11

اثــر اســتخدام كتــاب إلك ــرتوين تفــاعلي علــى وصــيل طالب ــات جنالء بنت حيىي العريين
الصف األول ثانوي ملقرر األلياء

جامعة امللك سعود

17

فاعليــة اســتخدام برحيــة الوس ـائط املتعــددة يف تفــادي األخطــاء عبداجلليل أبا يومي عبد
الرفيع
اللغوية العربية لدخ الناطقر بغريها

جامعة امللك سعود

18

أث ــر اس ــتخدام نظ ــام إدارة التعل ــيم اإللك ــرتوين ( )Moodleيف سعيد بن لازم الزهراين
وصــيل طــالب الصــف الثالـ ثــانوي يف مقــرر احلاســب اآليل
مبدينة الرياض.

جامعة امللك سعود

12

دراس ــة جترب ــة الفص ــول الدراس ــية الذكي ــة يف الس ــنة التحض ــريية سارة بنت حممد املهنا
بقسم الطالبات امعة امللك سعود

جامعة امللك سعود

71

اجتاه ــات أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بكلي ــة الرتبي ــة امع ــة املل ــك مها بنت عبداهلل املنيع
سـ ـ ــعود مـ ـ ــو فاعليـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدام أدوات اجليـ ـ ــل الثـ ـ ــاين للـ ـ ــتعلم
اإللكرتوين يف التعليم

جامعة امللك سعود

74

واقــع تطبيــق التعلــيم اإللكــرتوين يف ب ـرام الدراســات العليــا مــن هيلة بنت عبدالعزيز
املنصور
وجهة نظر طالبات الدراسات العليا امعة امللك سعود

جامعة امللك سعود

73

متطلبــات التــدريب اإللكــرتوين مبراكــز التــدريب الرتبــوي مبدينــة محد بن حميا املطريي
الرياض من وجهة نظر املدربر

جامعة امللك سعود
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