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 جملة دورية حمّكمة 

 ( أكتوبر    -  يونيو   – فرباير )   اجلامعي   العام   ف   مرات   ثالث   تصدر 

  تتميز   التي   البحوث   تشمل،   بحيث   اإلنجليزية   أو   العربية   باللغة   نشها،   يسبق   ل   التي   العلمية   واملراجعات   البحوث   املجلة   تنش 

 . ة املنتقا   الكتب   بعض   النقد   مع   تستعرض   كام   واالبتكار،   باألصالة 

 
 

 األهداف   –الرسالة    –الرؤية  

 الرؤية: 

 . املتميزة   الرتبوية   املعرفة  نش   عل   تعمل   متخصصة   جملة

 
 الرسالة: 

  ومد  واملتميزة   األصيلة   الرتبوية   البحوث   نش  خالل   من   ودوليا   وعربيا    حمليا   تربويا    مرجعا    لتصبح   املجلة   تسعى 

 . الرتبوية   العلوم   ف   والباحثني  املتخصصني  مع   االتصال   جسور 

 األهداف: 

 .  والتطبيقية   النظرية   البحوث   نش   خالل   من   وتطبيقاهتا الرتبوية   العلوم   تطوير   ف   املسامهة      (1

 .  والعاملي   املحيل  بالواقع   وترتبط   واالبتكار واألصالة   العالية   باجلودة   تتسم   التي   املتميزة   األبحاث   نش  (2

 . والتعليم   رتبية ال   جمال   ف  التطوير   ف   تسهم   التي   األبحاث   نش  (3

 . وعامليا    حمليا    ألبحاثهم   والتسويق   املتميزين   للباحثني  نش   وعاء   توفري (4

 . بالرتبية   تتعلق   وأبحاث  كتب   من   يصدر   بام   متمثلة   عاملية   جتارب   عرض  (5

 
 

 حقائق وتواريخ 
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 هـ/ 1439  -  مجادى األول   -27 "الرتبوية   للعلوم   السعودية   املجلة "  إل   املجلة   اسم   تغري 

 م 2018    -مارس   -12  

 بحثا    21 م 2019  أكتوبر   / هـ 1441  صفر (  3عدد البحوث املنشورة حتى آخر عدد )العدد  

 3  ~ عدد البحوث قيد النش 

 



 

 

شي   يم الي م  نفي  ميعيم  ين ي فيه فعمين تيين يتي الدوريةتلتزم  .1
الييييق ي يييهم للعييي  اليوتييييم ال ييي ه ق  و ييييل  اإلسييي    

 .الي تبهة لنليعن     نيعه ال فه ال نليعة واالخ قعة
هي  اللغية ال هتعية  ويويه  نش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2

لي   يزييدزيية  يم  ل ي  ال عاإلنولت ض البحيه  تنللغية 
 (  لية تنللغة ال هتعة.250)
 تنلبحه  الت  ت نل  اليفك ت التهتهية. الدوريةتمتم  .3
تمييتم تيينلبحه  اات ال يينتم التوديييدق والتيي  ت ييمم فيي   .4

 تهسعم آفنق الي هفة ف  اليونل التهتهق.
الكتب الت  تدور حيهل  وينالت   هام نت الدوريةت فه  .5

 هى ننمن اات قعية لليعة.التهتعة والت  ي
ول  يييهات فييي  ال ييينم  اال يييدار اأثييي    الدورييييةتصيييدر  .6

ث والثنلييي يهنعييه  والثيينن  خيي ل شييمه فبهايييهشييمه  خيي ل
 ن تهته.خ ل شمه 

 
  :إل  تح عق  ن يأت الدوريةتمدف 

تأسييعف فكييه تهتييهق فنلييي يأخييي فيي  االلتبيينر الي  عيينت  .1
   الث نفعة.

ت هيييييي  و  فييييي  ت يييييهيه تيييييها   التهتعييييية والت ليييييعم اإلسيييييمنم .2
 اليمتيع  تكي  ن ي تود ف  اليعداش التهتهق.

 تفوعم البنحثع  والدارسع  لل  البحث وال فه. .3
 

اأتحيييين  اأ ييييعلة التيييي  ت يييينق  ق يييينين  الدوريييييةفييييه ت  .1
 و هضهلنت التهتعة.

فييه  ههن  ولييم تالبحييه  التيي  لييم ي ييبق نفيي الدوريييةفييه ت  .2
 ف  ممة نخهى.

  ليييييية  8000 ليييييينت البحيييييث   الحيييييد األلييييي  ل يييييد .3
وفييق  ها ييانت اليويي ت  اآلليي الحنسييب   بهليية لليي  

 .ال ليعة التنت ة لون  ة اليل  س ه 
إلييي    ييي  البحيييث الييييها  نفيييه  إلكتهونعييية   ةن ييي  إرسييينل .4

 ييييييم  Jes.gesten@KSU.EDU.SA  :البهيييييييد 
يتويييينو   واإلنولعزييييية. الال هتعيييية  قصييييعه تيييينللغتع  ل يييي  

  ويونهدافي  و  م(  لية  يهضح فع  ل هاش البحث 200)
  .الياتنحعةوالكلينت  ونتنئو 

 
 

 

 
فييييي  الكتنتييييية اال يييييدار ال ييييين     APAت ظييييينم  االلتيييييزام .5

 والتهثعق. 
 ليل   تنتة  ت  البحث لل  شكي ليه ي  لدا ا.6

 و االنولعزية.نتنللغة ال هتعة 
نفه    الدورية الت   ةن  و    تحث  تي تلة يزو  البنحث . 7 

 .فعمن تحث 
هيعت  نلمعئة التحهيه حق الاح  اأول  للبحث  وت هيه .8

 و رف  .نللتحكعم  
إال ت د إمن ت     قبي  الدوريةال يتم نفه البحث ف  .9

 اث ع     اليحّكيع .
يه غعه  لز ة ته  البحه  الت  تصي إلعمن التحه  . هعئة10

 سهاء نمعزت لل فه نم لم توز.
يتم است بنل البحه  لل فه خ ل ال نم الون    ف ط .11

 )   شمه اغ  ف حت  نمنية شمه اتهيي     ي لنم(.
 

يهسي البحث إل  اث ع     الي تصع  ف   ونل البحث  .1
 سم البنحث.نو الدراسة لتحكعي   وش ا ه ا

فييي  حنلييية وميييه  اخيييت ف تيييع  نتييينئ  ت هييييه اليحكييييع   .2
 يهسي البحث إل   حكم ثنلث.

ي دم اليحكم ت هيها   اص   ل   دى إمن ت  للبحث  ي   .3
 لد من.

 
 عة:تتهل  هعئة التحهيه اليمينت اآلت

 والتأ د     تنت ة ت اعيهن. لليولةرسم ال عنسة ال ن ة  .1
 واالرت نء تي تهاهن. الدوريةل  ت هيه ال يي ل .2
واست  نب البنحثع  لليفينر ة  نلدوريةاإلل م والت هي  ت .3

 تبحهثمم.
اسييت بنل البحييه  و هام تميين وتحديييد  ييدى ان بنقميين  ييم  .4

 .الدوريةشهوط ال فه ف  
إتييي ص ن يييحنب البحيييه  لييي  ت يييلم نتحييينثمم وإ كييينش  .5

 نفههن    لد  .
 ت بنلمن   مم.إرسنل البحه  إل  اليحكيع  واس .6
 حنمة البحث لب ض الت دي ت. ل دالت  عق  م البنحث  .7
ات يينا ال ييهار تفييأش نفييه البحييث  يي  لد يي  ت ييد  هام يية  .8

 آراء اليحكيع  واستونتة البنحث لمن.
   . هام ة ال   ة اأول  للتأ د    س  تمن    اأخ نء .9

 قواعد النشر
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 العدد افتتاحية

 

 :     بعد أما الطيبني، وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد 

 مليدان لنضيف اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية، من الثالثالعدد  لكم نقدم الكرام والباحثني القراء إىل

 .الرتبوي العلمي البحث جمال من الرفع يف تسهم اليت األحباث من عددًا العلمي البحث

 رضا مستوى يأتي يف مقدمتها حبث تربوية متنوعة، جماالتيف  حبوث سبعة على العدد هذا اشتمل وقد

الثاني فقد  البحث أما ،الرياض مبدينةُاجريت  ميدانية دراسة وهي اجلديد املنهج عن البدنية الرتبية معلمي

 ،املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة طالب لدى املفضلة التعلم ألساليب وفًقا التدريس اسرتاتيجياتتناول 

 للصفوف اإلسالمية الرتبية كتب يف املتضمنة اجلمالية لقيمحتليلية ل عبارة عن دراسةالثالث  البحثوكان 

 السعوديني غري التدريس هيئة أعضاء اختيار معايري عن الرابع البحث ويتحدَّث .األردن يف األوىل الثالثة

 البنائي التعلم منوذج فاعلية. كما أن البحث اخلامس تناول حتققها ومؤشرات السعودية باجلامعات

 .الثانوية املرحلة طالبات لدى التوحيد منهج يف املفاهيمي االستيعاب تنمية يف السباعي

 ضوء يف املتوسط األول الصف علوم ملقرر الرقمية الدروس حمتوى حتليلوسعى البحث السادس إىل 

 SNIPS اسرتاتيجية فاعلية موضوع فتناول واألخري السابع البحث وأما .الرقمية التعلم وحدات جودة معايري

 اخلامس الصف طالب لدى التعلم حنو واالجتاه به واالحتفاظ التحصيل على الفقه مقرر تدريس يف

 . االبتدائي

الباحثون واملهتمون من هذا العدد ما ينال رضاهم القراء وأخريًا فإن هيئة حترير اجمللة تأمل يف أن جيد 

وإستحسانهم، آملني أن نتلقى مالحظاتهم ومقرتحاتهم اهلادفة لتحسني مستوى اجمللة وتطويرها كوعاء 

 .يسهم يف تطوير العلوم الرتبوية علمي ومعريف

 السبيل،،، سواء إىل اهلادي واهلل

 رئيس هيئة التحرير

 أ.د. راشد بن حسني العبدالكريم
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 الصفحة الموضوع

 .الرياض بمدينة ميدانية دراسة: الجديد المنهج عن البدنية التربية معلمي رضا مستوى
 1 احلذينّ  إبراهيم وجدان     العضياين جزاء إبراهيم ماجد ، اللهييب ناصر حامد بن عبداهلل

 .المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة طالب لدى المفضلة التعلم ألساليب وفًقا التدريس استراتيجيات
 15 شاهني يوسف بن الرمحن عبد

 .(تحليلية دراسة) األردن في األولى الثالثة للصفوف اإلسالمية التربية كتب في المتضمنة الجمالية القيم
     السلخي مجال حممود

47 

 .ميدانية دراسة: تحققها ومؤشرات السعودية بالجامعات السعوديين غير التدريس هيئة أعضاء اختيار معايير
 79 محود آل الرمحن عبد بن سعد

 طالبات لدى التوحيد منهج في المفاهيمي االستيعاب تنمية في السباعي البنائي التعلم نموذج فاعلية
 . الثانوية المرحلة

 القحطاين حسني فهد بنت عبري ، العتييب  العصيمي فاحل عضيب بن نايف
101 

 التعلم وحدات جودة معايير ضوء في المتوسط األول الصف علوم لمقرر الرقمية الدروس محتوى تحليل
 .الرقمية

 اجلرب حممد بن جرب ، املصعيب  الرب عبد بنت زهره
125 

 التعلم نحو واالتجاه به واالحتفاظ التحصيل على الفقه مقرر تدريس في SNIPS سنيبس استراتيجية فاعلية
 االبتدائي الخامس الصف طالب لدى

 احلامد حامد بن عبداهلل
147 
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 دراسة ميدانية مبدينة الرايض  : عن املنهج اجلديد رضا معلمي الرتبية البدنية  مستوى

 

 عبدهللا بن حامد انصر اللهيب 
 جامعة امللك سعود -كلية علوم الرايضة والنشاط البدين 

 ماجد إبراهيم جزاء العضياين
 جامعة امللك سعود -البدين كلية علوم الرايضة والنشاط  

 هـ18/7/1440 وقبل - هـ12/4/1440 قدم للنشر

 
 إضافة إل حمتوى(،  و إمكاانت،  و أهداف،  )املكون من:  اجلديد    للمنهج  رضا معلمي الرتبية البدنية  مستوى  تعرف علىللهدفت الدراسة    :املستخلص

إذا كان ت  إحصائية يف مستوى   داللة  فروق ذات  ت توجدمعرفة ما  العلمي،  رضاهم  التدريسيةو عزى ملتغري )املؤهل    ا ست خِدم   وقد(،  عدد سنوات اخلربة 
تكونت    استبانة  رتو ِ ط  و ( معلماً من معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرايض،  153لدراسة من )اتكونت عينة    إذ،  يف هذه الدراسة التحليلي    املنهج الوصفي

حماور ثالثة  و احملو مكاانت،  اإلو ،  األهداف)  هي  من  أن  توى(،  النتائج  رضً   أظهرت  معلمي  امرتفعً   اهناك  اجلديد  لدى  املنهج  عن  على   بناءً   ،الرتبية 
ت    بوجهاستجاابهتم   املعلمني  أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت  النتائج  بينت  املعلمني  عام، كما  العلمي ولصاحل  عزى ملتغري املؤهل 

 . عدد سنوات اخلربة التدريسيةيف استجاابهتم تبعاً ملتغري  إحصائية فروق ذات داللة توجد الاحلاصلني على املاجستري، فيما 
 

 معلمي الرتبية البدنية.  رضاة، املنهج، الرتبية البدني ومعلم الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 



 ( م2019أكتوبر  /هــ1441الرايض )صفر   – 3 العدد – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

2 

 : املقدمة 

األم تسمو  املتقدمة    ،وترتقي   مابلتعليم    اهتمت فالدول 
تقدمها  به  فحققت  أن    ،ابلتعليم  تسعى    كما  النامية  الدول 

  ن  إ  إذ  ؛ عن طريق تطوير أنظمتها التعليمية  بتلك الدول للحاق  
 . ( 2000 ، )جمدي التعليم هو النقلة احلضارية لكل األمم 

منوً لذلك   حتقق  أن  النامية  اجملتمعات  أرادت  حقيقيً إذا  ا  ا 
ابإلنسان    واالرتقاءا فال بد هلا أن هتتم ابلتعليم  متينً   واقتصادايً 

تعليميً واجملت للتنمية  سعيً   ،امع  يدخل    ن  إ  إذ  ؛البشرية ا  التعليم 
يسعى اجملتمع    الت   االسرتاتيجيةوهي    ،ضمن الغاايت السياسية 

وحتقيق  فكرً   ؛ أهدافها   لتطبيقها  يرتقي  وثقاف لكي  ا  وسلوكً   ةً ا 
أن  اعلى  ا  قتصادً او  تؤد ِ   عتبار  العوامل  دورً هذه  يف    مهًماا  ي 

 . (2008،فريقياجملتمع )خدمة 
النمو    إن   لتحقيق  هتدف  تربوية  عملية  عن  عبارة  التدريس 

سلوكية  عن طريق تنمية اجلوانب األكادميية وال  للمتعلم املتكامل  
ومهنة التدريس ليست كباقي املهن فهي    والتفاعلية، والوجدانية  

  جوهر   إن    إذ   ،ه وجمتمع  وطنه  خيدمتسعى لتكوين مواطن صاحل  
التعليمية   حقيقي  هوالعملية  تعليم    ،عمر )للمتعلم    إحداث 

2011) . 
أهم أهداف مادة الرتبية البدنية تنمية    تعد  هذا املنطلق    منو 

مة  من العناصر امله  فهي تعد    ،وحتسني اللياقة البدنية للطالب 
األهدا للمجتمعلتحقيق  الرتبوية  ل  ؛ف  الفرد  ألهنا هتدف  رتبية 

النواحي  وتنميته  مجيع  مهارايً،   من  معرفياً،  عقلًيا،    )بدنًيا، 
ا تؤدِ ي دورًا مهًما مرتبطًا ابلصحة    إذ  (ا واجتماعيً   ،اوانفعاليً  إهن 

البدنية   األنشطة  ممارسة  خالل  من  تتحقق  الت  العامة 
 (. 2005)اخلويل،   (1997 ،احلمامحي )

الذين  الرت   معلم   يعد  لذلك   األشخاص  من  البدنية  بية 
مبا ينعكس    ، بشكل مشويل  قدرات الطالب   همون يف تنمية يس

تنمية على  تربوية  فإن     لذا  ؛تمعجمل ا  إجيابياً  منظومة  على  أي 
العامل   الالئقة    -مستوى  مبكانته  املعلم  سوف  ف  -لو وضعت 

فإن    من مثاحلياة و  يف مجيع جماالت  ا هائاًل ا علميً حتقق تقدمً 

إ   رضا  يؤثر  عملهم  عن  أ ا  جيابيً املعلمني    ،كراكري )  دائهميف 
 . (2014 اليمان.
واجتاهات إجيابية حنو  الرضا الوظيفي عبارة عن مشاعر    إن  

ا كلما  ليً ا ويكون الرضا ع  ، العمل أو الوظيفة الت يقوم هبا الفرد
أكثر  إجيابية  الفرد  إنتاجية    حتسني   يف   يؤثر مما    ، كانت مشاعر 

   . (2008 ،)الشريدة  هبااملؤسسة الت يعمل  
زاليشريكوسكا    ذكرو   ,Rutkowska & Zalech) و 

املستوى العايل من الرضا الوظيفي يؤثر بفعالية على    ن  ( أ2015
ا البدنيةألمستوى  الرتبية  معلمي  لدى  دراسات    . داء  تعد   لذا 

يف   الوظيفي  املالرضا  الدراسات  من  الرتبوي  مة،  هامليدان 
على   التعرف  إل  الدراسات  تلك  هتدف  عندما  وخصوًصا 

يف   تسهم  الت  والعوامل  مهنته  عن  املعلم  رضا    ك، ذل مستوى 
)أشار  كما   عن  1993آل انجي  الراضني  املعلمني  أن   إل   )

العمل   منهم  نتوقع  جتعلنا  عالية  مبعنوايت  يتمتعون  مهنتهم 
دراسيً وقكما أن طالهبم حققوا تف  بفعالية أكثر للرضا  أل   ؛ااً  ن 

 . الوظيفي أمهية كربى
ابشا    وتوصل و  بشري  و  ،  kenioua)   ،Bachirكينيوا 

Bacha،2016)    الوظيفي الرضا  بني  إجيابية  عالقة  وجود  إل 
بني   إجيابية  عالقة  وجود  وأيًضا  العمل،  الوظيفي  وأداء  الرضا 

الوظيفي  دراسة  ،  وااللتزام  نتائج  أشارت  حني    العرجان، يف 
معلمي  2013)ذيب   لدى  الوظيفي  الرضا  مستوى  أن  إل   )

متوسطًا.  جاء  البدنية  تناولت    الرتبية  دراسة  املعلمني  ويف 
توصل   )واملعلمات،  وزرمس  مستوى    إل  ( 2016ضامن،  أن  

الوظيفي   من    للمعلمني الرضا  الرضا    املعلمات، أقل  وأن 
الوظيفي جاء بدرجة متوسطة حملاور العوامل االجتماعية وفرص  

جاء الرضا الوظيفي منخفضاً    يف حني النمو والتقدم الوظيفي  
القوانني   حماور  والعوامل  يف  املهنية،  والعوامل  واألنظمة، 

 االقتصادية. 
)از   ويشري لديهم    إل   (2008يد  املعلمني  بعض  أن  

منخفضة أن  مستوايت  حني  يف  الرضا،  آخرين   من    معلمني 
وظيفياً،   واليس أكد  راضني  العواملكما  أكثر  يف    أن  املؤثرة 
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ويؤكد    للوظيفة.رضا هو العامل املتعلق ابلعائد املايل  ال   مستوى 
امل ) نفس  وآخرون  ظرفية  أبو  إذ2007عىن  إل    (،  أن  توصل 

 الرضا الوظيفي ملعلمي الرتبية البدنية يتأثر ابلعائد املايل. 
إل 2002)اخلويل    وتوصل  األخرى    (  العوامل  من  جمموعة 

ضغوط  ال  أكد على فقدالت تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي، 
الرتبية  الت   معلمو  منها  والتيعاين  بني    البدنية،  ما  ترتاوح 

املتوسطة والقليلة، ومن أهم أسباهبا عدم تقدير مدير املدرسة  
 للعمل واجلهد املبذول من املعلمني. 

أشار   اليمانكما  مستوى  2014)  كراكري،  وجود  إل   ،)
معني من الرضا الوظيفي لدى معلمي الرتبية البدنية والرايضة،  

الدراسة دال   وأظهرت  ذات  عالقات  وجود  عدم  لة  أيضاً 
ا  معلمي  أداء  بني  والرضا  إحصائية  والرايضة  البدنية  لرتبية 

 الوظيفي لديهم. 
وعليه فإن الرضا الوظيفي للمعلمني بصورة عامة، وملعلمي  
أن   إال  عديدة،  بعوامل  يتأثر  خاصة  بصورة  البدنية  الرتبية 
استعراضها   مت  الت  السابقة  الدراسات  أشارت  معظمها كما 

اخلويل،   أبو 2002)دراسة  وآخرون،    ؛  زايد،  2007ظرفية  ؛ 
( يؤكد أن مستوى الرضا قد يتباين وفقاً لعوامل مرتبطة  2008

بسياق النظام التعليمي، مثل: العائد املادي للوظيفة، وعوامل  
لعمل   املدرسة  إدارة  تقدير  مثل:  املدرسي،  ابلسياق  مرتبطة 

 املعلم. 

 مشكلة الدراسة: 
دلياًل   منهج  يعد   البدنية  بوضوح    إذ   ، للمعلم  الرتبية  حيدد 

األهداف واألغراض الت جيب حتقيقها وتوفريها يف بيئة التعليم  
أكرب   حتقق  للطالب  استثارة الت  الناجح    إن    إذ   ؛ ممكنة  املعلم 

الواقع من خالل   املنهج على أرض  ترمجة هذا  إل  من يسعى 
يف تطوير   امساعدً   امناخً بداعي والتفكري مبا خيلق  إلاالستنباط ا

وهذا يدل على الرضا التام    ، مهارات االتصال بينه وبني املتعلم 
 . (2009 ،)البساطي   عن املنهج

يف اململكة العربية السعودية  الرتبية البدنية وقد اعتمد معلمو  
ا مواقع  الشخصية    ، نرتنتإلعلى  االجتهادات  لبعض  وكذلك 

من سنوات   عدد  لديهم  ملن  التدريسيةاملعلمني    إلعداد   اخلربة 
وكون البدنية،  الرتبية  حصة  حقل    نيالباحث  عمل  حمتوى  يف 
الكبرية  ات  لتغري ا  ا فقد الحظالتعليم وخاصة تعليم الرتبية البدنية 

املنهج احلديثو  القدمي  بني  اعتماد    جرىوالذي    ،املنهج 
رمسي    تطبيقه العاكمنهج  الدراسي  يف    ، هـ1434/1435م 
حتفظً   والذي عدد    اكبريً   اواجه  قبل  الرتبية    من  معلمي  من 

 البدنية. 
توصيا على  الدراساتوبناًء  من  عدد  دراسة    ،ت  ومنها 

)  العاجز بني  2004ونشوان  العالقة  معرفة  إل  هدفت  الت   )
مبدارس   املعلمني  أداء  فعالية  وتطوير  الوظيفي  الرضا  عوامل 

أكثر عوامل    توصال إل أن    إذ   ،وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة 
إسهامً  الوظيفي  املعلمني كانت  الرضا  أداء  فعالية  تطوير  يف  ا 

النظام  سال املدرسي التعليمي  مة  مراعاة  و   ،واالنضباط 
املدرسي  اجلدول  يف  املهنية  املعلمني  استخدام    ، احتياجات  مث 

م الرتبويأساليب  اإلشراف  يف  وحديثة  أظهرت    ،تنوعة  كما 
أيضً  عوامل  النتائج  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ا 

املدرسي املعلمني  أداء  فعالية  وتطوير  الوظيفي  ا  وفقً   ،الرضا 
 . للمؤهل العلمي لصاحل محلة الشهادات العليا 

يف   الدراسة  مشكلة  علىوتتلخص  رضا    التعرف  مستوى 
البدنية عن املنهج اجلديد مبدينة الرايض  وتقدمي    معلمي الرتبية 

 مقرتحات ملساعدة املعلمني لزايدة مستوى رضاهم. 

 أهداف الدراسة: 
إل    تهدف احلالية  على  الدراسة  رضا    مستوىالتعرف 

 : ت ما أيمن خالل  معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد 
عن    مستوى  معرفة -1 البدنية  الرتبية  معلمي  رضا 

 املنهج اجلديد.  أهداف 
عن    مستوى  ةمعرف  -2 البدنية  الرتبية  معلمي  رضا 

 اجلديد.  لتطبيق املنهجفرة ااملتو اإلمكاانت 
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رضا معلمي الرتبية البدنية عن حمتوى    مستوى  ة معرف  -3
 املنهج اجلديد. 

إحصائية  داللة  هناك فروق ذات    ت معرفة ما إذا كان -4
رضا   اجلديديف  املنهج  عن  البدنية  الرتبية  عل  ،معلمي    ى بناء 

    متغري )املؤهل العلمي(.
إحصائية  داللة  ذات  هناك فروق    ت معرفة ما إذا كان -5

اجلديد املنهج  عن  البدنية  الرتبية  معلمي  رضا  عل  ،يف    ى بناء 
 (. عدد سنوات اخلربة التدريسيةمتغري )

 الدراسة:  أسئلة 
البدنية  مستوىما   -1 الرتبية  معلمي  أهداف    رضا  عن 

 ؟ املنهج اجلديد
عن    مستوىما   -2 البدنية  الرتبية  معلمي  رضا 

 ؟  فرة لتطبيق املنهج اجلديدااإلمكاانت املتو 
حمتوى    مستوى ما   -3 عن  البدنية  الرتبية  معلمي  رضا 

 املنهج اجلديد؟ 
داللة   -4 ذات  فروق  يوجد  عند  هل  إحصائية 

(α≤0.05  )رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج    مستوى  بني
 ؟ تعزى ملتغري املؤهل العلمي اجلديد 

عند   -5 إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  هل 
(α≤0.05  ) رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج    ات درج  بني

 ؟ عدد سنوات اخلربة التدريسيةل اجلديد تعزى 

 أمهية الدراسة: 
 :تمن أمهية الدراسة احلالية فيما أيتك
اململكة  كوهنا     -1 يف  نوعها  من  األول  الدراسة  تعد 

الت تتناول البحث    -نيعلى حد علم الباحث-العربية السعودية  
الرايض عن    مستوى عن   البدنية يف مدينة  الرتبية  معلمي  رضا 

 املنهج اجلديد. 
املنـاهج توفر إحصائيات علمية للقائمني على إعداد  -2

ملعرفــــة العوامــــل واملتغــــريات الــــت قــــد  ،يف وزارة التعلــــيم الدراســــية
 تعيق رضا املعلمني عن املنهج اجلديد 

مــن املؤمــل أن تضــيج نتــائج هــذه الدراســة قــدراً مــن  -3
، وأن تكـون مية الت تفيد قطـاع التعلـيماملعلومات واحلقائق العل

نتائج هذه الدراسة بدايـة تقـود للقيـام بدراسـات أخـرى يف هـذا 
 .اجملال

 مصطلحات الدراسة:  
هوب ي:  الرضا فريي  أبنه  عرفه  من  "ك  جمموعة  عن  عبارة 

هتتم  االهتمامات   الت  الت  والبيئية  واملادية  النفسية  ابلظروف 
 (. 1991)عويضة،" حتمل املرء على قول الصدق

الباحث واملشاعر    ا: إجرائيً   ان ويعرفه  أبنه جمموعة األحاسيس 
جتاه    ميتلكها الت   اجلديد املعلم  البدنية  الرتبية  ويقاس    ،منهج 

العينة   أفراد  استجاابت  خالل  من  األحاسيس  هذه  مستوى 
عدة هلذاعلى أداة 

 
   .الغرض الدراسة امل

"  :املنهج تلزم  هو  الت  املقررات  أو  الدورات  من  جمموعة 
املؤسسات  ا معينة يف  أو شهادة  حلصول على شهادة جامعية 

  .(Seel, N. M., & Dijkstra, S. 2004. )" التعليمية
إجرائيً   انالباحث  ويعرف جمموعة   : ااملنهج  اخلربات    أبنه  من 

وفقاً  الت    التعليمية البدنية  الرتبية  معلمو  للدليل  يقدمها 
 البدنية يف مراحل التعليم العام.  التعليمي ملنهج مادة الرتبية

   : حدود الدراسة
الرتبية  احلالية  الدراسة    اقتصرت   : بشرية الدود  احل على معلمي 

   الرايض.  ة مبدين البدنية  
احلالية على مدارس مدينة  الدراسة  ت  قتصر ا  : كانية املدود  احل

 . احلكومية واألهلية الرايض 
الفصل  ط بقت    : زمانيةالدود  احل خالل  احلالية  الدراسة 

 . هـ1438/1439الدراسي  عام الدراسي الثاين من ال 

 إجراءات الدراسة 
 منهج الدراسة:  

 .التحليلي ستخدام املنهج الوصفيمت ا
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 جمتمع الدراسة: 
ن جمتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع معلمـــي الرتبيـــة البدنيـــة يف تكـــو  

ــاع احلكـــــومي واألهلـــــي  ــع املراحـــــل جلالقطـــ ــيةميـــ ــة  الدراســـ مبدينـــ
ــددهم ) ــرايض وعــــ ا ( 1134الــــ ــً ــاممعلمــــ ــائية عــــ ــب إحصــــ  حســــ

 (.م2018)

 عينة الدراسة:  
% مــــن اجملتمــــع 13.5ختيــــار عينــــة الدراســــة مبقــــدار ا جــــرى

اختيارهم  جرى( معلماً، 153)  األصلي للدراسة والبالغ عددها
 ، البسيطة ابلطريقة العشوائية

ــح و  ــدول )يوضـ ــب متغــــريات ( 1اجلـ ــراد العينــــة حسـ توزيــــع أفـ
 (.عدد سنوات اخلربة التدريسيةالدراسة )املؤهل التعليمي، 

 1جدول 
 153املدروسة    ن=حسب املتغريات الدراسة عينة وزيع أفراد تيوضح 

 النسبة املئوية التكرار الفئات  املتغري
 5.9 9 دبلوم  املؤهل التعليمي 

 82.4 126 بكالوريوس 
 11.8 18 ماجستري 
 100 153 اجملموع

 45.1 69 سنوات  10أقل من   عدد سنوات اخلربة التدريسية 
 54.9 84 فأكثرسنوات    10

 100 153 اجملموع

  بناًء على استجاابت أفراد العينة 
   : الدراسة أداة 

لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان ببناء وتطوير استبانة  
اجلديد  مستوى املنهج  عن  البدنية  الرتبية  معلمي  وفق    رضا 

 اخلطوات اآلتية: 
  وخصوًصا   ،رضا املعلمني   ستوىمراجعة األدبيات املتعلقة مب (1

 . عن املنهج ة معلمي الرتبية البدني
 هي: نة بثالثة حماور حتديد مكوانت االستبا (2

 ول: األهداف التعليمية. ألاحملور ا -أ
 احملور الثاين: اإلمكاانت.  -ب
 احملور الثالث: احملتوى.    -ت

(  32صياغة العبارات املرتبطة بكل حمور، وقد بلغ عددها ) (3
موزعة  النحو    عبارة  )على  األول  احملور  عبارة،  14اآلت:   )

 . ات( عبار 9، احملور الثالث )ات( عبار 9احملور الثاين )
ليكرت اخلماسي  ا ملقياس  عبارة مبيزان تقدير تبعً   اتبعت كل  (4

اآلت:   الشكل  بشدةوعلى    حمايد (،  4)أوافق  (  5)  أوافق 
   (.1)ال أوافق بشدة  ( 2)ال أوافق  (، 3)

 : الدراسةألداة  ةالسيكومرتي اخلصائص  
 :  (Validity) الصدق  -1

  على عرض صورهتا األولية    ، مت صدق االستبانة  للتحقق من
من البدنيةيف    املختصني  مخسة  البدنية  الرتبية  الرتبية  بقسم   ،

امللك   العبارات،    سعود. جامعة  بعض  صياغة  تعديل  ومت 
أخرى عبارات  وإضافة  )  فقد،  وحذف  عدد  إلغاء  (  4مت 

االستبانة   فقرات  عدد  لتصبح  فقراتن  وإضافة  يف  فقرات، 
 .  ( فقرة موزعة على ثالثة حماور 32شكلها النهائي )

 : (Reliability) الثبات -2
ألفا  جرى معادلة  ابستخدام  الثبات  معامل    -حساب 

( قيمته  بلغ  وقد  يشري إل مستوى عال    ، ( 0.81كرونباخ    مما 
(  2جدول رقم )و   .ومناسب من الثبات ألغراض البحث احلايل

 لدرجة الكلية. حملاور أداة الدراسة وا لفا أ يبني قيمة 
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 2جدول
لفا كرونباخ أيبني نتائج    

 الفاكرونباخقيمة   احملور
 0.76 األهداف 

 0.92 مكاانت إل ا
 0.81 احملتوى 
 0.83 الكلي

 اإلحصائية:  األساليب
استخدا  - املئوية   ممت  والنسب  املتوسطات  و ،  التكرارات 

املعيارية واالحنرافات  عن    احلسابية    األول التساؤالت  لإلجابة 
والثالث:  عن  "  والثاين  البدنية  الرتبية  معلمي  رضا  مستوى  ما 

 ؟ أهداف املنهج اجلديد

فرة  اما مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن اإلمكاانت املتو "
 "  لتطبيق املنهج اجلديد؟

املنهج   حمتوى  عن  البدنية  الرتبية  معلمي  رضا  مستوى  ما 
 الدراسة.  لتحليل استجاابت أفراد عينة "  اجلديد؟

اختبار  - استخدم  مت  التباين  كما  ملعرفة  ANOVA)حتليل   )
 ا، الفروق بني استجاابت أفراد عينة الدراسة حسب متغرياهت

عن  الرابع   لإلجابة  داللة  السؤال  ذات  فروق  يوجد  "هل   :
 ( عند  الرتبية    مستوى   بني(  α≤0.05إحصائية  معلمي  رضا 

 " البدنية عن املنهج اجلديد تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟ 
اختبارونظراً       استخدم  فقد  فروق  لوجود    (LSD  ملعرفة  )

 . داللة لفروق البعدية
إل    - املتغريات    ((T-Testاختبار  إضافة  بني  الفروق  إلجياد 

هل  السؤال اخلامس: "  لإلجابة عن  التابعة، واملتغريات املستقلة 
  اتدرج  بني (  α≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند )

تعزى   اجلديد  املنهج  عن  البدنية  الرتبية  معلمي  عدد  لرضا 
   سنوات اخلربة التدريسية؟ 

 
 عرض ومناقشة النتائج: 

ابلتساؤل   املتعلقة  النتائج  نصه:    األول،أواًل:  ما  والذي 
 رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد؟   مستوى

قيم    استخدم       تفسري  يف  اخلماسي  املقياس  الباحثان 
للعبارات  احلسابية  املقياس  ،  املتوسطات  ولتحديد طول خالاي 

-5)  ستوى حساب امل  جرى  ، اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا( 
تقسيم  ،(4=    1 املقياس ه  مث  خالاي  عدد  ضوء    ،على  ويف 

  ه ، مث تقسيم0.8=4/5ذلك أصبح طول اخللية الصحيح هو  
ذلك  االستفتاء  و   ،بعد  يف  قيمة  أقل  إل  القيمة  هذه  أضيفت 

وذلك لتحديد احلد    ، )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( 
قيم   تصنيج  ابإلمكان  أصبح  وهكذا  اخللية،  هلذه  األعلى 

العبارات،   من  عبارة  لكل  احلسابية  إل األوساط    إضافة 
 :على النحو اآلت ، وهيملتوسط الكلي لكل حمور ا

عنه  ميثل    1.80إل    1من  - التعبري  ومت  بشدة  موافقة  عدم 
 .جداً  ضعيج  مبستوى رضا

عدم موافقة ومت التعبري عنه  ميثل    2.60إل    1.81أكرب من  -
 .ضعيج  مبستوى رضا

حمايد ومت التعبري عنه مبستوى  ميثل  3.40إل    2.61أكرب من  -
 .متوسط  رضا

من  - عنه    موافقة ميثل    4.20إل    3.41أكرب  التعبري  ومت 
 .مبستوى رضا عال  

من    - بشدةميثل    5إل    4.21أكرب  عنه    موافقة  التعبري  ومت 
 .جداً  مبستوى رضا عال  

 التعليمية حمور األهداف  -أ
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 3جدول 
 ابلنسبة ألهداف املنهج  الرضا لدى معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرايض مستوىيوضح 

)  يتبني رقم  اجلدول  أن  3من خالل  حمل  (  العام    ور املتوسط 
بلغ   على    ، (3.80)األهداف  يدل    عال  رضا    مستوى وهذا 

يرتاوح    إذ  ،لدى معلمي الرتبية البدنية حنو املنهج اجلديدجداً  
بني   املتوسط  الفقرات    وقد   ، (4.25  –  3.02)  ما  حازت 

رضا    مستوى على    ، (14،13،11،10،9،8،6،5،4،3،2،1)
يف  عال   )ز جا  حني   جداً،  الفقراتن    مستوى   على  ( 7،12ت 

أن  رضا عال   يبني  الرايض    ، وهذا  البدنية مبدينة  الرتبية  معلمي 
عال    مستوى  لديهم عن    رضا  اجلديد،  أجداً  املنهج  هداف 

بسهولة ويسر،  ويرجع الباحثان ذلك إل كوهنا قابلة للتحقيق  
 وأيضاً لتلبيتها  لرؤى وتطلعات هؤالء املعلمني. 

 حمور اإلمكاانت:  -ب

 4جدول
  ابلنسبة إلمكاانت املنهج يوضح مستوى الرضا لدى معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرايض

  مكاانت إلحمور ا
 الرتتيب  ع م ال أوافق بشدة  أوافق ال  حمايد أوافق  أوافق بشدة  العبارات  م

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
 5 1.47 3.08 19.6 30 21.6 33 13.7 21 21.6 33 23.5 36 . لتحقيق أهداف املنهج   ؛ابلنسبة يل وقت احلصة كاف  15
 9 1.27 2.39 31.4 48 29.4 45 13.7 21 19.6 30 5.9 9 . دوات املوجودة ابملدرسةأل ابلنسبة يل أهداف املنهج تتناسب مع ا 16
مغلقة ( تؤثر يف حتقيق   –ابلنسبة يل نوع املالعب )مكشوفة   17

 . ف املنهجاأهد
93 6.8 45 29.4 3 2 9 5.9 9 2 4.41 0.93 2 

 8 1.30 2.53 29.4 45 23.5 36 19.6 30 19.6 30 7.8 12 . ابلنسبة يل األدوات املوجودة يف املدرسة كافية لتنفيذ املنهج  18

  حمور األهــــــداف الـــتعليــــمية 
 الرتتيب  ع  م ال أوافق بشدة ال أوافق  حمايد أوافق أوافق بشدة  العبارات  م

 % ت % ت % ت % ت % ت
 3 0.80 4.16 2 3 2 3 7.8 12 54.9 84 33.3 51 . لدي القدرة على ربط أهداف املنهج أبهداف املرحلة الدراسية 1
 1 0.71 4.25 - - - - 15.7 24 43.1 66 41.2 63 . لدي القدرة على صياغة أهداف الدروس يف املنهج 2
 2 0.69 4.16 - - - - 17.6 27 49 75 33.3 51 . لدي القدرة على ربط أهداف املنهج ابلدروس 3
 4 0.78 4.18 2 3 - - 11.8 18 51 78 35.3 54 . ف املنهجالدي معرفة خبصائص النمو للتالميذ الت حتقق أهد 4
 6 0.90 3.92 3.9 6 2 3 15.7 24 54.9 84 23.5 36 . ابلنسبة يل أهداف املنهج واضحة وسهلة التحقيق 5
 10 0.97 3.75 - - 15.7 24 15.7 24 47.1 72 21.6 33 . أشعر أن أهداف املنهج كافية لتطبيق املهارات 6
 14 1.06 3.02 5.9 9 25.5 39 41.2 63 15.7 24 11.8 18 . أشعر أبن أهداف املنهج واضحة ألولياء األمور 7
 8 1.26 3.84 7.8 12 9.8 15 11.8 18 31.4 48 39.2 60 . املنهج تناسب قدرات املهنيةف  اأشعر أبن أهد 8
 12 1.13 3.43 3.9 6 13.7 21 29.4 45 33.3 51 17.6 27 أشعر أبن أهداف املنهج مرتبطة بطبيعة اجملتمع  9

 11 0.93 3.57 2 3 11.8 18 27.5 42 45.1 69 13.7 21 ه. يتيح يل املنهج استقاللية ابلعمل والقرارات لتحقيق أهداف 10
 5 1.13 3.94 - - 19.6 30 7.8 12 31.4 48 41.2 63 . املدرسية تؤثر يف حتقيق أهداف املنهج  اإلدارةأشعر أبن   11
 13 1.40 3.29 15.7 24 15.7 24 17.6 27 25.5 39 25.5 39 . ف املنهج ا أشعر أبن أولياء األمور يساعدون يف حتقيق أهد 12
 7 0.99 3.90 2 3 9.8 15 13.7 21 45.1 69 29.4 45 . هداف املنهج تتناسب مع إمكاانت وقدرات التالميذأأشعر أبن   13
 9 0.92 3.82 2 3 5.9 9 23.5 36 45.1 69 23.5 36 . أشعر أبن األهداف تتفق مع احملتوى العام للمادة  14
  0.98 3.80  املتوسط العام   
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  مكاانت إلحمور ا
 الرتتيب  ع م ال أوافق بشدة  أوافق ال  حمايد أوافق  أوافق بشدة  العبارات  م

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
 7 1.48 2.86 23.5 36 25.5 39 13.7 21 15.7 24 21.6 33 . لتطبيق وحدات الدرس  ابلنسبة يل الوقت املتاح يف احلصص كاف   19
 3 1.03 3.47 5.9 9 7.8 12 35.3 54 35.3 54 15.7 24 . ابلنسبة يل ممكن تنفيذ املنهج وفق اإلمكاانت املتاحة ابملدرسة 20
 1 0.82 4.51 2 3 2 3 3.9 6 27.5 42 64 99 . ابلنسبة يل أعداد الطالب تؤثر يف  تنفيذ املنهج 21
 6 1.27 2.94 15.7 24 25.5 39 19.6 30 27.5 42 11.8 18 . ابلنسبة يل اإلمكاانت املتاحة يف املدرسة كافية لتنفيذ املنهج  22
 4 1.14 3.45 5.9 9 17.6 27 19.6 30 39.2 60 17.6 27 . املنهجابلنسبة يل مساحة املالعب كافية لتنفيذ   23
  1.20 3.29  املتوسط العام   

مستوى الرضا لدى معلمي   أن  (  4يتضح من اجلدول رقم )
املنهج كان   ألهداف  ابلنسبة  الرايض  مبدينة  البدنية  الرتبية 

للمحور  إذ   ،ًيا عال  ى مستوً  العام  املتوسط  وهو  3.29)  بلغ   )
على   متوسط  مستوىيدل  بني    إذ  ،رضا  ما  املتوسط  يرتاوح 

)  وقد   ، ( 4.51–2.39) الفقراتن  على  21،17حازت   )
(  23،20)  اتن ت الفقر حاز   حني  جداً، يف   رضا عال    مستوى 

  ( 22،19،16،15الفقرات )  وحازت  ، رضا عال    مستوىعلى  
متوسط   مستوى   على )رضا  الفقرة  وحصلت  على  18،   )

ضعيج   مستوى  البدنية  ،  رضا  الرتبية  معلمي  أن  يبني  وهذا 
لديهم   الرايض  ،  لإلمكاانت  متوسطرضا    مستوىمبدينة 

إل   ذلك  الباحثان  تو ويرجع  املناسبة يف  ا عدم  اإلمكاانت  فر 
املدارس ا  ، بعض  بعض  يستخدم  املعلم  جيعل  مكاانت  إلمما 

التقليدية ألوا الذي   ، دوات  الرتبية    األمر  حصة  تنفيذ  يعيق 
 . ابلصورة املثالية  البدنية
 حمور احملتوى:  -جـ

 5 جدول
 حملتوى املنهج يوضح مستوى الرضا لدى معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرايض ابلنسبة 

 احملتوى  حمور 
 الرتتيب  ع م ال أوافق بشدة  ال أوافق  حمايد أوافق  أوافق بشدة  العبارات  م

    %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 
 2 0.93 3.81 2 3 3.9 6 17.6 27 56.9 87 17.6 27 . يوفر يل املنهج وضوح يف إجراءات العمل 24
 4 0.86 3.73 3.9 6 3.9 6 19.6 30 60.8 93 11.8 18 . يوفر املنهج تطوير لقدرات املهنية 25
 3 0.82 3.78 - - 7.8 12 20.5 36 51 78 19.6 27 .يوفر يل املنهج اكتساب مهارات وخربات جديدة  26
 1 0.82 3.90 2 3 2 3 21.6 33 52.9 81 21.6 33 . يوفر يل املنهج رؤية واضحة حول مهام عملي  27
 9 1.28 3.35 7.8 12 23.5 36 17.6 27 27.5 42 23.5 36 .أشعر أن احملتوى يتناسب مع الزمن املخصص لتدريسه 28
 8 0.90 3.35 2 3 11.8 18 47.1 72 27.5 42 11.8 18 . الفردية بني التالميذأشعر أن أساليب عرض احملتوى تراعي الفروق  29
 7 1.03 3.37 2 3 21.6 33 27.5 42 35.3 54 13.7 21 .أشعر أن مواءمة احملتوى تتناسب مع  البيئة احمللية  30
 5 0.87 3.69 - - 11.8 18 23.5 36 49 75 15 24 . وضوعات احملتوى تتناسب مع خصائص النمو للتالميذ مأشعر أن  31
 6 0.99 3.61 2 3 13.7 21 23.5 36 43.1 66 17.6 27 . أشعر أن موضوعات املنهج ترتبط بواقع التالميذ 32

  0.95 3.62  املتوسط العام  
مستوى الرضا لدى    أن  (  5)  اجلدول رقم يتضح من خالل  

  ى مستوً معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرايض حملتوى املنهج كان  
للمحور  فقد  ،ًيا عال العام  املتوسط  يرتاوح    إذ (،  3.62)  بلغ 

  ( بني  ما  الفقرات  و   ،(4.25  –  3.02املتوسط  حازت 

  حني   ، يفرضا عال    مستوى على    ، (32،31،27،26،25،24)
)حاز  الفقرات  متوسط  مبستوى  ،( 30،29،28ت  وهذا  رضا   ،

لديهم رضا عال    يبني أن   الرايض  البدنية مبدينة  الرتبية    معلمي 
املنهج    أن  عن حمتوى املنهج اجلديد، ويعزو الباحثان ذلك إل  
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العمل إجراءات  يف  وضوح  هلم  على كون  يوفر  يدل  وأيضاً      املنهج يراعي الفروق الفردية للطالب. حمتوى ، 
 6جدول 

 حماور األداة ميعملتوسط العام جليبني ا
 الرضا  مستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور

 جداً   عال   0.98 3.8 األهداف 
 متوسطة  1.2 3.29 مكاانت إل ا

 عال   0.98 3.62 احملتوى 
 عال   1.04 3.57 املتوسط العام  

( رقم  اجلدول  خالل  من  املتوسط6يتبني  لألداة  ال  (  عام 
معلمي الرتبية البدنية عن املنهج    رضا  مستوىوالذي يعرب عن  

الذي  ( و 3.57وقد بلغ )  ، عام على خمتلج احملاور  بوجه اجلديد  
 لديهم.   من الرضا يعرب عن مستوى عال  

ال ذلك  ويعزو  واضحً باحثان  املنهج  هذا  وسهل  ا لكون   ،
القدر هذا  يعكسون  املعلمني  جعل  مما  من    العايل   التطبيق، 

أيبوت   الرضا. دراسة  مع  احلالية  الدراسة  )  تفق    ،( 2008غزالة 

)ودراسة   )  ، (2007زايد  اخلويل  ودراسة    ، (2001ودراسة 
)العرجان   هناك    أن    إلشارت مجيعها  أ والت    ،(2013وذيب 

 العايل.   إلرضا لدى املعلمني يرتاوح من املتوسط 
الت أشارت    ،( 2016)  وزرمسوختتلج مع دراسة ضامن  

ا هناك  مستوى  ا خنفاضً أن  عينة    يف  لدى  الوظيفي  الرضا 
 الدراسة. 

 7جدول 
 لمني على رضاهم عن املنهج اجلديد للمع( ألثر املؤهل العلمي ANOVAحتليل التباين األحادي )

 مستوى الداللة  ف متوسط مربعات درجة احلرية  جمموع مربعات االحنراف مصدر التباين 
 0.02 * 4.16 1.31 2 2.62 بني اجملموعات 

 0.31 150 47.37 داخل اجملموعات 
  152 49.97 اجملموع الكلي 

 . ( 0.05* دال إحصائياً عند مستوى داللة )
( وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية 7يبــني اجلــدول رقــم )

بــني  (α≤0.05)الداللــة بـني املتوســطات احلســابية عنـد مســتوى 
 استجاابت أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

وملعرفــــة أي املســـــتوايت التصــــنيفية ملتغـــــري املؤهــــل العلمـــــي 
 جـرىللمعلمني يوجد بينهما فروق ذات داللـة إحصـائية، فقـد 

ــار  ــاه الفـــروق واجلـــدول رقـــم (LSD)اســـتخدام اختبـ ــة اجتـ ، ملعرفـ
 ( يوضح ذلك.8)

  8جدول 
  LSDالبعديةلفروق الداللة  يوضح نتائج اختبار

 ماجستري بكالوريوس دبلوم املتوسط احلسايب اجملموعات  األبعاد
 

 

 . 32639 * .516 - 3.11 دبلوم 
 
 
 

 

 . 1901 - - 3.62 بكالوريوس 
 - - - 3.43 ماجستري 

من   إحصائية    فروق  وجود  (  8)اجلدول  يتضح  داللة  ذات 
العلمية  الدرجة  متوسطات    -بكالوريوس  –)دبلوم    بني 

وابلرجوع إل املتوسطات  بني الدبلوم والبكالوريوس   ،ماجستري( 
 . احلسابية يتبني أن الفروق كانت دالة لصاحل البكالوريوس 
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ــ ــزو الباحثـ ــم  انويعـ ــان املعلـ ــا كـ ــه كلمـ ــة اذذلـــك إل أنـ  مرتبـ
واملعرفــة الكاملــة ببنــاء املنــاهج لدرايــة علميــة عاليــة كانــت لديــه ا

وتقوميهـــا واحلكـــم علـــى جودهتـــا، وهـــذا لـــيس اعتباطـــاً وإمنـــا هـــي 
اكتســــاهبا خــــالل مراحــــل  جــــرىنتــــاا خــــربات علميــــة تراكميــــة 

 دراسته العلمية.

ونشوان  وتتفق   العاجز،  دراسة  مع  احلالية  الدراسة  نتائج 
أشارت  2004) الت  إحصائية  (  داللة  ذات  فروق  وجود  إل 

املعلمني   أداء  فعالية  وتطوير  الوظيفي  الرضا  عوامل  بني 
 العليا. ا للمؤهل العلمي لصاحل محلة الشهادات وفقً  ،املدرسي

 9جدول 
ملتغري عدد سنوات اخلربة التدريسية للمعلمني على رضا املعلمني عن  يوضح اختبار ) ت( للمجموعات املستقلة لداللة الفروق بني املتوسطات 

 املنهج اجلديد 
 مستوى الداللة  قيمة ت  رضا املعلمني عن املنهج اجلديد 

 سنوات  10قل من  أ
 3.69 م

2.45 * 0.01 
 0.47 ع 

 سنوات  10من    أكثر
 3.47 م
 0.63 ع 

 (. 0.01)  ا عند مستوىحصائيً إ*دال  
د فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد و ( وجـ9يبني اجلدول رقـم )

يف متوسـط اسـتجاابت أفـراد عينـة   (α≤0.05)مستوى الداللة  
ــيةالدراســــة تبعــــاً ملتغــــري   العمليــــة عــــدد ســــنوات اخلــــربة التدريســ

ــن  ــنوات 10لصـــاحل أقـــل مـ ــزو الباحثـــسـ  ذلـــك إل أن   ان. ويعـ
ــدان الرتبــــــوي  ياملعلمــــــني ذ أغلــــــب ــة يف امليــــ ــربات الطويلــــ اخلــــ

ــة ــاءة العلميـــــ ــة علـــــــى املعلومـــــــات  ،يفتقـــــــرون إل الكفـــــ القائمـــــ
لـــــذا تعـــــد خـــــرباهتم  ؛واملعـــــارف املتجـــــددة يف جمـــــال ختصصـــــهم

 جامدة تقتصر على اجلوانب التطبيقية ال التطويرية.

 االستنتاجات والتوصيات: 
 االستنتاجات:  : أوالً 
أن  ظهرت  أ -1 الرتبية  امل  النتائج  معلمي  لرضا  العام  توسط 

اجلديد   املنهج  عن  خمتلج    ، عام  بوجه البدنية  وعلى 
بلغ  من    ( والذي يعرب عن مستوى عال  3.57)  احملاور 

 الرضا لديهم. 
املتوسطات   -2 بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

( بني استجاابت  0.05احلسابية عند مستوى الداللة )
عينة   العلمي  ، الدراسةأفراد  املؤهل  ملتغري  وكانت    وفقاً 

 لصاحل املاجستري. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات   -3
الداللة   مستوى  عند  بني    ( α≤0.05) احلسابية 

ملتغري   عدد سنوات  استجاابت أفراد عينة الدراسة وفقاً 
 . اخلربة التدريسية 

 اثنيًا: التوصيات: 
     ابآلت:توصي الدراسة  

حبيث تكون   ،حمتوى( و االهتمام إبعداد املناهج )أهداف،   .1
 مناسبة للتطبيق. 

ا .2 توفري  على  حمتوى  إلالعمل  لتطبيق  املناسبة  مكاانت 
 املنهج ابلصورة املطلوبة. 

مشاهبة راد  إجراء .3 الدراسة    ، سات  عينة  تشمل  حبيث 
 املعلم والطالب واألسرة وذوي االختصاص. ك
كامتـــــداد لنتـــــائج الدراســـــة أخـــــرى مماثلـــــة  دراســـــات  إجــــراء .4

 حبيث تشمل خمتلج املناطق التعليمية ابململكة. ،احلالية

 : املراجع
عاكج   غزالة،أبو   املؤسسات    .(2008).منال  يف  العاملني  لدى  الرضا 

لرايضواألندي األردين  لالحتاد  التابعة  اخلاصةة  احلاالت  ذوي  رسالة    .ة 
   .األردن  ،جامعة الريموك  ،ماجستري غري منشورة



 رايض عبد هللا بن حامد اللهييب وماجد بن إبراهيم العضياين: مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد: دراسة ميدانية مبدينة ال

 

11 

متغريات الرضا الوظيفي    .(1993)الرمحن.  عبد    احملبوب،  حممد.  انجي،آل  
معلمي ومعلمات   من  عينة  لدى  الشخصية  العوامل  ببعض  يف عالقتها 

ا مبنطقة  العام  السعودية أل التعليم  العربية  ابململكة  الرتبوية   ،حساء    ، اجمللة 
 (. 29)  8  ،جامعة الكويت

دار    ،التدريس يف الرتبية البدنية والرايضة   .(2009).  أمر هللا أمحد  البساطي،
 اململكة العربية السعودية.   ،الرايض   ،النشر العلمي جامعة امللك سعود 

القادر  بو عبد  ولورسي،  الرضا    (.2007). ظرفية، محو ودوقة، أمحد  عوامل 
   خمرب الوقاية واإلرغنوميا.  لدى أساتذة التعليم الثانوي،  

والتطبيق  .(1997).  حممد   احلمامحي، الفلسفة  للجميع  مركز    ،الرايضة 
 الكتاب للنشر، القاهرة.  

التارخيي    .(2005)  .أمني  اخلويل، املدخل  والرايضة  البدنية  الرتبية  أصول 
 . دار الفكر العريب  القاهرة،  ،للفلسفة 
،  القاهرة  مدينة نصر،،  مناهج الرتبية البدنية املعاصرة   .(2002)  .اخلويل، أمني

 دار الفكر العريب 
إبراهيم.  رمضان، ضامن مدرسي    .(2016)  .زرمس،  لدى  الوظيفي  الرضا 

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية    الرايضية يف مشال العراق،الرتبية  
 الرايضية، جامعة الريموك. 

انيج الرتبية   .( 2008) . زايد، كاشج  ومعلمات  ملعلمي  الوظيفي  الرضا 
املتغريات  ببعض  الع،  الرايضية يف سلطنة عمان وعالقته  الرتبوية  جملة  لوم 

 . 4، ع9، كلية الرتبية، جامعة البحرين، اجمللد والنفسية 
صاحل  السامرائي، دار    القاهرة،    ،اإلعالمي النفس    علم(.  1989)  .نبيه 

 القاهرة.   املناهج للنشر،
سامل  وتطبيقات    .(2008)  .الشريدة،  نظرية  أطر  الوظيفي    عملية، الرضا 

 . دار صفا للنشر،  عمان
عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فاعلية    .( 2004)   .مجيل  نشوان،  .فؤاد   العاجز،

الرتبية يف    ،املؤمتر األول  ،أداء املعلمني مبدارس وكالة الغوث الدولية بغزة
 غزة.   ،اجلامعة اإلسالمية   ،فلسطني ومتغريات العصر 

مجال. اليمان،  عبدالواحد.  وعالقته    .(2014)  كراكري،  الوظيفي  الرضا 
الرتبية البدنية والرايضة دراسة ميدانية لثانوايت ومتوسطات  أبداء أساتذة  

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة ورقلة، اجلزائر.  والية ورقلة 
جعفر مريفت  .العرجان،  معلمي    .(2013)  .ذيب،  لدى  الوظيفي  الرضا 

املتغريات، بعض  ضوء  يف  عمان  العاصمة  مبدارس  البدنية  جملة    الرتبية 
 . (1)  25، جامعة امللك سعود،  العلوم الرتبوية 

خليل الرتبية    مقال،  مهنة،التدريس    .(2011)  .عمر،  العلمية، كلية  اجمللة 
 (. 2)  27أسيوط،  

دار الكتب    لبنان  ،بريوت   الصناعي،علم النفس    .( 1991)  .كمال   عويضة،
 . العلمية 
قتصادي  ال أمهية التعليم يف التنمية البشرية والتطور ا  .(2008)  .فريقي، أمحد

 لبنان.    ،حباث أل منتدى الكلمة للدراسات وا  ،الكلمةجملة    ،واالجتماعي 

إبراهيم  عزيز  عصر    .(2000).  جمدي،  يف  التعليم  القاهرة،    ،العوملةتطوير 
 . مكتبة األجنلو املصرية   مصر،
الرضا الوظيفي وعالقته ابلدافعية   . (2017) .عبد احلق وحباش،  .حممد، زواق 

لدى   دراسة  ألإلجناز  املتوسط  التعليم  مرحلة  يف  البدنية  الرتبية  ساتذة 
املسيلة  بوالية  زاين عاشور ابجللفة،  ميدانية  العلوم، جامعة  جملة اتريخ   ،

(7  ) . 
سعيد  النفسي    .(2010)  .حممد،  ابلتوافق  وعالقتيه  الوظيفي  الرضا  عن 

ومعلمات   الزاويةملعلمي  بشعبة  البدنية  ماجستري   ،الرتبية  كلية    ،رسالة 
 ليبيا.   ،علوم الرتبية البدنية والرايضة 

Seel, N. M., & Dijkstra, S. (2004). Curriculum, plans, and 
processes in instructional design: International 
perspectives. Routledge. 

Rutkowska, K., & Zalech, M. (2014). The Image of a 
Physical Education Teacher as Seen by School 
Community. LASE Journal of Sport Science, 5(2), 13-
24. 

Mouloud, K., Bougherra, B., & Samir, B. F. (2016). Job 
satisfaction for physical education teachers and its 
relationship to job performance and organizational 
commitment, Science, Movement and Health,(2), 
507-511.      

Rutkowska, K., & Zalech, M. (2015). Job satisfaction of a 
physical education teacher as seen by school 
community. Physical Culture and Sport. Studies and 
Research, 68(1), 34-42. 

Al-Naji, M., A., A. (1993). Job satisfaction variability in 
relation to some personal factors of a sample 
population of male and female public teachers In Ahsa 
region in the Kingdom of Saudi Arabia. The 
Education Journal, Kuwait University, 8, (29). 

Al-khuli, A. (2005). Principles of physical education and 
sports: Historical introduction to  the philosophy. 
Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi . 

Al-khuli, A. (2002). Modern trends in physical education 
curricula. Nasr City, Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi . 

Zayid, K., N. (2008). Job satisfaction and its influence on 
certain variables for male and female physical education 
teachers in Oman. Journal of Educational and 
Psychological Sciences. College of Education, Bahrain 
University, 9(4). 

AlAjiz, F., N., J. (2004). Job satisfaction factors and 
performance development for Algooth International 
Agency Schools’ teachers in Gaza, 1st Conference, 
Education in Palestine and Contemporary Variables. 
Islamic University, Gaza . 

Karakri, A., A., J. (2014). Job satisfaction and its effect on 
the performance of physical education and sports’ 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%81+%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81
http://search.mandumah.com/Record/3013
http://search.mandumah.com/Record/3013
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle


 ( م2019أكتوبر  /هــ1441الرايض )صفر   – 65 العدد – السعودية للعلوم الرتبويةاجمللة 

 

12 

teachers: A field study on middle and high schools in 
Warqalah Province. Unpublished Master’s Thesis. 
Warqalah University, Algeria  . 

Alarjan, J., T., M. (2013). Job satisfaction for physical 
education teachers Amman schools in light of certain 
variables. Educational Sciences Journal, King Saud 
University, 25(1  .) 

Fariqi, A. (2008). Importance of teaching for human 
development and economic and social advancement. 
Al-Kalimah Research Forum, Lebanon . 

Muhammad, Z., & Bahash, A. (2017). Job satisfaction and 
its factors on motivation for middle school physical 
education teachers: A field study in the Province of 
Maseela. Sciences History Journal. Zayan Ashoor 
University in Al-Jalfah, (7 .) 

Muhammad, S. (2010). Job satisfaction and its effect on the 
psychological compatibility for male and female 
physical education teachers in Alzawiyah Department. 
Master’s Thesis, College of Physical Education 
Sciences and Sports, Libya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رايض عبد هللا بن حامد اللهييب وماجد بن إبراهيم العضياين: مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد: دراسة ميدانية مبدينة ال

 

13 

 

 

 

 

The Extent of Physical Education Teachers' Satisfaction with the New Curriculum: 

A Field Study in Riyadh City 
 

Abdullah Hamed Allahebi 
College of Sports Science and Physical Activity 

King Saud University 

Majed Ibrahim Al-Adyani 

College of Sports Science and Physical Activity 
King Saud University 

 

Submitted 18-01-2019 and Accepted on 25-03-2019 

 
Abstract :This study aims to identify the level of satisfaction amongst physical education teachers with the new curriculum: 
(objectives, potentials & contents) as well as whether there are statistically significant differences in their level of satisfaction due 
to the variables: (academic qualification and number of teaching years / teaching experience). The descriptive method was used 
in this study, where the study sample consisted of (153) teachers of physical education in the city of Riyadh, and a questionnaire 
was developed consisting of three axes (goals, potentials, and content). The results showed that there is high satisfaction with the 
teachers of physical education about the new curriculum based on their responses. The results also indicated that there are 
statistically significant differences in teachers’ responses due to the qualification variable; namely teachers with masters. Further, 
there are no statistically significant differences in the teachers’ responses according to the variable which pertains to number of 
years or teaching experience . 
 
Keywords: Physical Education teachers, Curriculum, Physical Education Teachers’ Satisfactions. 
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 املنورة 

 

 بن يوسف شاهي  الرمحن  عبد
 اجلامعة اإلسالمية  -كلية الدعوة

 هـ19/7/1440 وقبل - هـ5/3/1440 قدم للنشر

 
على  املستخلص التعرف  إىل  البحث  هدف  املنورة. :  ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  طالب  لدى  املفضلة  التعلم  ألساليب  وفًقا  التدريس  اسرتاتيجيات 

( طالًبا يف املستوايت اخلامس والسادس والسابع والثامن. واعتمد البحث على املنهج الوصفي يف مجع البياانت، ومت  301وتكونت عينة البحث من )
أداة ومها:  البحث  يف  أداتني  اجلامعة    بناء  طالب  تفضيل  إىل  البحث  نتائج  وأشارت  التدريس،  اسرتاتيجيات  عن  للكشف  واستبانة  التعلم،  أساليب 

ال  التدريس  تفضيلهم السرتاتيجيات  وكذلك  املتشارك،  التعلم  أسلوب  مث  املعتمد،  التعلم  أسلوب  ويليه  املتعاون،  التعلم  على اإلسالمية ألسلوب  قائمة 
الطالب. كما أشارت النتائج إىل عدم اختالف مجيع أساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلامعة  نشاط  القائمة على  ، وأخريًا  والطالب  نشاط األستاذ

 ا ملتغريي نوع الكلية لصاحل طالب الكليات وجد اختالف يف أساليب التعلم وفقً   يف حنياإلسالمية ابملدينة املنورة تبًعا ملتغريي املستوى الدراسي والقارة،  
ضلة تُعزى العلمية واملعدل الرتاكمي لصاحل الطالب احلاصلني على تقدير ممتاز، وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف اسرتاتيجيات التدريس املف

علم املفضلة لدى طالب وجود عالقة ارتباط دالة بني أساليب التإىل  للمتغريات الدميغرافية )نوع الكلية، القارة، املستوى الدراسي(. وأشار البحث أيًضا  
 اجلامعة اإلسالمية، واسرتاتيجيات التدريس.

 .األسلوب املعريفان، ريتشم -أبعاد مقياس جراشا، نواتج التعلم ،التعلم والتفكري: الكلمات املفتاحية
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 مقدمة 
املنظومة     نظرًا  تواجه  التحدايت  من  عدًدا  الرتبوية 

املعرفية   احلياة  جماالت  يف كل  واملتسارعة  املختلفة  للتغيريات 
مما فرض حتمية االستجابة    لوماتية والتقنية وغريها الكثري؛ واملع

مجيع   يف  النظر  إعادة  خالل  من  مسارها  لتصحيح  امللحة 
التطوير    عناصر العملية الرتبوية والتعليمية وعملياهتا، سعًيا حنو 

احلديثة وخاصة   واملستجدات التغريات ملواكبة والتجديد والتغيري
التدريس   وأساليب  اسرتاتيجيات وطرق  احلديثة يف  االجتاهات 
واليت ميكن توظيفها يف حتسني وتطوير مهارات الطالب على  

 التفكري واإلبداع والتفاعل النشط والبحث والنقد. 
ري ابهتمـام البــاحثني يف وقـد حظـي موعـوع الـتعلم والتفكـ      

جمال علم النفس املعريف، واملختصني يف طرق التدريس؛ إذ يعد 
من املوعوعات ذات الصلة الوثيقة بتغريات العصر نظراً ألهنما 

 أبــو هاشــم)  الفرديـةمتداخالن يف كـل مظـاهر وأشـكال الفـروق 
 .(2007، لاوكم

ا أسـاليب الـتعلم لـدى  علـى التعـرف يُعـدو        الطـالب منطلقـً
ميارسـونه  الـذي السـلوك نـوع بدرجة يف التنبؤ عليه ميكن االعتماد
 علــــى التعــــرف ، كمــــا أنعليميــــةيف املواقــــف الت أثنــــاء تعلمهــــم

التـدريس  هيئة أعضاء يساعد اجلامعة طالب لدى التعلم أساليب
معرفة طرق التدريس اليت يتعلمون هبا ويفضلوهنا عن غريها،  يف
، معشـي ويوســف) التعليميـة. العمليـة يف اهمًــ م جــزءاً  وصـفهاب

2014) 
 أشارت األدبيات الرتبوية إىل أن هناك عالقة بني أساليبو     

اليت تتناسب مع الطالب هبدف  دريسالتعلم واسرتاتيجيات الت
ه أنشـطة تعلمهـم يف ظـل إكساهبم املهارات األساسـية الـيت توجـ   
قـــــدرهتم علـــــى التفكـــــري، حمتـــــوايت تعليميـــــة دتلفـــــة وتزيـــــد مـــــن 

  ,Banehsi, Tezerjani)، كدراســـــةوحتصـــــيلهم الدراســـــي

Mokhtarpour, 2014) & ،ةســودرا Rani & Sharma, 2012)) 
 .(2004)الزايت دراسة و 
أهنا        يف  الطالب  لدى  التعلم  أساليب  أمهية حتديد  وتتمثل 

يف   املعلم  يستخدمها  اليت  التدريس  وطرق  التعلم  أنشطة  تقود 

التدريس،ا املعلمني على  ذا  وك  لصف، ألهنا تستطيع مساعدة 
مع   املعرفية التعامل  خلصائصه  وفقاً  طالب  يف   كل    وتفضيالته 

جيعل مما  أكثر    التعلم،  التعلم   ,.Banehsi,et al) فاعليةعملية 

2014) . 
ــتعلمو       ــل أســــلوب الــ عــــن تفضــــيل  (Learning Styles)  يُعــ

معني عن موقف آخر، أو تفضيل حالة تعليمية  موقف تعليمي
عن حالة أخرى. ولكل متعلم أسلوبه املفضل يف الـتعلم، فعلـى 

احملاعـرات، سبيل املثال يستمتع بعض الطالب ابالسـتماع إىل 
ــرون ــل آخـ ــرون أن يعطــــوا ويفضـ ــة، ونــــب آخـ  القــــراءة يف املكتبـ

ــاما بعـــــض ــات، ملهـــ ــكلة والواجبـــ ــد املشـــ ــرون حتديـــ  ويفضـــــل آخـــ
التفاعـل  الطـالب بعـضويفضل    عن حلول،  والبحث  أبنفسهم

ــتعلم العمليـــة الـــيت  اللفظـــي، يف حـــني يفضـــل آخـــرون خـــلات الـ
بعـض  يف حـني أنتتطلب معاجلة اجلهود يف املواقف التعليمية. 

علـــــى  ومقـــــدرةالطـــــالب لـــــديهم ثقـــــة يف أنفســـــهم وتوجـــــه ذا  
 الدراســة بشــكل مســتقل، ويفضــل آخــرون التفاعــل مــع األقــران

 & ,Rani) ةوبعــض الطــالب لــديهم حساســية للبيئــة الطبيعيــ

Sharma 2012). 
خدم مفهوم األساليب املعرفية بشكل تباديل مـع تُ وقد اس      

فهوم أسلوب التعلم، إال أن وجود مصـطلح األسـلوب املعـريف م
يف األدب الرتبــــوي أقــــدم مــــن وجــــود أســــلوب الــــتعلم. ويعــــرف 

الســمة الشخصــية " أبنــه   (Cognitive Style)املعــريف األســلوب 
. "للفـــــرد يف اســـــتخدام عقلـــــه ويف إدراك واســـــتخدام املعلومـــــات

أنه ميثل شكاًل حمدداً وأسلوب التعلم مياثل األسلوب املعريف إال 
 ,Baykul, Gürsel) ، كمــا ذكــرمــن أشــكال األســاليب املعرفيــة

Sulak, &Ertekin , 2010). 

يف جمـــال  -بـــاحثنيم العـــرورة اهتمـــا (2004)ويـــرى الـــزايت     
أســـــــاليب وطـــــــرق واســـــــرتاتيجيات  مبالءمـــــــة -اليب الـــــــتعلمســـــــأ

 هـذ  وتكييـف الطـالب، تعلـم ألسـاليب املسـتخدمة التـدريس

 ااحتفاظً   شدأو  رسأي لديهم التعليم حنو جيعل على االسرتاتيجيات
لبعض  تيالـــــلديهم تفض الطالب إن معظم إذ هلم، هبجة وأكثر

 تكييف ميكنه همبعض يف حني أن  التعلم دون األخرى، أساليب
 األكادميية. املهام ملتطلبات وفًقا تعلمه أساليب
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 لماليب الـــتعســـأ جتـــا مـــن الدراســـات  جمموعـــةكمـــا أظهـــرت      
علـم أكثـر اهتماًما كبـريًا ابسـتخدام طرائـل التـدريس وصـواًل إىل ت

 طرائــل اخــتالف أن (2011) لنبهــايا ســهولة وفاعليــة، فقــد أكــد
ــدريس ا ــني لتـ ــدى املتعلمـ ــلة لـ ــتعلم املفضـ ــاليب الـ ــي أسـ ــيت تراعـ الـ

االجتاهـات تؤدي إىل زايدة التحصيل األكادميي لديهم، وتنمية 
 .اإلجيابية حنو التعلم

الدين    واتج  صلي  ذكر  التعلم    (2000)وقد  أساليب  أن 
وكذلك وتعدد ابلتشعب تتصف  إذ النسيب، ابلثبات األبعاد، 

املمارسات عوئها يف ميكن  قاعات داخل التدريسية حتسني 

 والتعلم التعليم  وأساليب  اسرتاتيجيات أفضل واختيار الدراسة 

 ختطيط كما أن األساليب، هذ   من يفضله املتعلمون ملا املناسبة

 متثل اليت  للمتعلمني التعلم أساليب خرائط  وحتديد التعلم أساليب

 األشياء وتعلم إدراك يف منهم كل  يستخدمها  للطريقة اليت  صورة

يساهم واملعاي املعلم   التدريس ترشيد يف واخللات،  واختيار 
وطرائل   التدريسمداخل   وأساليب تتالءم  اليت  واسرتاتيجيات 

 نواتج أقصى حتقيل  مث ومن املتعلمني، لدى هؤالء املفضلة  التعلم

 جهد.  وأبقل وقت أقل يف التعلم
 : مفهوم أسلوب التعلم 

ــة (2015)مظلـــوم تشـــري  ــاء الرتبيـ الـــنفس  وعلـــم إىل أن علمـ
 ( لوصـفLearning Stylesأساليب الـتعلم ) يستخدمون مفهوم

 أثنــاءيف املــتعلم  املتنوعــة الــيت يســتخدمها الوســيطة العمليــات

 التعليمية خلاته تطوير تؤدي إىل التعلم، واليت مواقف مع تفاعله

املـتعلم املعـريف. ومـن أبـرز التعريفـات  دـزون إىل وتضـاف اجلديدة
ــتعلم  يفالـــيت وردت  ــاليب الـ ــر  أسـ ــا ذكـ ــلوب أ أن (Grasha)مـ سـ

ــتعلم ــو: الــ ــل  هــ ــن أجــ ــتعلم مــ ــتخدمها املــ ــرتاتيجية الــــيت يســ االســ
 التكيف مع موقف معني. 

وعندما يتغري املوقف فإن أسلوب التعلم يتنوع وفقاً لتغـري   
ــيت .  املوقــــــف ــادة الــــ ــلة واملعتــــ ــة املفضــــ ــن الطريقــــ ــارة عــــ ــو عبــــ وهــــ

ــا ــات، ومتثيلهــ ــيم املعلومــ ــرد يف تنظــ ــتخدمها الفــ  ,Grasha) يســ

ربطـــــــت احتـــــــاد املـــــــدارس األمريكيـــــــة أســـــــاليب الـــــــتعلم و  .(1996

 كــل  هبــا يــتعلم الــيت : "الطريقــةاأبهنــوعرفتهــا  لطالــبا بشخصــية
 .(266  :  2007  ،)الزغلول واحملاميد "أفضل بشكلب الط

  : هي  التعلم  أساليب  أن  إىل   (546:  2004)  الزايت  ويشري
خالهلا اليت  للكيفية  األفراد  تفضيالت "   بيسر   نيتعلمو  من 
 . " وجتهيزها ومعاجلتها املعلومات استقبال  حيث من فاعليةو 

 الطرق اليت تؤدي : "أبهنا ( 5  :2009)  يسفعرفها اليو  يف حني
املعلومات   اكتساب  يف  املفضل  السلوك  تعلم  إىل  ابلطلبة 

 . "واملهارات واالجتاهات وتعديل السلوك
اتفاقـًـا إىل أن هنــاك (  2013)مــن ربيعـة وترزوليــت  ليشـري كــو      

ابلــرغم مــن  الــتعلم، أســلوب تعريــف ولس حــالــنف بــني علمــاء
له؛ ولذا ظهرت تصنيفات  التطبيقي اختالفهم حول االستخدام

 ميكن  كما ،عملًيا معها التعامل متنوعة ألساليب التعلم، وكيفية

 الـتعلم أسـاليب أمهيـة عـن لا تعـكوهنـ النمـاذج تعـدد إىل النظـر

توجـد و  .الـتعلم يف عمليـة ةرئيس كمداخل استعماهلا شيوع وبداية
 عدة تصنيفات ألساليب التعلم منها:

وهــــي:  ويتكــــون مــــن أربعــــة أســــاليب :(Kolb)منــــوذج كولــــب   -1
أسـلوب ، و أسـلوب الـتعلم االسـتيعايي، و أسلوب التعلم التكيفـ

 .(Kolb, 1981)أسلوب التعلم التباعدي ، و التعلم التقاري

 ألسـاليب الـتعلم: ويتكـون مــن:   (Gregorc)جرجيـوركمنـوذج  -2
أســلوب الــتعلم احملســوس ، و أســلوب الــتعلم احملســوس املتسلســل

ــرد املتسلســـلي، و العشـــوائ ــتعلم اجملـ ــتعلم ، و أســـلوب الـ أســـلوب الـ
 .(Gregorc, 1984) ياجملرد العشوائ

 مخسة ويتكون من (Dunn & Dunn Model)منوذج دن ودن  -3

ــال البيئــــــــي، والوجــــــــداي، واالجتمــــــــاعي،جمــــــــاالت هــــــــي:   اجملــــــ
(  21)والنفسـي وتتضـمن هـذ  اجملـاالت اخلمسـة   والفسيولوجي،

 Dunn) ا يُشار إليها ابعتبارها مكونة من عدة عناصرمنطاً فرعيً 

& Dunn, 1979) 
 نــــــــويتكون م  (Felder-Silverman)  سيلڤرمان  -منوذج فيلدر  -4

ــاليب: ــة أســ ــط أربعــ ــتعلم النشــ ــلوب الــ ــلوب ، و املــــرتوي -أســ أســ
، اللفظــي -أســلوب الــتعلم البصــرياحلدســي، و  -الــتعلم احلســي

 .Felder & Silverman, 1988)) الكلي -التتبعي أسلوب التعلمو 
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توصال  إذ (Richmann & Grasha)وريتشمان  منوذج جراشا -5
ــي: ــاليب للـــــــــــتعلم وهـــــــــ ــتة أســـــــــ ــلوب إىل ســـــــــ  املســـــــــــتقل األســـــــــ

(Independent) التـــــــــــــــــابع(  املعتمــــــــــــــــد األســـــــــــــــــلوب ويقابلــــــــــــــــه(
(Dependent) أسلوب التعلم التعاوي  ، و(Collaborative)  ويقابله 

ــتعلم التنافســـي ــتعلم ، و  (Competitive) أســـلوب الـ أســـلوب الـ
الـــــــــــــتعلم  أســـــــــــــلوب ويقابلـــــــــــــه  (Participant)املشـــــــــــــارك
 .(Riechmann & Grasha, 1974)  (Avoidant)املتجنب

أساليب التعلم ميكـن تصـنيفها   أن  (Grasha)جراشا    ويرى      
وفقاً لألبعاد االجتماعية والوجدانية مثل االجتاهـات حنـو الـتعلم 

 همـــامنوذج قامـــا ببنـــاءواملعلمــني والـــزمالء، وغرفـــة الصـــف. وقـــد 
ــة،  ــفية احلقيقيـ علـــى اســـتجاابت الطـــالب خـــالل األنشـــطة الصـ

الــتعلم  أســاليب حــنييف ولــيس علــى القيــاس الكلــي للشخصــية 
  وفيمــا أ (Grasha, 1996) .تعـل عــن تفضــيالت فرديــة للـتعلم
 توعيح ألساليب التعلم الستة:

ويصــف هــذا األســلوب  (Independent) األســلوب املســتقل -1
املتعلم الذي نب التفكري بنفسه. ويفضل العمل معتمـداً علـى 

أهنـم نبـون كمـا   .(Rani & Sharma, 2012)راي وشارما  .نفسه
ــة الصــــف ــاً يف غرفــ ــتعلم املــــنظم ذاتيــ ــة. ونبــــون الــ  .العمــــل مبرونــ

(Nadarajan, Naimie, Abuzaid, Thing, & ElHadad, 2011). 
ــتعلم ومـــن        يفضـــل أن أنـــه مســـات هـــذا األســـلوب لـــدى املـ

ســــتمع إىل ي أن ا علــــى ذاتــــه ولكــــن مــــن املمكــــنيعمــــل معتمــــدً 
يفضـــل م، و قدراتــه علــى الــتعليشــعر بثقــة يف ن، و أفكــار ارخــري

وفــل ســرعته  الدراســة املســتقلة والتــدريس الــذي يتــيح لــه التقــدم
ت الــــيت تتطلــــب أن يفكــــر فيهــــا يقــــوم ملــــل املشــــكالة، و الذاتيــــ
ــتعلمه، و بذاتــــ ــول املــ ــزة حــ ــدريس املتمركــ ــرق التــ ــل طــ  يفضــ

(Nadarajan, et al., 2011). 
 األســــلوب ويصــــف هــــذا  (Dependent):املعتمــــد األســــلوب  -2

املتعلم الذي يُظهر قلياًل مـن حـب االسـتطالع العقلـي، ويـتعلم 
ــا هــــو مطلــــوب منــــه فقــــط. كمــــا ينظــــر إىل املعلمــــني واألقــــران  مـ

 ابعتبارهم مصدراً للمعلومات والدعم واملساندة. 

ظهـر فضـول يُ أنـه مسات هذا األسـلوب لـدى املـتعلم ومن        
يــرى فقــط، و يســعى لــتعلم مــا هــو مطلــوب منــه ة، و لغايــحمــدود ل

ــم واأل ــران املعلـ ــً قـ ــ امناذجـ ــاد عليهـ ــن االعتمـ ــل ا، و ميكـ ــرق يفضـ طـ
 التدريس املتمركزة 

 يقـــــــــــوم  وكيف ؟يسأل دائماً ارخرين ماذا يفعلم، و حول املعل
 (Nadarajan, et al., 2011).  هبذا؟

مالحظــة هــذا  وميكــن (Competitive): التنافســياألســلوب  -3
األســلوب مــن خــالل املتعلمــني الــذين يتعلمــون املــواد مــن أجــل 

  األداء بطريقة أفضل من ارخرين يف الصف. واملتعلم الذي
ــع  ــافس مـ ــب أن يتنـ ــه جيـ ــعر أبنـ ــي يشـ ــلوب التنافسـ ــل األسـ يفضـ

مسـات هـذا األسـلوب لـدى ومن    ،املتعلمني ارخرين يف الصف
يتسـابل ه، و عماًل أفضـل مـن أقرانـرس لكي يؤدي  يدأنه  املتعلم  

طـر  الكثـري مـن يه، و وتقـدير املعلـم ومكافأتـ  من أجل نيـل رعـا
ــئلة علــــى املعلــــ ء  ونــــاول أن يضــــيف إىل ينتقــــد زمــــالم، و األســ

ــار  غرفــــة الصــــف تعــــد  م، و اســــتجاابهت ة، موقــــف كســــب أو خســ
ال يفضــــل طــــرق التــــدريس املتمركــــزة و ة، القيــــادة والر ســــ نــــبو 

 (Nadarajan, et al., 2011).  حول املعلم
التعاوي  -4 األسلوب   وميثل   (Collaborative):األسلوب    هذا 

 املتعلمون الذين يشعرون بقدرهتم على التعلم بطريقة أفضل من 
مســـات ومـــن  خـــالل مشـــاركة أفكـــارهم مـــع الطـــالب املوهـــوبني.

يتعلم أفضـل مـن خـالل مشـاركة   أنههذا األسلوب لدى املتعلم  
لنسبة له مكان ة ابيالقاعة الدراسم، و وتبادل األفكار معه  أقرانه

يتعـــاون ة، و ل املشــروعات اجلماعيــيفضـــي، و للتفاعــل االجتمــاع
 .(Nadarajan, et al., 2011) مع املعلم وأقرانه

وميثـــــل هـــــذا األســـــلوب   (Participant):التشـــــاركياألســـــلوب   -5
املتعلمون الذين يريدون تعلم حمتوى املنهج. ويشاركون ارخرين 

مســـات هـــذا األســـلوب لـــدى ومـــن عنـــدما يطلـــب مـــنهم ذلـــك. 
 يســــتمتعي، و لدراســــيبــــدي رغبــــة يف تعلــــم احملتــــوى اأنــــه املــــتعلم 

   لفــــدما يكـــملسؤولية عنيتحمل ادراسية، و ملضور  يف القاعة ال
ذلــك، طلب منـه ـــــــــرين عنـدما يــــــــــارك ارخــــــــــيش، و ينةـــــمبهمـة مع

 . (Nadarajan, et al., 2011) فقطيفعل إال ما يطلب منه  وال
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هـذا األسـلوب املـتعلم  وميثـل (Avoidant)نيب األسلوب التج  -6
املنهج من خالل غرفة الصـف   ا بتعلم حمتوىالذي يكون مهتمً 
يشـارك مـع الطـالب ارخـرين أو املعلمـني يف التقليدية. وهـو ال 

عام فإهنم  وجهوب غرفة الصف. وغري مهتم مبا جيري يف الدروس
 .ال يستمتعون ابملناخ الصفي ومبا ندث يف غرفة الصف

ال يشـارك مـع أنـه مسات هذا األسلوب لدى املتعلم ومن        
بـدء ينـزوي بعيـداً عنـد ي، و أقرانه يف أي نشاط أو موقف تعليم

ــتهويه تفاعـــل ، و ال نـــب املعلمـــني املتحمســـنيط، و النشـــا ال يسـ
طـــرق  يفضـــلبعضـــهم، و  املعلـــم مـــع املتعلمـــني أو املتعلمـــني مـــع

 .(Banehsi, et al., 2014)املعلم التدريس املتمركزة حول 
ــنيفات متعـــــــددة         ــتعراض منـــــــاذج وتصــــ ــح بعـــــــد اســــ ويتضــــ

ألساليب التعلم أن املتعلمـني ليسـوا علـى نـوع واحـد مـن حيـث 
الــيت يفضــلوهنا يف الــتعلم، وأن أســلوب الــتعلم  والنمــاذجاألمنــاط 

املالئم الذي ميكن أن يؤدي إىل نواتج تعلم جيدة يف وقت أقل 
فيؤدي  اهتموجهد أيسر هو ما يتوافل مع رغبات املتعلمني وقدر 

املتعلمــني  ودافعيــة مــن إىل اكتســاب املعلومــات واخلــلات برغبــة
 وجيعل عملية التعلم أكثر جذاًب وتشويقاً.

الدراســـات الـــيت تناولـــت أســـاليب وميكـــن اســـتعراض أبـــرز       
هــدفت إىل دراســة  (Weng, 2001)وينــ   أجــرى  فقــد ،الــتعلم

حتديــد العالقـــة بــني أســـلوب الـــتعلم املفضــل وأســـلوب التـــدريس 
املفضل لطالب اجلامعة املتقـدمني يف جمـاالت أكادمييـة دتلفـة، 

ــو  ــم الطــــــالب يف مخســــ ــة إىل أن معظــــ ــائج الدراســــ  ةأشــــــارت نتــــ
أكادمييــة دتلفــة يفضـلون التجربــة النشــطة كأســلوب  ختصصـات

القــائم التــدريس  أســلوب يفضــل وقليــل مــنهم مــن، مفضــلتعلــم 
 على البحث واالطالع.

 علـى التعرف دفت إىلة هدراس (2006)يحة مس ىأجر كما        
 الكـلى، )القـاهرة املوقـع اجلغـرايف وأثـر املفضـلة الـتعلم أسـاليب

 األســاليب، هـذ  تفضــيل الدقهليـة، وأســيوط( علــى الشـرقية،

 طـالب مـن وطالبـة االبًـ ط(  990) لـدى عينـة مكونـة مـن وذلـك

 الـتعلم توصـلت أسـاليب مقيـاس وبتطبيل الثانوي، األول الصف

 .التعلم أساليب يفأثر  اجلغرايف للموقع ليس أنه إىل الدراسة

 عمــــرة بــــني العالقــــ (Chen, 2009) شــــني وقــــد درس      
 اللغــة تعلــم واســرتاتيجيات املفضــل الــتعلم املــتعلم، وأســلوب

 إىل السـابع مـن الصـفوف طـالب لـدى اإلجنليزيـة كلغـة أجنبيـة

 اطالبًـ (  390) مـن الدراسـة جمموعـة اتيـوان. وتكونـت يف التاسـع

 املفضـــل، الـــتعلم أســـلوب اســـتبانة واســـتخدمالثانويـــة،  ابملرحلـــة
اللغــة. وأظهــرت نتــائج الدراســة  تعلــم رتاتيجياتة اســومصــفوف
 لصـف الدراسـي وأسـلوبا بـني إحصـائًيا دالـة عالقـات وجـود

 الدراســي وكــذلك بــني الصــف املــتعلم، لــدى املفضــل الــتعلم

 املعرفيــة واالســرتاتيجيات الــذاكرة اســرتاتيجيات واســتخدام

 .االجتماعية املعرفة، واالسرتاتيجيات وراء ما واسرتاتيجيات
  (Baykul, et al., 2010)وقــام ابيكـــول وآخــرون        

ـــاسمل ــائ  بـــــــ ــا اخلصـ ــاس جراشـ ــيكومرتية ملقيـ ــمان -السـ  ريتشـ
 الصـــــفألســـــاليب الـــــتعلم. ومت تطبيـــــل الدراســـــة علـــــى طـــــالب 

السادس والسابع والثامن يف عشر مدارس التعلـيم األساسـي يف  
كونيــا برتكيــا. ومت تطبيــل مقيــاس أســاليب الــتعلم مــرتني بفاصــل 

ــهر.  ــامالت و زمـــد قـــدر  شـ ــة إىل أن معـ ــائج الدراسـ توصـــلت نتـ
اليب الـتعلم  ريتشمان ألسـ-الثبات لألبعاد الستة ملقياس جراشا

 كانت متوسطة. 
ــة بلعـــاويد وتناولـــت       ــاليب (2012) راسـ ــلة  أسـ ــتعلم املفضـ الـ

لــدى طلبــة جامعــة القصــيم. واســتخدم جلمــع البيــاانت مقيــاس 
(  690)  مـن ة  ومت تطبيقه علـى عينـ  ،ألساليب التعلم مرتمجًا للعربية

ــة اب اطالبًـــ  ــة لوطالبـ ــوائية الطريقـ ــة،عشـ ــتوايت  العنقوديـ ــوا املسـ مثلـ
 الدراسية والكليات املختلفة. 

ــل        ــردي احتــ ــتعلم الفــ ــلوب الــ ــائج إىل أن أســ ــارت النتــ وأشــ
  54)بنسـبة  ،املرتبة األوىل من حيث تفضـيله لـدى أفـراد الدراسـة

 ،من العينة، مث أسلوب التعلم اجلماعي فـاحلركي مث البصـري%( 
ــائج إىل وبعـــد ذلـــك اللمســـي، وأخـــرياً الســـماعي، وأشـــارت ال نتـ

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً بـــني الطـــالب والطالبـــات يف أربعـــة 
تفــوق الطــالب علــى الطالبــات يف و أنــواع مــن أســاليب الــتعلم، 
تفوقـت  يف حـنياحلركي والفردي، و  ،ثالثة منها وهي: اجلماعي

 يف أسلوب التعلم اللمسي.  الطالبات
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ــن حيـــث        ــة مـ ــني الطلبـ ــروق بـ ــود فـ ــا تبـــني وجـ ــتواهم كمـ مسـ
  الدراسي يف أسلوب التعلم اللمسي ولصاحل طلبة السنة األوىل.
كمــــا تبــــني عــــدم وجــــود فــــروق بــــني الطلبــــة يف أســــاليب الــــتعلم 

 مجيعها تعزى إىل كل من معدالهتم الرتاكمية وختصصاهتم. 
ــا    فقــــــــد  (2013)  وحامــــــــد، وجــــــــاهني دراســــــــة احلــــــــازمي،  وأمـــــ

طيبـة،  جامعـة طـالب لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليباستقصـت 
 بـني أسـاليب والعالقـة عـدالهتم األكادمييـة،م علـى التعـرف وكـذا

 املنهج استخدام األكادميية، ومت لديهم ومعدالهتم املفضلة التعلم

 بًـاطال (56) مـن االسـتطالعية الدراسـة عينـة تكونـت، و الوصـفي
الرتبيـة  بكليـة طالبًـا (32) مـنهم التطبيقية، العلوم وكلية الرتبية بكلية

التطبيقيـة، وتكونـت اجملموعـة النهائيـة  العلـوم بكليـة طالبًـا(  24)و
 والعلـوم وارداب، الرتبيـة، كليـات طـالب مـن طالبـاً (  113) مـن

 التطبيقية. 
 البياانت وهي: أداتني جلمع واستخدمت الدراسة  
  (Kolb & McCarthy, 2005)لــــ  املعدلة التعلم ساليبأ  قائمة

 تنــوع إىل وأشــارت النتــائج ،للطــالب والســجالت األكادمييــة

 سـبعة علـى تـوزيعهم ومت الطـالب لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليب

 -التقـــــاري، التباعـــــدي-للـــــتعلم وهـــــي: االســـــتيعاي أســـــاليب
وكــــل  التقــــاري، -التكيفــــي، االســــتيعاي -التكيفــــي، التباعــــدي

 أسـاليب بـني عالقـة وجـود النتـائج إىل أشـارت املسـتوايت، كمـا

 .األكادميية ومعدالهتم الطالب لدى املفضلة التعلم
ــة       ــرونابنيشــــي  وكشــــفت دراســ  Baneshi, etوآخــ

al.,2014))  الفروق بني الذكور واإلانث يف أساليب التعلم  عن
وفقـــاً لنمـــوذج جراشـــا وريتشـــمان، وكـــذلك الفـــروق يف أســـاليب 
التعلم وفقاً الختالف التخصصات العلمية واألدبية. ومت تطبيل 

 ريتشمان ألساليب التعلم على املشاركني.  -مقياس جراشا
وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إىل أن أســـاليب الـــتعلم الســـائدة       

لــدى اإلانث بدرجــة أعلــى مــن الــذكور هــي األســلوب التعــاوي 
تفــــوق الــــذكور علــــى  يف حــــنيوالتشــــاركي وأســــلوب االعتمــــاد. 

ــا  اإلانث يف أســـلوب الـــتعلم التجنـــيب وأســـلوب االســـتقالل. كمـ
 أشـــارت النتـــائج إىل تفـــوق طـــالب التخصصـــات العلميـــة علـــى

ــاويطـــــــال  ب التخصصـــــــات األدبيـــــــة يف أســـــــلوب الـــــــتعلم التعـــــ
 االعتماد واألسلوب التنافسي.وأسلوب  األسلوب التشاركيو 

 ســــــاليبأ معرفــــــة إىل (2014) الغامــــــديدراســــــة وهــــــدفت        
 العزيـز، ومعرفـة عبـد امللـك جامعـة طالبـات لـدى ملفضـلةا الـتعلم

 طالبــات املفضــلة لــدى الـتعلم أســاليب بــني االرتباطيــة العالقـة
 العزيـــــز وعالقتهـــــا ابملتغـــــريات )التخصـــــ  عبـــــد امللـــــك جامعـــــة

ــتوى -األكـــادميي ــيل الدراســـي(، -الدراســـي املسـ ــة التحصـ  معرفـ
 جامعـة طالبـات لـدى الـتعلم بـني أسـاليب الفـروق والتفـاعالت

تبعاً ملتغريات الدراسة السابقة، وتكونـت عينـة  لعزيزا عبد امللك
يف  عبدالعزيز امللك  جامعة  طالبات  من  طالبة  (618)  من  الدراسة

)مـن املسـتوى  والثانية األوىل للسنة واألدبية العلمية لتخصصاتا
 الـتعلم أسـاليب مقيـاس الباحثـة واسـتخدمت  الرابـع(، األول إىل

 :وتوصــلت الدراســة إىل نتــائج أمههــا (،Kolb)لكولــب  املفضــلة
عبـد  امللـك جامعـة طالبات لدى املفضلة التعلم أساليب اختالف
 والتحصـيل الدراسـي واملسـتوى األكـادميي للتخصـ  تبعـاً  العزيـز

 أسـاليب بـني حصـائياً إ دالـة عالقـة ارتباطيـة توجـد وأنـه لدراسـي،ا
عالقــــة  توجــــد ال أنــــه حــــني يف األكــــادميي، الــــتعلم والتخصــــ 

 والتحصــيل الدراســي واملســتوى الــتعلم أســاليب بــني ارتباطيــة
 أسـاليببـني  دالـة إحصـائياً  فـروق توجـد ال وكـذلك الدراسـي،

صـ  التخ بـني تفاعـل يوجـد وال تبعـاً للمتغـريات ذاهتـا، لـتعلما
 . الدراسي والتحصيل الدراسي واملستوى األكادميي

  بني   الفروق   (2014  ،معشي ويوسف )   وعح ت دراسة كما         
ا التعلم  التحضملأساليب  السنة  لدى طالب  امعة  جبية  ري فضلة 

ومتوسطي   مرتفعي    ، االجتماعي الذكاء  منخفضي  و جازان 
ألساليب   النسيب  اإلسهام  عن  اوالكشف    يف فضلة  ملالتعلم 

الذكاء    متفاو للطالب    األكادميي  ابلتحصيل  التنبؤ
 عي.  االجتما
األساسية          الدراسة  عينة    من   ا طالبً   (180)  من وتكونت 

ت  ومت  جازان.  جبامعة  التحضريي  السنة  مقياسي  طالب  طبيل 
ا التعلم  الذكاء  و    (Reid)  ريد   وذج من عوء    يف   فضلة مل أساليب 

الباحث  االجتماعي إعداد  إني من  الدراسة  توصلت  وقد    ىل ، 
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أساليب  ارتيةالنتائج   بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم   :
ا درجات    ني وب  العشرةفضلة  ملالتعلم    الطالب متوسطات 
االجتماعي    ومرتفعي  ومتوسطي  منخفضي    ابملرحلة الذكاء 
وجود فروق دالة إحصائًيا بني أساليب التعلم    وعدم ،  اجلامعية

األكادميي فضلة  ملا للتخص   حني  ،تبًعا  وجود    يف  أظهرت 
التعلمإحصائًيا  فروق دالة   التحليلي،    بني أساليب  )السمعي، 

تبًعا   واالنطوائي(  اإلقاملاالنغالقي،  فروق    ال و مة،  كان  توجد 
العشر  التعلم  أساليب  بقية  بني  إحصائًيا  وجدت  ةدالة  ، كما 

دال ارتباطية  وموجبـــــــــعالقة  بـــــــة  ا  نية  التعلم  فضلة  ملأساليب 
التنبؤ ـــــــــوالتحصيل األكادميي وإمكان   ي ـــميابلتحصيل األكاد  ية 
التعـــلــــم أساليــــب  خالل  التعلم  وأسلوب    املفـــــضـــــــلة،    من 

أسالي  تنبًؤاأكثر    طي االنبسا من  غري   املفضلة    بـــــــــمن  التعلم 
 . األكادميي األخرى ابلتحصيل 

  (Khan & Iqbal, 2016)  دراسة خان وإقبال تناولت  و       

بعد    لوب أس   أتثري  عن  التعلم  طالب  حتصيل  على  يف  التعلم 
إسالم  يف جامعة   برانمج العامل إقبال، وذلك –الرتبية   ماجستري

العينة العشوائية الطبقية، واعتمد  أابد  استخدام  ، ومت استخدام 
، ومن نتائج الدراسة:  مقياس جراشا وريتشمان ألساليب التعلم

شيوًعا   التعلم  أساليب  أكثر  يف  أن  التعلم  أسلو يتمثل  ب 
فاملـــالتفالتعاوي،   املعتمد،  مث  تنافسي،  ـــالفستقل،  ـــــشاركي، 

 أسلوب التعلم املتجنب.  وًعاـــــأقلها شيو 
أثر التفاعل بني  حت  فقد وع    (2016  ،مطر) دراسة    وأما       

منطني للتعلم اإللكرتوي واألسلوب املعريف على تنمية املهارات  
طلبة   لدى  بغزة احلاسوبية  األقصى  أدوات  جامعة  ومتثلت   ،

م اجلانب األدائي  اختبار اجلانب املعريف وبطاقة تقييالدراسة يف  
للمهارات احلاسوبية، واختبار األشكال املتضمنة لتقسيم الطلبة  
العشوائية   العينة  الباحث  واستخدم  ومعتمدين،  مستقلني  إىل 

وعددهم والثانية  األوىل  التجريبيتني  اجملموعتني    ( 40)  لكال 
 . ي التحليلستخدم املنهجني التجرييب والوصفي طالبة، وا
: وجود فروق دالة إحصائًيا بني  ومن أبرز نتائج الدراسة         

التجريبيتني اجملموعتني  طلبة  درجة  اختبار    متوسطات  يف 

أثر   إىل  ترجع  احلاسوبية  للمهارات  البعدي  املعريف  اجلانب 
ا اإللكرتوي  التعلم  منط  بني    غري   )متزامن/   ملستخدم التفاعل 

املعريف   متزامن(  اجملال    واألسلوب  على  معتمد(  )مستقل/ 
املتزامن،   اإللكرتوي  التعلم  منط  يف  املعتمدين  لصاحل  اإلدراكي 
واملستقلني يف منط التعلم اإللكرتوي غري ملتزامن. وكذلك وجود  
فروق بني متوسطات درجات كل من الطلبة املستقلني والطلبة  
املعتمدين على اجملال اإلدراكي يف التطبيل البعدي لبطاقة تقييم  

  اسي اسوبية ترجع إىل التأثري األسـاجلانب األدائي للمهارات احل
اجملال  عن  املستقلني  الطلبة  ولصاحل  املتبع،  املعريف    لألسلوب 

 . اإلدراكي
اباتمااثلول          دراسة   ,Pattamathammalul)وهدفت 

ـــ    إىل   (2017 مبملكة  طالًبا جامعًيا    (61)معرفة أساليب التعلم لــ
أداء   ومعرفة  وريتشمان،  مقياس جراشا  استخدام  ومت  اتيالند، 

يف مهارات التعلم واحلل    الطالب ذوي أساليب التعلم املختلفة
أسلوب   شيوع  الدراسة  نتائج  أبرز  ومن  للمشكالت،  املبدع 

وبنسبة   الطالب  عند  التعاوي    مث التشاركي،  ف  (،%  36)التعلم 
نتشارًا يتمثل يف أسلوب  اكان أقل األساليب    يف حنياملستقل،  

النتائج وجود   املعتمد، كما أظهرت  تعلم    أربعة التعلم  أساليب 
حنيفقط،   التنافسي    يف  التعلم  ألسلوي  تفضيل  يوجد  ال 

 واملتجنب. 
على  (2014) واحلسيد  الشمريدراسة  وكذلك تعرفت          
ــر ــتعلم انتشــــارً  أكثــ ــاليب الــ ــة بــــني أســ ــكل العالقــ ــة وشــ ا، وطبيعــ

أســاليب الــتعلم والتحصــيل الدراســي لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة 
يف دولة الكويـت، ابإلعـافة إىل التعـرف علـى داللـة الفـروق يف 
أســاليب الــتعلم لـــدى طلبــة املرحلــة الثانويـــة ابخــتالف كــل مـــن 
مســـتوى التحصـــيل الدراســـي، والتخصـــ  األكـــادميي )علمـــي، 

يـــــة عينـــــة الدراســـــة مـــــن طـــــالب املرحلـــــة الثانو دي(. وتكونـــــت أ
، ومت اســتخدام أســاليب اطالبًــ  (136)بلــ  عــددها  وقــد الــذكور

 التعلم جلراشا وريتشمان، ودرجات حتصيل الطالب. 
ــتعلم         ــاليب الـ ــر أسـ ــن أن أكثـ ــة عـ ــائج الدراسـ وأســـفرت نتـ
، فالتنافسي، فاملعتمد، ا لدى عينة الدراسة هي: املستقلانتشارً 
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ــا شـــيوعً مث  ،فالتعـــاوي ا املتجنـــب، وعلـــى وجـــود املشـــارك؛ وأقلهـ
ــائيً  ــة إحصـــ ــة دالـــ ــة ارتبـــــاط موجبـــ ــيل عالقـــ ــة التحصـــ ا بـــــني درجـــ

الدراســـي، وبـــني كـــل مـــن أســـلوب الـــتعلم )التنافســـي، التعـــاوي، 
  التشاركي، املستقل(.

بني متوسط درجـة  ادالة إحصائيً   اجدت الدراسة فروقً وو        
ــيل اســـتجابة طلبـــة املرح لـــة الثانويـــة منخفضـــي ومرتفعـــي التحصـ

لصاحل طلبة املرحلة الثانوية مرتفعي التحصيل يف مجيع أساليب 
الـــتعلم. كمـــا وجـــدت فروقـــاً دالـــة إحصـــائياً بـــني متوســـط درجـــة 
استجابة طلبة املرحلـة الثانويـة للتخصصـني العلمـي واألدي حنـو 

التنافسي، لصاحل ستثناء أسلوب التعلم اب التعلماليب ــمعظم أس
 .العلمي التخص  بةلط

، أبســــاليب الــــتعلماســــرتاتيجيات التــــدريس وحــــول عالقــــة       
 اًل فعــاا ورً د تــدريست الالســرتاتيجياأن (  2009)يــرى الشــقريات 

 املــتعلم يقــوم مــن خالهلــا الــيتو نــواتج الــتعلم  حتقيــل يف امهمًــ 

 كه ويفسـلو  يف مرغـوابً  تغيـرياً  سـتحدث والـيت لتعليميـةا أبنشـطته

 الـدور حتديـد إىل مـن مث تـؤدي والـيت لتفكـري ومهاراتـه،ا ممارسـة

واملــتعلم. وجيــب عنــد اختيــار  املعلــم مــن كــلبــه   يقــوم الــذي
ــدريس ــرتاتيجيات التــــ ــوانت املوقـــــــف  اســــ ــع مكــــ ــى مجيــــ أن تُراعــــ

 التعليمــي بكافــة مدخالتــه؛ وذلــك لتمكــني املــتعلم مــن معاجلــة
 املعلومــــات مــــن خــــالل املعلومــــات واســــرتجاعها، والتعامــــل مــــع

 الفهم واإلدراك السياقي هلا.
 لم أمـرًاــــــــأسـاليب التعو اختيار اسرتاتيجيات التدريس  ويُعد       

معقــداً ونتـــاج إىل جهـــود كبـــرية مـــن أســـاتذة اجلامعـــات خاصـــة 
 اســــرتاتيجيات عنــــد البحــــث عــــن مســــألة التوافــــل والــــتال م بــــني

 م ووفًقا مليوهلملطالهب التعلمالتدريس وما يناسبها من أساليب 
 .(2013، ربيعة وترزوليت) واستعدادهم

 ,Prosser & Trigwellوتريغويـل  ،وصـنف بروسـر        

ــدريس  طــــــرق( (2009 ــاتذة يف تــــ ــا األســــ ــيت يتبعهــــ ــدريس الــــ التــــ
إهنا تقع يف مخسة مناهج دتلفة ومتمايزة   إذ  ،املقررات اجلامعية

ــا علــــى اســــرتاتيجيات  فيمــــا بينهــــا وختتلــــف يف أهــــدافها وتركيزهــ
ـــتـــــــــدريس مع ــاتذة يتبنـــــــــون  ينةــــــــــــ ــا أن األســـــــ ــا، كمـــــــ دون غريهـــــــ

ـــاســـــرتاتيجيات تدري ــنيفها  ســـــــــ ــز يف تصـــ ــوعتني  علـــــىترتكـــ جممـــ
 وهي: 

 أســتاذ ىلــدة عمــاســرتاتيجيات التــدريس املعت اجملموعةةة األو :
 من املقرر املقرر أو احملتوى وتتمثل يف نقل املعلومات أو حمتوى

 األستاذ إىل الطالب.
 الطالـب اسرتاتيجيات التـدريس املعتمـدة علـى الثانية:  اجملموعة

ن املقـرر أو ذاته وتتمثل يف تطوير أو تغيري تصـورات الطالـب عـ
 ا.هيتعلماملادة اليت 

أسـاليب  (2006) دراسـة عبيـداتويف هذا اإلطار تناولـت        
 ومـدى الرتبيـة االجتماعيـة والوطنيـة معلمـي لـدى الشائعة التعليم

لــدى طلبــتهم، وطبــل  املفضــلة الــتعلم أســاليب مــع انســجامها
ــة:  ــائعة، والثانيــ ــيم الشــ ــاليب التعلــ الباحــــث أداتــــني: األوىل: أســ

 املفضــلة علــى عينــة مــن طــالب املرحلــة الثانويــةأســاليب الــتعلم 
 ا وطالبــــــــة،طالبــــــــً  (1071) )الفــــــــرع األدي يف األردن(، وعــــــــددهم

يـة: أن أكثــر أســاليب التعلــيم توخلصـت الدراســة إىل النتــائج ار
شيوعاً لدى معلمي الرتبية االجتماعية والوطنيـة هـي األسـاليب 

ــتعلم، وأن أقـــل أ ــم واملـ ــيم الـــيت تـــوازن بـــني دور املعلـ ــاليب التعلـ سـ
تفضــياًل مــن قبــل الطلبــة هــي األســاليب الــيت تــلز دور املــتعلم،  
وكــذلك تبــني أن أكثــر أســاليب الــتعلم تفضــياًل مــن قبــل الطلبــة 
هــي األســاليب الــيت تــلز دور املــتعلم، وأن أقــل أســاليب الــتعلم 

 تفضياًل هي اليت توازن بني دور املعلم واملتعلم. 
وكذلك أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود توافل بني        

أســاليب التعلـــيم الشــائعة وأســـاليب الـــتعلم املفضــلة فيمـــا يتعلـــل 
ــاليب الــــيت تــــوازن بــــني  ــاليب الــــيت تــــلز دور املــــتعلم واألسـ ابألسـ

ــائج يف حـــنياملعلـــم واملـــتعلم،  علـــى وجـــود توافـــل بـــني  دلـــت النتـ
املفضـلة الـيت تـلز دور الـتعلم    أساليب التعليم الشائعة وأساليب

  املعلم.
 ,Powell & Bordloi) وتعرفــت دراســة بويــل وبوردلــوي      

ثر التعلم التعاوي والفردي علـى األداء األكـادميي. أ  على  (2007
 أنإىل  . وأشارت النتائجاطالبً  (166)  من تكونت عينة الدراسةو 

املتعلمــني قــد أدوا بشــكل أفضــل عنــدما عملــوا يف فــرق تعاونيــة 
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أكثــر مــن الــتعلم مبفــردهم، كمــا حقــل املشــاركون يف فــرق الــتعلم 
 الدراســي والفعاليــة الذاتيــة التحصــيل التعــاوي درجــات أعلــى يف

 الفردي. يف حــــــــــــــــــالة العمـــــل  مقارنة بزمالئهم
ــة امل        ـــواستقصـــت دراسـ ــالب (  2007)الكي ـــــــــ ــات الطـ اجتاهـ

اسرتاتيجيات تدريس الثقافة اإلسـالمية يف كليـات املعلمـني   حنو
اململكة العربية السـعودية، وقـد مت تطبيـل هـذ  الدراسـة علـى   يف

ــدارها ــة مقــــ ــات املعلمـــــــني،  اطالبـــــــً   (114) عينــــ ــن طـــــــالب كليــــ مــــ
إعداد مقياس ومت واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 

اجتاهــات الطــالب حنــو اســرتاتيجية تــدريس الثقافــة اإلســالمية، 
: أن اجتاهات طـالب كليـات املعلمـني ما أ   النتائجأبرز  من  و 

ــة علـــــى  ــة اإلســـــالمية القائمـــ حنـــــو اســـــرتاتيجيات تـــــدريس الثقافـــ
ــل بـــــني ا ــل مـــــن اجتاهـــــاهتم حنـــــو التفاعـــ ألســـــتاذ والطالـــــب أفضـــ

ــاط  ــى نشـ ــة علـ ــة اإلســـالمية القائمـ ــدريس الثقافـ ــرتاتيجيات تـ اسـ
األستاذ، واجتاهاهتم حنو اسرتاتيجيات تدريس الثقافة اإلسالمية 

اجتاهـات طـالب كليـات  يف حـنيالقائمة على نشاط الطالب، 
ة املعلمـــني حنـــو اســـرتاتيجيات تـــدريس الثقافـــة اإلســـالمية القائمـــ

ــرتاتيجيات  ــو اسـ ــاهتم حنـ ــن اجتاهـ ــل مـ ــتاذ أفضـ ــاط األسـ ــى نشـ علـ
تدريس الثقافة اإلسالمية القائمة على نشاط الطالب، وكذلك 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت 
طــــالب كليــــات املعلمــــني تتعلــــل ابجتاهــــاهتم حنــــو اســــرتاتيجيات 

 األربعة اسة املستقلةتدريس الثقافة اإلسالمية تبعاً ملتغريات الدر 
يف  مســــتوى الطالــــب الرتاكمــــي، ملعــــدلا)الكليــــة، التخصــــ ، 

 .الثقافة اإلسالمية( مقرر
 ,Thonpson, Bolin) وكـوي وبـولني وأجـرى تونبسـون       

& Coe   2012) اســـتخدام أثــر اهتمــت مبقارنـــة دراســـة 

 واسـتخدام%(    5)  املـتعلم بنسـبة حـول املتمركـزة االسـرتاتيجيات

 يف الطـالب علـى حتصـيل %(  75)االسـرتاتيجيات ذاهتـا بنسـبة 

 املتحدة  تكساس ابلوالايت جامعات  إبحدى البيئية العلوم مقرر

 النتــائج ا، وأظهــرتالبًــ ط (229)وكــان جممــوع العينــة  األمريكيــة،
 بنسـبة حـول املـتعلم املتمركـزة االسـرتاتيجيات اسـتخدام فاعليـة

 مقـرر العلـوم يف الطـالب حتصـيل مـن لكبـريةا الفصـول يف كبـرية

مــن  النــوع هــذا اســتخدام حنـو لـديهم اإلجيــاي، واالجتــا  البيئيـة
 االسرتاتيجيات.

ــفت        ـــدراسوكشــــ ــيــــــــــــ ــن  (2016) ة املفرجــــ ــرتاتيجيات عــــ اســــ
 ومـدى االجتماعيـة اتـالدراسـ معلمـي لـدى الشـائعة التـدريس

 طلبـتهم، لـدى املفضـلة التـدريس اسـرتاتيجيات مـع جامهاسـان

ا  (342)  ي، وتكونت العينة مـنالوصف املنهج واستخدم مـن معلمـً
 اســـرتاتيجيات التـــدريس قيـــاساملعلمـــني والطـــالب، واســـتخدم م

 ومقيـــاس االجتماعيـــة، الدراســـات معلمـــي الشـــائعة لـــدى

 .لبتهمى طدضلة لاملف لتدريسا اسرتاتيجيات
وجماالهتــا  التــدريست ســرتاتيجياا شـيوع :النتــائج ومـن أبــرز     
 كمـا أن )كبـرية(، الجتماعيـة بدرجـةا الدراسـات معلمـي لـدى

بدرجـة  جـاءت الطلبـة التـدريس لـدى اسرتاتيجيات تفضيل درجة
 التكـرارات بـني إحصـائية داللـة ذات عالقـة )متوسـطة( ووجـود

شـيوع  درجـة علـى املوافقـة درجـةل املتوقعـة والتكـرارات املالحظـة
 الدراســات معلمــي قبــل مــن ملســتخدمةا التــدريس اســرتاتيجيات
 ملتغـري يُعـزى طلبـتهم نظـر مـن وجهـة فضـيلهات ودرجة االجتماعية
 .الرتبوي( )الطرف
 ابملرتبـة جـاءت اإللقـاء اسـرتاتيجيات أن أظهـرت الدراسـة      

 الــذا  ابملرتبـــة الــتعلم اســرتاتيجيات جــاءت يف حــني األوىل،
 معلمــي لـدى الشـائعة التـدريس السـرتاتيجيات ابلنســبة األخـرية
 مـن تفضـيالً  االسـرتاتيجيات أمـا أكثـر  الجتماعيـة،ت االدراسـا

األوىل، يف  ابملرتبـة اإللقـاء سـرتاتيجياتت ااءجـ فقـد الطلبة قبل
 .األخرية ابملرتبة وتنميته التفكري تعليم سرتاتيجياتا جاءتحني 

 علـــــــى تبـــــــد البحـــــــث اويتمثـــــــل حمـــــــور االهتمـــــــام يف هـــــــذ       
ا لتصــــنيفها الثالثــــي املعتمــــد علــــى  اســــرتاتيجيات التــــدريس وفقــــً

وعها واختالفها العملية التعليمية: املعلم واملتعلم وذلك لتن  طيبق
، اسرتاتيجيات التدريس املعتمدة على املعلم : واملتمثلة فيما أ

، اســـــــــرتاتيجيات التـــــــــدريس املعتمـــــــــدة علـــــــــى املعلـــــــــم واملـــــــــتعلمو 
 .املتعلماسرتاتيجيات التدريس املعتمدة على و 

ذا التصـنيف ألسـاليب الـتعلم  مناسـبة هـ  كما أن الباحث يرى        
ا  ــا وريتشـــــمان وهـــــي: مقيـــــاس    ألبعـــــاد   وفقـــــً   أســـــاليب الـــــتعلم جلراشـــ
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ـــــــــ أسل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوب الــــتعلم املعتمــــد ، و الــــتعلم املســــتقل   وب ـ أســــلوب  ، و أســ
ــاوي  ــتعلم التعــــ ــلوب  ، و الــــ ــي أســــ ــتعلم التنافســــ ــلوب ،  الــــ الـــــــتعلم    وأســــ

 . )التجنيب(   التعلم املتجنب   وأسلوب ،  التشاركي 
 أساليب التعلم السابقة، وقد اختار البحث اتناول هذيو         

أمهيتهــا يف التــأثري املباشــر علــى  لتوقــعبدراســتها  القيــامالباحــث 
األساتذة يف اجلامعات واملعلمـني يف حلاجة  أساليب التدريس، و 

سرتاتيجيات التدريس اليت تشرك الطالـب يف العمليـة الاملدارس  
 التعليمية مع املعلم أو اليت تعتمد على نشاط املتعلم.

ــر كمــــا أ        ــاذج وعناصــ ــتاذ واطالعــــه علــــى منــ ــة األســ ن معرفــ
الـــــتعلم ميكنـــــه مـــــن إعـــــادة تنظـــــيم البيئـــــة واإلجـــــراءات  أســـــاليب

التعليمية ليغري يف أساليبه التعليمية مـن طـرق احملاعـرة التقليديـة 
إىل الصــف املـــرن الـــذي يواجـــه االجتاهـــات املختلفـــة، وحتـــدايت 
  التدريس يف جمال التنوع الثقـايف والفكـري لـدى طـالب اجلامعـة

 لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليب معرفـة وتسـاعد (. 2012)بلعـاوي،  

 تـتالءم وتقومي تدريس واسرتاتيجيات طرق اختيار على املتعلمني

 املعلمني واملتعلمني. أداء حتسني على يساعد مما معه؛

 : البحثمشكلة وأسئلة 
 كليــــات  نظــــرًا الخــــتالف طبيعــــة التخصصــــات العلميــــة يف     

ــوم  ــني العلــــ ــا بــــ ــالمية وتنوعهــــ ــة اإلســــ ــة اجلامعــــ ــرعية والعربيــــ الشــــ
واالجتماعيــــــــــة والتخصصــــــــــات العلميــــــــــة املختلفــــــــــة، وكــــــــــذلك 
اهتمامــــات الطــــالب حنــــو بعــــض التخصصــــات دون األخــــرى، 

 عن طبيعة الفروق الفرديـة والقـدرات العقليـة فيمـا بيـنهم؛ فضاًل 
ب اجلامعـة فإنه من الطبيعي اختالف أساليب التعلم لدى طال

جـــود حاجـــة ملحـــة بعـــض؛ ممـــا يعــد و وتفضــيلهم لبعضـــها دون 
ــلة لــــدى طــــالب  وقائمــــة للتعــــرف علــــى أســــاليب الــــتعلم املفضــ
اجلامعــــة اإلســــالمية )طــــالب املــــنح(، واســــرتاتيجيات التــــدريس 

   املالئمة ألساليب التعلم.
ا لدراســـة املش        العه ــــــــــــــــكلة اطــــــــــــــــوممــا دفـــع الباحـــث أيضــً

ـــعلـــــى م ــائج   اـــــ ــه نتـــ ــلت إليـــ ــيات بعـــــضتوصـــ الدراســـــات    وتوصـــ
ــارت إىل    واألملـــاث  ــيت أشـ ــم  والـ ــاليب تعلـ ــلون أسـ أن الطـــالب يفضـ

كدراســة    ، إمكــاانهتم وقــدراهتم واســرتاتيجيات التــدريس مــع    تتناســب 
 بتحديـد  املدرسـون  يَعـيَ  أن  بضرورة  اليت أوصت (  2010)   العلوان 

 وفقـاً  لتدريسـهم  خيططـوا  وأن  تعلـم،  أسـاليب  مـن  يفضـله الطلبـة  مـا 
  ( 2016،  الشــــمري والشــــمري دراســــة ) ، و النــــادي   أي هلــــا، ودراســــة  
 إبجــراء املزيــد مــن الدراســات املرتبطــة ابلعالقــة بــني   والــيت أوصــت 
 تقود  اليت  التدريس  اسرتاتيجية  ونوع  تفضيالً  ألكثر ا    أسلوب التعلم 

  أكـدت علـى الـيت    ( هــ 1434)   الفعـ ال، ودراسـة الغامـدي   الـتعلم  إىل 
ــع   ــتعلم لـــدى الطـــالب يف مجيـ ــاليب الـ ــى أسـ ــرف علـ ــام ابلتعـ االهتمـ
املراحـل الدراسـية، وتنويـع طـرق التـدريس، وتطـوير املنـاهج الدراســية  

ــتعلم، ودراســـــة   ــاليب الـــ ــا يتناســـــب مـــــع أســـ ــازمي ) مبـــ ــري   احلـــ   ، ن وآخـــ
 الـتعلم  سـاليب أب  بعـني االعتبـار  عـرورة األخـذ تـرى  والـيت    ( 2013
 مـن قبــل  دريس ــــــــ الت  أسـاليب  وتنـوع  لتــدريس، د ا عنـ للطـالب 

 يسـمح  مبـا  املتنوعة  السمعية والبصرية  الوسائل  املعلمني، واستخدام 
 الـتعلم  تبعـًا ألسـاليب  ملريـة  والـتعلم  قدراتـه   بتنميـة  طالـب  لكـل 

 إليه.  املفضلة 
وانطالقًا مما سـبل فإنـه ميكـن الكشـف مـن خـالل أسـاليب           
عـــن اســـرتاتيجيات التـــدريس املفضـــلة لـــدى طـــالب اجلامعـــة    الـــتعلم 

  –إنــه مل أتت  دراســة ســابقة يف البيئــة احملليــة والعربيــة   إذ اإلســالمية،  
تناولـت هـذ  املتغـريات والعالقـة بينهـا،    -على حد اطالع الباحـث 
عــن    اإلجابــة اول  نــ  ي الــذ  البحــث  ا هلــذ ومــن هنــا جــاءت احلاجــة  

 السؤال الرئيس:  
املفضلة    ما  التعلم  ألساليب  وفًقا  التدريس  اسرتاتيجيات 

 ويتفرع عنه   لدى طالب اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 ية: ت األسئلة الفرعية ار 

مــــــــا أســــــــاليب الــــــــتعلم املفضــــــــلة لــــــــدى طــــــــالب اجلامعــــــــة  -1
 اإلسالمية؟ 

مــا اســـرتاتيجيات التـــدريس املفضــلة لـــدى طـــالب اجلامعـــة  -2
 اإلسالمية؟ 

مــا مــدى اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب  -3
ا للمتغــــــــريات ــً ــورة تبعــــــ ــة املنــــــ ــالمية ابملدينــــــ ــة اإلســــــ  اجلامعــــــ



 ... امعة اإلسالمية اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلعبد الرمحن بن يوسف شاهني: 
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ــة ــتوى الدر  الدميوغرافيـــ ــارة، املســـ ــة، القـــ ــوع الكليـــ ــي، )نـــ اســـ
 املعدل الرتاكمي(؟

  ضلة لــدىــــــــمــا مــدى اخــتالف اســرتاتيجيات التــدريس املف -4
ا للمتغــريات  طــالب اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة املنــورة تبعــً

 املســـــــــــــــــــتوى  ارة،ــــــــــلية، القـــــــ)نـوع الك  الدميوغرافية للدراسة
 ، املعدل الرتاكمي(؟الدراسي

 اســــرتاتيجيات التــــدريس ابخــــتالف أســــاليبهــــل ختتلــــف  -5
 ؟ املفضلة لدى طالب اجلامعة اإلسالمية ابملدينةالتعلم 

 :  البحث أهداف  
 :ارتيةحتقيل األهداف  إىل البحثيسعى        

ــر  -1 ــلة  فتعـــ ــتعلم املفضـــ ــاليب الـــ ــة  لـــــدىأســـ طـــــالب اجلامعـــ
 اإلسالمية. 

 طـــالب لـــــــــــدىلة ـــــــــات التـــدريس املفضـــــــــتعــرف اسرتاتيجي -2
 اجلامعة اإلسالمية. 

 أســـاليب الـــتعلم املفضـــلة لـــدى بـــنيالكشـــف عـــن الفـــروق  -3
ــة  ا للمتغــــريات الدميوغرافيــ ــً ــة اإلســــالمية تبعــ طــــالب اجلامعــ
)نـــــــــوع الكليـــــــــة، القـــــــــارة، املســـــــــتوى الدراســـــــــي، املعـــــــــدل 

 (؟الرتاكمي
 املفضلة اسرتاتيجيات التدريس بنيالكشف عن الفروق  -4

ا للمتغـــــــــريات لـــــــــدى طـــــــــالب  ــً ــة اإلســـــــــالمية تبعـــــــ اجلامعـــــــ
ــي،  ــتوى الدراســـ ــارة، املســـ ــة، القـــ ــوع الكليـــ ــة )نـــ الدميوغرافيـــ

 (؟املعدل الرتاكمي
ــتالف  -5 التحقـــل مـــن اخـــتالف اســـرتاتيجيات التـــدريس ابخـ

أســـاليب الـــتعلم املفضـــلة لـــدى طـــالب اجلامعـــة اإلســـالمية 
 املنورة؟ابملدينة 

 :  البحث أمهية  
   :   مما أ  البحثتتضح أمهية         

واملتمثـل   البحـثتناوله  ي أمهية وطبيعة متغريات املوعوع الذي   .1
ــلة يف   ــدريس املفضــــ ــرتاتيجيات التــــ ــن اســــ لـــــــدى    الكشــــــف عــــ

مــن خــالل أســـاليب الــتعلم املفضــلة الــيت تســـاعد يف  الطالــب  

وحتســــــني عمليــــــة التعلــــــيم، ورفــــــع مســــــتوى التحصــــــيل    تعزيــــــز 
 األكادميي. 

 مدخاًل مهًما   د  ( تع البحثب التعلم )موعوع  ـــ ألن أسالي  .2
  يســاعد أعضــاء هيئــة التــدريس يف حتديــد واختيــار مــا يفضــله 

  عمليــة يف    الطــالب مــن اســرتاتيجيات وطــرق تــدريس مناســبة 
 التدريس. 

  يتنـاول مجيـع ختصصـات اجلامعـة   كونـه   يستمد املوعوع أمهيتـه  .3
ــــــــــ النظريــة والعلميــة، لــذا فهــو إعــافة علميــة جديــدة يف جم  ــ ــ ــ   ال ـ

 امليدانية.  البحثمن خالل نتائج   البحث
لفــــت نظــــر القــــائمني علــــى التعلــــيم اجلــــامعي وتطــــوير  ألمهيــــة   .4

مـــن  ممارســـة أســـاليب الـــتعلم واســـرتاتيجيات وطـــرق التـــدريس،  
منــاهج التعلــيم واملقــررات اجلامعيــة؛ لالرتقــاء ابلتــدريس  خــالل  
 اجلامعي. 

 )العملي( من خالل ترمجة مقاييس   إثراء اجلانب التطبيقي  .5
 أساليب التعلم وتطويرها وفًقا للنماذج املوائمة للدراسة. 

 :  البحث حدود  
املوضوعي: وفًقا   البحثتناول    احلد  التدريس    اسرتاتيجيات 

املفضلة  التعلم  جراشا  يف   ألساليب  مقياس  أبعاد    -عوء 
 .    (Grasha-Richmann) ريتشمان 

ــى الطــــالب البحــــثمت تطبيــــل  :احلةةةةد املكةةةةاي يف كليــــات  علــ
للمســــتوايت الدراســــية مــــن  اجلامعــــة اإلســــالمية ابملدينــــة املنــــورة

 اخلامس إىل الثامن.

 هـ1437/1438العام اجلامعي الفصل الثاي من  احلد الزماي:
 

 :  البحث مصطلحات  
 كن حتديد مصطلحات البحث احلايل على النحو ار : مي    

 اسرتاتيجيات التدريس: 
"سياق من طرق التدريس اخلاصـة    اسرتاتيجيات التدريس هي       

واملتداخلــــة، واملناســــبة ألهــــداف املوقــــف التدريســــي والــــيت    والعامــــة، 
ميكــن مــن خالهلــا حتقيــل أهــداف ذلــك املوقــف أبقــل اإلمكــاانت،  
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أجــــود مســــتوى ممكــــن؛ لتحقيــــل املخرجــــات املرغوبــــة لــــدى    وعلــــى 
 . ( 10  :  2015،  السلييت )   الطالب" 
: جمموعة من  إجرائًيا أبهنا اسرتاتيجيات التدريسوتعرف        
ويفضـلوهنا  الطـالب الـيت يـتعلم هبـا  التدريس اخلاصة والعامة   طرق 

نموذج ل وفًقا للتفضيالت الشخصية ألساليب التعلم عن غريها
، وذلـــــــك ابخـــــــتالف (Grasha-Richmann) وريتشـــــــمان جراشـــــــا

 .الكلية، القارة، املستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي
   أساليب التعلم: 

 التنظيمــــــــــات :أبهنــــــــــا (Grasha, 1996)عرفهــــــــــا جراشــــــــــا  و        
للحصـــــــول علـــــــى  املـــــــتعلم ةالشخصـــــــية الـــــــيت تـــــــؤثر علـــــــى قـــــــدر 

املعلومــات، والتفاعــل مــع األقــران واملعلــم، واملشــاركة يف جتــارب 
 .التعلم، وأساليب معاجله املعلومات

التعلم إجرائًيا أبهنا       على    املتعلم   درجة :  وتعرف أساليب 
التعلم    مقياس جراشال أساليب  -Grasha)وريتشمان    نموذج 

Richmann) و يتضمن  ،  هي (  6)الذي    األسلوب )  :أساليب 
املعتمد و املشاركي،  التنافس،  التعاوي  املستقل،  (  املتجنب ، 

الدراسي،    املستوى  لكلية، القارة،اوفًقا الختالف  واملفضلة هلم  
 . ملعدل الرتاكمي ا

 
 
 
 
 

 وإجراءاته   البحثمنهج  

 : البحثمنهج  

الوصفي        املنهج  على  االعتماد  ملناسبته    املسحي   مت 
اسرتاتيجيات    إىل هدف  ي  إذ  ،البحث ألهداف   على  التعرف 
اجلامعة  أل  وفًقا   التدريس  طالب  لدى  املفضلة  التعلم  ساليب 

 اإلسالمية. 
 : البحثجمتمع  
 من مجيع طالب اجلامعة اإلسـالمية البحثكو ن جمتمع  ت      

يف املســـــــتويني اخلـــــــامس ابملدينـــــــة املنـــــــورة )املـــــــنح والســـــــعوديني( 
ــابع والثــــامن ــادس، والسـ ــة( والسـ ــنتني الثالثــــة والرابعـ بلــــ  و  .)السـ

 (هـ1437، اجلامعة اإلسالمية) ،طالًبا (3735) عددهم اإلمجايل
   :البحث عينة 
ــة  نــــــتتكو       ــن البحــــــثعينــــ ــة مــــ ــورهتا النهائيــــ   (301) يف صــــ

ــب، علــــى الفئــــة املســــتهدفة،  اســــتبانة(  530) توزيــــعمت وقــــد  طالـ
؛ لعدم استبانة  (35)  استبعاد، ومت   استبانة  (400)  واسرتجع منها

ــاابت ــال اإلجـ ــتبعد اكتمـ ــا اسـ ــا، كمـ ــتبانة (22) عليهـ ــدم اسـ ؛ لعـ
، وقد بلغت العينـة يف استبانة(  42) جدية املستجيبني، ومت فقد
 .طالب (301)صورهتا النهائية َوفْـًقا لذلك 

  ابستخدام الطريقة العشوائية   البحثالباحث عينة    واختار      
 س ــــــــاجلامعة اإلسالمية يف املستوايت اخلام الطبقية من طالب

والثامن؛    السادس و  الطالب  والسابع  املستوايت ألن  هذ     يف 
إىل املستوى العمري والعقلي الذي تنضج فيه خلهتم،    ون يصل

  يُبدون و لات واملعلومات  ــــــــارف واخلـــــــتهم من املعــــوتزداد حصيل
وأساليب التعلم واسرتاتيجيات التدريس،   ابلدراسة اهتماًما كبريًا 

  مث  حتديد أساليب التعلم املفضلة ابلنسبة هلم، ومنا ميكنهم  ذلو 
اسرتاتيجي على  للحكم  وقدرة  وعًيا  الــــــــــــأكثر  التدريس  يت  ــــات 

  رة ــــــــيستخدمها أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة وتقع عمن دائ
هلم. اجلدول  التفضيل  وفقاً   (1)  ويوعح  العينة  أفراد    توزيع 
 ث. ملتغريات البح

 1 جدول
 ملتغريات البحث وفقاً عينة ال أفراد توزيع

 النسبة  العدد مستوى املتغريات  املتغريات 
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 البحث: أدوات  
أهداف  ا لتحقيل  الباحث  من   البحثستخدم  جمموعة    احلايل 

 : على النحو ار  األدوات 
   :أواًل: استبانة اسرتاتيجيات التدريس املفضلة 

ببناء       الباحث  املفضلة    استبانةقام  التدريس  السرتاتيجيات 
واألدبية  طالب    لدى الشرعية  اإلسالمية  اجلامعة  كليات 

العلمية، طالب    وهتدف   والكليات  تفضيل  عن  الكشف  إىل 
بعد    اجلامعة  االستبانة  بناء  مت  وقد  التدريس  السرتاتيجيات 

ذات   السابقة  والدراسات  والبحوث  األدبيات  إىل  الرجــــــوع 
  ( 25)  لنهائيةا   قد بل  عدد فقراهتا بصورهتاو   العالقة ابملوعوع.

املناسبة   عبارة التعديالت  إجراء  عوء   بعد  لحوظات  م   يف 
احملكمني،  األول:    وتوجيهات  قسمني:  من  البياانت  وتتكون 

والقارة،   الدراسي،  واملستوى  الكلية،  نوع  وتشمل:  العامة، 
على   واشتمل  والثاي:  الرتاكمي.  هي:   ةثالث واملعدل    حماور 

نشاط   األول:  على  القائمة  التدريس  ،  الطالب   اسرتاتيجيات 
تدريس. و (  5)ونتوي على   الثاي: اسرتاتيجيات  اسرتاتيجيات 

األستاذ   التدريس  نشاط  على  علىالقائمة  ونتوي   ،  (12 )  

و   اسرتاتيجــــــــية القائمة  تدريس.  التدريس  اسرتاتيجيات  الثالث: 
نش على    ، واألستاذ  الطالب  اطـــــــــعلى    ( 8)ونتوي 

 اسرتاتيجيات تدريس.  

تخدم مقيـــــاس ليكـــــرت      ــتوى  واســـــُ اخلماســـــي لتحديـــــد مســـ
التفضــــيل )موافل بشدة، موافل، غري موافل، غري موافل بشدة، 

 غري متأكد(.
 : اسرتاتيجيات التدريس الستبانة صدق احملكمي

  (10)على  عرعها االستبانة مت مضمون صدق من للتحقل     

ــن األكـــــــادمييني  يف املنـــــــاهج وطـــــــرق التـــــــدريس املتخصصـــــــني مــــ
علـى  االطـالعوبعد    والدراسات اإلسالمية، والعلوم(،)العامة،  

مت إجــــراء التعــــديالت املقرتحــــة لــــبعض العبــــارات  آراء احملكمــــني
 تُعــــد  و ، تناســــب مــــع بعــــض اجملــــاالتتالــــيت ال و  هابعضــــ وإلغــــاء

ــم ــ احملكمــــني موافقــــة معظــ ــتبانةف ىعلــ ــرات االســ ــرًا ؤ م قــ ــشــ ى علــ
ــه مت بنـــــاء دق مضـــــموهناصـــــ ــتبانة يف، وبنـــــاًء عليـــ  صـــــورهتا االســـ

 النهائية.
 :اسرتاتيجيات التدريسالستبانة  االتساق الداخلي

 هاـــــمت الَتحق ل من االتساق الداخلي حملاور االستبانة بدرجت    
  (50)  تطبيـــل االســـتبانة علـــى عينـــة اســـتطالعية قوامهـــابالكليـــة، 

طالباً يف الكليات    (25)  اجلامعة، بواقعطالًبا من دتلف كليات  
ــة، و ــرعية واألدبيـــ ــاً  (25)الشـــ ــة، يف طالبـــ مت  إذالكليـــــات العلميـــ

درجــــة كــــل حمــــور ل  (Person)  بريســــون حســــاب معامــــل ارتبــــاط
ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وفقاً لكل حمور على 

 :على النحو ار   (2)اجلدول يوعح كما حدة،  

 2 جدول
 درجة كل حمور ابلدرجة الكلية ل (Person)بريسون  معامل ارتباط

 املستوى الدراسي 
 %  40.9 123 اخلامس والسادس 

 %  59.1 178 السابع والثامن 

 نوع الكليات 
 %  57.1 172 الشرعية واألدبية النظرية 

 %  42.9 129 العلمية 

 %  63.5 191 آسيا  القارة

 %  36.5 110 أفريقيا 

 املعدل الرتاكمي 

 %  32.6 98 ممتاز

 %  41.9 126 جداً  جيد

 % 23.9 72 جيد 

 %  1.6 5 مقبول

 معامل االرتباط احملاور
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 (0.01)دالة عند   **      
اجلدول من  حماور    (2)  يتضح  بني  االرتباط  معامل  قيم  أن 

تراوحت بني الكلية  وهي    (،0.902إىل  0.609 )  االستبانة ودرجتها 

عند مستوى موجبة و مجيعها   يشري    وهذا(،  0.01)  دالة إحصائياً 
 الداخلي. االتساق بدرجة عالية من تمتع ت  االستبانةإىل أن 

 استبانة اسرتاتيجيات التدريس: بات ث
 3 جدول

  ستبانةاور االحم قيمة معامل الثبات والصدق الذايت لكل حمور من

خبصـــائ  جيـــدة تتصـــف البحـــث ســـبل يتضـــح أن أداة  ممـــا    
ــا يعـــد أن االســـتدالالت الـــيتوالثبـــات حيـــث الصـــدق مـــن  ؛ ممـ
اسه ـــــــــــــمبـا مت قي طة وبدقـةــــمرتب ستكونا البحث هبا هذ  خرجيس
 البحث. تطبيقها وتعميمها على جمتمع  دــــــــــــعن

 اثنيًا: مقياس أساليب التعلم  
ــد أســــاليب      ــاانت وحتديــ ــع البيــ ــاس ومجــ ــاء املقيــ ــميم وبنــ لتصــ

ــل ــتعلم املفضـ ــة  ةالـ ــال البحـــثلـــدى عينـ ــى اأُلطع عمت االطـ ـــر لـ ـــــــ
بعـض  مراجعـة بعـد الـتعلم، وكـذلك أساليب النــــــــــــــظرية مبوعوع

 لقيــــاس هــــدفت الــــيتيــــة واألجنبالعربيــــة  واالختبــــارات املقــــاييس
ـــأس ــتعاليب ـــــــــــــــــــــــ ــلةالـ ــات والبحــــوث واألدوات  لم املفضـ والدراسـ

-Grasha) منــــوذجالــــتعلم، كمــــا يف  أســــاليب املتعلقــــة مبوعــــوع

Riechmann, 1996)،  ــات للتأكــــد مــــن ــام ثبــ ــتبانة قــ  االســ
 (،(Alpha Cronbach's)) كرونباخ  ألفا  معادلة  ابستخدام  الباحث

وتُعد  (،0.841) املةالثبات لالستبانة ك  بلغت قيمة معاملوقد  
لذا و ؛ العلوم اإلنسانية ومقبولة وفل مقاييس  هذ  القيمة مرتفعة

 وصاحلة ألغراض البحث.  ةـــــــتاثب األداة د  تع
 والصـــدق الـــذا  قيمـــة معامـــل الثبـــات(  3)  ويوعـــح اجلـــدول    

 لكل حمور من حماور االستبانة.

 عوء يف التعلم ألساليب (2014،  يوسفو   معشي)  ومقيــــــاس      

ألسـاليب الـتعلم  (1429) إهلـام وقـاد مقيـاس، و Reidريـد  منـوذج
  ، (Kolb Learning Styles, 1985) يف عوء منوذجي كولب

البحـث  واعتمـد .(Romero, & Tepper, 1992) وتـوبيري ورومـريو
 (Grasha-Richmann, 1996)وريتشــــمان  جراشــــااس مقيــــعلــــى 

إنه ميثل أحد   إذترمجته إىل اللغة العربية؛  متت  و   ابللغة اإلجنليزية،
ــتعلم،  أســـاليب جمـــال مقـــاييسالـــيت تناولـــت  النمـــاذج الرئيســـة الـ

الــــــتعلم املفضــــــلة لــــــدى  أســــــاليب الكشــــــف عــــــن ويهــــــدف إىل
الطالب، كما أن املقياس يتضمن أساليب تعلم تكتسب أمهيـة 
يف جمــال االســتخدام التطبيقــي لطــرق واســرتاتيجيات التــدريس، 

أو أســـاليب تعلـــم،  أبعـــاد (6)  تقـــيس ،عبـــارة  (60)ويتكـــون مـــن 
عبارات لكل بعـد أو أسـلوب مـن أسـاليب الـتعلم ( 10)  ومبعدل

املتنــــــــافس،  -واملتعــــــــاون املعتمــــــــد، -املســــــــتقلالســــــــت وهــــــــي: 
ــارك ــلة. مليــــث تقــــيس  -واملشـ ــاءت بصــــورة متصـ املتجنــــب، وجـ

األخرى األسلوب املقابل لـه علـى القطـب ارخـر وهـو أسـلوب 
ــاد ــة األبعـ ــد، وهكـــذا بقيـ ــتعلم املعتمـ ــد . الـ ويف عـــوء ذلـــك اعتمـ

  -وعباراتــه علــى أبعــاد مقيــاس جراشــا الباحــث يف بنــاء املقيــاس
الستة، وقام ببناء مقيـاس  (Grasha-Riechmann)  ريتشمان

 ** 6090. ( الطالب التدريس القائمة على نشاط )اسرتاتيجياتاألول: 
 ** 8010. ( القائمة على نشاط األستاذ اسرتاتيجيات التدريس ) الثاي:

 ** 9020. ( واألستاذ الطالب  اط ـــــــــاسرتاتيجيات التدريس القائمة على نش ) الثالث: 

 الصدق الذايت  معامل معامل الثبات عدد العبارات  احملاور
 0.90 0.805 5 ( الطالب التدريس القائمة على نشاط األول: )اسرتاتيجيات

 0.88 0.792 12 ( القائمة على نشاط األستاذ اسرتاتيجيات التدريس ) الثاي:
 0.83 0.70 8 ( واألستاذ الطالب  اط ـــــــــاسرتاتيجيات التدريس القائمة على نش ) الثالث: 

 0.917 0.841 25 الكلي
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يف عبــارات البلغــت  إذتلــك األبعــاد،  ألســاليب الــتعلم يف عــوء
 بعد التعديل. عبارة (30) صورهتا النهائية

 :أساليب التعلم ملقياس صدق احملكمي
مت التأكــد مــن الصــدق مــن خــالل عــرض مقيــاس أســاليب      

ــن  ــة مـ ــتعلم علـــى جمموعـ ــنفس الـ ــم الـ احملكمـــني املختصـــني يف علـ
 حمكمـني.(  8) والصحة النفسـية وعلـم الـنفس الرتبـوي، وعـددهم

وذلـــــك إلبـــــداء آرائهـــــم واحلكـــــم علـــــى مـــــدى صـــــدق مضـــــمون 
ارخـــر  هابعضـــ تعـــديل بعـــض العبـــارات وحـــذف العبـــارات، ومت

ا لتوجيهــــــات احملكمــــــني، وقــــــد أشــــــار  مراعــــــاة لالختصــــــار وفقــــــً
ــم  ــدف منــــه، معظمهـ ــل اهلـ ــردات املقيــــاس لتحقيـ ــبة مفـ إىل مناسـ

ــاق ــبة اتفـ ــارات الـــيت حظيـــت بنسـ ــاء علـــى العبـ   %(  800) واإلبقـ

عبارة قابلة (  30)ن املقياس يف صورته النهائية من فأعلى، مث تكو  
 للتطبيل.

 التعلم:ثبات مقياس أساليب 
  كرونباخ ألفا  حساب معامل الثبات عن طريل حساب    مت       
(Alpha Cronbach's )  ، بدرجة  أتبني   و يتمت ع  املقياس  ن  

مرتفعة،   قيمة    إذ ثبات  الثبات  بلغت  للمقياس معامل    الكلي 

إمكانية  (0.80) إىل  يشري  مما  أن  ث ؛  ميكن  اليت  النتائج  بات 
على   وتعميمها  تطبيقه،  عند  البحث.تسفر  مت    جمتمع  كما 

بفاصل    تخدام طريقة إعادة التطبيلسس ابيا حساب ثبات املق
، وذلك على العينة االستطالعية  يوًما  زمد مقدار  مخسة عشر 

اختيارها    ذاهتا  مت  العشوائية واليت  الطريقة    الطبقية   ابستخدام 
و طالًبا (  50)  وعددها الشرعية  (  25)  بواقع،  الكليات  يف  طالباً 

و العلمية،يف  طالباً    (25)واألدبية،  من    كما  الكليات  يتبني 
 (: 4)اجلدول 

 4جدول 
 معامالت الثبات، والصدق الذايت ملقياس أساليب التعلم الستة ابستخدام طريقة إعادة التطبيق

أن قيم معامالت الثبات تراوحـت   (4)  يتضح من اجلدول   
 إحصــائياً عنــد مســتوى ةوهــي قــيم دالــ(  0.875 إىل  0.615) مــا بــني

ممـــا يـــدعو إىل الثقـــة يف النتـــائج الـــيت ميكـــن التوصـــل إليهـــا (  0.01)
  عند استخدام مقاييس أساليب التعلم.

اإلجـــراءات الســـابقة أن مقيـــاس أســـاليب كمـــا يتضـــح مـــن    
يتمتع بدرجة عالية مـن الصـدق والثبـات، ليصـبح بـذلك   التعلم
 (6)  ارة تقيســـــــعب(  30) ه النهائيةـــــــعبارات املقياس يف صورت  عدد

 .أساليب تعلم دتلفة كما هو يف صورته النهائية
 : ةاإلحصائي ساليب األ

أسئلته،            عن  واإلجابة  البحث،  أهداف  مت  لتحقيل 
التكرارا ا املئوية ستخدام  والنسب  و ت  حلسابية  ا  املتوسطات، 

املعيارية  و واالحنرافات  الثبات  ،   Alpha)ألفا كرونباخ  معامل 

Cronbach's) و املتدرج ،  االحندار  حتليل   Multiple)  استخدام 

Linear Regression)  واختبار املستقلة    (T-Test)  ت ،  للعينات 
Independent Simple -) اختبار حتليل التباين األحادي ، و  (One 

Way ANOVA)  ، لالستقاللية  Chi-Square for)  ومربع كاي 

independence)    ، وكرامر  و فاي  اختباري   Phi and)قيمة 

Cramer's V). 
 : ومناقشته امليداي   البحثنتائج 

 الذايت معامل الصدق  معامل الثبات عدد العبارات  أسلوب التعلم 

 0.93 0.874 10 أسلوب التعلم املستقل

 0.93 0.875 10 أسلوب التعلم املعتمد 

 0.78 0.615 10 أسلوب التعلم املتعاون 

 0.84 0.706 10 أسلوب التعلم املتنافس 

 0.90 0.826 10 أسلوب التعلم املتشارك

 0.79 0.625 10 أسلوب التعلم املتجنب 

 0.89 0.80 60 الكلي
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 ومبوبة   ومناقشته وتفسري  مرتبة البحثعرض نتائج سيتم     
 على النحو ار : األسئلةحسب 

للبحث:   األول  املفضلة  السؤال  التعلم  أساليب    لدى ما 
 يف ضوء أبعاد مقياس جراشا؟  طالب اجلامعة اإلسالمية 

والنسب  لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات،        
واستخدام    املئوية  البحث كعينة كلية،  عينة  أفراد  الستجاابت 
)ت( لتقدير داللة الفروق بني النسب للعينات املستقلة    اختبار 
املئوية(  6)  اجلدول  ويبني  والنسب  )ت(،    وقيمة ،  التكرارات 

وقيم احلرية،  اجلدول    ،االحتمال   ة ودرجات  من  يتضح  كما 
ار :  

 5جدول 
 االحتمال  ة)ت( ودرجات احلرية، وقيم التكرارات والنسب املئوية، وقيمة

ل الطــــالب أن    (5) وتبــــني نتــــائج اجلــــدول        أســــلواًب  ونيفضــــ 
واحًدا أو أكثر مـن أسـاليب الـتعلم، فقـد يُفضـل أحـد الطـالب 

يفضل  يف حنياالستقاليل والتعاوي والتشاركي،   أسلوب التعلم
 أسلوب التعلم االعتمادي والتنافسي. آخر طالب  
ــبة ألســـــــــلوب الـــــــــتعلم املفضـــــــــلو         -)االســـــــــتقاليل ابلنســـــــ

االبحـــــث كلـــــدى عينـــــة  (االعتمـــــادي ــً ــبة ليـــ  فقـــــد وجـــــد أن نســـ
  60.8) قــدرهامســتقلون يف أســلوب الــتعلم، مقابــل نســبة   (39.2%)

 ،مفضـل لـديهمم يف أسلوب التعلم كأسـلوب تعلـ  معتمدون%( 
جملموعتني مستقلتني وجد أن   وبتقدير داللة الفروق بني النسب

ممـــا ؛  (0003.) احتمـــال تســـاوي وبقيمـــة  (3.66) قيمـــة )ت( تســـاوي
لفـــروق بـــني النســـبتني دالـــة إحصـــائًيا، وهـــذا يعـــد اشــري إىل أن ي

 عدم وجود فروق بني النسبتني.
 -)التعــــــــاوي وأمــــــــا ابلنســــــــبة ألســــــــلوب الــــــــتعلم املفضــــــــل      

الــدى عينــة البحــث  التنافســي(   63.5) فقــد وجــد أن نســبة عمومــً

ــدر   (% ــبة قـ ــل نسـ ــتعلم مقابـ ــلوب الـ ــاونون يف أسـ (  %  36.5) هامتعـ

متنافســــون يف أســــلوب الــــتعلم كأســــلوب تعلــــم مفضــــل لــــديهم. 
 وبتقدير داللة الفروق بني النسب جملموعتني مستقلتني وجد أن 

 مما ؛(0.000)احتمال  وبقيمة (  4.52)  تساويقيمة )ت( 
 دل علــىيـ ممـاا إىل أن الفـروق بـني النسـبتني دالـة إحصـائيً  يشـري

 . عدم وجود فروق بني النسبتني
ذلك         يعزى  أن  اجلامعة    إىلوميكن  طالب  تفضيل 

التعلم   أبسلوب  مقارنة  املتعاون  التعلم  ألسلوب  اإلسالمية 
إهنم يستمتعون ابلعمل والتعاون املتبادل، والعمل    إذاملتنافس؛  

برو  الفريل الواحد مع زمالئهم ارخرين يف األنشطة اليت تقدم  
ويعرعون   ويناقشون  الدراسية،  القاعات  يف    األفكار   مًعا هلم 

حول حمتوايت املقررات واملواد الدراسية وتقومي ما مت إجناز  من  
مع   دروسهم  استذكار  إىل  ذلك  ويتعدى  بل  وأعمال،  خطط 
يف   منهم  املتعثرين  ومساعدة  لالختبارات،  استعداداً  زمالئهم 

ما   املقرر، وهو  موعوعات  بعض  على    يالحظهفهم  الباحث 
  كما نرص الطالب     بة.  ة واملكت الطالب يف مسجد اجلامع

البعض،   بعضهم  جنا   على  املتعاون  التعلم  ألسلوب  وفًقا 
النتيجة   هذ   وتتفل  التعلم.  على  بعضهم  وتشجيع  ومبساعدة 

وبوردلوي  دراسةمع     (Powell, & Bordloi, 2007)  بويل 
عل أكدت  عندما    أن  ىاليت  أفضل  بشكل  أدوا  قد  املتعلمني 

 قيمة االحتمال  "ت" درجات احلرية  النسب املئوية  التكرارات  أسلوب التعلم 

  % 39.2 118 أسلوب التعلم املستقل 
299 3.66 0.0003 

  % 60.8 183 أسلوب التعلم املعتمد 

  % 63.5 191 أسلوب التعلم املتعاون 
299 4.52 0.000 

  % 36.5 110 أسلوب التعلم املتنافس 

  % 57.8 174 أسلوب التعلم املتشارك 
299 2.67 0.0079 

  % 42.2 127 أسلوب التعلم املتجنب
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تعــــاونيــــــة فـرق  يف  ودراسة  عملوا  مبفردهم.  التعلم  من   أكثر 

(Khan & Iqbal, 2016)  ودراسة  (Pattamathammalul, 

أكثر أساليب التعلم شيوًعا يتمثل    واليت أشارات إىل أن   (2017
 . يف أسلوب التعلم التعاوي

ابلنسبة          )املتشارك وأما  املفضل  التعلم    -ألسلوب 
البحث    لدى  املتجنب( نسبة   عموًماعينة  أن  وجد    فقد 

قدرها  (%  57.8) نسبة  مقابل  التعلم  أسلوب    مشاركون يف 
تعلم  (  %  42.2) كأسلوب  التعلم  أسلوب  يف  متجنبون 

   . مفضل لديهم
مستقلتني        جملموعتني  النسب  بني  الفروق  داللة  وبتقدير 

  وبقيمة احتمال تساوي (  2.67)  قيمة )ت( تساويوجد أن  
  مما يشري إىل أن الفروق بني النسبتني دالة إحصائياً   (0.007)

تفضيل طالب اجلامعة اإلسالمية ألسلوب    إىلذلك   يعزىوقد 
املتجنب    التعلم التعلم  على    همرصحل املتشارك مقارنة أبسلوب 

أنشطة   أقراهنم يف مجيع  النشطة مع  املشاركة  التعلم من خالل 
أو كبرية،   معهم يف جمموعات صغرية  والعمل  الدراسي،  املقرر 
وبقية   جمموعة  كل  وبني  الواحدة،  اجملموعة  عمن  واحلوار 

  التكاليف اليت تطلب  جناز املهام أوإ ويتشاركون يف  ،اجملموعات
تعلو منهم   أهداف  حتقيل  إىل  مشرتكة،  تؤدي  يتم    إذ يمية 

العمل    اكتساب خالل  من  اجتاهات  أو  واملهارات  املعرفة، 

وتتفل  أعمال  واملسؤولية اجلماعية املشرتك فيما يكلفون به من  
 ,Powell, & Bordloi) بويل وبوردلوي  هذ  النتيجة مع دراسة 

بشكل   (2007 أدوا  قد  املتعلمني  أن  على  أكدت  أفضل    اليت 
فرق   وتتفل  عندما عملوا يف  مبفردهم،  التعلم  من  أكثر  تعاونية 

دراسة  مع  وآخر   جزئًيا    (Baneshi, et al., 2014)ن يابنيشي 
أساليب  أن  إىل  أشارت  اإلانث  ال  واليت  لدى  السائدة  تعلم 

دراسة  و   لتشاركي.ا بدرجة أعلى من الذكور هي أسلوب التعلم  
(Khan & Iqbal, 2016) ،  ودراسة  (Pattamathammalul, 

من    (2017 التشاركي  األسلوب  أن  إىل  أشارات  أكثر  واليت 
 ا. أساليب التعلم شيوعً 

مةةةةا اسةةةةرتاتيجيات التةةةةدريس مةةةةن البحةةةةث:  السةةةةؤال الثةةةةاي 
 املفضلة لدى طالب اجلامعة اإلسالمية؟

 معيار تفسري نتائج السؤال الثاي: 
تتم االستجابة على عبارات مقياس تفضيل اسرتاتيجيات       
 )موافل بشـدة، موافـل، لتدريس وفًقا ملقياس ليكرت اخلماسيا

 بـني ري متأكـد، غـري موافـل، غـري موافـل بشـدة(، وللمقـارانتغـ

ــتجاابت ــد اســـ ــة اعتمـــ ــراد العينـــ ــ أفـــ ــري النتـــــائجث يف الباحـــ  تفســـ
  املقيــاس، ودرجــة التفضــيلدرجــات االســتجابة أو املوافقــة علــى 

 : ار (6) وعح ابجلدولمما هو ك

 6جدول 
 التفضيلودرجة  البحثنتائج  تفسري يف املعتمد املعيار

استخدم الباحث   الثاي يف البحث  لإلجابة عن السؤالو         
، ، وترتيــب العبــاراتاملعياريــة املتوســطات احلســابية واالحنرافــات

؛ كمـــا هـــي مبينـــة يف الســـتجاابت أفـــراد العينـــة درجـــة التفضـــيلو 
 .(7)اجلدول 

 
 7 جدول

 املقابلة  التفضيلدرجة  درجة املوافقة على املقياس مدى املتوسط احلساب 
 جداً  ةععيف غري موافل بشدة  1.8 – 1

 ععيفة غري موافل  2.6 -1.8
 متوسطة غري متأكد  3.4 -2.6

 عالية موافل 3.4-4.2
 عالية جداً  موافل بشدة  5 – 4.2
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 الستجاابت أفراد العينة  درجة التفضيلو  وترتيب العبارات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، املتوسطات 

أن اســـــرتاتيجيات (  7)ممـــــا يالحـــــج علـــــى نتـــــائج اجلـــــدول       
ــلة لـــــــدى طـــــــالب اجلامعـــــــة اإلســـــــالمية هـــــــي  التـــــــدريس املفضـــــ

إن قيمة   إذاسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط األستاذ،  
ــ   ــاي يبلـ ــط احلسـ ــة املتوســــط  ،(4.035)املتوسـ ــد أن قيمـ ــا يعـ ممـ

ــة املتوســـــط احلســـــاي يف تفضـــــيل  ــاي أكـــــل مقارنـــــًة بقيمـــ احلســـ
اســرتاتيجيات التــدريس القائمــة علــى نشــاط األســتاذ والطالــب، 

  .التدريس القائمة على نشاط الطالبأو اسرتاتيجيات 
ا مــــع      ــاي تتوافــــل متامــــً ــرى الباحــــث أن نتيجــــة الســــؤال الثـ ويـ

واليت أشارت إىل أسـاليب الـتعلم املفضـلة   ،األولنتيجة السؤال  
ــدى الطــــالب،  ــبة طــــالب اجلامعــــة اإلســــالمية  إذلـ تبــــني أن نسـ

االــذين يفضــلون أســـلوب الــتعلم املعتمــد يف العينـــة  أكثـــر  عمومــً
مبا يشري إىل أهنم رمبا يفضلون االعتماد على أستاذ   (% 60)من  

قـد يرجـع ألســباب  الباحـث وهـذا يف اعتقـاد املقـرر يف التـدريس
منها أن الغالبية العظمى من طالب اجلامعة اإلسالمية هم مـن 
طالب املنح الذين يستخدمون اللغة العربية كلغة اثنيـة ابلنسـبة 

قد تكون عملية التجهيز املعريف للمعلومات صعبة  من مثو   ،هلم
ألهنـــــم يفكـــــرون بلغـــــة ويتحـــــدثون بلغـــــة دتلفـــــة فيســـــبب ذلـــــك 

تمـــــاد الطالـــــب علـــــى نفســـــه عنـــــد املناقشـــــة أو صـــــعوابت يف اع
ــاركة ــأ أثنـــــاء  وأ املشـــ ــية الوقـــــوع يف اخلطـــ ــرض حماعـــــرة؛ خشـــ عـــ
ا، أو  ث أمام زمالئه أو عدم القدرة علـىالتحد التحـدث مطلقـً

قــد يــرى أن املســتوى املتوســط يف التحــدث ابللغــة العربيــة أمــام 
ا زمالئه قد يسبب له كثـريًا مـن النقـد أو الوقـوع يف احلـرج؛ وهـذ

من وجهة نظـري سـبب قـوي قـد جيعـل الطالـب أكثـر اعتماديـة 
ــى األســـــتاذ يف تلقـــــي املعرفـــــة واملعلومـــــات ويقـــــوم بشـــــرحها  علـــ

املهــام والتكــاليف والواجبــات  إجنــاز وتلخيصــها ممــا يســهل عليــه
  جتاوز املقرر الدراسي. من مثو 

الـيت   (2007)  املـالكيمـع دراسـة  البحـث  اوتنسجم نتيجـة هـذ    
اجتاهـــــــات طـــــــالب كليـــــــات املعلمـــــــني حنـــــــو أكـــــــدت علـــــــى أن 

ــاط  ــى نشـ ــة علـ ــة اإلســـالمية القائمـ ــدريس الثقافـ ــرتاتيجيات تـ اسـ
األسـتاذ أفضــل مــن اجتاهــاهتم حنــو اســرتاتيجيات تــدريس الثقافــة 

ختتلـف نتـائج  يف حـني ،اإلسالمية القائمة على نشـاط الطالـب
ــع  البحـــث اهـــذ ــة مـ ــارت  (2006  ،عبيـــدات)دراسـ أن  إىل الـــيت أشـ

م تفضــياًل مــن قبــل الطلبــة هــي األســاليب يأكثــر أســاليب التعلــ
اليت م تفضياًل هي ياليت تلز دور املتعلم، وأن أقل أساليب التعل

 نوآخــــــريتونبســــــون  ودراســــــة ،تــــــوازن بــــــني دور املعلــــــم واملــــــتعلم
(Thonpson, et al., 2012)  ســتخداما فاعليــة ظهــرتأالــيت 

علم بنســبة كبــرية يف الفصــول حــول املــت املتمركــزة االســرتاتيجيات
  الكبرية يف مقرر العلوم البيئية.

 ما مدى اختالف أساليب الةتعلم   السؤال الثالث للدراسة:
ا  املفضلة لدى طةالب اجلامعةة اإلسةالمية ابملدينةة املنةورة تبعةً
للمتغةةةةريات الداويرافيةةةةة )نةةةةوق الكليةةةةة، القةةةةارة، املسةةةةتوى 

 املعدل الرتاكمي(؟الدراسي، 
لإلجابــــة عــــن الســــؤال الثالــــث للدراســــة اســــتخدم الباحــــث     

ــار مربــــع ــتقلة  اختبــ ــات املســ ــاي للعينــ  Chi-Square for)) كــ

independence اقتضـــت اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال حماولـــة  وقـــد
التعرف على الفروق يف كل أسلوب من أساليب التعلم الثالث 

 القـارة، املسـتوى الدراسـي،)نـوع الكليـة،  البحـثملتغريات    اوفقً 
 وقــيم  Chi-Square)) الرتاكمــي( يف عــوء قــيم مربــع كــاي املعـدل

 .االحتمال املصاحبة هلا
داللة    أواًل:  التعلمتقدير  أسلوب  يف  -املستقل)  الفروق 

للدراسة   (املعتمد  الدميغرافية  للمتغريات  لكلية،  ا  )نوع   وفًقا 
القارة، املستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي( يف عوء قيم مربع  

 درجة التفضيل  الرتتيب  االحنراف املعياري  احلساب  املتوسط احملور
 عالية 1 5597. 4.035 القائمة على نشاط األستاذ التدريس   اسرتاتيجيات

 عالية 2 5603. 3.941 والطالب  القائمة على نشاط األستاذ التدريس   اسرتاتيجيات
 عالية 3 6145. 3.719 القائمة على نشاط الطالب  التدريس   اسرتاتيجيات

 عالية - 4687. 3.889 اإلمجايل



 ... امعة اإلسالمية اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلعبد الرمحن بن يوسف شاهني: 
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هي     Chi-Square))  كاي هلا كما  املصاحبة  االحتمال   . ( 8) اجلدول يف مبينة وقيم 

 8جدول 
التعلم   أسلوب  يف  الفروق  وفقً املعتمد  –  املستقلداللة  املصاحبة    االحتمال  وقيم  كاي  مربع  قيم  ضوء  يف  الداغرافية  للمتغريات  ا 

 ما أ :(  8) البياانت الواردة ابجلدول ىمما يالحج عل      
املعتمد( وفًقا  -)املستقل اختالف أسلوب التعلمابلنسبة ملدى 

مربــع كــاي ملتغــري "املســتوى الدراســي" ميكــن مالحظــة أن قيمــة 
(Chi-Square)  ــة ــاط دالــــ ــة ارتبــــ ــود عالقــــ ــدم وجــــ ــى عــــ تــــــدل علــــ

ا بــــــني متغــــــري "املســــــتوى الدراســــــي" وأســــــلوب الــــــتعلم إحصــــــائيً 
)اخلـــــــــامس  املفضـــــــــل؛ ممـــــــــا يعـــــــــد أن الطـــــــــالب يف املســـــــــتويني

ــا والســـــادس(، واملســـــتويني بع والثـــــامن( يفضـــــلون بشـــــكل  )الســـ
أسلوب الـتعلم املسـتقل مقابـل املعتمـد؛ وهـذا يشـري إىل   متعادل

ملسـتوى ليس له عالقة اباملعتمد(  -)املستقل  أن أسلوب التعلم
وجــــد أن قيمــــة كمــــا فكالمهــــا مســــتقل عــــن ارخــــر.  ، الدراســــي

واليت تعل عن شدة  (Phi and Cramer's V)اختباري فاي وكرامر
تشري قيمهما  إذ؛  (0.058)،  (0.058) االرتباط على التوايل هي

. وهـــذا بـــني املتغـــريين كانـــت عـــعيفة جـــًدا إىل أن شـــدة العالقـــة
ــتوى ــيس ملتغــــري املسـ ــد أنــــه لـ ــري يف تفضــــيل  يعـ الدراســــي أي أتثـ

 املعتمد(.  -)املستقل ألسلوب التعلم طالب اجلامعة اإلسالمية
 املعتمد( -)املستقل ابلنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلموأما 

-Chi) مربــع كــايا ملتغــري "القــارة" ميكــن مالحظــة أن قيمــة وفقًــ 

Square)   تدل على عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بني
ب اليعــد أن الطــ اوأســلوب الــتعلم املفضــل؛ ممــ متغــري "القــارة"

ــة  ــكل واراألفارقـ ــلون بشـ ــيويني يفضـ ــتعلمسـ ــلوب الـ ــادل أسـ  متعـ
ــامل ــد؛ وهــــذم تقلســ ــري إىل أن أســــلوب الــــتعلم اقابــــل املعتمــ  يشــ

ــتقل ــا  -)املســ ــيت ينتســــب إليهــ ــارة الــ ــن القــ ــتقل عــ ــد( مســ املعتمــ
 كمــا.  الطالــب، وال عالقــة بينهمــا فكالمهــا مســتقل عــن ارخــر

 ( هي:Phi and Cramer's Vقيمة اختباري فاي وكرامر)أن 
 تشري قيمهما إىل أن شدة العالقة  إذ  ؛(0.069)،  (0.069) 

 بني املتغريين كانت ععيفة جًدا؛ مما يعـد أن التغـري يف أحـدمها
   ا. وميكن تفسري عدم اختالفمستقل عن التغري يف ارخر أيضً 

 أساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلامعة اإلسالمية ابملدينة
ا ملتغــــريي علــــى النحــــو )املســــتوى الدراســــي، القــــارة(  املنــــورة تبعــــً

 :ار 
يعــزو الباحــث عــدم اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى  -أ

)املسـتوى  طالب اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنـورة تبعـًا ملتغـريي
الب يف هــــــــذين املســــــــتويني )اخلــــــــامس لطــــــــالدراســــــــي( إىل أن ا

معــة والسـادس( و)السـابع والثـامن( قــد مضـى علـى دخـوهلم اجلا
متضمنًة معهد تعليم اللغـة العربيـة لغـري   -أكثر من أربع سنوات

أصـبح لـديهم رصـيد معـريف وعلمـي كبـري  مـن مثو  -الناطقني هبـا
، ونظـــام التـــدريس يف اجلامعـــة، واملقـــررات البحـــثحـــول طبيعـــة 

ــاهتم األكادمييـــــة النظريـــــة أو  ــواد الدراســـــية يف جمـــــال ختصصـــ واملـــ

 مستوايت املتغري  املتغري 
 مربع كاي  أسلوب التعلم 

2
 

قيمة  
 الداللة  االحتمال 

 املعتمد  املستقل

 نوع الكلية 
 % 52.9 % 47.1 شرعية وأدبية 

10.483 
 

 % 71.3 % 28.7 علمية  دال 0.001

 املستوى الدراسي 
 % 64.2 % 35.8 اخلامس والسادس 

1.027 
 

0.311 
 

 % 58.4 % 41.6 السابع والثامن  غري دال 

  1.430 % 56.4 % 36.6 آسيا  القارة
0.232 

 
 % 56.4 % 43.6 أفريقيا  غري دال 

 املعدل الرتاكمي 

 %  35 % 65 مقبول

 دال   0.000 18.009
 % 77.8 % 22.2 جيد 

 % 61.9 % 38.1 جيد جدا 
 49 % % 51 ممتاز
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ت ما ميكنهم من القـدرة علـى العلمية، كما أن لديهم من اخللا
ــتقاللية والنجـــــــا   ــاذ القـــــــرارات واالســــ ــة املعلومـــــــات واختــــ معاجلــــ
والتميز، فضاًل عن امتالكهم قدرًا من التشابه يف االستعدادات 
 اوالقــدرات وامليــول واالجتاهــات حنــو الــتعلم. وختتلــف نتيجــة هــذ

ــة الغامــــدي بحــــثال ــارت إىل أن (2014) مــــع دراســ  والــــيت أشــ

عبـد العزيـز  امللـك جامعـة طالبـات لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليب
 الدراسي. املستوى ختتلف ابختالف

وأمــا متغــري القــارة فــريى الباحــث أنــه لــيس لــه أي أتثــري يف  -ب
 -)املســتقل تفضــيل طــالب اجلامعــة اإلســالمية ألســلوب الــتعلم

ل طــالب اجلامعــة ث ذلــك إىل توافــيعــزو الباحــرمبــا املعتمــد(، و 
ــادات اإل ــة والعـ ــئة االجتماعيـ ــة والتنشـ ــث الثقافـ ــن حيـ ــالمية مـ سـ

ــد ــة اجلامعــــة  الو  ،والتقاليــ ــوهنم يف بيئــ ــأثري كــ ا يف التــ ــً تشــــكل فرقــ
اإلسالمية؛ وهذا يؤكد على أمهية العالقة ودورها يف التوجهـات 
عـــــل الثقافيـــــة ومســـــات الـــــذات وتفضـــــيل أســـــاليب الـــــتعلم؛ ممـــــا 

 ااملتقاربة. وتتفل نتيجة هذ اختيار أساليب التعلم  يساعدهم يف
 لـيس أنـه والـيت توصـلت إىل (2006)  مسـيحة مـع دراسـة البحـث

 والحـج الباحـث بعـد .الـتعلم أسـاليب أثـر علـى اجلغـرايف للموقـع

يف  -تنـاول الدراسـات قلـة السـابقة للدراسـات والبحـوث العـودة
 الـتعلم أسـاليبيف  الطـالب اخـتالف - الباحـث اطـالع حـدود

 عـدااإلقامـة فيمـا  القـارة أو الدولـة أو مكـان ابخـتالف املفضـلة
 مـن احلـايل البحـث نتـائج والـيت تتفـل مـع (2006) مسـيحة دراسـة

الثانويـة  املرحلـة طـالب بـني إحصـائياً  دالة فروق عدم وجود حيث
 اجلغـرايف، ولـذا يتعـذر للموقـع ترجـع املفضـلة الـتعلم أسـاليب يف

 أخـرى، سـابقة وملوث بنتائج دراسات الفرض هذا نتيجة مقارنة

 .املوعوع هذا تُثري دراسات حاجة إلجراء فهناك ولذلك

املعتمد(  -وابلنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم )املستقل     
مربـــع كـــاي ا ملتغـــري "نـــوع الكليـــة" ميكـــن مالحظـــة أن قيمـــة وفقًــ 

(Chi-Square)   حصـائًيا بـني إتدل على وجود عالقة ارتباط دالة
 . وع الكلية، وأسلوب التعلم املفضلمتغريي ن

أكثر       العلمية  الكليات  النتيجة إىل أن طالب  وتشري هذ  
الشرعية   الكليات  بطالب  مقارنة  استقاللية  وأقل  اعتمادية 

منطقية   تكون  قد  النتيجة  وهذ   الكليات    إذواألدبية.  إن 
النظام    د  العلمية تع انشئة يف اجلامعة اإلسالمية فضاًل عن أن 

التعليمي مل تنضج خلته بعد، كما أن طالب الكليات العلمية  
يتطلب  مما  اإلجنليزية؛  ابللغة  العلمية  املقررات    معه   يدرسون 

االعتماد على أستاذ املقرر يف استيعاب املوعوعات، وتسهيل  
ت والدروس، مع كتابة  طريقة التعليم، والتوسع يف شر  املعلوما

متابعة   دقة يف  أكثر  أهنم  يتم شرحه، كما  ما  لكل  ملخصات 
وأنشطة   وواجبات  مبهام  تكليفهم  عند  وخاصة  املقرر  أستاذ 

فإهن ولذا  املعتمد. تعليمية،  التعلم  أسلوب  يفضلون  وتتفل    م 
   (Baneshi, et al., 2014)نيوآخر هذ  النتيجة مع دراسة ابنيشي  

أشارت على   واليت  العلمية  التخصصات  طالب  تفوق    إىل 
االعتمادي.   طالب  التعلم  أسلوب  يف  األدبية    التخصصات 

م على    (2016)طر  ودراسة  أكدت  منط واليت  بني  التفاعل    أثر 
واألسلوب  ا متزامن(  غري  )متزامن/  املستخدم  اإللكرتوي  لتعلم 

لصاحل  )املعريف   اإلدراكي  اجملال  على  معتمد(  مستقل/ 
   . املعتمدين يف منط التعلم اإللكرتوي

ــة يف حـــني أن     ــرعية واألدبيـ ــات الشـ ــة(  طـــالب الكليـ )النظريـ
أكثــــر اســــتقاللية يف أســــلوب الــــتعلم مقارنــــة بطــــالب الكليــــات 
العلمية، ورمبا يتناسب ذلـك مـع طبيعـة ختصصـاهتم يف كليـاهتم، 

إن دراســتهم للمقــررات ابللغــة العربيــة فــال جيــدون صــعوبة يف  إذ
االعتماد على أنفسهم لدراسة هذ  املقررات، بل ومتابعة املهام 

م بطريقــــة رمبــــا تفــــوق توقعــــات أســــتاذ والتكــــاليف املطلوبــــة مــــنه
املقــرر؛ كــوهنم يبــذلون جهــوًدا ذاتيــة يف الــتعلم لدراســة املقــررات 
وحماولة تقدمي اجلديد عن أي نشاط يكلفون به، كمـا أن طـرق 

)الشـرعية واألدبيـة( تعتمـد  التعلم لدى طالب الكليات النظريـة
م أكثــــر أكثــــر علــــى االســــتظهار واملالحظــــة والتأمــــل، واالهتمــــا

 األخرى. تدون املهارامبهارة مجع املعلومات 
 -)املســــتقل ابلنســــبة ملــــدى اخــــتالف أســــلوب الــــتعلموأمــــا     

ميكـن مالحظـة أن قيمـة   وفًقا ملتغري "املعدل الرتاكمي"  املعتمد(
علــى وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة دل تــ (Chi-Square)مربــع كــاي 

ــائًيا بــــــني متغــــــريي املعــــــدلإ ــتعلم  حصــــ الرتاكمــــــي، وأســــــلوب الــــ



 ... امعة اإلسالمية اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلعبد الرمحن بن يوسف شاهني: 

 

35 

إن املتغــري "املعــدل الرتاكمــي" مقســًما ألكثــر مــن  إذ. و املفضــل
مربــع  ظهــر أن الفئــة املســؤولة عــن الفــروق الدالــة يف  فقــدفئتـني، 
ــاي ) ــلني علــــى ( Chi-Squareكــ ــة الطــــالب احلاصــ ــن فئــ ــي مــ هــ
وكــــانوا يفضــــلون أســــلوب الــــتعلم املعتمــــد مقابــــل  جيــــد، تقــــدير

  .املستقل التعلمأسلوب 
  الباحث ذلك إىل أن الطالب ذوي املعدل الرتاكمي ر  ويفس    

)جيد(، أقل حرًصا واهتماًما يف عملييت التعليم والتعلم، وليس  
ابالتكالية،   ويتصفون  ذواهتم  على  االستقاللية  رغبة يف  لديهم 

مل أساتذهتم وزمالئهم  يعتمدون كثريًا على  أهنم  ساعدهتم،  كما 
 املعلومات والبحث والتنقيب؛ ويفضلون للتعلم دافعيتهم وتقل

أسلوب   يعرعها اليت اجلاهزة يفضلون  ولذا  امللقن.  األستاذ 
نتيجة   وهي  املستقل،  التعلم  أبسلوب  مقارنة  املعتمد  التعلم 

 ,Nadarajan)  ومتوقعة. وتتفل هذ  النتيجة مع ما ذكر   منطقية

et al., 2011  ،)  إليه أشارت  الشمري  وما  واحلسيد  دراسة 
وجود  (  2018) حيث  بني  من  إحصائًيا  دالة  متوسط  فروق 

منخفضي  الثانوية  املرحلة  طلبة  استجابة  مرتفعي  و   درجة 
يف   التحصيل  مرتفعي  الثانوية  املرحلة  طلبة  لصاحل  التحصيل 

 . مجيع أساليب التعلم

التعلم تقد  اثنيا: أسلوب  يف  الفروق  داللة    -  )املتعاون   ير 
للدراسة   ا وفقً   املتنافس(  الدميغرافية  الكلية،    للمتغريات  )نوع 

   مربع القارة، املستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي( يف عوء قيم  
  وقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي مبينة   (Chi-Square)كاي  

 .  (9)  ابجلدول

 9 جدول
 يف ضوء قيم مربع كاي وقيم االحتمال املصاحبة  ا للمتغريات الداغرافيةتنافس  وفقً امل –تعاون املداللة الفروق يف أسلوب التعلم  

ــ     ــج علـ ــا يالحـ ــدول ىممـ ــواردة ابجلـ ــاانت الـ ــا (9) البيـ  أ : مـ
ــتعلم ــلوب الـ ــتالف أسـ ــدى اخـ ــبة ملـ ــاون)امل ابلنسـ ــافس( امل -تعـ تنـ

 ومتغــــري "القــــارة" فإنــــه ميكــــن"املســــتوى الدراســــي"  ا ملتغــــريوفقــــً 
 اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالبعــدم مالحظــة 

ا ل  )املســـــتوىين غـــــري لمتاجلامعــــة اإلســـــالمية ابملدينــــة املنـــــورة تبعــــً
ــي ــري  يف الدراسـ ــا مت مناقشــــته وتفسـ ــارة( كمـ ــدير داللــــة، والقـ  تقـ

، مبا يغد اإلعادة املعتمد( -)املستقل الفروق يف أسلوب التعلم
 عنه يف هذا املوعع.

 -تعــــاون)امل لنســــبة ملــــدى اخــــتالف أســــلوب الــــتعلموأمــــا اب    
مربع  ا ملتغري "نوع الكلية" ميكن مالحظة أن قيمة  تنافس( وفقً امل

وجــــــود عالقــــــة ارتبــــــاط دالــــــة دل علــــــى تــــــ (Chi-Square)كــــــاي 
ــتعلم املفضـــل. حصـــائيً إ ــة، وأســـلوب الـ ا بـــني متغـــريي نـــوع الكليـ

 وتشري هذ  النتيجة إىل أن طالب الكليـات العلميـة أكثـر مـيالً 

 مستوايت املتغري  املتغري
 مربع كاي  أسلوب التعلم 

2 
 الداللة قيمة االحتمال 

 املتنافس تعاونامل

 نوع الكلية 
 % 42.4 % 57.6 شرعية وأدبية 

 % 28.7 % 71.3 علمية  دالة    0.014 6.018

 املستوى الدراسي 
 % 32.5 % 67.5 اخلامس والسادس 

 % 39.3 % 60.7 السابع والثامن  غري دالة 0.228 1.453

 القارة
 % 32.5 % 67.5 آسيا 

 % 43.6 % 56.4 أفريقيا غري دالة 0.055 3.759

 املعدل الرتاكمي 

 0 0 مقبول

10.685 
 

0.014 
 

 دالة 
 % 53.1 % 46.9 جيد 

 % 64.3 % 35.7 ا جيد جدً 

 % 73.6 % 26.4 ممتاز 
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س ـــــاملتناف التــــــعلم ألسـلوب وأقل مـيالً   ،تعاونامل  التعلم  ألسلوب
 ابلكليات الشرعية واألدبية.  ارنةـــــــــمق
ويفســـــر الباحـــــث ذلـــــك إىل أن طـــــالب الكليـــــات العلميـــــة     

 يف بيئــة تعلــم تتضــمن جمموعــات صــغرية مــن الطــالب يعملــون

تعليميــة،  امهامًــ  وينفــذون اســتعداداهتم وقــدراهتم يف املتبــاينني
بعــــض، ويتخــــذون قـــــراراهتم مـــــن وينشــــدون املســــاعدة بعضــــهم 

 نوآخريابنيشي    مع دراسة  البحث اابإلمجاع. وتتفل نتيجة هذ
(Baneshi, et al., 2014)  أشـــارت إىل تفـــوق طـــالب  والـــيت

ــة يف  ــات األدبيــ ــى طــــالب التخصصــ ــة علــ ــات العلميــ التخصصــ
 & ,Powell)بويـل وبوردلـوي  ودراسـة .سـلوب الـتعلم التعـاويأ

Bordloi, 2007)   واليت أكدت على أن املشاركني يف فرق التعلم
التعـــــاوي قـــــد حققـــــوا درجـــــات أعلـــــى يف التحصـــــيل الدراســـــي 

 ،مقارنـــــة بــــزمالئهم يف حالـــــة العمــــل الفـــــرديوالفعاليــــة الذاتيــــة 
 ودوجــــوالــــيت أشــــارت إىل   (2018) الشــــمري واحلســــيد دراســــةو 

فــروق دالــة إحصــائياً بــني متوســط درجــة اســتجابة طلبــة املرحلــة 
الثانوية للتخصصني العلمي واألدي حنـو معظـم أســـاليب الـتعلم 

ــاحل ط ــي، لصــ ــتعلم التنافســ ــلوب الــ ــتثناء أســ ــة التخصــــ  لابســ بــ
 .العلمي

ــبة      ــتعلموابلنســـــ ــلوب الـــــ ــتالف أســـــ ــدى اخـــــ ــاون)امل ملـــــ  -تعـــــ
مالحظة أن قيمة   ميكن  "املعدل الرتاكمي"ا ملتغري  وفقً   تنافس(امل

القــة ارتبــاط وجــود ععلــى عــدم  تــدل (Chi-Square)مربــع كــاي 
ا بـــني متغـــريي املعـــدل الرتاكمـــي، وأســـلوب الـــتعلم حصـــائيً إدالـــة 

ا ألكثــر مــن املتغــري "املعــدل الرتاكمــي" مقســمً  ولكــوناملفضــل. 
مربــع  أن الفئــة املســؤولة عــن الفــروق الدالــة يف  فقــد تبــنيفئتــني 
 فئة الطالب احلاصلني على تقديرمن هي    (Chi-Square)كاي  

تنافس مقابـل أسـلوب يفضلون أسلوب التعلم امل وكانوا،  "ممتاز"

تعاون؛ وهذا يتفل مـع طبيعـة الطـالب السـاعني للتميـز التعلم امل
وايت عاليــة وحتقيــل مســت ز،ا للتميــفهــم تنافســيون يســعون دائمًــ 

 الد وب حنو التميز.  من الطمو  والسعي
( ممتـاز) الطـالب ذوي املعـدلويفسر الباحث ذلك إىل أن      

يف عملييت التعليم والتعلم، كمـا أن طبيعـة  حرًصا واهتماًما  أكثر
ــام ــى أســــلوب  النظــ ــة علــ ــا يشــــجع طــــالب اجلامعــ ــي رمبــ التعليمــ

ـــالتع ــذ  لمـــــــــــ ــادوا منــ ــاًل عــــن أن الطــــالب قــــد اعتــ ــافس، فضــ املتنــ
التحاقهم ابجلامعة على التنـافس والـذي يثـري ويزيـد دافعيـتهم يف 

أنه كلما زاد التحصيل األكادميي وارتفع املعدل زاد   التعلم، كما
ولــــذا يفضــــل    الطــــالب ألســــلوب الــــتعلم التنافســــي. تفضــــيل 

أســلوب الــتعلم ( ممتــاز) ذوي املعــدلطــالب اجلامعــة اإلســالمية 
 وهـــي نتيجـــة منطقيـــة املتنـــافس مقارنـــة أبســـلوب الـــتعلم املتعـــاون

 .ومتوقعة
والـيت  (2003  ،زيتـون)وتتفل هذ  النتيجة جزئًيا مـع دراسـة      

أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تفضيل الطلبة 
ــي ــيل الدراســ ــري التحصــ ــتعلم التنافســــي تعــــزى ملتغــ ــلوب الــ ، ألســ

والــــيت أشــــارت إىل وجــــود   (2018) الشــــمري واحلســــيد دراســــةو 
دالــة إحصــائًيا بــني متوســط درجــة اســتجابة طلبــة املرحلــة  فــروق

ــي ــة منخفضــ ــة و  الثانويــ ــة املرحلــ ــاحل طلبــ ــيل لصــ ــي التحصــ مرتفعــ
 .الثانوية مرتفعي التحصيل يف مجيع أساليب التعلم

)املتشاركاثلثً  التعلم  أسلوب  يف  الفروق  داللة  تقدير    -ا: 
للدراسة   املتجنب(  الدميغرافية  للمتغريات  الك  وفًقا  لية،  )نوع 

مربع  القارة، املستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي( يف عوء قيم  
وقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي مبينة   ( Chi-Square)كاي 
 (. 10) اجلدول يف 

 
 

 10جدول 
 يف ضوء قيم مربع كاي وقيم االحتمال املصاحبةا للمتغريات الداغرافية   وفقً املتجنب – املتشاركداللة الفروق يف أسلوب التعلم  

 مستوايت املتغري  املتغري
 أسلوب التعلم 

مربع كاي 
2  الداللة  قيمة االحتمال 

 املتجنب املشارك 
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 مستوايت املتغري  املتغري
 أسلوب التعلم 

مربع كاي 
2  الداللة  قيمة االحتمال 

 املتجنب املشارك 

 نوع الكلية 
 %  42.4 %  46.8 شرعية وأدبية 

10.244 0.001 
 دالة  

 %  34.4 %  65.6 علمية  

 املستوى الدراسي 
 %19.9 %  81.1 اخلامس والسادس 

 %  56.8 %  53.2 السابع والثامن  غري دالة  0.226 1.468

 %  43.6 %  56.4 أفريقيا  غري دالة  0.08 4.210 %  37.3 %  62.7 آسيا  القارة

 املعدل الرتاكمي 

 %  5 %  15 مقبول

29.955 
 

0.000 
 دالة  

 %  44.2 %  55.8 جيد 

 %  32.7 % 67.3  ا جيد جدً 

 %  76 %  22 ممتاز

 ما أ : (10) البياانت الواردة ابجلدول ىمما يالحج عل    
 املتجنب( -)املتشارك ابلنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم

ومتغــــري "القــــارة" فإنــــه ميكــــن "املســــتوى الدراســــي"  ا ملتغــــريوفقــــً 
اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب عــدم مالحظــة 

ا ل )املســـــتوى ين غـــــري لمتاجلامعــــة اإلســـــالمية ابملدينــــة املنـــــورة تبعــــً
ـــتقــدير دالل، والقــارة( كمــا مت مناقشــته وتفســري  يف الدراســي ة ـــــــــ

 ، مبا يغد اإلعادةتمد(املع -)املستقل الفروق يف أسلوب التعلم
 عنه يف هذا املوعع.

 -ابلنســـــــبة ملـــــــدى اخـــــــتالف أســـــــلوب الـــــــتعلم "املتشـــــــاركو     
ــة  املتجنـــب" ــة أن قيمـ ــة" ميكـــن مالحظـ ا ملتغـــري "نـــوع الكليـ ــً وفقـ
علــى عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط دل تــ (Chi-Square)مربــع كــاي 

  . املفضل ة، وأسلوب التعلم حصائًيا بني متغريي نوع الكليإدالة  
وتشري هذ  النتيجة إىل أن طالب الكليـات العلميـة أكثـر مـياًل 

املتشــارك  ألســلوب الــتعلم املتجنــب وأقــل مــياًل ألســلوب الــتعلم
 مقارنًة بطالب الكليات الشرعية واألدبية.

ويرى الباحث جتانس هذ  النتيجة مع النتيجة السابقة اليت     
أشــارت إىل أن طــالب الكليــات العلميــة أقــل اســتقاللية وأكثــر 
اعتمادية، فالطالب الذين يفضـلون أسـلوب الـتعلم االعتمـادي 

هذ  النتيجة قد تُعزى يفضلون أيًضا أسلوب التعلم املتجنب، و 
لون أســـلوب الـــتعلم إىل أن طـــالب الكليـــات العلميـــة رمبـــا يفضـــ

املتجنب حفاظـًا علـى إدارة القاعـة الدراسـية وخشـية مـن عـياع 
وقـت احملاعــرة بكثـرة املناقشــات غـري اهلادفــة فيفضـلون التجنــب 

ــتاذ  ــه أسـ ــا يقولـ ــتماع ملـ ــررات واالسـ ــوى املقـ ــتعلم حمتـ ــام بـ واالهتمـ
ا مــع البحــث اأثنــاء احملاعــرة. وتتفــل نتيجــة هــذيف املقــرر   جزئيــً
أشـارت  والـيت . (Baneshi, et al, 2014) نوآخـريابنيشـي  دراسـة

 على اإلانث يف أسلوب التعلم التجنيب.الذكور  إىل تفوق

ــارك ابلنســــــبة ملــــــدى اخــــــتالف أســــــلوب الــــــتعلمو        -)املتشــــ
ا ملتغــــري "املعــــدل الرتاكمــــي" ميكــــن مالحظــــة أن  املتجنــــب( وفقــــً

ــة  ــاي قيمـ ــع كـ ــ( Chi-Square)مربـ ــة دل تـ ــود عالقـ ــدم وجـ ــى عـ علـ
حصــائًيا بــني متغــريي املعــدل الرتاكمــي، وأســلوب إارتبــاط دالــة 

متغري "املعدل الرتاكمـي" مقسـًما ألكثـر  ولكون.  ضلالتعلم املف
املســـؤولة عـــن الفـــروق الدالـــة يف مـــن فئتـــني فقـــد وجـــد أن الفئـــة 

هــي مــن فئــة الطــالب احلاصــلني علــى ( Chi-Square)مربــع كــاي 
يفضـــلون أســـلوب الـــتعلم املتجنـــب  وهـــم"ممتـــاز"، الـــتعلم  تقـــدير

 املتشـــــارك؛ وهـــــذا يتفـــــل مـــــع طبيعـــــة الطـــــالب مقابـــــل أســـــلوب
 إن الطــــالب املتميــــزين إذنتيجــــة غــــري متوقعــــة  املتميــــزين، وهــــي

كمــــا يف نتيجــــة أســــلوب الــــتعلم   -ابلــــرغم مــــن كــــوهنم تنافســــيني
ــون  -)املتعــــــاون ــم مييلــــ ــافس( إال أهنــــ ــاركةاملتنــــ ــم ملشــــ يف  زمالئهــــ
وقــــد يفســــر الباحــــث ذلــــك إىل أن بعــــض الطــــالب ؛ األنشــــطة

يستمتعون ابلتعليم املتميزين أكثر حرًصا واجتهاًدا يف دراستهم و 
ــتعلم  ــرات، و والـ ــور احملاعـ ــى حضـ ــون علـ ــا ونرصـ ــافظون عليهـ نـ

مـن خـالل املناقشـات واحلـوار غـري اهلـادف  وعـدم عـياع أوقاهتـا
 ولذا يفضلون أحيااًن أسلوب التعلم املتجنب. ؛ أو املنضبط
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 مةةةةةةةا مةةةةةةةدى اخةةةةةةةتالف  :البحةةةةةةةثمةةةةةةةن السةةةةةةةؤال الرابةةةةةةةع  
اسةةةةةرتاتيجيات التةةةةةدريس املفضةةةةةلة لةةةةةدى طةةةةةالب اجلامعةةةةةة 

ا للمتغةةةةةريات الداويرافيةةةةةة اإلسةةةةةالمية  ابملدينةةةةةة املنةةةةةورة تبعةةةةةً
سةةتوى الدراسةةي، املعةةدل )نةةوق الكليةةة، القةةارة، امل للدراسةةة

  ؟الرتاكمي(
 -T)لإلجابة عـن السـؤال الرابـع مت اسـتخدام اختبـار )ت( و     

test)  االجتا ، للعينات املستقلة، واختبار حتليل التباين األحادي 

(One Way ANOVA)  ،: على النحو ار 

للعينةةات املسةةةتقلة (T-test) : اسةةتخدام اختبةةار)ت( أواًل 
 ملعرفةةةةةة داللةةةةةة الفةةةةةروق يف احملةةةةةاور الفرعيةةةةةة السةةةةةرتاتيجيات
التدريس وفًقا للمتغةريات )نةوق الكليةة، املسةتوى الدراسةي، 

 القارة(، املعدل الرتاكمي؟
ــدول توعـــــــــحو      ــاانت اجلـــــــ ــابية املتوســـــــــطات  (11) بيـــــــ  احلســـــــ

 للعينــــات املســــتقلة، وقيمــــة (ت) وقيمــــة ،املعياريــــة واالحنرافــــات
ا ملتغـريات والداللـة اإلحصـائية لكـل اسـرتاتيجية وفقًـ  ،االحتمـال
ــتوى الدراســــــــــــي، البحــــــــــــث ــة، املســــــــــ ــوع الكليــــــــــ ــارة )نــــــــــ (القــــــــــ

 11 جدول
  البحثا ملتغريات والداللة اإلحصائية لكل اسرتاتيجية وفقً  ،االحتمال ، وقيمة(ت) وقيمة ،املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 مستوايته  املتغري  االسرتاتيجية 
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 العدد املعياري

قيمة  
 ت

قيمة  
 الداللة 

مستوى  
 الداللة 

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على  
 نشاط الطالب 

 دالة  غري 0.526 0.634 172 4.9 29.95 واألدبية الشرعية  نوع الكلية 
 129 4.8 29.50 العلمية 

 123 5.04 29.5 والسادس اخلامس  املستوى الدراسي 
 178 4.7 29.9 والثامن السابع  غري دالة  0.445 0.765

 191 4.9 29.8 آسيا  القارة
 110 4.7 29.7 أفريقيا  غري دالة  842. 0.200

القائمة على  اسرتاتيجيات التدريس 
 نشاط األستاذ 

 172 104 423 واألدبية الشرعية  نوع الكلية 
 129 102 400 العلمية  غري دالة  0.053 1.94

 178 102 418 والثامن السابع  غري دالة  0.331 0.973 123 106 406 والسادس اخلامس  املستوى الدراسي 
 110 102 411 أفريقيا  دالة غري  0.762 0.303 191 105 415 آسيا  القارة

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على  
 والطالب نشاط األستاذ 

 129 605 2210 العلمية  غري دالة  0.072 1.807 172 595 2336 واألدبية الشرعية  نوع الكلية 

 178 584 2315 والثامن السابع  غري دالة  0.264 1.119 123 627 2236 والسادس اخلامس  املستوى الدراسي 

 غري دالة  0.440 0.773 191 637 2262 آسيا  القارة
 110 537 2318 أفريقيا 

عـدم وجـود  (11) مما يالحج على النتائج املبينة يف اجلدول    
التــــدريس املفضــــلة  أي فــــروق دالــــة إحصــــائًيا يف اســــرتاتيجيات

كانـــت   إذن تُعـــزى ألي متغـــري مـــن املتغـــريات الدميغرافيـــة أميكـــن 
  α) اختبار)ت( للعينات املستقلة أكل من مستوى الداللة  ةقيم

ــتقلة  ؛(0.05=   ــة مسـ ــريات الدميغرافيـ ــذ  املتغـ ــري إىل أن هـ ــا يشـ ممـ
متاًما عن متغـري اسـرتاتيجيات التـدريس، وهـذا يتوافـل مـع نتـائج 

املتعلــــل ابســــرتاتيجيات التــــدريس املفضــــلة لــــدى  الثــــاي الســــؤال
ــة  ــة العينـ ــة للدراسـ ــالب إذالكليـ ــالمية  تبـــني أن طـ ــة اإلسـ اجلامعـ

ــياًل الســــرتاتيجيات التــــدريس الق ــر تفضــ ــاط أكثــ ــة علــــى نشــ ائمــ
ــا ميكــــــن تفســــــري  يف عــــــوء اســــــرتاتيجيات  األســــــتاذ؛ وهــــــذا رمبــــ
التـــــدريس التقليديـــــة املعتمـــــدة علـــــى اإللقـــــاء والتلقـــــني، وعــــــدم 
ــار  ــا واالقتصـ ــتغناء عنهـ ــل واالسـ ــادر واملراجـــع، بـ ــام ابملصـ االهتمـ
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على تقدمي املذكرات وامللخصات املوجهة من قبل أسـتاذ املقـرر 
؛ ممــا امعـة يف مراكــز خدمـة الطالــبب اجلويـتم تــداوهلا بـني طــال

وتوجهــه ابملعلومــات اجلــاهزة  ســاهم يف تشــكيل عقليــة الطالــب
كثــريًا ســواًء   خيتلــف األمــر ال مــن مثســلًفا مــن جانــب األســتاذ و 

ــرعية واألدبيــــة أو  ــات الشـ ــن ذوي التخصصـ ــة مـ ــالب اجلامعـ لطـ
 . متشاهبةإن بيئة التعلم إذ العلمية، وال متغري القارة؛ 

 (2007) دراســة املــالكي مــع البحــث اوتتفــل نتيجــة هــذ       
الــيت توصــلت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني 

ابجتاهاهتم  املعلمني تتعلل متوسطات استجاابت طالب كليات
حنـــــو اســـــرتاتيجيات تـــــدريس الثقافـــــة اإلســـــالمية تبعـــــاً ملتغـــــريات 

 ،املعدل الرتاكمي ،التخص  ،الدراسة املستقلة األربعة )الكلية
اختلفت  يف حني المية(.مستوى الطالب يف مقرر الثقافة اإلس

ــع نتيجــــة دراســــة املفرجــــي  والــــيت أشــــارت إىل وجــــود (2016) مـ

 والتكرارات املالحظةات  لتكرار  ابني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة

 التـدريس شيوع اسرتاتيجيات درجة  املوافقة على لدرجة املتوقعة

 ودرجــة الدراســات االجتماعيــة معلمــي قبــل مــن املســتخدمة

  طلبتهم. نظر وجهةمن  تفضيلها
 ملعرفةةةا: اسةةتخدام اختبةةار  ليةةل التبةةاين أحةةادي اال ةةا  اثنيةةً 

السةةةةةرتاتيجيات الفرعيةةةةةة  احملةةةةةاورمةةةةةدى داللةةةةةة الفةةةةةروق يف 
 .ا ملتغري املعدل الرتاكمي للطالبوفقً  التدريس

ــات  (12) يوعـــــح اجلـــــدولو      ــيم جممـــــوع املربعـــــات، ودرجـــ قـــ
 وقيمــة االحــــــــــتمال والنســبة الفائيــةومتوســط املربعــات،  احلريــة،
ــل ــرتاتيجية وفقًـــ  لكـ ــب لــــدى ا ملتغــــري ااسـ ــي للطالـ ــدل الرتاكمـ ملعـ

    .عينةال

  12 جدول
 ا للمعدل الرتاكمي للطالبلكل اسرتاتيجية وفقً  ، وقيمة االحةةةةةةةةتمالقيم جمموق املربعات، ودرجات احلرية، ومتوسط املربعات، والنسبة الفائية 

درجات   جمموق املربعات مصدر التباين  االسرتاتيجية
 احلرية 

 متوسط
 املربعات

النسبة  
 الفائية

قيمة  
 الداللة االحتمال 

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط  
 الطالب 

 16.312 3 48.937 بني اجملموعات 
.699 
 

.553 
داخل   غري دالة 

 اجملموعات 
6929.102 297 23.330 

  300 6978.040 الكلي 

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط  
 األستاذ 

 28913.848 3 86741.54 بني اجملموعات 
2.71 
 

.045 
 

دالة عند مستوى  
0.05 

داخل  
 اجملموعات 

3158557.473 297 10634.874 

  300 3245299.017 الكلي 

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط  
 والطالب   األستاذ

 871490.93 3 2614472.809 بني اجملموعات 

 غري دالة 065. 2.44
داخل  
 اجملموعات 

106070786.932 297 357140.69 

  300 108685259.741 الكلي 
     
 
 ما أ :(  12) مما يالحج على النتائج املبينة ابجلدول   

السرتاتيجيات  الطالب  تفضيل  يف  الفروق  لداللة    ابلنسبة 
الطالب  نشاط  على  القائمة    اسرتاتيجيات وكذلك    التدريس 

نشاط  على  القائمة    ملتغري   وفًقاالطالب  و   األستاذ  التدريس 
قيمةا إن  حيث  دالة  تكن  مل  الرتاكمي  بلغت   ملعدل    )ف( 

من    (0.699) أكل  قيمة  الداللةوهي    (، α    =0.05)  مستوى 

مث  إحصائيً   ال   ومن  دالة  فروق  تفضيل  توجد  يف    هاتني ا 
 عزى ملتغري املعدل الرتاكمي للطالب.  تُ   يتنياالسرتاتيج 
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ــيل الطـــــالب      ــة الفـــــروق يف تفضـــ ــا داللـــ ــرتاتيجياتوأمـــ  الســـ
ا للمعــدل الرتاكمــي  التــدريس القائمــة علــى نشــاط األســتاذ وفقــً

ــة فهـــي ــة ( 2.719) حيـــث إن قيمـــة)ف( بلغـــت ،دالـ وهـــي قيمـ
فروق دالة يف تفضيل توجد  من مثو ، أصغر من مستوى الداللة

طالب اجلامعة اإلسالمية هلذ  االسرتاتيجية تُعزى ملتغري املعدل 
 الرتاكمي للطالب. 

ــة  ((LSDوقـــــد اســـــتخدم اختبـــــار املقـــــارانت البعديـــــة      ملعرفـــ
ا ملتغـري املعـدل الرتاكمـي،  املصدر املسؤول عن هذ  الفـروق وفقـً

ــروق   ــد تبـــني أن الفـ ــة بـــنيكوقـ ــدير انـــت دالـ ــى تقـ ــلني علـ  احلاصـ
ا "مقبـــول" و"جيـــد"، وكـــذلك "مقبـــول" و"جيـــد جـــًدا" ، وأخـــريً 

الب "مقبـــــول" و "ممتــــــاز" وكانــــــت هـــــذ  الفــــــروق لصــــــاحل الطــــــ
ــول"؛  ــدير "مقبـ ــى تقـ ــلني علـ ــن  إذاحلاصـ ــر مـ ــلون أكثـ ــم يفضـ إهنـ

غــــريهم اســــرتاتيجيات التــــدريس القائمــــة علــــى نشــــاط األســــتاذ؛ 
ا  ا ملسـتوى الطالـب الـذي يفضـل دائمـً وهذ  نتيجـة منطقيـة وفقـً
أن يبذل جهًدا ومثابرة أقل إلجناز املهام والتكاليف والواجبات 

ا لـــــذلك علـــــ ى األســـــتاذ؛ ورمبـــــا ألن التعليميـــــة، واالعتمـــــاد وفقـــــً
ا لتحقيــــــل أهــــــداف تعليميــــــة طموحــــــة،  الطالــــــب لــــــيس موجهــــــً
ومســــــتوايت أداء عاليــــــة ومتميــــــزة، ويســــــعى إلهنــــــاء املتطلبــــــات 

ــا املقــــررات. ويــــرى  واملقــــررات الدراســــية أبقــــل درجــــة جيتــــاز فيهــ
الباحث أن هذ  النتيجة تنسجم متاًما مع نتيجة السؤال الثالث 

احلـــايل والـــيت أشـــارت إىل اخـــتالف أســـاليب الـــتعلم  البحـــثيف 

املعتمــد( لــدى طــالب اجلامعــة اإلســالمية  - )املســتقل املفضــلة
ا للمتغــريات الدميوغرافيــة ومنهــا تبــني  إذ)املعــدل الرتاكمــي(،  تبعــً

مـــن تقـــدير داللـــة الفـــروق يف أســـلوب الـــتعلم أن الطـــالب ذوي 
هـــا مباشـــرة )جيـــد(، وهـــو مـــن املعـــدالت املنخفضـــة وتلي املعـــدل
ا يف عمليـــــيت التعلـــــيم  -)مقبـــــول( معـــــدل ا واهتمامـــــً أقـــــل حرصـــــً

والــــــتعلم، ولــــــيس لــــــديهم رغبــــــة يف االســــــتقاللية علــــــى ذواهتــــــم، 
ويتصــفون ابالتكاليــة، كمــا أهنــم يعتمــدون كثــريًا علــى معلمــيهم 

 للـــتعلم؛ ويفضـــلون دافعيـــتهم وزمالئهـــم ملســـاعدهتم، ونقـــ 

املقــرر. ولــذا يفضــلون أســتاذ  يقــدمها الــيت اجلــاهزة املعلومــات
أســلوب الــتعلم املعتمــد مقارنــة أبســلوب الــتعلم املســتقل، وتتفــل 

 .(Nadarajan, et al., 2011) هذ  النتيجة مع ما ذكر 
 هةةةل فتلةةةف اسةةةرتاتيجيات السةةةؤال اسةةةامس مةةةن البحةةةث: 

التةةةدريس ابخةةةتالف أسةةةاليب الةةةتعلم املفضةةةلة لةةةدى طةةةالب 
 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة؟ 

احــث اختبــار)ت( ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم الب    
املتوسـطات   (13) توعـح بيـاانت اجلـدول إذ، للعينـات املسـتقلة

للعينـــات املســـتقلة،  (ت) احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة وقيمـــة
ا وقيمــــة االحتمــــال والداللــــة اإلحصــــائية لكــــل اســــرتاتيجية وفقــــً 

 .البحث اتملتغري 

 13 جدول
 البحثاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( للعينات املستقلة، وقيمة ومستوى الداللة لكل اسرتاتيجية وفًقا ملتغريات 

أسلوب   االسرتاتيجية
 املتوسط احلساب التعلم

االحنراف  
 املعياري 

مستوى   قيمة الداللة قيمة ت  العدد 
 الداللة

القائمة على  اسرتاتيجيات التدريس  
 نشاط الطالب 

 118 4.762 30.93 املستقل 
 دالة  0.001 3.323

 183 4.732 29.07 املعتمد 
 191 4.832 29.71 املتعاون 

 غري دالة 0.657 0.444
 110 4.825 29.96 املتنافس 
 174 509.335 30.83 املتشارك 

 دالة  0.000 4.458
 127 624.173 28.39 املتجنب 

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على  
 نشاط األستاذ 

 118 106.425 421.64 املستقل 
 183 102.341 407.71 املعتمد  غري دالة 0.257 1.135
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أسلوب   االسرتاتيجية
 التعلم

 املتوسط احلساب
االحنراف  
 املعياري 

مستوى   قيمة الداللة قيمة ت  العدد 
 الداللة

 191 103.878 417.43 املتعاون 
0.935 0.355 

 غري دالة
 110 104.293 405.78 املتنافس  

 174 100.536 424.47 املتشارك 
 127 107.055 397.69 املتجنب  دالة  0.027 2.220

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على  
 نشاط األستاذ والطالب 

 118 540.029 2290.58 املستقل 
 دالة  0.000 4.292

 183 612.401 2267.99 املعتمد 
 191 605.548 2290.58 املتعاون 

 غري دالة 0.754 0.313
 110 598.001 2267.99 املتنافس 
 174 509.335 2471.23 املتشارك 

 دالة  0.000 6.84
 127 624.173 2023.50 املتجنب 

 ما أ :  (  13) مما يالحج على النتائج املبينة يف اجلدول    
ما يتعلل مبدى وجود فروق يف مستوى تفضيل طالب اجلامعـة 

السرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالـب اإلسالمية  
فقد وجـد أن هنـاك فروقـًا  وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لديهم:

دالة إحصائًيا بني طالب اجلامعة الذين يفضلون أسلوب التعلم  
املعتمــد( يف تفضــيل اســرتاتيجيات التــدريس القائمــة  -)املســتقل

 إذم املسـتقل، على نشاط الطالب، وذلك لصاحل أسلوب الـتعل
وهي   (،α    =0.01) وقيمة داللة،  (3.323)  )ت( بلغت  إن قيمة

وكانت قيمـة املتوسـط ابلنسـبة ،  مستوى الداللةقيمة أصغر من  
 للطالب املستقلني أكل مقارنة بقيمته لدى املعتمدين.

ة ـــــــامعـــة إحصـــائًيا بـــني طـــالب اجلــــــــــكمـــا وجـــدت فـــروق دال     
نب( يف ـــــــــاملتج -م )املتشـــــاركـــــــــــأســـــلوب التعليفضـــــلون  الـــــذين
ى نشـــــــاط ــــــــــــائمة علـــــــــــــــاســـــــرتاتيجيات التـــــــدريس الق يلــــــــــــــــتفض

 إن قيمـــة إذلصـــاحل أســـلوب الـــتعلم املتشـــارك،  الطالـــب، وذلـــك
وهــي قيمــة   (،α    =0.000)  ، وقيمــة داللــة(4.458) بلغــت )ت(

ــبة وكانــــت قيمــــة  ،أصــــغر مــــن مســــتوى الداللــــة املتوســــط ابلنســ
 للطالب املتشاركني أكل مقارنة بقيمته لدى املتجنبني.

 وجــدت فـــروق غــري دالــة إحصـــائًيا يف تفضــيل طـــالب يف حــني
اجلامعــة الســـرتاتيجيات التـــدريس القائمــة علـــى نشـــاط الطالـــب 

ا أل كانــت قيمـــة   فقــد ،املتنــافس( -)املتعـــاون لوب الــتعلمســوفقــً
ممــا يشــري إىل أن   (،α    =0.05) "ت" أكــل مــن مســتوى الداللــة

ــون أســــلوب الــــتعلم للطالــــب  ــذ  االســــرتاتيجيات ال تتــــأثر بكـ هـ
 تنافسي أو تعاوي.

 البــــــــوجـــود فـــروق يف مســـتوى تفضـــيل طبيتعلـــل مـــا أمـــا و     
ـــامعــــاجل ــة علـــــى ةـــــــ  اإلســـــالمية الســـــرتاتيجيات التـــــدريس القائمـــ

وجـد : فقـد ا ألساليب التعلم املفضلة لديهمنشاط األستاذ وفقً 
ــة ــائًيا بـــــني طـــــالب اجلامعـــ ــة إحصـــ ا دالـــ ــً ــاك فروقـــ ــذين  أن هنـــ الـــ

ــتعلم )املتجنـــــب ــلوب الـــ ــلون أســـ ــيل  -يفضـــ ــارك( يف تفضـــ املتشـــ
اسرتاتيجية التدريس القائمة على نشاط األستاذ، وذلك لصاحل 

ــارك،  ــتعلم املتشـ ــلوب الـ ــة إذأسـ ــت إن قيمـ  ،(2.220) )ت( بلغـ
  ،مســـتوى الداللـــة، وهـــي قيمـــة أصـــغر مـــن (0.027) وقيمـــة داللـــة

ــتعلم  ــلوب الـ ــبة للطـــالب ذوي أسـ ــة املتوســـط ابلنسـ وكانـــت قيمـ
التشــــــاركي أكــــــل مقارنــــــة بقيمتــــــه لــــــدى ذوي أســــــلوب الــــــتعلم 

 التجنيب.
ــيل و      ــائًيا يف تفضــ ــة إحصــ ا غــــري دالــ ــً ــاك فروقــ وجــــدت أن هنــ

املعتمــــــــــد(  -طــــــــــالب اجلامعــــــــــة ألســــــــــلوي الــــــــــتعلم )املســــــــــتقل
( أكـل كانـت قيمـة االحتمـال )ت  فقـد  املتنافس(،  -و)املتعاون

 هـــــــذ  ممـــــــا يشـــــــري إىل أن  (،α    =0.05)مســـــــتوى الداللـــــــة مـــــــن 
مسـتقل للطالب )االسرتاتيجيات ال تتأثر بكون أسلوب التعلم  

 أم معتمد(، أو )تنافسي أم تعاوي(.
ــود فــــروق يف مســــتوى تفضــــيل        ــا مــــا يتعلــــل مبــــدى وجـ وأمـ

طالب اجلامعة اإلسالمية السرتاتيجيات التدريس القائمة على 
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ا ألسـاليب الـتعلم املفضـلة لـديهم:و األستاذ  نشاط    الطالـب وفقـً
ا دالـــة إحصـــائًيا بـــني طـــالب اجلامعـــة  فقـــد وجـــد أن هنـــاك فروقـــً

يف تفضــيل املعتمــد(  -)املســتقل الــذين يفضــلون أســلوب الــتعلم
ــاط  ــى نشـ ــة علـ ــدريس القائمـ ــرتاتيجية التـ ــتاذ اسـ ، الطالـــبو األسـ

 )ت( بلغـت إن قيمـة إذوذلك لصاحل أسلوب التعلم املسـتقل، 
ـــوقيم ،(4.292) ـــوهــي قي  (،α    =0.000)الداللــة ة ـــــــ مة أصــغر ـــــــــــ

للمسـتقلني  ابلنسـبة وكانـت قيمـة املتوسـط، مستوى الداللـة  من
 مقارنة بقيمته لدى املعتمدين.أكل 
 دالة إحصائًيا بني طالب اجلامعة الـذين  دت فروقج  كما وُ      

ــتعلم ) ــلون أســــلوب الــ ( يف تفضــــيل املتجنــــب -املتشــــارك يفضــ
ــتاذ،  ــب واألسـ ــاط الطالـ ــى نشـ ــة علـ ــدريس القائمـ ــرتاتيجية التـ اسـ

 )ت( بلغت إن قيمة إذوذلك لصاحل أسلوب التعلم املتشارك، 
ن ــــــــغر مـــــــــوهـــي قيمــة أص  (،α    =0.000) داللــةوقيمــة  ،(6.84)

للمشاركني أكل  وكانت قيمة املتوسط ابلنسبة، مستوى الداللة
 مقارنة بقيمته لدى املتجنبني. 

ــ  وُ  يف حـــــني     ــروقجـــ ــيل  دت فـــ ــائًيا يف تفضـــ ــة إحصـــ غـــــري دالـــ
ــاط  ــة علـــى نشـ طـــالب اجلامعـــة الســـرتاتيجيات التـــدريس القائمـ

  إذاملتنـافس(  -)املتعـاون الطالب واألستاذ وفًقا ألسلوب التعلم
ممــا يشــري إىل أن   ؛كانــت قيمــة "ت" أكــل مــن مســتوى الداللــة

ــون أســــلوب الــــتعلم للطالــــب  ــذ  االســــرتاتيجيات ال تتــــأثر بكـ هـ
 اوي.تنافسي أم تع

وجود فروق ذات داللة إحصائية   إىلوميكن أن يعزى ذلك      
 -)املســتقل اجلامعــة الــذين يفضــلون أســلوب الــتعلم بــني طــالب

يف تفضيل اسرتاتيجيات   تمد( لصاحل أسلوب التعلم املستقلاملع
التــدريس القائمــة علــى نشـــاط الطالــب، وكــذلك اســـرتاتيجيات 

األســتاذ والطالــب إىل أن طــالب التــدريس القائمــة علــى نشــاط 
يتبنون أسلوب التعلم املستقل يفضلون  اجلامعة اإلسالمية الذين

اســـــرتاتيجيات الـــــتعلم القائمـــــة علــــــى نشـــــاط الطالـــــب ومنهــــــا: 
التــدريس ذات األنشــطة  ةواســرتاتيجي، اســرتاتيجية الــتعلم الــذا 

احلاسـب )نظام التعلم املعتمد على  احملوسبة، والتعلم اإللكرتوي
ــ، و اريل( ــطة التـــ ــرأنشـــ ــاف احلـــ ــى االكتشـــ ــدة علـــ ، دريس املعتمـــ

املعلومـــــات  شـــــبكات اســـــرتاتيجيات التـــــدريس املعتمـــــدة علـــــىو 
 .)اإلنرتنت(

ا يفض      ــً ــم أيضـ ــا أهنـ ـــكمـ ـــلون اســـرتاتيجيات التعــــــــ ـــلم القـــــ ائمة ـــــ
اســـرتاتيجيات التـــدريس  نشـــاط األســـتاذ والطالـــب ومنهـــا: علـــى

ــدة ــة املعتمـ ــوار واملناقشـ ــى احلـ ــاوي، و علـ ــتعلم التعـ ــرتاتيجية الـ ، اسـ
، اســـــرتاتيجية حـــــل املشـــــكالت، و اســـــرتاتيجية الـــــتعلم ابألقـــــرانو 
، اســرتاتيجية العصــف الــذهد، و اســرتاتيجية التــدريس ابلبحــثو 
، اســــــرتاتيجية املــــــنظم املتقــــــدم، و اســــــرتاتيجية خريطــــــة املفــــــاهيمو 
ــةو  ــروض العمليـــ ــرتاتيجية العـــ ــرت ، و اســـ ــابقة اســـ ــة الســـ اتيجية املعرفـــ

ــ ــل) بةواملكتســـــ اســــــــرتاتيجية و  ،(KWL)  ،(اســــــــرتاتيجية أوجـــــ
 االكتشاف املوجه.

ســالمية ويفســر الباحــث ســبب تفضــيل طــالب اجلامعــة اإل    
ــرتاتيجيات التـــــــدريس  ــتعلم املســـــــتقل اســــ ــن ذوي أســـــــلوب الــــ مــــ
السابقة؛ ألهنم يفضـلون االعتمـاد علـى ذواهتـم يف عمليـة الـتعلم 
ــتعلم،  ــتهم بقــــدراهتم علــــى الــ ومشــــاركة زمالئهــــم أفكــــارهم، ولثقــ

املستقلة والتدريس الذي يتـيح   فضاًل عن أهنم يفضلون الدراسة
هنـــــم يفضـــــلون طـــــرق إأي  م التقـــــدم وفـــــل ســـــرعتهم الذاتيـــــة؛هلـــــ

 .واسرتاتيجيات التدريس املتمركزة حول املتعلم

صـاحل املتجنـب( فكـان ل -)املتشـارك وأما أسلوب الـتعلم       
أســـــلوب الـــــتعلم املتشـــــارك يف تفضـــــيل اســـــرتاتيجيات التـــــدريس 
القائمــة علــى نشــاط الطالــب، واســرتاتيجيات التــدريس القائمــة 
علــــى نشــــاط األســــتاذ، واســــرتاتيجيات التــــدريس القائمــــة علــــى 

الباحــــث ذلــــك إىل أن  وقــــد يعــــزونشــــاط األســــتاذ والطالــــب، 
 املتشاركلم يتبنون أسلوب التع  طالب اجلامعة اإلسالمية الذين

يفضــــلون اســــرتاتيجيات الــــتعلم القائمــــة علــــى نشــــاط الطالــــب، 
والقائمـــة علـــى نشـــاط األســـتاذ، والقائمـــة علـــى نشـــاط األســـتاذ 

  إعــــــافة إىل املــــــذكورة أعــــــال تاالســــــرتاتيجياوالطالــــــب ومنهــــــا 
ــاء ةاحملاعـــــــــــر اســـــــــــرتاتيجية  يـــــــــــة:تاالســـــــــــرتاتيجيات ار ، واإللقـــــــــ

، املعدلــــــة ةاحملاعــــــر اســــــرتاتيجية ، و ســــــرد القصــــــ اســــــرتاتيجية و 
ســالمية مــن لباحــث ســبب تفضــيل طــالب اجلامعــة اإلويفســر ا

ذوي أســلوب الــتعلم املتشــارك اســرتاتيجيات التــدريس الســابقة؛ 
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ــات  ــطة القاعـ ــاركة يف أنشـ ــب املشـ ــاط وحـ ــون ابلنشـ ــم يتمتعـ ألهنـ
ــية ك ــات واحملاعـــــرات الدراســـ ــية،املناقشـــ ــل الدراســـ مـــــع  والتواصـــ

حتمــل املســؤوليات ، و سو الــدر  يمهمتعلــيف مســاعدهتم و  زمالئهــم
بـرية علـى الـتعلم الـذا ، كقدرة   كما أن لديهم  يكلفون هبا،  اليت
 ةــــــــــــافيـــــعاإلال ــــــــعماأل املتنوعــة، وتنفيــذ يف األنشــطة ةشــاركوامل

 .سو ابلدر املتعلقة 

 : ومقرتحاته البحثتوصيات 
نتائج         عوء  من    البحثيف  جمموعة  تقدمي  ميكن  احلايل 

 : على النحو ار  التوصيات 
التعليم اجلامعي، وصياغة   يف النظر إعادة .1  وبناءمنظومة 

التعلم   واملناهج التعليمية يف عوء أساليب الرتبوية، اللامج
 .للطالب  املفضلة

تطبيل  .2 من  ومقاييس   أساليب مقاييس االستفادة  التعلم، 
التفكري التحاق الطالب ابجلامعات للكشف  عند   أمناط 

التدريس   واسرتاتيجيات  برامج  إلعداد  مستواهم؛  عن 
 .ودرجات التعلم اليت تتسل مع تلك األساليب واألمناط

يف عـــــــوء  اســـــــرتاتيجيات التـــــــدريس عـــــــرورة التنويـــــــع بـــــــني .3
ــتعلم ــاليب الــــ ــة أســــ ــا يف املواقــــــف التعليميــــ ــاء  وتوظيفهــــ أثنــــ
 .تدريس الطالب

الدراســـات حـــول أســـاليب الـــتعلم الـــيت إجـــراء املزيـــد مـــن    .4
يستخدمها طالب اجلامعة )أو املراحل التعليمية األخرى( 
وعالقتها مبتغريات أخرى مثل التفكري، والدافعيـة، واملثـابرة 

 األكادميية، والتحصيل الدراسي.
إجراء دراسات شبه جتريبية حول أتثري أو فاعلية استخدام  .5

 .أساليب التعلم يف بعض املتغريات

   املراجع
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Abstract:   The research aimed at investigating teaching strategies according to the preferred learning styles among the 

students of the Islamic University in Madina. Sample of the research consisted of 301 students (in the fifth through eighth 

levels). The research utilized the descriptive method in gathering data. Two instruments were developed in the research, 

including the learning styles scale, as well as, a questionnaire for finding out the teaching strategies. Findings of the research 

indicated the preference of the students of the Islamic university for the cooperative learning style, followed by the dependent 

learning style, then the collaborative learning style. The results indicated, also, the preference of the students for teaching 

strategies that are based on the activity of the professor and the student, and finally the student activity-based strategies. 

Results indicated, also, that there were no differences in all the preferred learning styles among the students of the Islamic 

University in Madina, due to the two variables of the study level and the continent. However, a difference was found in the 

learning styles due to the variable of the type of college, in favor of the scientific colleges, and the grade point average, in 

favor of the students who obtained the grade of excellence. There were no statistically significant differences in the teaching 

strategies due the demographic variables (type of college, continent, and study level). Results of the research indicated, also, 

a statistically significant correlation between the preferred learning styles among the Islamic University students and the 

teaching strategies.   
 

Key words:  Learning and  Thinking, Learning Outcomes, Grasha-Riechmann sacale dimensions, Cognitive Style. 
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   يف األردن للصفوف الثالثة األول  القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية 

 )دراسة حتليلية( 

 حممود مجال السلخي     

   جامعة البرتا اخلاصة -قسم العلوم الرتبوية 

 هـ11/8/1440 وقبل - هـ6/5/1440 قدم للنشر

 

األوىل، ولتحقيق ذلك، مت بناء قائمة    املتضمنة يف حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثةهدفت الدراسة إىل حتليل القيم اجلمالية  :  ستخلصامل
السلو  الكون، ومجال اإلنسان، ومجال  القائمة أربعة جماالت رئيسة هي: مجال  الكتب، تضمنت  الواجب تضمينها يف حمتوى تلك  ك، للقيم اجلمالية 

التحقق من صدق القائم القول. وبعد  بناء  ومجال  التحليل ما أيحتليل احملتوى، واستخدامها يف حتليل حمتوى    بطاقةة، مت  نتائج  :  ت الكتب، أظهرت 
ا جاء ، وأخي  اتكرار  (  38جمال مجال الكون بـ )  مها( تكرار، وتال101، مث جمال مجال اإلنسان بـ )ا( تكرار  154احتل جمال مجال السلوك الرتبة األوىل بـ )

ا يف تكرارات القيم اجلمالية يف جماالهتا الثالثة األوىل،   معكوس  . كما أشارت النتائج إىل أن هناك توازن  ا( تكرار  36لرتبة األخية بـ ) القول اب  جمال مجال
 إىل جانب تراجع منو القيم اجلمالية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث األساسي. 

 ل، الكتاب. اجلما ، األخالقاإلسالم،  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة: 

سائر       دون  وحدها  عليها  مقتصر  القرآن  لغة  مجال  إّن 
اللغات، كيف ال وهي لغة البيان واإلجياز والبالغة، وهي اليت  
مجالية،   قيمة  الفياض كل  بوعائها  وحوت  لغة،  وسعت كل 

ا؛ ففي كل ظاهرة برز  ا وابطن  فصورت الكون أبهبى حلته ظاهر  
ة دقة يف الوصف وغاية يف قيم اجلمال الذي حيمله  إشراق اللغ 

مقصد   يف  املقام  عربة  روحها  يف  حيث  آايته  من  آية  بكل 
يف    ، املقال سحرها  أثر  بل  احلدث،  تكوين  يف  احملدث  وأثر 

الناس سلوك  روعة    ، تشكيل  يف  املتألقة  ملعانيها  واستجابتهم 
لباب  التعامل وشىت جماالت احلياة، إذ لوال مجاهلا اآلخذ ابأل 

ملا استقام النسق اإلنساين من حيث حفظ ما أثر من عادات  
وتقاليد وطقوس وعبادات، توجه مبا حتمل من معاين اجلمال  
خالق   على  التعرف  إىل  وتكوينه  خبلقه  اجلميل  الكائن  هذا 

 الكون وإدراك معىن وجوده يف إفراده ابلعبودية.  
أصال  و       اجلمال  عن  احلديث  اإلسالم،    يعد  عبد    فعنيف 

النيب   عن  مسعود،  بن  ماْن  ((قال:    هللا  اجلْانَّةا  ياْدُخل  الا 
ثْـقااُل ذارٍَّة ميْن كيرْبٍ. قاالا راُجٌل: إينَّ الرَُّجلا حيُيبُّ   كاانا يفي قـاْلبيهي مي
: إينَّ هللاا مجاييٌل حيُيبُّ   أاْن ياُكونا ثـاْوبُُه حاسان ا وانـاْعُلُه حاساناة ، قاالا

اْلكي   ، النَّاسي اجلْاماالا واغاْمُط   ، احلْاقّي باطاُر  النيسابوري،  )  ))رْبُ 
 (. 91، حديث رقم: 93، ص:1ج  ،2000

وأما       وأفعاله،  وصفاته  وأمسائه  ذاته  يف  تعاىل  هللا  فجمال 
تعاىل:  قال  سواه،  يدركه  ال  فأمر  عليه  هو  وما  ذاته    مجال 

 ُأانـْف ميْن  لاُكْم  جاعالا  وااأْلاْرضي  السَّماوااتي  أاْزوااج ا  فااطيُر  ُكْم  سي
واُهوا   شاْيٌء  ْثليهي  كامي لاْيسا  فييهي  ياْذراؤُُكْم  أاْزوااج ا  اأْلانـْعاامي  وامينا 

يُ  اْلباصي يُع  الشورى،    السَّمي تعاىل:  11)سورة  وقال   ،)  ْ واَلا
أاحادٌ  لاُه ُكُفو ا  اإلخالص،    ياُكْن  تعاىل  (.  4)سورة  وأمساؤه 

صفات كمال وصفاته كلها  حسىن،  وأفعاله كلها  كلها   ،
 . حكمة وعدل ورمحة 

أول وأمجل صورة من صور اجلمال يف اإلسالم القرآن    إنّ    
يف   اللفظي  اجلمال  صور  أرقى  فيه  العرب  وجد  فقد  الكرمي، 

معجزة،   مجاله  يف  فهو  بي البالغة،  مجع  قد  يكون    وبذلك 
 (. 10، 1996عقلية )القرضاوي، ال عجزة واملمالية اجلعجزة امل
اجلمال  ا   اهتمّ      ذكر  ورد  فقد  ابجلمال،  الكرمي  لقرآن 

( )8ومشتقاته  الباقي  عبد  بينه  مرات، كما  (. ولفظ  1981( 
والاُكْم    : مجال ورد مرة واحدة يف القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل

يا تاْسراُحونا  يا تُريحُيونا واحي (.  6  سورة النحل، )   فييهاا مجاااٌل حي
( قطب  اآلية 2003يذكر  تفسي  يف  اخليل    (  ويف  الكرمية: 
واحلمي  حلاسة    والبغال  وتلبية  الركوب،  يف  للضرورة  تلبية 
وهذه اللفتة هلا قيمتها يف    .لرتكبوها وزينة(  (: اجلمال يف الزينة

للحياة اإلسالم  ونظرة  القرآن  نظرة  عنصر   ، بيان  فاجلمال 
قاالا باْل ساوَّلاْت لاُكْم  أصيل يف هذه النظرة وليست النعمة:  

ْتيياِني هبييْم مجاييع ا  أانـْفُ  أاْن أيا  ُ هي  ُسُكْم أاْمر ا فاصارْبٌ مجاييٌل عاساى اَّللَّ
تلبية   بل  وركوب؛  وشراب  طعام  من  الضرورات  تلبية  جمرد 

تلبية حاسة اجلمال ووجدان   ، األشواق الزائدة على الضرورات
 اإلنساين املرتفع على ميل احليوان وحاجته.  الفرح والشعور

( مرات، كما يف قوله تعاىل:   7 ) ومجيال    : مجيلٌ اوورد لفظ       
  لاُكْم ساوَّلاْت  باْل  قاالا  كاذيٍب  ٍم  بيدا هي  قامييصي عالاى  واجااُءو 

ُفونا  تاصي ماا  عالاى  اْلُمْستـاعااُن   ُ وااَّللَّ مجاييٌل  فاصارْبٌ  أاْمر ا    أانـُْفُسُكْم 
)سورة    يمُ إينَُّه ُهوا اْلعالييُم احلْاكي ( وقوله تعالى18)سورة يوسف،  

إيْن  (، وقال تعاىل:  83  يوسف،  كا  اْزوااجي ُقْل ألي  ُّ النَّيبي أايُـّهاا  ايا 
واأُسارّيْحُكنَّ   أُماتّيْعُكنَّ  فـاتـاعاالاْيا  وازيينـاتـاهاا  نـْياا  الدُّ احلْايااةا  تُريْدنا  ُكْنُُتَّ 

 (. 28)سورة األحزاب،  سارااح ا مجاييال  
فدعا إىل  كمظهر مجايل،  القرآن الكرمي على الزينة    وحثّ      

اعتناء املسلم مبظهره، وأخذ زينته عند الذهاب إىل املسجد،  
ٍد واُكُلوا    :قال تعاىل ايا باِني آاداما ُخُذوا زيينـاتاُكْم عيْندا ُكلّي ماْسجي

سورة األعراف،  )   وااْشرابُوا واالا ُتْسريفُوا إينَُّه الا حيُيبُّ اْلُمْسريفييا 
31 .) 



 حممود مجال السلخي: القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن

 

49 

القدرة على  واإلنسان        الذي وهبه هللا  الوحيد  الكائن  هو 
اإلحساس ابجلمال وتذوقه يف كل ما يدركه حوله من مظاهر  
احلياة، فإلقاء نظرة متأملة يف الطبيعة حوله، تطلعه على آية  

الطبيعي   اجلمال  يظهر من  والنجوم    الذي  الزهور  جمال  يف 
األفق عرب  املمتدة  السماء  ويف  والشروق    ، )املرسي  والغروب 

2003 .) 
اإلنسان لو أتمل الواقع املادي الذي يعيش، لوجد يف    إنّ      

مع مايتعامل  ضرو ضراب    ه كل  من  بدون    ب  فاحلياة  اجلمال؛ 
ولذا   ابمللل،  والشعور  السأم  على  تبعث  ابجلمال،  إحساس 
اجلميل،   الذوق  حاسة  اإلنسان  وتعاىل  سبحانه  هللا  وهب 

وشرابه  طعامه  انتقائه  خالل  من  ذلك  واختياره  ويظهر   ،
فاجلمال    . وتذوقه   ل جلمااألصوات، وإدراكه  امالبسه، ومتييزه  

)ايسي،    يشبع حاجة نفسية ال تقل أمهية عن احلاجة املادية
2009 .) 

     ( القيم  ابن  أنّ 1983ويؤكد  ظاهر    (  اإلسالم  يف  اجلمال 
هللا هبا بعض الصور    أما اجلمال الظاهر فزينة خصّ فوابطن،  

احلْاْمُد َّلليَّي فااطيري   دة اخللق قال تعاىل:عن بعض، وهي من زاي
ماْثىنا   ٍة  أاْجنيحا أُويلي  ُرُسال   ئيكاةي  اْلماالا جااعيلي  وااأْلاْرضي  السَّماوااتي 
عا يازييُد يفي اخلْاْلقي ماا ياشااُء إينَّ اَّللَّا عالاى ُكلّي شاْيٍء   ثا واُرابا واُثالا

فاطر، (قادييرٌ  و 1سورة  اجل (.  البا أما  احملبوب  فطن  مال  هو 
بذاته، وهو مجال العقل والعلم واجلود والعفة والشجاعة، وهو  

يظهر جلي   ا يف  حمل نظر هللا من عبده، وموضع حمبته، وهذا 
والاكيْن  )):  قوله   واأاْموااليُكْم،  ُصواريُكْم  إيىلا  يـاْنظُُر  الا  هللاا  إينَّ 

اليُكمْ  واأاْعما قـُُلوبيُكْم  إيىلا  ،  4ج،  2000بوري،  النيسا)  ((يـاْنظُُر 
 (. 2564، حديث رقم: 1987ص: 

اجلمال نوع من    أنّ "    Wilde, 1966, 35))  ويؤكد وايلد       
العبقرية، إنه ال حيتاج إىل تفسي،   العبقرية، بل هو أرقى من 
شروق   مثل  إنه  العاَل،  هذا  يف  العظيمة  احلقائق  من  فهو 

القمر نسميها  فضية  صدفة  انعكاس  أو  على    الشمس، 
   . "ملياه املظلمة صفحة ا

والقيم جمموعة من القواعد واملعايي واملوجهات اليت تدعو       
نقلها   للرتبية  ميكن  واليت  اجلمايل،  ابلسلوك  التحلي  إىل 
املواقف   يف  والتفاعل  االجتماعية  التنشئة  طريق  عن  وتنميتها 

قادر   الطالب  جيعل  مما  التكامل  التعليمية،  إدراك  على  ا 
خلق هللا قيمة  والتناسق يف  ذو  مجيل  هو  ما  وتقدير  تعاىل،   

 (. 2010خلقية أو عملية )العمري، 
الط  إنّ      إنسانية؛  ا  الب اكتساب  يعد ضرورة  اجلمالية  لقيم 

على الفرد واجملتمع، فينعكس على   ينملا هلا من أمهية وأثر كبي 
جلمال، رقيق املشاعر  اا  سلوكه، فيصبح مرهف احلس، متذوق  

ما توحي  دنظيم عالقة الفرد بذاته، عنوالوجدان. وتسعى إىل ت 
الكون واحلياة، وتعمل   الراقي مع مشاهد  التعامل  له بضرورة 
التعاون   أساس  على  ابجملتمع  الفرد  عالقة  تكوين  على 

 والتكافل االجتماعي. 
تنافر        فال  األفراد،  مشاعر  يرقق  اجلمالية  ابلقيم  فالتحلي 

أمج يف  االجتماعي  السالم  فيكون  أحقاد،  إىل  وال  معانيه  ل 
جانب أهنا تسمو ابلفرد ليتجاوز ذاته إىل اآلخرين، فال صراع  
صورة   أمجل  يف  االجتماعي  التكافل  فيكون  أننية،  وال 

 (. 2005)الشربيِن، 
والقيم اجلمالية هي احلكم الذي يصدره الفرد على كل ما       

أو   فيها،  يعيش  اليت  البيئة  من خالل تذوقه مجال  هو مجيل 
اليت يقوم هبا؛  من خالل نش املعريف وعالقته االجتماعية  اطه 

 (. 2003 ليحصل على الراحة واملتعة )الربيعي،
اليت جتعل        والتوجيهات  اآلداب  اجلمالية يف  القيم  وتتمثل 

اإلنسان يتنبه إىل اجلوانب اجلمالية يف الكون واحلياة، ويشعر  
هبا  ويستمتع  ويتذوقها،  ووجدانه،  وفكره  وقلبه  بروحه  .  هبا 

هو   ما  إىل كل  وميله  الفرد  اهتمام  تعكس  اجلمالية  فالقيم 
احلياة جماالت  مجيع  يف  والدغيدي،    مجيل  (.  2008)عثمان 

( أنّ Choi,2001ويؤكد شوي  من    (  اجلمالية  ابلقيم  االهتمام 
مشاعرهم   وتنمية  للطلبة،  التميز  حتقيق  يف  املهمة  العوامل 

 ووعيهم اجلمايل، وحاستهم اجلمالية والذوقية. 
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اجلمالي       مظاهر    ةوالقيم  تذوق  إىل  الفرد  توجه  اليت  هي 
مجيل؛ كي   هو  ما  إىل كل  وهتذبه  وتربيه  املختلفة،  اجلمال 

 ينظر إىل اجملتمع نظرة مجالية. 
أيت        فيما  واجملتمع  للفرد  اجلمالية  القيم  أمهية  وتربز 
 : ( Orsinger,2014؛ 2014، كشيك ؛  2005الشربيِن، )
ش، وتطوير  يايل لإلنسان جتاه واقعه املع تنمية التذوق اجلم -

 قدراته على تلقي كل ما هو مجيل يف الطبيعة . 
أتثيها على سلوك الفرد وتوجيهه، فهي أحد األسس اليت   -

ابلصحة   بدوره  يرتبط  الذي  سلوكه  ضوئها  يف  حيدد 
 النفسية. 

أفراد   - بي  املنتشرة  والسلوكية  النفسية  املشكالت  عالج 
 اجملتمع. 

الذات - الشخصية  أتكيد  وبناء  السلوك،  وهتذيب   ،
 اإلنسانية السوية. 

على   - وتربيتهم   ، النشء  نفوس  يف  اإلمياين  املنحى  تنمية 
خالل  اجل من  هللا  بوجود  والتصديق  وآايته  آزم  اثره 

 الكونية. 
امل - تُ تنمية  االجتماعي:  اإلبىنا نحى  العالقات  نسانية   

مع   التواصل  خالل  من  مجالية  أسس  على  االجتماعية 
حي  اآلخر  والتعاوين  اجلماعي  العمل  يف  واملشاركة  ين، 

والتسامح   احلب  من  أساس  على  اإلنسان  يقيمها 
 والتكافل االجتماعي. 

يف   - الفرد  وسيلة  اجلمالية  فالقيم  األخالقي:  املنحى  تنمية 
الفرد   التذوق اجلمايل، وتكوين املعايي اليت تساعد  تنمية 

تطور احلس  على متييز اجلميل من القبيح ، كما تسهم يف  
 اجلمايل األخالقي من خالل الرمحة واإليثار وغيها. 

نشر   - يف  تسهم  اجلمالية  فالقيم  النفسي:  املنحى  تنمية 
يف   تسهم  فهي  واجملتمع،  الفرد  لدى  النفسية  املفاهيم 
األنشطة   من خالل  نفوسهم  يف  والسعادة  الفرح  إدخال 
التنفيس   فرصة  هلم  تتيح  فهي  هبا،  يقومون  اليت  املختلفة 

 عن الضغوط النفسية. 

تنمية القدرة على اإلبداع، فاخلربة اجلمالية جيب أن تكون   -
 .لكي تصبح خربة مربية  يوابتكار   يزذات منط متم

،  عبد احلميد  يف ( )Etienne Sauriau)   يرى إيتيان سورو      
أنّ 2001 الشباب    (  مغايرة حلاجات  للطفل حاجات مجالية 

مراعاة   ضرورة  ينبغي  ولذا  العمرية  اجلمالية،  الفردية  الفروق 
 جلمال. اوالنفسية واالجتماعية يف دراسة 

اإلحساس ابجلمال لديه القدرة على التمييز    ا الطفل ذ  إنّ     
تنظيم   على  القدرة  ولديه  املنفر،  والشيء  السار  الشيء  بي 
األلوان   واستخدام  متناسق  إىل شكل  تؤدي  األشكال حبيث 

 (. 2009 )أبو زيد،   ابنسجام
)  ولذا،       الشربيِن  أنّ 2005يرى  الصفوف    (  معلمي  على 

القيم إبراز  خاص  بشكل  األوىل  ما    الثالثة  يف كل  اجلمالية 
، وهذا يعتمد على مجال غرفة الصف اليت جيب  حييط ابلطلبة

ببعض   تزين  وأن  املستطاع،  بقدر  وأنيقة  جذابة  تكون  أن 
تغييها من حي   مراعاة  الطلبة مع  املناسبة ألعمار  اللوحات 

 خر. آل
أهمّ        يتبناها    ومن  واليت  اجلمال،  فسرت  اليت  النظرايت 

أنّ  تؤكد  اليت  املعرفية،  النظرية  يتم    الباحث  اجلمايل  التفضيل 
وأنّ  املثيات،  خبصائص  فقط  وليس  العقلية  العمليات    بتأثي 

تلقي اخلربة    علم اجلمال فرع من فروع علم النفس املعريف، وأنّ 
بعمليات   يتأثر  واالاجلمالية  والوعي  والتذكر  اإلدراك  نتباه 

 (. 2009 والتحليل )الشليب والشاذيل، 
مهما    إنّ       إنسان  اجلمالية واجب على كل  ابلقيم  االلتزام 

كان معتقده، وهي يف حق املسلم أوجب وألزم. وهذه القيم  
ال تتوقف عند زمن من األزمان، أو قوم من األقوام بل هي  

ع عرب العصور؛ ملعرفة طبيعة  مستمرة . فهي تتجلى يف اجملتم
مع   صناعة    ومستوى السلوكيات،    مجيع تفاعلها  على  قدرهتا 

البشرية واالستفادة من ذلك يف   التحوالت الكربى يف اتريخ 
 ( 2003 بناء احلال واملستقبل )الصمادي، 

)   دراسة   كدتؤ و       وخلف  أنّ 2015حممد  اجلمالية    (  القيم 
يكتسبهاهادية   فالفرد  السلوكية،  أساليب  لقيم  طريق  عن  ا 
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ومبادئ   االجتماعي،  االنضباط  قواعد  يكتسب  الرتبية، كما 
السلوك   آبداب  فيلتزم  السلوك.  ومعايي  والدين  األخالق 

 ويتكيف معها ويتفاعل مبوجب معطياهتا. 
القدوة       طريق  عن  األفراد  لدى  اجلمالية  القيم  وتكتسب 

برسول هللا   املتمثلة  الصاحلة    آابء واء  سواملربي    احلسنة 
األساليب املؤثرة يف غرس    معلمي، فالقدوة من أهمّ   م أ  كانوا

مجال اإلنسان ومجال الكون ومجال القول ومجال السلوك، إىل  
ينبغي أن حترص   جانب دورها يف منائها لدى النشء. ولذا، 
حياة   يف  اجلمالية  القيم  إظهار  على  اإلسالمية  الرتبية  مناهج 

القول،    الرسول   لعان    إذمن مجال  يبعث  والشتام  َل  ا،   
والتبسم  الطهارة  قيم  جانب  إىل  مهداة،  رمحة  بعث  وإمنا 

 ئذان والصرب وغيها. تواالس
قيم الطفل    ( االنتباه إىل أنّ 2003اجلهِن )  دراسة   وتلفت     

ومبناها،   معناها  يف  التشويه  خلطر  تتعرض  اجلمالية  املسلم 
 يف أصحابه  وخطر االبتعاد عن اإلطار اإلسالمي الذي يرب 

اجلمالية   القيم  تنمية  بي  تقرب  ورؤية  ملنهج  اجلمايل  احلس 
مع   العصرية  املصادر  تداخل  نتيجة  اإلميان؛  كمال  وبي 
يف   يظهر  بدأ  الذي  األمر  األصيلة،  اإلسالمية  املصادر 
سلوكيات األطفال وتصرفاهتم. ولذا، جيب التأكيد على القيم  

الدراسية   املناهج  الرتبية اإلسالمية،  اجلمالية يف مجيع  وخاصة 
فمناهج الرتبية اإلسالمية متد الطلبة ابحلقائق واملبادئ الالزمة  

 عن عالقة العبد بربه وابلكون وابحلياة وبنفسه واآلخرين. 
: القيم اجلمالية يف الكتاب والسنة   

حثت الرتبية اإلسالمية على اجلمال والنظافة والنظام على      
على    هللا تعاىل، ودليلٌ   ق معرفة من طر   ذلك طريق   اعتبار أنّ 

  . ومكان  زمان  لكل  دينه  وصالحية  خلقه،  وعظمة  عظمته 
ُلواُهْم أايُـُّهْم  :  قال تعاىل إينَّ جاعاْلناا ماا عالاى اأْلاْرضي زييناة  هلااا لينـابـْ

عاماال   الكهف،   أاْحساُن  تعاىل:  7)سورة  وقال   ،)  خالاقا
حلْاقّي  ابي وااأْلاْرضا  واإيلاْيهي    السَّماوااتي  ُصواراُكْم  فاأاْحسانا  واصاوَّراُكْم 

يُ   (. 3)سورة التغابن،    اْلماصي

  نّ إ ية اإلسالمية رابنية املصدر، أي  والقيم اجلمالية يف الرتب    
خي  من  فيها  ملا  إال  هبا  أمر  وما  وجل،  عز  هللا    مصدرها 

 . عميم، ونفع كبي للفرد واجملتمع
تتبّ      خالل  الباحث  ومن  الكتاب  لقاع  يف  اجلمالية  يم 

الكون،   مجال  جماالت:  أربعة  إىل  تصنيفها  أمكن  والسنة، 
 ومجال اإلنسان، ومجال السلوك، ومجال القول. 

 اجملال األول: القيم اجلمالية يف الكون: 
على كيفية        املسلم  عي  لتدرب  القرآنية  اآلايت  جاءت 

اجلما مواطن  على  وتدرهبا  الكونية،  الظواهر  إىل  ل  النظر 
تعاىل قال  االهلي،  واإيذاا    :واإلبداع  وااأْلاْرضي  السَّماوااتي  بادييُع 

فـاياُكونُ  لاُه ُكْن  يـاُقوُل  فاإيمنَّاا  أاْمر ا  البقرة،  )   قاضاى  (.  117سورة 
لاْقنااُه  دقة صنع هللا يف قوله تعاىل: فانظر إىل   إينَّ ُكلَّ شاْيٍء خا

رٍ  القمر،   بيقادا تعاىل 49  )سورة  بـانـايـْنااهاا  :  (. وقوله  واالسَّمااءا 
ُعونا  لاُموسي واإينَّ  الذارايت،    أبياْيٍد  تعاىل:  47)سورة  وقوله   .)

 اْلكاوااكيبي بيزييناٍة  نـْياا  الدُّ السَّمااءا  زايَـّنَّا  الصافات،    إينَّ  )سورة 
6 .)    
الرسول         هبا  قام  عبادة  أول  التأمل يف    كانت  عبادة 

صنع  وبديع  هللا،  خلق  والنجوم  مجال  والقمر  السماء  يف  ه 
واإلنس والوداين  ودقة  والقيايف  التناسق  على  يدل  مما  ان، 

تقان، وهذه قيم مجالية ينبغي على املسلم االلتزام هبا؛ كي  اإل
ْؤمينييا أاهنَّاا قاالاْت:    يسعد يف حياته.

ُ
أاوَُّل ماا  ))عاْن عاائيشاةا أُمّي امل

صالَّى   اَّللَّي  راُسوُل  بيهي  الرُّْؤايا  بُديئا  الواْحيي  مينا  واسالَّما  عالاْيهي  هللاُ 
فـالاقي   ْثلا  مي جااءاْت  إيالَّ  ُرْؤايا  يـاراى  الا  فاكاانا   ، النـَّْومي يفي  الصَّاحلياُة 
نَُّث   رااٍء فـايـاتاحا ، مُثَّ ُحبّيبا إيلاْيهي اخلاالاُء، واكاانا َياُْلو بيغااري حي الصُّْبحي

التـَّعابُُّد    -فييهي   إيىلا  ال  -واُهوا  يـاْنزيعا  أاْن  قـاْبلا  دي  العادا ذاوااتي  ا  لَّياايلي
ْثليهاا، حاىتَّ   ُع إيىلا خاديجياةا فـايـاتـازاوَُّد ليمي ، مُثَّ يـاْرجي أاْهليهي، وايـاتـازاوَُّد ليذاليكا
  : : اقْـراْأ، قاالا الاُك فـاقاالا

رااٍء، فاجااءاُه امل جااءاُه احلاقُّ واُهوا يفي غااري حي
بيقاا أانا  ص:1ج  ، 2001،  )البخاري  ( (....ريئٍ »ماا   ،7  ،
 (. 3حديث رقم: 
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عند    إنّ      نفسية  حاجة  يشبع  الكون  جبمال  االستمتاع 
ا اإل ابلراحة  يشعره  فهو  ويعمق  نسان،  واالطمئنان،  لنفسية 

القرآن  تفكيه إميانه. ولذا جاءت آايت كثية يف  ، ويزيد من 
حتضّ  الإعلى    الكرمي  يف  والنظر  والعقل  الفكر  كون؛  عمال 

احلقّ  إىل  تعاىل للوصول  قال   ، :    السَّمااءي إيىلا  يـاْنظُُروا  أافـالاْم 
فـُُروجٍ  ميْن  هلااا  واماا  وازايَـّنَّاهاا  بـانـايـْنااهاا  وااأْلاْرضا    ، فـاْوقـاُهْم كاْيفا 

ناا فييهاا ميْن ُكلّي زاْوٍج هباييجٍ  يا واأانـْبـاتـْ ناا فييهاا راوااسي هاا واأاْلقايـْ ْدنا    ،  مادا
   (. 8-6 )سورة ق،  راة  واذيْكراى ليُكلّي عاْبٍد ُمنييبٍ تـاْبصي 

الكرمي     القرآن  اهتمام  يظهر  النظر    ولذا،  بلفت  ابجلمال، 
دقة   على  تدل  عظيمة،  ودالئل  آايت  من  الكون  يف  ما  إىل 

تقانه يف خلق الشمس والقمر والكواكب والنجوم  إصنع هللا و 
علمنا   ما  املخلوقات  وابقي  واإلنسان  وما  واألرض  منها 

)أفال    يتدبر اإلنسان بتوجيهات هللا تعاىل ابلنظر  فال أجهلنا.  
والتفكر  والتبصر  ينظرون(  يتفكرون(،  يبصرون(؛    )أفال  )أفال 

أردن   إذا  أنه  الباحث  ويرى  خلقه.  ومجال  هللا  عظمة  ليى 
تعاىل:   قال  بتدبر،  فلنقرأ كتابه  املعرفة،  أافاالا  معرفة هللا حق 

الْ  بَـُّرونا  قـُُلوٍب أاقْـفااهلُاايـاتادا .  (24  )سورة حممد،   ُقْرآانا أاْم عالاى 
تعاىل:   قال  بتبصر،  أنفسنا  إىل  أافاالا  ولننظر  ُكْم  أانـُْفسي وايفي 

ُرونا  الذارايت،  تـُْبصي وآايته  ( 21  )سورة  خلقه  إىل  ولننظر   .
بيلي كاْيفا  املبثوثة يف الكون، قال تعاىل:   أافاالا يـاْنظُُرونا إيىلا اإْلي

رُفيعاتْ   ، ليقاتْ خُ  كاْيفا  السَّمااءي  كاْيفا    ، واإيىلا  اجلْيباالي  واإيىلا 
باتْ    -17سورة الغاشية،  )  واإيىلا اأْلاْرضي كاْيفا ُسطيحاتْ   ، ُنصي

القدرة    أفال ينظرون إىل اإلبل فيعتربون هبا، ويعلمون أنّ  (.20
ما شاهبها  يعجزه خلق  وكذا    .اليت قدر هبا على خلقها، لن 

 . (2001األرض )الطربي، اجلبال و 
واليت       الكون،  مجال  جمال  يف  املهمة  اجلمالية  القيم  ومن 

ينبغي   واليت  األوىل،  الثالثة  الصفوف  لطلبة  أساسية  تعد 
فقد   واحليوانت.  النبااتت  رعاية  قيمة  هبا،  واالهتمام  غرسها 
فقال   القيمة،  هذه  على  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  أكد 

ُْم مميَّا عاميلاْت أاْيدييناا أانـْعاام ا فـاُهْم  أاواَلاْ تعاىل:    يـاراْوا أانَّ خالاْقناا هلا
مااليُكونا  أياُْكُلونا   ،هلااا  نـْهاا  وامي راُكوهُبُْم  نـْهاا  فامي ُْم  هلا ُْم    ،واذالَّْلنااهاا  واهلا

(.  73  -71  )سورة يس،   فييهاا ماناافيُع واماشااريُب أافاالا ياْشُكُرونا 
تعاىل:   لاُكْم  وقال  واسالاكا  ا  ماْهد  اأْلاْرضا  لاُكُم  جاعالا  الَّذيي 

فييهاا ُسُبال  واأانـْزالا مينا السَّمااءي مااء  فاأاْخراْجناا بيهي أاْزوااج ا ميْن نـابااٍت  
ُويلي النـُّهاى   ،شاىتَّ  ٍت ألي اايا   ُكُلوا وااْرعاْوا أانـْعااماُكْم إينَّ يفي ذاليكا آلا

طه،  ) ويفسر 54-53سورة  ج2006)  القرطيب   (.   ،7  ،80  )
األ على  الكرمي  القرآن  حبث  الكرمية  األنعام  اآلية  ورعي  كل 

إابحة،  أمر  املاشية    وهو  رعت  من  أي  وارعوا  معىن  وأكد 
إنّ  وسرحها؛  أسامها  أي  صاحبها  ورعاها  ذلك    الكأل،  يف 

 أي العقول.  ىآلايت ألويل النه
إذاا  ))قال:    رسول هللا    وعن أب هريرة رضي هللا عنه أنّ 

واإيذاا    ، اأْلاْرضي مينا  حاظَّهاا  بيلا  اإْلي فاأاْعطُوا   ، اخلْيْصبي يفي  ساافـاْرمُتْ 
  ، للَّْيلي ساافـاْرمُتْ يفي السَّناةي، فاأاْسريُعوا عالايـْهاا السَّْيا، واإيذاا عارَّْسُتْم ابي

للَّْيلي  ابي اهْلاواامّي  ماْأواى  فاإيهنَّاا   ، الطَّرييقا نيسابوري،  ال) )(فااْجتانيُبوا 
   (.1926، حديث رقم: 1525، ص: 3ج  ،2000

اَّللَّي  و      راُسوُل  أاْردافاِني   : قاالا ْعفاٍر،  جا ْبني  اَّللَّي  عاْبدي   عاْن 
ا أاحاد  بيهي  أُحادّيُث  الا  حادييث ا  إييلاَّ  فاأاسارَّ  يـاْوٍم،  ذااتا  ْلفاُه    من   خا

راُسولُ  بيهي  اْستارتاا  ماا  أاحابُّ  واكاانا   ، تيهي    اَّللَّي    النَّاسي حليااجا
: فاداخالا حاائيط ا ليراُجٍل   ف ا، أاْو حاائيشا َناٍْل، قاالا اأْلاْنصااري  من هادا

  َّ النَّيبي راأاى  فـالامَّا  مجااٌل،  ُه    فاإيذاا  فاأااتا نااُه،  عايـْ واذارافاْت  حانَّ 
  ُّ :    النَّيبي فـاقاالا  ، فاساكاتا ذيفْـرااُه  ا  ))فاماساحا  هاذا رابُّ  ماْن 

ا اجلْاماُل؟ا ، ليماْن هاذا : يلي  ( (جلْامالي ، فاجااءا فاىت  مينا اأْلاْنصااري فـاقاالا
  : فـاقاالا اَّللَّي.  راُسولا  الَّيتي  ))ايا  اْلباهييماةي  هاذيهي  يفي  اَّللَّا  تـاتَّقيي  أافاالا 

واتُْدئيُبهُ  جتُييُعُه  أانَّكا  إييلاَّ  شاكاا  فاإينَُّه  هاا؟،  إيايَّ  ُ اَّللَّ )أبو    ((مالَّكاكا 
 (. 2549، حديث رقم: 200 ، ص:4ج  ،2009 ، داود
اإلسالم على غرس النبات واالعتناء هبا؛ ملا تضفي    وحثّ     

نفسية وسعادة، وجعل   اإلنسان من مجال وراحة  على حياة 
القرآن الكرمي على حق    العناية هبا قرىب هلل تعاىل، فقد حثّ 
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الرعاية واالهتمام قيطاٌع  وايفي قال تعاىل:    ، النبات يف  اأْلاْرضي   
واغاْيُ   نـْوااٌن  صي واَناييٌل  وازارٌْع  أاْعنااٍب  ميْن  نَّاٌت  واجا ُمتاجااويرااٌت 
يفي   بـاْعٍض  عالاى  بـاْعضاهاا  ُل  وانـُفاضّي ٍد  وااحي مبيااٍء  يُْسقاى  نـْوااٍن  صي

ٍت ليقاْوٍم يـاْعقيُلونا  اايا  (. 4 )سورة الرعد،  اأْلُُكلي إينَّ يفي ذاليكا آلا
: قاالا راُسوُل اَّللَّي  أا   وعن      ُ عاْنُه، قاالا يا اَّللَّ ناسي ْبني مااليٍك راضي

ْنُه  )):   ماا ميْن ُمْسليٍم يـاْغريُس غاْرس ا، أاْو يـاْزراُع زاْرع ا، فـاياْأُكُل مي
قاةٌ  بيهي صادا لاُه  إيالَّ كاانا  ٌة،  أاْو هباييما إيْنسااٌن  أاْو  ،  )البخاري   ((طاْيٌ 

   (. 2320ث رقم: ، حدي 226، ص: 1ج  ،2001
وجعل اإلسالم قيمة إماطة األذى عن الطريق قيمة مجالية       

أساسية يف ميدان الرتبية؛ ملا هلا من أثر كبي يف مجال األرض،  
عن  اإلنسان،  هبا  يعيش  اليت  الطبيعة  هريرة  ومجال  ،    أب 

هللا   رسول  قال  ُعونا  ((:  قال:  واسابـْ بيْضٌع  ميااُن  أاْو    -اإْلي
واسي  هاا    -تُّونا بيْضٌع  واأاْدنا إيالَّ هللاُ،  إيلاها  الا  قـاْوُل  فاأاْفضاُلهاا  ُشْعباة ، 

ميااني  اإْلي مينا  ُشْعباٌة  وااحلْايااُء   ، الطَّرييقي عاني  اأْلاذاى   إيمااطاُة 
 (. 35، حديث رقم: 63  ، ص: 1ج، 2000النيسابوري، )))
املغفرة،        توجب  الطريق  عن  األذى  إماطة  بقيمة  وااللتزام 

هريرة  أب  أنّ   عن  قال:  رسول هللا    ،  راُجٌل  ((،  ناماا  بـايـْ
فاأاخَّراُه، فاشاكارا   الطَّرييقي  ُغْصنا شاْوٍك عالاى  بيطارييٍق، واجادا  ي  مياْشي

لاهُ  فـاغافارا  لاُه،  ،  1521  ، ص: 3، ج2000النيسابوري،  )  ))هللاُ 
 (. 1914حديث رقم: 

ابل حثّ      االعتناء  على  اإلسالمية  الشريعة  واحملافظة  ت  بيئة 
عليها، فحضت على احملافظة على نظافة الطريق؛ ملا يف ذلك  
البيئي   التلوث  أنواع  من  وحذرت  للناس كافة،  خي  من 

والتلوث  و   ،املختلفة  كالضوضاء،  السمعي  التلوث  من 
البصري، وغيها. كما دعت إىل احلفاظ على مصادر املياه،  

الفرد على هنر    قتصاد يف استخدامها، حىت لو كان وضرورة اال
  ، جار، ودعت إىل عدم تلويثها، بل احملافظة على نظافة املياه 

واإيذي اْستاْسقاى ُموساى ليقاْوميهي فـاُقْلناا اْضريْب بيعاصااكا  قال تعاىل:  
ٍس   أُنا عاليما ُكلُّ  قاْد  ن ا  عايـْ عاْشراةا  اثـْنـاتاا  ْنُه  مي فاانـْفاجاراْت  احلْاجارا 

وااشْ  ُكُلوا  ُْم  اأْلاْرضي  ماْشراهبا يفي  تـاْعثـاْوا  واالا  اَّللَّي  ريْزقي  ميْن  رابُوا 
ديينا  البقرة،   ُمْفسي هللا 60  )سورة  رسول  وهنى  عن     (. 

ابلبيئة،   اإلضرار  الباب  هذا  يف  ويدخل  عامة،  بصفة  الضرر 
قاضاى أاْن    أانَّ راُسولا اَّللَّي  )):    عاْن ُعبااداةا ْبني الصَّاميتي ف

راا ،  784، ص:  2ج  ، د. ت،  ابن ماجه )  ))را الا ضارارا واالا ضي
 (. 2340حديث رقم: 

 : اجملال الثاين: القيم اجلمالية يف اإلنسان
والعقل    اهتمّ      اجلسم  الثالثة  مبكونته  ابإلنسان  اإلسالم 

فقد حث على   فيه،  اجلمالية  القيم  إبراز  والروح، وأكد على 
ايا باِني  قيمة حسن املظهر، وإبداء الزينة، كما يف قوله تعاىل:  

ُتْسريفُوا   واالا  وااْشرابُوا  واُكُلوا  ٍد  ماْسجي عيْندا ُكلّي  زيينـاتاُكْم  ُخُذوا  آاداما 
اْلُمْسريفييا  حيُيبُّ  الا  االعراف،  إينَُّه  أن  31  )سورة  فينبغي   .)

ايا باِني  وقال تعاىل:    ، يكون املسلم يف أهبى حلة، وأرقى طلة 
عالاْيُكمْ  أانـْزاْلناا  قاْد  واليبااُس    آاداما  وارييش ا  ساْوآاتيُكْم  يـُوااريي  ليبااس ا 

تي اَّللَّي لاعالَُّهْم ياذَّكَُّرونا  )سورة   التـَّْقواى ذاليكا خاْيٌ ذاليكا ميْن آاايا
تدل وهذه    ،( 26  األعراف، الكرمية  قيمة    أيض ا   اآلية  على 

 حسن املظهر. 
ي على  وتتعدد القيم اجلمالية املتعلقة ابإلنسان، واليت ينبغ     

الرتبية اإلسالمية وكتبها العناية هبا، وغرسها، وتنميتها    مناهج
التعليم  خبو  مرحلة  من  األوىل  الصفوف  يف  النشء  لدى  اصة 

الشخصية   بناء  يف  ابلغة  أمهية  من  املرحلة  هلذه  ملا  العام؛ 
هذه القيم اجلمالية العناية ابجلسد،    اإلميانية السوية. ومن أهمّ 

و   والنظافة، ونظافة    التطيب، والطهارة،  األظافر،  وتقليم 
 األسنان، وتربية حاسة الشم.  

  ومما يدلل على اهتمام اإلسالم هبذه القيم اجلمالية، قوله       
ُلوا  عاىل:  ت فااْغسي ةي  الصَّالا إيىلا  ُقْمُتْم  إيذاا  آاماُنوا  الَّذيينا  أايُـّهاا  ايا 

وااْمسا  اْلماراافيقي  إيىلا  واأاْيديياُكْم  واأاْرُجلاُكْم  ُوُجوهاُكْم  ُكْم  بيُرُءوسي ُحوا 
ُتْم ماْرضاى أاْو عالاى   ُتْم ُجنـُب ا فااطَّهَُّروا واإيْن ُكنـْ ْعباْيي واإيْن ُكنـْ إيىلا اْلكا
فـالاْم   النّيسااءا  ماْسُتُم  أاْو الا اْلغاائيطي  مينا  ْنُكْم  مي أاحاٌد  أاْو جااءا  سافاٍر 
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ا طايّيب   فـاتـايامَُّموا صاعييد  بيُوُجوهيُكْم واأاْيدييُكْم  جتايُدوا مااء   ا فااْمساُحوا 
ليياْجعالا عالاْيُكْم ميْن حاراٍج والاكيْن يُرييُد ليُيطاهّيراُكْم    ُ ْنُه ماا يُرييُد اَّللَّ مي

تاُه عالاْيُكْم لاعالَُّكْم تاْشُكُرونا       (.6 )سورة املائدة، والييُتيمَّ نيْعما
هريرة   أب  هللا    عن  رسول  قال  قال:  لفيْطراُة  ا))  : ، 

وانـاْتُف   اُد،  ْستيْحدا وااالي اخليتااُن،  الفيْطراةي:  مينا  َخاٌْس  أاْو  َخاٌْس، 
، واتـاْقلييُم األاْظفااري، واقاصُّ الشَّاريبي  ْبطي ،  2001،  )البخاري  ((اإلي

 (. 5889حديث رقم: ، 106 ، ص: 7ج
:  أّن رسولا هللاي     وما رواه أبو هريرة  مْن كانا لُه  ) )قالا

، حديث  240، ص:  6ج،  2009،  )أبو داود  ((فْليكرْمه  شعرٌ 
رسوُل هللا    4163رقم:   أاتن  قال:  عبدي هللا  بن  جابري  وعن   .)

أما كان هذا  ))، فرأى رجال  شعثا  قْد تفّرق شعرُه، فقال:  
شعره؟ به  يُسّكن  ما  ثياٌب    ((جيد  عليه  آخر  رجال   ورأى 

فقال:   به  ))وسخٌة،  يغسل  ما  هذا جيد  )أبو    ((ثوباهأما كان 
 (. 4062، حديث رقم: 168، ص: 6، ج2009، داود

قال:        مالٍك  بن  أنسي  للّنيب  )) وعن  ُسّكة    كانت 
، حديث  239، ص:  6، ج2009،  )أبو داود   ((يتطّيب مْنها

 . (4162رقم: 
هللا     رسولا  أّن  عنها  هللا  رضي  عائشة  :    وعن    قالا

  ، 1ج  ، 2003،  )البيهقي  (( الّسواُك ماْطهرٌة للفمي مرضاٌة للربّي ))
 (. 136، حديث رقم: 55ص: 

  من )(  : قالا     هللا   رسولا   أنّ      هريرة  أب  وعنْ     
  األوىل   الّساعةي   يف   راحا   مثُّ   اجلنابةي   ُغسلا   اجلمعةي   يوما   اغتسلا 
،بدنة  قّربا   فكأمّنا   قّربا   فكأمّنا  الثّانية  الّساعة  يف  راحا   ومنْ  ً 
  ومنْ   أقرن،  كبشا    قّرب  فكأمّنا الثالثةي   الّساعةي   يف   راحا   ومنْ   بقرة ، 
  يف   راحا   ومنْ   دجاجة ،  قّرب  فكأمّنا  الرّابعةي   الّساعةي   يف  راحا 

  حضرتي   اإلمامُ   خرجا   فإذا  بيضة ،   قّربا   فكأمّنا  اخلامسةي   الّساعةي 
،  3  ، ص: 2ج  ، 2001،  البخاري)  ((الذّكر  يستمعونا   املالئكةُ 

رقم: مجالية    (.881  حديث  قيمة  على  احلديث  هذا  يدل 
 عظيمة يف اإلسالم، وهي قيمة الطهارة والنظافة. 

 : وكالسل  اجملال الثالث: القيم اجلمالية يف

أميّ   اهتمّ       تعتِن  اإلسالم  اليت  السلوك،  بقيم مجال  اهتمام  ا 
مثرات   من  مثرة  وهي  والتصرف،  واألخالق  املعاملة  حبسن 

 . اإلميان، وهي داللة على االقتداء ابلرسول الكرمي  
الباحث ضرورة إكساب الطلبة منذ نعومة أظفارهم        يرى 

الوالدية القدوة  خالل  من  القيم؛  والتأسي    هلذه  احلسنة، 
ا ملا يف املنهاج الدراسي، األمر الذي يرتقي  ابملعلمي، وتنفيذ  

 ابلطفل بعالقاته السلوكية مع اآلخرين. 
ومن القيم املتعلقة جبمال السلوك اليت ينبغي الرتكيز عليها      

التعليم   مرحلة  من  األوىل  الثالثة  الصفوف  طلبة  تنشئة  يف 
اآلخرين مشاعر  مراعاة  االنفعاالت  ،  العام،  وضبط 

واحرتام   وأحزاهنم،  أفراحهم  اآلخرين  ومشاركة  والعواطف، 
السلوك،   آداب  والتزام  الطعام،  آبداب  والتأدب  الوقت، 
وجه   يف  والتبسم  واالستئذان،  واالعتذار،  اآلخرين،  واحرتام 

)حممد والدوسري،    أخيك، والرتتيب واالنتظام، وإتقان العمل 
2013 .) 

مية تزخر جبمال السلوك، بكثي من اآلايت  والرتبية اإلسال     
الكرمية واألحاديث الشريفة، اليت ينبغي للمسلم احلرص على  

ومما يدل على قيمة الوقت واحرتامه قوله  تطبيقها يف حياته.  
قييٰام    تعاىل: ٱَّللَّا  فاٱذُكُرواْ  ٱلصَّلاٰوةا  قاضايُتُم  واقـُُعود  فاإيذاا  واعالاٰى  ا  ا 

أنانُتم فاأاقييُمواْ ٱلصَّلاٰوةا إينَّ ٱلصَّلاٰوةا كاانات عالاى  ُجُنوبيُكم فاإيذاا   ٱطما
ؤمينييا كيتٰاب  

ُ
 (.  103)سورة النساء،   ا مَّوُقوات ٱمل

مااليكٍ      ْبني  أاناسي  هللاي    عْن  راُسوُل  قاالا   : قاالا  ،  :
الصَّالا )) متااامي  ميْن   ، الصَّفّي تاْسويياةا  فاإينَّ  ُصُفوفاُكْم،    ((ةي ساوُّوا 
.  ( 433، حديث رقم:  324  :ص   ،1ج  ،2000النيسابوري،  )

 الشريف.  من خالل احلديث الرتتيب واالنتظام وتربز قيمة 
يف    وحثّ       األساسيات  من  وجعله  اإلتقان  على  اإلسالم 

هلل   املسلم  هبا  يقوم  اليت  العبادات  يف  أكان  سواء  اإلسالم 
هبا، واليت تعود عليه  تعاىل، أم يف األعمال الدنيوية اليت يقوم  

م بطريقة  تعاىل:ابلنفع  قال  مباشرة،  غي  أو  واُقلي    باشرة 
عامالاُكم  ُ ٱَّللَّ فاسايااى  ُلواْ  ٰ    ۥ واراُسولُهُ   ٱعما إيىلا واسارُتادُّونا  ُنونا  ؤمي

ُ
واٱمل

تاعماُلونا  ُكنُتم  مبياا  فـايـُنـابّيُئُكم  ةي  واٱلشَّهٰادا ٱلغايبي  )سورة    عٰاليمي 
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و 105  التوبة،  هللا  (.  رسول  أن  عنها  هللا  رضي  عائشة  عن 
إنَّ هللاا عزَّ وجلَّ حيبُّ إذا عملا أحدُكم عمال  أْن  ))قال:    
ص:  1ج  ، 1995،  )الطرباين   ( (يتقناهُ  رقم:  275،  حديث   ،
897  .) 

ونظمتها،        االستئذان،  قيمة  اإلسالمية  الشريعة  راعت 
الَّذيينا آاماُنوا    ايا أايُـّهاا وبينت خطوات التعامل هبا، قال تعاىل:  

ْنُكْم   ُلُغوا احْلُُلما مي ْ يـابـْ ليياْستاْأذيْنُكُم الَّذيينا مالاكاْت أامْياانُُكْم واالَّذيينا َلا
يا تاضاُعونا ثييااباُكْم مينا   ةي اْلفاْجري واحي ثا مارَّاٍت ميْن قـاْبلي صاالا ثاالا

عا  ُث  ثاالا اْلعيشااءي  ةي  صاالا بـاْعدي  واميْن  لاْيسا  الظَّهيياةي  لاُكْم  ْورااٍت 
عالاْيُكْم واالا عالاْيهيْم ُجنااٌح بـاْعداُهنَّ طاوَّاُفونا عالاْيُكْم بـاْعُضُكْم عالاى  

ُ عالييٌم حاكييمٌ  تي وااَّللَّ ُ لاُكُم اآْلاايا ُ اَّللَّ ليكا يـُبايّي سورة  )  بـاْعٍض كاذا

اخلُْدرييّي (.  58  النور،  ساعييٍد  أابي  : ُكْنتُ   وعاْن  قاالا يفي    ، 
جماْليٍس ميْن جماااليسي األاْنصااري، إيْذ جااءا أابُو ُموساى كاأانَُّه ماْذُعوٌر،  
فـاراجاْعُت،   يلي  يـُْؤذاْن  فـالاْم   ، ثاالااث  ُعمارا  عالاى  اْستاْأذاْنُت   : فـاقاالا
يلي   يـُْؤذاْن  فـالاْم  ثاالااث   اْستاْأذاْنُت  قـُْلُت:  ؟  مانـاعاكا ماا   : فـاقاالا

واقاا  اَّللَّي  فـاراجاْعُت،  راُسوُل  ثاالااث   )):  لا  أاحادُُكْم  اْستاْأذانا  إيذاا 
عْ  ْجي فـاْليا لاُه  يـُْؤذاْن  ص:8ج،  2001،  )البخاري   ((فـالاْم   ،  54  ،

رقم:   ينبغي  6245حديث  مجالية  قيمة  االستئذان  فقيمة   .)
أبن   عليها،  طلبتهم  وتدريب  عليها،  التأكيد  املربي  على 

صفوفهم،  دخول  يف  اإلذن  خوف    يطلبوا  البيوت؛  دخول  ا  أو 
 من انتهاك احلرمات. 

الناس    ومن       مشاعر  مراعاة  السلوكية  اجلمالية  القيم 
وأحاسيسهم، اليت تزيد من احملبة واأللفة بي أفراد اجملتمع، فال  

ا أن يتناجى اثنان دون  إذا اجتمعوا مع    ينبغي لألصدقاء مثال  
بيه؟ وأين  اآلخر؛ فكيف نتوقع نظرة الطرف الثالث إىل صاح

هللا   رسول  هنى  ولذا  مشاعره؟  هذا    مراعاهتم  عن 
اَّللَّي السلوك،   عاْبدي  عاْنه  بن عمر   عاْن   ُ اَّللَّ يا  أانَّ راُسولا  ما راضي  :

:    اَّللَّي   ُدونا  ))قاالا اثـْنااني  يـاتـانااجا  فاالا  ثاالاثاٌة،  انُوا  إيذاا كا

ص:  8ج،  2001،  )البخاري   ((الثَّاليثي  رقم:  64،  حديث   ،
6288 .) 

قوة  وأمّ       عالمة  وهو  سلوكية،  قيمة  فهو  االعتذار  ا 
الشخص وليس ضعفه، واالعرتاف ابخلطأ والعودة عنه، بقول  
أعتذر عن هذا    " أو  بدر مِن"،  ما  أن آسف على   " الفرد 

ورفْ  والعناد،  التصرف".  الكرب  صور  من  صورة  االعتذار  ض 
حذّ  املعلم  اليت  يكون  أن  ضي  فال  منهما.  اإلسالم  قدوة  ر 

لطلبته إن أخطأ فيعتذر هلم، وهذا ال ينقص من قدره وعلمه،  
قيمة   فيهم  يغرس  السلوك  هبذا  فهو  احرتامهم،  يكسب  بل 

 االعتذار الراقية.   
فتوبة    حثّ       ديننا احلنيف على االعتذار وقبول االعتذار، 

   العبد وإنبته إىل خالقه صورة من صور االعتذار، قال تعاىل:
 ّتـاْغفيْر لاناا واتـاْرمحاْناا لاناُكونانَّ مينا  قااالا رابَـ  ْ ناا ظالاْمناا أانـُْفساناا واإيْن َلا

ريينا  األعراف،   اخلْااسي اعتذار   (.23  )سورة  يقبل  تعاىل  فاهلل 
 عبده، فيتوب عليه، ويعفو عنه.  

وطالقة         التبسم  قيمة  من  احلاضر  وقتنا  يف  أحوجنا  وما 
اقتداء   هللا    الوجه؛  جارييرٍ   ،برسول  :    عاْن  قاالا ماا  ))، 

  ُّ النَّيبي يفي    حاجاباِني  تـاباسَّما  إيالَّ  راآيني  واالا  أاْسلاْمُت،  ُمْنُذ 
ص: 8ج،  2001،  )البخاري  ((واْجهيي رقم:  24  ،  حديث   ،
فالتبسم  6089 الظروف  (.  ظل  يف  وخاصة  القلوب،  يؤلف 

القيمة   هذه  جعل  واإلسالم  جمتمعاتنا،  تعيشها  اليت  الصعبة 
 قة يثاب صاحبها.  صد

 :اجملال الرابع: القيم اجلمالية يف القول

ا إىل  هناك افتقار    يكاد يكون هناك إمجاع لدى املربي أنّ      
والعمرية   الثقافية  األصعدة  خمتلف  على  األفراد  حتلي 

لقيم اجلمالية املتعلقة ابلقول، ورمبا يعود السبب  ا واالجتماعية  
دور  يف  يها، وهنا يكمن  إىل ضعف تنشئتهم منذ طفولتهم عل

الكتب املدرسية بصفة عامة والرتبية اإلسالمية بصفة خاصة  
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أفراد   بي  الرقي  يسود  حىت  اجلمالية؛  القيم  هذه  تقدمي  على 
 اجملتمع. 

من       الباحث  وجد  اجملال،  هذا  يف  اجلمالية  القيم  وألمهية 
إىل جانب   نبيه،  وسنة  ورد يف كتاب هللا  ملا  استقرائه  خالل 

هذه القيم املتمثلة    الرتبوي اخلاص ابلقيم اجلمالية، أهمّ   األدب
الفاحش  خب احلوار، وجتنب  رفعه، ومجال  الصوت وعدم  فض 

واالستماع   اآلخر،  والرأي  الرأي  واحرتام  القول،  من 
أسّ  لو  واليت  لآلخرين.  الصفوف  واإلنصات  يف  األطفال  س 

 ل. ن واقعنا يف هذا اجملاالثالثة األوىل عليها، رمبا يتحسّ 
يثااقا باِني إيْسراائييلا الا تـاْعُبُدونا إيالَّ  قال تعاىل:       واإيْذ أاخاْذنا مي

ْيني إيْحساان  واذيي اْلُقْرىبا وااْليـاتااماى وااْلماسااكييي واُقولُوا   ْلوااليدا اَّللَّا واابي
تـاوالَّ  مُثَّ  الزَّكااةا  واآاتُوا  ةا  الصَّالا واأاقييُموا  ُحْسن ا  قالييال   ليلنَّاسي  إيالَّ  ُتْم  يـْ

ْنُكْم واأانـُْتْم ُمْعريُضونا    (. يرى الباحث أنّ 83  )سورة البقرة،  مي
حتثّ  الكرمية  مما    اآلية  األلفاظ،  مجيل  انتقاء  على  املسلم 

اجملتمع   على  يعود  ونفع  خي  من  فيه  ومبا  الناس،  استحسنه 
تعاىل:    أبكمله.  قال  السياق  هذا  يـاُقو ويف  ليعيبااديي  لُوا  واُقْل 

الشَّْيطاانا كاانا   إينَّ  نـاُهْم  بـايـْ يـانـْزاُغ  الشَّْيطاانا  إينَّ  أاْحساُن  يا 
هي الَّيتي 

 (. 53 سورة اإلسراء،) ليإْليْنسااني عاُدوًّا ُمبيين ا 

تعاىل:       . وااْلماْوعيظاةي  وقال  حلْيْكماةي  ابي رابّيكا  سابييلي  إيىلا  ادُْع 
لَّيتي هي  يا أاْحساُن إينَّ رابَّكا ُهوا أاْعلاُم مبياْن ضالَّ  احلْاساناةي واجااديهْلُْم ابي

ْلُمْهتاديينا  ابي أاْعلاُم  واُهوا  سابييليهي  النحل،  عاْن  (.  125  )سورة 
فاآلية   هللا،  إىل  الناس  دعوة  يف  والدعاة  األنبياء  منهج  وهذا 
وأحسن   القول،  مجال  على  القائم  العظيم  املنهج  هذا  تؤكد 

 احلسنة يف التواصل مع الناس.   الكالم وألطفه، واجملادلة
ة لقمان رضي هللا عنه البنه كما ورد يف القرآن  ويف وصيّ      

أاْنكارا  الكرمي   إينَّ  صاْوتيكا  ميْن  وااْغُضْض  ماْشييكا  يفي  ْد  وااْقصي
احلْامييي  لاصاْوُت  لقمان،  اأْلاْصوااتي  قطب   (. 19  )سورة  يرى 

أنّ 2003)        ابلنفس  وثقة  أدب  فيه  الصوت  من  الغضّ   ( 
يف   يغلظ أو يزعق وما ،وقوته احلديث صدق إىل واطمئنان

       قيمة  أو  قوله،  قيمة  يف  شاك أو ،  األدب  سيء  إال  اخلطاب
!  والغلظة والزعاق ابحلدة الشك هذا  إخفاء حياول  شخصه، 

      منفرة صورة يف  ويقبحه  الفعل،  هذا يرذل  القرآين  واألسلوب 
األصوات  إن   : بقوله عليه  يعقب  حي  بشعة  حمتقرة           أنكر 
 اهلزء إىل يدعو امضحك   امشهد   فيسم احلمي،  لصوت  

. ويف هذا السياق من الدعوة  والبشاعة النفور  مع ،  والسخرية 
الرسول   مقام  يف  وخاصة  رفعه،  وعدم  الصوت  خفض  إىل 

تعاىل  الكرمي  قال   ، :    تـاْرفـاُعوا الا  آاماُنوا  الَّذيينا  أايُـّهاا  ايا 
ْلقاْولي كاجاْهري  أاْصواا  ابي لاُه  ُروا  جتاْها واالا  ّي  النَّيبي صاْوتي  فـاْوقا  تاُكْم 

اُلُكْم واأانـُْتْم الا تاْشُعُرونا  ُكْم ليبـاْعٍض أاْن حتاْباطا أاْعما )سورة    بـاْعضي
 (.  2احلجرات، 

وانظر إىل مجال القول، ورقي احلوار ومجاله يف سورة مرمي      
وااذُْكْر يفي اْلكيتاابي إيبـْرااهييما    : معلى لسان إبراهيم عليه السال 

نابييًّا   دّييق ا  صي الا    ،إينَُّه كاانا  ماا  تـاْعُبُد  َليا  أاباتي  ايا  ابييهي  ألي قاالا  إيْذ 
ئ ا  ُر واالا يـُْغِني عاْنكا شايـْ ايا أاباتي إييّني قاْد جااءايني   ،ياْسماُع واالا يـُْبصي

فااتَّ  ْتيكا  أيا  ْ َلا ماا  اْلعيْلمي  ساويايًّ مينا  رااط ا  صي أاْهديكا  )سورة    بيْعِني 
 (. 43 -41 مرمي، 

أميّ       اجلمالية  ابلقيم  النبوية  السنة  ومن  اهتمت  اهتمام،  ا 
  : قال: قال رسول هللا   ذلك ما مسعه الرباء بن عازب 

أبصواتكم)) القرآن  ماجه  ((زيّنوا  ت،)ابن  د.  ص: 1ج  ،   ،  
 (. 1342، حديث رقم: 426

ال     من  بد  قيمة  وال  وهي  عظيمة،  مجالية  قيمة  على  رتكيز 
فكرك   يف  خالفك  لو  حىت  اآلخر،  والرأي  الرأي  احرتام 
والدليل   احلجة  له  تقدم  أن  بد  فال  نظرك،  ووجهة  ومعتقدك 

السباب والشتائم ملن  والربهان، وتقيم عليه احلجة، بدال    من 
ُقْل ايا  خالف رأيك، وفرض وجهة نظرك ابلقوة. قال تعاىل: 

ناُكْم أاالَّ نـاْعُبدا إيالَّ    أاْهلا  نـاناا وابـايـْ اْلكيتاابي تـاعاالاْوا إيىلا كاليماٍة ساوااٍء بـايـْ
اب  ميْن ُدوني   ذا بـاْعُضناا بـاْعض ا أاْرابا ئ ا واالا يـاتَّخي يـْ اَّللَّا واالا نُْشريكا بيهي شا
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ُمْسليُمونا  أبيانَّ  اْشهاُدوا  فـاُقولُوا  تـاوالَّْوا  فاإيْن  آل  )سور   اَّللَّي  ة 
 (.  64عمران، 

تعاىل:        وااْلماْوعيظاةي  وقال  حلْيْكماةي  ابي رابّيكا  سابييلي  إيىلا  ادُْع 
يا أاْحساُن إينَّ رابَّكا ُهوا أاْعلاُم مبياْن ضالَّ  

لَّيتي هي احلْاساناةي واجااديهْلُْم ابي
ْلُمْهتاديينا    (. 125 سورة النحل، )   عاْن سابييليهي واُهوا أاْعلاُم ابي

من       وفقيه  األمة،  أعالم  من  علم  وهو  الشافعي  هو  وها 
املشهورة:   قولته  يقول  اخلطأ،  ))فقهائها،  حيتمل  رأيي صواب 

الصواب حيتمل  خطأ  غيي  ،  2001)القرضاوي،    ((ورأي 
107 .)   
، َل يعثْر الباحث على  القيم اجلماليةوابلبحث يف أدبيات      

تناولت   دراسة  يفحتليل  أيّة  اجلمالية  الرتبية    القيم  كتب 
على حد    اإلسالمية، أو أيّة دراسة ذات صلة ابلدراسة احلالّية

اليت  .  اطالعه  الدراسات  بعض  على  الوقوف  ارأتى  لذا 
تناولت القيم يف كتب املواد الدراسية املختلفة، فقد استقصى  

أمهها من  واليت كان  الدراسات،  هذه  عبد    الباحث  دراسة 
عن 2018)  الكرمي للكشف  سعت  اليت  يف    (  اجلمالية  القيم 

ومصر   العراق  يف  األوىل  الثالثة  للصفوف  القراءة  كتب 
أربعة    الدراسة ولبنان، وأعدت   أداة للقيم اجلمالية مكونة من 

البيئة،   ومجال  املدرسة  ومجال  اللغة،  مجال  جمال  جماالت: 
أظهرت   احملتوى.  حتليل  أسلوب  واستخدمت  اجلسم.  ومجال 

متيّ  التحليل  و نتائج  مصر  اجلمالية  ز كتب  القيم  بكمية  لبنان 
على كتب العراق. وحصل جمال مجال اللغة على الرتبة األوىل  

 يف الدول الثالث.     
دراسة      )  وأما  الكشف    فقد(  2015العمري  إىل  هدفت 

مت بناء  و عن درجة ممارسة القيم لدى طلبة اجلامعات األردنية،  
ت من  ( فقرة موزعة على َخسة جماال53استبانة مكونة من )

اآلت القيم   النحو  العقائدية،  على  والقيم  الفكرية،  القيم   :
والقيم االجتماعية، والقيم االقتصادية، والقيم اجلمالية، والقيم  

(  1191السياسية. طبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت )
وطالبة من طلبة اجلامعة األردنية وجامعة عمان األهلية    طالب ا

اجلام  الكليات  خمتلف  أنّ من  الدراسة  نتائج  أظهرت    عية. 

القيم   الطلبة جماالت  ممارسة  مرتفعة، وجاء  كلي ا  درجة  كانت 
املمارسة   درجة  حيث  من  اآلت ترتيبها  النحو  القيم  على   :

الفكرية، والقيم االجتماعية، والقيم السياسية، والقيم اجلمالية،  
 والقيم االقتصادية.   

    ( الراحبي  لل 2014أجرى  أنواع  ( دراسة سعت  تعرف على 
يف   األساسي  التعليم  ملرحلة  القراءة  يف كتب  املتضمنة  القيم 
احملتوى،   حتليل  أسلوب  الدراسة  استخدمت  اجلزائر، 
التحليل   نتائج  أظهرت  للتحليل،  الفقرة كوحدة  واعتمدت 
تقدم القيم االجتماعية، مث قيم العلم واملعرفة، مث القيم الدينية،  

ا القيم  مث القيم الفنية واجلمالية، وأخي  مث القيم الصحية والبيئية  
 السياسية. 

    ( ونداف  موسى  دراسة  القيم  2014وسعت  تعرف  إىل   )
الرابع   للصف  لغيت"  "العربية  كتاب  حمتوى  يف  اجلمالية 
استخدمت   السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  املقرر  األساسي 

اجلمالي مفرداته  إىل  الكتاب  حتليل  بطاقة  أداتي:  ة،  الدراسة 
وبطاقة حتليل الكتاب إىل قيمة مجالية. توصلت الدراسة إىل  

الكتاب ال يوازن بي القيم اجلمالية، فيكز على قيم مجالية    أنّ 
 ويهمل أخرى. 

( إىل التعرف  2014) ايسوف وبصمة جي وهدفت دراسة     
مجايل.   منظور  من  الشريف  النبوي  احلديث  يف  املكان  على 

على القيمة اجلمالية    كان بناء  خلصت الدراسة إىل تقسيم امل
نعيم   من  فيها  مبا  اجلنة  اجلميل  املكان  فشمل  ميلكها،  اليت 

فخصّ  اجلليل  املكان  أما   ، جارية  ومياه  دائمة  به    وخضرة 
اإل ابلذات  مباشرة  صلة  له  مبا  املتعلقة  العظيمة  هلية  األماكن 

 كالعرش، يف حي ضم املكان القبيح النار.  
    ( دالوي  القيم    (2012وأجرى  إبراز  إىل  هدفت  دراسة 

استخدمت   الكيالين.  جنيب  قصص  يف  واجلمالية  اإلنسانية 
لنجيب   القصصية  للمجموعة  احملتوى  حتليل  منهج  الدراسة 
القيم   القصصية  اجملموعة  حتليل  نتائج  أظهرت  الكيالين. 
احلياة   حب  واهلدوء،  واحلب  والوداعة  اللي  اآلتية:  اجلمالية 

 احلوار، ومجال البيئة.  ومجال  ،ومجال اللغة 
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     ( العجرمي  دراسة  القيم    ( 2012وسعت  حتديد  إىل 
اإلسالمية  الرتبية  كتب  يف  الرتبية    ،املتضمنة  وكتب 

األساسي  اإل   وكتب حقوق  ،االجتماعية  الرابع  للصف  نسان 
تبي   احملتوى.  حتليل  أسلوب  الدراسة  استخدمت  بفلسطي. 

الرتب  بكتب  يتعلق  فيما  التحليل  نتائج  أنّ من  اإلسالمية    ية 
مث   األخالقية،  القيم  تلتها  األوىل،  الرتبة  احتلت  الدينية  القيم 
السياسية   القيم  وتلتها  اجلمالية،  القيم  مث  االجتماعية،  القيم 

 ا القيم العلمية. والوطنية، وأخي  
أبو شاويش       لتعرف  ا   إىل  دراسة، هدفت   ( 2012)  أجرى 

اجلم  لغتنا  يف كتاب  املتضمنة  القيم  عن   على  والكشف  يلة، 
األساليب املستخدمة يف تدريس القيم. ولتحقيق أغراض    أهمّ 

ن يتضمنها يف  أ الباحث قائمة ابلقيم اليت جيب    الدراسة، أعدّ 
وصمّ  اجلميلة،  لغتنا  ممارسة  كتاب  مدى  مالحظة  بطاقة  م 

  معلمي اللغة العربية لتدريس القيم. أظهرت نتائج الدراسة أنّ 
ا  الدينية احتلت  القيم االجتماعية، مث  القيم  تلتها  لرتبة األوىل 

الثقافية، تال   القيم  العلمية، مث  القيم  القيم األخالقية، وبعدها 
وأخي   البيئية،  القيم  مث  اجلمالية،  القيم  القيم  ذلك  جاءت  ا 

 االقتصادية. 
والدغيدي     عثمان  إىل  2008)  أجرى  هدفت  دراسة،   )

القة ابلسالم البيئي  التعرف على وجود القيم اجلمالية ذات الع 
استخدمت   االبتدائية،  ابملرحلة  الدراسية  املناهج  حمتوى  يف 

أنّ  الدراسة  نتائج  وكشفت  احملتوى،  حتليل  القيم    الدراسة 
اجلمالية املرتبطة ابلسالم البيئي تكاد تكون غائبة يف أهداف  

 وحمتوى املناهج الدراسية. 
سعت  بدراسة،    (Warburton, 2007)  قام واربورترون     

إىل تصميم منهج دراسي خاص ابلرتبية اجلمالية يف مستوى  
أنّ  إىل  الدراسة  توصلت  الثانوية.  املنهج    املدرسة  تطبيق هذا 

واالبتكار،   واإلبداع،  السليم،  التفكي  على  الطلبة  يشجع 
من   ابلرغم  أنه  إىل  أشارت  الطبيعة. كما  يف  اجلمال  وتقدير 

 شية يف املنهج الدراسي. أمهية الرتبية اجلمالية فإهنا تعد هام 

( دراسة هدفت إىل التعرف على  2007وأجرى الشلول )    
والفنون   الرتبية  كليات  طلبة  لدى  السائدة  اجلمالية  القيم 
واالقتصاد يف جامعة اليموك، مت اختيار عينة الدراسة املكونة  

( هدف    طالب ا (  422من  ولتحقيق  عشوائية.  بطريقة  وطالبة 
أعدّ  من  الباح  الدراسة،  تكونت  اجلمالية  ابلقيم  قائمة  ث 

النفسي،  57) البعد  أبعاد:  أربعة  على  موزعة  مجالية  قيمة   )
األدائي،   والبعد  االجتماعي،  والبعد  الوجداين،    وقدوالبعد 

فقد   األدائي  البعد  أما  األوىل،  الرتبة  يف  النفسي  البعد  جاء 
 جاء يف الرتبة األخية.  

دراسة        )وسعت  القيم    إىل   (2004العبادي  عن  الكشف 
األ  للصفوف  القراءة  كتب  يف  التعليم  املتضمنة  من  وىل 

الدر األ استخدمت  عمان.  سلطنة  يف  أسلوب  ساسي  اسة 
برز القيم اليت ظهرت يف كتاب القراءة  أحتليل احملتوى, وكانت  

.  ساسي: النظافة, اجلمال, الصداقة, العملللصف األول األ
اآل القيم  ظهرت  الثاين  الصف    اجلمال و   النظافةتية:  ويف 

الرايضة و  املعرفةو   ممارسة  ابلوطن.  االو العمل  و   اكتساب  عتزاز 
هللا،   ونعمة  ابلوطن،  االعتزاز  قيم  برزت  الثالث  الصف  ويف 

 واكتساب املعرفة. 
التعرف    إىل   (، هدفت2003ويف دراسة أجراها الشوحة )      

اإلسالمية   الرتبية  كتب  يف  املتضمنة  الرتبوية  القيم  على 
السابع والثامن والتاسع والعاشر يف األردن. اعتمد  للصفوف  

أنّ  الدراسة  نتائج  أظهرت  للتحليل.  وحدة  اجلملة    الباحث 
( بلغ  الكتب  حمتوى  يف  القيم  تكرارات  مرة،  2377جمموع   )

أوال   األخالقي  اجملال  ترتيب  التعبدي،  وجاء  اجملال  مث  ومن   ،
امل جمال  الرابعة  الرتبة  ويف  العقدي،  اجملال  عامالت،  وتاله 

 ا حل اجملال االجتماعي. وأخي  
ها من دراسات متعلقة  من الدراسات السابقة خلوّ   لوحظ       

من   يتبي  اإلسالمية، كما  الرتبية  يف كتب  اجلمالية  ابلقيم 
نتائج هذه الدراسات ضعف اهتمام الكتب املدرسية يف املواد  

اجلمالية،   القيم  بتضمي  املتأخر   إذاملختلفة  الرتب  ة  برزت يف 
 من بي القيم املتعددة. 
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السابقة،    زتمتيّ ا ما  أمّ       الدراسات  احلالية عن  الدراسة  به 
 ابآلت:  فتمثلت 

الرتبية اإلسالمية    -1 املتضمنة يف كتب  القيم اجلمالية  حتليل 
اليت   األوىل  الدراسة  هذه  وتعد  األوىل.  الثالثة  للصفوف 

ث  الباح  اطالعحسب    -تتناول هذا املوضوع  يف األردن  
 ، ولذا فهي تشكل إضافة علمية يف هذا امليدان. -

الرتبية    -2 كتب  يف  اجلمالية  للقيم  جماالت  عدة  تناوهلا 
ومجال   اإلنسان،  ومجال  الكون،  مجال  وهي:  اإلسالمية، 

 السلوك، ومجال القول. 
تكوين        يف  السابقة  الدراسات  من  الباحث  استفاد  وقد 

عمق   أكثر  الدراسةفكرة  موضوع  عن  أسئلة  ويف ،  ا  صياغة   
إىل جانب  الدراسة التحليل،   ،  بطاقة  الدراسة وهي  أداة  بناء 

منهج اإلحصائية    هاوحتديد  األساليب  واستخدام  املناسب، 
 .املناسبة، وتدعيم نتائج الدراسة ابلدراسات السابقة

   : مشكلة الدراسة
أهمّ      من  الطفولة  مرحلة  فهي    تعد  اإلنسان،  حياة  مراحل 

مستقبل    من مث ىن عليها مستقبل الطفل، و اسة، يبمرحلة حسّ 
اجلمالية؛   االهتمام ابلقيم  بد من  ولذا ال  فهي أحد  اجملتمع، 

املستقبل مؤشرات   أفراد  واستقرار  توازن  )البارودي،    ضمان 
  حبّ و فهي تضفي على اجملتمع الذوق اجلميل،  .( 87، 2015

تسعى   اليت  األهداف  بعض  وهذه  واإلتقان،  اإلبداع 
أثر  ؛ ملا هلا من  قيقها من خالل القيم اجلمالية اجملتمعات لتح 

 يف بناء الشخصية اإلنسانية السوية واستقرار اجملتمع. 
السلوك  ونظر         مجيع  تشكل  اليت  اجلمالية  القيم  لشمول  ا 

مبجموعها   واليت  اإلسالمية،  القيم  سائر  شأن  شأهنا  العام 
الضروري   من  يصبح  حضارية،  إسالمية  شخصية  تشكل 

بعي  الرتبية  أخذها  أهداف  لتحقيق  عليها؛  والرتكيز  االعتبار   
 (. 2006 اإلسالمية )عراب، 

اإلنسانية تعيش يف الوقت    تكاد جتمع اجملتمعات على أنّ     
القيم   أنواع  وشىت  احلياة،  مناحي  شىت  يف  قيمية  أزمة  الراهن 

مجالية، وغيها.  و اقتصادية،  و أخالقية،  و وأصنافها، اجتماعية،  
 ا على الفرد واجملتمع. نعكست سلب  وهذه األزمة ا 

دراسة       )إأكدت  أنّ Eccles,2005كليس  القيم    ( 
وأنّ  احلديثة،  العقود  يف  أمهلت  من    اجلمالية  قللت  املدارس 

اجلمال.  لدراسة  املخصص  الوقت  ومن  املادي  ويف    الدعم 
( جون  يؤكد  التكنولوجيا  إبراز  John, 2002عصر  أمهية   )

ظ يف  خاصة  اجلمالية،  املستمرة،  القيم  التقنية  التغيات  ل 
وهذا ما أثبتته دراستا الزبون    والتغيات االجتماعية املتالحقة. 

(2010( والقوامسة  القيمية  2006(؛  للمنظومة  حتليل  ( خالل 
التلفزيون   يف  الدينية  والربامج  األطفال،  برامج  تضمنتها  اليت 

سنوات، واملراهقي،    (9  –  6)األردين لدى طفل املدرسة من  
 قد حلت القيم اجلمالية يف رتبة متأخرة من بي القيم.  ف

أنّ      الباحث  األربعة   يرى  مبجاالهتا  اجلمالية  تعد    القيم 
أنّ  النشء، كما  لدى  اجلمالية  الرتبية  تكوين  املرحلة    أساس 

يف سلوكهم وأقواهلم  ذه القيم  األساسية الدنيا مرحلة أتسيس هل
تتكون لديهم معايي  وأنفسهم إىل جانب الكون، ومن خالهلا 

ويالحظ    على األمور.  اجلمال، وتتوافر سبل احلكم واملفاضلة 
التطبيقية    أنّ  السلوكية  القيم  شكل  أتخذ  األربعة  اجملاالت 

وتصرفاهتم   األطفال  شخصية  تشكل  فهي  احلياتية،  العملية 
الكون  ، وسلوكاهتم جبمال  متعلقة  ورعاية    ، والبيئة   ، فهي 

واال واحليوانت،  املظهر النبااتت  جبمال  والنظافة    ،عتناء 
واالستئذان،   واالعتذار،  اآلخرين،  واحرتام  الشخصية، 

؛  2011اجلرجاوي،  )وهذا ما أكدته دراسة كل من    وغيها. 
ومرسي،   العال  وعبد  الراشد،  2013حسن  ؛  2018؛    

(Denace,2014 . 
ومن خالل خربة الباحث يف زايراته امليدانية إىل املدارس         

تدريب    املتعاونة وملدة  ا طالبيف  الصف،  معلم  ختصص  ت 
يف   اجلمالية  القيم  يف  تراجع  الحظ  سنوات،  عشر  جتاوزت 
أم   السلوك  مجال  جمال  يف  سواء  للطلبة  اليومية  السلوكيات 
أمهية   رغم  اإلنسان،  مجال  أم  الكون  مجال  أم  القول  مجال 

و  عليها،  ينشأوا  األطفال كي  على  جيااب  إتنعكس  ل لزومها   
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من    اهذو   اجملتمع. دراسة كل  أثبتته    ؛2003،  اجلهِنما 
والدوسري،  2010احلكيمي،  و  ا 2013؛ وحممد  أكدت    ليت ، 

تنمية   جعل  الذي  األمر  النشء،  لدى  اجلمالية  القيم  تراجع 
التحدايت   ملواجهة  ملحة  إنسانية  ضرورة  اجلمالية  القيم 

   املختلفة اليت متر هبا اجملتمعات العربية اإلسالمية.
الو      حممد  جاءت  دراسة  لتوصية  استجابة  احلالية  دراسة 

املناهج  2013)  والدوسري يف  اجلمالية  القيم  واقع  لتحليل  (؛ 
دراسة   جانب  إىل  اجلامعي.  قبل  التعليم  مرحلة  يف  الدراسية 

 ( على  2011اجلرجاوي  الطفل  تربية  بضرورة  أوصت  اليت   )
القيم اجلمالية من خالل تعليمه الكلمة الطيبة واملنطق احلسن  

 وأدب الكالم وفعل اخلي. 
وملا كانت كتب الرتبية اإلسالمية من الكتب ذات األمهية        

الكبية يف غرس القيم اجلمالية للطلبة مبراحل التعليم املختلفة  
الثالث وىل بشكل خاص؛  ة األبشكل عام، ومرحلة الصفوف 

نفوس   يف  القيم  هذه  وأتسيس  بناء  يف  أثر كبي  من  هلا  ملا 
وإس الكون  األطفال،  إىل  نظرته  إنسان مجيل يف  بناء  هام يف 

ويف قوله وسلوكه وخلقه، جاءت الدراسة احلالية للكشف عن  
ما   ومعرفة  القيم،  هذه  اإلسالمية  الرتبية  احتواء كتب  مدى 

 حققته من قيم مجالية وما َل حتققه. 

   :أسئلة الدراسة  
الرتبية   -1 يف كتب  توافرها  الواجب  اجلمالية  القيم  ما 

 ة املقررة للصفوف الثالثة األوىل؟ اإلسالمي
املقررة    مستوىما   -2 اإلسالمية  الرتبية  تضمي كتب 

 لقيم اجلمالية؟ ا للصفوف الثالثة األوىل 
كيف تتوزع القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية   -3

 املقررة للصفوف الثالثة األوىل؟ 
مستوى -4 اجلمالية    ما  القيم  الرتبية    عربمنو  كتب 

 ف الثالثة األوىل؟ اإلسالمية للصفو 

 

 : أهداف الدراسة 
موضوع  هدفت       على  الضوء  تسليط  إىل  احلالية  الدراسة 

يف   بسلوكياته  ومتعلق  الفرد،  حياة  يف  األمهية  غاية  يف  يعد 
الرتبية   يف كتب  اجلمالية  ابلقيم  واملتمثل  املتعددة،  اجملاالت 

األوىلاإلسالمية   الثالثة  أهداف    وبرزت  .للصفوف  أهم 
 احلالية فيما أيت: الدراسة 

اجلمالية   -1 ابلقيم  قائمة  توافرها يف كتب  بناء  الواجب 
 . الرتبية اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األوىل 

يف   -2 املتضمنة  اجلمالية  القيم  الرتبية  حتديد  كتب 
 . اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األوىل

الكشف عن صورة منو القيم اجلمالية يف كتب الرتبية   -3
 . مية للصفوف الثالثة األوىل اإلسال

 : أمهية الدراسة 
تتناوله،    ظهرت     الذي  املوضوع  أمهية  من  الدراسة  أمهية 

 إبراز أمهيتها يف النقاط اآلتية:   وأمكن
يف    متيزت  ➢ دراسة  توجد  َل  إذ  أبصالتها،  الدراسة  هذه 

حمتوى كتب   يف  اجلمالية  القيم  حتليل  إىل  سعت  األردن 
اإلسالمية   األوىل   للصفوف الرتبية  حد    -  الثالثة  على 

 . -الباحث اطالع 
أساسية   ➢ أهنا دعامة  اجلمالية يف  القيم  أمهية دراسة  تكمن 

بناء    من مثا، و سليم    يف بناء اجلمال يف الفرد املسلم، بناء  
 جمتمع مسلم مجيل. 

بوصلة  ➢ اإلسالمية    توجيه  الرتبية  ومطوري كتب  مؤلفي 
األوىل  املقررة   الثالثة  اللصفوف  أمهية  اجلمالية  إىل  لقيم 

 الواجب تضمينها يف تلك الكتب. 
اإلسالمية   ➢ الرتبية  مناهج  خمططي  لصفوف  امساعدة 

األوىل واليت  الثالثة  اجلمالية،  القيم  بقائمة  إبمدادهم   ،
يف   فاعلية  أكثر  تصبح  حىت  تطويرها،  ضوئها  يف  ميكن 

 التوعية اجلمالية لدى الطلبة.  
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اإلسالمية   ➢ الرتبية  معلمي  اتزويد  األوىلللصفوف  ،  لثالثة 
يف   وتنميتها  دعمها،  على  للعمل  اجلمالية،  القيم  بقائمة 

 نفوس الطلبة.  

 : مصطلحات الدراسة
تعرف        اليت  املصطلحات  بعض  الدراسة  هذه  يف  ورد 

 ا على النحو اآلت: إجرائي  
اجلمالية:    - األفالقيم  لدى  السائدة  القيم  راد،  هي جمموعة 

اجلمال جوانب  عن  تعرب  الرقي  الد  واليت  جوانب  على  الة 
للقيم  اجملتمعي.   جماالت  أربعة  احلالية  الدراسة  وتناولت 

اجلمالية وهي: مجال الكون، ومجال اإلنسان، ومجال السلوك،  
 ومجال القول. 

الرتبية اإلسالمية:   - تدريسها    كتب  املقرر  املدرسية  الكتب 
لطلبة الصفوف الثالثة األوىل يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم  

 .   2018/2019يف األردن، للعام الدراسي 
األول:  - الثالثة  التعليم    الصفوف  ملرحلة  التابعة  الصفوف 

األساسي اإللزامي، واليت تتكون من الصف األول األساسي،  
 والثاين األساسي، والثالث األساسي. 

 : حدود الدراسة
 الدراسة يف إطار احلدود اآلتية:  أجريت     
أربعة جماالت وهي: مجال الكون،  ة يف  حتديد القيم اجلمالي   -

 ومجال اإلنسان، ومجال السلوك، ومجال القول. 

الثالثة    - للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  حمتوى كتب  حتليل 
 . 2019/ 2018األوىل املقررة للعام الدراسي 

، وهي من إعداد  بطاقة حتليل احملتوىب أداة الدراسة املتمثلة    -
 الباحث.  

 منهج الدراسة: 
على    مت       للتعرف  التحليلي؛  الوصفي  املنهج  استخدام 

تضمي القيم اجلمالية من خالل احملتوى الذي يقوم    مستوى
يف   اجلمالية  للقيم  والكمي  واملنظم  املوضوعي  الوصف  على 

 حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.  

 جمتمع الدراسة: 
الرتبي      مجيع كتب  من  الدراسة  جمتمع  اإلسالمية  تكون  ة 

األوىل  الثالثة  للصفوف  الثالث(    املقررة  الثاين،  )األول، 
التابعة لوزارة الرتبية   األساسي، واليت تدرس يف مجيع املدارس 

الدراسي   للعام  األردن،  عدد  2018/2019والتعليم يف  بلغ   .
( الكتب  إىل  ( ك3هذه  صف  توزيع كتاب كل  ومت  تب، 

واآلخر  أين جز  األول،  للفصل  أحدمها  وبلغ  ،  الثاين،  للفصل 
الكتب جمتمعة ) ( درس، وبلغ عدد  102جمموع دروس هذه 

(  1( صفحة. واجلدول )338صفحات هذه الكتب جمتمعة )
الثالثة   للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  دروس كتب  توزيع  يبي 

 األوىل، وأجزائها، وعدد صفحاهتا. 

 
 1جدول 

 األول، وأجزائها، وعدد صفحاهتا ة توزيع دروس كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالث  
 الصفحاتعدد   عدد الدروس  عدد األحزاء اسم الكتاب  الصف  

 102 28 2 الرتبية اإلسالمية  األول األساسي  الصفوف الثالثة األول
 112 34 2 الرتبية اإلسالمية  الثاين األساسي

 114 40 2 الرتبية اإلسالمية  الثالث األساسي 
 338 102 6   اجملموع
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 عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدراسة من جمتمع الدراسة نفسه، وهي كتب      

الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل املقرر تدريسها للعام  
 . 2018/2019الدراسي 

 ، وفق اخلطوات اآلتية: البطاقةمت إعداد حتليل احملتوى:  بطاقة 
إبعداد    -أ    الباحث  احملتو   بطاقةقام  عدة  ى  حتليل  يف 

خطوات رئيسة، مت حتديد القيم اجلمالية الواجب تضمينها يف  
الثالثة األوىل ابإلفادة   كتب الرتبية اإلسالمية لطلبة الصفوف 

 من عدة مصادر، أمهها: 
اآل النبوية  *  واألحاديث  الكرمي،  القرآن  من  الكرمية  ايت 

 الشريفة.    
 . * األدب النظري، وما تضمنه من مصادر علمية متخصصة

ومنها  الدراسة.  مبوضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات   *  
 . ( 2013) دراسة حممد والدوسري 

 اخلطوط العريضة ملنهاج الرتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية.  *
 * اخلصائص النمائية لطلبة املرحلة األساسية الدنيا. 

وضع القيم اجلمالية اليت مت استخالصها من املصادر    -ب
صور  يف  احملتوى ة  السابقة  حتليل  أربعة  بطاقة  من  تكونت   ،

اجلمالية   القيم  من  جمموعة  تضمن  جمال  وكل  رئيسة،  جماالت 
 الفرعية ذات الصلة هبا. 

صدق    التحّقق  -ج احملتوى من  حتليل  خالل  بطاقة  من   ،
عرضها على جمموعة من احملكمي املختصي يف املناهج وطرق  

يف جامعة البرتا،  التدريس، وعلم النفس الرتبوي، وعلم اجلمال  
مناسبة    واإلفادة من اقرتاحاهتم، من حيث   وذلك ألخذ آرائهم، 
طلبة الصفوف الثالثة األوىل، وانتماء القيم   بطاقة حتليل احملتوى 

أغفلتها   قيم  أية  وإضافة  الرئيسة،  إىل جماالهتا  الفرعية  اجلمالية 
مجالية   قيمة  حصول كل  نسبة  الباحث  اعتمد  وقد  القائمة. 

معيار  %85)  على احملكمي  آراء  من  فأكثر  لقبوله،  (  ا 
 واعتماده.  

 
 : لبطاقة حتليل احملتوى الصورة النهائية  -د

احملتوى أخذت       حتليل  إجراء    بطاقة  بعد  النهائية  صورهتا 
( من  مكونة  احملكمون،  اقرتحها  اليت  قيمة  29التعديالت   )

( واجلدول  رئيسة،  جماالت  أربعة  على  موزعة  فرعية    ( 2مجالية 
 يبي ذلك. 

  2جدول 
مبجاالهتا الرئيسة، وعدد قيمها الفرعية يف صورهتا   بطاقة حتليل احملتوى

 النهائية 
 عدد القيم اجلمالية الفرعية اجملال م
 4 قيم مجال الكون 1
 8 قيم مجال اإلنسان  2
 5 قيم مجال القول 3
 12 قيم مجال السلوك  4

 29 اجملموع
 حتديد اهلدف من التحليل:   -هـ
الثالثة        للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  كتب  حتليل  هدف 

  بطاقة حتليل احملتوىاألوىل جبزئيها؛ للتعرف على مدى تضمي  
 اليت مت بناؤها يف حمتوى هذه الكتب. 

 حتديد فئات التحليل:  -و
اعتماد       احملتوىمت  حتليل  بناؤها    بطاقة  مت  يتم    فئات اليت 

 التحليل على أساسها. 
 دة التحليل: حتديد وح -ز
 استخدمت الدراسة اجلملة كوحدة للتحليل.      
 إعداد استمارة التحليل، وضبطها:   -ح

التعرف        هبدف  التحليل؛  استمارة  بتصميم  الباحث  قام 
تضمي   مدى  التحليلعلى  الرتبية    بطاقة  حمتوى كتب  يف 

و  األردن.  يف  األوىل  الثالثة  للصفوف  من    للتحّققاإلسالمية 
صالحيتها، الذين    مدى  احملكمي  من  عدد  على  عرضها  مت 

 أقروا صالحيتها لتحقيق اهلدف الذي أعدت له. 
 من ثبات التحليل:   التحّقق  -ط 
قام الباحث بتحليل عينة عشوائية من دروس كتب الرتبية       

الرتبية   كتاب  من  األول  اجلزء  بتحليل  متثلت  اإلسالمية، 
دف تعرف ثبات  اإلسالمية املقرر للصف الثاين األساسي، وهب
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صف   معلمة  على  العشوائية  العينة  الباحث  عرض  التحليل، 
الكندية،   األردنية  املدارس  يف  األساسي  الثاين  الصف  تدرس 
الباحث   وقام  العينة،  حتليل  إليها  طلب  متميزة،  خربة  ذات 

قدرها    هنفس لعمل  اب زمنية  فرتة  االنتهاء  اسبوعأبعد  وبعد  ن، 
متّ  التحليل،  الث  من  معامل  التحليلي  حساب  بي  بات 

   : (Cooper, 1974)  ابستخدام معادلة كوبر 
 األول والثاين  التحليلعدد مرات االتفاق بي             

  x  100  نسبة االتفاق=     ______________________
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف 

األشخاص       الزمن وعرب  عرب  التحليل  ثبات  نتائج  وكانت 
م  جمال  يف  لكل  موضح  هو  األربعة، كما  الدراسة  ن جماالت 

 (. 3اجلدول )

  3جدول 
 .  معامالت ثبات التحليل عرب الزمن وعرب األشخاص لكل جمال من جماالت الدراسة األربعة 

 الزمن     الثبات عرب الثبات عرب األشخاص  اجملال الرقم
 %93 %95 قيم مجال الكون  1
 %89 %91 قيم مجال اإلنسان   2
 %92 %88 مجال القول  قيم   3
 %90 %93 قيم مجال السلوك  4

)  يالحظ       اجلدول  أنّ 3من  عرب    (  الثبات  معامالت 
( بي  تراوحت  األربعة  للمجاالت    -%  88األشخاص 

األربعة    %(، وأنّ 95 للمجاالت  الزمن  الثبات عرب  معامالت 
ا إىل  مما جعل الباحث مطمئن  %(، 93 -% 89تراوحت بي )
 لتحليل. نتائج عملية ا 

 خطوات التحليل املتبعة يف الدراسة:  -ي
حمتوى       بتحليل  قيامه  عند  اآلتية  اخلطوات  الباحث    اتبع 

 كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل: 
التعرف    - على  يساعد  مما  متأنية،  قراءة  التحليل  عينة  قراءة 

 على القيمة اجلمالية. 
 تطبيق وحدة التحليل )اجلملة(.  -
 بيق فئات التحليل. تط  -
 تسجيل نتائج التحليل يف استمارة التحليل.    -
التعرف على نتائج التحليل اليت مت التوصل إليها ومناقشتها،    -

 واخلروج من خالهلا ابلتوصيات املناسبة. 
 ضوابط التحليل:   -ق
الباحث       اتبع  الدقة،  إىل  أقرب  التحليل  يكون  حىت 

 الضوابط اآلتية: 

ال  - لفظ  إذا كانت  اجلمالية غي صرحية  إىل  قيمة  النظر  يتم  ا، 
القيمة   الذي حتمله اجلملة، واستخالص  السياق  املعىن أو 

 اليت تشي إليه، ويتم بعد ذلك تطبيق فئات التحليل. 
إذا وجدت قيمتان مجاليتان وبينهما حرف عطف، فإن ما    -

ا  قبل حرف العطف يعد قيمة مجالية مستقلة، وتعطى تكرار  
القيمة    مستقال   كانت  إذا  أما  تناسبها،  اليت  الفئة  يف 

ا  اجلمالية املعطوف، يؤكد احلقل نفسه، فعندئذ تعد امتداد  
 للقيمة اجلمالية السابقة، وال تعطى أي تكرار. 

 املعاجلة اإلحصائية:  
الدراسة،        جملاالت  والرتب،  املئوية،  النسب  استخدام  مت 

 التحليل.  بطاقة  ت من ثبا للتحّقق، (Cooperكوبر )  ومعادلة

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الدراسة تناول هذا اجلزء عرض        للنتائج اليت توصلت إليها    ا 

 حسب أسئلتها: 
  : النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: أواًل 

ما القيم اجلمالية الواجب توافرها  هذا السؤال على:    نصّ      
الثال  للصفوف  املقررة  اإلسالمية  الرتبية  األول؟  يف كتب  ثة 
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ولإلجابة عن هذا السؤال، مت حتديد القيم اجلمالية ذات الصلة  
اعتماد   اإلسالمية،  املصادر  ابلرتبية  على  يف  اآلا  الذكر،  نفة 

اإلنسان،   مجال  وقيم  الكون،  مجال  قيم  هي:  رئيسة  جماالت 

من   جمال  ويضم كل  السلوك.  مجال  وقيم  القول،  مجال  وقيم 
مج قيم  عدة  السابقة  أداة  اجملاالت  تضمينها  مت  فرعية،  الية 

. .                     (، يبي ذلك4التحليل، واجلدول )
 4جدول 

 القيم اجلمالية الواجب توافرها يف حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األول  

  عدد القيم القيم اجلمالية الفرعية اجملال م
 اجلمالية الفرعية

 4 مجال البحار والسماء واألهنار، احملافظة على البيئة، إماطة األذى عن الطريق. ،  النبااتت واحليوانت رعاية   قيم مجال الكون 1

 قيم مجال اإلنسان  2
الوضوء،    / الطهارة  النظافة،  على  احملافظة  به،  واالهتمام  جبسده  العناية  املظهر(،  )حسن  وامللبس  املظهر  مجال 

 8 تربية حاسة الشم.   التطيب، تقليم األظافر، نظافة األسنان،

 قيم مجال القول 3
االستماع   اآلخر،  والرأي  الرأي  احرتام  القول،  من  الفاحش  جتنب  احلوار،  مجال  رفعه،  وعدم  الصوت  خفض 

 5 نصات لآلخرين. واإل 

 قيم مجال السلوك  4
التأدب  ضبط االنفعاالت والعواطف، مشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم، احرتام  ،  مراعاة مشاعر اآلخرين الوقت، 

الرتتيب   التبسم يف وجه أخيك،  االستئذان،  اآلخرين، االعتذار،  احرتام  السلوك،  آداب  التزام  الطعام،  آبداب 
 تقان يف العمل. واالنتظام، اإل 

12 

 29 اجملموع
متثلهـا    ويربر       التـي  الكبيـرة  ابألمهيـة  النتيجـة  هذه  الباحث 

طل شخصية  تشكيل  يف  اجلمالية  الثالثة  القـيم  الصفوف  بة 
األوىل، وتشكيل سلوكياهتم احلياتية مع أنفسهم واآلخرين، سواء  

داخل املدرسة أم خارجها. وأبمهيـة تطبيقها فـي شـؤون حيـاهتم  أ
 اليوميـة.  

 
 

 ا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: اثنيً 
على:    نصّ   السؤال  الرتبية    مستوىما  هذا  تضمني كتب 

املقررة اجلمالية؟    اإلسالمية  للقيم  األول  الثالثة  للصفوف 
قام الباحث حبساب القيم اجلمالية  ولإلجابة عن هذا السؤال،  

القيم يف كل جمال ويف   املتضمنة يف تلك الكتب، وبيان تكرار 
املئوية،   النسب  وحساب  التكرارات،  تلك  ومجع  صف،  كل 

واجلدول جمال،  كل  ذلك. 5)   ورتبة  يبي   )
  5جدول 

، والنسب املئوية، ورتبة كل  لية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األول، وتكرار القيم يف كل جمال ويف كل صف القيم اجلما 
 جمال 

 اجملال
 الصف 

 الثالث األساسي الثاين األساسي األول األساسي  النسبة املئوية الرتبة اجملموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 11.6 3 38 1 0 15 6 12 4 قيم مجال الكون
 30.7 2 101 - 17 3 47 8 26 قيم مجال اإلنسان 
 10.9 4 36 5 14 2 9 1 5 قيم مجال القول

 46.8 1 154 18 29 23 30 30 24 قيم مجال السلوك 
 100 329 24 60 43 92 51 59 اجملموع لكل جزء 

  100 7.3 18.2 13.1 28 15.5 17.9 النسبة املئوية لكل جزء 
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 اجملال
 الصف 

 الثالث األساسي الثاين األساسي األول األساسي  النسبة املئوية الرتبة اجملموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

  329 84 135 110 موع لكل صف اجمل
  100 25.6 41 33.4 النسبة املئوية لكل صف 

جمموع تكرارات القيم اجلمالية    ( أنّ 5يتضح من اجلدول )   
املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل قد  

وقد حصل جمال مجال السلوك على    قيمة مجالية، ) 329بلغ )
  154بلغت القيم اجلمالية الفرعية فيه    إذا ،  الرتبة األوىل تكرار  

( بلغت  مئوية  وبنسبة  مجال  46.8قيمة،  جمال  تاله   ،)%
قيمة مجالية، وبنسبة    101اإلنسان يف الرتبة الثانية بتكرار بلغ  

%( ، أما يف الرتبة الثالثة، فقد ظهر جمال  30.7مئوية بلغت )
ئوية بلغت  قيمة مجالية، وبنسبة م  38مجال الكون بتكرار بلغ  

األخية  11.6) الرتبة  القول  مجال  جمال  احتل  حي  يف   ،)%
        .   %( 10.9قيمة مجالية ، وبنسبة مئوية بلغت )  36بتكرار بلغ 

يتضح بشكل جلي من خالل نتائج التحليل عدم التوازن      
اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  اجلمالية  القيم  تكرارات  توزيع    يف 

األوىل،   الثالثة  يدل للصفوف  أنّ   مما  مناهج    على  ختطيط 
على أسس   يقم  َل  الصفوف  هلذه  ودروسها  اإلسالمية  الرتبية 

ا على املعلم  علمية واضحة متقنة، األمر الذي قد ينعكس سلب  
الطلبة   وعلى  القيم،  هذه  تناول  يف  يف  ومتثلها  اكتساهبا  يف 

 واقعهم.  
موسى  و       دراسة  له  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تتفق 

القيم اجلمالية  2014،  والنداف التوازن يف  اليت أكدت عدم   ،
فيكز على قيم مجالية ويهمل  يف حمتوى كتاب "العربية لغيت"،  

 أخرى. 
للقيم         املئوية  التكرارات والنسب  الباحث حبساب  قام  كما 

جماالت   من  جمال  يف كل  املتضمنة  األربعة  الدراسة  اجلمالية 
 .بي ذلك ( ت9،    8،  7،  6 (ابلتفصيل، واجلداول

 :  اجملال األول: قيم مجال الكون
  6جدول 

والنسب  تكرارها يف كل صف،  و  األول،  الثالثة  للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  املتضمنة يف كتب  الكون  الفرعية يف جمال مجال  اجلمالية   القيم 
 املئوية، ورتبة كل قيمة فرعية 

 القيمة اجلمالية
 الصف 

 لثالث األساسياا الثاين األساسي األول األساسي  النسبة املئوية الرتبة اجملموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 31.6 2 12 - - - 2 10 - رعاية النبااتت واحليوانت 
 5.3 4 2 - - - - 2 - مجال البحار والسماء واألهنار 

 21 3 8 - - - 4 - 4 احملافظة على البيئة 
 42.1 1 16 1 - 15 - - - إماطة األذى عن الطريق 

 100  38 1 0 15 6 12 4 اجملموع لكل قيمة يف كل جزء 
   100 2.6 0 39.5 15.8 31.6 10.5 النسبة املئوية 

 ( ما أيت: 6يتضح من اجلدول )
قيمة إماطة األذى عن الطريق قد حصلت على أكثر    أنّ  -

بلغت   بنسبة  األوىل  الرتبة  .  (42.1%)التكرارات، وعلى 
قيمة   النبااتت واحليمث  %(، مث  31.6)  بنسبة وانت  رعاية 

%(، ويف  21احملافظة على البيئة بنسبة بلغت )تلتها قيمة  
الرتبة األخية جاءت قيمة مجال البحار والسماء واألهنار  

( بلغت  واقعية    وتبدو %(.  5.3بنسبة  النتيجة  هذه 
ومنطقية، فمن الطبيعي لكتب الرتبية اإلسالمية، وخاصة  
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تع األوىل  الثالثة  الصفوف  اجلمالية  لطلبة  القيم  ميق هذه 
اإلسالم   أوالها  قيم  وهذه  اجملال،  هذا  يف  الطلبة  لدى 
حياة   يف  إجياب  خاص  وقع  من  هلا  ملا  اخلاصة؛  العناية 
توزيع   يف  التوازن  عدم  يالحظ  لكن  واجملتمعات.  األفراد 

 جزاء الصفوف الثالثة األوىل. أهذه القيم بي  
يف اجلزء الثاين    تركزت القيم اجلمالية يف جمال مجال الكون  -

%(،  31.6ا( وبنسبة )تكرار    12للصف األول األساسي )
( األساسي  الثاين  وبنسبة  تكرار    15والصف  ا(، 

(39.5 .)% 
اجلزء   - يف  ضعيف  بشكل  اجلمالية  القيم  بعض  ظهرت 

( األساسي  األول  للصفي  تكرارات،4األول  بنسبة    ( 
( تكرارات بنسبة  6%(، والصف الثاين األساسي )10.5)
الثالث  15.8) الصف  يف  واحد  تكرار  جانب  إىل   .)%

 %(. 2.6األساسي يف اجلزء الثاين، بنسبة ) 
املقرر   - اإلسالمية  الرتبية  كتاب  من  األول  اجلزء  خلو 

جمال   يف  مجالية  قيمة  أية  من  األساسي  الثالث  للصف 
 مجال الكون.  

أنّ  الباحث  على    يعتقد  اجملال  هذا  يف  اجلمالية  القيم  تركز 
لطلبة الصفوف الثالثة األوىل؛  ألذى عن الطريق،  قيمة إماطة ا

ه إىل األمهية العملية احلياتية التطبيقية هلذه القيمة يف حياة  مردّ 
يومي   الطالب  يتعامل  املرحلة،  هذه  صفه  طفل  يف  معها  ا 

أن  أنه يلحظ  إال  الشارع والبيت، وكل مكان.    هوخارجه، ويف 
ذا اجملال، إال  رغم حصول هذه القيمة على الرتبة األوىل يف ه

أهنا تركزت يف اجلزء الثاين من كتاب الرتبية اإلسالمية للصف  
الثاين األساسي، وخلت من الصفي األول األساسي والثالث  

تكرارٍ  من  سوى  الصف    األساسي  من  الثاين  اجلزء  يف  واحد 
كتب   يف  القيمة  توازن  يف  خلل  وهذا  األساسي.  الثالث 

عدم التخطيط املتوازن يف    الصفوف الثالثة األوىل، ويدل على
توزيع القيمة على أجزاء الكتب املدرسية والصفوف الدراسية.  
على   ينطبق  الطريق،  عن  األذى  إماطة  قيمة  على  ينطبق  وما 
أسباب   يكون هذا من  واحليوانت. ورمبا  النبااتت  رعاية  قيمة 

يومي   مالحظتها  ميكن  ظاهرة  وشوارعنا  تفشي  طرقنا  يف  ا 
رمي   ومدارسنا،  خمالفة    وهي  هذا  ويف  الطريق،  على  النفاايت 

النبوي  للتوجيه  األرض،  صرحية  أثر كبي يف مجال  هلا من  ملا  ؛ 
عن  اإلنسان،  هبا  يعيش  اليت  الطبيعة  هريرة   ومجال  ،    أب 

أو بضع    -اإلميان بضع وسبعون  ((:  قال: قال رسول هللا  
إماطة    -وستون   إله إال هللا، وأدنها  فأفضلها قول ال  شعبة، 

اإلميان من  شعبة  واحلياء  الطريق،  عن  النيسابوري،  ) )(األذى 
 (. 35، حديث رقم: 63 ، ص:1ج  ،2000

أنّ  إىل  اإلشارة  اجملتمعات    وجتدر  تقدم  عوامل  أبرز  من 
الطريق،   عن  األذى  إماطة  قيمة  أفرادها  اكتساب  املتحضرة 
ومتثلها يف معيشتهم، ولذا إذا أردن أن نرقى مبجتمعاتنا، فال بد  

متمن   بشكل  اجلمالية  القيمة  هذه  طلبة  واغرس  لدى  زن 
 الصفوف الثالثة األوىل، اليت تعد مرحلة أتسيس هلذه القيم. 

والسماء     البحار  مجال  قيمة  ضعف  إىل  النتائج  وأشارت 
اإلميان   تعميق  يف  اجلمالية  القيمة  هذه  أمهية  رغم  واألهنار، 

اإلتقان.    بقدرة هللا وبعظمة خلقه، ودقة صنعه، والتناسق ودقة
وهذا يشي إىل خلل يف بناء مناهج الرتبية اإلسالمية اليت من  

 أبرز أهدافها تعميق اإلميان ابهلل تعاىل وبقدرته. 
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 : مجال اإلنسان اجملال الثاين: قيم 
 7جدول 

ألول، و تكرارها يف كل صف، والنسب  القيم اجلمالية الفرعية يف جمال مجال اإلنسان املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة ا 
 املئوية، ورتبة كل قيمة فرعية 

 القيمة اجلمالية
 الصف 

 الثالث األساسي الثاين األساسي األول األساسي  النسبة املئوية الرتبة اجملموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 0 6 0 - - - - - - مجال املظهر وامللبس )حسن املظهر( 
 10.9 3 11 - 6 - - 3 2 هتمام به العناية جبسده واال 

 20.8 2 21 - 9 3 6 1 2 احملافظة على النظافة 
 63.3 1 64 - 1 - 41 - 22 الطهارة 
 0 7 0 - - - - - - التطيب 

 1 5 1 - 1 - - - - تقليم األظافر
 4 4 4 - - - - 4 - نظافة األسنان 

 0 8 0 - - - - - - تربية حاسة الشم 
 100  101 - 17 3 47 8 26 كل جزء   اجملموع لكل قيمة يف
   100 0 16.8 3 46.5 7.9 25.8 النسبة املئوية 

 ( ما أيت: 7يتضح من اجلدول ) 
قيمة الطهارة قد حصلت على أعلى    كشفت النتائج أنّ    -

%( مث قيمة احملافظة على  63.3)  التكرارات، بنسبة بلغت
( بنسبة  ابجلسد  20.8النظافة  العناية  قيمة  تلتها   ،)%

 (.  %10.9واالهتمام به بنسبة )
اجلزء   - يف  اإلنسان  مجال  جمال  يف  اجلمالية  القيم  تركزت 

( األساسي  الثاين  للصف  وبنسبة  تكرار    47األول  ا( 
أنّ 46.5) رغم  قيمة  يالرتك  %(.  حصول  بسبب  ز كان 

 ا . ( تكرار  41الطهارة وحدها على )
اجملال   - هذا  يف  اجلمالية  القيم  بعض  بروز  ضعف  وأظهر 

يف حي خلت كتب  كنظاف  األظافر.  وتقليم  األسنان،  ة 
وامللبس   املظهر  مجال  قيم:  من  األوىل  الثالثة  الصفوف 
)حسن املظهر(، التطيب، وتربية حاسة الشم. إىل جانب  
للصف   اإلسالمية  الرتبية  من كتاب  الثاين  اجلزء  خلو 

 الثالث األساسي من أية قيمة مجالية يف هذا اجملال. 
سبب   يعود  أن  يف  وميكن  أمهيتها  إىل  الطهارة  قيمة  بروز 

القرآن   وقراءة  الصالة  عليه  تقوم  ركن  فهي  املسلم،  حياة 

عليها،   احملافظة  فيجب  أخرى،  تعاىل:  وعبادات  قال 
  يفي النّيسااءا  فااْعتازيلُوا  أاذ ى  ُهوا  ُقْل  يضي  اْلماحي عاني  واياْسأالُوناكا 

ياْطُهرْ  حاىتَّ  تـاْقرابُوُهنَّ  واالا  يضي  ميْن  اْلماحي فاْأتُوُهنَّ  تاطاهَّْرنا  فاإيذاا  نا 
ريينا  ُ إينَّ اَّللَّا حيُيبُّ التـَّوَّابييا واحيُيبُّ اْلُمتاطاهّي ْيُث أاماراُكُم اَّللَّ )سورة   حا

اأْلاْشعارييّي  (.  222  البقرة، مااليٍك  أابي  قاالا راُسوُل    وعاْن   : قاالا
وااحلْا )):  هللاي   ميااني  اإْلي شاْطُر  اْلمييزاانا،  الطُُّهوُر   ُ متاْألا َّلليَّي  ْمُد 

ُ    -ني   وااحلْاْمُد َّلليَّي متاْآلا واُسْبحاانا هللاي  ماا باْيا السَّمااوااتي    -أاْو متاْألا
يااٌء، وااْلُقْرآُن   بـُْرهااٌن واالصَّرْبُ ضي قاُة  ُة نُوٌر، واالصَّدا ، واالصَّالا وااأْلاْرضي

، ُكلُّ ال  نَّاسي يـاْغُدو فـابااييٌع نـاْفساُه فاُمْعتيُقهاا أاْو  ُحجٌَّة لاكا أاْو عالاْيكا
ج2000النيسابوري،  )  .  ((ُموبيُقهاا ص:  1،  حديث  203،   ،
الطلبة  223رقم:   يعرفها  أن  ينبغي  مجالية  قيمة  فالطهارة   .)

 ويتدربوا عليها، ويتمثلوها. 
( جدول  من  الرتبية  7ويالحظ  كتب  اهتمام  ضعف   )

وىل ابلقيم اجلمالية يف هذا اجملال  اإلسالمية للصفوف الثالثة األ
ونظافة   به،  واالهتمام  ابجلسد  العناية  كقيم  نحية،  من 
أخرى، كقيم   نحية  من  وانعدامها  األظافر،  وتقليم  األسنان، 
مجال املظهر وامللبس )حسن املظهر(، والتطيب، وتربية حاسة  
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الشم. وهذا يشي إىل عدم انتباه مؤلفي كتب الرتبية اإلسالمية  
القيم وأمهيتها. األمر الذي ينعكس سلب  هل ا على الطلبة يف  ذه 

اسة فيما يتعلق اباللتزام هبذه القيم  هذه املرحلة التأسيسية احلسّ 
اليت تظهر مجاله، فإبراز القيم آنفة الذكر تظهر بدورها سعادته  

العبادي،    وراحته.  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اختلفت 

اهتمام    2004 أظهرت  ب اليت  وممارسة  ا  واجلمال  النظافة  قيم 
 الرايضة والعناية ابجلسد.  

 : مجال القول اجملال الثالث: قيم 

 8 جدول
املئوية،   القيم اجلمالية الفرعية يف جمال مجال القول املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األول، و تكرارها يف كل صف، والنسب 

 . ورتبة كل قيمة فرعية

 اجلمالية  القيمة
 الصف 

 الثالث األساسي الثاين األساسي األول األساسي  النسبة املئوية الرتبة اجملموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 30.6 2 11 3 3 - 4 - 1 خفض الصوت وعدم رفعه 
 11.1 3 4 1 3 - - - - مجال احلوار 

 5.5 4 2 - 1 - 1 - - جتنب الفاحش من القول 
 2.8 5 1 - 1 - - - - اآلخر   احرتام الرأي والرأي

 50 1 18 1 6 2 4 1 4 االستماع واإلنصات  لآلخرين 
 100  36 5 14 2 9 1 5 اجملموع لكل قيمة يف كل جزء 

   100 13.9 38.9 5.5 25 2.8 13.9 النسبة املئوية 
 ( ما أيت: 8يتضح من اجلدول ) 
قد حصلت على  االستماع واإلنصات لآلخرين  قيمة    أنّ  -

ا بلغت أكثر  بنسبة  األوىل  والرتبة  %(،  50)  لتكرارات، 
  %(، 30.6بنسبة )خفض الصوت وعدم رفعه  تلتها قيمة  

كما حصلت قيمة احرتام الرأي والرأي اآلخر على أدىن  
بنسبة   واحد،  بتكرار  األخية  والرتبة  التكرارات، 

(2.8 .)% 
القيم اجلمالية يف هذا اجملال يف اجلزء األ  - ول للصف  تركز 

%(, كما    38.9ا, بنسبة ) ( تكرار  14ساسي )الثالث األ
األ  اجلزء  يف  األتركزت  الثاين  للصف  )ول  (  9ساسي 

 %(. 25تكرارات, بنسبة )
ضعف بعض القيم اجلمالية رغم أمهيتها الكبية يف تنشئة    -

وجتنب   احلوار,  مجال  القول كقيمة  مجال  على  الطلبة 
 الفاحش من القول، واحرتام الرأي والرأي اآلخر. 

ا  - الرتبية اإلضعف  سالمية للصف  لقيم اجلمالية يف كتاب 
األاأل الثالث  ول  للصف  الثاين  واجلزء  جبزئيه,  ساسي 

 األساسي.  
الفاحش من    أنّ  - الرأي والرأي اآلخر، وجتنب  قيم احرتام 

متدنية   القول، ومجال احلوار، قد حصلت على تكرارات 
 ( على التوايل. 4،  2،  1)

جبز  - األساسي  األول  الصف  قيمة  خلو كتاب  أية  من  ئيه 
مجالية فرعية مما أيت: مجال احلوار، وجتنب الفاحش من  

 القول، واحرتام الرأي والرأي اآلخر. 
قد    أنّ   - اآلخر  الرأي والرأي  احلوار، واحرتام  قيميت مجال 

متام   األول  خلت  للصفي  اإلسالمية  الرتبية  من كتاب  ا 
 والثاين األساسيي، جبزئيهما. 

قيم  بروز  تفسي  لآلخرين يف  وميكن  واإلنصات  االستماع  ة 
ا اإل هذا  الرتبية  مؤلفي كتب  حبرص  للصفوف  جملال  سالمية 

لدى   وخاصة  املهمة،  القيمة  هذه  غرس  على  األوىل  الثالثة 
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الطلبة. فهي قيمة ضرورية، وتشكل حاجة ماسة للطلبة، وقد  
يالحظ يف جمتمعاتنا    إذ أحسن واضعو الكتب ابلرتكيز عليها؛  

صات واالستماع لآلخرين، وهي قيمة تكاد  ظاهرة ضعف اإلن 
عملي   أحد  ختتفي  جتد  تكاد  فال  حلديث  ا،  وينصت  يستمع  ا 

أمر   وهذا  يتلى،  وهو  هللا  لكالم  يستمع  جتده  ال  حىت  آخر، 
ا يف هذه الكتب،  ا كبي  خطي وجلل. ويرى الباحث أن تناقض  

إنه قيمة   إذ  فيها  برزت  اليت  اللحظة  واإلنصات    يف  االستماع 
اخت لآلخر  قيمتفين،  والرأي    ات  الرأي  واحرتام  احلوار،  مجال 

واإلنصات   االستماع  قيمة  أثر  من  يضعف  وهذا  اآلخر. 
دلّ  إن  وهذا  ختطيط    لآلخرين،  سوء  على  دل  شيء  على 

للصفوف   اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  اجلمالية  للقيم  وتوزيع 

  الثالثة األوىل. فجمال احلوار قيمة تسهم يف التفاهم بي أفراد 
املدرسة،   مث  األسرة،  من  يبدأ  فهو  أمجعي،  والناس  اجملتمع 
فاجملتمع. ومجال احلوار الذي ينبغي االهتمام به يتمثل ابحلوار  
اإلجياب الفعال، القائم على احرتام اآلخرين. وما العنف الذي  

إاّل  جمتمعاتنا  احلوار،  تشهده  مجال  قيميت  انعدام  حصيلة   
ا اآلخر  والرأي  الرأي  الرتبية  واحرتام  كتب  أمهلتها  للتي 

األوىل. الثالثة  للصفوف  الدراسة    اإلسالمية  نتائج  اختلفت 
( من  2012احلالية يف هذا اجملال مع ما أظهرته دراسة دالوي )

اهتمام بقيمة مجال احلوار من خالل حتليل احملتوى للمجموعة  
 القصصية لنجيب الكيالين. 

 اجملال الرابع: قيم مجال السلوك: 
 9جدول 

الثالثة األول، و تكرارها يف كل صف، والنس الرتبية اإلسالمية للصفوف  املتضمنة يف كتب  السلوك  الفرعية يف جمال مجال  ب القيم اجلمالية 
 املئوية، ورتبة كل قيمة فرعية. 

 القيمة اجلمالية
 الصف 

 الثالث األساسي الثاين األساسي األول األساسي  النسبة املئوية الرتبة اجملموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 5.9 8 9 - 1 - 6 - 2 مراعاة مشاعر اآلخرين 
 1.9 12 3 - - - - - 3 ضبط االنفعاالت والعواطف 

 9.7 4 15 - 8 1 3 1 2 مشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم 
 21.4 1 33 5 7 11 7 3 - احرتام الوقت 

 12.3 3 19 - - - - 19 - التأدب آبداب الطعام 
 13 2 20 8 1 4 1 - 6 رين حب اآلخ

 7.8 6 12 2 3 5 1 1 - التزام آداب السلوك 
 4.6 10 7 2 - - 4 1 - احرتام اآلخرين 

 0 13 - - - - - - - االعتذار 
 8.5 5 13 1 1 2 3 - 6 االستئذان 

 5.2 9 8 - 8 - - - - التبسم يف وجه أخيك 
 7.1 7 11 - - - 4 5 2 الرتتيب واالنتظام 

 2.6 11 4 - - - 1 - 3 لعملتقان يف ااإل 
 100  154 18 29 23 30 30 24 اجملموع لكل قيمة يف كل جزء 

   100 11.7 18.8 14.9 19.5 19.5 15.6 النسبة املئوية 

الوقت  قيمة    أنّ  - ( ما أيت: 9يتضح من اجلدول ) التكرارات  احرتام  أعلى  على  قد حصلت 
بلغت قيمة21.4)  بنسبة  مث  ة  بنسب  اآلخرين  حبّ   %(، 
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بنسبة  %(،  13) الطعام  آبداب  التأدب  قيمة  تلتها 
(12.3  .)% 
متام   - االعتذار  قيمة  اإلسالمية  خلو  الرتبية  كتب  من  ا 

 للصفوف الثالثة األوىل. 
من   - األوىل  الثالثة  للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  خلو كتب 

مهمة،  مجالية  االنفعاالت    قيمة  ضبط  قيمة  وهي 
األول األساسي  والعواطف، سوى من اجلزء األول للصف  

 ( تكرارات. 3بـ )
من   - األوىل  الثالثة  للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  خلو كتب 

دب آبداب الطعام، سوى  أهي قيمة الت قيمة مجالية مهمة، و 
 من اجلزء الثاين للصف األول األساسي. 

من   - األوىل  الثالثة  للصفوف  اإلسالمية  الرتبية  خلو كتب 
ء األول للصف  قيمة التبسم يف وجه أخيك، سوى من اجلز 

 الثالث األساسي. 
خلو قيمة الرتتيب واالنتظام من اجلزء الثاين لكتاب الرتبية   -

اإلسالمية املقرر للصف الثاين، وخلوها من الصف الثالث  
 ساسي جبزئيه. األ

تقان يف العمل من اجلزء الثاين لكتاب الرتبية  خلو قيمة اإل -
الثاين    اإلسالمية املقرر للصف األول األساسي، ومن اجلزء 

الصف   األساسي، وخلوها من جزئي كتاب  الثاين  للصف 
 الثالث األساسي .  

ضعف بروز بعض القيم اجلمالية يف هذا اجملال رغم أمهيتها   -
اآلخرين،   مشاعر  مراعاة  مثل:  اجملتمع،  ألفراد  احلياتية 

 واحرتام اآلخرين، واالستئذان. 
أنّ       الباحث  لل   يرى  اإلسالمية  الرتبية  صفوف  حمتوى كتب 

اهتمّ  قد  األوىل  ذلك    الثالثة  ويعود  الوقت؛  احرتام  قيمة  إببراز 
هذه القيمة تتماشى    نّ إدراك القائمي على هذه الكتب أب  إىل

على احرتام الوقت؛ ملا    هداف الرتبية اإلسالمية اليت حتثّ أمع  
قائمة   فعباداته كلها  املسلم،  الفرد  حياة  يف  أمهية كبية  من  هلا 

فصالته   على تعاىل   وقت،  قال  ةا  :  وقت،  الصَّالا ُتُم  قاضايـْ فاإيذاا 
فاأاقييُموا   ُتْم  ْأنـانـْ اْطما فاإيذاا  ُجُنوبيُكْم  واعالاى  واقـُُعود ا  قيياام ا  اَّللَّا  فااذُْكُروا 

ماْوُقوات   اْلُمْؤمينييا كيتاااب   عالاى  ةا كااناْت  الصَّالا إينَّ  ةا  سورة  )  الصَّالا
ُكُلوا وااْشرابُوا حاىتَّ  و   :تعاىل   ، قال الصوم وقت و(.  103النساء،

ا لاُكُم اخلْاْيُط اأْلابـْياُض مينا اخلْاْيطي اأْلاْسوادي مينا اْلفاْجري مُثَّ أامتيُّوا   يـاتـابايَّ
دي   اْلماسااجي يفي  عااكيُفونا  واأانـُْتْم  ُروُهنَّ  تـُبااشي واالا  اللَّْيلي  إيىلا  يااما  الصّي

تيهي ليلنَّاسي لاعالَُّهْم  تيْلكا ُحُدوُد اَّللَّي فاالا تـاقْ  ُ آاايا ُ اَّللَّ ليكا يـُبايّي رابُوهاا كاذا
احلْاجُّ    وقت، قال تعاىل: واحلج  ، (187  سورة البقرة، )  يـاتـَُّقونا 

ماْعُلومااتٌ  قالا    ،(197)سورةالبقرة،    أاْشُهٌر  وقت،  والزكاة 
ما   :تعاىل  واغاْيا  ماْعُروشااٍت  نَّاٍت  جا أاْنشاأا  الَّذيي  ْعُروشااٍت  واُهوا 

واغاْيا   ُمتاشااهبي ا  واالرُّمَّانا  واالزَّيـُْتونا  أُُكُلُه  خُمْتاليف ا  واالزَّرْعا  واالنَّْخلا 
ُمتاشاابيٍه ُكُلوا ميْن مثااريهي إيذاا أامْثارا واآاتُوا حاقَُّه يـاْوما حاصااديهي واالا ُتْسريُفوا  

اْلُمْسريفييا  حيُيبُّ  الا  األنعام)  إينَُّه  جدير   (.141  ،سورة  ولذا 
ابملسلم معرفة كيفية استثمار وقته مبا هو نفع، فينظم وقته، وال  

 يهدره.  
اآلخرين يف    وتسعى الرتبية اإلسالمية إىل حتقيق قيمة حبّ 

أفرادها،  منطلق    نفوس  تعد  اليت  الطفولة  مرحلة  يف  سيما  ا  ال 
ا لتحقيق هذه القيمة، فال ميكن أن تتحقق عند األفراد  وأساس  

تتحقق يفيف َل  ما  بشي  صغرهم،     كربهم  بن  النعمان    -عن 
ماثاُل اْلُمْؤمينييا  ))  :قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنهما

ْنُه   مي اْشتاكاى  إيذاا  اجلْاسادي  ماثاُل  واتـاعااطُفيهيْم  واتـاراامحُيهيْم  تـاواادّيهيْم  يفي 
وااحلُْ  لسَّهاري  ابي اجلْاسادي  ساائيُر  لاُه  اعاى  تادا )النيسابوري،    ((مَّىُعْضٌو 

   . 2586، حديث رقم: 1999، ص: 4، ج2000
وجدير ابملالحظة خلو قيم هذا اجملال من قيمة مجالية راقية   

إىل   يشي  االعتذار، وهذا  قيمة  أال وهي  اإلسالم،  وأصيلة يف 
  وضع الدروس يف كتب الرتبية اإلسالمية وما فيها من بثّ   أنّ 

ة األوىل كان بصفة عشوائية دون  للقيم اجلمالية للصفوف الثالث 
يع األشخاص  فبعض  حمكم؛  موقف    دُّ ختطيط  عن  االعتذار 

وانكسار لآلخر، وهذه   فيه داللة ضعف يف شخصيته  أخطأ 
مسو   تؤكد  رسالة  االعتذار  ويعد  البعض،  عند  موجودة  مسة 
لألذى،   املتعرض  يف  البشري  اجلانب  ورقي  املخطئ،  إنسانية 

ئة، ومناهج الرتبية اإلسالمية ال  فكيف ميكن غرسها لدى الناش
اهتمام   الكتب  تعيها  هذه  مؤلفي  قصور  يالحظ  ولذا  ا؟ 
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بضعف الرتكيز على هذه القيمة إىل جانب قيم يف جمال مجال  
اآلخر.   والرأي  الرأي  واحرتام  احلوار،  مجال  قيم  مثل:  القول 

جمتمعاتنا عطشى هلذه القيم اجلمالية. فحال    وجيزم الباحث أنّ 
القيم اجلمالية يف  جمتمعات  نتيجة إمهال  نفسها؛  تتحدث عن  نا 

 كتب الرتبية اإلسالمية، اليت هي أساس بناء القيم يف النشء.  
تتبّ  خالل  القيم  ومن  لتكرارات  التحليل  نتائج  الباحث  ع 

دراسات نتائج  له  توصلت  ما  مع  اتفاق  يظهر        اجلمالية، 
شاويش،    ؛  2012  العجرمي،و ؛  2014والراحبي،  ؛  2012أبو 

اجلمالية  2015العمري،  و  القيم  أتخر  مبجملها  أظهرت  اليت   ،
عن بقية القيم االجتماعية والبيئية والصحية، وغياهبا يف حمتوى  

والدغيدي، عثمان  دراسة  أظهرت  كما  ؛        2008  الدروس 
 . Warburton,2007و

 ا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: اثلثً 
على:    نصّ  السؤال  تتوزعهذا  يف    كيف  اجلمالية  القيم 

األول؟   الثالثة  للصفوف  املقررة  اإلسالمية  الرتبية  كتب 
حساب التكرارات والنسب املئوية   لإلجابة عن هذا السؤال، متّ 

املقررة   اإلسالمية  الرتبية  كتب  يف  اجلمالية  القيم  لتكرار 
للصفوف الثالثة األوىل حسب جماالت القيم اجلمالية األربعة،  

   (10 اجلدول )جاءت مبينة يف  إذ

 10جدول 
   توزيع القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األول 

 تكرارات القيم اجلمالية حسب جماالهتا ونسبها املئوية الصف الدراسي
 مجال  قيم مجال اإلنسان  قيم مجال الكون   قيم 

 القول  
 مجال  قيم

 السلوك  
 املئويةجمموع التكرارات والنسب  

 %( 33.4)110 %( 16.4)  54 %( 1.8)  6 %( 10.3)  34 %( 4.9)  16 األول األساسي 
 .%( 41)135 %( 16.1)  53 %( 3.3)  11 %( 15.2)  50 %( 6.4)  21 الثاين األساسي
 %( 25.6)  84 %( 14.3)  47 %( 5.8)19 %( 5.2)  17 %( 0.3)  1 الثالث األساسي

 %( 100)  329 %( 46.8)154 %( 10.9)36 %( 30.7)101 %( 11.6)  38 اجملموع
أعلى تكرار كان جمال مجال    ( أنّ 10يظهر من اجلدول )

ا، وبنسبة  ( تكرار  54بلغ ) إذالسلوك للصف األول األساسي،  
( يف  16.4مئوية  الكون  مجال  جمال  تكرار كان  وأدىن   ،)%

مئوية   وبنسبة  واحد  بتكرار  األساسي  الثالث  الصف 
من خالل 0.3) اجلمالية  القيم  هذه  برزت  يف    %(.  التحليل 

الثالث األساسي  إىل  املتتالية من األول األساسي    ، الصفوف 
على   وتوزيعها  اجملاالت  ترتيب  السابق  اجلدول  من  ويتضح 

 : على النحو اآلت الصفوف 
قيم • السلوك:  جمال  على    مجال  اجملال  هذا  حصل 

وبناء   األربعة،  الدراسة  جماالت  بي  من  األوىل  على    الرتبة 
ه القيم يف  فقد  تكرارات  الصفوف  من  لكل صف  اجملال  ذا 

   األول، الثاين، الثالث. :ا على النحو اآلت كان ترتيبها تنازلي  

قيم • اإلنسان:  جمال  على    مجال  اجملال  هذا  حصل 
وبناء   األربعة،  الدراسة  جماالت  بي  من  الثانية  على    الرتبة 

فقد   الصفوف  من  لكل صف  اجملال  هذا  القيم يف  تكرارات 
 الثاين، األول، الثالث.  ا على النحو اآلت:زلي  كان ترتيبها تنا

قيم  • الكون  جمال  على  مجال  اجملال  هذا  حصل   :
وبناء   األربعة،  الدراسة  جماالت  بي  من  الثالثة  على    الرتبة 

فقد   الصفوف  من  لكل صف  اجملال  هذا  القيم يف  تكرارات 
 . الثاين، األول، الثالث ا على النحو اآلت:كان ترتيبها تنازلي  

قيمجما • القول  ل  على  مجال  اجملال  هذا  حصل   :
  الرتبة الرابعة واألخية من بي جماالت الدراسة األربعة، وبناء  

الصفوف   القيم يف هذا اجملال لكل صف من  على تكرارات 
تنازلي   ترتيبها  اآلت:فقد كان  النحو  على  الثاين،    ا  الثالث، 

 األول.  
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كرارات القيم  ا يف ت معكوس  هناك توازن    يتضح مما سبق أنّ 
اإلسالمية   الرتبية  األوىل يف كتب  الثالثة  جماالهتا  اجلمالية يف 
  املقررة للصفوف الثالثة األوىل ابستثناء جمال قيم مجال القول. 

ة  دي إىل ضعف بعض القيم اجلمالية خاصّ وهذا األمر قد يؤ 
يف جمال مجال الكون، ومجال اإلنسان، ومجال السلوك، وهي  

معتربة ومه أنّ جماالت  املعكوس    مة. إىل جانب  التوزان  هذا 
تكون مسؤولة عن   اليت  القيمية  التنبؤ ابلفجوة  إىل  يؤدي  قد 
املراد   السلوك  غياب  أو  تصحيحه،  املراد  السلوك  حدوث 
تشهدها   اليت  القيم  أزمة  وتبدأ  تظهر  هنا  من  ورمبا  تعليمه، 

 جمتمعاتنا.  
  ال أنّ ورغم ظهور التوازن اإلجياب يف جمال مجال القول، إ

أنّ  يالحظ  اجملال  حتليل  نتائج  يف  غي    املدقق  التوازن  هذا 
متام   االستماع  نضج  قيمة  تظهر  الذي  الوقت  ففي  ا، 

بتوازن   التكرارات  عدد  يف  متدرجة  لآلخرين  واإلنصات 

أنّ  يتضح  أنه  إال  إجياب،  أمر  وهذا  مجال    مقبول،  قيميت 
الرأي والرأي اآلخر يف الصفي األ ول والثاين  احلوار، واحرتام 

ا من أي تكرار، وهذا يؤكد اخللل البي  األساسيي خالية متام  
الرتبية   وتوزيعها يف كتب  وتنظيمها  اجلمالية  القيم  ختطيط  يف 

 اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل. 
 ا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع: رابعً 

على:   نصّ  السؤال  مستوى  هذا  اجلمالية    منو   ما  القيم 
األول  كتب  عرب الثالثة  للصفوف  اإلسالمية  ؟  الرتبية 

التكرارات   حبساب  الباحث  قام  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
والنسب املئوية لتكرار القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية  

األردن،  يف  األوىل  الثالثة    يوضح   ( 11)  واجلدول   للصفوف 
 .  ذلك 

 11  جدول
 . إلسالمية للصفوف الثالثة األول، وتكرارها، ونسبها املئويةمنو القيم اجلمالية يف كتب الرتبية ا 

 تكرار القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية ونسبها املئوية  الصف الدراسي
 النسبة املئوية التكرارات  

 %  33.4 110 األول األساسي 
 %  41 135 الثاين األساسي
 %  25.6 84 الثالث األساسي

 %  100 329 اجملموع
   ( اجلدول  من  أنّ 11يتضح  يف كتاب    (  اجلمالية  القيم 

بلغت   األساسي  األول  للصف  اإلسالمية  قيمة    110الرتبية 
مجالية، مث منت هذه القيم يف الصف الثاين األساسي مبقدار  

ا، لكن يالحظ تراجع منو  تكرار    135ا، فأصبحت  ( تكرار  25)
للصف  اإلسالمية  الرتبية  يف كتاب  اجلمالية  الثالث    القيم 

( مبقدار  تكرار  51األساسي  فيه    إذ ا،  (  اجلمالية  القيم  بلغت 
ا يف تكرارات القيم، وهذا   سلبي  ا. وهذا يعكس توازن  تكرار    84

واليت   املنطق،  جانب  إىل  والنفسية  الرتبوية  النظرايت  َيالف 
والوجداين   واجلسمي  العقلي  النمو  زايدة  على  بدورها  تؤكد 

ر. وميكن تفسي ذلك بضعف إدراك  واالجتماعي ابزدايد العم

القيم، وضعف   لبناء  اإلسالمية  الرتبية  واضعي ومؤلفي كتب 
توزيع   توزيعها  القيم اجلمالية، وعدم  متوازن  االهتمام مبنظومة    ا 

 وية. على أسس نفسية وترب 

 : التوصيات
من خالل ما مت الوصول إليه من نتائج، أمكن الباحث من  

 تقدمي التوصيات اآلتية: 
األساسي  تضم - الثالث  للصف  اإلسالمية  الرتبية  ي كتاب 

 لقيم اجلمالية املتعلقة جبمال الكون ومجال اإلنسان. ا
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للصفوف   - اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  اجلمالية  القيم  تعزيز 
األسنان،   اإلنسان، كنظافة  جبمال  املتعلقة  األوىل،  الثالثة 

وتر  والتطيب،  وامللبس،  املظهر  ومجال  األظافر،  بية  وتقليم 
 حاسة الشم. 

تضمي كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل لقيم   -
وجتنب   احلوار،  مجال  وخاصة  وتعزيزها  القول،  مجال 

 الفاحش من القول، واحرتام الرأي والرأي اآلخر. 
للصفوف   - اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  اجلمالية  القيم  تعزيز 

وخاص السلوك،  جبمال  املتعلقة  األوىل  قيمة  الثالثة  ة 
قيمة   إىل جانب  والعواطف،  االنفعاالت  االعتذار، وضبط 

 التأدب آبداب الطعام. 
القيم اجلمالية عند أتليف   - التوازن اإلجياب يف  ضرورة حتقيق 

 كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل. 

 : املقرتحات
ويف ضوء نتائج الدراسة، يقرتح الباحث إجراء الدراسات       

 : اآلتية 
اإلسالمية  در  - الرتبية  يف كتب  اجلمالية  للقيم  حتليلية  اسة 

للمراحل التعليمية األخرى، وتضمينها جماالت أخرى غي  
 اليت تضمنتها الدراسة احلالية. 

للقيم   - الثالثة األوىل يف األردن  مدى متثل طلبة الصفوف 
 اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية. 

الرت    - يف  دراسية  وحدة  على  تصميم  قائمة  اإلسالمية  بية 
لدى    تنمية املهارات احلياتية   يف القيم اجلمالية وقياس أثرها  

   . طلبة الصفوف الثالثة األوىل

 : املراجع
)املتوىف:الابن   أيوب  بن  بكر  أب  بن  حممد  ) 751قيم،  روضة  (.  1983هـ( 

 دار الكتب العلمية.   :. بيوتاحملبي ونزهة املشتاقي
)د.  هـ(    886)املتوىف:    عبد هللا حممد بن يزيد القزويِن  بوابن ماجه، احلافظ أ

مطبعة    :القاهرة  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  .سنن ابن ماجه  .ت(
 دار إحياء الكتب العربية. 

املتوىف:    ( إسحق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود،  )  275أبو  (.  2009هـ( 
:  دمشق  ، حتقيق شعيب األرؤوط وحممد كامل قرة بللي،سنن أب داود

 دار الرسالة العاملية. 
فعالية املدخل اجلمايل يف تدريس البيولوجي لتنمية  (.  2009)  أبو زيد، أماين

بعض املفاهيم العلمية الكربى وآراء الطالب واملعلمي ابملرحلة الثانوية  
استخدامه  مشس،    .حنو  عي  جامعة  منشورة،  غي  ماجستي  رسالة 

 القاهرة. 
تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس  (.  2012أبو شاويش، أمين حممد )

األساسي   السابع  للصف  اجلميلة  لغتنا  كتاب  يف  املتضمنة  القيم 
 رسالة ماجستي غي منشورة، جامعة األزهر، غزة.   .بفلسطي

النفسي والوجداين للقائد الصغي. القاهرة (.  2015البارودي، منال )     : البناء 
 لنشر. اجملموعة العربية للتدريب وا

هللا  البخاري،   عبد  إمساعيل أبو  بن    . ( 2001) هـ(    256)املتوىف:    حممد 
 . دار إحياء الرتاث العرب  :، بيوت1ط  .صحيح البخاري

علي بن  احلسي  بن  أمحد  )458)املتوىف:    البيهقي،  السنن    .( 2003هـ( 
 . دار الكتب العلمية   :حتقيق حممد عبد القادر عطا، بيوت  .الكربى
(. معايي قيم الرتبية اجلمالية يف الفكر اإلسالمي  2011د علي ) اجلرجاوي، زاي

مقارنة.   دراسة  الغرب.  ،  والفكر  الرتبوية  والدراسات  البحوث  جملة 
 .34 -1، 19،  جامعة القدس املفتوحة

 ( عطية  حنان  املرحلة  (.  2003اجلهِن،  تلميذات  لدى  اجلمالية  القيم  تنمية 
 ورة، جامعة الرايض. أطروحة دكتوراة غي منش  .االبتدائية

(. متطلبات تفعيل  2013حسن، عواطف وعبد العال، حممد ومرسي، عمر )
،  جملة الثقافة والتنمية دور الرتبية اجلمالية يف مرحلة التعليم األساسي.  

14 (70 ،)1 – 20 . 
( املعلمي  (.  2010احلكيمي، شوقي  إعداد  برامج  اجلمالية يف  الرتبية  تفعيل 

اليمنية  دكتوراه.  ابجلمهورية  الدراسات    أطروحة  معهد  منشورة،  غي 
 الرتبوية، جامعة القاهرة.  

( الدين  نصر  اإل (.  2012دالوي،  جنيب  القيم  قصص  يف  واجلمالية  نسانية 
 غي منشورة، جامعة وهران.   ه، أطروحة دكتورا الكيالين

نواع القيم املتضمنة يف كتب القراءة ملرحلة التعليم  أ(.  2014مساعيل )إالراحبي،  
اجلزائري التعليمي  النظام  يف  اإل   .االبتدائي  العلوم  ،  33،  نسانية جملة 

51-67. 
( مضاوي  لدى  2018الراشد،  اجلمالية  الرتبية  يف  السعودية  اجملالت  دور   .)

العصر.   القراءة  األطفال: دراسة حتليلية نقدة يف ضوء تطلعات  جملة 
 . 48 – 17، 196،  واملعرفة

ماجد أزهار  لدى  ا(.  2003)  الربيعي،  اجلمالية  املدارس  لباطالقيم  ت 
املشمولة ابإل اإل  املشمولة وغي  الرتبويعدادية  رسالة ماجستي    .رشاد 

 غي منشورة، اجلامعة املستنصرية. 



 ( م2019أكتوبر  /هــ1441رالرايض )صف   – 3 العدد – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

74 

( أمحد  يف  (.  2010الزبون،  الدينية  الربامج  تعكسها  اليت  القيم  منظومة 
عجلو  حمافظة  يف  املراهقي  الطلبة  من  عينة  لدى  األردين  ن  التلفزيون 

القرى للعلوم االجتماعية األردنية،     –  111(،  2)  2  .جملة جامعة أم 
164.  

فوزي القضااي  (.  2005)  الشربيِن،  ملواجهة  التعليم  مبناهج  اجلمالية  الرتبية 
 ر. مركز الكتاب للنش  :، القاهرة 1ط  .واملشكالت املعاصرة

أثر استخدام اجلماليات املعرفية يف  (.  2009)  هلام والشاذيل، حممودإيب،  الشل
الرتبوية   العلوم  آلية  طلبة  من  عينة  لدى  اإلبداعي  التفكي  تنمية 

األونروا  اإلنسانية(   .اجلامعية/  )العلوم  لألحباث  النجاح  جامعة  ،  جملة 
23(3 ،)685 – 709 . 

الرتبوية اجلمالي(.  2007الشلول، أشرف )  ة السائدة لدى طلبة كليات  القيم 
توجيه   يف  ودورها  اليموك،  جامعة  يف  واالقتصاد  والفنون  الرتبية 

غي منشورة،    . أطروحة دكتوراهسلوكاهتم االجتماعية من وجهة نظرهم
 جامعة اليموك، إربد. 

 ( أمحد  اإلسالمية  (.  2003الشوحة،  الرتبية  يف كتب  املتضمنة  الرتبوية  القيم 
األ  للمرحلة  األردناملقررة  يف  منشورة،  ساسية  غي  ماجستي  رسالة   .

 جامعة اليموك، إربد.  
خالد الدراسية (.  2003)  الصمادي،  املناهج  يف  اإلسالمية  املنظمة    .القيم 

 يسيسكو، الرابط. اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة األ 
)املتوىف:   أيوب  بن  أمحد  بن  سليمان  )  360الطرباين،  املعجم  (.  1995هـ( 

القاهرةوسط األ  احلسيِن،  بن عوض هللا وحمسن  طارق  حتقيق  دار    :. 
 احلرمي. 

  هـ( 310  )املتوىف:  اآلملي  غالب  بن   كثي   بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  الطربي،
حتقيق   .تفسي الطربي "جامع البيان عن أتويل آي القرآن" (.2001)

الرتكي، احملسن  عبد  بن  هللا  والنشر   :اجليزة   عبد  للطباعة  هجر    دار 
 والتوزيع. 
القراءة للصفوف  2004)محيدان  العبادي، حممد   القيم املتضمنة يف كتب   .)

عمان سلطنة  يف  األوىل(  )احللقة  األساسي  التعليم  من  جملة    .األوىل 
 . 172 – 83، 91،  رسالة اخلليج 

الباقي،   الكـ(.  1981)  فؤاد  حممدعبد  القـرآن  أللفاظ  املفهرس    . رمي املعجم 
 . دار الفكـر  ، بيوت:2ط

( شاكر  احلميد،  سيكولوجية  2001عبد  يف  دراسة  اجلمايل:  التفضيل   .)
 . (267)العدد  ،  سلسلة عاَل املعرفة  .التذوق الفِن

الكرمي، أمساء عزيز القراءة للصفوف    (.2018)  عبد  اجلمالية يف كتب  القيم 
مقارنة حتليلية  )دراسة  العراق ومصر ولبنان  األوىل يف   جملة  .  )الثالثة 

للفلسف االجتماعيةالرك  والعلوم  واللسانيات   –  127(،  22)2،  ة 
147 . 

(. عالقة القيم اجلمالية  2008عثمان، سلوى عثمان والدغيدي، هبه فتحي )
ابملناهج   للتعليم  القومية  املعايي  يف  الغائب  البعد  البيئي.  ابلسالم 

 .333 -297،  1،  جملة العلوم الرتبوية الدراسية، تصور مقرتح.  
سل  مسية  حتليلي(.  2012)  مانالعجرمي،  يف كتب  دراسة  املتضمنة  للقيم  ة 

نسان للصف الرابع األساسي  الرتبية اإلسالمية واالجتماعية وحقوق اإل 
 رسالة ماجستي غي منشورة، جامعة األزهر، غزة.   .بفلسطي

رسالة ماجستي    .سالمية إالرتبية اجلمالية رؤية  (.  2006عراب، رابب كامل )
 يموك. غي منشورة، جامعة ال

القيم لدى طلبة اجلامعات  2015العمري، أمساء عبداملنعم ) (. درجة ممارسة 
،  جملة دراسات العلوم الرتبوية األردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم،  

42(3 ،)1063 –  1086 .  
دور املدرسة املتوسطة يف تنمية القيم اجلمالية  (.  2010العمري، نوال صاحل )

نالبطالدى   على مدارس  هتا من وجهة  ميدانية  دراسة  املعلمات:  ظر 
 رسالة ماجستي غي منشورة، جامعة امللك سعود.   .مدينة الرايض 
 . مكتبة مدبويل :  القاهرة  .اإلسالم والفن(.  1996القرضاوي، يوسف )

( يوسف  اإلسالمية  (.  2001القرضاوي،  املشروع  الصحوة  االختالف  بي 
 . القاهرة: دار الشروقوالتطرف املذموم.  

األنصاريا أمحد  بن  حممد  اجلامع    .( 2006)هـ(  671)املتوىف:  لقرطيب، 
القرطيب( )تفسي  القرآن  احملسن    .ألحكام  عبد  بن  هللا  عبد  حتقيق 

        .مؤسسة الرسالة  :الرتكي، بيوت
 . دار الشروق:  ، القاهرة 32ط   .يف ظالل القرآن(.  2003قطب، سيد )

ة القيمية اليت تتضمنها برامج  حتليل للمنظوم(.  2006القوامسة، أمحد حسن )
من   املدرسة  طفل  لدى  األردين  التلفزيون  يف  (  9  –  6)األطفال 

 غي منشورة، اجلامعة األردنية.   . أطروحة دكتوراهسنوات
 ( يوسف  مىن  دراسة  2014كشيك،   : اجلمالية  للرتبية  الرتبوية  الوظائف   .)

جملة    .ساسيميدانية من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية يف التعليم األ 
 .174 -150(، 4)12،  احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس 

دور كليات الرتبية للبنات   (.2013حممد، ماهر أمحد والدوسري، نداي ساَل )
لل اجلمالية  القيم  تنمية  دراسة  ا طالبيف  العصر:  متغيات  ضوء  يف  ت 

-145،  40،  فسرسالة الرتبية وعلم الن.  تقييمية بكلية الرتبية ابجلبيل 
177. 

قاسم عبي  لدى    (.2015)  حممد، معن جاسم وخلف،  اجلمالية  القيم  تغي 
-242(،63)11،  جملة الفتح ،جامعة دايىل  .طلبة كلية الفنون اجلميلة

272. 
(. مستوى القراءة الالزم لتذوق مجاليات النص  2003)  املرسي، حممد حسن

 178،  20،ية للقراءةواملعرفة جملة القراءة واملعرفة، اجلمعية املصر   .األدب
– 210 . 

(. دراسة حتليلية للقيم اجلمالية يف حمتوى  2014موسى، حممد ونداف، وفاء )
العربية   اجلمهورية  يف  األساسي  الرابع  للصف  لغيت  العربية  كتاب 

   .130 – 103(، 9)38،  جملة جامعة البعثالسورية.  

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=34860
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=34860
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=34860
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=34860


 حممود مجال السلخي: القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن

 

75 

القشيي احلجاج  بن  مسلم  احلسي  أبو    هـ(. 405)املتوىف:  النيسابوري، 
 . دار إحياء الرتاث العرب  :، بيوت1، طصحيح مسلم  .(2000)

والتعليم الرتبية  اإلسالمية  كتاب(.  2018)  وزارة  األول    الرتبية  للصف 
 إدارة الكتب والكتب املدرسية.   :. عماناألساسي

والتعليم الرتبية  اإلسالمية  كتاب(.  2018)  وزارة    الثاين للصف    الرتبية 
 إدارة الكتب والكتب املدرسية.   :عمان.  األساسي

والتعليم الرتبية  اإلسالمية  كتاب(.  2018)  وزارة    الثالث للصف    الرتبية 
   إدارة الكتب والكتب املدرسية.  :. عماناألساسي

املكان من منظور مجايل    .(2014محد زكراي وبصمة جي، حممد )أايسوف،  
جامعة حلب.   جملة حبوث  .دراسة لنماذج من احلديث النبوي الشريف

 . 33-13، 93،  نسانية والرتبوية سلسلة اآلداب والعلوم اإل 
من    (.2009)  الرمحن  عبد  خالد  ،يايس اجلمالية  للرتبية  اسرتاتيجية مقرتحة 

  ي غ  هطروحة دكتوراأ  .خالل دعم املشاركة اجملتمعية للمؤسسات الرتبوية
 جامعة سوهاج.   ، كلية الرتبية،ةمنشور 

سعيد عيد  اإلسالمي(.  2015)  يونس،  الفكر  يف  واجلمال  الفن  ،  فلسفة 
 . عاَل الكتب  :القاهرة 

Abadi, M. (2004). The Values Included in the Reading 

Books of the First Classes of Basic Education in 

Oman. Resalah Al Khaleej Journal, 91, 83-172. 

Abdel Karim, A. (2018). The Aesthetic Values in the 

Books of Reading for the First Three Grades in Iraq, 

Egypt and Lebanon (comparative analytical study), 

Lark's Journal of Philosophy, Linguistics and Social 

Sciences, 2 (22), 127-147. 

Abu Shawish, A. (2012). Assessment of the Performance 

of the Arabic Language Teacher in Teaching the 

Values Included in our Beautiful Language Book for 

the Seventh Fundamental Class in Palestine. 

Unpublished Master Thesis, Al-Azhar University, 

Gaza. 

Abu Zaid, A. (2009). The Effectiveness of the Aesthetic 

Approach in the Teaching of Biology to Develop 

Some of the Major Scientific Concepts and the Views 

of Students and Teachers in the Secondary Stage 

towards its Use. Unpublished Master Thesis, Ain 

Shams University, Cairo. 

Ajrami, S. (2012). The Values Included in the Content of 

the Fourth Grade Books of Islamic Education, 

Social Studies and Human Rights in Palestine: 

Analytical Study. Unpublished Master Thesis, Al-

Azhar University, Gaza. 

Al-Jahani, H. (2003). Development of Aesthetic Values 

among Primary School Students. Unpublished 

Doctoral Dissertation, University of Riyadh. 

  Al-Hakimi, Sh. (2010). Activating Aesthetic Education in 

Teacher Training Programs in the Republic of 

Yemen. Dissertation thesis, Institute of Educational 

Studies, Cairo University. 

Al-Omari, A. (2015). The Degree of Practicing Values 

among Jordanian University Students from the 

Perspective of the Students Themselves. Journal of 

Educational Sciences Studies, 42 (3), 1063-1086. 

Al-Omri, N. (2010). The Role of the Middle School in the 

Development of the Aesthetic Values of Female 

Students from The Point of View of Teachers: A field 

Study on Riyadh City Schools. Unpublished Master 

Thesis, King Saud University. 

Al-Qawasmah, A. (2006). An Analytic Study of Values Set 

on Embodied in JTV Children's Programs (Chanel 

3) for School Children Aged Between Six to Nine 

Years. Unpublished Doctoral Dissertation, 

University of Jordan. 

Al-Rabhi, I. (2014). Types of The Values Included in The 

Reading Books for Primary Education in The 

Algerian Educational System. Journal of Human 

Sciences, No. 33, 51-67. 

  Al-Rashed, M. (2018). The Role of Saudi Magazines in 

Aesthetic Education in Children: Critical Analytical 

Study in Light of the Aspirations of the Times. 

Journal of Reading and Knowledge, 196, 17-48. 

Al-Rubaie, A.(2003). The Aesthetic Values of Students in 

Middle Schools Covered and Not Covered By 

Educational Guidance. Unpublished Master Thesis, 

Mustansiriya University. 

Choi, H (2001). Harry Broudy's Theory of Aesthetic 

Education at General Education. PhD, University of 

Llinois at Urbann champaing. 

Dalawi, N. (2012). Human and Aesthetic Values in the 

Stories of Najib Al-Kilani. Unpublished Doctoral 

Thesis, University of Oran. 

Denac, O. (2014).The Significance and Role of Aesthetic 

Education in Schooling. Faculty of Education 

University of Marlbor- http://Scrip.org/journal/ce.  

Eccles, T. (2005). Looking for Beauty: A call to Education 

to Address the Need for Aesthetic Education in Our 

Classroom. M.A. Simon Fraser University Canada.   

Jerjawi, Z. (2011). Criteria of Values of Aesthetic 

Education in Islamic Thought And Western 

Thought. A Comparative Study. Journal of Research 

and Educational Studies, Al-Quds Open University, 

No. 19, 1-34. 

John, H. (2002). Technology and Aesthetic Education: A 

Crucial Synthesis. Available ERIC NO: 478540.  

  Hasan, A., Abdel-Al, M. & Morsi, O. (2013). 

Requirements for Activating the Role of Aesthetic 

Education in the Basic Education Stage. Journal of 

Culture and Development, 14 (70), 1-20. 

Koshik, M. (2014). Educational Functions of Aesthetic 

Education: A field Study from The Point of View of 

Teachers of Art Education in Basic Education. 

Journal of the Union of Arab Universities for 

Education and Psychology, 12 (4), 150-174. 

Mohammed, M., and Aldosary, N. (2013). Girls Colleges 

of Education Role in Developing Aesthetic Values 

of Female Students in light of Century's Variables. 

Journal of Education and Psychology,  40, 145 – 

177.   
Mohammed, M., and Khalaf, A. (2015). Change of 

Aesthetic Values among Students of the Faculty of 

Fine Arts. Al-Fath Journal, Diyala University, 11 

(63), 242-272. 

Morsi, M. (2003). Reading level Required to Taste The 

Aesthetics of Literary Text, Journal of Reading And 



 ( م2019أكتوبر  /هــ1441رالرايض )صف   – 3 العدد – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

76 

Knowledge. The Egyptian Society for Reading and 

Knowledge, No.20, 178 – 210. 

Mousa, M., & Naddaf, W. (2014). Analytical Study of 

Beautiful Values in the Book Content (My Language 

Arabic) For Forth Grade Fundamental, Albaath 

University Journal, 38(9), 103 – 130. 

Orabi, R. (2006). Beauty Education, An Islamic 

View. Unpublished Master Thesis, Yarmouk 

University. 

Orsinger, A. (2014). Developing Democratic Civic Virtues 

through Aesthetic Education and Design in Public 

Schools. Ph.D, University of Texas. 

Osman, S and Dagidi, H. (2008). Relationship of Aesthetic 

Values to Environmental Peace. The Absent 

Dimension in National Curriculum Standards, 

Conceptualization. Journal of Educational Sciences, 

No. (1), 297-333. 

 Qutb, S.( 2003). In the Shade of the Qur'an. Cairo: Dar El 

Shorouq. 

Shalabi, E and Shazly, M. (2009). The Impact of Using 

Cognitive Aesthetics on Creative Thinking of 

Faculty of Educational Sciences Students / 

UNRWA. University of An-Najah Research Journal 

(Humanities), 23 (3), 685-709. 

Shlol, A. (2007). The Aesthetic Education Values Among 

Students of The Department of Education, Arts And 

Economic in Yarmouk University And Their Role in 

Directing Students Social Behavior From Their 

Point of View. Unpublished Ph.D Dissertation, 

Yarmouk University. 

Shouha, A.(2003). Educational Values Included in The 

Books of Islamic Education Scheduled for The Basic 

Stage in Jordan. Unpublished Master Thesis, 

Yarmouk University. 

Warbutron, C. (2007). The Art And Science of Teaching 

Aesthetics: A model for Secondary School Teachers. 

M.A. State University of New York Empire State 

College. 

Wilde, O. (1966). The Picture of Dorian Gray: the 

Complete works of Oscar Wild. Vyvyan Holland. 

London: Collins.  

Yaseen, Kh. (2009). A Proposed Strategy for Aesthetic 

Education through Support of Community 

Participation in Educational Institutions. 

Unpublished Doctoral Dissertation, Faculty of 

Education, Sohag University. 

Yasuf, A and Basma J, M. (2014). The Place from the 

Perspective of Aesthetic Study of Models of the 

Hadith, the University of Aleppo. Research Journal. 

Series of Arts, Humanities and Educational 

Sciences, No. 93, 13-33. 

Zboon, A. (2010). Values That Are Reflected in Religious 

Programs in Jordan TV for Teenagers Students 

Sample in Ajloun Governorate. Umm Al-Qura 

University journal of social sciences.2 (2), 111 – 

164.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حممود مجال السلخي: القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن

 

77 

 

 

 

 

 

 

The Aesthetic Values Included In the Islamic Education Textbooks for the First Three Grades in Jordan 

 (analytical study) 

Mahmoud J. Alsalkhi 

Department of Educational Sciences - University of Petra 

Submitted 12-01-2019 and Accepted on 16-04-2019  

 

Abstract: The study aims to analyze the aesthetic values included in the content of the Islamic Education textbooks for 
the first three grades. In order to accomplish this goal, a list of the aesthetic values that should be included has been 
constructed. The list covered four main areas: the aesthetic of universe, the aesthetic of human being, the aesthetic of 
behavior, and the aesthetic of speech. Upon ensuring the credibility of the list, a tool has been established to analyze 
the content of the Islamic Education textbooks. The analysis showed the following results: the area of behavior 
aesthetic occupied the first rank with a repetition of 154 times in the curriculum content. The aesthetic of human 
being occupied the second rank with a repetition of 101 times. Then, the aesthetic of universe occupied the third rank 
with a repetition of 38 times. The final rank was occupied by the aesthetic of speech with a repetition of 36 times. 
Also, the results indicated an adverse balance of the repetition of aesthetic values in the first three areas. In Addition, 
it was shown a slow progress in the aesthetic values in the Islamic Education textbook for the third primary grade.  
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 ومؤشرات حتققها  ابجلامعات السعودية معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني  

 -دراسة ميدانية  -

 سعد بن عبد الرمحن آل محود 

 جامعة اجملمعة 

 هـ23/8/1440 وقبل - هـ2/6/1440 قدم للنشر

ابجلامعات    سعت الدراسة إلعداد معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني ومؤشرات حتققها من وجهة نظر القيادات األكادميية  املستخلص:
 (14( من القيادات األكادميية من )95، وطبقت املنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانة شارك يف اإلجابة عن أسئلتها )السعودية

ا، وتوصلت الدراسة إىل حتديد مخسة معايري الختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني مع بيان مؤشرات ( ختصص  20جامعة سعودية، ينتمون إىل )
امل فئات  من  اخلامسة  الفئة  واقع ضمن  املقرتحة  املعايري  إمجايل  على  الدراسة  أفراد  استجاابت  املعايري. وكانت  تلك  من  معيار  املتدرج ق حتقق كل  ياس 

:  على النحو اآليت، وجاء ترتيب املعايري من حيث املتوسط احلسايب ودرجة األمهية  (4.51موافق بقوة( مبتوسط حسايب )ىل درجة ) إاخلماسي اليت تشري  
التأهيل العلمي مبتوسط  ( بدرجة موافق بقوة، مث  5من    4.66، يليها التدريس مبتوسط )( بدرجة موافق بقوة5من    4.77)    السمات الشخصية مبتوسط

( 5من    4.15ا البحث والنمو العلمي مبتوسط )( بدرجة موافق بقوة، وأخري  5من   4.47( بدرجة موافق بقوة، مث خدمة اجملتمع  مبتوسط )5من    4.49)
 بدرجة موافق.

   .، أعضاء هيئة التدريسالتعليم العايلالكلمات املفتاحية: 



 ( م2019أكتوبر  /هــ1441الرايض )صفر   – 3العدد  – السعودية للعلوم الرتبويةاجمللة 

 

80 

 املقدمة 

تقوم اجلامعات السعودية بدور رئيس يف بناء اجملتمع، من خالل       
العمل ومن خالل  خرجييها الذي  يلتحقون بسوق  أحباث الدراسات ن 

اليت يقوم هبا أساتذة اجلامعات وطالهبا وكذلك عرب اخلدمات األخرى 
وتر من   و أتليف  وغريها،  واستشارات  تدريب  و  البداايت مجة  كانت 

عام  للمملكة  اجلامعي  الشريعة   1369  للتعليم  افتتحت كلية  عندما 
املكرمة أول جامعة سعودية وهي جامعة   يف حني   ، مبكة  كان ميالد 

عام   سعود  )السويد،1377امللك  ونظر  1439ه  محلة (،  لقلة  ا 
فقد حينها  السعوديني  من  أعضاء   الدكتوراه  من  عدد  استقطاب  مت 

التعاقد بعد ذلك  للتدريس واستمر  التدريس من خارج اململكة  هيئة 
اململكة وال سيما يف  الذي شهدته  العايل  التعليم  التوسع يف  يف ظل 

املاضية   القريبة  حراك    إذ السنوات  اململكة  نشط  شهدت  إنشاء ا  يف  ا 
القائم منها   برامج وختصصات جامعات جديدة وتوسعة  واستحداث 

إضافة إىل أن عملية استقطاب أعضاء هيئة التدريس من غري   خمتلفة،
مطلب   تعد  مستمر  السعوديني  إلثراء  ا  دولية اا  خبربات  اجلامعي  لتعليم 

التعليمية وتعزيز دور الكوادر الوطنية  متنوعة تسهم يف تطوير العملية 
 ة. وهذا معمول به يف كثري من اجلامعات العاملي 

السعودية       نظام  أ واجلامعات  مامها مهام رئيسة نص عليها 
من   األوىل  املادة  يف  ولوائحه  واجلامعات  العايل  التعليم  جملس 

عامة   التعليم    إذأحكام  بتوفري  تقوم  اجلامعات  أن  فيها  جاء 
العلمي،   ابلبحث  والنهوض  العليا،  والدراسات  اجلامعي، 
نطاق   يف  اجملتمع  وخدمة  والنشر،  والرتمجة  ابلتأليف،  والقيام 

ويعد األستاذ اجلامعي  (،  1436اختصاصها. )جملس التعليم العايل، 
بة منها، فهو  ركيزة أساسية يف حتقيق اجلامعة لتلك املهام املطلو 

ابألدوار   القيام  ويتوىل  األحباث  وجيري  ابلتدريس  يقوم   الذي 
إىل   ابإلضافة  واجلامعة  والكلية  القسم  مستوى  على  القيادية 
السياق   اليت ختدم اجملتمع، ويف هذا  الربامج  تقدمي  املسامهة يف 

اهلمداين   و  احلدايب  أداء  (2010)يرى  يرتبط   أن  اجلامعة 
وثيق  ارتباط   أبدا  أعضاءا   فبهم لوظائفهم، التدريس  هيئة  اء 
قدر اجلامعة، أداء يقاس رئيسة  بدرجة  كفاءهتم   وعلى 

العلمي   وحتقيق مهمتها أداء  يف تقدمها  يتوقف وإنتاجهم 
أن عضو هيئة التدريس الركيزة   (1434) ويد اهل ذكر وت  أهدافها،

األهم يف التعليم العايل ويف حتقيق أهداف اجلامعة ولذا يتوقف  
جناح اجلامعة ومسعتها على كفاءة وجودة عضو هيئة التدريس  

 إرشاد  يف  دور  من به  يقوم  ما فهو حمور العملية التعليمية جبانب 
إب غري أو األكادميية األمور يف الطلبة ويقوم   جراءاألكادميية 
 اللجان يف اعضو   خمتلفة ابإلضافة لكونه مستوايت  على  حبوث

وإضافة    السياسات العامة،  ترسم  اليت  اجلامعة  جلان  ويف اإلدارية 
ذلك   ومسات  ئاخلصا ن  فإ إىل  واالنفعالية  واملهنية  املعرفية  ص 

شخصية األستاذ اجلامعي هلا أثر كبري يف فاعلية وكفاءة العملية  
ويف   شخصيته  التعليمية،  وتشكيل  للطالب  العلمي  التحصيل 

)  ؤكدوي(،  2016  )القريشي،  ال  2010الشراري  اجلامعة  أن   )
تعن   مامل  اجملتمع  خدمة  على  وقادرة  فاعلة  تكون  أن  ميكن 
والكفاءة   التميز  ذوي  من  التدريس  هيئة  أعضاء  بتوفري 

   الشخصية واألكادميية.

 : مشكلة الدراسة
اجلامعات       أصحاب عنيت  ابستقطاب  أتسيسها  منذ  السعودية 

ذلك،  يف  وآلياهتا  جهودها  تنوعت  وقد  املميزة،  العلمية  الكفاءات 
التعليم العايل واجلامعات ولوائحه  ، مستندة يف ذلك ملا ورد يف نظام 

ما   فقد السعوديني  غري  توظيف  الئحة  من  اخلامسة  املادة  حددت 
صحة البدنية وحسن السرية يشرتط يف املتعاقد واليت تناولت العمر وال 

جهة  مع  بعقد  مرتبط  غري  وكونه  املطلوبة  املؤهالت  على  واحلصول 
اجلامعة يف  للعمل  ومتفرغ  العايل،  أخرى  التعليم  جملس   (  1436 ،)

ويالحظ أن هذه املعايري مل تشتمل على ما يتعلق ابجلوانب التدريسية 
جملتمع، وهذا وال على اإلنتاج البحثي أو مسامهات املتقدم يف خدمة ا

النقص يف املعايري انعكس على حد اطالع الباحث على النماذج اليت 
مرجع   لتكون  اجلامعات  بعض  مناسبة أعدهتا  مدى  على  احلكم  يف  ا 

املتقدمني من غري السعوديني لاللتحاق ابجلامعات السعودية، ومع أن 
التدريس تعد من أهم املراحل، وذلك  مرحلة االختيار ألعضاء هيئة 

ا للجامعة ويسهم اختيار عضو هيئة التدريس الكفء يعد مكسب    أن 
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أداء اجلامعة لرسالتها وحتقيق أهدافها، كما أن اختيار  بدور كبري يف 
غري  التدريس  هيئة  فعضو  الكثري،  اجلامعة  سيكلف  الكفء  غري 
يف  والبحثية  التعليمية  العملية  على كفاءة  أثره  سينعكس  الكفء 

يسببه قد  ما  مع  وكثرة   اجلامعة،  املخرجات  مستوى  يف  تدين  من 
يف  السيء  االختيار  تسبب  ورمبا  والطالبات،  الطالب  من  الشكوى 

وبدال   مسعتها،  تشويه  أو  اجلامعة  إحراج  إىل  تؤدي  أن مواقف  من   
عون   عبئ  يكون  يصبح  للجامعة  عملية   لواقع  الناظر  إن  إال  عليها،  ا 

أن   السعودية سيالحظ  اجلامعات  واليت عادة التعاقد يف  التعاقد  فرق 
عمداء  أو  اجلامعات  من وكالء  اجلامعية  القيادات  بعض  من  تتكون 
اهتماماهتا  تنصب  ما  عادة  األقسام  رؤساء  أو  أو وكالئهم  الكليات 
دون  للمتقدم،  العلمي  والتأهيل  الشخصية  والسمات  املؤهل  على 
الكليات  قيادات  معظم  أن  وذلك  التدريسية  املهارات  على  الرتكيز 

 يف جمال ليسوا ابلضرورة مؤهلني تربواي     -حبكم التخصص  -اجلامعية  
من  والتمكن  التعليمي  املوقف  لقيادة  املطلوبة  السمات  أو  التدريس 

مع مبهارة  و   التعامل  مثالطالب،  هبذ  من  اجلوانب    هفعنايتهم 
أن   املتوقع  من  منها  املتقدم  متكن  على  احلكم  على  وقدرهتم 

تأهيل املسبق، ويضاف إىل ذلك  تكون ضعيفة حبكم غياب ال
الغالب أعضاؤها من سنة ألخرى يف  يتغري  التعاقد  فرق    -أن 

القيادية يف اجلامعة   املناصب  تغري  فتأيت فرق جديدة    -حبكم 
هبذه املهمة وليس لديها   والرتبوية للقيام اإلدارية  تنقصها اخلربة

ارات  التدريس وامله هيئة لعضو والرتبوية األساسية إملام ابملهام
اليت ينبغي أن يتمكن منها وال القدرة على احلكم على معرفة  
املوقف   وإدارة  التدريس  مهارات  من  املتقدم  متكن  درجة 
فريق   ويتعامل  الطالب،  مع  التعامل  على  والقدرة  التعليمي 
للرتشح   املتقدمني  على  للحكم  أعدت  استمارة  مع  التعاقد 

هادات  ها الجتلعضوية التدريس تتسم ابلعمومية وختضع معايري 
ا على جودة  ا يؤثر سلب  وهذا أيض    ، وتفسريات من جيري املقابلة

نظر   معقدة  عملية  االختيار  وعملية  االختيار،  ألهنا  عملية  ا 
هيئة   عضو  يف  متعددة  جوانب  توافر  من  التحقق  تتطلب 
التدريس ترتبط مبؤهالته وبسماته الشخصية والسلوكية ومهاراته  
التدريسية والبحثية وحسن تعامله مع اآلخرين ومهاراته القيادية  

وهذه اجلوانب بعضها ميكن التحقق منها من خالل االطالع  
وجوانب   الواثئق  و  املستندات  ابلسمات  على  تتعلق  أخرى 

من   ميتلكه  وما  التدريس  على  وقدرته  والسلوكية  الشخصية 
مهارات يصعب اجلزم بوجودها وختضع خلربة من جيري املقابلة  
تلك   وجود  مدى  على  للتعرف  يستخدمها  اليت  واألدوات 
حمددة   أو  اثبتة  معايري  حتديد  يف  الصعوبة  وتكمن  الصفات، 

ري املقابلة، ولذا فإن  بسبب اختالف خربات ومؤهالت من جي
واقع اختيار أعضاء هيئة التدريس يستدعي وجود معايري علمية  
ميكن   واضحة  مؤشرات  ذات  التدريس  هيئة  أعضاء  الختيار 
تطبيقها من فرق التعاقد للتوصل إىل تصنيفات دقيقة وصادقة  

( أن هناك  2016)القريشي  للمتقدمني ويف هذا السياق يرى  
معيار  لتحديد  ملحة  والتدريسية    حاجة  املهنية  للكفاءات 

متفق   أييت  وهذا  اجلامعي،  له  لألستاذ  ذهب  ما  مع  شويع  ا 
 اجلامعات  يف التدريس هيئة  عضو ألمهية ا( يف قوله نظر  2009)

 .  ضرورية  أصبحت التدريسية  اهليئة عضو وانتقاء معايري فإن
ونظر       سبق  ما  على  اجلامعي  وبناء  األستاذ  دور  ألمهية  ا 

اجلامعات  وكون   أتسيس  منذ  مستمرة  عملية  استقطابه  عملية 
السعودية وإىل يومنا هذا، وابلنظر لألدوار املتعددة املطلوبة من  
اجلامعة واليت تتطلب وجود كفاءات علمية عالية التأهيل متتلك  
الكافية يف جمال البحث والتدريس والقدرة على بناء   املهارات 

املشاركة الفاعلة يف حتقيق  فرق العمل و التعامل مع اآلخرين و 
يف   اجلامعات  بني  اخلربات  تكامل  ورغبة يف  اجلامعة،  أهداف 
الوصول ألفضل املعايري الختيار األستاذ اجلامعي، فإن السؤال  
اختيار   معايري  ما  هو:  الدراسة  حوله  تتمحور  الذي  الرئيس 
أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني وما مؤشرات حتققها من  

 قيادات األكادميية ابجلامعات السعودية ؟ وجهة نظر ال 
 : وينبثق عنه األسئلة اآلتية 

عينة  ما معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر   •
 ؟   الدراسة
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املعايري   • معرفة مدى حتقق  من خالهلا  يتم  اليت  املؤشرات  ما 
من   السعودية  اجلامعات  يف  للتدريس  املتقدمني  يف  املطلوبة 

 ؟  عينة الدراسةوجهة نظر 

 هدف الدراسة: 
إعداد معايري الختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني      

القيادات   نظر  وجهة  من  حتققها  األكادميية  ومؤشرات 
مرجع   لتكون  السعودية  مساعد  ابجلامعات  للجامعات  ا  ا 

السعودية يف اختيار الكفاءات العلمية املميزة من أعضاء هيئة  
 التدريس غري السعوديني عند عملية التعاقد للجامعات.   

 : أمهية الدراسة 
 تكتسب الدراسة أمهيتها من عدة جوانب ومن ذلك:   
لعلمية املميزة يسهم بشكل كبري  استقطاب أصحاب الكفاءات ا   •

 يف جناح اجلامعات السعودية و جودة خمرجاهتا. 
الختيار   • السعودية  اجلامعات  خدمة  يف  الدراسة  تسهم  أن  يؤمل 

أفضل الكوادر املتقدمة للتدريس يف اجلامعات السعودية عند عملية  
 التعاقد.

خمتلف   • من  السعودية  اجلامعات  قيادات  من  عدد كبري  مشاركة 
العلمية   الكفاءات  اختيار  ومؤشرات  معايري  يف حتديد  التخصصات 
املميزة من أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني عند عملية التعاقد، 

الق من  املشاركني  وجامعات  ختصصات  قاعدة  يادات  واتساع 
، مما يثري هذه الدراسة ويعزز من فرصة األكادميية يف هذه الدراسة

عند   نتائجها  تطبيق  من  جناح   التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التعاقد 
 . خمتلف التخصصات 

 مصطلحات الدراسة: 
العايل   التعليم  جملس  نظام  حدد  التدريس:  هيئة  أعضاء 

واأل  اخلامسة  مادته  يف  ولوائحه  هيئة  واجلامعات  أعضاء  ربعني 
أبهنم  املشاركون    -2األساتذة    -1:التدريس    -3األساتذة 

 ( 1436التعليم العايل ،دون ) جملس األساتذة املساع

املعايري: يعرف املعيار وفق ما ورد يف معجم املصلحات الرتبوية  
أبنه " مقياس خارجي للحكم على األشياء أو لتقدير صحتها  
أو   املرجعية  األطر  أو  األمنوذجية  القواعد  "متثل  املعايري  وأن   "
سلوكيات   عليها  نقيس  أو  خالهلا  من  حنكم  اليت  الشروط 

األعمال   أو   ، اجلماعات  أو  التفكري  األفراد  أمناط  و 
  " والنجارواإلجراءات  يف    ( 285ص، 2003، )شحاته  واملعايري 

وجود   من  للتحقق  تستخدم  حمكات  هي  الدراسة  هذه 
الصفات والقدرات واملهارات واملؤهالت املطلوبة يف املتقدمني  

 للتدريس يف اجلامعات السعودية.  
مؤشرات: ورد يف معجم مصطلحات الرتبية " لغة: )مادة : ش  
ابليد   الشيء  تعيني  وهي  اإلشارة  من  مؤشر  يقال   ،) ر  و 

واصطالح    وغريها، منه  املراد  يفهم  بشيء  يعطي  ا والتلويح   :
مجالية ال متثل الواقع بكل دينامياته  إ املؤشر حملة خاطفة وصورة  

أو بدقة علمية اتمة وهي ما تشري إىل البيانت واملعلومات اليت  
من   معينة  بدرجة  خنتربه  الذي  للشيء  اإلمجالية  احلالة  حتدد 

(، ويرى كل من )عبد  206  ،ص 2004الدقة ". )فلية والزكي،
وحسني، املؤشر  2005العزيز  أن   )Indicator  الصياغة هو   ،

يكون   أن  املتوقع  فمن  املعيار،  إجرائيا  عن  تنبثق  اليت  األبسط 
لكل معيار جمموعة من املؤشرات مصاغة بطريقة أكثر إجرائية.  
ويقصد ابملؤشرات يف هذه الدراسة الشواهد والعالمات الدالة  

 ملعيار. على درجة حتقق ا

 : اإلطار النظري
ركائز      أهم  من  التدريس  هيئة  عضو  .  العايل التعليم يعد 

اجلامعي   التعليم  رئيسة هي:  أبدوار  تقوم  اجلامعات  أن  وذلك 
يقوم   التدريس  هيئة  وعضو  اجملتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث 
  بشكل رئيس ابلدورين األول والثاين، ويسهم بفعالية يف الثالث 

ا.)اخلرابشة فإن  2012،والسعايدة  اهلباه،   جلعافرة، ،  ولذا   ،)
املهارات   أساتذهتا  يف  تتوافر  أن  على  حترص  اجلامعات 

األدواروالكفااي هبذه  للقيام  املأمولة  العراقي  قرشم)  ت   ،
أداء    (،2012والثقفي، يف  اجلامعي  لألستاذ  األمهية  هذه  وإزاء 
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اجلامع  أهدافها  رسالة  وحتقيق  املطلوبة  ة  السمات  عرض  سيتم 
 يف األستاذ اجلامعي من خالل املصادر اآلتية:  

املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام جملس التعليم   •
   .العايل 

يئة الوطنية  املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام اهل •
 . لالعتماد األكادميي 

نظر   • وجهة  من  اجلامعي  األستاذ  يف  املطلوبة  املواصفات 
 . القيادات األكادميية 

نظر   • وجهة  من  اجلامعي  األستاذ  يف  املطلوبة  املواصفات 
 . أعضاء هيئة التدريس

نظر   • وجهة  من  اجلامعي  األستاذ  يف  املطلوبة  املواصفات 
 . الطلبة 

املعايري   أوًل  جملس  :  نظام  يف  اجلامعي  األستاذ  يف  املطلوبة 
 . التعليم العايل 

أشار نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه إىل ما       
السعودي ومن   التدريس غري  أن يكون يف عضو هيئة  يشرتط 

اخلامسة املادة  يف  ورد  ما  يف  ذكر   فقد  ،ذلك  يشرتط  أنه  ت 
    : املتعاقد أن يكون

ستني سنة  من العمر عشرين سنة ومل يتجاوز  قد أكمل     -1
يف    ، ميالدية للعمر  األعلى  احلد  جتاوز  اجلامعة  جمللس  وجيوز 

ومخس   املشاركني  واألساتذة  لألساتذة  سنوات  عشر  حدود 
جملس   توصية  على  بناء   وذلك  املساعدين  لألساتذة  سنوات 

الكلية وثالث سنوات ابلنسبة للفئات األ خرى  القسم وجملس 
 بناء  على توصية جهة عملهم.  

للخدمة   -2 صحيا   حديثة  الئقا   صحية  شهادة  مبوجب   ،
 صادرة من جهة طبية تعرتف هبا اجلامعة.  

 حسن السرية واألخالق.    -3
 حائزا  على املؤهالت املطلوبة للوظيفة.    -4
 غري مرتبط بعقد مع جهة أخرى ابململكة.     -5

اجلامعة -6 يف  للعمل  العايل،  .  متفرغا   التعليم  (، 1436)جملس 
شروط أن  عشرة  اخلامسة  املادة  يف  جاء  فقد  للمؤهالت   وابلنسبة 

 : يتالتعيني ما أي
ستاذ املساعد: حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا أو حصل األ

 جامعة تعرتف هبا اجلامعة.على اللقب من  
 األستاذ املشارك: حاصل على الدرجة من جامعة تعرتف هبا اجلامعة 

اجلامعة األستاذ:   هبا  تعرتف  من جامعة  اللقب  )جملس   .حاصل على 
العايل، مل 1436التعليم  الالئحة  أن  يالحظ  السابق  العرض  ومن   ،)

التدريس   مهارات  من  التدريس  هيئة  والتقومي ومل تشرتط متكن عضو 
 تتطرق خلدمة اجملتمع. 

ا: ما ورد من املعايري  املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام  اثني  
 . اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي

هيئة        أفراد  يكون  أن  األكادميي  لالعتماد  الوطنية  اهليئة  اشرتطت 
الالزمة   اخلربة  ولديهم  مناسبة  بصورة  مؤهلني  للقيام التدريس 

مالئمة  تدريسية  اسرتاتيجيات  يطبقوا  وأن  التدريسية،  مبسؤولياهتم 
للنواتج التعليمية املختلفة، وأن يشرتكوا يف األنشطة املناسبة لتحسني  

 . (2015  ، يئة الوطنية لالعتماد األكادميي)اهل   كفاءاهتم التدريسية 
 : ا: متطلبات من وجهة نظر القيادات األكادمييةاثلث  

ينبغي  ذكرت   اليت  األمور  من  أن  والقرين  الثبييت  دراسة  نتائج 
تقومي عضو هيئة التدريس يف ضوئها من وجهة نظر القيادات  
الساعات   أثناء  االلتزام مبواعيد احملاضرات والوجود  األكادميية: 

واإلبداع والتجديد يف طرق التدريس وأساليبه، ورغبة    املكتبية، 
تطوير   يف  التدريس  هيئة  األداء  مهني  نفسه  عضو  تقومي  وأن  ا، 

اجملالت   يف  النشر  خالل  من  يتم  التدريس  هيئة  ألعضاء  البحثي 
املقبولة العلمية   أو  املنشورة  املشرتكة  والبحوث  احملكمة،  املتخصصة 

للنشر، والكتب املؤلفة كمؤلف منفرد أو أساسي، والبحوث املقدمة 
العلمي  والندوات  املؤلفة  ةللمؤمترات  والكتب  وتقومي ،  اثن،  كمؤلف 

مدى  خالل  من  واجملتمع  اجلامعة  خدمة  يف  التدريس  هيئة  عضو 
الدراسات  طالب  على  واإلشراف  األكادميي،  اإلرشاد  يف  املشاركة 
العليا، واملشاركة يف جلان اجلامعة، ويف أعمال القسم اإلدارية )الثبييت 

)1413والقرين، العجمي  دراسة  وتناولت  اخلصائص 2009(،   )
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العقليةسية،  التدري  الشخصية،    واخلصائص  واخلصائص  واملعرفية، 
هيئة   عضو  هبا  يتمتع  أن  ينبغي  اليت  االجتماعية،  واخلصائص 
جبامعة   الكليات  وعمداء  األقسام  رؤساء  نظر  وجهة  من  التدريس 
امللك سعود ابلرايض، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أهم السمات  

ذ اجلامعي: التمسك ابلقيم الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا األستا
الثانية  املرتبة  يف  وجاء  طالبه،  بني  نشرها  على  والعمل  األخالقية 

االستماع ء أعماله، وكذلك اإلصغاء اجليد و اجلدية واإلخالص يف أدا 
إىل طالبه، والعدالة بني طالبه يف عطائه وتقوميه، وأن أهم اخلصائص 

امعي هي: التمكن من التدريسية اليت جيب أن يتحلى هبا األستاذ اجل 
بتسلسل منطقي،  العلمية وتقدميها  العلمية، مث اإلحاطة ابملادة  املادة 

النظري   تشجيع مث   احملتوى  وربط  العلمية  املناقشة  على  الطالب 
ابجلانب التطبيقي، وأن أهم اخلصائص العقلية واملعرفية اليت جيب أن 

ام آرائهم، مث يتحلى هبا األستاذ اجلامعي هي: اإلصغاء لطالبه و احرت 
القدرة على ربط العلم بقضااي اجملتمع، واثلثها توزيع خطة دراسية تبني 

  متطلبات املادة اليت يدرسها.
 :ا: املتطلبات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسرابع  
أولوايت الكفاايت األخالقية املطلوبة يف عضو هيئة التدريس من      

الطلبة، احرتام أوقات  بني العدالة حَتقيقوجهة نظر أعضاء التدريس  
العلمية، االهتمام ابلنزاهة العلمية، تقدمي  االلتزام ابألمانة  احملاضرات،

، متثل األمانة يف خمتلف جوانب صلحة العامة على املصلحة اخلاصةامل
اآلخرين،   الوفاء ابلعهد مع  التقنية وأما  السلوك،  الكفاايت  أولوايت 

لكرتوين يف : توظيف التدريب اإل هيفئة التدريس  املطلوبة يف عضو هي 
معرفة  التعليمية،  العلمية  املواقع  إىل  الطلبة  إرشاد  املقررات،  تدريس 
لدى الطلبة،  الذايت  التعلم  تنمية مهارات  اجليدة،  التعليمية  الربجميات 

 . (2011( يف احملاضرات )العتييب،  (power pointاستخدام  
 :الطلبة ا: السمات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر خامس  

عدد من الدراسات السمات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من   ت تناول
( القريشي  دراسة  ذلك  ومن  الطلبة،  نظر  وتوصلت   ، (2016وجهة 

من  اجلامعي  لألستاذ  املتطلبة  والتدريسية  املهنية  الكفاءات  أن  إىل 
التمكن  وجهة نظر الطلبة تتمحور   حول: شخصية األستاذ اجلامعي، 

واألنشطة.  وامله العلمي   والتقومي  اإلنسانية،  والعالقات  حني ين،    يف 

واجلوارنه، )القضاة  يفضلها طالب  2009  ذكر  اليت  السمات  أن   )
املعاصر،   اجلامعي  التدريس  هيئة  عضو  يف  خالد  امللك  جامعة 

املرتبة   يف  الشخصية  السمات  اآليت:  النحو  على  مث جاءت  األوىل 
تالها جمال السمات االجتماعية، وجاءت السمات األكادميية املهنية 

 الكفاءات( إىل أن  2004أشار احلكمي )  يف حنييف املرتبة الثالثة،  
 حول الطالب تتمحور نظر وجهة من لألستاذ اجلامعي املتطلبة املهنية
 للمحاضرة وتنفيذها، واإلعداد الشخصية هي: ةكفاءات رئيس  ست

والتقومي، والعالقات واألنشطة   والنمو  العلمي والتمكن اإلنسانية، 
  .احلفز والتعزيز املهين، وأساليب

ميكن إمجال ما عنيت به التنظيمات ومن خالل العرض السابق       
الرمسية يف وزارة التعليم وكذلك نتائج الدراسات اليت حبثت يف اجلوانب 
القيادات  نظر  وجهة  من  اجلامعي  التدريس  هيئة  عضو  يف  املطلوبة 
األكادميية وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطالب يف اجلوانب اآلتية: 

حسن السرية، واحلصول على ا،  ا صحي  مناسبة العمر، أن يكون الئق  
التدريسية،  مبسؤولياته  للقيام  الالزمة  اخلربة  ولديه  املطلوب،  املؤهل 
والتمكن من املادة العلمية، والتحلي ابألمانة العلمية، واخللق احلسن 

على عرض   والعالقات اإلنسانية الطيبة مع الزمالء والطالب، والقدرة 
منط وبتسلسل  واضحة  بلغة  العلمية  اسرتاتيجيات املادة  وتطبيق  قي، 

الوظيفي،  واالنضباط  احلديثة،  التقنية  وتوظيف  مالئمة  تدريسية 
العدالةوالكفاءة   مع حتري  الطالب  تقومي  توظيف   ، يف  على  والقدرة 

والتعزيز أساليب من . احلفز  يكون  البحثية  للكليات  يستقطب  ومن 
 . العلماء أو الباحثني النشطني

 : الدراسات السابقة
مبعايري        املتعلقة  الدراسات  على  الوقوف  يف  الباحث  اجتهد 

التدريس،   هيئة  أعضاء  أي  غرياختيار  على  يقف  مل  دراسة   ة أنه 
معايري  يف  حبثت  اليت  للدراسات  فلجأ  الدراسة،  مبوضوع  مباشرة 
تقومي أعضاء هيئة التدريس، لقرهبا من موضوع الدراسة واشرتاكها 

معايري   يف  البحث  يف  ذلك تقومي  معها  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء 
( اليت سعت إلعداد مقياس للكفاءات املهنية 2016دراسة القريشي )

الطلبة   نظر  وجهة  من  اجلامعي  لألستاذ  املتطلبة   يفوالتدريسية 
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املهنية  الكفاءات  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت  خمتلفة،  ختصصات 
تت الطلبة  اجلامعي من وجهة نظر   يفبلور  والتدريسية املتطلبة لألستاذ 

كفاءات مهمة هي: شخصية األستاذ اجلامعي والتمكن العلمي   أربع
للعالقات الودية   واملهين  والعالقات اإلنسانية والتقومي واألنشطة، وأن 

عل  اإلجيايب  أثرها  والطلبة  األساتذة  الطالب بني  مهم  شحذ  ى 
 . للتحصيل العلمي

إىل تقومي عضو اهليئة التعليمية يف   (2016راسة جرب )دوهدفت       
أقسام كلية الرتبية ابجلامعة املستنصرية من وجهة نظر طلبة الدراسات 

الكلية،   يف  اإلعداد  العليا  هي:  جماالت  ستة  الدراسة  استبانة  ومشلت 
والتخطيط للتدريس، البحث العلمي، االختبارات والدرجات، التفاعل  

الدراسية، السمات الشخصية،  ررات مع الطلبة يف قاعة احملاضرات، املق
أن  النتائج  وأظهرت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم 

 . ألداء مدرسيهم كانت بدرجة عالية تقومي طلبة الدراسات العليا
حني        )  يف  احلسيب  عبد  دراسة  األداء 2016عنيت  بتقومي   )

نظر  وجهة  من  القصيم  جبامعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريسي 
الطالب، واستخدمت املنهج الوصفي املسحي، ومت مجع البيانت من 
التخطيط  الشخصية،  السمات  على  اشتملت  استبانة  خالل 
للتدريس، الكفاءات التدريسية، التعامل مع الطالب، تقومي الطالب، 

حم أن  إىل  للتدريس،  وتوصلت  والتخطيط  الشخصية  السمات  وري 
 . متوسطةبدرجة  كانت  فقد  بقية احملاور وأما  كان بدرجة كبرية، 

     ( بدر  دراسة  إىل 2015وسعت   إعداد برنمج واقع دراسة ( 
 إعداد لربنمج املهنية املتطلبات وحتديد وأتهيله، اجلامعي األستاذ
والعمل األستاذ إعداده،  لربنمج عملية آلية اقرتاح  على اجلامعي، 

وطبقت املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها،  
 أعضاء ممارسة مدى  عن ( بدراسة للكشف 2014كما قام رضوان )

املرتبطة مبهنة  املهنية للكفاايت جيجل جبامعة اجلامعي التدريس هيئة
من الباحث   نظر وجهة التدريس  وطبق  الوصفالطلبة،  ي املنهج 

 اجلامعي التدريس هيئة أن أعضاء ، وتوصلت الدراسة إىلالتحليلي
الكفاايت الطلبة نظر وجهة من جيجل جبامعة املهنية،  ميارسون 

 عالية، والكفاايت بدرجة اإلنسانية والكفاايت التدريسية والكفاايت
 . بدرجة متوسطة  التقوميية التكنولوجية والكفاايت

)و        الفضل  دراسة  الكفاايت 2014استهدفت  قائمة  إعداد   )
تفضيال   أكثرها  ومعرفة  اجلامعي  لألستاذ  نظر املهنية  وجهة  من   

الوصفي  املنهج  وطبقت  السودانية،  اجلامعات  بعض  يف  الطالب 
البيانت،  جلمع  أداة  املهنية  الكفاايت  قائمة  وكانت  التحليلي، 

ة لألستاذ اجلامعي من وجهة وتوصلت الدراسة إىل أن الكفاايت املهني 
الشخصية، واإلعداد  رئيسة هي:  تتبلور حول جماالت  الطالب  نظر 
والتقومي،  واألنشطة  اإلنسانية،  والعالقات  وتنفيذها،  للمحاضرة 

  والتمكن العلمي والنمو املهين، وأساليب احلفز والتعزيز.
ريتشموند        وسوتو   مايرز   تيزو،   قورنق،   بيوسن،   ، وقام 

(Richmond,Boysen,Gurung,Tazeau,Meyers,&Sciutto,2014) 
بدراسة عن معايري التدريس للمدرس النموذجي لعلم النفس يف التعليم 

أ  للتفاعل املباشر  عرب النت، ومت تطبيق استبانة من   ماجلامعي، سواء 
التعليمية، والتقييم، واملناهج  التدريب واألساليب  ستة جماالت، وهي 
أن  وذكرت  للتدريس،  الطالب  وتقييمات  واحملتوى،  الدراسية، 

بعة ملا يستجد املدرسني النموذجيني مدربون بشكل جيد ولديهم متا 
ختصصهم جمال  دراية  ،يف  وهلم  جماهلم  يف  خرباء  التعلم   فهم  مببادئ 

مبني  العامة يف علم   ة األساسية  النفس واخلربة  أساس معرفة علم  على 
التقنيات   من  متنوعة  جمموعة  ويطبقون  اليت  الرتبية،  واالسرتاتيجيات 

وجذابون،   ومتحمسون  منفتحون  وأهنم  الطالب،  مشاركة  تعزز 
أمام  التحدث  و  التواصل  مهارات  من  ويضعون    ومتمكنون  اجلمهور، 

حيفزون الطالب لتلبية تلك التوقعات، ويديرون الصف  عالية و توقعات  
التكنولوجيا   استخدام  من  متمكنون  أساليبهم،  يف  ومرنون  مبهارة، 

 التعليمية.  
 أداء تقومي  مسامهة  درجة  على ( للتعرف 1434ويف دراسة اهلويد )     

التعليم رفع يف التدريس  هيئة  عضو  نظر وجهة  من  اجلامعي  جودة 
استخدمت  أم جامعة  يف والطالبات التدريس هيئة  عضوات  القرى 
وتكو   الوصفي املنهج  الباحثة   مجيع من الدراسة  جمتمع ن التحليلي، 

 أم جامعة  يف  الرتبوي اإلعداد والدبلوم  وطالبات  التدريس هيئة  عضوات
حماور:   ستة  من مكونة  استبانة  املعلومات جلمع اُستخدمت  القرى،
 اإلمكانت توظيف والتعليم،  التعلم مصادر تفعيلاملنهج،   تطوير

عضو  تطوير  والتقومي،  القياس أساليب  توظيف  املادية،   هيئة أداء 
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 من جمموعة  إىل الدراسة  وخلصت   . الطالب على التأثري التدريس، 
 يف  التدريس هيئة عضو أداء  تقومي  مسامهة درجة أن أمهها: من  النتائج 

وذلك بدرجة جاء اجلامعي التعليم جودة رفع  نظر وجهة  من كبرية 
وأوصت   أم جامعة  يف والطالبات التدريس هيئة  عضوات القرى، 

ابلتأكيد  التدريس هيئة  عضو أداء لتقومي  منوذج بناء على الدراسة 
 تؤكد معايري وضع من حيث  اجلامعي  التعليم جودة رفع على يساعد
التعلم   مصادر تفعيلو  والتقومي،  القياس وأساليب  املنهج  تطوير   على:

 على التأثري وضرورة املادية،  لإلمكانت املناسب  التوظيف ,والتعليم، 
  .التدريس عضو هيئة  أداء وتطوير الطالب، 

     ( الصمادي  دراسة  اهتمت  املمارسات  2013وقد  جودة  بتقومي   )
وجهة   من  جنران  جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التدريسية 

جماالت: مهارات التخطيط  أربعة  الدراسة على  نظرهم، واشتملت أداة  
االتصال   ومهارات  الطلبة،  تعلم  تقومي  للتدريس،  التنفيذ  للتدريس، 
املهارات   إلمجايل  اجلودة  مستوى  حتقيق  النتائج  وأظهرت  والتواصل، 

الطلبة    جود فروق ذات داللة يفوجلميع اجملاالت، وو  جمايّل تقومي تعلم 
لصاحل   االجتماعي  النوع  متغريّي  على  والتواصل  االتصال  ومهارات 
اإلنث واملؤهل األكادميي لصاحل محلة الدكتوراه، كما وجدت فروق يف 
التدريسية   اخلربة  متغري  على  واألداة ككل  للتدريس  التخطيط  جمال 

فأكثر(، أما  10)   لصاحل ذوي اخلربة املرتفعة  ابلنسبة ملتغري نوع  سنوات 
لصاحل   التدريس  تنفيذ  مهارات  جمال  يف  فروق  ظهرت  فقد  الكلية 

   .األعضاء يف الكليات العلمية 
دراسة       الالزمة  1433) لفتة  وعنيت  املهارات  عن  ابلكشف   )

التخطيط   وهي:  اجلامعي،  التعليم  مستوى  يف  الناجح  للتدريس 
املناقشة، اختيار    للتدريس،  وعرض الوسائل اإللقاء، طرح املقدمات، 

تلخيص املعلومات، االستفادة من التغذية الراجعة،   ، التعليمية والتقنية
فعل  لردود  اإلحساس  التعليمي،  املوقف  تفاصيل  على  السيطرة 

ذاتي   الصف  ضبط  على املتعلمني،  اخلرباء  موافقة  نسبة  وبلغت  ا، 
 %. 95جدوى تلك املهارات  

 أداء لتقومي أداة بناء ىلإ (  2012) سعت  فقد  دراسة عزيز    وأما      
 الدراسات طلبة نظر وجهة من جامعة دايىل يف التدريس هيئة أعضاء

 من األداة، وتوصلت إىل جمموعة تلك خالل من أدائهم وتقومي العليا

 من وجهة التدريسيني أداء يف واضح  ضعف  تسجيل أمهها من النتائج
سجلت  اليت الفقرات بعض ابستثناء اجملاالت  مجيع  يف الطلبة نظر

 الظروف  ىلإ الضعف   هذا الباحث وعزى  التدريسيني لصاحل
 التدريسي أداء سلبا  على نعكسا مما  البلد هبا مير اليت االستثنائية

 .والتوصيات املقرتحات من جمموعة البحث هناية يف وقدم
العتييب )      للتعرف ع(  2011وأجرى  الكفاايت دراسة  لى أولوايت 

التقنية اليت ينبغي أن تتوافر لدى األستاذ اجلامعي، وطبق األخالقية و 
املنهج الوصفي املسحي، وكانت أداة الدراسة استبانة موجهة ألعضاء 

بكلييت  التدريس  واخلرج  هيئة  جنران  جامعيت  يف  وتوصلت   ، الرتبية 
لدى  تتوافر  أن  ينبغي  اليت  الكفاايت األخالقية  أوىل  أن  إىل  الدراسة 
األستاذ اجلامعي حتقيق العدالة بني الطلبة مث احرتام أوقات احملاضرات 

الكفاايت   أوىل  وأن  العلمية  ابألمانة  أن وااللتزام  ينبغي  اليت  التقنية 
وين يف تدريس لكرت تاذ اجلامعي هي توظيف التدريب اإلتتوافر لدى األس 
لكرتونية ومعرفة الربجميات د الطلبة إىل املواقع العلمية اإلاملقررات مث إرشا 

 التعليمية اجلديدة. 
الثويين     دراسة  العال   ويف  أساليب 2010)   وعبد  على  للتعرف   )

واجلامعات  العربية  ابجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  تقييم  وأدوات 
االستفادة من تلك التجارب لتطوير منوذج لتقييم األمريكية، ملعرفة كيفية  

منهج البحث املقارن،   ان أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات، طبق الباحث
ا من األدوات املستخدمة لتقومي أداء عضو وخلصت الدراسة إىل أن كثري  

هيئة التدريس ابجلامعات تتباين فيما بينها من حيث اجلوانب اليت ينبغي 
تتباين من حيث كيفية صياغة بار عند التقومي أن تؤخذ يف االعت ، كما 

أعضاء  لتقومي  وحدة  إبنشاء  الدراسة  وأوصت  فيها  املتضمنة  املهارات 
العملية  تقومي  أهدافها:  من  يكون  العربية  ابجلامعات  التدريس  هيئة 
التعليمية من خالل قياس مؤشرات األداء ألعضاء هيئة التدريس،  

ألدوات الالزمة للتقومي، نشر ثقافة  تصميم مناذج االستمارات أو ا
تقومي   اجلامعة، ومتابعة  التدريس وطالب  بني أعضاء هيئة  التقومي 

يف نظم التعليم اجلامعي اجلديدة مثل التعليم املفتوح والتعليم    األداء 
 عن بعد. 

ديالين      جونسون، وقام  وترسالن   ،    جونسون 
(Delaney,Johnson,Johnson,&Treslan,2010) .   ملعرفة بدراسة 
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لكل  الفعال  التدريس  مسات  ،حول  ميمورايل  جامعة  طالب  تصورات 
من التعليم داخل احلرم اجلامعي والتعليم عن بعد، وجلمع املعلومات مت 
توزيع استبانة على عينة الدراسة، وتوصلت إىل تسع خصائص للتدريس 

امعيني يف جامعة ميمورايل هي: االحرتام، املعرفة، الفعال للمعلمني اجل 
 ودود، املشاركة، التواصل، التنظيم، االستجابة، املهنية، روح الدعابة. 

( فقد سعت لبيان اخلصائص التدريسية 2009وأما دراسة العجمي )    
، اليت ينبغي أن يتمتع هبا عضو واملعرفية والشخصية واالجتماعية  والعقلية 

ابلرايض، هيئة   سعود  امللك  جامعة  على  الدراسة  تطبيق  ومت  التدريس 
( الدراسة  عينة  الكليات 50ومشلت  وعمداء  األقسام  رؤساء  من   )

يف  جاءت  الشخصية  اخلصائص  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت  ابجلامعة، 
 املرتبة األوىل، أما اخلصائص االجتماعية ففي املرتبة الرابعة واألخرية. 

( إىل تقدمي إطار منوذجي 2008الرب و رقادة )   دراسة أيب وسعت      
يغطي  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  التدريسية  اهليئة  أعضاء  أداء  لتقومي 

وخدمة   مجيع  علمي  وحبث  تدريس  من  التدريس  هيئة  عضو  واجبات 
و منها  للمجتمع،  تنبثق  اليت  املؤسسة  ألهداف  تبعا   تكييفه  ميكن 

الت  هيئة  و دريس،  واجبات عضو  الطالب  تقومي  إىل  التقوميويستند   على 
على تقومي الزمالء ورئيس القسم والعميد، الـذايت لعـضو هيئـة التدريس و 

والتقدير النهائي يتم من قبل وحدة ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة 
( Ralph, 2003بناء على النقاط اليت حصل عليها. كما قام رالف )

األسات  مسات  على  للتعرف  اجلامعاتبدراسة  إحدى  يف  الفاعلني    ذة 
ية:  االلتزام ابملتعلمني، معرفة املواد، تالكندية وتوصلت إىل السمات اآل 

 ، والتعاون مع اآلخرين. وإدارة البيئة، الرغبة يف التحسنتنظيم  
املنهج       استخدم  أغلبها  أن  يالحظ  السابقة  للدراسات  وابلنظر 

البيانت   مجع  وكان  الدراسة الوصفي  لعينة  موجهة  استبانة  ابستخدام 
)الثويين دراسة  العالو   عدا  البحث 2010  ، عبد  منهج  طبقت  اليت   )

أداء  تقومي  حول  متحورت  أهنا  يف  الدراسات  تلك  واشرتكت  املقارن، 
أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل وتباينت يف جوانب تركيزها وإن 

عل التدريسيغلب  األداء  على  الرتكيز  التقومي   ، يها  جهة  يف  واختلفت 
نظر  بوجهة  عين  وبعضها  الغالب  وهو  الطلبة  آراء  أبخذ  عين  فبعضها 
بعضها  عين  والعمداء، كما  األقسام  ورؤساء  التدريس  هيئة  أعضاء 
لالستفادة  التدريس  هيئة  ملعرفة كفاءة عضو  ومعايري  آلية  إىل  ابلوصول 

التعاقد مع عضو   من ذلك يف عملية التقومي والتطوير والرتقية واستمرار 
 . ئة التدريس أو إيقاف التعاقد معههي
هذه     هيئة   فقد   الدراسة  وأما  أعضاء  اختيار  ملعايري  للتوصل  سعت 

على  للتعرف  وسعت  السعودية  اجلامعات  يف  التعيني  بغرض  التدريس 
أعضاء  من  السعودية  اجلامعات  يف  للعمل  املتقدم  يف  املطلوبة  املعايري 

الس  غري  التدريس  األكادميية هيئة  القيادات  نظر  وجهة  من  عوديني 
 14ت أكادميية من ابجلامعات السعودية، وقد مشلت عينة الدراسة قيادا 

سعودية  بلغت   جامعة  وتطبيقية  نظرية  ختصصات  يف   20يعملون 
لسابقة يف إثراء ا، وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات ا ختصص  

   ة. يف بناء أداة االستبان اإلطار النظري و 

 إجراءات الدراسة:
زايرة عدد   -قام الباحث ابإلجراءات اآلتية: إعداد اإلطار النظري      

من اجلامعات واالطالع على آلية التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غري 
إعداد  مث  التعاقد  عند  هبا  تسرتشد  اليت  والنماذج  واملعايري  السعوديني 

الدراسة   من صدق    -استبانة  وثباهتا  التحقق  الدراسة  التواصل   -أداة 
مجع   -مع القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية لتعبئة االستبانة  

 . كتابة التوصياتأسئلة الدراسة و   ن اإلجابة ع   -البيانت وحتليلها 
 : منهجية الدراسة 

الوصفي      املنهج  استخدام  يذكر  مت  وهو كما  عدس   ،  عبيدات، 
يعتمد  1993)  وكايد  الظاهرة كما(  أو  الواقع  دراسة  يف   على  هي 

 . ا أو كمي    ا كيفي  ا  ا ويعرب عنها تعبري  ا دقيق  الواقع ويهتم بوصفها وصف  
 حدود الدراسة:  

)عمداء   األكادميية  القيادات  على  الدراسة  تقتصر  املكانية:  احلدود 
يف   الكليات(  وكالء  الكليات،  وعمداء  التدريس،  هيئة  أعضاء 

 اآلتية:اجلامعات 
 اإلمام حممد بن سعود امللك سعود  أم القرى

 اإلمام عبد الرمحن امللك خالد  طيبة 
 حائل  جملمعة ا الباحة 
 األمرية نورة جازان  القصيم

 لكرتونية اجلامعة السعودية اإل  رانجن 
 هـ 38/1439جترى الدراسة يف العام اجلامعي :احلدود الزمنية 
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األكادميية  ن جمتمع الدراسة من القيادات  يتكو    جمتمع الدراسة: 
   .يف اجلامعات السعودية يف حدود هذه الدراسة

الدراسة:  الدراسة من )ت  عينة  قائد  95كونت عينة  أكادميي  (  ا  ا 
   . جامعة سعودية  14ينتمون إىل 

الدراسة  السابقة  انطالق  :  أداة  والدراسات  النظري  اإلطار  من  ا 
الباحث إبعداد   البيانت اشتملت على مخسة  قام  استبانة جلمع 

   .معايري وكل معيار له عدد من املؤشرات

 على  عرضها مت  الدراسة أداة  صدق من  للتحقق   :األداة  صدق
إلبداء يف  األساتذة من عدد السعودية،   آرائهم اجلامعات 

دقتها وملحوظاهتم حيث  ومدى   اللغوية وصياغتها العلمية من 
من  و الدراسة،   جملال مناسبتها الواردة  امللحوظات  تدارك  مت 

  مت مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة    لتعرف على ولاحملكمني  
حساب معامل االرتباط )ارتباط بريسون( بني البنود ودرجة احملور  

 : يةتاآل  ُتوّضحها اجلداول الذي ينتمي إليه ، كما
 1جدول 

 ليه العبارة إ  معامالت الرتباطات للعبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
 معامل الرتباط ابحملور  رقم العبارة  معامل الرتباط ابحملور  

 ول : التأهيل العلمي احملور األ 
1 0.407 ** 4 0.696 ** 
2 0.586 ** 5 0.589 ** 
3 0.607 ** 6 0.651 ** 

 السمات الشخصية ) من خالل املقابلة( احملور الثاين:  
1 0.632 ** 6 0.370 ** 
2 0.568 ** 7 0.667 ** 
3 0.716 ** 8 0.675 ** 
4 0.745 ** 9 0.531 ** 
5 0.685 ** 10 0.594 ** 

 احملور الثالث: البحث والنمو العلمي 
1 0.631 ** 5 0.868 ** 
2 0.782 ** 6 0.802 ** 
3 0.682 ** 7 0.793 ** 
4 0.789 ** 8 0.716 ** 

 احملور الرابع: التدريس )يقدم املرشح حماضرة أكادميية( 
1 0.651 ** 6 0.821 ** 
2 0.609 ** 7 0.781 ** 
3 0.625 ** 8 0.703 ** 
4 0.718 ** 9 0.718 ** 
5 0.801 **   

 احملور اخلامس: خدمة  اجملتمع 
1 0.902 ** 3 0.883 * 
2 0.901 **   

السابق      اجلدول  من  االرتباط  1)   يتضح  ُمعامالت  قيم  أن  (؛ 
عالية  -بني درجة العبارة، ودرجة احملور الذي تنتمي إليه العبارة،  
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إحـصائيًّا يعين وجود درجة    ،ومتوسطة، ومجيعها موجبة ودالـة  مما 
عالية من االتساق الداخلي، مبا يعكس درجة عالية من الصدق  

 لعبارات االستبانة.  

 2جدول 
 مُعامالت ارتباط بريسون حملاور الدراسة ابلدرجة الكلية لالستبانة 

 معامل الرتباط ابلدرجة الكلية لالستبانة احملاور
 0.635 التأهيل العلمي 

 0.753 السمات الشخصية )من خالل املقابلة( 
 0.856 البحث والنمو العلمي 

 0.878 التدريس )يقدم املرشح حماضرة أكادميية( 
 0.797 خدمة  اجملتمع 

 ( فأقل.0.01دالة عند مستوى الداللة )**
قيم ُمعامالت االرتباط بني درجة  ( أن  2يتبنّي من اجلدول )    

،  احملور، والدرجة الكلية لالستبانة الذي ينتمي إليه احملور عالية 
( بني  ما  ودالـة  0.878و)  ( 0.635ترتاوح  موجبة  ومجيعها   ،)

الداخلي،   االتساق  من  عالية  درجة  يعين وجود  مما  إحـصائيًّا؛ 
 مبا يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات االستبانة.  

 : أداة الدراسة  ثبات
الد  مت      أداة  ثبات  ثبات  قياس  معامل  ابستخدام  راسة 
)أ واجلدول  معامل3لفاكرونباخ،  يوضح  أداة    (  حملاور  الثبات 

 : الدراسة وهي

 3 جدول
 معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

 الثبات معامل   عدد الفقرات احملاور الرقم
 0.634 6 التأهيل العلمي  1
 0.791 10 من خالل املقابلة( السمات الشخصية ) 2
 0.893 8 البحث والنمو العلمي  3
 0.876 9 التدريس )يقدم املرشح حماضرة أكادميية(  4
 0.868 3 خدمة  اجملتمع  5

 0.934 36 الثبات الكلي لالستبانة
      ( ابجلدول  املبينة  النتائج  خالل  قيمة  3من  أن  يتضح  (؛ 

( بلغت  لالستبانة  العام  الثبات  قيمة  0.934معامل  وهي   ،)
 ثبات مرتفعة توّضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق امليداين. 

 :  األساليب اإلحصائية
حساب        و مت  املئوية  والنسب  املتوسطات  التكرارات 

لتحديد   تفسري  احلسابية  ولتسهيل  الدراسة،  عينة  استجابة 
للب بقوة =  النتائج مت إعطاء وزن  : موافق    ، 5دائل وفق اآليت 

  = =  4موافق  حمايد   ،3  = أوافق  ال   ،2  = معارض   ،1 ،  
املدى  وُوزِّعت   متساوية  مستوايت  مخسة  إىل  اإلجاابت  تلك 
 ية: ت ل املعادلة اآلمن خال

د بدائل األداة =  أقل قيمة( ÷ عد  -طول الفئة = )أكرب قيمة
على النحو    يت لنحصل على التوزيع اآل   0.80=    5( ÷  5-1)

 : ( 4)  املوضح يف اجلدول 

 4جدول 
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   لفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحثا توزيع 
 مدى املتوسطات** )الوزن النسيب (  مدى املتوسطات*  الوصف 

 % 84كثر من  أ 5-4.21 أوافق بقوة
 % 84-69% 4.20-3.41 أوافق
 % 68-%53 3.40-2.61 حمايد

 % 52-%36 2.60-1.81 ال أوافق 
 %   36قل من  أ 1.80-1 معارض

  100** املتوسط احلسايب من 
وتوزيعاهتا  دراسة  عينة ال    ية وصف تتوضح اجلداول اآل       :خصائص عينة الدراسة

 :يتعلى النحو اآل
 5جدول 

 النسبة التكرار الرتبة العلمية
 14.7 14 أستاذ دكتور

 26.3 25 استاذ مشارك 
 56.8 54 استاذ مساعد 

 2.1 2 حماضر
 %100 95 اجملموع 

اجلدول القيادات    (5)  يوضح  من  الدراسة  أفراد  توزيع 
وفقا   السعودية  اجلامعات  العلمية،    األكادميية يف  الرتبة  ملتغري 

ا مع توزيع رتب أعضاء هيئة  وهذا التوزيع يف اجلملة أييت منسجم  
 . التدريس يف الواقع يف اجلامعات السعودية

 6 جدول
 الدراسة وفقاً للتخصصاتتوزيع أفراد عينة 

 النسبة التكرار اجلامعات ت  النسبة التكرار اجلامعات ت 
 5.3 5 اللغات والرتمجة  11 15.8 15 املناهج و طرق التدريس  1
 1.1 1 احملاسبة  12 14.7 14 الشريعة  2
 5.3 5 اهلندسة  13 5.3 5 علوم احلاسب  3
 3.2 3 اللغة العربية  14 8.4 8 الطب  4
 1.1 1 تربية فنية  15 8.4 8 اإلدارة والتخطيط الرتبوي 5
 1.1 1 زراعة  16 4.2 4 إدارة أعمال  6
 1.1 1 متريض  17 2.1 2 قانون 7
 4.2 4 علم نفس 18 7.4 7 أصول تربية  8
 1.1 1 رايضيات  19 7.4 7 تربية خاصة  9

 1.1 1 تربية بدنية  20 2.1 2 الصيدلة  10
%100 النسبة  95 اجملموع  

 
 7 جدول
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 لجامعاتتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ل
 النسبة التكرار اجلامعات ت  النسبة التكرار اجلامعات ت 
 4.2 4 امللك خالد  8 5.3 5 جامعة أم القرى 1
 2.1 2 الباحة  9 3.2 3 جامعة طيبة  2
امللك سعود جامعة   3  3.2 3 جازان  10 9.5 9 
لكرتونية اجلامعة السعودية اإل  11 10.5 10 جامعة اإلمام حممد بن سعود  4  2 2.1 
 1.1 1 األمرية نورة 12 4.2 4 جامعة اإلمام عبد الرمحن  5
 5.3 5 حائل  13 41.1 39 جامعة اجملمعة  6
 2.1 2 جنران 14 6.3 6 القصيم 7

%100 النسبة  95 اجملموع  

من       املشاركني  أن  السابقني،  اجلدولني  من  يالحظ 
ينتمون إىل   جامعة،    14ا و  ختصص    20القيادات األكادميية 

و  قاعدة ختصصات  القيادات  واتساع  من  املشاركني  جامعات 
الدراسة الدراسة   األكادميية يف هذه  يثري هذه  يعزز من  و   مما 

مع   التعاقد  عند  نتائجها  تطبيق  جناح   هيئة    فرصة  أعضاء 
   . التدريس من خمتلف التخصصات

 
 
 

 : نتائج اسئلة الدراسة 
األ من  السؤال  التدريس  هيئة  أعضاء  اختيار  معايري  ما  ول: 

يف   األكادميية  القيادات  نظر  وجهة  من  السعوديني  غري 
 اجلامعات السعودية؟ 

عو      ف   نلإلجابة  السؤال  التكرارات  هذا  حساب  مت  قد 
املعيارية   واالحنرافات  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب 
والرتب الستجاابت أفراد الدراسة من القيادات األكادميية يف  
اجلداول  توضحها  النتائج كما  وجاءت  السعودية    اجلامعات 

  ية:تاآل
 8جدول 

 استجاابت أفراد الدراسة من القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية على معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني 
 درجة املوافقة املعايري  م

ط  
وس

املت
ساب 

احل
ف   

حنرا
ال

ري 
ملعيا

ا
 

يب 
لرتت

ا
 

فقة
ملوا

جة ا
در

 

 موافق بقوة  موافق حمايد  ال أوافق  معارض
 % ك % ك % ك % ك % ك

 موافق بقوة  1 0.45 4.77 77.9 74 21.1 20 1.1 1 0 0 0 0 السمات الشخصية  1
 موافق بقوة  2 0.52 4.66 68.4 65 29.5 28 2.1 2 0 0 0 0 التدريس  2
 موافق بقوة  3 0.56 4.49 52.6 50 44.2 42 3.2 3 0 0 0 0 التأهيل العلمي 3
 موافق بقوة  4 0.65 4.47 54.7 52 38.9 37 5.3 5 1.1 1 0 0 خدمة  اجملتمع  4
 موافق 5 0.68 4.15 30.5 29 54.7 52 13.7 13 1.1 1 0 0 البحث والنمو العلمي  5

 موافق بقوة  0.39 4.51 املتوسط احلساب العام 
 

ا  اجلدول  من    لسابق يشري  الدراسة  أفراد  استجاابت  أن  إىل 
على   السعودية  اجلامعات  يف  األكادميية  معايري  إالقيادات  مجايل 

اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني واقع ضمن الفئة  
امل فئات  اليت تشري  اخلامسة من  املتدرج اخلماسي  ىل درجة إقياس 

صورات أفراد  ( مما يفيد أن ت 4.51بقوة( مبتوسط حسايب )   )موافق
السعودية   اجلامعات  يف  األكادميية  القيادات  من  جيابية  إالدراسة 

قو  غري    يبشكل  من  التدريس  هيئة  أعضاء  اختيار  معايري  إزاء 
تضح من النتائج أن ترتيب  االسعوديني الواردة يف هذه الدراسة، و 
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املعايري من حيث املتوسط احلسايب ودرجة األمهية من وجهة نظر  
السعودية كانت   اجلامعات  يف  األكادميية  النحو  القيادات  على 

 :  اآليت 
من    4.77حازت السمات الشخصية ابملرتبة األوىل مبتوسط )    
5( مبتوسط  التدريس  يليها  بقوة،  موافق  بدرجة    ( 5من    4.66( 

الت  مث  بقوة،  موافق  )بدرجة  مبتوسط  العلمي  (  5من    4.49أهيل 
مبتوسط اجملتمع   خدمة  مث  بقوة،  موافق  (  5من  4.47)  بدرجة 

  4.15)  ا البحث والنمو العلمي مبتوسطخري  أبدرجة موافق بقوة، و 
أفراد 5من   أن  على  يدل  للمعايري  الرتتيب  وهذا  موافق،  بدرجة   )

اجل يف  األكادميية  القيادات  من  لديهم  معات  االدراسة  السعودية 
ب إجيابية  هيئة    وجهتصورات  أعضاء  اختيار  معايري  حول  عام 

الدراسة هذه  الواردة يف  السعوديني  غري  من  وهذا أييت    ،التدريس 
نص  متوافق   اليت  السعودية  اجلامعات  من  املطلوبة  األدوار  مع  ا 

عليها نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه كما يف املادة  
تقوم     ن أحكام عامةاألوىل م أن اجلامعات  "  واليت نصت على 

ابلبحث  والنهوض  العليا،  والدراسات  اجلامعي،  التعليم    بتوفري 
يف   اجملتمع  وخدمة  والنشر،  والرتمجة  ابلتأليف،  والقيام  العلمي، 

العايل  التعليم  )جملس  اختصاصها."  (،  27،ص1436،  نطاق 
يف   الشخصية  السمات  معيار  مرد جميء  نظر  ولعل  األوىل  ا   املرتبة 

ختلفة ملا هلا من دور مهم وصلة وثيقة أبدوار األستاذ اجلامعي امل 

أ ابلتدريس  يتعلق  ما  أدمة  خب  مسواء  العلمي،اب  ماجملتمع   لبحث 
و  الثانية  املرتبة  يف  التدريس  معيار  و وجاء  البحث  النمو  معيار 

 . العلمي يف آخر هذه املعايري
الباحث  و      اململكة  ذلك  يعزو  يف  البحثية  اجلامعات  قلة  إىل 

أدوارها   ولكون بني  من  السعودية  للجامعات  الغالب  الدور 
التدريس هو  و املختلفة  هيئة  ،  عضو  نشاط  من  األكرب  اجلزء  أن 

مشاركاته يف املؤمترات  تكون    يف حني   ،التدريس يكون يف التدريس
يتف إليه واللجان والبحوث مشاركات مؤقته وهذا  ق مع ما ذهب 

يعد من املهمات الرئيسة  1433)لفتة   ( حينما ذكر أن التدريس 
   لعضو هيئة التدريس وأن املهمات األخرى مهام مؤقتة.

ما املؤشرات اليت يتم من خالهلا معرفة مدى حتقق    السؤال الثاين:
املعايري املطلوبة يف املتقدمني للتدريس يف اجلامعات السعودية من  

 نظر القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية ؟وجهة 
ع السؤال  نلإلجابة  التكرارات    هذا  حساب  املئوية مت  والنسب 

الستجاابت   والرتب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  واملتوسطات 
القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية على    أفراد الدراسة من

لتدريس من غري السعوديني  مؤشرات معايري اختيار أعضاء هيئة ا
 ية:تالنتائج كما توضحها اجلداول اآلوجاءت 

 :/ املؤشرات املتعلقة مبعيار التأهيل العلمي1 

 9جدول 
 :التدريس من غري السعودينياستجاابت أفراد الدراسة على املؤشرات املتعلقة  مبعيار التأهيل العلمي  عند اختيار أعضاء هيئة  

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
ال

 

يب 
لرتت

ا
فقة  

ملوا
جة ا

در
 

 موافق بقوة موافق حمايد ال أوافق  معارض
 % ك % ك % ك % ك % ك

 موافق بقوة 1 0.50 4.72 73.7 70 24.2 23 2.1 2 0 0 0 0 درجة املؤهل  1
 موافق بقوة 2 0.72 4.42 53.7 51 36.8 35 7.4 7 2.1 2 0 0 التقدير يف املؤهل  2
 موافق بقوة 3 0.76 4.36 50.5 48 36.8 35 10.5 10 2.1 2 0 0 اجلامعة اليت مت التخرج منها  تصنيف 3
 موافق 4 0.89 4.13 40 38 37.9 36 17.9 17 3.2 3 1.1 1 إتقان لغة أجنبية 5
 موافق 5 0.86 4.12 34.7 33 48.4 46 12.6 12 2.1 2 2.1 2 بلد الدراسة  4
 موافق 6 0.83 3.80 18.9 18 47.4 45 30.5 29 1.1 1 2.1 2 مؤهالت أخرى  6

 موافق بقوة 0.46 4.26 املتوسط احلساب العام 
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من   مبعيار  يتضح  املتعلقة  املؤشرات  أن  السابق  اجلدول 
تتلخص العلمي  أي   التأهيل  التقدير يف  يت فيما  املؤهل،  درجة   :

لغة   إتقان  منها،  التخرج  مت  اليت  اجلامعة  تصنيف  املؤهل، 
العام املتوسط  وأن  الدراسة.  بلد  أفراد  ال  أجنبية،  ستجاابت 

املتعلقة  مبعيار   )املؤشرات  بعد  العلمي(    التأهيلالدراسة على 
( بلغ  من    4.26قد  ابلفئة  5درجه  يقع  املتوسط  وهذا   )

واليت  اخلماسي،  املقياس  فئات  من  درجة  إ تشري    اخلامسة  ىل 
 . )موافق بقوة( 

هذه   الباحث  أنإالنتيجة  ويعزو  هيئة    ىل  عضو  جناح 
التدريس يف القيام أبدواره املختلفة وال سيما التعليمية سواء ما  

منها يف مرحلة العليايف    أملوريوس  ا البك  كان  يف    ، الدراسات 
عضو  يتطلب أن يكون  االنفجار املعريف وحتدايت العوملة  ظل  

التدريس   عالي اهيئة  أتهيال   الدراسات    .مؤهال   أن  ويالحظ 
ز على هذا اجلانب حبكم أهنا كانت تتناول تقومي  ترك   السابقة مل

 أداء عضو هيئة التدريس بعد اختياره وكونه على رأس العمل. 
الشخصية 2 مسات  مبعيار  املتعلقة  املؤشرات   /

 10 جدول
 اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعودينياستجاابت أفراد الدراسة على املؤشرات املتعلقة  مبعيار مسات الشخصية عند 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
ال

 

يب 
لرتت

ا
فقة  

ملوا
جة ا

در
 

 موافق بقوة موافق حمايد ال أوافق  معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك

 موافق بقوة 1 0.47 4.84 88.4 84 7.4 7 4.2 4 0 0 0 0 سالمة التوجهات الفكرية  6
 موافق بقوة 2 0.47 4.74 74.7 71 24.2 23 1.1 1 0 0 0 0 القدرة على التواصل الفعال  8
 موافق بقوة 3 0.47 4.73 73.7 70 25.3 24 1.1 1 0 0 0 0 الثقة ابلنفس وعدم التذبذب  2
 موافق بقوة 4 0.49 4.73 74.7 71 23.2 22 2.1 2 0 0 0 0 القدرة على حتمل املسؤولية  7
 موافق بقوة 5 0.48 4.71 71.6 68 27.4 26 1.1 1 0 0 0 0 االئق صحي   5
 موافق بقوة 6 0.52 4.65 67.4 64 30.5 29 2.1 2 0 0 0 0 التصرف بعقالنية  4
 موافق بقوة 7 0.54 4.55 56.8 54 41.1 39 2.1 2 0 0 0 0 اهليئة العامة وحسن املظهر  1
 موافق بقوة 8 0.63 4.53 60 57 32.6 31 7.4 7 0 0 0 0 القدرة على حل املشكالت  3
 موافق 9 0.83 4.19 37.9 36 48.4 46 10.5 10 1.1 1 2.1 2 مناسبة عمر املتقدم  9

 حمايد 10 1.01 3.37 12.6 12 32.6 31 38.9 37 10.5 10 5.3 5 احلالة االجتماعية  10
 موافق بقوة 0.36 4.50 املتوسط احلساب العام

الستجاابت   العام  املتوسط  أن  السابق  اجلدول  من  يتبني 
 أفراد 

أعضاء    اختيار  عند  الشخصية  )السمات  بعد  على  الدراسة 
( بلغ  قد  السعوديني(  غري  من  التدريس  من    4.50هيئة  درجه 

فئ5 من  اخلامسة  ابلفئة  يقع  املتوسط  وهذا  املقياس  (  ات 
تشري   واليت  أهم  إ اخلماسي،  وأن  بقوة(،  )موافق  درجة  ىل 

معيار   هيئة  مؤشرات  أعضاء  اختيار  عند  الشخصية  السمات 
أيتدريال فيما  تتلخص  السعوديني  غري  من  سالمة  يت س   :

التوجهات الفكرية، القدرة على التواصل الفعال، الثقة ابلنفس  

صحي   الئق  املسؤولية،  حتمل  على  القدرة  التذبذب،  ا،  وعدم 
املظهر التصرف وحسن  العامة  اهليئة  ذلك    ، بعقالنية،  ويلي 

املشكالت   حل  على  ويفو القدرة  املتقدم  عمر  سر  مناسبة 
أب  النتيجة  هذه  يف  الباحث  األكادميية  القيادات  اجلامعات  ن 

السعودية تدرك بقوة أن قدرة عضو هيئة التدريس على القيام  
اجلامعية   متعددة    -مبهامه  يتوقف    -وهي  أفضل،  حنو  على 

أتثري   يؤثر  مما  من مسات شخصية  لديه  ما  مباشر  على  على  ا  ا 
حتقيق أهدافها و هذا  حتصيل الطالب وعلى جناح اجلامعة يف  

دراسة  أيضا  إليه  أشارت  و)القريشي،  2009  )العجمي،   ما   )
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واجلوارنة،  2016 و)القضاة  إىل    ،  (2009(  النتائج  تشري  كما 
السعودية أن   اجلامعات  األكادميية يف  ليس    القيادات  أنه  ترى 

من   التدريس  هيئة  لعضو  االجتماعية  احلالة  بني  ارتباط  مثة 
متزوج   أو  حيث كونه  ملهامه،ا  أدائه  وبني  متزوج  لذا  و   غري 

السمات الشخصية    معيار  منالة االجتماعية  يستبعد مؤشر احل
 .  لألستاذ اجلامعي 

 :املؤشرات املتعلقة  مبعيار البحث والنمو العلمي   -3

 11 جدول
  :البحث والنمو العلمي عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعودينياستجاابت أفراد الدراسة على املؤشرات املتعلقة  مبعيار 

( معيار  مؤشرات  أن  السابق  اجلدول  من  البحث  يتضح 
غري   من  التدريس  هيئة  أعضاء  اختيار  عند  العلمي  والنمو 

)السعوديني تتضمن  أفراد  8(  استجاابت  وجاءت  فقرات   )
واحدة( )فقرة  على  بقوة(    الدراسة  )موافق  بدرجة  البعد  من 

حني   ، ( 1)  يوه على    يف  الدراسة  أفراد  استجاابت  جاءت 
وأن متوسط املوافقة العام    )موافق(.  )ابقي فقرات البعد( بدرجة

(، واليت تشري إىل درجة )موافق(، مما  5من ة درج 4.05قد بلغ )
املشاركة   األكادميية  القيادات  قبول  هذه  يعين  الدراسة  يف 

النمو العلمي الواردة يف هذه الدراسة  مبؤشرات معيار البحث و 
املسامهات   للنشر،  املقبولة  أو  املنشورة  البحوث  يف:  املتمثلة 

)مؤمترات،  عمل،  العلمية  النشر   تدريب(،   ورش  يف   نسبة 
املشاركة يف اللجان العلمية    ، اجملالت والدورايت العاملية املرموقة 

املطبوعة   ،املتخصصة  واملرتمجة  املؤلفة  على  ،  الكتب  اإلشراف 

  كان و   ، الرسائل اليت شارك يف مناقشتها   ،طلبة الدراسات العليا 
تلك   أبرز  من  احملكمة  العلمية  اجملالت  يف  النشر  مؤشر 

درجة    ،املؤشرات وحيمل  القياس  واضح  املؤشر  هذا  لكون 
ية ال يتم إال وفق  النشر يف اجملالت العلم  إذ إن موثوقية عالية،  

علمية   جهات  من  البحوث  حتكيم  وبعد  دقيقة  علمية  آلية 
معيار  متخصصة مبؤشرات  املتعلقة  النتائج  وتتفق  البحث  ، 

العلمي  )الثبييت    والنمو  دراسة  له  توصلت  ما  مع 
يتعلق    ( 1413والقرين، )مؤمترات، ابفيما  العلمية    ملسامهات 

،  اللجان العلمية املتخصصةاملشاركة يف  ، و تدريب(  عمل،  ورش
املطبوعةو  واملرتمجة  املؤلفة  طلبة  ،  الكتب  على  اإلشراف 

 . الدراسات العليا
املؤشرات املتعلقة  مبعيار التدريس  -4

 
 12 جدول

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
ال

 

يب 
لرتت

ا
فقة  

ملوا
جة ا

در
 

 موافق بقوة  موافق  حمايد  ل أوافق  معارض 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 موافق بقوة 1 0.61 4.59 64.2 61 31.6 30 3.2 3 1.1 1 0 0 البحوث املنشورة  أو املقبولة للنشر  1
 موافق 2 0.75 4.16 31.6 30 56.8 54 8.4 8 2.1 2 1.1 1 املسامهات العلمية )مؤمترات، ورش عمل، تدريب(  6
 موافق 3 0.92 4.01 32.6 31 43.2 41 18.9 18 3.2 3 2.1 2 يف اجملالت والدورايت العاملية املرموقة نسبة النشر  3
 موافق 4 0.81 4.01 28.4 27 47.4 45 22.1 21 1.1 1 1.1 1 املشاركة يف اللجان العلمية املتخصصة  8
 موافق 5 0.84 3.93 25.3 24 48.4 46 20 19 6.3 6 0 0 الكتب املؤلفة واملرتمجة املطبوعة  2
 موافق 6 0.79 3.92 22.1 21 51.6 49 23.2 22 2.1 2 1.1 1 املشاركة يف اجلمعيات العلمية  7
 موافق 7 0.86 3.92 26.3 25 44.2 42 25.3 24 3.2 3 1.1 1 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا  4
 موافق 8 0.86 3.86 24.2 23 44.2 42 25.3 24 6.3 6 0 0 الرسائل اليت شارك يف مناقشتها  5

 موافق 0.61 4.05 املتوسط احلساب العام
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 هيئة التدريس من غري السعودينياستجاابت أفراد الدراسة على املؤشرات املتعلقة  مبعيار التدريس عند اختيار أعضاء 

أفراد        الستجاابت  العام  املتوسط  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
الدراسة على بعد )مؤشرات معيار التدريس عند اختيار أعضاء هيئة 

  ( بلغ  قد  السعوديني(  غري  من  وهذا 5من    ة درج  4.42التدريس   )
تشري املتوسط يقع ابلفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي، واليت  

مما يعين أن القيادات األكادميية املشاركة يف   ، درجة )موافق بقوة( ىل  إ 
هذه الدراسة موافقة بقوة على جدوى هذه املؤشرات وأهنا من حيث 
التمكن  اآليت:  الرتتيب  وفق  املعيار أتيت  الداللة على حتقق  القوة يف 
من املادة العلمية، وضوح نربة الصوت واللغة، الرتتيب املنطقي لعرض 

ط تطبيق  العلمية،  مهارة املادة  احلديثة،  التدريس  واسرتاتيجيات  رائق 
التقومي،  عملية  العلمية يف  املنهجية  تطبيق  التقنيات   توظيف   اإللقاء، 

سنوات  عدد  بتدريسها،  قام  اليت  املقررات  التدريس،  يف  احلديثة 
 التدريس. 

وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار التدريس مع ما توصلت له      
  (et al.,2014   ني وآخر   ريتشموند( ودراسة  2009دراسة )العجمي،  

Richmond )  ( )لفته، 2014فضل،  ال ودراسة  ودراسة   )  2014 )
واجلوارنة،    ودراسة اجلوانب (  2009)القضاة  يف  بينها  تفاوت  على 

من  يةتاآل التمكن  واللغة، :  الصوت  نربة  ووضوح  العلمية  املادة 
لعرضو  املنطقي  العلمية، وتطبيق طرائق واسرتاتيجيات   الرتتيب  املادة 

و  احلديثة  املن التدريس  التقومي و تطبيق  عملية  العلمية يف  توظيف هجية 
    . التقنيات احلديثة يف التدريس

 املؤشرات املتعلقة  مبعيار خدمة  اجملتمع   -5
 
 
 
 
 
 

 13 جدول

 درجة املوافقة  العبارة  م

ساب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
ال

 

يب 
لرتت

ا
فقة  

ملوا
جة ا

در
 

 موافق بقوة موافق حمايد ال أوافق  معارض

 % ك % ك % ك % ك % ك
 موافق بقوة 1 0.49 4.74 75.8 72 22.1 21 2.1 2 0 0 0 0 التمكن من املادة العلمية  2
 موافق بقوة 2 0.58 4.52 55.8 53 40 38 4.2 4 0 0 0 0 وضوح نربة الصوت واللغة  3
 موافق بقوة 3 0.62 4.48 54.7 52 38.9 37 6.3 6 0 0 0 0 الرتتيب املنطقي لعرض املادة العلمية  5
 موافق بقوة 4 0.65 4.45 52.6 50 41.1 39 5.3 5 1.1 1 0 0 احلديثة اسرتاتيجيات التدريس  تطبيق طرائق و  6
 موافق بقوة 5 0.63 4.43 50.5 48 42.1 40 7.4 7 0 0 0 0 مهارة اإللقاء 4
 موافق بقوة 6 0.61 4.41 47.4 45 46.3 44 6.3 6 0 0 0 0 تطبيق املنهجية العلمية يف عملية التقومي  9
 موافق بقوة 7 0.68 4.37 45.3 43 48.4 46 5.3 5 0 0 1.1 1 احلديثة يف التدريس توظيف التقنيات   7
 موافق بقوة 8 0.66 4.34 43.2 41 48.4 46 7.4 7 1.1 1 0 0 املقررات اليت قام بتدريسها  1
 موافق 9 0.89 4.01 32.6 31 42.1 40 20 19 4.2 4 1.1 1 عدد سنوات التدريس  8

 موافق بقوة 0.46 4.42 العاماملتوسط احلساب  
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   استجاابت أفراد الدراسة على املؤشرات املتعلقة  مبعيار خدمة  اجملتمع عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط العام الستجاابت أفراد       
الدراسة على بعد )معيار خدمة  اجملتمع عند اختيار أعضاء هيئة 

( بلغ  قد  السعوديني(  غري  من  وهذا 5من  ةدرج  4.08التدريس   )
اسي، واليت تشري ابلفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماملتوسط يقع  

أفراد إ  موافقة  يعين  وهذا  الدراسة،  أداة  على  )موافق(  درجة  ىل 
اجملتمع خدمة  معيار  مؤشرات حتقق  على  هذه   الدراسة  الواردة يف 

الدراسة عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني، وأن 
قبوال   و   املؤشر األول هو  أكثرها  النشاطات على املتعلق ابخلدمات 

النشاطات على مستوى اجملتمع، اخلدمات و مستوى اجلامعة، ويليه  
 اخلريية. ية اجلمعيات واملؤسسات املهنية و مث عضو 

وهذا يشري إىل أن القيادات اجلامعية املشاركة يف هذه الدراسة      
األولوية يف أوال    تعطي  اجلامعة  جمتمع  إىل  اجملتمع  دون  خدمة   ،

إغفال مشاركة عضو هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع اخلارجي  
للجامعة، وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار خدمة اجملتمع  

دراسة  له  توصلت  ما  والقرين،  مع  مؤشر  1413)الثبييت  يف   )
 . اخلدمات والنشاطات على مستوى اجلامعة 

السابقني  و      السؤالني  إجابة  على  سبق  وإمجاال  بناء  ملا  ه  فإن  
معايري ومؤشرات اختيار أعضاء هيئة التدريس    نميكن القول إ 

 يتمثل يف اآليت: يف اجلامعات السعودية  من غري السعوديني 
 معيار التأهيل العلمي  •

 مؤشرات املعيار: درجة املؤهل، التقدير يف املؤهل، تصنيف  
 اجلامعة اليت مت التخرج منها، إتقان لغة أجنبية، بلد الدراسة،  

 مؤهالت أخرى.  
 : معيار السمات الشخصية  •

القدرة على  مؤشرات املعيار:   الفكرية،  التوجهات    لتواصل ا سالمة 
ى حتمل املسؤولية،  عدم التذبذب، القدرة عل الفعال، الثقة ابلنفس و 

نية، اهليئة العامة وحسن املظهر، القدرة  بعقال ا، التصرفالئق صحي  
 مناسبة عمر املتقدم.على حل املشكالت و 

 : ر البحث و النمو العلمي يا مع •
البحوث املنشورة  أو املقبولة للنشر، املسامهات مؤشرات املعيار:  

نسبة   تدريب(،  )مؤمترات، ورش عمل،  يف اجملالت  النشرالعلمية 
والدورايت العاملية املرموقة، املشاركة يف اللجان العلمية املتخصصة، 

املطبوعة، ال  واملرتمجة  املؤلفة  الدراسات   كتب  طلبة  على  اإلشراف 
 العليا، الرسائل اليت شارك يف مناقشتها.

 : معيار التدريس )يقدم املرشح حماضرة أكادميية(  •
الصوت التمكن من امل مؤشرات املعيار:   ادة العلمية، وضوح نربة 

لعر  املنطقي  الرتتيب  طرائق واللغة،  تطبيق  العلمية،  املادة  ض 
املنهجية و  تطبيق  اإللقاء،  مهارة  احلديثة،  التدريس  اسرتاتيجيات 

التدريس،  يف  احلديثة  التقنيات  توظيف  التقومي،  عملية  يف  العلمية 
 التدريس.  املقررات اليت قام بتدريسها، عدد سنوات

 : معيار خدمة اجملتمع •
  ، مؤشرات املعيار: اخلدمات والنشاطات على مستوى اجلامعة

اجلمعيات    نشاطات على مستوى اجملتمع، عضويةالاخلدمات و 
 . واملؤسسات

 

 : التوصيات

املتوسط   درجة املوافقة  العبارة  م
 احلساب

الحنراف  
 املعياري 

الرتتي 
 ب 

درجة 
 موافق بقوة موافق حمايد ال أوافق  معارض املوافقة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 موافق بقوة 1 0.65 4.21 32.6 31 56.8 54 9.5 9 1.1 1 0 0 اخلدمات و النشاطات على مستوى اجلامعة  1
 موافق 2 0.66 4.14 29.5 28 54.7 52 15.8 15 0 0 0 0 اخلدمات و النشاطات على مستوى اجملتمع  2
 موافق 3 0.82 3.89 24.2 23 44.2 42 29.5 28 1.1 1 1.1 1 اخلريية ية اجلمعيات واملؤسسات املهنية و عضو  3

 موافق   0.64 4.08 املتوسط احلساب العام
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 . الدراسةللمعايري والشواهد الواردة يف هذه 
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السعوديني  غري  من  الشروط   التدريس  على  يشتمل 

   .واإلجراءات واملراحل والنماذج واالستمارات املطلوبة 
السعودية   • للجامعات  ممثلني  خرباء  مبشاركة  عمل  ورشة  من عقد 
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Abstract: This  study aimed  at preparing standards for selecting  non-Saudi staff and realization indicators from the 

viewpoint of academic leaders at Saudi universities. It applied the descriptive approach. In order to achieve the objectives of 

this study, a questionnaire was designed to answer 95 questions by  academic leaders from 14 Saudi universities, at different 

(20) majors. The study conducted  five standards  for selecting  non-Saudi staff in addition to realization indicators for each 

of these standards. The responses of study  respondents on  all proposed standards  are  within the fifth category of the five- 

scale, that refers to (strongly agree) degree with  mean (4.51). These standards can be respectively arranged  according to  

means  and importance degree as the following: Personal characteristics with (strongly agree) degree and  mean (4.77 out of 

5 ), followed by teaching with (strongly agree) degree and  mean  (4.66 out of 5 ) , then scientific qualification with (strongly 

agree) degree and  mean  (4.49 out of 5 ), after that society service with (strongly agree) degree and  mean  (4.47 out of 5 ) , 

and finally scientific research and progress with (agree) degree and  mean  (4.15 out of 5 ) 

Keywords: Higher Education, Faculty Members. 
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 فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد  
 لدى طالبات املرحلة الثانوية 

 

 العتيب   العصيمي فال  عضيب بن  انيف

 فيصل  بن   عبدالرمحن اإلمام جامعة  – ابلدمام   الرتبية كلية 

 القحطان  حسي  فهد بنت  عبري

 اإلسالمية  الرتبية تدريس ئق وطرا   املناهج جمال  يف  ابحثة 

 هـ30/8/1440 وقبل - هـ4/4/1440 قدم للنشر

 

ألول طالبــاا الصــف ا الســباعي يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي لــد  املعــريف اســتهدا البحــت التحقــق مــن فاعليــة منــوذج الــتعلم البنــائي: املستتتصل 
ــ ق البحــت اعــاجم علــم جمموعــة مــن  الثــايويف يف مــنهج التوحيــد. مت إىل جممــوعت : بــابطة ويريبيــة   ثلــت ســ   ( طالبــة قُ 65الطالبــاا بلــد عــد هن  وطُب

اجملموعــة التيريبيــة يف طالبــاا املدرســة الثامنــة والعشــرين الثايويــة و ثلــت اجملموعــة البــابطة يف طالبــاا املدرســة الســابعة والعشــرين الثايويــة  دينــة الــدمام  
قائمة أببعا  االستيعاب املفاهيمي الالزم تنميتهـا لـد  طالبـاا الصـف األول الثـايويف  وذلـه يف مـنهج  خدم البحتواست . دينة الدمام ابملنطقة الشرقية

ا لنمـوذج الـتعلم البنـائي و  .هيمي لطالباا الصف األول الثايويفاختبار يف منهج التوحيد؛ لقياس مستو  االستيعاب املفا  و التوحيد بناء  ليـل املعلمـة وفقـل
فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية البحت إىل  وتوصل  ة االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد لطالباا الصف األول الثايويف.السباعي لتنمي

علم  ي كل    ويف كل بعد من أبعا  االستيعاب املفاهيمليلاصف األول الثايويف يف االختبار كأبعا  االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد لد  طالباا ال
بـرورة وأوصـم الباحثـاب ب    وذلـه لـد  طالبـاا اجملموعـة التيريبيـة مقاريـة بطالبـاا اجملموعـة البـابطة التوبيح  التفسري  التطبيق  اختاذ املنظور(  حدة

 . تدريب املعلماا علم منوذج التعلم البنائي السباعيو تبم  أبعا  االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد؛ 

 ملرحلة الثايوية.طالب امنوذج التعلم البنائي السباعي  االستيعاب املفاهيمي  منهج التوحيد   فتاحية:امل كلماتال
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 املقدمة 

ــو   ــة اإلســـالمية  وهـ ــد فـــروة الرتبيـ ــنهج التوحيـــد أحـ يعـــد مـ
؛ ألب العقائد عموملاالرتبية اإلسالمية واعياة  حير األساس يف

ه  واألسـس الـيت يقـوم عليهـا هي األصول اليت تبـ  عليهـا فروعـ
بنيايــــه  واعصــــوب الــــيت البــــد منهــــا عمايــــة عقيــــدة املســــلم مــــن 

 أخطار الشه وأعاصري التبليل والتزييف.
صحة وسالمة أعمال املسلم وعبا اته  أساسفالتوحيد هو 

مـــن صـــالة  وصـــيام  وزكـــاة  وحـــج  فيميـــ  األعمـــال الصـــاعة 
ألب االحنـراا عــن يتوقـف قبواــا عنـد ى علــم صـحة العقيــدة؛ 

العقيدة خروج عن اإلمياب ابهلل تعاىل  وهو يؤ يف إىل الكفر أو 
عاقبتـه  الشرك الذيف يفسد األعمـال يف الـدييا وارخـرة  وتكـوب

ويظرال ألمهية التوحيد يف حيـاة املسـلم (. هــ1434النار  هنديف  
وسلوكه  وبرورة االلتزام ابألحكام والبوابط والقواعد الشرعية 

ــيت تـــد ــري  الـ ــو أو تقصـ ــري  لـ ــن  ـ ــا ة هلل مـ عو إىل إخـــالل العبـ
والســري وفــق رــج هللاــريعة ى علــم بصــرية  فــبب اململكــة العربيـــة 
الســــعو ية  ثلــــة يف وزارة التعلــــيم اهتمــــت بتــــدريس التوحيــــد يف 
ا مســــتقالل   ــ  مراحــــل التعلــــيم العــــام  وخصصــــت لــــه منهيــــل مجيـ

ا املتعلمـوب وجعلت لتدريسه أهدافلا تربوية من أمهها: أب "يعر 
العقيــدة اإلســالمية املســتمدة مــن الكتــاب والســنة يف بــوء فهــم 
الســلف الصــامي  ومييــزوا بــ  الــدين الصــحيح القــائم علــم أ لــة 
الشــرة وبــ  مــا ينســب إليــه مــن األقــوال واألفعــال ولــيس منــه  
ل واألفكـــار املنحرفـــة وارراء  ويتحصـــنوا يف مواجهـــة امل لـــل والن  حـــمل

رعي واعيــــة وال هــــاب واألســــلوب اعســــن" الزائفــــة ابلعلــــم الشــــ
 (.11: هـ1428 وثيقة منهج العلوم الشرعية  

ــة الــــيت ينب ــــي أب  ــرورة االعتنــــاء ابلكيفيـ ــذا يشــــري إىل بـ وهـ
د م  ــا تلــه املفــاهيم   ــا يبــمن فهمهــا واســتيعا ا مــن ق بــملل  تـُقــمل
ــة  ــكل مرحلــــ ــيت تشــــ ــة الــــ ــة الثايويــــ ــيما يف املرحلــــ ــة  والســــ الطالبــــ

هللاخصـية الفـر  املسـلم   ـا يواجههـا مـن ت ـرياا   استكمال بناء
ثقافية وفكرية يستوجب معها تنمية استيعا ا للمفاهيم العقدية 

 الصحيحة.

وتتطلــب عمليــة اكتســاب املفــاهيم العقديــة وتنميتهــا لــد  
ــاهيمي  إذ  ــتيعاب املفـ ــام ابالسـ ــة االهتمـ ــة الثايويـ طالبـــاا املرحلـ

ــة الـــيت تســـهم يف تعميـــق الفهـــم  يعـــد أحـــد جوايـــب الـــتعلم املهمـ
يعــد كمــا (   2016لــد  الطالبــاا كمــا أثبتتــه  راســة العتيــيب  

مـــن أهـــم يـــواتج الـــتعلم املنصـــول عليهـــا بـــمن املعـــايري العامليـــة 
  وقـد جعلتـه وثيقـة مـنهج مـوا  العلـوم Russell, 2002)للـتعلم  

الشرعية من أهم يواتج التعلم اليت تسعم لتحقيقهـا و رسـها يف 
ا يف أهـــــدافها علــــم "أب تنمـــــو قـــــدراا أبنائهــــا  حيـــــت أكــــد

املــتعلم يف الفهــم واالســتنتاج والتحليــل والتقــو   ــا يناســب كــل 
مرحلة من مراحل التعلـيم العـام"  وثيقـة مـنهج العلـوم الشـرعية  

 (.11: هـ1428
االستيعاب املفاهيمي يكمن يف فهم الطالبة ملعاين وأجزاء و 

هيم واسـتيعا ا يف بنائهـا املا ة التعليمية  وقدرهتا علم يقـل املفـا
ــر  والوصــــف  ــة ابلشــ ــا للمعرفــ ــداهتا  وتوميفهــ ــاهيمي ومعتقــ املفــ
والتفسري بل تها اخلاصة  وتطبيق هذه املعرفة يف مواقف جديدة 

ويعمل االستيعاب املفاهيمي علم تكوين (   هـ1425 قطامي   
املعرفــة املرتابطــة لــد  الطالبــة  والــيت مــن خالاــا تســتطي  ربــط 

بية اإلسالمية بعبها بـبع،  وبـذله يتحقـق التكامـل موا  الرت 
ا يف  ــل ــا مـــن  ثيـــل وربـــط املعلومـــاا واملفـــاهيم معـ ُنهـ املعـــريف. و كه
صـورة طططــاا عقليــة وهللاــبكة مفاهيميــة واســعة  يســاعد علــم 

قـــد مهـــرا ل(  و هــــ1431ايتقـــالك أكـــ  ألثـــر الـــتعلم  اعســـي   
فاهيمي إذ ميكن اعـاجة إىل حتديد أبعا  أساسية لالستيعاب امل

من خالاا وصف جــوايب االستيعاب عند الطالباا  وهذا ما 
ا  إذ Wiggins & Mctigheقـــام به وجيــنز وماكتــايف  عرفـاه تعريفـل

هـي:  أبعا عمليلا للطبيعة املعقدة لالستيعاب  وحد اه يف ستة 
ــاركة  ــور  واملشــــ ــاذ املنظــــ ــق  واختــــ ــري  والتطبيــــ التوبــــــيح  والتفســــ

 (.,Wiggins & Mctighe 1998معرفــة الــذاا  الوجداييــة  و 
ــتيعاب  "ىل إوأهللاــــارا  ــرورية لالســ ــارة عناصــــر بــ ــة واملهــ أب املعرفــ

ولكنهــا ليســت كافيــة  فر هــا  فاالســتيعاب يتطلــب أكثــر مــن 
ــا  معــــ   ــن أ اء عمــــل أو يشـ ــتمكن مـ ــو يتطلــــب الـ ــه  فهـ ذلـ
ــة تقـــو  ذلـــه  ــتمكن مـــن عمليـ ــا يتطلـــب الـ بعمـــق وبصـــرية  كمـ
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فة إىل الــــــــتمكن مــــــــن تقــــــــد  النقــــــــد لــــــــذله العمــــــــل  ابإلبــــــــا
 (.63: 2008 وجينز وماكتايف  "األ اء

  وتعـد هـذه أبعـا ويتكوب االستيعاب املفـاهيمي مـن عـدة  
  لــيالل  ومؤهللاــرلا للمعلمــاا علــم حتقيــق الفهــم العميــق  األبعــا 

يف مـنهج التوحيـد لطالبـاا املرحلـة  هذه األبعا وميكن توميف 
 :علم النحو اريتالثايوية 

ويقصــد بــه قــدرة الطالبــة علــم تقــد   الشتترو لالتوحتتي   (1
أوصاا متقنة  وهللار  مناسب  وإجيا  جوهر احملتو  العقديف  
واســتخراج مبــامينه  والتعبــري عنــه وجيــاز ووبــو   مــ  تــدعيم 
هذا الشر  ابمل راا واعقائق العقدية  حبيت يكوب يتاج ذله 

ا صـح يحلا. ويتفـرة أب تصل الطالبة لفهـم احملتـو  العقـديف فهمـل
مــن هــذا البعــد جمموعــة مــن األبعــا  الفرعيــة  وهــي: أب تصــو  

ا للمفهــــوم العقــــديف ا مايعــــل ا جامعــــل أب تســــتدل   و الطالبــــة تعريفــــل
أب تتنبأ ابملفهوم   و الطالبة ابلدليل الشرعي علم اعكم العقديف

أب تصــحح التصــوراا   و العقــديف مــن خــالل مقــدماا معلومــة
ــتنتج اعكــــم العقــــديف مــــن و   البديلــــة للمفــــاهيم العقديــــة أب تســ
 خالل مقدماا معلومة.

وهـــــو قـــــدرة الطالبـــــة علـــــم تقـــــد  تفصـــــيالا   التفستتتتتري  (2
وتبسـيطاا  وترمجــاا ذاا معــ  للمحتـو  العقــديف  وكشــف 
ماهر اللفظ  وتبيـاب مبـمويه  واإلفصـا   ـا تقتبـيه الشـواهد 
واأل لـــــة املرتبطـــــة ابملســـــائل العقديـــــة  مـــــن أحكـــــام  و الالا  

هللارعية  حبيت يكوب يتاج ذله أب تصل الطالبة لفهم وأسباب  
احملتو  العقديف فهملا صـحيحلا. ويتفـرة مـن هـذا البعـد جمموعـة 

أب تفسر معـاين املفـر اا الـوار ة يف   من األبعا  الفرعية  وهي:
أب تقــارب املفــاهيم   و أب تعلــل اعكــم العقــديف  و األ لــة العقديــة

 العقدية املختلفة.
لطالبة علم اسـتخدام املعرفـة العقديـة وهو قدرة ا  التطبيق  (3

بفعاليــة يف مواقــف جديــدة  حبيــت يكــوب يتــاج ذلــه أب تصــل 
ا صــحيحلا. ويتفــرة مــن هــذا  الطالبـة لفهــم احملتــو  العقــديف فهمـل

أب تقــدم أمثلــة علــم  البعــد جمموعــة مــن األبعــا  الفرعيــة  وهــي:
ميـة أب تصـنف األمثلـة املنت  و املفاهيم العقدية الوار ة يف احملتو 

أب تطـــــر  اعلـــــول   و واألمثلـــــة  ـــــري املنتميـــــة للمفهـــــوم العقـــــديف
ــة ــااي واملشــــــكالا العقديــــ ــبع، القبــــ ــرعية لــــ ــربط   و الشــــ أب تــــ

 املفاهيم العقدية حبياة الناس.
وهـو قـدرة الطالبـة علـم رايـة املشـكالا   اختاذ املنظور  (4

العقدية من منظور يقديف ذيف مع   و ـري عـاطفي أو متحيـز. 
أب  عـــد جمموعـــة مـــن األبعـــا  الفرعيـــة وهـــي:ويتفـــرة مـــن هـــذا الب

ــة ــرعيلا حيــــال املواقــــف العقديــ ــرفلا هللاــ أب تصــــدر   و تتصــــرا تصــ
 حكملا علم املسألة العقدية.

االسـتيعاب املفـاهيمي تسـهم يف  أبعـا  ـا سـبق يتبـح أب 
ربط احملتو  العقديف ابلبناء املعريف للطالبة  وتعمل علم إعمال 

ــل  ــاعقـ ــة وفكرهـ ــا إىلالطالبـ ــة     فتقو هـ ــن املعلومـ ــت عـ أب تبحـ
وتتوصــــل إليهــــا بنفســــها  وتكتســــب القــــدرة علــــم طــــر  أســــ لة 
تكشــف عــن التصــوراا اخلاط ــة يف ذهنهــا؛ لتصــحيحها  كمــا 
ــية  ابســــتخدام  ــة الدراســ ــن أ اء املعلمــــة يف اعصــ ــور مــ ــا تطــ أرــ
ا  وتســاعدها يف تقيــيم فهــم الطالبــاا  أفعــال أ ائيــة أكثــر عمقــل

درس  فبـالل عمــا تكسـبه هــذه بشـكل  وريف ولـيس يف رايــة الـ
األفعـــال األ ائيـــة مـــن تكـــوين الشخصـــية املســـلمة اعقيقيـــة مـــن 
خــالل النقاهللاــاا  وطــر  املواقــف  والقصــ  اعياتيــة  وتقــد  
األمثلــة الــيت حتــول اعصــة الدراســية مــن تعلــم ســطحي إىل تعلــم 

 واقعي مثري وجاذب للطالباا.  
أمه   لقدو  علم  تؤكد  الدراساا  من  عد   تنمية  أُجريت  ية 

املفاهيمي مثل   االستيعاب  الطالب  امل ريب    :لد    راسة 
عن    ( هـ1432  للكشف  سعت  إلكرتوين  واليت  برانمج  فعالية 

ع االستيعاب  الم  قائم  تنمية  يف  املتمايز  التعليم  سرتاتييية 
السا س   الصف  طالباا  لد   اعديت  ما ة  يف  املفاهيمي 

الرايض احمليميد االبتدائي يف مدينة  واليت    ( هـ1434     و راسة 
تعرا   االستيعاب  استهدفت  تنمية  يف  التعلم  فعالية  ورة 

مقرر   يف  الثايويف  األول  الصف  طالباا  لد   املفاهيمي 
والثقافة   و اإلسالمية اعديت  ساريكايري     هنيكن   راسة 

 Hakan, S, 2016)واليت ب     مستو  اهتمت  فهم  ال   تحديد 
و راسة     الطالب  لد مي ملستوايا الديناميكا اعرارية  يهااملف
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عملية  ركزا علم  واليت    . (Fatqurhohman, 2016)  فريكومشاب 
من   الفهم االيتقال  إىل  اإلجرائي  حل  املفاهيمي    الفهم  يف 

 . الرايبية كالااملش
تبــــ  وتعلمهــــا منــــاهج الرتبيــــة اإلســــالمية  تطــــوير ويتطلــــب

ــرايا  ــتخدام منــــاذج و يظـ ســــرتاتييياا اوفلســــفاا حديثــــة  واسـ
طالباا علـم حتمـل املسـؤولية يف التعامـل مـ  تدريسية تشي  ال

ا إال  م الالدـدو  مـن املعـارا  والـذيف ال يكـوب انجحـل هذا الكـمل
ابلتعلم النشط الذيف يركز علـم مبـدأ الـتعلم ابلعمـل  والتشـيي  
علــم االســتيعاب املفــاهيمي الــذيف تفهــم الطالبــة بواســطته املــا ة 

ه  وأبــو أفبــل  ســعا ة وعقــل  وزامــل  واهللاــتيالتعليميــة بشــكل 
ومن النظرايا اعديثـة املسـتخدمة يف تعلـيم (. 2006عرقوب   

الــيت تركــز علــم  املعرفيــة العلــوم املختلفــة وتعلمهــا النظريــة البنائيــة
إاثرة  افعية الطالبة  وتنمية قدرهتا علم  ارسة مهاراا التفكري 

لبــة ومبا راهتــا  يف أثنــاء عمليــة الــتعلم  وتشــيي  اســتقاللية الطا
  لــه إرا ة و ــرض و ايــة  احيــل  اكائنــل بوصــفها   إليهــا  فهــي تنظــر

وتشـــي    االستقصـــاء والتحـــريف والـــتعلم التعـــاوين  و خـــذ بعـــ  
االعتبـــــــار معتقـــــــداا واياهـــــــاا ومعـــــــارا الطالبـــــــة الســـــــابقة  
وتتطلب تزويدها ابلفرل الكافية؛ لبناء املعارا اجلديدة وفهـم 

أب تبـ  الطالبـة و املعاين من خالل اخلـ اا واأليشـطة التعليميـة 
معرفتهـــا مـــن خـــالل تفاعلهـــا املباهللاـــر مـــ  مـــا ة الـــتعلم  وربطهـــا 
ــاين  ــاس املعـ ــم أسـ ــا علـ ــرياا  ـ ــداهب ت يـ ــابقة وإحـ ــاا سـ  فهومـ

 (.هـ1434؛ قرين  2007 زيتوب  اجلديدة 
ترتكــــز علــــم أب تكــــوب الطالبـــــة  املعرفيــــة النظريــــة البنائيــــةف

ــف ال ــ لة  وتكتشـ ــر  األسـ ــطة تطـ ــة  يشـ ــة وفعالـ ــاا  إجيابيـ عالقـ
ــ ــا د  وتعـ ــ  أقرارـ ــا مـ ــاء تفاعلهـ ــتمرار أثنـ ــريف ابسـ ــا املعـ ــن بنائهـ ل مـ

ة للعملية التعليمية   لكورا اخل الفصل وخارجه  واملعلمة   مسري  
تشــــــي  الطالبــــــة علــــــم طــــــر  األســــــ لة وتشــــــركها يف األيشــــــطة 

 املختلفة  ا توفره من بي ة تعليمية ثرية.
ا تربـــــوايل  ألفكـــــار النظريـــــة ويعـــــد منـــــوذج  ورة الـــــتعلم تطبيقـــــل

يف هللاــــــكلها بدايــــــة   وقــــــد بــــــرزا  ورة الــــــتعلم املعرفيــــــة البنائيــــــة
ــوم     ــق املفهـ ــوم  وتطبيـ ــد  املفهـ ــاا  وتقـ ــي: االستكشـ الثالثـ

مـن الرتبـوي   ومـن ذلـه  جمموعةمهرا مناذج مطورة علم يد 
مراحـــل هـــي: االستكشـــاا  أربـــ   ورة الــتعلم الرابعيـــة ومشلـــت 
فهــــوم  وتقيــــيم املفهــــوم    طــــورا وتقــــد  املفهــــوم  وتطبيــــق امل

إىل مخـــــــــــس مراحـــــــــــل هـــــــــــي: اإلاثرة   Bybeeبفبـــــــــــل ابيـــــــــــيب 
ــة ــو . وملواكبـ ــ   والتقـ ــري  والتوسـ ــور  واالستكشـــاا  والتفسـ تطـ

 Eisenkraftيزيكرافــــــت إالتــــــدريس؛ فقــــــد وســــــ   ســــــرتاتيييااا
منـــــوذج الـــــتعلم اخلماســـــي ليشـــــمل ســـــب  مراحـــــل هـــــي: اإلاثرة  

وســـــــ   والتمديـــــــد  والتبـــــــا ل  واالستكشـــــــاا  والتفســـــــري  والت
 (.2007 زيتوب  والتقو  

منـــوذج الـــتعلم  (Eisenkraft, 2003) يزيكرافـــت إويصـــف 
ــاء   ــم االستقصـ ــائم علـ ــي قـ ــوذج تعليمـ ــه منـ ــباعي أبيـ ــائي السـ البنـ
ــل هـــــــي: اإلاثرة  واالستكشـــــــاا   ويتكـــــــوب مـــــــن ســـــــب  مراحـــــ
والتفسـري  والتوســ   والتمديـد  والتبــا ل  والتقـو   وكــل مرحلــة 

ن هــذه املراحــل تبــدأ ابملشــاركة الفاعلــة للطالبــة يف االســتعالم مــ
عــن املفــاهيم  ويف كــل مرحلــة مــن مراحــل الــتعلم الســب  تنخــر  
 إذالطالبــاا ويـــنهمكن يف بي ـــة تعلـــم قائمـــة علـــم االستقصـــاء  

ــق   ــري بعمـــ ــدأب ابلتفكـــ ــدة  فيبـــ ــارلا جديـــ ــاا أفكـــ ــه الطالبـــ تواجـــ
 ويتعلمن التفكري بشكل انقد.

ل و      ت فيزيكراوإ   (  2007  وزيتوب  (   هـ1434ين  قر   يفص  

(Eisenkraft, 2003)    منوذج التعلم البنائي السباعي   مراحل يف  
    :علم النحو اريت 

اإلاثرة:   (1 وإاثرة  مرحلة  الطالبة  حتفيز  املرحلة  هذه  يف  يتم 
  ومساعدهتا علم اسرتجاة  بواا وتشويقها للموبوة اجلديد ف

عن   السابقة   وخ اهتا  واعوار    طريق معلوماهتا  األس لة  طر  
املوبوة    واملناقشة  بتقد   اإلسالمية  الرتبية  معلمة  تقوم  وهنا 

الفبول    وتوليد  األس لة   إاثرة  أهدافه     وعرض  العقديف  
 وتنشيط الطالباا ومناقشتهن حول املوبوة العقديف. 

االستكشاف:  (2 تقد   و   مرحلة  املرحلة  هذه  يف  يتم 
فكري  والبحت  واالستقصاء   األيشطة اليت تساعدهن علم الت 

وتبا ل   تعلمها   املرا   املفاهيم  واستكشاا  البياانا   ومج  
وإجراء   للوصول  األيشطةاملناقشاا   املالحظاا؛  وتسييل    
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إ   الفبولإىل  وإرباء  املفهوم  مع   املعلمة     راك  تسعم  وهنا 
الفيديو   مقاط   أو  الصور  أو  األس لة  من  جمموعة  طر   إىل 

ابحملت املفاهيمية  املتعلقة  التصوراا  واستكشاا  العقديف   و  
وتقد    العقديف   احملتو   الطالباا حول  قاعدة مشرتكة  لد  

العقديف  املوبوة  وبناء     حول  حتديد  خالاا  من  يتم  واليت 
 املفاهيم العقدية. 

التفسري: (3 الطالباا    مرحلة  تشيي   يتم  املرحلة  هذه  يف 
املرحلة السابقة    علم تقد  تفسرياهتن اخلاصة ملا توصلن إليه يف 

املرحلة   هذه  وتتطلب  االستكشاا"   األ لة  هللار   "مرحلة 
هللارعية    وأسباب  و الالا  أحكام  من  تتبمنه  وما  العقدية 
وتفسرياهتا    العقدية   املصطلحاا  بتعريفاا  الطالباا  وتزويد 

 وتبياب معاين املفاهيم العقدية الوار ة يف احملتو  العقديف. 
التوسع:  (4 املرحل   مرحلة  هذه  األيشطة  يف  خالل  ومن  ة 

فهمهن   لتوسي   للطالباا  الفرصة  إاتحة  يتم  اا   املخصصة 
املفاهيم يف    العقدية   حول  وتطبيقها  املستهدفة   واملهاراا 

   . جديدة عقدية مواقف 
يف هذه املرحلة يتم توبيح العالقة ب     مرحلة التمديد: (5

إىل   املفهوم  يتم  ديد  وفيها  األخر    واملفاهيم  املفهوم 
املفهوم  موبوع اتصال  عن  البحت  يتم  وكذله  جديدة   اا 

طر    املعلمة  من  املرحلة  هذه  وتتطلب  األخر    املفاهيم  م  
عن   للبحت  الطالباا  تثري  افعية  اليت  واأليشطة  التسااالا 
األخر     املفاهيم  م   بنااه  مت  الذيف  العقديف  املفهوم  اتصال 

ال  وإجيا   املختلفة   املباحت  يف  الدراسية  عالقة  واملوبوعاا 
 بينهما.  

التبادل:   (6 الطالباا  مرحلة  يتعاوب  املرحلة  هذه  يف 
وتبا ل   العالقاا   لتوبيح  األيشطة؛  خالل  من  ويتشاركن 
صحيحة    إب كايت  ري  ت يريها  أو  اخل اا   أو  األفكار 

سليم.   فهم  إىل  املعلمة  للوصول  تشي   طر   علم  وهنا 
األحكا وإصدار  وعالجها   العقدية  والقبااي  م  املشكالا 

يظر   وجهة  وتكوين  املسائل  الشرعية   بع،  ياه  يقدية 
 . العقدية 

التقومي:  (7 يتم  مرحلة  املرحلة  هذه  عن  يف  مد     الكشف 
ذله    الطالباا  اكتساب ويتم  املستهدفة   للمفاهيم واملهاراا 

   اورصده  ةمن خالل مالحظة املعلم   ا أثناء املراحل تكوينيل يف  
مىت ما  عت اعاجة    للت ذية الراجعة بصورة مباهللارة   ا وتقدميه

   ا.ختاميل  ا لذله  ابإلبافة لتقو  راية املهمة تقوميل 
وقـــــد أكـــــد إيزيكرافـــــت خـــــالل منوذجـــــه املطـــــور علـــــم بـــــرورة 

ــد  ال ــا لـ ــم مـ ــرا علـ ــةالتعـ ــ طالبـ ــ اا  ايف بنيتهـ ــن خـ ــة مـ املعرفيـ
ومعــارا ســـابقة قبـــل البـــدء يف الــتعلم اجلديـــد  كمـــا أكـــد علـــم 

لتتبـمن مواقـف    يم املتعلمـةبرورة توسي  عمليـة تطبيـق املفـاه
اخلارجيــة  طالبــةوســياقاا أخــر   ــري بي ــة الصــف لــربط بي ــة ال

  (Cepni, S. & Cerrah, 2004: 11   اخـل املدرسـة ابتعلمهـ
يتســـم منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي واتحـــة الفرصـــة املناســـبة و 

عـن عمليــة  ةكـوب مسـؤولتو   فيهـا وجيابيـة طالبـةشـارك التلكـي 
ــ ــتعلم  وكـــ ــارا الـــ ــ اا واملعـــ ــم اخلـــ ــز علـــ ــام والرتكيـــ ذله االهتمـــ

ــابقة املوجـــــو ة لـــــد  ال ــة الســـ واالســـــتفا ة منهـــــا يف بنـــــاء  طالبـــ
ــدةم ــ اا جديــ ــارا وخــ ــر   عــ ــا يف مواقــــف أخــ  ــــا  ؛وتطبيقهــ

 & Yenilmez) طالبـةمعـ  لـد  ال يفيسهم يف جعل التعلم ذ

Ersoy, 2008.) 
يف  طالبـةعلم يشا  ال منوذج التعلم البنائي السباعييركز  و 
ــة مــــن العمليــــاا ا   مــــن خــــالل قيامهــــاعرفتهــــمل ابنائهــــ  يموعــ

وفق خطواا تدريبية متتابعـة ومنسـيمة    االذهنية اليت حتد  ا
ب يف و   كتف  اجلديدة االسابقة خب اهت طالبة دا ربط خ اا ال

ــ ــل  ابنيتهـ ــة فهمـ ــا ا ااملعرفيـ ــرا  اكتسـ ــ اا املـ ــحيحلا للخـ ــا صـ   كمـ
ري الــــتعلم واالســـــتيعاب عـــــن طريـــــق يعمــــل النمـــــوذج علـــــم تيســـــ
ــرة ــية املباهللاـ ــه   اخلـــ اا اعسـ ــال؛ أليـ ــل معـ ــدين والعقـ ــ يل اليـ وتشـ

يستند علم أساس مبـدأ الـتعلم القـائم علـم الفهـم  وهكـذا فـبب 
ــةال ــباعي- طالبـ ــائي السـ ــتعلم البنـ ــوذج الـ ــور منـ ــن منظـ ــوب  -مـ يكـ

ــ ــاالل  ويشـــــطال  ا ورهـــ ــر  األســـــ لةت  إجيابيـــــال وفعـــ كتشـــــف تو   طـــ
 اأثنـاء تفاعلهـيف املعـريف ابسـتمرار   اعدل من بنائهـتو    العالقاا
 ه.وخارج  اخل الفصلا م  أقرار
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توصلت جمموعة من الدراساا إىل فاعلية منوذج التعلم  و       
منها  راسة  اخلبريف    التعليمية  العملية  يف  السباعي  البنائي 

تعرا   (هـ1430 استهدفت  يومف   اليت  دوسب  برانمج    أثر 
تنمية  Seven E's سرتاتيييةا العليا    البنائية يف  التفكري  مهاراا 

   ملا ة التكنولوجيا لد  طالباا الصف الساب  األساسي ب زة
فاعلية  ورة    اليت سعت إىل تعرا    (هـ1429 القباة  و راسة  

املعدلة   العلوم  تنمية    يف    Seven E'sالتعلم  التحصيل يف ما ة 
األ  الثامن  الصف  طالباا  لد   حنوها      ساسيواالياهاا 

عن    ( هـ1435   أكرم  و راسة  سرتاتييية  افاعلية  اليت كشفت 
مفاهيم   لبع،  التصوراا  تصويب  يف  السباعية  التعلم   ورة 
الثايويف   األول  الصف  طالباا  لد   التعلم  أثر  وبقاء  العقيدة 

  (Gonen, Kocakaya  & Inan  2006   و راسة      دينة جدة  
  7Eلكمبيوتر ومنوذج  أثر التعليم املدعم اباليت استهدفت تعرا  

البنائية يف  التعلم  التحصيل وتنمية االياهاا   من مناذج    تنمية 
 Demirdag,  Fayzioglu)  و راسةطالب املدارس الثايويةلد   

& Ates, 2011)   تطوير األيشطة التعليمية القائمة  اليت اهتمت ب
منوذج   الكيمياء 7Eعلم  معلمي  منظور  و راسة:      

(Demirezen & Yagbasan,    2013)    اليت استهدفت تعرا
منوذج اخلاط ة    7E   ثري  املفاهيم  ابعلم  لدوائر  املتعلقة 

 الكهرابئية البسيطة. 
مســـاعدة  إىل  وره يفالـــتعلم البنـــائي  تعـــز  فاعليـــة منـــوذجو 

الطالباا علم خلق تنظـيم صـفي يـوفر وبـعلا اجتماعيـلا فعـالال  
ه   ــا ســينتج عنــه يشــارك أفــرا ه يف إعــا ة البنــاء املعــريف وتكوينــ

 هب عمليـة االسـتيعابحـدو  مـن  بناء وت يري مفاهيم عديدة  و 
  كمـــــا ســــــيمكنهن مـــــن بنــــــاء اخلـــــ اا اجلديــــــدة يف املفـــــاهيمي

ــه مــــن  ــز بــ ــا يتميــ ــة  ــ ــااتل وفعاليــ ــر ثبــ ــليملا وأكثــ ــاءل ســ ــارن بنــ أذهــ
خطــواا عديــدة تــتالءم يف حتقيــق أبعــا  االســتيعاب املفــاهيمي 

 راسـة علميـة عـن أيـه ال توجـد  بـالل ف وتساعد يف رف  مستواه.
تربويــــة تعــــ   ــــنهج التوحيــــد تقــــوم علــــم منــــوذج الــــتعلم البنــــائي 

  .السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي

 مشكلة البحث لأسئلته 
ابلــر م مــن األمهيــة الــيت حظــي  ــا االســتيعاب املفــاهيمي و 

يميـة املتمثلة يف قدرة الطالباا من الولوج يف أعماق املـا ة التعل
الدراسـاا والبحـوهب يف  فـببوالتمكن من فهمها الفهم السـليم 

هـــذا اجملـــال تؤكـــد تـــدين مســـتو  الطـــالب يف املفـــاهيم العقديـــة  
(  و راســـــة اعامــــــد 2012فقـــــد توصـــــلت  راســـــة الســـــعو يف  

( إىل أب حتصــيل الطــالب العلمــي للمفــاهيم العقديــة  هـــ1430 
را يتـائج  راسـة كاب أقل من املستو  املقبول تربوايل  كما أهللاا

( إىل وجــــــــو  بــــــــعف يف أبعــــــــا  االســــــــتيعاب 2016العتيــــــــيب  
املفاهيمي يف منهج التوحيد لد  طالب الصف األول الثايويف 

حصــل الطــالب يف اختبــار االســتيعاب املفــاهيمي علــم أقــل  إذ
 (  رجة.30 ـ%( من إمجاجم الدرجة النهائية املقدرة ب50من  

ــ ــتو  االسـ ــدين الطالبــــاا يف مسـ ــل تـ تيعاب املفــــاهيمي ولعـ
ــن الدراســــاا الــــيت  ــفرا عنــــه جمموعــــة مـ ــ  إىل أهــــم مــــا أسـ يرجـ
ــي  ــة العلـــــ ــا كدراســـــ ــرق التـــــــدريس ومعوقاهتـــــ ــو  طـــــ تناولـــــــت تقـــــ

( من هـ1430(  والسحيباين  هـ1430(  وال امديف  هـ1428 
اإلســـــــالمية ومعلماهتـــــــا يف اســـــــتخدام بـــــــعف معلمـــــــي الرتبيـــــــة 

ــة ا ــن الطالبـ ــل مـ ــيت يعـ ــدريس الـ ــرتاتييياا التـ ــورلا للنشــــا  سـ دـ
الصفي   ا يتج عن ذله تدب يف مستو  الفهـم   وقـد خلـ  

( وزمالامهـا مـن هارفـار  Gardner & Perkinsجـار ير وبريكنـز  
ــول  ــية حــ ــنواا املابــ ــوهب يف الســ ــائج البحــ ــرو يتــ ــروة زيــ يف مشــ

ــم   ــم  وســــوء الفهــ ــة  إذمســــألة الفهــ ــائج أب الدرجــ أمهــــرا النتــ
 من الطالباا  وأب الفهم العا ية من الفهم مفتقدة لد  الكثري

الصــــحيح هــــو كخــــر مــــا ميكــــن حدوثــــه  اخــــل قاعــــاا الــــدرس 
(. ويدل علـم ذلـه الوبـ  الـراهن للتـدريس هـ1427 حس    

الذيف جند أيه قائم علم مفهوم  الت طية( الذيف هتتم فيه املعلمة 
بتقد  كم كبـري مـن املعرفـة  ويرتكـز اهتمـام الطالبـة علـم حفـظ 

 (.2009  أك  قدر منها  طلبة

ــديرة ابلبحــــت  ــة جــ ــكلة حقيقيــ ــو  مشــ ــن وجــ ــد مــ وللتأكــ
والدراســــة قـــــام الباحثــــاب بدراســـــة اســـــتطالعية علــــم عينـــــة مـــــن 



 ... د يالتوح منهج يف  املفاهيمي االستيعاب تنمية يف السباعي البنائي التعلم منوذج فاعلية: القحطاين فهد  بنت وعبري العتييب عصيب بن انيف

 

107 

ــرين  ــة وعشـ ــد ها مخسـ ــد عـ ــايويف  بلـ ــاا الصـــف األول الثـ طالبـ
طالبـة وحــد  املــدارس الثايويــة التابعــة لــوزارة التعلــيم يف املنطقــة 

تيعاب املفـاهيمي طُبـق فيهـا اختبـار مبـدئي يف االسـ  إذالشرقية   
يف املوبــوعاا املقــررة علــيهن يف مــنهج التوحيــد  وكــاب هللاــكل 
االختبار يف بع، أس لته اختيار من متعـد   وبعبـها مـن يـوة 
األس لة املقالية. وأابيت الدراسة عن تـدين مسـتو  االسـتيعاب 
املفاهيمي بكـل أبعـا ه املختلفـة يف املوبـوعاا العقديـة الـوار ة 

أهللاــارا يتــائج الدراســة االســتطالعية اىل  إذيف مــنهج التوحيــد  
أب اســــــتيعاب طالبــــــاا الصــــــف األول الثــــــايويف للموبــــــوعاا 
 إذالعقديــة يف االختبــار كــاب بــعيفلا و وب اعــد املقبــول تربــوايل  

%( مــن إمجــاجم الدرجــة 35 ,25بلــد معــدل االســتيعاب العــام  
النهائية  وبلد متوسط اإلجاابا الصحيحة يف مسـتو  الشـر  

%(  ويف اختـــاذ املنظـــور 26%(  ويف التطبيـــق  18وبـــيح  والت
 %(.60%(  ويف التفسري  37 

تـدين  تتمثل مشـكلة البحـت اعـاجم يفويف بوء ما سبق 
االستيعاب املفاهيمي يف مـنهج التوحيـد لـد  طالبـاا مستو   

البحـت مـن خـالل الصف األول الثايويف  وميكن حـل مشـكلة 
 ي :تطر  السؤال  ار

ــا أبعـــــا   .1 ــاهيمي الـــــالزم تنميتهـــــا لـــــد  مـــ االســـــتيعاب املفـــ
 طالباا الصف األول الثايويف يف منهج التوحيد؟

مـــــــا فاعليـــــــة منـــــــوذج الـــــــتعلم البنـــــــائي الســـــــباعي يف تنميـــــــة  .2
االستيعاب املفاهيمي لد  طالباا الصف األول الثايويف 

 يف منهج التوحيد؟

 فرلض البحث  
 سعم هذا البحت للتحقق من الفروض ارتية:      

  ≤ 0.05يوجد فرق  ال إحصائيلا عند مسـتو   اللـة  ال   .1
α ب  متوسطي  رجاا اجملموعة التيريبية  اليت  رست )

ابســـــتخدام منـــــوذج الـــــتعلم البنـــــائي الســـــباعي(  واجملموعـــــة 
البـــابطة  الـــيت  رســـت ابســـتخدام الطريقـــة التقليديـــة( يف 

 .ليلاالتطبيق البعديف الختبار االستيعاب املفاهيمي ك

  ≤ 0.05رق  ال إحصائيلا عند مسـتو   اللـة  ال يوجد ف .2
α بــــــ  متوســــــطي  رجــــــاا اجملموعــــــة التيريبيــــــة  الــــــيت  )

ــباعي(   ــائي الســــ ــتعلم البنــــ ــوذج الــــ ــتخدام منــــ  رســــــت ابســــ
واجملموعــــــة البــــــابطة  الــــــيت  رســــــت ابســــــتخدام الطريقــــــة 
التقليديــــــــة( يف التطبيــــــــق البعــــــــديف الختبــــــــار االســــــــتيعاب 

ســـــــتيعاب املفـــــــاهيمي األبعـــــــا  الفرعيـــــــة لالاملفـــــــاهيمي يف 
  الشر  والتوبيح, التفسري, التطبيق, واختاذ املنظور(. 

 أهداف البحث

 :ا أييتيهدا هذا البحت إىل م
حتديد أبعا  االستيعاب املفاهيمي الالزم تنميتها لد  طالبـاا  .1

 الصف األول الثايويف يف منهج التوحيد.
ميــــة التحقــــق مــــن فاعليــــة منــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي يف تن .2

االســتيعاب املفــاهيمي لــد  طالبــاا الصــف األول الثــايويف يف 
 منهج التوحيد.

 أمهية البحث 

 :فيما أييت ت ز أمهية هذا البحت
مســـــــايرة االياهـــــــاا اعديثـــــــة يف جمـــــــال تـــــــدريس الرتبيـــــــة  .1

اإلسالمية لتحقيق االستيعاب املفـاهيمي لـد  طالبـاا املرحلـة 
 الثايوية.

ــاعدة طططــــي منــــاهج الرتبيــــة  .2 اإلســــالمية يف إمــــدا هم مسـ
بنمــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي؛ لتبــــمينه يف منــــاهج الرتبيــــة 
اإلســـالمية  وأ لـــة املعلمـــ    ـــا سُيســـه م يف تنميـــة االســـتيعاب 

 املفاهيمي.
بنمــوذج  مــاا الرتبيــة اإلســالمية يف إمــدا هنمســاعدة معل .3

طالباا املرحلة ئي السباعي؛ الستخدامه يف تدريس التعلم البنا
 ثايوية.ال

توفري معلوماا ميدايية تساعد مشرفاا الرتبية اإلسالمية  .4
يف تعمــيم منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي  علــم معلمــاا الرتبيــة 
اإلســــــالمية  ووبــــــ  اخلطــــــط والــــــ امج التدريســــــية الــــــيت تعــــــا  
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أثناء تطبيق منوذج التعلم البنـائي والرفـ  مـن يف  جوايب القصور  
 مستو  االستيعاب املفاهيمي.

قــــد يســــهم هــــذا البحــــت يف فــــتح كفــــاق جديــــدة ألحبــــاهب  .5
و راســــاا مشــــا ه تتنــــاول منــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي يف 

ملراحـــل املختلفـــة؛ تنميـــة االســـتيعاب املفـــاهيمي لـــد  طالبـــاا ا
ســــرتاتييياا وأســــاليب التــــدريس املت بعــــة يف لتحســــ  وتطــــوير ا

 جمال الرتبية اإلسالمية.
الثايويـــــة وخاصـــــة طالبـــــاا قـــــد يســـــاعد طالبـــــاا املرحلـــــة  .6

  الصــف األول الثــايويف يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي لــديهن
 ويف حتقيق تعلهم أفبل.

 حمددات البحث 
 ية: يتحد  البحت ابحملد اا ارت 

 احملددات املوحوعية: .1
اقتصــــر البحـــــت علـــــم تـــــدريس الوحـــــدة اخلامســـــة  أقـــــوال  ▪

 وأفعــــــال تنــــــايف التوحيــــــد( مــــــن مــــــنهج التوحيــــــد للصــــــف األول
الثــايويف  وقــد اختــريا هــذه الوحــدة؛ ألرــا تتــوافر فيهــا جمموعــة 
مـــن املفـــاهيم العقديـــة الـــيت تســـاعد يف توميـــف خطـــواا منـــوذج 
الــتعلم البنــائي الســباعي يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي  وألب 
موبوعاا هذه الوحدة تتبمن جمموعة من األحكـام العقديـة 

ا يف اســتيعا ا  ا عميقــل و ييزهــا وحــل مســائلها الــيت تتطلــب فهمــل
الشـرعية  وإمكاييـة تطبيقهـا يف مواقــف جديـدة متصـلة ابألمــور 
الدينية يف حياة الطالباا اليومية  مـ  تقـد  وجهـة يظـر يقديـة 
ــاب  ــا ور ا يف الكتـــ ــيلية كمـــ ــرعية التفصـــ ــة الشـــ مدعمـــــة ابأل لـــ

 والسنة.
اقتصــر البحــت علــم أبعــا  االســتيعاب املفــاهيمي األربعــة  ▪

  التطبيـق  التفسـري  اختـاذ املنظـور(؛ وذلـه ملـا وهي:  التوبـيح
أثبتتـه يتــائج الدراسـة االســتطالعية مـن تــدين مسـتو  الطالبــاا 
يف األبعـــــا  املـــــذكورة ابلـــــر م مـــــن أمهيتهـــــا يف مســـــاعدة الطالبـــــة 
لتكــــوين العمــــق املعــــريف للمــــا ة الدراســــية  وقــــد مت ايتقــــاء هــــذه 

ــ  ــة  وتتفـــق مـ ــر مرويـ ــا أكثـ ــا  األربعـــة؛ ألرـ ــو   األبعـ ــة دتـ طبيعـ
 منهج التوحيد  وأكثر ارتباطلا  نهج التوحيد.

اقتصـر البحـت علـم طالبـاا الصـف   احملددات البشترية: .2
األول الثــايويف التابعــاا إل ارة التعلــيم ابملنطقــة الشــرقية  وميثــل 
هـذا الصـف أول مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم الثـايويف  واالهتمـام 

بداية هذه املرحلـة يسـهل بتنمية أبعا  االستيعاب املفاهيمي يف 
ــه يف الصـــــــــفوا الالحقـــــــــة  ابإلبـــــــــافة إىل أب تعميـــــــــق  تنميتـــــــ
االستيعاب املفـاهيمي بشـكل سـليم سـيولد لـديهن القـدرة علـم 
ــل بدرجــــة عاليــــة مــــن الــــوعي والفهــــم مــــ  موجــــاا ال لــــو  التعامـ

 وحاالا التطرا اليت تشهدها جمتمعاتنا اإلسالمية.
صــــل األول مــــن طبــــق البحــــت يف الفاحملتتتددات اليمنيتتتة:  .3

 (.ـه1438-1437العام الدراسي  
اقتصـــر البحـــت علـــم جممـــوعت  مـــن احملتتتددات املكانيتتتة:  .4

ــرين   ــة والعشـــ ــة الثامنـــ ــايويف ابلثايويـــ طالبـــــاا الصـــــف األول الثـــ
والثايوية السابعة والعشرين إل ارة التعليم  دينـة الـدمام ابملنطقـة 

 الشرقية ابململكة العربية السعو ية.

 مصطلحات البحث

 يتبمن البحت املصطلح  ارتي :
 منوذج التعلم البنائي السباعي: .1

ــوذج   ــه: "منـ ــباعي أبيـ ــائي السـ ــتعلم البنـ ــوذج الـ مت تعريـــف منـ
ــوذج  ــعي لنمــ ــائي توســ ــتعلم يف مواقــــف  5E'sبنــ ــل الــ ــه يقــ و ربــ

جديــدة  وتوبــيح أمهيــة اســتخراج املعرفــة الســابقة  وذلــه مــن 
لـــة االيشـــ ال خــالل ســـب  مراحـــل  وهـــي: مرحلـــة اإلاثرة  ومرح

 االيتباه(  ومرحلة التفسري  ومرحلة التوسـ   ومرحلـة التمديـد  
 .(Gonen, 2010: 100 ومرحلة التبا ل  ومرحلة التقو " 

ــب   ــن ســـ ــوب مـــ ــي يتكـــ ــوذج تعليمـــ ــه: "منـــ ــرا أبيـــ ــا يعـــ كمـــ
خطــواا إجرائيــة تســتخدمها املعلمــة  اخــل الصــف أو امليــداب 

ــن  ــها مــ ــة معرفتهــــا بنفســ ــ  الطالبــ ــة  وتنميــــة  ــــدا أب تبــ جهــ
: 2007املفــاهيم واملهــاراا العلميــة مــن جهــة أخــر "  زيتــوب  

445.) 
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( أبيـــــه: "منـــــوذج تعليمـــــي 182: هــــــ1434وتعرفـــــه قـــــرين  
يؤكــد علــم تفعيــل واســتخراج املعرفــة  5E'sبنــائي مطــور لنمــوذج 

الســـــابقة وتوســـــيعها لـــــد  الطالبـــــاا  ويســـــاعد الطالبـــــة علـــــم 
عرفــة الســابقة لتكــوب ركيــزة اكتســاب املعرفــة اجلديــدة و جمهــا ابمل

علمية سليمة تساعدها علـم تنميـة املفـاهيم  وتطبيـق املعرفـة يف 
مواقــف جديــدة  وذلــه مــن خــالل ســب  مراحــل هــي: اإلاثرة  

 االستكشاا  التفسري  التوس   التمديد  التبا ل  التقو ".
ــائي الســـباعي ا  وعـــر  ا الباحثـــاب منـــوذج الـــتعلم البنـ ــل إجرائيـ

ــا اا احملــــد ة الــــيت توجــــه : جمموعــــة أبنتتته مــــن اخلطــــواا واإلرهللاـ
أثنــاء ســري الــدرس لتحقيــق أهدافــه يف عمــل املعلمــة والطالبــاا 

بكفــــــــاءة وذلــــــــه مــــــــن خــــــــالل ســــــــب  مراحــــــــل هــــــــي: اإلاثرة  
ــو    ــ   التقـ ــد  التوسـ ــا ل  التمديـ ــري  التبـ االستكشـــاا  التفسـ
ــت  ــة  حبيـ ــن املعلمـ ــهك مـ ــرااك وتوجيـ ــا حتـــت إهللاـ ــتم إجرااهـ ــيت يـ والـ

بـــــاا الصـــــف األول الثـــــايويف علـــــم زاي ة مســـــتو  تســـــاعد طال
االســـــتيعاب املفـــــاهيمي أثنـــــاء  راســـــتهن للمفـــــاهيم العقديـــــة يف 
الوحدة اخلامسة  أقوال وأفعـال تنـايف التوحيـد( املقـررة يف مـنهج 

 التوحيد. 
 االستيعاب املفاهيمي: .2

أبيــه: "القــدرة علــم التفكــري   (perkins, 1992) يعرفــه بريكنــز
  ما يعرفه املرء  أيف أب لديه قدرة مريـة علـم والتصرا  روية م

األ اء مقابـل االسـرتجاة األصـم أو اإلجــاابا ارليـة" يقـالل عــن 
 (.    54هـ:  1432 العلي  

ــه حســـ    ـــ1427ويعرفـ ــم 124: هــ ــة علـ ــدرة الطالبـ ــه: "قـ ( أبيـ
تقد  مع  املا ة  واخل ة التعليمية  وإمهار القدرة علم تفسري 

ــا يف أجـــــزاء املـــــا ة وال ــا  ووبـــــو  األفكـــــار وتطبيقهـــ توســـــ  فيهـــ
 مواقف جديدة وتصور املشكلة وحلها بطرق طتلفة".

ــر ا أبيــــه: "عمليــــة معرفيــــة ذهنيــــة واعيــــة يقــــوم  ــــا املــــتعلم  ويُعـ
لتوليــد معــ  أو خــ ة مــ  مــا يتفاعــل معــه مــن مصــا ر طتلفــة   
كاملالحظة اعسية املباهللارة للظواهر اليت يصا فها  والـيت تـرتبط 

خلــ ة  أو قــراءة هللاــيء عنهــا  أو مشــاهدة أهللاــكال توبــيحية  اب
هتدا هذه العمليـة  إذأو االهللارتاك يف مناقشة عن هذه اخل ة  

ــتعلم  ـــدا توليـــد  ــة لـــد  املـ ــة املخزويـ ــوير املعرفـ ــة إىل تطـ املعرفيـ
 (.82: 2005معلوماا وخ اا جديدة"  قطامي وعمور  

ــه ا يف البحـــــت اعـــــاجم أبيـــ ــل ر ا إجرائيـــ ــة  :ويـُعـــــمل قـــــدرة طالبـــ
ــيح احملتـــو   ــتيعاب وتوبـ ــايويف علـــم فهـــم واسـ الصـــف األول الثـ
ــال تنــــايف  ــة  أقــــوال وأفعـ ــدة اخلامسـ ــدم اــــا يف الوحـ ــديف املقـ العقـ
التوحيــد( وتفســريه وتطبيــق مــا اكتشــفته مــن معــارا يف مواقــف 
جديدة  وتقد  وجهة يظر يقدية  حبيت يكـوب يتـاج ذلـه أب 

ا تصل الطالبة لفهم احملتو  العقديف ف ا  قيقـل ا و  همـل تكـوين فهمـل
  ويـــتم قياســـه ابلدرجـــة الـــيت حتصـــل عليهـــا الطالبـــة يف صـــحيحلا

اختبــــــار االســــــتيعاب املفــــــاهيمي الــــــذيف أعــــــده الباحثــــــاب وفــــــق 
مســــتوايته األربعــــة وهــــي: التوبــــيح  التفســــري  التطبيــــق  اختــــاذ 

 املنظور.

 األساليب اإلحصائية
اانا  لتحقيــــــق أهــــــداا البحــــــت  وحتليــــــل  وتفســــــري البيــــــ    

اســــتخدام األســــاليب اإلحصـــــائية وإخــــراج النتــــائج املطلوبـــــة مت 
 ية:ارت

1. Test- Retest Reliability   عسـاب معامـل الثبـاا  وقـد قـام
ــا ة  ــار  وإعــ ــة االختبــ ــاا بطريقــ ــل الثبــ ــاب معامــ ــاب حبســ الباحثــ

 االختبار.
 معامل ارتبا  بريسوب عساب صدق االتساق الداخلي. .2
ذلــــه عســــاب معامــــل الصــــعوبة معامــــل الصــــعوبة والســــهولة؛ و  .3

 والسهولة الختبار االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد.
ــار "ا .4 ــوعت (  أيف:  t-test" اختبـ ــافؤ اجملمـ ــم  تكـ ــرا علـ للتعـ

 الفروق ب  اجملموعت  التيريبية  والبابطة قبل بدء التيربة يف 
ا ــل ــاهيمي كليـــــ ــتيعاب املفـــــ ــار االســـــ ــيح  اختبـــــ ــا ه  التوبـــــ   وأبعـــــ

 لتطبيق  واختاذ املنظور(.والتفسري  وا
للتعــرا علــم الفــروق بــ  اجملمــوعت   t-testاختبــار  ا(  .5

يف اختبــار االســتيعاب  التيريبيــة  والبــابطة بعــد تنفيــذ التيربــة
  وأبعا ه  التوبيح  والتفسري  والتطبيـق  واختـاذ يلاكلاملفاهيمي  
 املنظور(.
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ــا  .6 ــا يســـمم  ربـــ  إيتـ ــأثري أو مـ   (Eta Square حيـــم التـ
ــة وق ــري d)يمــ ــتقل علــــم املت ــ ــم  ثــــري املت ــــري املســ ــة حيــ (؛ ملعرفــ

 التاب .

 إجراءات البحث
اعاجم البحت  البنائي     راسة  يستهدا  التعلم  منوذج  فاعلية 

التوحيد   منهج  يف  املفاهيمي  االستيعاب  تنمية  يف  السباعي 
  اتبعت لد  طالباا املرحلة الثايوية؛ ولتحقيق اادا السابق  

 ية: ت اإلجراءاا ار
يظــرال لطبيعــة البحــت  وأهدافــه  وأمهيتــه فقــد  متتنهج البحتتث:

اســتخدم املــنهج التيــرييب ذو التصــميم هللاــبه التيــرييب؛ وذلــه 
منـــــــوذج الـــــــتعلم البنـــــــائي الســـــــباعي يف تنميـــــــة لقيـــــــاس فاعليـــــــة 

االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد لـد  طالبـاا املرحلـة 
 .الثايوية

البحــــت مــــن مجيــــ  ب جمتمــــ  تكــــو   بحتتتتث لعينتتتتته:جمتمتتتتع ال
طالبـــــــــاا الصـــــــــف األول الثـــــــــايويف املنتظمـــــــــاا يف املـــــــــدارس 

( ه1438 – هــــــــ1437اعكوميـــــة ابلــــــدمام للعــــــام الدراســــــي  
للفصـــل الدراســـي األول  والـــاليت يدرســـن يف املـــدارس الثايويـــة 
اعكومية يظام املقرراا التابعـة إل ارة التعلـيم ابلـدمام  والبـالد 

( مدرســـة حســـب 25  ( طالبـــة موزعـــة علـــم3157عـــد هن  
 هـــ1437الـدليل اإلحصـائي إل ارة التعلـيم  نطقـة الـدمام لعـام 

. و ثلــت عينــة  البحــت يف طالبــاا الصــف األول هــــ1438 /
( طالبــة مت اختيــارهن بطريقــة عشــوائية 65الثــايويف  وعــد هن  

من إىل جممـــوعت : اجملموعــة التيريبيـــة يف املدرســـة  بســيطة ُقســـ 
ــرين الث ــة ابلــــدمام  وعــــد هن  الثامنــــة والعشــ ــة  32ايويــ ( طالبــ

ــة  ــرين الثايويـــ ــة الســـــابعة والعشـــ ــابطة يف املدرســـ واجملموعـــــة البـــ
  ( طالبة.33ابلدمام  وعد هن  

 :البحت فيما أييت أ واا  ثلت البحث: أدلات
وحيتتد قائمتتة أبعتتاد االستتتيعاب املفتتاهيمي يف متتنهج الت: 1 

ــامت  إذ  لطالبتتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتف األلل الثتتتتتتتتتانو    حتديـــــــــد أبعـــــــ
ــاا  ــبة لطالبـــ ــنهج التوحيـــــد املناســـ ــاهيمي يف مـــ ــتيعاب املفـــ االســـ

علــــم عــــد  مــــن املصــــا ر   ابالعتمــــا  الصــــف األول الثــــايويف  
تبطــة أببعـــا  الدراســاا  والبحــوهب الســـابقة املر  ومنهــا مــا يلـــي:

تبطـــة أببعـــا  االســـتيعاب األ بيـــاا املر االســـتيعاب املفـــاهيمي  و 
ــنهج ااملفــــاهيمي  و  ــة لتوحيــــد أهــــداا تعلــــيم مــ لطالبــــاا املرحلــ

تكويت و  اخلصائ  النمائية لطالباا املرحلة الثايوية.الثايوية  و 
ة هــي: أبعـــا  ربعـــة أبعــا  رئيســالقائمــة يف صــورهتا املبدئيــة مــن أ

وقــد مت الشــر  والتوبــيح  والتفســري  والتطبيــق  واختــاذ املنظــور  
ايتقاء هذه األبعا  األربعة؛ ألرا أكثر مروية  وتتفـق مـ  طبيعـة 

وتبــمن    تــو  مــنهج التوحيــد  وأكثــر ارتباطــلا  ــنهج التوحيــدد
جمموعــة مــن األبعــا  الفرعيــة بلــد عــد ها ســبعة  كــل بُعــد رئــيس

ا   ا فرعيـــل مت عـــرض هـــذه القائمـــة بصـــورهتا املبدئيـــة و وثالثـــ  بعـــدل
ا  من احملكم  بلد عد هم مخسة وعشريعلم جمموعة   ن دكمـل

مــد  اتســاق كــل بعـــد  :بــداء الــرأيف حــول القائمــة فيمــا أييتإل
ة الــيت تنتمــي اب املفــاهيمي علــم األبعــا  الرئيســفرعــي لالســتيع

ــه ــاهيمي   و إليــــ ــتيعاب املفــــ ــا  االســــ ــبة أبعــــ ــد مــــــد  مناســــ حتديــــ
حتديد مد  أمهية هذه األبعا  اؤالء و    لطالباا املرحلة الثايوية

مـد  سـالمة الصـيا ة العلميـة  والل ويـة لكـل بعـد   و الطالباا
إبـافة أو حـذا أو تعــديل   و عاب املفــاهيميمـن أبعـا  االسـتي

ولقــد مت اختيــار   مــا ترويــه مــن أبعــا  أو إبــداء أيــة ملحومــاا.
األبعــا  الـــيت حظيـــت بنســـب اتفــاق بـــ  الســـا ة احملكمـــ  مـــن 

وإجــــراء التعــــديالا املقرتحــــة حــــول بعــــ، % 100% إىل 80
 .عباراا القائمة

ج اختبتتتتار لقيتتتتاا أبعتتتتاد االستتتتتيعاب املفتتتتاهيمي يف متتتتنه:2
ــذا وي: التوحيتتتتتد لطالبتتتتتات الصتتتتتف األلل الثتتتتتانو  تكـــــوب هـــ

ــة وأربعــــ  ســــؤاالل  ــار مــــن راييــ ــار مــــن  االختبــ ــن منــــط االختيــ مــ
بعــد الشــر    ة هــي:وبــعت لقيــاس أربعــة أبعــا  رئيســ متعــد  

ــاذ  وبعــــد التوبــــيح  وبعــــد التفســــري  وبعــــد التطبيــــق  وبعــــد اختــ
مــن  يموعــة مت االســتعاية يف بنــاء هــذا االختبــار املنظــور  وقــد 
قائمــــة أبعــــا  االســــتيعاب املفــــاهيمي يف مــــنهج  املصــــا ر منهــــا:

ــه ــابقة   و التوحيـــد الـــيت مت التوصـــل إليـ الدراســـاا والبحـــوهب السـ
ــاهيمي يف مـــــــنهج التوحيـــــــد ــة أببعـــــــا  االســـــــتيعاب املفــــ   املرتبطــــ
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األ بيــاا املرتبطــة ابالســتيعاب املفــاهيمي عامــة  واالســتيعاب و 
طبيعـة وخصـائ    و فة خاصـةاملفاهيمي يف منهج التوحيـد بصـ

ومت عــرض هــذا االختبــار يف صــورته املبدئيــة  الطالبــاا النمائيــة.
علـــــم جمموعــــــة مـــــن اخلــــــ اء  واحملكمــــــ  بلـــــد عــــــد هم مخســــــة 

مكويـة مـن تطبيق االختبـار علـم عينـة عشرين دكملا؛ كما مت و 
ــة 25  ــايويف( طالبـــ ــاا الصـــــف األول الثـــ ــن طالبـــ ــاب   عمـــ ســـ

بل ــت  إذ Test–Retestاالختبــار  طريقــة إعــا ةبمعامــل الثبــاا 
بفاصــل زمــ  قيمــة معامــل االرتبــا  بــ  التطبيــق األول والثــاين 

كمـا مت ( وهو معامـل ثبـاا عـالك ومقبـول.  0.81 ( يوملا   12 
حســـــاب معـــــامالا االتســـــاق الـــــداخلي الختبـــــار االســـــتيعاب 

مت حســـاب معامـــل ارتبـــا  بريســـوب بـــ   رجـــاا   إذ املفـــاهيمي
بعـ، وابلدرجـة الكليـة م  الختبار بعبها كل بعد من أبعا  ا

ــه ــا   لالختبــــار الــــذيف تنتمــــي إليــ بــــ  وتراوحــــت معامــــل االرتبــ
إحصــائيلا عنــد مســتو   اللــة ( وهــي  الــة 0.722 - 0.451 
( وهذا يؤكد أب االختبار يتمت  بدرجة عاليـة 0.01(,  0.05 

معامـــــل الصـــــعوبة  مـــــن االتســـــاق الـــــداخلي. كمـــــا مت حســـــاب 
ــالســـــــهولة و  ر ة مـــــــن مفـــــــر اا اختبـــــــار االســـــــتيعاب لكـــــــل مفـــــ

 -0.90بــــــ   والــــــيت تراوحــــــت  املفــــــاهيمي يف مــــــنهج التوحيــــــد
 مت حســابكمــا    (, وهــي تعــد مــن بــمن القــيم املقبولــة0.10

ــار ــد  زمــــــــــن اختبــــــــ ــاهيمي والــــــــــذيف بلــــــــ ــتيعاب املفــــــــ  30 االســــــــ
االســــتيعاب  مواصــــفاا اختبــــار ويوبــــح اجلــــدول اريت قيقــــة.
هيمي يف مــــــنهج التوحيــــــد لــــــد  طالبــــــاا الصــــــف األول املفــــــا

 . الثايويف

 1جدلل 
 يوح  مواصفات اختبار االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو  

 موحوعات التعلم  م
 أبعاد االستيعاب املفاهيمي

 النسبة املئوية عدد األسئلة 
 نظوراختاذ امل التطبيق  التفسري الشرو لالتوحي  

 16.67 8 1 4 2 1 الكفر وأقسامه 1
 20.83 10 2 3 1 4 الشرك وأقسامه  2
 8.33 4 - 2 - 2 النفاق وأقسامه  3
 6.25 3 - 1 1 1  عاء  ري ى تعاىل 4
 8.33 4 - 1 1 2 السحر وما يتعلق به  5
 10.42 5 2 1 - 2 االستهزاء ابلدين  6
 8.33 4 - - 1 3 اعكم ب ري ما أيزل ى  7
 20.83 10 1 1 5 3 مواالة الكافرين 8

 % 100 48 6 13 11 18 عد  األس لة 
 % 100 % 12.5 % 27.08 % 22.92 % 37.5 النسبة امل وية 

 

 ليــل املعلمــة للتــدريس بنمــوذج  متتادة املعا تتة التيريبيتتة: .1
املـوا  التعليميـة املتبـمنة وحيتويف علم   التعلم البنائي السباعي
ة التوحيد  واملقررة علم طالباا الصف لثمايية  روس من ما 
 الكفر  الشرك  النفاق   عاء  ري ى    :األول الثايويف  وهي

الســحر  االســتهزاء ابلــدين  اعكـــم ب ــري مــا أيــزل ى  مـــواالة 
؛ ألرــــا تتــــوافر فيهــــا دروسوقــــد اختــــريا هــــذه الــــ  الكــــافرين(

جمموعة من املفاهيم العقدية اليت تسـاعد يف توميـف خطـواا 

منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفـاهيمي  
تتبــمن جمموعــة مــن األحكــام العقديــة الــيت  اوألب موبــوعاهت

ا يف اســـــتيعا ا و ييز  ا عميقـــــل هـــــا وحـــــل مســـــائلها تتطلـــــب فهمـــــل
تطبيقهـا يف مواقـف جديـدة متصـلة ابألمـور   الشرعية  وإمكاب

د  وجهة يظر يقدية الدينية يف حياة الطالباا اليومية  م  تق
ــا ور ا يف الكتــــاب  ــيلية كمــ ــرعية التفصــ ــة الشــ ــة ابأل لــ مدعمــ

ــنة. عـــــــد لا مـــــــن التـــــــدريباا  الـــــــدروسهـــــــذه وتتبـــــــمن  والســـــ
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واأليشطة  وقد مت إعدا ها يف بوء اخلطواا احملـد ة لنمـوذج 
ــدا تنميـــــة أبعـــــا  االســـــتيعاب  ــتعلم البنـــــائي الســـــباعي؛  ـــ الـــ

التطبيـــــــق  اختـــــــاذ  املفـــــــاهيمي  الشـــــــر  والتوبـــــــيح  التفســـــــري 
مت ببط  ليـل   و املنظور( لد  طالباا الصف األول الثايويف

ــن احملكمـــــــ   ــم جمموعـــــــة مــــ ــالل عربـــــــه علــــ ــة مـــــــن خــــ املعلمــــ
ــق  ــاهج وطرائــــــ ــة اإلســــــــالمية  ويف املنــــــ املتخصصــــــــ  يف الرتبيــــــ
ــدريس العلــــوم الشــــرعية؛  ــاهج وطرائــــق تـ ــدريس العامــــة  واملنـ التـ

ــبته لطالبـــــاا الصـــــف  ــايويفاألول اللتأكـــــد مـــــن مناســـ   ومت لثـــ
ســـرتاتييية بـــافة وفـــق مـــا يتناســـب مـــ  طبيعـــة االالتعـــديل واإل

 وكراء احملكم .

ا .2 ــار مت   :تطبيتتتتتتتتق أدلات البحتتتتتتتتث قبليتتتتتتتت  ــق اختبــــــ تطبيــــــ
ــة   االســــــتيعاب املفــــــاهيمي علــــــم جممــــــوعيت البحــــــت التيريبيــــ
والبــابطة قبــل بــدء التيربــة  ابســتخدام تطبيــق اختبــار  ا( 

T-test  لتعرا ااجملموعت (  و ؛ و ذله للتأكد من  تكافؤ
علم الفروق ب  اجملموعت  التيريبية  والبـابطة مـن طالبـاا 
 الصـــــف األول الثـــــايويف  دينـــــة الـــــدمام قبـــــل بـــــدء التيربـــــة يف

ا ــل ــاهيمي كليــــ ــتيعاب املفــــ ــار االســــ ــيح  اختبــــ ــا ه  التوبــــ   وأبعــــ
( اريت 2والتفسري  والتطبيق  واختـاذ املنظـور(  واجلـدول رقـم  

 يوبح ذله:

 2جدلل 
ظور( بي  تكافؤ جمموعيت البحث التيريبية لالضابطة قبلي ا يف متغري االستيعاب املفاهيمي  لأبعاده )التوحي   لالتفسري  لالتطبيق  لاختاذ املن

 جمموعيت عينة البحث الكلية من طالبات الصف األلل الثانو  مبدينة الدمام
أبعاد االستيعاب  

اف  االحنر  املتوسط ن اجملموعة املفاهيمي
 املعيار  

درجات  
 مستوى الداللة  قيمة ت  احلرية 

 1.76 9.36 33 اجملموعة التيريبية  التوحي  الشرو ل 
  ري  الة   0.241 63

 2.03 9.25 32 اجملموعة البابطة 

  ري  الة   1.9 63 1.52 5.85 33 اجملموعة التيريبية  التفسري
 2.16 4.97 32 اجملموعة البابطة 

  ري  الة   1.2 63 2.15 6.67 33 عة التيريبية اجملمو  التطبيق 
 2.53 5.97 32 اجملموعة البابطة 

  ري  الة   0.57 63 0.73 2.82 33 اجملموعة التيريبية  اختاذ املنظور
 0.95 2.93 32 اجملموعة البابطة 

اختبار االستيعاب  
 لي ا املفاهيمي ك

  الة     ري  1.91 63 4.71 24.76 33 اجملموعة التيريبية 
 4.96 22.47 32 اجملموعة البابطة 

( عــدم وجــو  فــروق  الــة إحصــائيلا بــ  2يتبــح مــن جــدول  
متوســـــطاا  رجـــــاا طالبـــــاا كـــــل مـــــن اجملمـــــوعت  التيريبيـــــة 
ــتيعاب  ــار االســــــ ا  اختبــــــ ــل ــم أ اة البحــــــــت قبليــــــ ــابطة علــــــ والبــــــ

ا يف املفـــــــاهيمي(؛  ـــــــا يؤكـــــــد تكـــــــافؤ جممـــــــوعيت البحـــــــت ق بليـــــــل
ااالســتيعاب املفــ   ويف أبعــا ه  التوبــيح  والتفســـري  اهيمي كليـــل

 والتطبيق  واختاذ املنظور.
تـــدريب معلمـــة املدرســـة مت  التتتتدريم جملمتتتوعيت البحتتتث: .3

ــة   ــدرس اجملمو 28الثايويــ ــيت تــ ــدريس ( الــ ــم تــ ــة علــ ــة التيريبيــ عــ
 ابلقراءاا الالزمة حولومت تزويدها النموذج  

كمـا مت    النمـوذج  وأبيشـطة لتنميـة االسـتيعاب املفـاهيمي .4
   يسخة من  ليل املعلمة فور االيتهاء من حتكيمه  وتسليمها  

(cdيف . العــروض التقدمييــةللــدروس بــ انمج  لعـروض حاســوبية
ــة  ومت  حـــــ  ــة التيريبيـــ ــابطة للمعاجلـــ ــة البـــ ــرض اجملموعـــ مل تتعـــ

التـــدريس للميمـــوعت  التيريبيـــة والبـــابطة يف يفـــس الظـــروا 
مــ  مراعــاة املؤهــل  ,وعــد  اعصــ   مــن حيــت زمــن التــدريس

العلمـــي واخلـــ ة التدريســـية لكـــل مـــن معلمـــة اجملموعـــة البـــابطة 
 .والتيريبية



 ... د يالتوح منهج يف  املفاهيمي االستيعاب تنمية يف السباعي البنائي التعلم منوذج فاعلية: القحطاين فهد  بنت وعبري العتييب عصيب بن انيف

 

113 

5. : بعـــــد االيتهـــــاء مــــــن  التطبيتتتتتق ألدلات البحتتتتتتث بعتتتتتتد  
التــدريس للميمــوعت  التيريبيــة والبــابطة يف العــام الدراســي  
مت تطبيق أ اة البحت اختبار التصوراا البديلة بعـدايل يف يـومي 

    مت رصـد يتـائج هــ6/4/1438 – 5الثالاثء واألربعاء املوافـق  
 هذا التطبيق.

 نتائج البحث لتفسريها لمناقشتها
نميتتة أبعتتاد لبنتتائي الستتباعي يف تفاعليتتة منتتوذج التتتعلم ا .1

اكلاالستتتتتتيعاب املفتتتتتاهيمي   يف متتتتتنهج التوحيتتتتتد لطالبتتتتتات  يتتتتت 
 :الصف األلل الثانو 

التحقق مـن صـحة الفـرض األول الـذيف يـن  علـم أيـه مت      
بــ   (α  ≤ 0.05 "ال يوجــد فــرق  ال إحصــائيلا عنــد مســتو  

متوســطي  رجــاا اجملموعــة التيريبيــة  الــيت  رســت ابســتخدام 
ــة البـــــابطة  الـــــيت منـــــ ــائي الســـــباعي(  واجملموعـــ وذج الـــــتعلم البنـــ

  رســــــت ابســــــتخدام الطريقــــــة التقليديــــــة( يف التطبيــــــق البعــــــديف
ا التحقــق مــن خــالل ومت ". الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي كليــل

بيــة والبــابطة  ويوبــح التيري وعت للميــ حســاب قيمــة  ا(
االسـتيعاب   يتـائج التطبيـق البعـديف الختبـار أبعـا اجلدول اريت
 يف منهج التوحيد: كليلااملفاهيمي  

 3 جدلل
 البعد  التطبيق يف ككل  املفاهيمي  االستيعاب اختبار يف لالضابطة التيريبية اجملموعتي طالبات درجات متوسطي بي الفرق يوح 

 مربع  إيتا  قيمة )ت(  درجات احلرية  االحنراف املعيار  املتوسط العدد  التطبيق 

 

قيمة  حيم التأثري  
(d )  مقدار حيم التأثري مستوى الداللة 

 50,2 30,43 33 التيريبية
 كبري 0,05 02,3 96,0 04,12 63

 51,6 22,28 32 الضابطة 

يتبــــح مــــن اجلــــدول الســــابق وجــــو  فــــرق  ال إحصــــائيلا عنــــد 
( بــــــ  متوســــــطي  رجــــــاا طالبــــــاا اجملموعــــــة 0,05مســــــتو   

الختبـــــار  بيـــــق البعـــــديفالبـــــابطة  واجملموعـــــة التيريبيـــــة يف التط
ا يف مـــنهج التوحيــد لصــامي اجملموعـــة  االســتيعاب املفــاهيمي كليــل

(  وهـــو حيـــم  ثـــري 3,02التيريبيـــة  وقـــد بلـــد حيـــم التـــأثري  
مرتفــ  للنمــوذج  وهــذه النتييــة تتفــق مــ  مــا ور  مــن  راســاا 

(  هــ1435(  و راسـة أكـرم  2009سابقة مثل:  راسـة طلبـة  
  كما تتفق هـذه النتييـة مـ  مـا ور  (هـ1429و راسة القباة  

توجد عالقة ارتباطية ب    إذيف اإلطار النظريف يف هذا البحت   
ــاهيمي   ــتيعاب املفـ ــا  االسـ ــائي الســـباعي وأبعـ ــتعلم البنـ منـــوذج الـ
ذلــــه أب منــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي يعــــزز لــــد  طالبــــاا 
الصـــــف األول الثـــــايويف الـــــتعلم مـــــن خـــــالل العمـــــل اجلمـــــاعي  

  واملناقشــاا  وتعــديل التصـــوراا البديلــة للــتمكن مـــن واعــوار
الفهم  وتنمية مهاراا التفكري لديهن  وتطوير أ اء الطالباا  
وتفــاعلهن طــوال اعصــة الدراســية؛ العتمــا ه علــم جمموعــة مــن 

ــري  ــيط عمليـــاا التفكـ ــل علـــم تنشـ ــة الـــيت تعمـ األيشـــطة املختلفـ
ءم م  طبيعة السري املرتبطة  نهج التوحيد  وزاي ة الفهم  ا يتال

  اخل مراحل النموذج.
وبنــــاء علــــم ذلــــه مت رفــــ، الفــــرض الصــــفريف وقبــــول الفــــرض 

( 0,05البديل التـاجم: "يوجـد فـرق  ال إحصـائيلا عنـد مسـتو   
ــيت  رســـــــت  ــة التيريبيـــــــة  الــــ ــطي  رجـــــــاا اجملموعــــ ــ  متوســــ بــــ
ابسـتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي(  واجملموعــة البــابطة 

 سـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف اليت  رست اب
 لصامي اجملموعة التيريبية". الختبار االستيعاب املفاهيمي كليلا

 :على النحو اآليتتفسري النتيية السابقة  لميكن
يتميـــــز النمـــــوذج خبطـــــواا عديـــــدة تســـــاعد طالبـــــاا  •

الصــف األول الثــايويف علــم بنــاء اخلــ اا اجلديــدة يف أذهــارن 
ا  وذله يف سياق اجتماعي يساعد أفـرا ه يف إعـا ة بناءل سليمل 

البناء املعريف وتكوينه؛  ا ينتج عنه بناء وت يري مفاهيم عديـدة  
 حدوهب عملية االستيعاب املفاهيمي. من  و 
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يقوم النموذج علم عملية تبا ل األفكار واملعلومـاا  •
ب  الطالبـاا  وتوسـي  عمليـة االسـتيعاب املفـاهيمي للمفـاهيم 

قديـــة مـــن خـــالل املناقشـــاا وبـــذله تتكـــوب لـــديهن القـــدرة الع
 علم تطبيق املفهوم يف مواقف جديدة.

ــم  • ــباعي علـــــم تعلـــ يعمـــــل منـــــوذج الـــــتعلم البنـــــائي الســـ
املفاهيم العقدية بطريقة أصيلة  من خالل تقريبها أبمثلة واقعية 
تثري أذهارن للتفكري واستنتاج األحكام والشواهد العقديـة؛  ـا 

 مية هذه املفاهيم وبناء املعاين والدالالا.ساهم يف تن

  إليه الدراساا السابقة من توصلت  تتفق هذه النتيية م  ما و 
وتنمية   فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف العملية التعليمية

و االياهاا و التحصيل   العلي   التفكري  مهاراا  فبالل تنمية    ا  
و   عن العقيدة  مفاهيم  لبع،  التصوراا  أثر  تصويب  بقاء 

و راسة  هـ1430    اخلبريف  راسة  منها     التعلم   القباة (؛ 
و راسة  هـ1429  و راسة  ـه1435   أكرم (؛   ,Gonen(؛ 

Kocakaya and Inan  (2006)و راسة   (Demirdag,  

Fayzioglu & Ates, 2011) )   وترتبط النتيية السابقة  ا ور ,
يظريف   إطار  السباعي    إذمن  البنائي  التعلم  منوذج  حيتويف  إب 

مرحلة   في اليت     اإلاثرةعلم  للم  هايتم  الطالبة  فاهيم  حتفيز 
االستكشااو    ةاجلديد فياليت    مرحلة  األيشطة    ها يتم  تقد  

   اليت تساعد علم التفكري  واستكشاا املفاهيم املرا  تعلمها

التفسريو  فيها    مرحلة  تقد   اليت  علم  الطالباا  تشيي   يتم 
و  واأل لة   التالتفسرياا  يتا    وس مرحلة  فيها  الفرصة    اليت 

  وتطبيقها يف  العقدية  للطالباا لتوسي  فهمهن حول املفاهيم
التمديدة  و جديد  عقديةمواقف   يتم توبيح    اليت فيها  مرحلة 

  اليت فيها   التبا ل   ومرحلةالعالقة ب  املفهوم واملفاهيم األخر    
  يها اليت ف  مرحلة التقو    و األفكار أو اخل اا  الطالباا  تبا لت

للمفاهيم واملهاراا    الطالباا  مد  اكتساب  الكشف عن  يتم
 .  (2007؛ وزيتوب  ـه1434 قرين  املستهدفة 

فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية بعد  .2
الشرو لالتوحي  يف منهج التوحيتد لطالبتات الصتف األلل 

 الثانو 
مت التحقق من صحة الفرض الثاين الذيف يـن  علـم أيـه: "ال 

ــائيلا عنــــد مســــتو   بــــ   (α  ≤ 0.05 يوجــــد فــــرق  ال إحصــ
متوســطي  رجــاا اجملموعــة التيريبيــة  الــيت  رســت ابســتخدام 
ــة البـــــابطة  الـــــيت  ــائي الســـــباعي(  واجملموعـــ منـــــوذج الـــــتعلم البنـــ
 رســــــت ابســــــتخدام الطريقــــــة التقليديــــــة( يف التطبيــــــق البعــــــديف 

  ومت الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي يف بعــد الشــر  والتوبــيح"
ــة  ذلـــه مـــن خـــالل حســـاب قيمـــة  ا( للميمـــوعت  التيريبيـ

 :وقد كشفت النتائج عن اجلدول اريتوالبابطة  

 4جدلل 
يوح  الفرق بي متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة لالتيريبية يف اختبار أبعاد االستيعاب املفاهيمي )الشرو لالتوحي ( يف منهج 

 التوحيد يف التطبيق البعد  

 مربع  إيتا  قيمة )ت(  درجات احلرية  االحنراف املعيار  املتوسط العدد  لتطبيق ا

 

حيم التأثري قيمة  
(d )  مقدار حيم التأثري مستوى الداللة 

 1,08 16,36 33 التيريبية
 كبري 0,05 3,21 0,72 12,29 63

 2,45 10,63 32 الضابطة 
صــائية يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو  فــروق ذاا  اللــة إح

( ب  متوسـطي  رجـاا طالبـاا اجملموعـة 0,05عند مستو   
البــابطة  واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لُبعــد الشــر  
والتوبيح يف منهج التوحيد لصامي اجملموعة التيريبية  وقد بلد 

ــأثري   ــم التــ ــة ال (  3,21حيــ ــم كبــــري  وهــــذه النتييــ وهــــو حيــ

ثــــل:  راســــة العلــــي تلــــف مــــ  مــــا ور  مــــن  راســــاا أخــــر  مخت
(  كما تتسق هذه النتيية هـ1431(  و راسة الفايز  هـ1432 

ــة  ــالل معاويـ ــن خـ ــه مـ ــت  وذلـ ــذا البحـ ــريف اـ ــار النظـ ــ  اإلطـ مـ
الطالبــــاا لتقــــد  أوصــــاا متقنــــة  وهللاــــر  مناســــب للمحتــــو  
العقديف املقدم اا  والتعبري عنه وجياز ووبو   م  تدعيم هذا 
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دق  ا هللاـرعال ابتبـاة جمموعـة مـن الشر  ابمل راا واعقائق املص
الفنيــاا منهــا: صــيا ة تعريــف جــام  مــاي  للمفهــوم العقــديف  
االســـــتدالل ابلــــــدليل الشــــــرعي علـــــم اعكــــــم العقــــــديف  التنبــــــؤ 
ابملفهـــــوم العقـــــديف مـــــن خــــــالل مقـــــدماا معلومـــــة  تصــــــحيح 
التصــوراا البديلــة للمفــاهيم العقديــة  اســتنتاج اعكــم الشــرعي 

 من خالل مقدماا معلومة.
وبنــــاء علــــم ذلــــه مت رفــــ، الفــــرض الصــــفريف وقبــــول الفــــرض 

( 0,05البديل التاجم: "يوجد فرق  ال إحصائيلا عند مسـتو   
ــيت  رســـــــت  ــة التيريبيـــــــة  الــــ ــطي  رجـــــــاا اجملموعــــ ــ  متوســــ بــــ
ابسـتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي(  واجملموعــة البــابطة 

البعـديف  اليت  رست ابسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق 
الختبار االستيعاب املفاهيمي يف بعد الشـر  والتوبـيح لصـامي 

 اجملموعة التيريبية".
 :على النحو اآليتلميكن تفسري النتيية السابقة 

ــم اســــتخدام  • ــيي  الطالبــــاا علـ ــوذج علــــم تشـ ــل النمـ يعمـ
ــرحن    ــن يشــ ــية جعلهــ ــة الدراســ ــل اعصــ ــل  اخــ ــوار  والتفاعــ اعــ

ــد ــا يقـ ــق مـ ــن طريـ ــتياابهتن عـ ــن موقـــف  أو ويـــ رب اسـ ــن مـ م اـ
مقطــــ  فيــــديو  أو صــــورة  تثــــري النقــــا  حــــول مــــا لــــديهن مــــن 
ــاهيم   ــا اســـــتيد علـــــيهن مـــــن مفـــ ــيلة معرفيـــــة ســـــابقة  ومـــ حصـــ

 ومصطلحاا عقدية جديدة.
عــــاوب النمــــوذج الطالبــــاا علــــم هللاــــر  إجــــاابهتن بشــــكل  •

ــة الصــــحيحة   ــلهن ل جابــ ــة توصــ ــيح لطريقــ ــ  التوبــ ــق مــ متعمــ

ــو  ــتدالل ابلشـ ــن خـــالل االسـ ــرعية  وذلـــه مـ اهد  وال اهـــ  الشـ
 واستنتاج األحكام العقدية من أ لتها التفصيلية.

ــابقة  • ــ اا السـ ــم اخلـ ــرا علـ ــاا التعـ ــوذج للطالبـ أات  النمـ
ــة بـــ  املفهـــوم العقـــديف واملفـــاهيم  ــه املقاريـ لـــديهن  وحتديـــد أوجـ
املبا ة له؛  ا يؤهل الطالباا جلم  اإلجاابا الصحيحة عن 

يا ة التعــاريف صــيا ة صــحيحة الســؤال العقــديف املطــرو   وصــ
ــمل مجيــــ   ــت يكــــوب التعريـــف جامعــــال  أيف: يشـ ــلو ن  حبيـ أبسـ
مفر اا هذا املفهوم العقديف  مايعال  أيف: ماي  مـن أب يـدخل 
يف التعريف ما ليس منه  حتت توجيه وإرهللاا  املعلمة  وهـذا مـا 
يســـــعم إليــــــه النمـــــوذج مــــــن مســـــاعدة الطالبــــــاا علـــــم تقــــــد  

ــيا اا  وهللاــــــــروحاا  وتوبــــــــ يحاا قائمــــــــة علــــــــم الفهــــــــم صـــــ
 واالستيعاب  وليس علم جمر  اعفظ األصم والتلق .

يف تنميتتة بعتتد التفستتري يف متتنهج  بحتتثفاعليتتة منتتوذج ال .3
 التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو 

مت التحقق من صحة الفرض الثالت الذيف ين  علـم أيـه     
بـ   (α  ≤ 0.05 "ال يوجد فـرق  ال إحصـائيلا عنـد مسـتو  

توســطي  رجــاا اجملموعــة التيريبيــة  الــيت  رســت ابســتخدام م
ــة البـــــابطة  الـــــيت  ــائي الســـــباعي(  واجملموعـــ منـــــوذج الـــــتعلم البنـــ
 رســــــت ابســــــتخدام الطريقــــــة التقليديــــــة( يف التطبيــــــق البعــــــديف 

وقــد كشــفت الختبـار االســتيعاب املفــاهيمي يف بعــد التفســري"  
 :النتائج عن اجلدول اريت

 
 

 5 جدلل
 يف التوحيد منهج يف( التفسري) املفاهيمي االستيعاب أبعاد اختبار يف لالتيريبية الضابطة اجملموعة طالبات درجات متوسطي بي الفرق يوح 
 :البعد  التطبيق

 مربع  إيتا  قيمة )ت(  درجات احلرية  االحنراف املعيار  املتوسط العدد  التطبيق 

 

حيم التأثري قيمة  
(d )  تأثريمقدار حيم ال مستوى الداللة 

 كبري 0,05 2,40 0,59 9,45 63 0,84 10,27 33 التيريبية
 1,90 6,84 32 الضابطة 
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يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو  فــروق ذاا  اللــة إحصــائية 
( ب  متوسـطي  رجـاا طالبـاا اجملموعـة 0,05عند مستو   

البــابطة واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لبعــد التفســري 
التوحيد لصامي التطبيق البعديف للميموعة التيريبية  يف منهج  

(  وهــو حيــم  ثــري كبــري  وهــذه 2,40وقــد بلــد حيــم التــأثري  
النتييـــة تتفـــق مـــ  مـــا ور  مـــن  راســـاا ســـابقة  ومنهـــا  راســـة 

(  و  راسـة امل ـريب ـهـ1431(  و راسـة الفـايز  ـهـ1432العلي  
 (.ـه1432 
إب  إذإطـار يظـريف   كما تتفق هذه النتييـة مـ  مـا ور  مـن    

ا للمعلومــاا  مــن أجــل  بعــد التفســري يتطلــب اســتخداملا جديــدل
تقــــد  تفصـــــيالا وترمجـــــاا ذاا معـــــ  للمحتـــــو  العقـــــديف  
ويسعم للكشف عن ماهر األلفاظ واملعاين  وتبياب مبمورا  

 واإلفصا   ا تقتبيه الشواهد 
واأل لـــــة املرتبطـــــة ابملســـــائل العقديـــــة مـــــن أحكـــــام  و الالا  

  .سباب هللارعيةوأ
ــم  ــاء علـ ــفريف وقبـــول الفـــرض  وبنـ ذلـــه مت رفـــ، الفـــرض الصـ
( 0,05"يوجد فرق  ال إحصائيلا عند مسـتو   البديل التاجم:  

ــيت  رســـــــت  ــة التيريبيـــــــة  الــــ ــطي  رجـــــــاا اجملموعــــ ــ  متوســــ بــــ
ابسـتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي(  واجملموعــة البــابطة 

ة( يف التطبيـق البعـديف  اليت  رست ابسـتخدام الطريقـة التقليديـ
الختبار االستيعاب املفاهيمي يف بعـد التفسـري لصـامي اجملموعـة 

 ".التيريبية
 :على النحو اآليتلميكن تفسري النتيية السابقة 

قيام النموذج علم مرحلة التفسري اليت تقوم فيها الطالباا  •
ابلتفاعــل مــ  املعلمــة؛ للتوصــل إىل تفســرياا ملعــاين املفــر اا  

ريفـــاا املفـــاهيم اجلديـــدة  وتوبـــيحها  وتقـــد  تفســـري وبنـــاء تع
ــة تفســــرياا  ــا  ومناقشــ ــة اــ ــول املمكنــ ــا  اعلــ ــاابا  وإجيــ ل جــ

ــرياا   ــم التفســــــ ــة فهــــــ ــة حملاولــــــ ــتماة للمعلمــــــ ــرين  واالســــــ ارخــــــ
واستخدام املالحظاا يف تقد  التفسرياا من خالل األيشطة 

 اليت يتم تزويدهن  ا يف أوراق العمل.
ــ • ــوذج علــــ ــام النمــــ ــد قيــــ ــام  وعقــــ ــل األحكــــ ــتنتاج علــــ م اســــ

املقــــارانا بــــ  املفــــاهيم العقديــــة الــــيت تســــاعد الطالبــــاا علــــم 
ســــهولة إيبــــا  ارايا الــــيت تســــتحق التفســــري  وتبيــــاب معــــاين 
ــاعد  ــا ســ ــرعية؛  ــ ــة الشــ ــة يف األ لــ ــر اا  والرتاكيــــب الل ويــ املفــ

 الطالباا علم تنمية تفكريهن فيما يرتبط ببعد التفسري.
ا بتلخــي  املوبـوة العقــديف يف مجــل أو  تكليـف الطالبــا •

كلمــــاا قليلــــة تــــُ ز املعــــ   وحتقــــق ال ــــرض منــــه  عــــز زمل ملكــــة 
التفســري لــديهن  ألرـــا يف هــذه اعالــة تركـــز علــم منــتج الفهـــم  

 و ايته.
عاوب منوذج التعلم البنائي السـباعي الطالبـاا علـم الـربط  •

بــــ  يــــوة املفهــــوم العقــــديف  وحكمــــه ابلــــدليل الشــــرعي الــــذيف 
يستشــــهد عليــــه مــــن خــــالل معرفتهــــا  عــــاين املفــــر اا العقديــــة 
وتفســــرياهتا  األمــــر الــــذيف حقــــق اــــن أقصــــم  رجــــة مــــن الفهــــم 

 والتفسري للموبوة.
يف تنميتتتة بعتتتد التتتتعلم البنتتتائي الستتتباعي فاعليتتتة منتتتوذج  .4

 التطبيق يف منهج التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو 
الذيف ين    راب ض الابلتحقق من صحة الفر   ابقام الباحث     

  ≤ 0.05علــم أيــه "ال يوجــد فــرق  ال إحصــائيلا عنــد مســتو   
α)  بــــ  متوســــطي  رجــــاا اجملموعــــة التيريبيــــة  الــــيت  رســــت

ابسـتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي(  واجملموعــة البــابطة 
 اليت  رست ابسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف 

وكشـــــفت   فـــــاهيمي يف بعـــــد التطبيـــــق"الختبــــار االســـــتيعاب امل
 : يتالنتائج عن اجلدول ار

 6جدلل 
يف يوح  الفرق بي متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة لالتيريبية يف اختبار أبعاد االستيعاب املفاهيمي )التطبيق( يف منهج التوحيد 

 :التطبيق البعد 
مقدار حيم مستوى  حيم التأثري  مربع  قيمة )ت( درجات  االحنراف   املتوسط العدد  التطبيق 



 ... د يالتوح منهج يف  املفاهيمي االستيعاب تنمية يف السباعي البنائي التعلم منوذج فاعلية: القحطاين فهد  بنت وعبري العتييب عصيب بن انيف

 

125 

 التأثري  الداللة ( dقيمة ) إيتا حلرية ا املعيار  
 1,08 11,36 33 التيريبية

 كبري 0,05 2,03 0,50 8,05 63
 2,36 7,72 32 الضابطة 

ــو  فـــــروق ذاا  اللـــــة  ــدول الســـــابق وجـــ ــح مـــــن اجلـــ يتبـــ
 إحصائية عند
ــا0,05مســــتو    ا طالبــــاا اجملموعــــة ( بــــ  متوســــطي  رجــ

البابطة  واجملموعة التيريبية يف التطبيـق البعـديف لبعـد التطبيـق 
ــم  ــة  وقـــد بلـــد حيـ ــة التيريبيـ ــنهج التوحيـــد لصـــامي جملموعـ يف مـ

(  وهو حيم  ثري كبري  وهذه النتيية تتفـق مـ  2,03التأثري  
(  هـــ1432مـا ور  مـن  راســاا سـابقة  ومنهـا:  راســة العلـي  

 (.هـ1432(  و راسة الشمريف  هـ1432 و راسة امل ريب 
إب  إذكما تتفق هذه النتيية م  ما ور  من إطار يظـريف       

بُعـــد التطبيـــق يركـــز علـــم اجلايـــب العملـــي؛ إذ تطبـــق الطالبـــة مـــا 
تعلمته يف مواقف جديدة وواقعية  وتبرب األمثلة علم ذله؛ 
 ا يساعدهن علـم تقريـب املعـ  للمفـاهيم العقديـة  كمـا يعـ  

ــ ــام هـ ــة  ومهـ ــاا حقيقيـ ــاا تطبيقـ ــتخدام الطالبـ ــد يف اسـ ذا البعـ
ــة أكثــــر ارتباطــــال ابحملتــــو   مــــن خــــالل تقــــد  أوراق عمــــل  أ ائيـ
تتبــــمن مواقــــف ومشــــكالا طتلفــــة وجديــــدة؛ أيف قريبــــة مــــن 

 املواقف اليت تواجه الطالبة يف حياهتا اليومية أو الواقعية. 
يف وقبــول وبنــاء علــم النتييــة الســابقة مت رفــ، الفــرض الصــفر 

الفــرض البــديل التــاجم: "يوجــد فــرق  ال إحصــائيلا عنــد مســتو  
( ب  متوسطي  رجاا اجملموعة التيريبية  اليت  رست 0,05 

ابسـتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي(  واجملموعــة البــابطة 
 اليت  رست ابسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف 

مي يف بعـد التطبيـق لصـامي اجملموعـة الختبار االستيعاب املفـاهي
 التيريبية".

 :على النحو اآليتلميكن تفسري النتيية السابقة 
ــيس  • ــباعي علـــم الفهـــم  ولـ ــائي السـ ــتعلم البنـ ــز منـــوذج الـ يركـ

علــم األ اء فقــط  مــن خــالل مــا يقدمــه مــن تطبيقــاا و ــارين 

وأمثلـــة  ثـــل احملتـــو  العقـــديف وذلـــه يف هللاـــكل مواقـــف حياتيـــة 
يساعد علم توس  املعرفة لـد  الطالبـة للموبـوة  وحقيقية؛  ا

 العقديف الذيف تناولته علم حنو فع ال.
ــل  • ــميعمـ ــباعي علـ ــتعلم البنــــائي السـ ــوذج الـ ــز البنــــاء  منـ حتفيـ

املعــريف للطالبــاا واســتدعاء املعرفــة واملفــاهيم العقديــة مــن أجــل 
 تطبيقها واستخدامها يف مواقف جديدة.

ــائي الســـباع • ي أيشـــطة وتـــدريباا  يقـــدم منـــوذج الـــتعلم البنـ
ا ومثريلا لد  الطالبـاا   ـا يزيـد مـن  افعيـتهن   ثل هللاي لا جديدل

 يف تطبيق املفاهيم العقدية يف مواقف جديدة.
   مرحلة التوس  حيتويف منوذج التعلم البنائي السباعي علم   •
فهمهن  و  لتوسي   للطالباا  الفرصة  إاتحة  يتم  املرحلة  هذه  يف 

املفاهيم يف  واملها  العقدية   حول  وتطبيقها  املستهدفة   راا 
من      جديدة  عقدية مواقف   واس   مد   ع   ارسة  وذله 

 يشطة ومواقف التعلم اجلديدة. األ
يف تنميتتتة ب عتتتد التتتتعلم البنتتتائي الستتتباعي فاعليتتتة منتتتوذج  .5

اختتتتتاذ املنظتتتتور يف متتتتنهج التوحيتتتتد لطالبتتتتات الصتتتتف األلل 
 الثانو 

يف يـن  قام الباحثاب ابلتحقق من صحة الفـرض اخلـامس الـذ
  ≤ 0.05 علــم أيــه "ال يوجــد فــرق  ال إحصــائيلا عنــد مســتو  

α)   ــيت  رســـت ــة  الـ ــة التيريبيـ ــاا اجملموعـ بـــ  متوســـطي  رجـ
ابسـتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي(  واجملموعــة البــابطة 
 اليت  رست ابسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف 

ــتيعاب املفـــاهيمي يف  ــار االسـ ــاذ املنظـــور"  الختبـ ــد "اختـ ــد  بعـ وقـ
 :كشفت النتائج عن اجلدول اريت
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 7جدلل 
لتوحيد  يوح  الفرق بي متوسطي درجات طالبات اجملموعة الضابطة ل التيريبية يف اختيار أبعاد االستيعاب املفاهيمي )اختاذ املنظور( يف منهج ا

 يف التطبيق البعد . 

االحنراف   املتوسط العدد  التطبيق 
 املعيار  

جات  در 
حيم التأثري   مربع إيتا قيمة )ت(  احلرية 

 ( dقيمة )
مستوى  
 الداللة

مقدار حيم 
 التأثري 

 0,73 2,82 33 التيريبية
 كبري 0,05 7,67 0,69 0,57 63

 0,95 2,93 32 الضابطة 
يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو  فــروق ذاا  اللــة إحصــائية 

 رجاا طالباا اجملموعة ( ب  متوسطي  0,05عند مستو   
البــابطة  واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لبعــد اختــاذ 
املنظور يف مـنهج التوحيـد لصـامي اجملموعـة التيريبيـة  وقـد بلـد 

( وهــو حيــم  ثــري كبــري  وهــذه النتييــة 7,67حيــم التــأثري  
تتفــق مــ  مــا ور  مــن  راســاا ســابقة  ومنهــا  راســة احمليميــد 

(  و راســـــة امل ـــــريب هـــــ1432اســـــة الشـــــمريف  (  و ر هـــــ1434 
 (.هـ1432 
إب  إذكما تتفق هذه النتيية م  ما ور  من إطار يظريف    

ــة مــــن  ــة املشــــكالا العقديـ ــز علــــم رايـ ــاذ املنظــــور يركـ ــد اختـ بُعـ
ــا  ــرعية ومقاصـــــدها  كمـــ ــة الشـــ ــوء األ لـــ ــور يقـــــديف يف بـــ منظـــ
ــد  املعلومــــاا املرتبطــــة ابملفهــــوم  ــاعد الطالبــــاا علــــم تقــ يســ

ــتها للقبــــااي  اجلد يــــد  وعالقتهــــا ابملفــــاهيم األخــــر   ومناقشــ
واملشــــكالا واملســـــائل العقديـــــة املعاصــــرة يف اجملتمـــــ  املتعلقـــــة 

 ابملفاهيم العقدية يف إطار حدو  الشريعة اإلسالمية.
وبنــــاء علــــم ذلــــه مت رفــــ، الفــــرض الصــــفريف وقبــــول الفــــرض 
ــتو   ــائيلا عنــــــد مســــ ــرق  ال إحصــــ البــــــديل التــــــاجم: "يوجــــــد فــــ

بـــــ  متوســـــطي  رجـــــاا اجملموعـــــة التيريبيـــــة  الـــــيت  (0,05 
 رســت ابســتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي(  واجملموعــة 
البــــــابطة  الــــــيت  رســــــت ابســــــتخدام الطريقــــــة التقليديــــــة( يف 
التطبيــق البعــديف الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي يف بعــد اختــاذ 

 املنظور لصامي اجملموعة التيريبية". 
 :علم النحو اريتيية السابقة وميكن تفسري النت

اســتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي ســاعد الطالبــاا  •
علـم تعلـم املفـاهيم العقديـة بطريقـة أصـيلة وماتعـة  مـن خــالل 

تقريبهـــــا يف صـــــورة مواقـــــف ومشـــــاهد عقديـــــة  ويطلـــــب منهـــــا 
اختيــار التصــرا الشــرعي الســليم  و ييــزه عــن بقيــة التصــرفاا 

 تنميتها لد  الطالباا. اخلاط ة؛  ا ساهم يف
ــة  • ــو عمليــ ــباعي هــ ــائي الســ ــتعلم البنــ ــيم بنمــــوذج الــ أب التعلــ

ــدور  ــم الـ ــوذج علـ ــد النمـ ا  إذ يؤكـ ــل ا عقليـ ــدل ــب جهـ ــطة تتطلـ يشـ
النشط للطالباا يف التعلم  وجيعلهن متفاعالا  ا يؤ يف إىل 
أب يكـــوب التعلـــيم والـــتعلم أكثـــر فاعليـــة  وهـــذا بـــدوره أكســـب 

ار األحكـــام الشـــرعية الصـــحيحة الطالبـــاا القـــدرة علـــم إصـــد
 للمسائل العقدية املطروحة.

األيشـــطة املتنوعـــة الـــيت يتكـــوب منهـــا منـــوذج الـــتعلم البنـــائي  •
السباعي  واعوار واملناقشة والعمل اجلماعي  كل ذله ساعد 
ــا ة  ــة ابملــ ــرض املواقــــف املرتبطــ ــاركة يف عــ ــم املشــ ــاا علــ الطالبــ

رة التنـافس يف طـر  الدراسية  والوقائ  واألحداهب اجلارية  وإاث
األفكــار واعلــول واملقرتحــاا  واختــاذ يقــد هللاــرعي ذيف معــ ؛ 
 ــا أســهم بشــكل فعــال يف جــذب الطالبــاا للــدروس  وإاثرة 
ــطة  ــاز األيشــــ ــالل إجنــــ ــن خــــ ــتعلم  مــــ ــتمرة يف الــــ ــتهن املســــ ر بــــ
واملشــاري  املختلفــة املقدمــة اــن يف  ليــل املعلمــة  األمــر الــذيف  

ليــــــة بعــــــد اختــــــاذ املنظــــــور يف كــــــاب لــــــه األثــــــر الوابــــــح يف فاع
 النموذج.

ــة قويـــة بـــ   • ــباعي يقـــيم عالقـ ــتعلم البنـــائي السـ إب منـــوذج الـ
الطالبـــــة  وتكـــــوين وجهـــــة يظـــــر انقـــــدة  فييعلهـــــا جـــــزءال مـــــن 
الطالبــة  وليســت منفصــلةل عنهــا  وهــذا هــدا مهــم يف حتقيــق 
الفهـــم  فالطالبـــة عنـــد مرورهـــا  ـــرحليت التمديـــد والتبـــا ل ومـــن 

النظـر املختلفـة الناقـدة الـيت ال ختـرج عـن   خالل طـر  وجهـاا
إطـــــار الشـــــريعة اإلســـــالمية الصـــــحيحة للقبـــــااي واملشـــــكالا 
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ــياء  ــاا بـــ  األهللاـ ــروابط  والعالقـ ــراز الـ ــة إلبـ املطروحـــة يف داولـ
 فبرا تعمل علم تكوين عالقاا جديدة.

 التوصيات لاملقرتحات
يوجد   فبيه  يتائج  من  اعاجم  البحت  عنه  أسفر  ما  بوء  يف 

 :  عة من التوصياا تتمثل يف جممو 
بــرورة اســتفا ة طططــي املنــاهج مــن منــوذج هــذا البحــت   •

 وتطوير مناهج التوحيد لطالباا املرحلة الثايوية يف بوئه.
تبـــم  أبعـــا  االســـتيعاب املفـــاهيمي يف مـــنهج التوحيـــد   •

وتشــيي  الطالبــاا علــم  ارســة هــذه األبعــا   ارســة علميــة  
ــة ــطة اإلثرائيـ ــن خـــالل األيشـ ــذا  مـ ــة اـ ــل املعلمـ ــمنة يف  ليـ املبـ

 البحت.
العلــــوم  مجيــــ االهتمــــام بتصــــميم وبنــــاء أيشــــطة إثرائيــــة يف  •

ــا التوحيــــد  علــــم أب يكــــوب لكــــل يشــــا   الشــــرعية ومــــن بينهــ
 هدا  وإجراءاا  ويواتج يُسعم لتحقيقها.

ــالمية  • ــة اإلسـ ــاهج الرتبيـ ــاا يف منـ ــة املعلمـ ــاء أ لـ ــرورة بنـ بـ
أب يـن  يف   و لبنائي السباعياملختلفة يف بوء منوذج التعلم ا

أ لة املعلماا علم مد  الرتكيز الذيف حظي بـه كـل بُعـد مـن 
أبعــا  االســتيعاب املفــاهيمي  حبيــت يكــوب كاهللاــفال للمعلمــاا 

 لرتكيز ايتباههن عليها  و كيدهن اا.
عامــــــة  ومعلمــــــاا تــــــدريب معلمــــــاا الرتبيــــــة اإلســــــالمية  •

لم البنـائي الـيت سـرتاتييياا  ومنـاذج الـتعاالتوحيد خاصة علم 
 تستثري أبعا  االستيعاب املفاهيمي.

تزويــــد املعلمــــاا بــــدليل املعلمــــة ابســــتخدام منــــوذج الــــتعلم  •
البنــائي الســباعي  مــ  توبــيح األســاس العلمــي الــذيف ايبثقــت 
منه هذه النماذج  و ورهـا يف حتقيـق يـواتج تعلـم مر ـوب فيهـا 

 لد  الطالباا.
الســــــــتيعاب بــــــــرورة اســــــــتفا ة املعلمــــــــاا مــــــــن اختبــــــــار ا •

ــنهج  ــاهيمي يف مـ ــتيعاب املفـ ــتو  االسـ ــاس مسـ ــاهيمي؛ لقيـ املفـ
 التوحيد لد  الطالباا.

د  مشــــــــرفاا الرتبيــــــــة اإلســــــــالمية ب • نمــــــــاذج بــــــــرورة أب  ــــــــمل
سرتاتييياا التعلم اعديثـة  ومـن بينهـا منـوذج الـتعلم البنـائي او 

 السباعي؛ ليستطعن توجيه املعلماا بشكل صحيح.
ة أبعــا  االسـتيعاب املفــاهيمي  ــا بـرورة الرتكيــز علـم تنميــ •

يعيــنهن علــم حســن اســت الل هــذه األبعــا  يف حيــاهتن العامــة 
 واخلاصة.

ويف بـــوء يتـــائج البحـــت  وتوصـــياته فبيـــه يوجـــد جمموعـــة مـــن 
 : املقرتحاا تتمثل يف

فاعلية منوذج التعلم البنائي السـباعي يف تنميـة االسـتيعاب  .1
 ختلفة. املفاهيمي لطالباا املراحل الدراسية امل

فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تعـديل التصـوراا  .2
 البديلة يف املفاهيم العقدية لطالباا املرحلة املتوسطة.

ــة التفكــــري  .3 ــباعي يف تنميـ ــتعلم البنــــائي السـ ــوذج الـ ــة منـ فاعليـ
ــأملي يف مــــــنهج التوحيــــــد  ــاراا التفكــــــري التــــ االســــــتقرائي ومهــــ

 لطالباا املرحلة الثايوية.
ــ .4 ــة منـ ــاهيم فاعليـ ــة املفـ ــباعي يف تنميـ ــائي السـ ــتعلم البنـ وذج الـ

العقدية ومهـاراا التفكـري البصـريف لطالبـاا املراحـل الدراسـية 
 املختلفة.

تنميــة مهــاراا األ اء التدريســي ملعلمــاا التوحيــد  راحــل  .5
 التعليم العام يف بوء منوذج التعلم البنائي السباعي.

بــوء أبعــا   تقــو  مــنهج التوحيــد ملراحــل التعلــيم العــام يف .6
 االستيعاب املفاهيمي.

فاعليــة منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي يف تنميــة الــذكاءاا  .7
املتعــــد ة  واملهــــاراا اعياتيــــة يف مــــا ة التوحيــــد لــــد  مراحــــل 

 التعليم املختلفة.
ســرتاتييياا أخــر  للــتعلم البنــائي  ــري تلــه الــيت افاعليــة  .8

فــاهيمي  ور ا يف البحــت  ومعرفــة أثرهــا علــم االســتيعاب امل
 وتقدير الذاا واالياه.

 املراجع 
السباعية  افاعلية    .هـ( 1435   .أكرم  حبة أمحد التعلم  سرتاتييية  ورة 

يف تصويب التصوراا لبع، مفاهيم العقيدة وبقاء أثر التعلم لد   
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الثايويف  دينة جدة األول  الصف  اجلامعي     . طالباا  الباحت     ( 35جملة 
105-143 

ح ى  عبد  األول    هـ(.1430امد.  اعامد   الصف  طالب  حتصيل  مد  
رسالة ماجستري    .الثايويف املفاهيم العقدية الوار ة يف كتاب التوحيد املقرر 

االجتماعية,   العلوم  التدريس, كلية  وطرق  املناهج  قسم  منشورة    ري 
 جامعة اإلمام دمد بن سعو : الرايض. 

ىل الفهم واالستيعاب.  إاملناهج املتعد ة والطريق    .هـ(1427   .حس   دمد 
 الع :  ار الكتاب. 

فاعلية منوذج مقرت  لتدريس العلوم وفق مدخل    .هـ( 1431   .اعسي   مجيلة 
والدافعية   الذاا  وتنظيم  املفاهيمي  االستيعاب  تنمية  يف  النشط  التعلم 

رسالة  كتوراه  ري منشورة     . توسط املللتعلم لد  طالباا الصف الثاين  
 الرمحن: الرايض.   عة األمرية يورة بنت عبدكلية الرتبية  جام

يد  اسرتاتييية  .هـ(1430   .اخلبريف   يومف  دوسب  برانمج    أثر 
Seven E's     البنائية يف تنمية مهاراا التفكري العليا ملا ة التكنولوجيا

ب زة األساسي  الساب   الصف  طالباا  ماجستري  ري    .لد   رسالة 
التدريس  ك  املناهج وطرق  اجلامعة اإلسالمية:  منشورة  قسم  الرتبية   لية 

  زة. 
دمو   عايش  و   .(2007   .زيتوب   البنائية  تدريس  االنظرية  سرتاتييياا 

 األر ب:  ار الشروق.   العلوم.
مد   ارسة معلماا العلوم الشرعية ابملرحلة    .هـ(1430  .ميابإالسحيباين   

ة ماجستري  رسال  .املتوسطة ملهاراا التفكري اإلبداعي يف أ ائهن التدريسي
العلوم الرتبية  كلية  االجتماعية  جامعة اإلمام دمد     ري منشورة  قسم 

 بن سعو : الرايض. 
سعا ة  جو ا؛ وعقل  فواز؛ وزامل  جمديف؛ واهللاتيه  مجيل؛ وأبو عرقوب   

والتطبيق.    .(2006   .هد   النظرية  ب   النشط  عماب:  ار  التعلم 
 الشروق. 

عطية.   خالد  الراب     (.  رجة2012السعو يف   الصف  طلبة  اكتساب 
الرتبية اإلسالمية للصفوا   الوار ة يف كتب  العقدية  للمفاهيم  األساسي 

(   2 39 راساا العلوم الرتبوية  األر ب     .الثالثة األوىل يف لواء بصريا
451-467 . 

فعالية أمنوذج تدريسي مقرت    .هـ(1432   .الشمريف  مستورة بنت عبيد اليف
الذكاء يظرية  علم  يف  قائم  املفاهيمي  االستيعاب  تنمية  يف  املتعد ة  اا 

الثاين   الصف  طالباا  لد   الذكاءاا  هذه  وبع،  اعديت  ما ة 
رسالة  كتوراه  ري منشورة  قسم املناهج وطرق التدريس  كلية    .املتوسط

 الرمحن: الرايض.   الرتبية  جامعة األمرية يورة بنت عبد
أمحد جو ة  إيهاب  التفاعل2009   .طلبة   أثر  التفكري  اب     (  سرتاتييية 

وحل   املفاهيمي  الفهم  حتقيق  يف  املعلوماا  يهيز  ومستوايا  التشا ي 
الثايويف األول  الصف  طالب  لد   الفيزايئية  إىل    .املسائل  مقدمة  ورقة 

املؤ ر العلمي الثالت عشر الرتبية العلمية: املعلم واملنهج والكتاب  عوة  

من   الفرتة  يف  ا  4-2للمراجعة   املصرية    إلمساعلية أ سطس   اجلمعية 
 . 189  -109للرتبية العلمية   

فاعلية منوذج التدريس املعريف يف تنمية    .( 2016  .العتييب  انيف بن عبيب
جملة    .أبعا  الفهم العميق يف منهج التوحيد لد  طالب املرحلة الثايوية 

 . 23-1( 24   2اجلامعة اإلسالمية للدراساا الرتبوية والنفسية   
املتوسطة    .هـ( 1428   .ر  العلي    املرحلة  الشرعية يف  العلوم  تقو  معلماا 

التدريسي األ اء  جلو ة  املقرتحة  املعايري  بوء  ماجستري  ري    .يف  رسالة 
منشورة  قسم املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة املله سعو :  

 الرايض. 
، اسرتاتييياا  فعالية برانمج مقرت  قائم علم بع  .هـ( 1432    .العلي  ر  

وتقدير   الفقه  ما ة  يف  املفاهيمي  االستيعاب  علم  وأثرها  النشط  التعلم 
اخلرج املتوسطة  حافظة  املرحلة  طالباا  عند  واالياه  رسالة    . الذاا 

الرتبية  جامعة   التدريس  كلية  املناهج وطرق   كتوراه  ري منشورة  قسم 
 األمرية يورة بنت عبد الرمحن: الرايض. 

ع الرتبية  1430ا ل.  ال امديف   ملعلمي  الشاملة  اجلو ة  معايري  أمهية  هـ(. 
اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية من وجهة يظر املختص . رسالة ماجستري  
 ري منشورة  قسم املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية  جامعة أم القر :  

 مكة. 
مزيد بن  سليماب  بنت  أمساء  استخدام  1431   .الفايز   أثر  رتاتييية  ساهـ( 

املنظماا املتقدمة يف تدريس ما ة الفقه يف تنمية االستيعاب املفاهيمي  
الرايض املتوسط  دينة  الثاين  الصف  طالباا  لد   املا ة    . واالياه حنو 

الرتبية    النفس  كلية  وعلم  الرتبية  قسم  منشورة   ماجستري  ري  رسالة 
 جامعة األمرية يورة بنت عبدالرمحن: الرايض. 

الطالب  ا  .(هـ 1434   .يدةقرين  زب املتمركز حول  النشط  التعلم  سرتاتييياا 
 . : القاهرةاملكتبة العصرية  .وتطبيقاهتا يف املواقف التعليمية 

املعدلة  (  ـ ه1429   .القباة  لوان حسن  التعلم    Seven E'sفاعلية  ورة 
الصف   طالباا  لد   حنوها  واالياهاا  العلوم  ما ة  يف  التحصيل  يف 

األساسي  الرتبوية     .الثامن  العلوم  منشورة كلية  ماجستري  ري  رسالة 
 جامعة كل البيت: األر ب. 

دمد أميمة  عمور   دمو ؛  يوسف  العقل    .(2005   .قطامي   عا اا 
 عماب:  ار الفكر.   والتفكري النظرية والتطبيق.

 عماب:  ار الفكر. يظرايا التعلم والتعليم.    .( هـ  1425   .قطامي  يوسف 
ابتسام االستيعاب    .( ـ ه1434   .احمليميد   تنمية  يف  التعلم  فعالية  ورة 

املفاهيمي لد  طالباا الصف األول الثايويف يف مقرر اعديت والثقافة  
التدريس     .اإلسالمية  املناهج وطرق  رسالة ماجستري  ري منشورة  قسم 

 كلية العلوم االجتماعية  جامعة اإلمام دمد بن سعو : الرايض. 
عالية برانمج إلكرتوين قائم علم ف  . ( هـ1432   .ى   بدامل ريب  سامية هاهللام ع

ما ة  ا يف  املفاهيمي  االستيعاب  تنمية  يف  املتمايز  التعليم  سرتاتييية 
الرايض مدينة  يف  االبتدائي  السا س  الصف  طالباا  لد     .اعديت 
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العلوم   التدريس  كلية  املناهج وطرق  رسالة ماجستري  ري منشورة  قسم 
 إلمام دمد بن سعو  اإلسالمية: الرايض. االجتماعية  جامعة ا

الرتبية اإلسالمية.    .هـ(1434   .هنديف  صامي ذايب  عماب:  طرائق تدريس 
  ار الفكر. 

وثيقة منهج موا  العلوم الشرعية للمرحلت   هـ(.  1428وزارة الرتبية والتعليم.  
العامة    مركز التطوير الرتبويف  اإل ارة  االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام.

 لتطوير املناهج: الرايض. 
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Abstract: The aim of the research was to verify the 7E constructivist learning model in the development of conceptual 

understanding of the first - grade secondary students in the Tawheed curriculum. The research sample consisted of (65) 

female students in Dammam City "Eastern Region"; divided into two groups: a control group and an experimental group. The 

research tools and experimental treatment materials were as follows: (1) A list of the dimensions of conceptual understanding 

required to be developed of the first - grade secondary school students in the monotheism curriculum. (2) Test in the 

monotheism curriculum to measure the level of conceptual understanding of the first-grade secondary students. (3) 

Constructing the teacher's guide according to the 7E Constructivist Learning Model to develop conceptual understanding in 

the monotheism curriculum for first grade secondary students. The research results are determined in: (1) A list of the 

dimensions of conceptual understanding (Explanation; Interpretation; Application and Perspective) in the monotheism 

curriculum  . (2) The effectiveness of the 7E constructivist learning model in developing dimensions of conceptual 

understanding in the monotheism curriculum to the secondary school students in the test conceptual understanding 

(Explanation; Interpretation; Application; Perspective and as a Whole ). The most important recommendations and 

proposals: The need to include the dimensions of conceptual understanding in the monotheism curriculum, to train students 

to practice the dimensions of conceptual comprehension (Explanation; Interpretation; Application and Perspective); As well 

as attention to the need to train teachers on the constructivist - model of learning 7E constructivist learning model.  

Key words: 7E Constructivist Learning Model, Conceptual Understanding, Tawheed curriculum , Secondary School Female 

Students.   
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توسط يف ضوء معايري جودة  املحتليل حمتوى الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول 
 وحدات التعلم الرقمية 

 الرب املصعب  زهره بنت عبد 
 كلية الرتبية جبامعة جنران 

 جرب بن حممد اجلرب 
 كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

 هـ7/9/1440 وقبل - هـ25/5/1440 قدم للنشر

 
توسـط  املهدفت الدراسـة ىل  الششـف عـن مـدى حتقـي معـايري جـودة وتـدا  الـتعل  الرقميـة يف الـدروس الرقميـة ملقـرر العلـوم للصـف األول املستخلص:  

ا للمعـايري  وتثـل لتمـس الدراسـة وعينتـح يف  يـس وتـدا   الـتعل  الرقميـة املشونـة للـدروس ىل  جانب التعرف على أكثر أنواع وتـدا  الـتعل  الرقميـة حتقيقـل
يل ىلليها رمـوز اسسـتبابة اليـريعة   ( املدرجـة يف كتـاب اللالـب لعلـوم الصـف األول QR Codesالرقمية يف موقس "عني بوابة التعلي  الوطنية"  واليت حتح

تخدام املـنه  الوفـفي التحليلـي مـن  ـ ل   ولتحقيـي أهـداف الدراسـة س اسـه1440-1439طبعة العام الدراسي   -املتوسط  الفصل الدراسي األول  
ا لقواعـــد التقــدير راعـــي  التـــدري  أســلوب حتليـــل ا تــوى  وخلـــك اســـتخدام بلاقــة حتليـــل حمتــوى يف ضـــوء ســـتة معــايري جلـــودة وتــدا  الـــتعل  الرقميـــة وفقــل

طريــي فــدس ا شمــني  وحببابــا  يــاب (  ىلضــافة ىل  خلــك فقــد س التحقــي مــن فــدس أداة الدراســة عــن Achieveوالصــادرة عــن م سيــة ) شــيف  
لا  احليــابية. معامـل الثبـا  ا ـت ف ا للـني. وقــد س اسـتخدام املعاجلـا  ااتصـابية املللوبــة الـيت  تناسـب مـس أسـيتلة الدراســة والـيت تثلـت يف املتوسـ

بلـــ   ىلختوســـط حتققـــت بتقـــدير قـــو   املم الصـــف األول وقــد أرهـــر  نتـــاب  الدراســـة أن معـــايري جـــودة وتــدا  الـــتعل  الرقميـــة للـــدروس الرقميـــة ملقـــرر علــو 
ا  توســط تيــاإل  1.58املتوسـط احليــاإل اا ـا    ( و قـدير متميــيف  يف تــني  2.6(  تيــك كــان معيـار "جــودة التقنيــا  التفاعليـة" أعلــى املعــايري حتققـل

(  كمـا أرهـر  النتـاب  أن وتـدا  الـتعل  الرقميـة مـن 1.04تيـاإل   كان معيار "جودة  دريبا  املمارسة والتعلي " األقل حتققلا بتقدير حمدود و توسـط
كانت وتدا  التعل  الرقميـة مـن نـوع "فيـديو   يف تني( و قدير قو   2.14نوع " الدرس" كانت أكثر أنواع الوتدا  حتقيقلا للمعايري  توسط تياإل  

 ( و قدير حمدود.1.04الرسوم املتحركة"  أقل الوتدا  حتقيقلا للمعايري  توسط تياإل  
 الدروس الرقمية  وتدا  التعل  الرقمية  معايري جودة وتدا  التعل  الرقمية.: الكلمات املفتاحية
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   مقدمة:

اميث   هدفلا  التعلي   يف  التقنية  دم   لألنظمة  ل  سرتا يبيلا 
التعليمية  نتيبةل ملا يرت ب عليح من نتاب  مهمة  تمثل يف دع   
وحتيني العمليا  التعليمية التعلمية  و فض التشلفة املقارنة  

الورقية   الوقت واجلهد يف    ىلخمس املصادر  الرقمية  املصادر   وفر 
عمليا  التصمي  واانتاج والتعديل  ورفس الشفاءة من   ل  

 ر مواد  عليمية عالية اجلودة.  لوي 
فقد أشار  عدة دراسا  ىل  أن املتعلمني حيققون  علملا  
وغني     والنمر  التعلي   شاهني  يف  التقنية  عند  وريف  أفضل 

اجلريو    2014 يف  علي   2015؛  ىلجيابيلا  دورلا  هلا  أن  (  كما 
التعل     لعملية  متعددة  جوانب  يف  عيفييف  ألحبرها  نتيبة  العلوم 
والتغري   واسجتاها   والدافعية  الدراسي  التحصيل  مثل: 

 (. (Koch, 2009; Lee et al., 2011 املفاهيمي
ألن  والعشرين   ونظرلا  احلاد   القرن  يف  ىل     ييعى   التعلي  
للنباح يف عامل متغري وموجح التقنية من    املتعلمنيىلعداد  يس  

ن ىلليها     ل  وفري وسابل متنوعة لتنمية املهارا  اليت حيتاجو 
التعلي  بششل كلي أو  عدة  رهر    التقنية يف  مبادرا  لدم  
  الصف من   ل  وفري بييتا   عل  مرنة وممتدة خلارج      جيفبي

وامللبوعة   الرقمية  املصادر  بني  فيها  الدم   يت   الدراسي 
 Howell & Donnell, 2017 )  وقد أتدحبت  قنية التعلي  حتوسل  

للشتاب؛   التقليد   املفهوم  التعليمي    ىلخ يف  ا توى  يت   قدمي 
أفغر مثل:    و ييفا   فاعلية    من   ل وتدا   عل  رقمية 

والتقييما   وا اكاة   الفيديو   التحول  مقاطس  ويتللب    
اجلودة   عا   رقمي  الوفول  توى   ,Xie, Kim)الناجح  وفر 

Cheng, & Luthy, 2017) . 
يف   التقنية  فعالية  زايدة  تثل  اليعودية  العربية  اململشة  ويف 
ملشروع   اسرتا يبيلا  هدفلا  وحتيينح   األداء  ميتواي   رفس 
العام   العام الذ  أطلي يف  التعلي   لتلوير  اسسرتا يبية الوطنية 

اهلدف  م2013 هذا  حتقيي  سياسا   و تضمن  بوابة      لوير 

الوطنية ااالتعلي   ا توى  و لوير  التفاعلي  وزارة    لشرتوين 
 الرتبية والتعلي  و لوير  د. .(. 
الدراسي   العام  طبعة  رميف  1440-1439ويف  ىلضافة  س  هـ 

اليريس   يف  Quick Response Codeاسستبابة  درس  لشل   )
الدراسية    ىل     ىلخ الشتب  اسنتقال  من   لح  املتعل   ييتليس 

الت بوابة  "عني  موقس  املتاتة عرب  الرقمية  الوطنية"  الدروس  علي  
اخلافة  قرر  2018 الشع ن    الرقمية  للدروس  والنيبة    )

توسط  فقد س  صمي  كل درس  يك  املعلوم الصف األول  
الرقمية   شمل نيخة   التعل   يتشون من لموعة من وتدا  
لعرض   فيديو  ومقاطس  املقرر   الشتاب  من  للدرس  ىللشرتونية 

رض املفاهي  املر بلة  الدروس  ومقاطس فيديو رسوم متحركة لع
التعلي    بوابة  و قييما   فاعلية  عني  وأنشلة  الدرس  

 الوطنية  د. .(.   
دع    يف  دورها  يف  الرقمية  التعل   وتدا   أمهية  و شمن 
يف   نشلني  واملهارا  كمتعلمني  املعارف  سكتياب  املتعلمني 
بييتة  عاونية  وبناءل على خلك  س بد أن  شون وتدا  التعل   

(   Hadjerrouit, 2011 ة فاحلة ل ستخدام  ربوايل و قنيلا  الرقمي 
كما  ياه  عملية التقيي  البعد  جلودبا يف حتيني عمليا   

ييتفيد القابمون عليها من نتاب  التقيي     ىلخ التصمي  امليتقبلية  
والتحيني   التلوير  (  ااضافة  Leacock & Nesbit, 2007يف 

تدا  التعل  الرقمية ميثل عام ل  ىل  أن قياس اجلودة الرتبوية لو 
االشرتوين   التعلي   جناح  يف   & Gordillo, Barra)أساسيلا 

Quemada, 2014 . 
اجلودة   لتقيي   متنوعة  معايري  س  لوير  خلك  ضوء  ويف 
بشل   يتعلي  ما  واليت  شمل  الرقمية   التعل   لوتدا   الرتبوية 

والتقيي     وا توى   األهداف   و صابص  من:  واألنشلة  
 ;Leacock & Nesbit, 2007; Hadjerrouit, 2011املتعلمني  

Achieve, 2011: Kay, 2011   طوربا اليت  املعايري  و عد    )
) شيف   ميشن  Achieve م سية  انتشارلا  كما  أكثرها  من   )

 (. Yuan & Recker, 2018 لبيقها على لاس  دراسية خمتلفة  
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   مشكلة الدراسة: 
دم  التقنية يف التعلي  اهتمام متيفايد نظرلا للنتاب   حيظى    

التعليمي  كما أن   املوقف  اليت حيققها جلميس عنافر  ااجيابية 
العلوم    الرقمية أمهية  افة يف  علي   التعل   لتوريف وتدا  

 شري نتاب  الدراسا  ىل  أن هلا أحبرلا ىلجيابيلا على: التحصيل    ىلخ
على  عل    القدرة  والثقة  العلمية   املعرفة  وعمي  الدراسي  
العلوم   دراسة  حنو  واسجتاه  العلمية   املفاهي   و نمية  العلوم  

 Kilic & Gurol, 2011   اليفهراين عمر   2013؛  ؛  2017؛ 
جودة  2018العتييب    أمهية  و تضح  الرقمية  (.  التعل   وتدا  

دم    من  املرجوة  األهداف  حتقيي  األساسي يف  لدورها  نتيبةل 
ونييبت   ليشوك  من  أكده كل  ما  وهو  التعلي    يف  التقنية 

 Leacock & Nesbit, 2007  و) رون وىلبراهي   (؛  2013(؛ 
؛ وشيح  ( Kay, 2011(؛ وكا   Hadjerrouit, 2011وهادجرو   
 (. Xie et al., 2017و) رون  

هدف   حيقي  التفاعلي  االشرتوين  ا توى  أن  لوير  و ا 
من   وحتيينح"  األداء  ميتواي   رفس  يف  التقنية  فعالية  "زايدة 

للتعلي  اسسرتا يبية  الوطنية  و لوير     األهداف  التعلي    وزارة 
د. .(  ونظرلا حلداحبة ىلضافة الدروس الرقمية عرب بوابة التعلي   

امل يف  العلوم  ملقررا   وانل قلا  الوطنية  اليعودية   العربية  ملشة 
من أن لال دم  التقنية يف  علي  العلوم ميثل أولوية  ثية عالية  

ىل   2012 الشمراين    دعت  اليت  التوفيا   على  وبناءل    )
التعليمي   ا توى  معايري  تول  والدراسا   البحوث  ىلجراء 

واجل د    الدراسة  2011الرقمي  حممد  هذه  مششلة  فإن    )
يف التعل    تحدد  وتدا   جودة  معايري  حتقي  عن  الششف   
  توسط امل الدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف األول  الرقمية يف  

 يف اململشة العربية اليعودية. 

   أسئلة الدراسة: 
 : تثلت أسيتلة الدراسة فيما أيت 

يف   .1 الرقمية  التعل   وتدا   جودة  معايري  حتقي  مدى  ما 
ملقرر  الرقمية  الصف    الدروس  يف    املتوسطاألول  علوم 

 اململشة العربية اليعودية؟ 

للدروس    .2 املشونة  الرقمية  التعل   وتدا   أنواع  أكثر  ما 
األول   للصف  العلوم  ملقرر  ملعايري    املتوسط الرقمية  حتقيقلا 

 جودة وتدا  التعل  الرقمية؟ 

   أهداف الدراسة: 
هدفت الدراسة ىل  الششف عن مدى حتقي معايري جودة  

الدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف  وتدا  التعل  الرقمية يف  
أنواع وتدا   املتوسط ول  األ أكثر  على  التعرف  ىل  جانب    

 التعل  الرقمية حتقيقلا للمعايري. 

   أمهية الدراسة:
 : على النحو اآلت ميشن  وضيح أمهية الدراسة 

معايري   .1 حنو  املختصني  اهتمام  يف  وجيح  أن  فيد  ميشن 
الرقمية   التعل   وتدا   يف  حتققها  ينبغي  اليت  اجلودة 

  ناه  العلوم. اخلافة 

نتاببها  قد   .2 و يف   فيد  الرقمية   لوير  حتيني  الدروس 
ملناه  العلوم  من   ل التعرف على مدى حتقي معايري  

 جودة وتدا  التعل  الرقمية فيها. 

   حدود الدراسة: 

الرقمية     التعل   وتدا   حتليل  على  الدراسة  اقتصر  
التعلي  بوابة  الرقمية يف موقس "عني  للدروس  الوطنية"     املشونة 

( املدرجة  QR Codesواليت حتيل ىلليها رموز اسستبابة اليريعة  
املتوسط   األول  الصف  علوم  درس يف كتاب  بداية كل  -يف 

األول   الدراسي  الدراسي    -الفصل  العام  -1439طبعة 
 . ه 1440
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   مصطلحات الدراسة: 
1- ( السريع  االستجابة      (:  Quick Response Codeرمز 

أنح   على  للباركود  يعرف  مشابح  األبعاد  حبنابي  ششل 
بني   اليت  رتاوح  التخيفينية  بيعتح  عنح  ويتمييف  التقليد  

األششال  4000-7000  هذه  قراءة  وميشن  ترفلا    )
الرموز   لقراءة  أو  لبيقا  خمصصة  برام    QRبواسلة 

Code Reader  تثل الدراسي  الصف  ميتوى  وعلى    )
ا اليريعة تلقة وفل بني  اسستبابة  الورقية  رموز  لشتب 

يت   يفويد الدروس الروابط كمصادر    ىلخ وشبشة اانرتنت  
 (. Robertson & Green, 2012لدع  وىلحبراء  عل  الل ب  

2- ( الرقمية  عن  نظي     (:Digital Lessonsالدروس  عبارة 
النصوص    واليت  شمل  التعليمية  للمواد  الرقمية  للصي  
والتيبي  الفيديو   ومقاطس  الدراسية      والشتب 
والتقييما    وا اكاة   املتحركة   والرسوم   ,foxالصو ية  

2018 & Jones .) 

 عرف ىلجرابيلا أهنا: الدروس املتاتة عرب موقس "عني بوابة  و 
 QR   رموز اسستبابة اليريعةواليت حتيل ىلليها  التعلي  الوطنية"   

Codes  )الصف    يف كتاب   املدرجة املتوسط  علوم    -األول 
األول   الدراسي  الدراسي    -الفصل  العام  -1439طبعة 

 ه. 1440
الرقمية   -3 التعلم  (:  Digital Learning Objects)وحدات 

عمر   من  2017يعرفها  أجيفاء فغرية  عن  "عبارة  ( أبهنا 
ميشن   رقمية؛  يك  بصورة  مصممة  التعليمي  ا توى 
هدف   لتحقيي  متنوعة  بييتا   يف  استخدامها  ىلعادة 

 (. 108 عليمي واضح حمدد"  ص 

اليت  تشون   الرقمية  التعل   وتدا   أهنا:  ىلجرابيلا  و عرف 
الصف   علوم  ملقرر  الرقمية  الدروس  املتوسطمنها     األول 

الدرس   وامل أنواع  هي: الدرس  فيديو عرض  شونة من مخية 
 فيديو رسوم متحركة  النشاط  قي  نفيك. 

4- ( الرقمية  التعلم  وحدات  جودة   Qualityمعايري 

Standards of Digital Learning Objects:)    عرف 

أهنا: لموعة معايري جودة   الدراسة على  ىلجرابيلا يف هذه 
الرقمية   التعل   عوتدا   ) شيف  الصادرة  م سية  ن 

 Achieve )    هي:  2011عام معايري   ستة  و شمل  م  
املوضوع    الدرس  جودة شرح  أهداف  مس  التوافي  درجة 
التفاعلية  جودة  دريبا    التقنيا   التقيي   جودة  جودة 

 املمارسة والتعلي   الفرص لتعل  أعمي. 

   اإلطار النظري والدراسات السابقة:

الدروس    يعد    واستخدام  و لوير  االشرتوين  التعل  
التعلي      يف  التقنية  دم   أه   لبيقا   من  االشرتونية 

 Peeraer & Van, 2012   )فيد الدراسا  أبن التعل  القاب     ىلخ 
لبعض   متعددة  تلوسل  يقدم  الرقمي  التعليمي  ا توى  على 

لك  مشش   التعلي  مثل ضعف دافعية املتعلمني و ركييفه   وخ
ألن التعل  االشرتوين يوفر مناه   فاعلية عرب شبشة اانرتنت   
كما يياه  يف  لوير اسرتا يبيا   فريد التعل  وزايدة البدابل  

واجلهين  هل   فرب   والشايس 2013املتاتة  العبيد  ؛  2015؛ 
ومشوط   2015اجلريو     الشقرة  أفبح  2017؛  وقد  هذا   .)

لى مد ل وتدا  التعل    صمي  الدروس االشرتونية يعتمد ع
املواد   لبناء  قوية  أدوا   الوتدا   هذه  تثل  ىلخ  الرقمية  
هييتة   على  الرقمي  التعليمي  ا توى  أن  لوير  التعليمية  كما 
عرب   اجلودة  تاح  عالية  مواد  عليمية  انتاج  ي د   أجيفاء 
التعليمية   واملواقف  املتعلمني  اتتياجا   مس  و ت ءم  اانرتنت 

 & Albeanu؛  2012؛  ليل و) رون   2011   املختلفة  طلبة 

Popentiu, 2012   (. 2013؛ ىلبراهي  و) رون 
و عرف وتدا  التعل  الرقمية على أهنا مصادر  عل  رقمية  
جتمس بني النصوص والصور وأنواع أ رى من الوسابط وميشن  

التعليمية    املواقف   ,Leacock & Nesbitىلعادة استخدامها يف 

( أبهنا أدوا   فاعلية على  Kay, 2011 (  ويعرفها كا   2007
و وجيح  اا من   ل  عيفييف  معينة  مفاهي   نرتنت  دع   عل  

أن وتدا    مما سبي  يتضح  الل ب   املعرفية لدى  العمليا  



 ... يف ضوء معايري جودة حتليل حمتوى الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول املتوسط  زهرة بنت عبد الرب املصعيب وجرب بن حممد اجلرب:

 

129 

الرقمية عبارة عن مصادر رقمية متنوعة مصممة هبدف   التعل  
 دع  املتعلمني  ا يت ءم و صابصه .
الرقمي التعل   وتدا   ب و تمييف  ميشن  ة  عدة  صابص  

 : ىل اهلا فيما أيت
ومقاطس    .1 الصور  مثل  عنافر  عدة  بني  اجلمس  ىلمشانية 

الفيديو لبنابها  أو بني عدة وتدا   عل  رقمية لتشوين  
استخدامها   ىلعادة  ميشن  رقمية جديدة  كما  وتدة  عل  

 Wiley, 2002 .) 

حمددة    .2 مفاهي   على  والرتكييف  والوفول   التفاعلية  
 (. Kay, 2011والدعاب  التعليمية خا  املعىن  

قابمة   .3 وتدا   فقد  شون  والتعقيد   احلب   يف  التباين 
ىللشرتوين  طلبة    أو مقرر  من درس  تثل جيفءلا  أو  بذابا 

2011 .) 

التعل    .4 لدع   نظام  أبعاد    ىلخ شوين  بني  فيها  الدم   يت  
 (. Hadjerrouit, 2011ا توى والرتبية والتقنية  

الصور  والتلبيقا   اشتمال و  .5 الرقمية على  التعل   تدا  
والتقييما    والوتدا    والدروس    ,Achieveاملصغرة  

2011 .) 
ىل    الدراسا   بعض  أشار   فقد  العلوم   لتعلي   والنيبة 
األحبر ااجياإل سستخدام وتدا  التعل  الرقمية  ومنها: دراسة  

وغورول ىل  Kilic & Gurol, 2011   كيليك  هدفت  اليت   )  
  بوتدا  التعل  الرقمية  ع  الششف عن أحبر  دريس العلوم املد

يف التحصيل  وبقاء أحبر التعل   واسجتاه  والدافعية  والتصورا   
األول   الصف  ط ب  لدى  العلوم  مادة     املتوسط تول 

يف   اللريقة  هذه  يفضلون  الل ب  أن  ىل   الدراسة  و وفلت 
و  التعل   يف  ااجياإل  ألحبرها  نتيبة  أن  التدريس  التذكر  كما 

كانت   واألسيتلة  وا اكاة  األلعاب  اليت  ضمنت  الوتدا  
 أفضل من وجهة نظر املعلمني والل ب. 

اليفهراين   دراسة  سعت  أحبر  2013كما  على  للتعرف   )
يف   االشرتوين  التعل   بربام   الرقمية  التعل    وريف كابنا  

املتوسلة    املرتلة  طالبا   لدى  العلوم  حتصيل    فقد حتيني 

عند   ىلتصابية  دسلة  خا   فروس  وجود  ىل   الدراسة   وفلت 
دسلة   طالبا   α≤0.01ميتوى  درجا   متوسلا   بني   )

اس تبار   يف  الضابلة  اجملموعة  وطالبا   التبريبية  اجملموعة 
 التحصيلي البعد   لصاحل اجملموعة التبريبية. 

عمر   دراسة  أحبر  دريس  2017وأجريت  عن  للششف   )
دا  التعل  الرقمية يف  نمية ميتوى عمي  العلوم استخدام وت

املعرفة العلمية  والثقة القدرة على  عل  العلوم  والششف عن  
الع قة بينهما لدى ط ب الصف الثاين املتوسط  دينة أهبا.  
وكشفت النتاب  عن فاعلية  دريس العلوم استخدام وتدا   

الرقمية يف  ا  التعل   أوضحت  املتغريا   كما  لنتاب    نمية  لك 
وجود ع قة ىلجيابية خا  دسلة ىلتصابية بني ميتواي  عمي  

 املعرفة العلمية والثقة القدرة على  عل  العلوم. 

العتييب   دراسة  وتدا   2018وهدفت  أحبر  معرفة  ىل    )
على   والتعرف  الشيميابية   املفاهي   يف  نمية  الرقمية  التعل  

الثا  املرتلة  طالبا   لدى  الشيمياء  حنو  نوية  دينة  اسجتاه 
الرايض  و وفلت الدراسة ىل  أن أتحبري وتدا  التعل  الرقمية  
الشيميابية    املفاهي   يف  نمية  مر فعة  بدرجة  ىلجيابيلا  يف  كان 

بدرجة    تني ىلجيابيلا  الشيمياء  حنو  اسجتاه  على  أتحبريها  كان 
 متوسلة. 

 معايري جودة وحدات التعلم الرقمية: 
يشمل  قومي ا توى التعليمي الرقمي عدة أبعاد   شتمل   

التقين    واسستخدام  الرتبو    والبعد  ا توى   جودة  على: 
املعايري   مس  هادجرو   (Xie et al., 2017)والتوافي  وي كد   .

 Hadjerrouit, 2011   التعل وتدا   جودة  أن  قومي  على   )
فقط  التقين  اجلانب  على  يقتصر  أس  جيب  جيب    الرقمية  بل 

وفيما يتعلي البعد الرتبو     الرتكييف على  عيفييف فعاليتها الرتبوية. 
) شيف   م سية  قامت  الرقمية   التعل   وتدا   سستخدام 

يف عام   ( Achieve األمريشية املتخصصة يف ااف ح التعليمي 
معايري  2011 مثانية  بتلوير  وساي   عدة  مس  والتعاون  م  

تعل  الرقمية   يك يت   قدير  لتقدير جودة وفعالية وتدا  ال 
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سل   قدير   استخدام  معيار  كل  راعي  Rubric  وفر   )
 :  على النحو اآلتالتدري   وميشن  وضيح هذه املعايري 

املعايري   .1 مس  التوافي   Degree of Alignment to درجة 

Standards   التعل وتدا   على  املعيار  هذا  يلبي   :)
م أهنا  توافي  يقرتح  اليت  للمادة  الرقمية  حمددة  معايري  س 

درجة    ىلخالدراسية    لتقدير  املعيار  سل   قدير  ييتخدم 
  وافي وتدة التعل  الرقمية مس معايري املادة الدراسية. 

املوضوع   .2 شرح   Quality of Explanation of theجودة 

Subject Matter   يلبي هذا املعيار على وتدا  التعل :)
ييتخدم سل     ىلخ   الرقمية املصممة لشرح موضوع دراسي

 قدير املعيار لتقدير الشمولية يف شرح املوضوع أو كيفية  
  قدميح. 

التدريس   .3 لدع   املصممة  املواد  من   Utility ofالفابدة 

Materials Designed to Support Teaching  هذا يلبي   :)
لدع    املصممة  الرقمية  التعل   وتدا   على  املعيار 

اسية   يك  عا  الدر املعلمني يف ختليط أو عرض املوضو 
 هلا هو املعل . يشون امليتخدم الربيس 

التقيي    .4 هذا  Quality of Assessmentsجودة  يلبي   :)
ما   لتحديد  املصممة  الرقمية  التعل   وتدا   على  املعيار 

 يعرفح املتعل  قبل أو أحبناء أو بعد  دريس املوضوع.   الذ
التفاعلية   .5 التقنيا    Quality of Technologicalجودة 

Interactivity   التعل وتدا   على  املعيار  هذا  يلبي   :)
 . ا  فاعليل  ا  قنيل   الرقمية املصممة  يك  تضمن مشونل 

والتعلي    .6 املمارسة   Quality ofجودة  دريبا  

Instructional and Practice Exercises  يلبي هذا املعيار :)
اليت  تضمن  دريبا  الرقمية  التعل   وتدا      على 

مصممة ااتتة الفرفة ملمارسة و قوية مهارا  ومعارف  
 حمددة.  

أعمي  .7 لتعل    Opportunities for Deeper   الفرص 

Learning)  يلبي هذا املعيار على وتدا  التعل  الرقمية :

من   األقل  على  واتدة  املتعلمني  هارة  املصممة اشراك 
 . مهارا  التعل  العميي

الوفول .8 ىلمشانية    : (Assurance of Accessibility   ضمان 
وفول  يس   ىلمشانية  من  للتأكد  املعيار  هذا  يلبي 

 . ن وضعاف البصر و ملواد التعل    ا فيه  املشفوف املتعلمني

وريشر   يوان  (  تمييف  Yuan & Recker, 2018و يب 
) شيف   جودة    ( Achieve معايري  هبدف  قومي  أبهنا فممت 

مرا     عدة  ومراجعتها  وس  نقيحها  والرقمية  التعل   وتدا  
ميشن   وعامة  يك  متنوعة  جودة  م شرا   أهنا  قدم  كما 
 لبيقها على لاس  دراسية خمتلفة  ااضافة ىل  خلك تت  

بلريقة  يهل  لبيقها.  تدد    فياغتها  اليياس  خا   ويف 
الربيية  Hadjerrouit, 2011هادجرو    املعايري  من  لموعة   )

 لتحقيي الفعالية الرتبوية لوتدا  التعل  الرقمية  و شمل:  
 يت   قدمي ا توى بلريقة واضحة.   ىلخالفه   .1

 مصدر األهداف  يك  شون خا  ع قة املنه .  .2

 حتش  املتعل  بيري التعل .  .3

 الوقت امليتغرس يف التعل  املقارنة مس الشتب.  .4

 األنشلة التفاعلية.  .5

 قدمي املعلوما  بلرس متنوعة  شمل الرسوم املتحركة   .6
 والصور لدع  فه  حمتوى. 

 التحفييف من تيك ىلاثرة اسهتمام املوضوع.  .7

 التماييف  يك  راعي  نوع املتعلمني و رباب  اليابقة.  .8

املتعلمني معها   .9 التعل   يك س حيتاج  اسستق لية يف 
 لللب مياعدة املعل . 

املتعلمو  .10 يتعاون  أحبناء  التعاون  يك  يف  بعضه   مس  ن 
 التعل   والتنوع يف مصادر التعل . 

التعل      وتدا   جودة  تول  اليت  ثت  الدراسا   ومن 
ونييبت    دراسة  الرقمية (   Leacock & Nesbit, 2007ليشوك 

الرقمية   التعل   وتدا   لتقيي   أداة  ىل   لوير  هدفت  واليت 
 Learning Object Review Insturment-LORI   و وفلت ىل  )

بناء أداة  شونت من  يعة معايري  هي: جودة ا توى والتنوع  
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بني   والتوافي  األفشار   عرض  يف  وامل ءمة  والتوازن  والدقة 
املتعل     و صابص  والتقييما   واألنشلة  التعل   أهداف 
املتعلمني    اهتمام  وىلاثرة  والدافعية  الراجعة   والتغذية  والتشيف 

ىلحبراء  و  على  والصو ية  البصرية  امل حبرا   وقدرة  العرض  صمي  
التعل  و عيفييف العمليا  املعرفية  وسهولة اسستخدام يف التنقل  
و وفر املياعدة للميتخدم  والوفول بتصمي  أدوا  التحش   
 ا يتناسب مس خو  استتياجا  اخلافة  وىلعادة اسستخدام  

من متعلمني  ومس  خمتلفة  سياقا   عل   متنوعة     يف   لفيا  
 والتوافي مس املعايري العاملية. 

دراسة كا    مقياس  Kay, 2011وهدفت  ىل   لوير   )
ويتشون   الل ب   قبل  من  الرقمية  التعل   وتدا   لتقومي 

( عنصرلا موزعة على حب حبة حماور  هي: التعل   13املقياس من  
ويتضمن   والتصمي   الراجعة   والتغذية  التفاعلية  ويتضمن 

واملشاركة  اارشاد املياعدة   و وفر  والتنظي   الواضحة  ا  
املقياس   وس  لبيي  التعل    يف  واملتعة  اسهتمام  ىلاثرة  و تضمن 

وأرهر   2000على   والثانوية   املتوسلة  املرتلتني  طالب   )
واملشاركة   والتصمي   التعل   الل ب تول  أن  صورا   النتاب  

ع موضوعية  أكثر  التعل كانت  وتدا     الرقمية   ندما  عاجل 
 املفاهي  خا  امليتواي  املعرفية العليا مثل التلبيي والتحليل. 

هادجرو     للبحك  Hadjerrouit, 2011وأجرى  دراسة   )
التعل    لوتدا   الرتبوية  القيمة  تول  الل ب  يف  صورا  

الدراسة    لغرض  اليت س  صميمها  قام استل ع    فقدالرقمية 
(  % 89  و وفلت ىل  أن  ( طالبلا املرتلة املتوسلة 65رأ   

الرقمية   التعل   وتدا   استخدام  استلاعوا  الل ب  من 
التعل    يتعلي  وفيما  املعل    مياعدة  طلب  غري  من  أبنفيه  

( من الل ب مل يتعاونوا مس  % 84التعاوين أرهر  النتاب  أن  
الل ب   لدى  رضا  هناك  التعل   كما كان  أحبناء  يف  زم به  

 املقدمة والتماييف واملرونة. تول أنشلة التعل  
ىلب قابمة  2013ن  راهي  و) ري وهدفت دراسة  ( ىل  وضس 

و وفلت   الرقمية   التعل   استخدام كابنا   اخلافة  املعايري 
( حمورلا   12( معايري  موزعة على  104الدراسة ىل  قابمة من  

و صابص   التعليمي   وا توى  التعليمية   األهداف  وهي: 
امليتهدفة  وأساليب عرض ا توى  واألنشلة  املتعلمني والفيتة  

واجها    و صمي   والتعيفييف   الراجعة  والتغذية  التعليمية  
املت الوسابط  وعنافر  املقرر   التفاعل   دا ل  والتفاعل  عددة  

 جناز دا ل املقرر  واملياعدة والتوجيح  والتقيي . واا

   التعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
ااط  التعل   وضح  وتدا   و صابص  مفهوم  النظر   ار 

ا فقت    مشون    وففها بالرقمية   كما  الرقمية   للدروس 
سستخدام   ااجياإل  األحبر  على  عرضها  س  اليت  الدراسا  

كما س استعراض عدة     وتدا  التعل  الرقمية يف  علي  العلوم 
لبودة الرتبوية لوتدا  التعل  الرقمية   لمعايري  قدمت  دراسا 

اليت س عرضها على أمهية  قيي  جودة   الدراسا   ا فقت  وقد 
يف تني  باينت يف أهدافها  فمنها ما      عل  الرقمية وتدا  الت

ونييبت   ليشوك  دراسة  مثل:  معايري  و لوير  بناء  ىل   سعى 
 Leacock & Nesbit, 2007  (   2013ن  يىلبراهي  و) ر ( ودراسة

)راء    ما ومنها   دراسة كا     املتعلمني استللس   ,Kayمثل: 

 . ( Hadjerrouit, 2011( ودارسة هادجرو   2011
ا  التأكيد  و تفي  اليابقة يف  الدراسا   مس  احلالية  لدراسة 
ختتلف  يف تني     أمهية  قيي  جودة وتدا  التعل  الرقمية على  

عنها يف أهنا بدف للششف عن حتقي معايري جودة وتدا   
األول   الصف  علوم  ملقرر  الرقمية  الدروس  يف  الرقمية  التعل  

للتعر   املتوسط اليعودية  كما  يعى  العربية    على   فاململشة 
ااضافة   للمعايري.  حتقيقلا  الرقمية  التعل   وتدا   أنواع  أكثر 
ىل  خلك أحبناء مراجعة أدبيا  الدراسة وعن طريي البحك يف  
قواعد البيان  املختلفة فقد  عذر الوفول ىل  دراسا  حملية  
حلداحبة   خلك  يعيفى  أن  وميشن  الرقمية   الدروس   ناولت  قيي  

 ىلضافتها للمقررا  الدراسية. 

 

 جية الدراسة: منه
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من   ل   التحليلي  الوففي  املنه   الدراسة  ا بعت 
 وأهدافها. ملناسبتح للبيعة الدراسة  أسلوب حتليل ا توى 

 اجملتمع والعينة: 

الرقمية   التعل   وتدا   من  يس  الدراسة  لتمس   شون 
التعلي  املشونة بوابة  الرقمية يف موقس "عني  الوطنية"   للدروس    

املدرجة  (  QR Codes   رموز اسستبابة اليريعة يل ىلليها  واليت حتح 
كتاب   لعلوم يف  الفصل  األول    الصف   اللالب  املتوسط  

األول   الدراسي    طبعة  -الدراسي  يف  ه 1440-1439العام    
و  هلا   األفلي  اجملتمس  يف  الدراسة  عينة  تثلت  يوضح  تني 

الدروس  1جدول   حمتواي   الدراسة ل  الرقمية (  عينة 
 

 1جدول
 حمتوايت الدروس الرقمية

 بناء أداة الدراسة: 
تثلت أداة الدراسة يف بلاقة حتليل حمتوى س  صميمها يف  

 ضوء ستة معايري من أفل مثانية جلودة وتدا  التعل   
( راعية التدرج  والصادرة  Rubricsالرقمية وفقلا لي مل  قدير  

. وبغرض املواءمة  2011( عام  Achieveعن م سية ) شيف  
ا أبهداف  الدراسية  املادة  معايري  استبدال  وخلك  س  لدرس  

املقرر   للبيعة  نظرلا  املعايري"  مس  التوافي  "درجة  األول  للمعيار 
حتليلح    سيت   يتضمن    ىلخ الذ   وس  األهداف  الدرس  يبدأ 

الثالك   املعيار  استبعاد  س  كما  األداء   وم شرا   املعايري 
للبيعة   نظرلا  التدريس"  لدع   املصممة  املواد  من  "الفابدة 

الرقمية   املوضوعا   س  تض  ىلخالدروس  لتخليط  عنافر  من 
الدراسية  ااضافة ىل  استبعاد املعيار الثامن "ضمان ىلمشانية  

وليس   العاديني  للل ب  مصممة  الدروس  نظرلا ألن  الوفول" 
 لذو  استتياجا  اخلافة. 

 صدق أداة الدراسة: 

عرضت   مث  هبا   اخلافة  التقدير  وس مل  املعايري  س  ر ة 
الرت ة   يف  متخصصني  التعلي    على  و قنيا   العلوم  و علي  

وخلك للتأكد من س مة فياغتها وم بمتها لغرض الدراسة   
ىل    والتوفل  م تظاب   ضوء  يف  التعدي    ىلجراء  س  وقد 

 األداة بصوربا النهابية. 
 ثبات أداة الدراسة: 

ا ت ف  س  لبيي   التحليل  اسستعانة  حببا   ا للني 
يف   متخصص  ) ر  العلوم حلل  العينة    وقد     علي   مشلت 

العينة  3اسستل عية    ومثلت  عشوابيلا   ا تيارها  س  دروس   )

 وحدات التعلم الرقمية  عنوان الدرس الفصل الوحدة 

 األو : 
 العل  و فاع   األجيام

 13 العل  وعمليا ح  طبيعة العل  
 6 النماخج العلمية 

 4  قومي التفيريا  العلمية 
 9 احلركة احلركة والقوى واآلس  البييلة 

 12 قوانني نيو ن للحركة 
 10 الشغل واآلس  البييلة 

 الثانية: 
 طبيعة املادة 

 10 اخلواص والتغريا  الفييفايبية  املادة و غريابا
 9 اخلواص والتغريا  الشيميابية 

 8  ركيب املادة  الذرا  والعنافر واجلدول الدور  
 17 العنافر واملركبا  واملخاليط 

 الثالثة: 
 سلح األرض املتغري 

واملعادن الصخور  جواهر األرض   –املعادن    15 
 16 أنواع الصخور 

 21 ففابح األرض املتحركة  القوى املششلة لألرض 
 15 التبوية والتعرية وأحبرمها 

 165 14 6 اجملموع 
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ومن مث تياب  ( من عينة الدراسة   % 21اسستل عية نيبة  
التحليل بني  اس فاس  هولييت    نينيبة  معادلة  استخدام 

 Holsti  266:2004(  طعيمة :) 
𝑅 =

2(𝐶12)

𝐶1 + 𝐶2
 

و    𝑅تيك   الثبا    معامل   =𝐶12    اليت الفيتا   عدد   =
𝐶1رميف لفيتة التحليل  و     𝐶يتفي عليها يف مرت التحليل  و   +

𝐶2  .لموع عدد الفيتا  اليت تللت يف املر ني 
التحليلني   بني  اس فاس  نيبة  و ع% 87وكانت  هذه    د  (  

( ىل  أن معامل الثبا   2004يشري طعيمة    ىلخ النيبة مقبولة   
 (. % 60املناسب لتحليل ا توى س ينبغي أن يقل عن  

 إجراءات التحليل: 
علوم   ملقرر  الرقمية  الدروس  حمتوى  حتليل  ىلجراءا   تت 
الصف األول املتوسط  هبدف الششف عن مدى حتقي معايري  

   ية: ة  وفقلا للخلوا  ااجرابية اآل جودة وتدا  التعل  الرقمي

التحليل:   .1 فئة  قابمة    وتثلتحتديد  جودة  يف  معايري 
التعل  الرقمية واليت مشلت ستة معايري   النحو  وتدا   على 

 : اآلت

يلبي هذا املعيار على    درجة التوافق مع أهداف الدرس: .1
أهداف   مس  أهنا  توافي  يظهر  اليت  الرقمية  التعل   وتدا  

التعل     ىلخ الدرس    وتدة  درجة  وافي  لتقدير  ييتخدم 
 داف. الرقمية مس  لك األه

املوضوع: .2 شرح  وتدا     جودة  على  املعيار  هذا  يلبي 
ييتخدم    ىلخالتعل  الرقمية املصممة لشرح موضوع دراسي   

أو   املوضوع  شرح  يف  الشمولية  لتقدير  املعيار  سل   قدير 
 كيفية  قدميح. 

التقييم:  .3 التعل     جودة  وتدا   على  املعيار  هذا  يلبي 
عل  قبل أو أحبناء  يعرفح املت    الرقمية املصممة لتحديد ما الذ

عنافر   من  عدد  وعند  ضمني  املوضوع.  بعد  دريس  أو 
على   املعيار  يلبي  واتدة  رقمية  وتدة  عل   يف  التقيي  

 اجملموعة أبكملها. 

يلبي هذا املعيار على وتدا     جودة التقنيات التفاعلية:  .4
الرقمية املصممة  يك  تضمن مشونل     ا فاعليل   ا  قنيل   التعل  

 ير املعيار لتقدير جودة التفاعلية.  وييتخدم سل   قد

يلبي هذا املعيار على    جودة تدريبات املمارسة والتعليم: .5
مصممة   اليت  تضمن  دريبا   الرقمية  التعل   وتدا  
حمددة.   ومعارف  مهارا   و قوية  ملمارسة  الفرفة  ااتتة 
للمادة   أعمي  فه   هو  شوين  التدريبا   هذه  من  الغرض 

امل على  والتعود  األساسية.  الدراسية  وااجراءا   هارا  
عدد   امله   وفري  من  فإنح  واملهارا    املفاهي   وعند  قدمي 
كاف من التدريبا  لدع  اكتياب املهارة. عندما  تضمن  
فإهنا  عامل   التدريبا   من  لموعة  الرقمية  التعل   وتدة 

 يلبي املعيار على اجملموعة أبكملها.  ىلخ كوتدة واتدة  

يلبي هذا املعيار على وتدا  التعل    أعمق: الفرص لتعلم   .6
الرقمية املصممة اشراك املتعلمني  هارة واتدة على األقل  
أن  لبي يف  يس   واليت ميشن  العميي   التعل   مهارا   من 

ا توى  أيتموضوعا   ما  املهارا   و شمل  التفشري     :  
املركبة املشش    وتل  و الناقد  التعاوين   و العمل  التوافل    

و الالفع التعل     و  عل  كيفية  التبريد     و اسستدسل  بناء    
املعارف    و تب  مقبولة ونقد استدسس  اآل رين   لبيي 
احلقيقية  احلياة  مواقف  يف  و واملهارا     واستخدام   بناء  

 . النماخج  وحتليل 
  تثلت يف رموز اسستبابة اليريعة حتديد وحدة التحليل:   .2

 QR Codes  ) كتاب  املدرجة الصف   يف  األول    علوم 
الرقمية  املتوسط الدروس  ىل   حتيل  واليت  "عني     موقس  يف 

الوطنية"  التعلي   التعل   بوابة  وتدا   الدروس  و تضمن    
 : على النحو اآلتالرقمية املشونة من مخية أنواع  

اللالب    الدرس: .1 من كتاب  للدرس  ىللشرتونية  نيخة 
 املقرر. 

الدرس:  .2 عرض  من   لح    فيديو  يقدم  فيديو  مقلس 
عرض للدرس أو مراجعة أوتل ألسيتلة الشتاب من قبل  

 معل . 
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متحركة  .3 رسوم  من  فيديو  يقدم  فيديو كر وين  مقلس   :
   لح عرض ألتد املفاهي  املر بلة الدرس. 

املتعل      النشاط:  .4 من  استبابة  يتللب  مشون  فاعلي 
 ويقدم من   لح أنشلة مر بلة الدرس. 

مشون  فاعلي يتللب استبابة من املتعل      قيم نفسك: .5
 ويقدم من   لح أسيتلة  قيي  مر بلة الدرس. 

 حتديد تعليمات وضوابط احلكم على وحدة التحليل:   .3

يتضمن   .1 التدرج  راعي  سل   قدير  معيار  كل  يتبس 
 قدير  احلش  على  شرا  للتحقي من كل  قدير  ويت   م  

البدابل   املعيار أتد  حتت  ىلشارة  التقدير  اآل   بوضس  ية: 
ويعلى    ويعلى  3متمييف  قو   التقدير  التقدير  2(     )
ا ويعلى  1حمدود ويعلى    (. 0(  التقدير ضعيف جدل

يت    .2 الرقمية  التعل   وتدة  على  املعيار  ينلبي  س  عندما 
 البديل  س ينلبي(. حتديد 

التحليل .4 وحدة  بياانت  س  يبيل  قديرا   رصد   :
سل    املعيار   وفف  رفد   ضمنت  قواب   يف  املعايري 
الدرس    وبيان   املعيار   اخلاص  التدرج  راعي  التقدير 

 وأنواع وتدا  التعل  الرقمية. 

 األساليب اإلحصائية: 

 معادلة هولييت حلياب حببا  التحليل.  .1

احلي .2   اآلت   املعيار   استخدام  س   فقدابية   املتوسلا  
وفقال   متوسط   على   للحش     : الراعي   للتدري    التقدير 
  طول الفرتة  3= 0-3= درجة   أقل -  درجة  أكرب=  املدى

 0.75= 4÷ 3= = املدى ÷ عدد البدابل 

جدول    املتوسط    ( 2ويوضح  قيمة  على  احلش   معيار 
 . احلياإل

 2جدول

 معيار احلكم على املتوسط احلسايب

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 األول:نتائج السؤال  -
لإلجابة عن الي ال األول والذ  نص على: ما مدى حتقي  

  الدروس الرقمية ملقرر معايري جودة وتدا  التعل  الرقمية يف  

الصف   املتوسلا   املتوسط األول  علوم  تياب  س  ؟  
 احليابية ملعايري جودة وتدا  التعل  الرقمية املشونة للدروس  

كما يوضح اجلدول     املتوسط الرقمية ملقرر علوم الصف األول  
 3 .) 

 3جدول
 : املتوسطملقرر علوم الصف األول  الرقمية للدروساملتوسطات احلسابية ملعايري جودة وحدات التعلم الرقمية 

 الرتتيب  التقدير املتوسط احلسايب   املعيار م

 تقدير املعيار قيمة املتوسط احلسايب

 0 من
 0.75 إىل ضعيف جًدا

 0.75 أكرب من 
 1.50 إىل حمدود

 1.50 أكرب من 
 2.25 إىل قوي

 2.25 أكرب من 
 متميز 

 3 إىل
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 3 قو   1.59 أهداف الدرس درجة التوافي مس  1
 2 قو   1.91 جودة شرح املوضوع  2
 4 حمدود  1.22 جودة التقيي   3
 1 متمييف  2.6 جودة التقنيا  التفاعلية  4
 6 حمدود  1.04 جودة  دريبا  املمارسة والتعلي   5
 5 حمدود  1.13 الفرص لتعل  أعمي  6

  قوي  1.58 املتوسط احلسايب اإلمجال 

اجلدول   وتدا   3يوضح  جودة  معايري  أن  قديرا    )
األول   الصف  علوم  ملقرر  الرقمية  للدروس  الرقمية  التعل  

بل  املتوسط احلياإل   فقد  راوتت بني متمييف وحمدود    املتوسط
الرقمية   للدروس  الرقمية  التعل   جودة وتدا   ملعايري  اا ا  

على حتقي املعايري بتقدير قو   وجاء معيار    ل(  ما يد1.58 
"جودة التقنيا  التفاعلية" يف الرت يب األول   توسط تياإل  

شرح  2.6  "جودة  معيار   حتقي  تني  يف  متمييف   و قدير   )
التوافي مس أهداف الدرس" بتقدير قو   ىلخ    املوضوع" و"درجة 

هلما   احليابية  املتوسلا   و 1.91بلغت  على  1.59(   )
لتعل    و"الفرص  "التقيي "   جودة  معايري  حتققت  التوا   كما 

حمدود    بتقدير  والتعلي "  املمارسة  و" دريبا     فقد أعمي"  
هلا    احليابية  املتوسلا   على  1.04   1.13   1.22بلغت   )

 . الرت يب
اجلدول  و   على  4يوضح  الرقمية  التعل   وتدا   (  وزيس 

واملتوسلا     قديرا  التفاعلية"  التقنيا   "جودة    معيار 
 . احليابية هلا تيب النوع 

  4 جدول
 : حسب النوع املتوسطملقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةاملتوسطات احلسابية ملعيار "جودة التقنيات التفاعلية" لوحدات التعلم الرقمية 

املتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا  حمدود  قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية 
 احلسايب 

 الرتتيب  التقدير

 - - - 14 0 0 0 0 14 الدرس 
 - - - 67 0 0 0 0 67 فيديو عرض الدرس 
 - - - 54 0 0 0 0 54 فيديو الرسوم املتحركة 

 2 قو   2.2 1 0 2 8 5 16 النشاط 
 1 متمييف  3 0 0 0 0 14 14 قي  نفيك 
 - متميز 2.6 136 0 2 8 19 165 اجملموع 

اا ا  ملعيار  ( أن املتوسط احلياإل 4يتضح من اجلدول  
بل     التفاعلية"  التقنيا   حتقي  2.6"جودة  على  يدل  ما    )

ونظرلا   املعايري  قديرلا   أعلى  بذلك  وهو  متمييف   بتقدير  املعيار 
اليت   الرقمية  التعل   وتدا   على  فقط  ينلبي  املعيار  أن  ىل  

مشونل  من    ا  فاعليل    تضمن  نوعني  على  ىلس  ينلبي  مل  فإنح 
"النشا مها  نفيك"   الوتدا   و"قي   مييفا     ىلخ ط"   ضمنا 

بح   يقوم  ما  على  بناءل  خمتلفة  استباا    فاعلية  حظهر 
يف   س ال  عن  ااجابة  عند  املثال:  سبيل  فعلى  امليتخدم. 
الراجعة   للتغذية  نفذه  نفيك"  ظهر  "قي   من نوع  الوتدا  
 تيب طبيعة ااجابة اليت يضعها املتعل  فحيحة أم  اطيتة. 

الو  تققت  يس  نفيك"  وقد  قي    " نوع  من  تدا  
التقدير   هذا  م شرا   حتقي  ىل   خلك  ويعود  متمييف   التقدير 
التعل    وتدة  و شيف  الذات  التعل   واليت  شمل:  وفري  ربة 

يقو  ما  مس  موضوع    م الرقمية  مس  املباشر  وار باطها  املتعل    بح 
على   املتعل   يشبس  جيد  بششل  و صميمها  الدرس  

س بششل  والعمل  النيبة  استخدامها   أما  املوقس.  على  لي  
بني   التقديرا   فقد  راوتت  "النشاط"  نوع  من  للوتدا  

وحمدود    قو   8تصلت    ىلخ متمييف  التقدير  على  وتدا    )
الذات   التعل   س  وفر  ربة  ألهنا  يقدم    فقدنظرلا  ا توى  كان 

عرضلا للمعلوما  وس يتللب سوى التحش  األسه  من قبل  
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ن على التقدير حمدود نظرلا ألن املشون  املتعل   وتصلت وتدات
 . ةالتفاعلي س ير بط مس الدرس مباشر 

التفاعلية"   التقنيا   معيار "جودة  أن  التحليل  من  وا ضح 
بلغت   نيبة  الوتدا   17انلبي على  من ىل ا  عدد   )%

كما رهر من   ل التحليل أن املييفة التفاعلية تثلت  الرقمية   
يف جانب كبري منها يف  قدمي  غذية راجعة للمتعل   ويف هذا  

ح  ( أن Leacock & Nesbit, 2007اليياس يرى ليشوك ونييبت  
أن  من  الرغ   الراجعة  عد    على  عملية    التغذية  أوجح  أتد 

يت   قدمي معلوما  للمتعل  بناءل على ما يقوم بح     ىلخ التشيف  
هلذه العملية  ورف معلوما  شاملة    أوجح أ رىىلس أن هناك  

األداء    مثل: سبل  املتعل   مقايي تول  أو  اسجتاها      سأو 
 بس فرد  على بييتة التعل . الذا ية اضفاء طا  ر التقاري

عليها   انلبي  اليت  الوتدا   حتليل  من   ل  لوتظ  وقد 
املختلفة   امليتواي   متفرعة  راعي  املعيار عدم وجود ميارا  

و  هادجرو   للمتعلمني   أن  Hadjerrouit, 2011ي كد  على   )
القيمة الرتبوية لوتدا  التعل  الرقمية  تمثل يف مياعدة املتعل   

بنفيح على   لاسستششاف  دم   يتللب  وهذا  ألنشلة    
 . التفاعلية واملرنة وا فيفة واليت  راعي التماييف بني املتعلمني

اجلدول  و  على  5يوضح  الرقمية  التعل   وتدا   (  وزيس 
واملتوسلا    قديرا  املوضوع"  شرح  "جودة  احليابية    معيار 

 . هلا تيب النوع
 5 جدول

 حسب النوع  املتوسطملقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةاملتوسطات احلسابية ملعيار "جودة شرح املوضوع" لوحدات التعلم الرقمية 
املتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا  حمدود  قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية 

 احلسايب 
 الرتتيب  التقدير

 1 متمييف  3 0 0 0 0 14 14 الدرس 
 2 قو   1.68 0 0 21 46 0 67 فيديو عرض الدرس 
 3 حمدود  1.07 0 0 50 4 0 54 فيديو الرسوم املتحركة 

 - - - 16 0 0 0 0 16 النشاط 
 - - - 14 0 0 0 0 14 قي  نفيك 
 - قوي  1.91 30 0 71 50 14 165 اجملموع 

املوضوع"  (  أن معيار "جودة شرح  5يتضح من اجلدول  
بل     تياإل  قو   توسط  بتقدير  و 1.91حتقي  ىلن    ىلخ (  

لشرح   املصممة  الرقمية  التعل   وتدا   على  يلبي  املعيار 
نوع   من  الوتدا   على  فقط  انلبي  فإنح  دراسي   موضوع 
"الدرس"  و"فيديو عرض الدرس"  و"فيديو الرسوم املتحركة"   

تمييف   وقد تققت  يس الوتدا  من نوع "الدرس" التقدير م 
واليت   التقدير  هذا  م شرا   جلميس  حتقيقها  ىل   خلك  ويرجس 

تشن شاملة  معلوما   املوضوع      تضمن:  قدمي  فه   من 
املادة   يف  الع قة  خا   املفاهي   مس  وحتديد  والربط  الدراسية  

الربيي وهذا  األفشار  للمتعلمني   واضح  بششل  للموضوع  ة 
عبارة   هي  واليت  الوتدة  للبيعة  نظرلا  نيخة  طبيعي  عن 

يتعلي الوتدا  من نوع   الشتاب املقرر. وفيما  ىللشرتونية من 

قو    بني  التقديرا   فقد  راوتت  الدرس"  عرض  "فيديو 
( وتدة على التقدير قو   نظرلا ألنح  46تصلت    ىلخ وحمدود   

مة  تمييف م شر الربط مس املفاهي  املهكان ينقصها عن التقدير م 
( وتدة  21تققت      تنييف خا  الع قة يف املادة الدراسية   

التقدير حمدود نظرلا ألهنا قدمت شرتلا حمدودلا للموضوع فعلى  
أو   الدروس  ملراجعة  الوتدا   بعض  املثال:  حصصت  سبيل 

كان الشرح املقدم فيها غري متعمي.    من مثتل أسيتلة الشتاب و 
و راوتت  قديرا  الوتدا  من نوع "فيديو الرسوم املتحركة"  

وحمدود    قو   قو    4تققت     خىل بني  التقدير  وتدا    )
الدرس  50و  طبيعة  ىل   خلك  ويعود  حمدود   التقدير  وتدة   )
: يف الدرس الثاين "النماخج  ح واملفاهي  اليت يتناوهلا  فمث ل نفي

يف    معلوما  كافية عن املفهوم الربيس العلمية" قدمت الوتدة  
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التقدير قو    الدرس    الدرس  أنح    يف تني فحصلت على  يف 
وس الرتكييف   عشر "أنواع الصخور" كانت املفاهي  متعددة  الثاين 

وتدة  املفاهي     يف كل  ومل  شمل  يس  معني  مفهوم  على 
 فحصلت على  قدير حمدود.  

جيفءل و  املوضوع"  شرج  "جودة  معيار  من  مه  ايششل  ملا 
الرقمي الدرس  شرح    عنافر  يف  الشمولية  وييتهدف  قدير 
ا ضح من التحليل  و   ( Achieve, 2011املوضوع وكيفية  قدميح  

  %( من ىل ا  81    املعيار انلبي على نيبة كبرية بلغت  أن
   وتدا  التعل  الرقمية. عدد 

بلريقة  قدمي املوضوعا   لوتظ من   ل   يتعلي  وفيما 
س  وريف النصوص     ىلخ نوع يف الوسابط امليتخدمة  التحليل  

املفاهي     و رابط  البيانية   والرسوم  الفيديو   ومقاطس  والصور  
مما خيدم شرح املوضوعا  بلريقة  يير فه     والرسوم املتحركة 

 & Leacockبت  ويتفي خلك مس رأ  ليشوك ونيياملتعلمني   

Nesbit, 2007 )    املتعددة    دورتول الوسابط    يف  قدمي دم  
يف    كما س  قدمي ا توى  .دع  التعل يف   ا توى التعليميوشرح 

حتليلها  س  اليت  مفهومة   الوتدا   ولغة  واضحة  وهو  بلريقة    
الفه    لتحقيي  مه    ,.Hadjerrouit, 2011; Xie et alعامل 

2017 .) 
عدم الربط مس  رهر من   ل التحليل  ااضافة ىل  خلك  

الوتدا     معظ   يف  الدراسية  املادة  يف  الع قة  خا   املفاهي  
"الدرس"   نوع  من  الوتدا   يف  ماورد  عدا  عنوان  فيما  حتت 

( ىل  أمهية  2013ويشري ىلبراهي  و) رون  "مراجعة املفردا "   
الرقمية   التعل   القبلية يف ضوء  حتديد وتدا   التعل   ملتللبا  
 اخلربا  اليابقة للمتعلمني. 

على  6اجلدول    ويبني الرقمية  التعل   وتدا   (  وزيس 
الدرس"     قديرا  أهداف  مس  التوافي  "درجة  معيار 

 . احليابية هلا تيب النوع واملتوسلا 
 6جدول

حسب   املتوسطملقرر علوم الصف األول    للدروس الرقميةاملتوسطات احلسابية ملعيار "درجة التوافق مع أهداف الدرس" لوحدات التعلم الرقمية  
 النوع 

املتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا  حمدود  قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية 
 احلسايب 

 الرتتيب  التقدير

 1 متمييف  3 0 0 0 0 14 14 الدرس 
 2 قو   1.97 0 0 6 56 5 67 فيديو عرض الدرس 
 3 حمدود  1.05 0 0 52 1 1 54 فيديو الرسوم املتحركة 

 5 حمدود  0.93 0 1 15 0 0 16 النشاط 
 4 حمدود  1 0 0 14 0 0 14 قي  نفيك 
 - قوي  1.59 0 1 87 57 20 165 اجملموع 

أن  ( 6اجلدول    يبني   "درجة     ملعيار  احلياإل  املتوسط 
(  مما يدل على حتقي  1.59التوافي مس أهداف الدرس" بل    

وتدا    على  يس  املعيار  انلبي  وقد  قو    بتقدير  املعيار 
وقد   الدروس   أهداف  مس  لشوهنا  توافي  نظرلا  الرقمية  التعل  
"الدرس"   نوع  من  الوتدا   جلميس  متمييف  التقدير  حتقي 

ىل     الدرس"  (  5ااضافة  عرض  "فيديو  نوع  من  وتدا  
ىل    خلك  ويعيفى  املتحركة"   الرسوم  "فيديو  نوع  من  ووتدة 
حتقيقها مل شرّ  التقدير:  ضمني  يس أهداف الدرس وا توى  

عليها  يك س  شو  والرتكييف  هبا   من    ناخلاص  هامشيلا  جيفءلا 
التقدير قو  يف    يف تني الوتدة.   ( وتدة من نوع  56حتقي 

الرسوم   "فيديو  نوع  من  ووتدة  الدرس"  عرض  "فيديو 
الدرس    أهداف  لبعض  ىل   ناوهلا  خلك  ويرجس  املتحركة"  
الدرس   أهداف  الوتدا  كانت  بعض  يف  أنح  ىل   ااضافة 
وا توى  توافي مس جيفء فرعي من الوتدة فعلى سبيل املثال:  
درس  يف  الدرس"  عرض  "فيديو  وتدا   ىلتدى     ضمنت 
"اخلواص   بدرس  مر بط  حمتوى  البييلة"  واآلس   "الشغل 
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يف   حتقي  فقد  حمدود  للتقدير  والنيبة  الفييفايبية".  والتغريا  
( وتدة  52( وتدا  من نوع " فيديو عرض الدرس"  و 6 

و   املتحركة"   الرسوم  "فيديو  نوع  نوع  15من  من  وتدة   )
  ويعيفى خلك  " قي  نفيك "( وتدة من نوع  14  و " النشاط "

ىل  عدم  ناول هذه الوتدا  جليفء كبري من أهداف الدرس أو  
ا توى اخلاص هبا  كمثال على خلك: ركيف  وتدا  "فيديو  
و   "الشغل"  مثل  حمددة  مفاهي   عرض  على  املتحركة"  الرسوم 
أهداف   من  أجيفاءل  تثل  واليت  الدور "  و"اجلدول  "العنافر" 

و  "النشاط"  وتدا   ركيف   وحمتواها. كذلك  قي   "الدروس 
بششل   أو  دريبا   الدرس  تول  أسيتلة  على  قدمي  نفيك" 

للمادة العلمية  وهذا مقبول    ا مباشر ومل  تضمن حمتوى  فصيليل 
ا   جدل ضعيف  للتقدير  والنيبة  الوتدا .  هذه  للبيعة  نظرلا 
فقد حتقي لوتدة من نوع "النشاط" نظرلا لتناوهلا جانب فغري  

 من األهداف. 
م  الربيس ن   ل  وا ضح  املوجح  أن  حمتوى    التحليل  يف 

جودة   من  يعيفز  عامل  وهو  الدرس  أهداف  هو  الوتدا  

 & Leacockيرى اليشوك ونييبت    ىلخ وتدا  التعل  الرقمية   

Nesbit, 2007  األهداف سستخدام  ىلجيابيلا  أحبرلا  هناك  أن   )
الرقمية    التعل   وتدا   عملية  صمي   يف  ييمح    ىلخ كموجح 

 ل من ا توى واألنشلة والتقييما . خلك التشامل بني ك
لوتظ التعليمية    أحبناء يف    كما  لألهداف  ااشارة  التحليل 

الرقمي    الدرس  اخلافة  الصفحة  هناية  يف  التعل   وخمرجا  
و) رون    وي كد األهداف  أمهية    على(  2013ىلبراهي   وضس 

درس بداية كل  يف  األهداف    ىلخ    التعليمية  حتديد  يياعد 
املتعلمني على معرفة    (Xie et al., 2017ن  ي شيح و) ر  يب  

منلقية  اجتاه  علمه    أكثر  التعل   أنشلة  يصبح  يليل  كما 
 النيبة هل . 

اجلدول  و  على  7يوضح  الرقمية  التعل   وتدا   (  وزيس 
واملتوسلا     قديرا  التقيي "  "جودة  هلا    معيار  احليابية 

 . تيب النوع 

 7 جدول
 حسب النوع  املتوسطملقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةاملتوسطات احلسابية ملعيار "جودة التقييم" لوحدات التعلم الرقمية 

املتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا  حمدود  قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية 
 احلسايب 

 الرتتيب  التقدير

 1 قو   1.71 0 0 5 8 1 14 الدرس 
 3 حمدود  1 0 0 67 0 0 67 فيديو عرض الدرس 
 - - - 54 0 0 0 0 54 فيديو الرسوم املتحركة 

 4 حمدود  0.85 9 1 6 0 0 16 النشاط 
 2 حمدود  1.35 0 0 9 5 0 14 قي  نفيك 
  حمدود  1.22 63 1 87 13 1 165 اجملموع 

اجلدول    حتقي  7يشري  التقيي "  "جودة  معيار  أن  ىل    )
(  كما يتضح أن  1.22 توسط تياإل بل    و التقدير حمدود 

نوع   من  الرقمية  التعل   وتدا   على  يس  ينلبي  مل  املعيار 
و   املتحركة"   الرسوم  "النشاط"   9"فيديو  نوع  من  ( وتدا  

ىلهنا مل  تضمن عنافر  قيي . و راوتت  قديرا  الوتدا     ىلخ
وحمدود    متمييف  بني  "الدرس"  نوع  وتدة    فقدمن  تققت 

در  لتحقي  يس  واتدة يف  متمييف  وخلك  التقدير  "احلركة"  س 

اليت   واملهارا   املعارف  واليت  شمل:  وافي  التقدير  م شرا  
أه    واستهداف  الدرس   أهداف  مس  بوضوح  يت   قييمها 
التقيي    طرس  كما  تللب  املتوقعة   األهداف  جوانب 
امليتهدف    املفهوم  يف  اا قان  ىلرهار  املتعل   من  امليتخدمة 

أن    ( 8وتققت   ىل   خلك  ويعود  قو    التقدير  وتدا  
التقيي  يشمل  يس أهداف الدرس ا ددة  لشن طرس التقيي   
يف   اا قان  ارهار  للمتعل   متيقة  فرفلا  س  تيح  امليتخدمة 
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امليتهدف  يف تني تققت   املفهوم  أو  ( وتدا   5املهارة 
أهداف   بعض  يشمل  فيها  التقيي   ألن  نظرلا  حمدود  التقدير 

"فيديو    الدرس نوع  من  للوتدا   والنيبة  وحمتواه.  ا ددة 
ويعيفى   حمدود   التقدير  تققت  يعها  فقد  الدرس"  عرض 
خلك ىل  أن عنافر التقيي  فيها اقتصر  على بعض أهداف  
أو   للمحتوى  املهمة  اجلوانب  بعض  مل  تضمن  الدروس  كما 
األهداف تيك اقتصر  يف معظ  الوتدا  على عنصرين أو  

  جانب أهنا س  تيح فرفلا للمتعلمني ارهار اا قان  أربعة  ىل 
النوع من الوتدا    يف املهارة وقد يعيفى خلك ىل  طبيعة هذا 
املتعل    وييتعرضها  ميبقلا  ميبلة  فيديو  مقاطس  كوهنا 
نفيك"   "قي   نوع  من  للوتدا   النيبة  أما  كمشاهد. 
التقديرا  بني قو  وحمدود    للتقيي  فقد  راوتت  واملخصصة 

(  9تققت     يف تني ( وتدا  التقدير قو    5تققت    ىلخ 
ىل    التقديرا   يف  اس ت ف  ويعود  حمدود   التقدير  وتدا  
بعضها   للتقدير قو   أو  الدرس  أهداف  م شر  ضمني  يس 

تققت     للتقدير  كذلك  نوع  6حمدود.   من  وتدا    )

حمدود    التقدير  بعض  اقت  ىلخ"النشاط"  على  قيي   صر  
تققت وتدة واتدة التقدير ضعيف   تني يفأهداف الدرس  

ا لعدم ار باطها أبهداف الدرس.   جدل
انلبي على    معيار "جودة التقيي " وا ضح من التحليل أن  

بلغت    التعل   61.8نيبة  وتدا   عدد  ىل ا   من   )%
 الرقمية. 

معظ    أن  التحليل  من   ل  التقيي   ولوتظ  طرس 
أو    املتعل  تللب من  س    امليتخدمة  املهارة  اا قان يف  ىلرهار 

أنح    (Xie et al., 2017شيح و) رون    ويرى   املفهوم امليتهدف 
أن  امله   لتلبيي    من  للمتعلمني  الفرص  التقيي   مهام   وفر 

فعالية وتدا    األفشار واملهارا   واليت  يتخدم كأدلة على 
 التعل  الرقمية يف حتقيي األهداف. 

اجلدول  و  وتدا   8يوضح  على  (  وزيس  الرقمية  التعل  
احليابية هلا    معيار "الفرص لتعل  أعمي" واملتوسلا    قديرا  

 . تيب النوع 

 8 جدول
 حسب النوع  املتوسطملقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةاملتوسطات احلسابية ملعيار "الفرص لتعلم أعمق" لوحدات التعلم الرقمية 

املتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا  حمدود  قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية 
 احلسايب 

 الرتتيب  التقدير

 1 قو   2 0 0 0 14 0 14 الدرس 
 - - - 67 0 0 0 0 67 فيديو عرض الدرس 
 - - - 54 0 0 0 0 54 فيديو الرسوم املتحركة 

ضعيف   0.4 11 3 2 0 0 16 النشاط 
 3 جدلا 

 2 حمدود  1 0 0 14 0 0 14 قي  نفيك 
  حمدود  1.13 132 3 16 14 0 165 اجملموع 

لتعل  أعمي" تقي  (  أن معيار "الفرص 8يوضح اجلدول  
بل     املعيار  1.39التقدير حمدود  توسط تياإل  وانلبي    )

الرق التعل   وتدا   و"النشاط"  على  "الدرس"  نوع  من  مية 
نفيك"   و" العميي    فقدقي   التعل   مهارا   فيها  رهر  

متفاو ة    تنيبتقديرا   نوع    يف  من  الوتدا   يف  مل  ظهر 
املت الرسوم  و"فيديو  الدرس"  عرض  خلك  "فيديو  ويعود  حركة" 

س  تللب مشاركة من قبل املتعل  ىلمنا    ىلخ ىل  طبيعة  صميمها  
الدرس   نوع  من  الوتدا   وتققت  يس  فقط   املشاهدة 
التقدير قو   ويعيفى خلك ىل  أهنا  ضمنت مهارة أو مهار ني  
هي   رهورلا  املهارا   أكثر  وكانت  العميي  التعل   مهارا   من 

املركبة"  و" لبيي املعارف يف    "التفشري الناقد وتل املشش   
احلياة احلقيقة  "بناء  مواقف  و استخدام  أ"  كما رهر  مهارة 
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العلمية" و" ركيب   النماخج" يف درسني مها "النماخج  أو حتليل 
املادة"  وتققت  يس الوتدا  من نوع "قي  نفيك" التقدير  

للتعل     ىلخ حمدود   مهارا   عدة  التقيي   عنافر  ضمن  رهر  
اشت املركبة"  العميي  املشش    "تل  على   ضمنت    ىلخ ملت 

درس   يف  رايضية كما  ميابل  العنافر  "احلركة"  كما  بعض 
و استخدام أو حتليل النماخج" يف درسني  أرهر  مهارة "بناء  

مها "النماخج العلمية" و" ركيب املادة" وي تظ أهنا متيقة يف  
  " النشاط"خلك مس طبيعة الدرس  والنيبة للوتدا  من نوع  

ا العلمية"  "النماخج  درس  من  وتداتن  تققت  لتقدير  فقد 
يف  و استخدام أو حتليل النماخج"   أحمدود لظهور مهارة "بناء  

ا  3تققت     تني جدل ضعيف  التقدير  وتدا   كانت   ىلخ( 
 األنشلة غري عملية لتحقيي فرص التعل  العميي. 

بلغت    معيارانلبي   نيبة  على  أعمي"  لتعل   "الفرص 
 %( من ىل ا  عدد وتدا  التعل  الرقمية. 2 

نتاب    التعاوين   وأرهر   العمل  مهارة  التحليل عدم  وافر 
هلادجرو   وفقلا  امله   دع      أن(  Hadjerrouit, 2011   ومن 

التعاوين  ويشون خلك من   ل    التعل وتدا  التعل  الرقمية  
وتدا   عل   ت بني   صمي   التعاون  متعل     أكثرللب  من 

 اجناز املهمة. 
و"بناء   التبريد "   "اسستدسل  مهارا   مل  ظهر  كذلك 
تب  مقبولة ونقد استدسس  اآل رين" يف الوتدا  اليت س  

و) رون   شيح  ي كد  اليياس  هذا  ويف   ,.Xie et alحتليلها  

على2017 لقدرا     (  الرقمية  التعل   وتدا   دع   ضرورة 
وتاملتعلم احلب   وبناء  والتوضيح  الشرح  يف  األفشار   ني  ثيل 

من   ل  ضم املتعلمني  ينوخلك  متيليلة  وجح  مهما   ها 
 للتفيري واسستدسل و شبعه  على التفشري فيما  علموه. 

اجلدول  و  على  9يوضح  الرقمية  التعل   وتدا   (  وزيس 
احليابية هلا    معيار "الفرص لتعل  أعمي" واملتوسلا    قديرا  

 . تيب النوع 
 9 جدول

حسب   املتوسطملقرر علوم الصف األول    للدروس الرقميةاملتوسطات احلسابية ملعيار "جودة تدريبات املمارسة والتعليم" لوحدات التعلم الرقمية 
 النوع 

املتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا  حمدود  قوي متميز العدد التعلم الرقمية نوع وحدة 
 احلسايب 

 الرتتيب  التقدير

 2 حمدود  1 0 0 14 0 0 14 الدرس 
 3 حمدود  1 61 0 6 0 0 67 فيديو عرض الدرس 
 3 حمدود  1 51 0 3 0 0 54 فيديو الرسوم املتحركة 

 4 حمدود  0.85 9 1 6 0 0 16 النشاط 
 1 حمدود  1.35 0 0 9 5 0 14 قي  نفيك 
  حمدود  1.04 121 1 38 5 0 165 اجملموع 

اجلدول    من  "جودة  دريبا   9يتضح  معيار  أن   )
بل    تياإل  حمدود  توسط  التقدير  حتقي  والتعلي "  املمارسة 

( مما يعين أنح أقل املعايري حتققلا  وقد انلبي املعيار على  1.13 
مهارا    و قوية  ملمارسة  اليت  ضمنت  دريبا   الوتدا  
"قي    نوع  من  الوتدا   و راوتت  قديرا   حمددة   ومعارف 

وحمدود    قو   بني  يف     ىلخنفيك"  قو   التقدير  (  5حتقي 
عدد  لتقدير اليت  تضمن:  وفر  وتدا  نظرلا لتحقي م شرا  ا 

امليتهدفة     كاف   املهارا   ىل قان  لتيهيل  التدريبا   من 
التدريبا     يف  والتنوع  لإلجاا    التدريبا   فا يح  و دعي  
فعلى سبيل املثال:  نوعت التدريبا  يف وتدة "قي  نفيك"  

الصخور"   "أنواع  لدرس  من    ىلخالتابعة  اس تيار   ضمنت 
أو  لأ بصح  وااجابة  القواب    و ر يب  س  متعدد     كما 

شاملة   أهنا كانت  ىل   ااضافة  لإلجابة    يفويدها  فا يح 
( وتدا   9جلميس أهداف الدرس. وحتقي التقدير حمدود يف   
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اليت   ىلخ التدريبا   لتيهيل  كانت  ا  جدل قليلة  س  وفريها   قان  ىل 
فمث ل  الدرس   يف  امليتهدفة  "العل   املهارا   درس  يف   
نو  على  التدريبا   اقتصر   الفراغ  وعمليا ح"  ىلكمال  عني 

مل  غط  و  متعدد  كما  من  الدرس.     يس   اس تيار  أهداف 
تققت  يس   فقد  "الدرس"  نوع  من  للوتدا   والنيبة 
مفا يح   عدم  وفر  ىل   خلك  ويعيفى  التقدير حمدود   الوتدا  

تققت    التدريبا   كما  عن  نوع  6لإلجابة  من  وتدا    )
التقدير   الشتاب  أسيتلة  الدرس"  صصت حلل  عرض  "فيديو 

املهارا     ىلخحمدود    قليلة ا قان  التدريبا   امليتهدفة   كانت 
والتغريا    "اخلواص  الثامن  الدرس  يف  املثال:  سبيل  فعلى 

الوتدة على تل  يالشيم اقتصر    دريبا . والنيبة    5ابية" 
(  3للوتدا  من نوع "فيديو الرسوم املتحركة" فقد تققت  
  ىلخ وتدا   صصت لعرض  لبيقا  تيابية التقدير حمدود  

امل املهارا   قليلة ا قان  التدريبا   مل    أهنايتهدفة كما  كانت 
" لبيقا    وتدة  اشتملت  املثال:  سبيل  فعلى  متنوعة    شن 
على التيارع" يف الدرس اخلامس "قوانني نيو ن للحركة" على  

 .  دريبا  مباشرة  ةحب حب 
انلبي معيار "جودة  دريبا  املمارسة والتعل " على نيبة  

 الرقمية. %( من ىل ا  عدد وتدا  التعل  26.6بلغت  

كما ي تظ عدم حتقي التقدير متمييف أل  وتدة  ويعيفى  
ىل    م شر خلك  حتقي  ومتنوعة  "  عدم  مشثفة   وفري  دريبا  

   ." ا قان املهارا  مس مفا يح لإلجاا  وأدلة ىلرشادية
على  وفري   التأكيد  امله   فمن  العلوم  مقرر  للبيعة  ونظرلا 

واليت على الرغ  من    ممارسة عمليا  العل فرص للتدريب على  
مثل: "جتارب اسستقصاء من    الشتاب املقرر حمتوى   وافرها يف  

ىلس احلياة"  الرقمية   واقس  التعل   وتدا   يف  متضمنة  غري     أهنا 
و) رون   شيح  التعل   Xie et al., 2017ويرى  وتدا   أن   )

واملمارسا    العل   عمليا   اليت  يتهدف  نمية  الرقمية 
اسستقصاء   ملمارسة  للمتعل   فرفلا  أن  تيح  جيب  العلمية  

 العلمي. 
 نتائج السؤال الثاين: 

التعل    وتدا   أنواع  أكثر  ما  على:  الثاين  الي ال  نص 
األول   للصف  العلوم  ملقرر  الرقمية  للدروس  املشونة  الرقمية 

حتقيقلا ملعايري جودة وتدا  التعل  الرقمية؟  ولإلجابة    املتوسط 
والتقديرا    احليابية  املتوسلا   تياب  س  الي ال  عن 
لنوع   وفقلا  الرقمية  التعل   وتدا   جودة  ملعايري  والرت يب 

تحركة   امل رسوم  الديو عرض الدرس  فيديو  يالوتدة: الدرس  ف
 (. 10النشاط  كما يوضح اجلدول  

 10 جدول
 املتوسطات احلسابية ملعايري جودة وحدات التعلم الرقمية وفًقا لنوع وحدة التعلم الرقمية 

 النوع 
 املعيار

 الدرس
 ( 14العدد )

 فيديو عرض الدرس 
 ( 67العدد )

 تحركة املرسوم الفيديو 
 ( 54العدد )

 النشاط 
 ( 16العدد )

 قيم نفسك 
 ( 14العدد )

 1 0.93 1.05 1.97 3 درجة التوافي مس أهداف الدرس 
 س ينلبي  س ينلبي  1.07 1.68 3 جودة شرح املوضوع 
 1.35 0.85 س ينلبي  1 1.71 جودة التقيي  

 3 2.2 س ينلبي  س ينلبي  س ينلبي  جودة التقنيا  التفاعلية 
 1.35 0.85 1 1 1 جودة  دريبا  املمارسة والتعلي  

 1 0.4 س ينلبي  س ينلبي  2 لتعل  أعمي الفرص 
 1.54 1.05 1.04 1.41 2.14 املتوسط احلسايب اإلمجال 

 قوي  حمدود  حمدود  حمدود  قوي  التقدير 
 2 4 5 3 1 الرتتيب 

( أن وتدا  التعل  الرقمية من نوع  10يتضح من جدول  
" الدرس" كانت أكثر الوتدا  حتقيقلا ملعايري جودة وتدا   

تققت التقدير قو   توسط تياإل ىل ا     ىلخالتعل  الرقمية   
نوع  2.14بل    من  الوتدا   جاء   الثاين  الرت يب  ويف    )
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( مما يدل على  1.54بل  املتوسط احلياإل    ىلخ"قي  نفيك"  
حتقي التقدير قو   يف تني تققت وتدا  التعل  الرقمية من  
الرسوم   و"فيديو  و"النشاط"   الدرس"   عرض  "فيديو  أنواع 

حمدود   هلا    ىلخ املتحركة"  قدير  احليابية  املتوسلا   بلغت 
 ( على التوا . 1.04  1.05  1.41 

جدول   يف  النتاب   التعل   10و شري  وتدا   أن  ىل    )
األنواع  الرقم من  أعلى  "الدرس" تققت  قديرا   نوع  من  ية 

األ رى سسيما يف معيارّ  "درجة التوافي مس أهداف الدرس"  
املوضوع"   شرح  ويعيفى    فقدو"جودة  متمييف   التقدير  تققت 
الوتدة   طبيعة  ىل   ىللشرتونية    ىلخ خلك  نيخة  عن  عبارة  ىلهنا 

أن   ي تظ  أ رى  جهة  من  املقرر   الشتاب  من  للدرس 
"جودة  وتدا    معيار  يف  حمدود  التقدير  تققت  "الدرس" 

النيخة   حمتوى  ألن  خلك  ويرجس  والتعلي "  املمارسة   دريبا  
يتضمن   وس  الدرس   حمتوى  على  فقط  يقتصر  االشرتونية 
املقرر.   الشتاب  املتوفرة يف  املقننة  الفصل واس تبارا   مراجعة 

ر قو   والنيبة ملعيار "الفرص لتعل  أعمي" فقد حتقي التقدي 
"الدرس"    أكثر    ىلخيف وتدا   الناقد"  "التفشري  مهارة  كانت 

مس   النتيبة  هذه  الدروس  وختتلف  حمتوى  املهارا  رهورلا يف 
التفشري    ( واليت  شري ىل  أن 2013دراسة العصيمي   مهارا  

األول  س  توفر  الناقد   للصف  امللور  العلوم  حمتوى كتاب  يف 
 ية.  املتوسط بدرجة كاف 

مل       "وبناء  كما  التبريد "   اسستدسل  "مهارا    ظهر 
خلك   يعود  وقد  اآل رين"   استدسس   ونقد  مقبولة  تب  
التبارب واسستقصاء من واقس احلياة يف حمتوى   لعدم  ضمني 
الشهر    دراسة  مس  النتيبة  هذه  وختتلف  "الدرس"   وتدا  

األول  2017  للصف  العلوم  كتاب  أن  ىل   واليت  شري   )
بدرجة    املتوسط  املغاللا   عن  الششف  مهارا   يتضمن 

وىلعلاء  فيريا    سستنتاجا   الوفول  ومهارا   متوسلة  
 ة. ووضس تلول مقرتتة بدرجة منخفض

 التوصيات: 

 : اء على نتاب  الدراسة يوفى  ا أيت بن

الرقمي  مراعاة  وفري ميارا  متفرعة .1 الدرس   راعي    يف 
للمتعلمني املختلفة  دم   امليتواي   من   ل  نشلة  األ   

 التفاعلية وا فيفة. 

الصفحة   .2 بداية  يف  التعليمية  األهداف    اخلافة وضس 
 رقمي. ال درس ال

رقمية  فاعلية  تيح   .3 وتدا   عل   على  صمي   العمل 
املعرفية    ا فرفل  اجلوانب  و قوية  التدريبا   ملمارسة  أكرب 

من   اسستفادة  وميشن  العلوم   مقرر  أهداف  وفي  واملهارية 
مراجعة الفصل واس تبارا  املقننة املتوفرة يف كتاب العلوم  

 املقرر.  

العميي   .4 التعل   فرص  رقمية  تيح   ضمني وتدا   عل  
التفشري الناقد وتل امل التأكيد على مهارا   شش     مس 

التعل     و عل  كيفية  الفعال   والتوافل  التعاوين   والعمل 
جتارب   من  اسستفادة  وميشن  التبريد    واسستدسل 
العلوم    كتاب  يف  املتوفرة  احلياة  واقس  من  اسستقصاء 

 والتبارب يف كراسة التبارب العملية.  

 

 املقرتحات: 
وتدا    .1 جودة  معايري  تول  وافر  دراسا   ىلجراء 

الر  للمقررا   التعل   الرقمي  التعليمي  ا توى  يف  قمية 
األ رى   التعلي   عموملا الدراسية  بوابة  عرب  واملتاتة    

 الوطنية.  

ىلجراء دراسا  تول أحبر استخدام الدروس الرقمية يف   .2
 مقررا  العلوم على  نمية مهارا  التعل  العميي. 

 املراجع:  
حممد    سيد؛  ايسر  اجلربت   ىلبراهي ؛  رضا  تين  ىلبراهي    (.  2013فارعة 

التعل . التدريس    معايري استخدام كابنا   املناه  وطرس    -دراسا  يف 
 .  176-151(   193مصر   
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Abstract:   This study aimed to explore the extent to which the quality standards of the digital learning objects are achieved 

in the digital lessons of the 7th grade science textbook. Also, it aimed to identify the most digital learning objects type that 

meet the quality standards. The study population and sample consisted of all digital learning objects in the IEN National 

Education Portal website, to which QR Codes are included in the student's 7th grade science textbook during the first semester 

(1439-1440). To achieve the aims of the study, the descriptive analytical method was used through content analysis by using 

a content analysis tool devolved in light of six Quality Standards of Digital Learning Objects according to "Achieve" rubrics. 

In addition, face validity was assured, and reliability was calculated by using Holisti equation. The required and appropriate 

statistical treatments were used to answer the study questions. Results showed that the quality standards of the digital 

learning objects for the digital lessons of the 7th grade science textbook was achieved with a scale of "strong", with total mean 

of (1.58). The standard of "Quality of Technological Interactivity" was the highest standards achieved with an average of 

(2.6), while the standard of "Quality of Instructional and Practice Exercises" was the least with an average of (1.04). Also, the 

results revealed that the digital learning objects of the type of "lesson" were the most achieved standards with an average of 

(2.14), while the digital learning objects of the type of "animation video" were the least standards with a mean of (1.04). 

 

 Keywords: Digital Lessons, Digital Learning Objects, Quality Standards of Digital Learning Objects. 
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لدى طالب   واالجتاه حنو التعلم  بهواالحتفاظ  على التحصيل الفقه  مقرر يف تدريس   (SNIPS)  سنيبسفاعلية اسرتاتيجية 
 اخلامس االبتدائي الصف

 
 عبدهللا بن حامد احلامد 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  –كلية الرتبية    
 هـ7/9/1440 وقبل - هـ5/6/1440 قدم للنشر

 
 

الدراسة    املستخلص: فاعليةإىل  هدفت  على  تدريس  (SNIPS)اسرتاتيجية   التعرف  التحصيل الفقه مقرر يف  حنو   بهواالحتفاظ   على  واالجتاه 
متثلت أدوات الدراسة يف اختبار حتصيلي ومقياس االجتاه   إذاخلامس االبتدائي. واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب،   لدى طالب الصف التعلم

( على  الدراسة  تطبيق  الفقه. ومت  مقرر  تعلم  على جمموعتني  44حنو  ابلتساوي  توزعوا  الرايض  مدينة  االبتدائي يف  اخلامس  الصف  من طالب  طالباً   )
بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي يف   إحصائيةمها ضابطة واألخرى جتريبية. وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة  احدإ

طبيق البعدي بني الت  إحصائيةاالختبار التحصيلي ويف مقياس االجتاه لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  
واالجتاه   بهواالحتفاظ   يف تنمية التحصيل الفقه مقرر يف تدريس  ((SNIPSوالتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي. مما يعين فاعلية استخدام اسرتاتيجية  

 اخلامس االبتدائي.   لدى طالب الصف حنو التعلم
 

 التحصيل، االجتاه، االحتفاظ ابلتحصيل. الفقه، مقرر ، SNIPSاسرتاتيجية الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة:  

اليت بذل هلا  يعد الفقه اإلسالمي أحد العلوم الشرعية املهمة  
جهودً  اإلسالم  وحتقيقاً،    اأئمة  واسـتنباطاً  وفهماً  دراسة  كبرية 

للقواعد واألصول   فهم عميق وأصيل  ذلك على  مستندين يف 
الدين   الفقه أبصول  الرتباط  اإلسالمية. ونظراً  للشريعة  الكلية 

أشرف من  دراسته  مكانة    وأحكامه؛ كانت  يتبوأ  فهو  العلوم، 
حيتاج املسلم إليه فـي مجيـع    إذ عظيمة يف حياة الفرد واجملتمع،  

أمور حياته، ويف خمتلف مراحلها، وحاجة املسلم إليه تكمن يف  
مسـا مجيـع  يف  اإلهلي  التشريع  يتناول  العلم  هذا  احلياة  أن  ئل 

أن حياة املسلم اليوم تفرض عليه أن  صغريها وكبريها، خاصة  
يف هذا العصر.    يعرف حكم الشرع يف األمور اجلديدة الطارئة

فيه،  ونظرً  تفقههم  وضرورة  بدينهم،  املسلمني  معرفة  ألمهية  ا 
فإن   وجه،  أكمل  على  عبادهتم  ويـؤدوا  أحكامـه،  ليتعلمـوا 
بتدريس   اهتمت  التعليم  بوزارة  ممثله  السعودية  العربية  اململكة 

الع التعليم  مراحل  مجيع  فـي  منهجً الفقـه  له  وجعلت  ا  ام، 
 ا تربوية خاصة.  ولتدريسه أهدافً مستقاًل 

حنان  م؛  2002محدان،  )  من الد ِّراسات   جمموعة وقد أوَصت  
احلبيب،  2005راشد،   تطبيق    (ه1425م؛  أبمهية 

املعلمني   وتشجيع  الفقه،  تدريس  يف  احلديثة  االسرتاتيجيات 
   .عام  وجه لفاعليتها يف املوقف التدريسي ب على استخدامها، 

اليت    SNIPSاسرتاتيجية    د  وتع احلديثة  االسرتاتيجيات  من 
ورفع  أ القرائي  واالستيعاب  الفهم  حتقيق  يف  فاعليتها  ثبتت 

مستوى التحصيل، وهي اسرتاتيجية تقوم على تعزيز النصوص  
البصرية؛   ابلوسائل  فهم    إذ املدروسة  يف  هبا  االستعانة  يتم 

التمثيالت   إبراز  على  االسرتاتيجية  وتشدد  املقروءة.  النصوص 
واالست  القرائي  النص  حيتويها  اليت  فهمه  البصرية  يف  منها  فادة 

واخلطوط   واألشكال  والصور  اخلرائط  يشمل  مبا  واستيعابه، 
 (. 2014الزمنية )عطية، 

على مخس خطوات، مت ترميزها    SNIPSوتشتمل اسرتاتيجية  
االسرتاتيجية، وهي على   اسم  منها  يتشكل  يف مخسة حروف 

     :( 2015؛ أبو الريش، 2016)العدوان،   يت:النحو اآل

ابألسئلة   ابدأ  هلا  (Start with question)األوىل:  ويرمز   ،
نفسه    الطالبيف هذه اخلطوة يسأل  و   :( S)اختصاراً ابحلرف  

وع  أسئلة توضح ما يرمي إليه: مل انظر إىل هذه الوسيلة؟ ما ن
ف فيها؟  سأركز  اليت  فإنه    تذا كانإاملعلومات  صوراً  الوسيلة 

أشكااًل    :يسأل  كانت  وإذا  الصورة؟  عنه  تعرب  الذي  ما 
ما الذي متثله هذه األشكال واملخططات؟    :وخمططات فيسأل 

 وما الذي تتم مقارنته؟ وكيف جتري املقارنة؟ 
 Note what can)  اإلرشاداتن ما ميكن تعلمه من  الثانية: دو  

be learned from Hints)  ويرمز هلا اختصاراً ابحلرف ،(N)  :
عن  و  ابلبحث  املتعلم  يقوم  اخلطوة  هذه  اليت    اإلرشادات يف 

ميكن أن تدل على معىن الوسيلة البصرية، سواء يف العنوان أو  
املعرفة   تنشيط  يعين  وهذا  األلوان.  أو  األرقام  أو  السطور 

 السابقة املتصلة ابملوضوع. 
مهم   هو  ما  ،  (Identify what is important)الثالثة: حدد 
اخلطوة جيري حتديد  ويف هذه    :( I)ويرمز هلا اختصاراً ابحلرف  

ة يف الشكل، وحتديد حقيقتني أو أكثر ممثلتني يف  الفكرة الرئيس
 الشكل. 

ويرمز هلا    ، (Plug it into the chapter)الرابعة: صلها ابلنص  
ابحلرف يقوم  :  (P)  اختصاراً  اخلطوة  هذه  بربط    الطالبويف 

ابلتفكري  وذلك  البصرية.  ابلوسيلة  املقروء  العالقات    النص  يف 
الرئيس  األفكار  الوسيلة  بني  عنه  تعرب  وما  املقروء  للنص  ة 

 البصرية. 
 See If you)اخلامسة: اشرح الوسيلة البصرية لشخص آخر  

can explain visual to someone)  هلا ويرمز  اختصاراً  ، 
البصرية  (S)  ابحلرف الوسيلة  بشرح  الطالب  يقوم  وفيها   :

تفسري   خالل  من  عاٍل؛  بصوت  لنفسه  أو  آخر  لشخص 
النص   أفكار  على  مضامينها وداللتها  وإبراز  الوسيلة وشرحها 

 . شارات املوجودة ابلنص املقروء اإلاملقروء، وعالقة 
أهنا مزيج    SNIPSوالذي يظهر من عرض خطوات اسرتاتيجية  

 ية: تاالسرتاتيجيات اآل من اسرتاتيجيات متعددة؛ فهي تشمل 
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السابقة - املعرفة  تنشيط   Activating Prior)اسرتاتيجية 

Knowledge strategy)    . 
 . (Self-Questioning strategy)اسرتاتيجية التساؤل الذايت  -
التباديل   - التدريس   Reciprocal Teaching)اسرتاتيجية 

strategy)   
مسموع   - بصوت  التفكري   Thinking Aloud)اسرتاتيجية 

strategy) . 
اسرتاتيجية       بناء  حماولة    SNIPSولعل  الشكل كان  هبذا 
االسرتاتيجية؛  ل فاعلية  إنرفع  مزاايها    إذ  اسرتاتيجية  لكل 

اتيجيات يف سياق واحد  وعيوهبا، ومن خالل مزج تلك االسرت 
جيابيات وتقليل  كن اخلروج أبكرب قدر ممكن من اإلمدروس، مي

 السلبيات إىل أقل قدر ممكن.   
 :SNIPSاملستند النظري السرتاتيجية 

اسرتاتيجية        عديدة،    SNIPSتستند  نظرية  مبادئ  على 
 :  يت ثالثة مبادئ عامة على النحو اآلميكن إمجاهلا يف 

 مبادئ بياجيه يف التعلم البنائي: أواًل: 
على مبادئ بياجيه يف التعلم،    SNIPSتستند اسرتاتيجية        

املعريف.   النفس  النمو وعلم  نفس  بعلم  بياجيه    إذاملتعلقة  يرى 
تؤدي إىل إبداع املتعلم   أن التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة

معرفية   تفاعالً و لرتاكيب  حتقق  جديدة،  معرفية   منظومات 
اكتسبه   مما  واالستفادة  احملسوسة،  البيئية  املثريات  مع  انجحاً 

مواقف جديدة. ويؤكد بياجيه   املتعلم من خربات وتوظيفها يف
املعىن،   على  القائم  التعلم  واخلربات    إذعلى  املعرفة  تتفاعل 

مع   معرفية  اجلديدة  تراكيب  إىل  للوصول  السابقة  املعرفة 
والقرش،   )خباري  املتعلم  لدى  معىن  ذات  معرفية  ومنظومات 

 (. 2011؛ الغامدي، 2014
 اثنيًا: مبادئ التفكري فوق املعريف:  
ما وراء املعريف( هو  التفكري  املقصود ابلتفكري فوق املعريف )أو  
بدالً  املعرفية  بعملياته  الفرد  العمليات،    وعي  هذه  حمتوى  من 

العمليات   وحتسني  السيطرة  يف  الذايت  الوعي  هذا  ويستخدم 
  جمموعة (. ويشمل التفكري فوق املعريف  2003املعرفية )هبلول،  

املكوانت   مهارات    غري من  ثالث  إىل  يعود  اجلملة  يف  أنه 
)العتوم،   والتقومي  الذات،  ومراقبة  التخطيط،  هي:  أساسية 

تطبيق 2010 ويتطلب  الطلبة    SNIPSاسرتاتيجية    (.  يهتم  أن 
الذات  مبساءلة  ذاتياً    ،كثرياً  تعلمهم  عمليات  وتقومي  ومتابعة 

 (.  2014)عطية، 
 اثلثًا: التمثيل البصري للمعلومات: 

املث     حتويل  عملية  املعرفة  بتمثيل  واخلربات  يقصد  ريات 
معانٍ  إىل  وتسكينها    املختلفة  وترميزها  استيعاهبا  وأفكار ميكن 

جزءً  لتصبح  منظمة  )الزايت،    ابطريقة  للفرد  املعرفية  البنية  من 
يف  1998 املعلومات  متثيل  أن  املعريف  النفس  علماء  ويرى   .)

   :( 2010)العتوم،  العقل البشري يتم يف صورتني 
يتم   وفيه  اإلدراك،  أساس  املعلومات على  متثيل  متثيل  األوىل: 

نسان، وحينه تتمايز  علومات كما وردت من خالل حواس اإلامل
املعلومات اللفظية عن املعلومات البصرية حبسب ورودها على  

 احلواس. 
يتم وفيه  املعىن،  أساس  على  املعلومات  متثيل  حتويل    الثانية: 

دخالت  الرابط بني امل  نزلة تكون مب  املدخالت احلسية إىل معانٍ 
لال  القابل  ذاكرة    ،سرتجاع واملعىن  أن  إىل  الدراسات  وتشري 

أن   املباشرة، كما  اللغوية  الرتاكيب  ذاكرة  من  أفضل  املعاين 
البصرية )الصور( أفضل من ذاكرة املعلومات   ذاكرة املعلومات 

 اللفظية.   
حتقيق    SNIPSاسرتاتيجية    د  وتع     يف  فعالية كبرية  ذات 

مييلون إىل التعليم  ن  الفهم القرائي لدى املتعلمني البصريني الذي 
األ  املالحظة  البصري،  على  عالية  قدرة  يتطلب  الذي  مر 

والتمييز واملقارنة، وإسناد النص القرائي ابلوسائل البصرية ذات  
الدالالت واملؤشرات اليت ميكن أن يسرتشد هبا املتعلم للوصول  

 (.  2014إىل األفكار الرئيسة يف النص املقروء )عطية، 
 التوجيه  ابجلملة يف  SNIPSويرتكز دور املعلم يف اسرتاتيجية   
عاٍل.  واإل بصوت  الشرح  خطوة  يف  خاصة  والنمذجة  رشاد 

؛ اهلامشي  2016)العدوان،    : وميكن تفصيل دور املعلم يف اآليت 
 :   ( 2008والدليمي، 
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ع  .1 املتعلمني  و تدريب  املعرفية  املهارات  املعرفية،    فوق لى 
 زها من خالل الدروس. يعز تو 

يلزم من وسائل   .2 القرائية مبا  بصرية حتسن  تزويد النصوص 
 طريقة تناول هذه النصوص. 

متكني املتعلمني من التمييز واالستنتاج لتكوين رأي مقنع   .3
 واثبت بدالً من سرد املعلومات. 

يف   .4 غاية  ليست  االسرتاتيجية  أن  يدرك  أن  املعلم  على 
على   تعتمد  فكرية  أطر  لتشكيل  وسيلة  هي  بل  ذاهتا، 

 الرسومات والتوضيحات. 
املراق .5 دور  املعلم  استشارايً  أيخذ  دوره  يصبح  حبيث  ب، 

 وليس مصدراً للمعلومات.  
الذايت لطالبه   .6 التقومي  تماشى مع طبيعة  يمبا  توفري وسائل 

   االسرتاتيجية وما يتطلبه التفكري فوق املعريف.  
اسرتاتيجية    مخس    SNIPSوتستعمل  ذي  قرائي  كمدخل 

خطوات لغرض تسهيل املعاجلة الفورية للنص املقروء من خالل  
تفسري الوسائل البصرية، وميكن استعمال هذه االسرتاتيجية مع  
األنشطة   تالئم  وهي  املعلم،  مبساعدة  أو  مستقلني  الطالب 

 (.  2008اجلماعية حتت رعاية املعلم )اهلامشي والدليمي، 
    ( هللا  حبيب  اسرتاتيجية  2000ويرى  خطوات  أن   )

SNIPS    تعرب يف حقيقتها عن جمموعة مبادئ تقود القارئ إىل
على   املتعلمني  يساعد  مما  جيدة؛  بصورة  املقروء  النص  فهم 

 التغلب على كثري من الصعوابت الدراسية.  
اسرتاتيجية    أن  ومع استخدام  قليلة    SNIPSالدراسات حول 

يف تنمية التحصيل بشكل ظاهر.    تهاهنا تربز فاعليفإوشحيحة  
( إىل معرفة أثر استخدام  2015الريش )  دراسة أب   سعت   فقد

والتحصيل    SQ3Rو  SNIPS  اسرتاتيجييت  القرائي  الفهم  يف 
يف   األساسي  الرابع  الصف  طالبات  لدى  املفردات  واكتساب 
ومتثلت   التجرييب،  شبه  املنهج  الباحثة  واستخدمت  فلسطني، 

( يف  الدراسة  ثالث  123عينة  على  قسمت  طالبة،   )
درست   جتريبيتني  جمموعتني  ابستخدام  إجمموعات،  حدامها 

ابستخدام  SNIPSاسرتاتيجية   األخرى  درست  حني  يف   ،

ابلطريقة    ،SQ3Rاسرتاتيجية   درست  ضابطة  وجمموعة 
( الثالث  اجملموعات  من  (  41التقليدية، وضمت كل جمموعة 

ثالثة   الباحثة  وأعدت  الفهم  طالبة،  اختبار  هي:  اختبارات 
املفردات،   اكتساب  واختبار  التحصيل،  واختبار  القرائي، 
وحتققت الباحثة من صدق هذه االختبارات وثباهتا، وأظهرت  
اجملموعة   على  التجريبيتني  اجملموعتني  تفوق  الدراسة  نتائج 

 الضابطة يف الفهم القرائي، والتحصيل واكتساب املفردات. 
ثر اسرتاتيجية  أ( ملعرفة  2016الربيعي )يف حني سعت دراسة   

SNIPS    يف حتصيل طالبات الصف األول املتوسط ملبادئ علم
األحياء ومهارات التفكري البصري، واستخدمت الباحثة املنهج  
أدوات   ومتثلت  املتكافئتني،  اجملموعتني  ذي  التجرييب  شبه 

التفكري   البصري،  البحث يف اختبار حتصيلي واختبار مهارات 
( بلغت  عينه  على  تطبيقه  جمموعتني  80مت  يف  توزعن  طالبة   )

( و  39بواقع  الضابطة  اجملموعة  يف  يف    41)طالبة(  طالبة( 
اجملموعة   طالبات  تفوق  الدراسة  وأظهرت  التجريبية.  اجملموعة 
التفكري   مهارات  واختبار  التحصيلي  االختبار  يف  التجريبية 

 البصري. 
السياق        العدوان استهد  ه ذات ويف  دراسة  (  2016)  فت 

اسرتاتيجييت   ابستخدام  التاريخ  مادة  تدريس  أثر  معرفة 
(SNIPS)  و(K.W.L.H.)    التفكري ومهارات  التحصيل  يف 

األردن،   يف  األساسي  العاشر  الصف  طالبات  لدى  التحليلي 
( من  الدراسة  عينة  الصف  90وتكونت  طالبات  من  طالبة   )

اجلامعة   لواء  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  األساسي  العاشر 
لعام   الثاين  الدراسي  ثالث    (2015)للفصل  على  وزعت 

اس  لدراسة يف اختبار حتصيلي ومقيجمموعات، ومتثلت أدوات ا
من   التحليلي  التفكري  وخلصت  إملهارات  الباحثة.  عداد 

اسرتاتيجييت   فاعلية  أمهها:  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة 
(SNIPS)  و(K.W.L.H.)    التفكري ومهارات  التحصيل  يف 

 التحليلي لدى طالبات الصف العاشر األساسي.  
إىل التحقق    ( فسعت 2016)  والقريشي  أما دراسة الرحيماوي 
اسرتاتيجية   أثر  العلوم    SNIPSمن  مادة  مفاهيم  اكتساب  يف 
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الباحث  طالب لدى   واستخدم  االبتدائي،  املنهج    ان اخلامس 
على   طبق  اختبار حتصيلي  يف  الدراسة  أداة  ومتثلت  التجرييب، 

الصف اخلامس يف مديرية    طالب اً من  طالب  (47)عينة بلغت  
للمجموعة التجريبية وطالب  (24)واسط العراقية، بواقع    ( 23)اً 

الضطالب  للمجموعة  ذاً  فرق  الدراسة وجود    ي ابطة، وأظهرت 
امل   إحصائية داللة   اكتساب  اختبار  يف  اجملموعتني  فاهيم  بني 

 لصاحل اجملموعة التجريبية. 
حول  اجملال يلحظ ندرة الدراسات    واملتتبع للدراسات يف هذا

وأهنا  SNIPSاسرتاتيجية   حديثاً ،  التدريس  حيز  دخلت  .  قد 
يلحظ   الدراسات-كما  فاعلية    -السابقة  حبسب  وجود 

ابسرتاتيجية   التحصيل    SNIPSللتدريس  مستوى  رفع  يف 
على    SNIPSالدراسي. ولعل ذلك يعود إىل تركيز اسرتاتيجية  

تعزيز املوضوعات ابلوسائل البصرية، وإاثرة األسئلة، وتدوين ما  
املعلومات،   بني  والربط  املهمة،  األفكار  وحتديد  تعلمه،  يتم 
تعزيز   إىل  ابلضرورة  يؤدي  ذلك  كل  والتحليل؛  والشرح 

إجيابياً   الرحيماوي2016)العدوان،  التحصيل  يرى  فيما   .)  
اسرتاتيجية    يه( أن التشويق الذي تنطوي عل 2016)  والقريشي
SNIPSالفرد للفروق  ومراعاهتا  الطالب،  حول  ومتحورها  ية،  ، 

يضاحية البصرية؛ يسهم يف رفع  وتعزيزها للنصوص ابلوسائل اإل
   حتصيل املتعلمني. 

 مشكلة الدراسة:  
ابلرغم من أمهية الفقه واالهتمام به من قبل وزارة التعليم، إال  

الفقه   تدريس  واملرحلة    -أن  عامة،  الدراسية  املراحل  يف 
أثبتت    فقدمل حيقق األهداف املرجوة منه،    -االبتدائية خاصة  

للمفاهيم    جمموعة الطالب  حتصيل  ضعف  الدراسات  من 
أمحد  ؛1414،  وزان)الفقهية     ، اجلهيمي؛  1414  ، مسية 
1421،)  ( املطرودي  دراسة  أظهرت  حني  أن  2009يف   )

الرايض    طالب اكتساب   مبدينة  االبتدائي  السادس  الصف 
تربوايً.   املقبول  األدىن  احلد  يتجاوز  مل  املقررة  الفقهية  للمفاهيم 
ضعف   من  أخرى  دراسات  تؤكده  ما  مع  يتسق  ذلك  ولعل 

الشرعية املقررات  عموم  يف    ؛ 1995  ،البوسعيدي )  التحصيل 
 (.  1429، احلامد؛ 1422 ، السهلي

ة لضعف  الدراسات أن من األسباب الرئيسمن    كثري أظهرت  و 
غري   تقليدية  تدريس  طرائق  من  املعلمون  يتبعه  ما  التحصيل 

الفقه تدريس  املرجوة من  )أاب مني،    فاعلة يف حتقيق األهداف 
)  كما (.  2012 عفيف  دراسة  أب1429أظهرت  من  أن  رز  ( 

اإلمعوقات   الرتبية  مواد  إملام  تدريس  عدم  يف  يتمثل  سالمية 
معلمي العلوم الشرعية بطرائق واسرتاتيجيات التدريس احلديثة.  

 ( الشافعي  دراسة  أكدت  على  1404وابملثل  االقتصار  أن   )
اإل  انصالطريقة  يف  سبباً  مقررات  لقائية كان  عن  الطالب  راف 
ة املعجل  أظهرت دراس   ويف سياق ذي صلة سالمية.  الرتبية اإل

( أن من أهم أسباب قلة اهتمام الطالب بدراسة مادة  2000)
اإلالتو  الطريقة  على  للرتكيز  يعود  يف  حيد  التنويع  وعدم  لقائية 

 طرق التدريس.  
أوَصت   الد ِّراسات    جمموعةوقد    م؛ 2007الزغيب،  )من 

  هـ(1430  ،علي  ؛م2009  ، القحطاين  ؛ م2008  ،املالكي
الفقه،   تدريس  يف  احلديثة  االسرتاتيجيات  تطبيق  أبمهية 

استخدامها،   على  املعلمني  يف    أثبتت   إذ وتشجيع  فاعليتها 
سهمت بصورة فاعلة يف رفع مستوى حتصيل  أامليدان الرتبوي، و 

 الطالب وحتسني اجتاههم حنو دراسة مقرر الفقه. 
ما سبق  و  احلالية يفيف ضوء  الدراسة  اإلجابة    تتمثل مشكلة 

اآل الرئيس  السؤال  فاعلية يت عن  ما  يف    SNIPSاسرتاتيجية   : 
التحصيل  الفقه  مقرر تدريس حنو    بهواالحتفاظ   على  واالجتاه 
 اخلامس االبتدائي.  لدى طالب الصف  التعلم

 أسئلة الدراسة: 
 ية:  ت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتسعى     

يف تنمية التحصيل يف مقرر    SNIPSما فاعلية اسرتاتيجية   .1
 الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي. 

اسرتاتيجية   .2 فاعلية  لدراسة    SNIPSما  االجتاه  تنمية  يف 
 مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي. 
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يف االحتفاظ ابلتحصيل يف    SNIPSما فاعلية اسرتاتيجية   .3
 لصف اخلامس االبتدائي. مقرر الفقه لدى طالب ا 

 فروض الدراسة: 
 ية:  تمثل فروض الدراسة يف الفروض اآلتت    

داللة   .1 ذات  فروق  توجد  داللة    إحصائيةال  عند مستوى 
متوسط  (  ∝≤0.05) التجريبية  بني  اجملموعة  درجات 

الضابطة الفقه    واجملموعة  مقرر  يف  التحصيل  اختبار  يف 
 لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي. 

داللة   .2 ذات  فروق  توجد  داللة    إحصائيةال  عند مستوى 
التجريبية    ( ∝≤0.05) اجملموعة  درجات  متوسط  بني 

واجملموعة الضابطة يف مقياس االجتاه حنو مقرر الفقه لدى  
 طالب الصف اخلامس االبتدائي. 

داللة   .3 ذات  فروق  توجد  داللة    إحصائيةال  عند مستوى 
يف    ( ∝≤0.05) املؤجل  والتطبيق  البعدي  التطبيق  بني 

 اختبار التحصيل للمجموعة التجريبية.  

 هداف الدراسة: أ
 ية: تسعت الدراسة لتحقيق األهداف اآل

يف تنمية التحصيل لدى    SNIPSتعرف فاعلية اسرتاتيجية   .1
 .الفقه مقرر طالب الصف اخلامس االبتدائي يف 

يف تنمية االجتاه لدراسة    SNIPSاسرتاتيجية    تعرف فاعلية .2
 .مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي 

لتحصيل  ابيف االحتفاظ   SNIPSاسرتاتيجية    تعرف فاعلية .3
 .الفقه مقرر لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي يف 

 أمهية الدراسة: 
 تربز أمهية الدراسة يف جانبني:      
 األمهية النظرية:   . أ

أتيت هذه الدراسة استجابة ملا يطالب به الرتبويون   .1
ساليب وطرائق تدريس  أ عادة النظر يف  إمن ضرورة  

تتمركز حول   اليت  الطرائق  الشرعية واعتماد  العلوم 

والطالب   املعلم  مع  التفاعل  له  وتتيح  الطالب 
 واحملتوى. 

والدراسات   .2 البحوث  من  املزيد  اجملال إلجراء  فتح 
اسرتاتيجية   واستخدام  الفقه،  بتدريس  املتعلقة 

SNIPS يف تدريس العلوم الشرعية األخرى. 
 لية:  األمهية العم . ب

الشرعية   .1 العلوم  مناهج  تدريس  أساليب  تطوير 
 الفقه بصفة خاصة.  وتدريس بصفة عامة 

الشرعية يف أتدية مهامهم   .2 العلوم  مساعدة معلمي 
تعليمية   دروس  تقدمي  خالل  من  التدريسية 

 .SNIPSاسرتاتيجية ابستخدام 
الطالب يف التمكن من املفاهيم الفقهية    مساعدة .3

   حتصياًل وفهماً وتطبيقاً.

 حدود الدراسة:  
 ية: تمتحورت الدراسة حول احلدود اآل     
الصف   - من طالب  مدرسة  عينة  يف  االبتدائي  اخلامس 

مدينة   يف  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  االبتدائية  الدرعية 
   الرايض.

وحدة اإلمامة واالئتمام يف مقرر الفقه للصف اخلامس   -
 االبتدائي. 

الدراسي   - العام  من  الثاين  الفصل  الدراسة يف  تطبيق  مت 
  هـ.1439/ 1438

 مصطلحات الدراسة: 
 : SNIPSاسرتاتيجية 

مدخل  "أبهنا:    SNIPS( اسرتاتيجية  2003هبلول )ف  يعر ِّ      
قرائي ذو مخس خطوات، تسهل املعاجلة الفورية للنص املقروء  
من خالل تفسري الوسائل البصرية. وتركز بصفة خاصة على:  

الز  منية،  الصور، واألشكال، واملخططات، واخلرائط، واخلطوط 
 . (28ص )  "والتمثيالت البصرية األخرى 
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اسرتاتيجية  ويعر ِّ        الباحث  أبهنا:    SNIPSف  إجرائياً 
جمموعة اخلطوات اليت يستخدمها الباحث يف تعليم الطلبة عينة  

س  الفقه للصف اخلام  مقرر الدراسة لتحقيق التفاعل مع حمتوى  
اآل  للخطوات  وفقاً  الحظ،  تاالبتدائي،  ابألسئلة،  ابدأ  ية: 

 حدد، اربط، اشرح. 
 :(Achievement)  التحصيل

"مدى  عر  ي       أبنه:  الرتبوي  االصطالح  يف  التحصيل  ف 
خالل   من  معينة  خربات  من  فعلوه  ملا  الطالب  استيعاب 
الطالب   عليها  حيصل  اليت  ابلدرجة  ويقاس  دراسية  مقررات 
واجلمل،   )اللقاين  الغرض"  هلذا  املعدة  التحصيلية  ابالختبارات 

 (.  84ص ،2003
أبنه:  عر ِّ وي       إجرائياً  الدراسة  التحصيل يف هذه  الباحث  ف 

عليه   حيصل  ما  من    طالبمقدار  االبتدائي  اخلامس  الصف 
الفقه،   مقرر  من  التاسعة  للوحدة  بدراسته  متعلقة  معارف 
ويقاس ذلك إجرائياً مبتوسط الدرجة اليت حيصل عليها الطالب  

 يف اختبار التحصيل املعد من قبل الباحث.  
 :(Attitude)  االجتاه
  ي املوقف الذ"االجتاه يف االصطالح الرتبوي أبنه: ي عر ف        

أو   معني،  شيء  إزاء  يبديها  اليت  االستجابة  أو  الفرد  يتخذه 
مروره نتيجة  الرفض،  أو  إما ابلقبول  معينة  معينة   قضية    " خبربة 

 (. 13ص، 2003والنجار،  ة )شحات
أبنه:  ف  وي عر ِّ         إجرائياً  الدراسة  الباحث االجتاه يف هذه 

حنو   االبتدائي  اخلامس  الصف  طالب  يظهرها  الذي  املواقف 
مبتوسط  مقرر  دراسة   الرفض. ويقاس إجرائياً  أو  الفقه ابلقبول 

استجابتهم   خالل  من  الطالب  عليها  حيصل  اليت  الدرجة 
دراسة   حنو  االجتاه  مقياس  أعده  مقرر  لعبارات  الذي  الفقه 

   .باحثال
 : (Maintaining Achievement)  االحتفاظ ابلتحصيل

)عر        زاير  أبنه:  1999ف  ابلتحصيل  االحتفاظ  مقدار  " ( 
درست   اليت  للموضوعات  الطلبة  لدى  هبا  احملتفظ  املعلومات 
خالل مدة التجربة، يقدر بدرجات االختبار التحصيلي الذي  

تعريض   دون  من  األوىل،  للصورة  مكافئة  بصورة  تطبيقه  يعاد 
واالحتفاظ التحصيل  اختباري  بني  خربات  ألية    " الطلبة 

 (.  34ص)
الدراسة  ف  وي عر ِّ      هذه  يف  ابلتحصيل  االحتفاظ  الباحث 

إجرائياً أبنه: قدرة الطالب على استدعاء املعارف اليت درسها  
حيصل   اليت  الدرجة  مبتوسط  ويقاس  معينة،  زمنية  فرتة  خالل 

يتم بعد  اعليها الطالب يف   الختبار التحصيلي املؤجل والذي 
 ي. مرور أربعة أسابيع من تطبيق االختبار التحصيلي البعد

 منهج الدراسة: 
املن     استخدام  فاعلية مت  لتعرف  التجرييب  شبه  املتغري    هج 

العوامل املتغرية  SNIPSاملستقل )املتمثل يف اسرتاتيجية   ( على 
التحصيل  يف:  ابلتحصيل  ،)املتمثلة  حنو    ، واالحتفاظ  واالجتاه 

االبتدائي.   اخلامس  الصف  طالب  لدى  الفقه(  مقرر    دراسة 
الدراسة مت االسرتشاد ابلتصميم شب الذي  ويف هذه  التجرييب  ه 

 : يت أيخذ الشكل اآل
 3خ 2خ X 1خ ت ع
  2خ 0 1خ ض ع

 ن :  إ حيث 
 . ع: يرمز للعشوائية يف التعيني -
 ت: يرمز للمجموعة التجريبية.  -
 للمجموعة الضابطة. ض: يرمز   -
- X اسرتاتيجية( يرمز الستخدام املتغري املستقل :SNIP .) 
استخدام املتغري املستقل )االكتفاء   م : يرمز لعد0 -

 ابلطريقة التقليدية(. 
 : يرمز لالختبار القبلي. 1خ -
 : يرمز لالختبار البعدي. 2خ -
 : يرمز لالختبار املؤجل. 3خ -
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 جمتمع الدراسة: 
اخلامس  تكو       الصف  طالب  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  ن 

الرايض خالل   النهارية يف مدينة  احلكومية  االبتدائي ابملدارس 
 هـ.1439/ 1348الفصل الثاين من العام الدراسي 

 عينة الدراسة: 
الدراسة من جمموعتني متكافئتني من طالب       متثلت عينة 

اختي مت  الرايض،  مدينة  يف  االبتدائي  اخلامس  ارمها  الصف 
املراحل   متعددة  العنقودية  العشوائية   Multi-Stageابلطريقة 

Sample ية: ت، وفق املراحل اآل 
اإل - مكاتب  ألحد  العشوائي  الرتبوي  االختيار  شراف 

التابعة إلدارة التعليم يف مدينة الرايض؛ وقد وقع االختيار  
 العشوائي على مكتب اإلشراف الرتبوي يف الدرعية. 

إلاالختيار   - التابعة    ى حدالعشوائي  االبتدائية  املدارس 
ملكتب الدرعية، وقد وقع االختيار العشوائي على مدرسة  

 الدرعية لتحفيظ القرآن الكرمي. 
جملموعيت   - املمثلة  الدراسية  للفصول  العشوائي  االختيار 

مثل   وقد  االختيار،  عليها  وقع  اليت  املدرسة  من  الدراسة 
يف حني مثل الصف    اجملموعة التجريبية،   ( ب /5)الصف  

عينة    ( أ/ 5) أفراد  عدد  بلغ  وقد  الضابطة.  اجملموعة 
( اجملموعتني  44الدراسة  على  ابلتساوي  توزعوا  طالباً   )

 الضابطة والتجريبية. 

 متغريات الدراسة: 
ومتثل يف    Independent Variableاملتغري املستقل   .1

 (. SNIPS)التدريس ابستخدام اسرتاتيجية 
:  ومتثلت يف   Dependent Variablesاملتغريات التابعة  .2

االجتاه حنو دراسة  ، و االحتفاظ ابلتحصيل، و التحصيل 
 . مقرر الفقه

 

 

 أدوات الدراسة: 
واألدبيات         السابقة  الدراسات  على  االطالع  ضوء  يف 

مبوضوع   العالقة  أدوات  ذات  ببناء  الباحث  قام  الدراسة، 
 : لدراسة، ومتثلت أدوات الدراسة يف ا

 اختبار حتصيلي من بناء الباحث.  -
 مقياس االجتاه حنو تعلم مقرر الفقه من بناء الباحث.  -
  تفصيل خطوات بناء أدوات الدراسة. يت وفيما أي    

   أواًل: االختبار التحصيلي:
لإلجابة عـن السـؤالني األول والثالـث قـام الباحـث  عـداد     

 ية:تاخلطوات اآل وفقاختبار حتصيلي، وقد مت إعداد االختبار 
 : حتديد اهلدف من االختبار:1

قيـاس حتصـيل طـالب الصـف إىل يهدف االختبار التحصـيلي  
ــة اســـــــتخدام  ــق مـــــــن فاعليــــ ــرر الفقـــــــه، والتحقــــ ــامس يف مقــــ اخلــــ

لــــدى  بــــهيف تنميــــة التحصــــيل واالحتفــــاظ  SNIPSاســــرتاتيجية 
 طالب الصف اخلامس االبتدائي مبدينة الرايض.

 : حتديد الوحدة الدراسية املناسبة:2
ــ ف اخلــــامس مت اختيــــار الوحــــدة التاســــعة يف مقــــرر الفقــــه للصــ

تمــــام(. وتشــــتمل الوحــــدة علــــى أربعــــة ئي )اإلمامــــة واالاالبتــــدائ
دروس. وقد مت اختيار تلك الوحدة ملناسبتها من حيث احلجـم 
واملضمون. أما مـن حيـث احلجـم فقـد احتـوت الوحـدة التاسـعة 
علــى أربعــة دروس وهــي بــذلك أطــول وحــدات الكتــاب، وهــذا 

عطــاء التجربــة الوقــت الــالزم للتطبيــق وظهــور األثــر إيســاعد يف 
ــع.  ــو املتوقـ ــا مـ ــق أمـ ــدة يتعلـ ــمون الوحـ ــمون: فمضـ ــث املضـ ن حيـ

ابلصــــفة الفعليــــة لصــــالة اجلماعــــة وموقــــف املــــأموم مــــن اإلمــــام 
وحاالته، األمر الذي يستدعي تدعيم الشـرح النظـري ابلوسـائل 

 البصرية املعززة خلربات الطالب. 
 : حتديد األهداف التعليمية املقصودة:3

الدراســـــية احملـــــددة، وفيهـــــا مت حتليـــــل املـــــادة التعليميـــــة للوحـــــدة 
ــتها، واملســـــتوايت التعليميـــــة  ــد املضـــــامني املقصـــــود دراســـ وحتديـــ
 املقصودة يف التعلم، مث صياغة ذلك يف أهداف تعليمية حمددة.

 : إعداد جدول مواصفات االختبار:4
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ــتعلم  مت حتديـــد مواصـــفات االختبـــار التحصـــيلي تبعـــاً لنـــواتج الـ
كمــا يوضــحها اجلــدول ة الدراســية احملــددة،  املســتهدفة يف الوحــد

 (.1رقم )

 1جدول 
 مواصفات االختبار التحصيلي  

 اجملموع تقومي تركيب  حتليل  تطبيق  فهم تذكر الدرس 
 6 3   2  1 األول
 5      5 الثان 
 8 4    4  الثالث
 5 2   1  2 الرابع
 24 9   3 4 8 اجملموع

 : صياغة مفردات االختبار:5
ســـئلة االختبـــار مـــن نـــوع االختيـــار مـــن متعـــدد، أمت صـــياغة     

، حبيــــث تغطـــــي مجيـــــع ســـــؤاالً  (24وبلغــــت فقـــــرات االختبــــار )
موضوعات الوحدة الدراسية، وفق ما ورد يف جدول مواصفات 

 االختبار التحصيلي.
  :االختبار: كتابة تعليمات 6

ــئلة وترتيبهـــــا متـــــت كتابـــــة      ــياغة األســـ بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن صـــ
ار، تعليمـات االختبـار. هبــدف تعريـف الطالــب مبوضـوع االختبــ

ة االختبـــار. والعمـــل علـــى هتيئـــ نومكوانتـــه، وكيفيـــة اإلجابـــة عـــ
مـن االطمئنــان قبـل البــدء يف  الطـالب لالختبـار وإعطــائهم نـوع

  االختبار. وبذلك يكون قد مت بناء االختبار يف صورته األولية.
 :: حتكيم االختبار التحصيلي7

الختبـار التحصـيلي، مت عرضـه بصـورته اصدق  من  للتحقق      
األوليـــــــــة علـــــــــى جمموعـــــــــة مـــــــــن احملكمـــــــــني، مـــــــــن ذوي اخلـــــــــربة 

بـــداء ؛ وذلـــك إلعشـــر حمكمـــاً  ختصـــاص بلـــغ عـــددهم أحـــدواال
مرئيــــاهتم حــــول مفــــردات االختبــــار مــــن حيــــث: مــــدى مناســــبة 

الســـــؤال لقيـــــاس اهلـــــدف، وانتمـــــاء الســـــؤال ملســـــتوى اهلــــــدف، 
ووضوح الصياغة اللغوية للسـؤال. ويف ضـوء مـا أبـداه احملكمـون 

 من ملحوظات مت إجراء التعديالت املطلوبة.
 ي:: التجريب االستطالعي لالختبار التحصيل8

ــه يف      ــيلي وتعديلـ ــار التحصـ ــن إعـــداد االختبـ ــاء مـ بعـــد االنتهـ
ــوائية  ضــــوء آراء احملكمــــني مت جتريــــب االختبــــار علــــى عينــــة عشــ

الصــف اخلــامس االبتــدائي يف طــالب ( طالبــاً مــن 32عــددها )
، مدرســــة حممــــد بــــن جماهــــد االبتدائيــــة لتحفــــيظ القــــرآن الكــــرمي

وذلــــــك هبــــــدف التحقــــــق مــــــن معــــــامالت الســــــهولة والصــــــعوبة 
وثباتـــه. وقـــد جـــاءت علـــى النحـــو والتمييـــز، وصـــدق االختبـــار، 

 : يتاآل
 حساب معامل الصعوبة والسهولة:   -أ

وهــو عبــارة عــن حســاب نســبة الطــالب الــذين جييبــون عــن     
الفقرة إجابة خاطئة من املفحوصني الـذين حـاولوا اإلجابـة عـن 

الفقــرة، وقــام الباحــث حبســاب معامــل الصــعوبة والســهولة هــذه 
 (: 2007ية )عالم، تعادلة اآلابستخدام امل

معامل الصعوبة =   
  عدد  الطلبة  الذين  أجابوا عن الفقرة  إجابة  خاطئة 

 100×  عدد  الطلبة  الذين  حاولوا اإلجابة 

  خالل املعادلة عامل السهولة منويتم حساب م
   :يةاآلت

 .معامل الصعوبة -100معامل السهولة= 
 .(2)النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم  كانتوقد  

 2جدول 
 يبني معامل الصعوبة لالختبار التحصيلي

 معامل السهولة معامل الصعوبة اخلاطئةجاابت  اإل جاابت الصحيحةاإل السؤال
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 معامل السهولة معامل الصعوبة اخلاطئةجاابت  اإل جاابت الصحيحةاإل السؤال
1 16 16 50.0 % 50.0 % 
2 19 13 40.6 % 59.4 % 
3 20 12 37.5 % 62.5 % 
4 16 16 50.0 % 50.0 % 
5 17 15 46.9 % 53.1 % 
6 18 14 43.8 % 56.3 % 
7 21 11 34.4 % 65.6 % 
8 18 14 43.8 % 56.3 % 
9 21 11 34.4 % 65.6 % 
10 23 9 28.1 % 71.9 % 
11 19 13 40.6 % 59.4 % 
12 14 18 56.3 % 43.8 % 
13 17 15 46.9 % 53.1 % 
14 20 12 37.5 % 62.5 % 
15 21 11 34.4 % 65.6 % 
16 19 13 40.6 % 59.4 % 
17 16 16 50.0 % 50.0 % 
18 18 14 43.8 % 56.3 % 
19 14 18 56.3 % 43.8 % 
20 17 15 46.9 % 53.1 % 
21 14 18 56.3 % 43.8 % 
22 12 20 62.5 % 37.5 % 
23 16 16 50.0 % 50.0 % 
24 21 11 34.4 % 65.6 % 

أن قيم معامل السـهولة تراوحـت  (2)رقم  يتبني من اجلدول      
(، كما تراوحت معامالت الصعوبة %71.9إىل    %37.5بني )
ــة، %62.5 إىل %28.1بـــــــني ) ــيم مقبولـــــ (، ومجيـــــــع هـــــــذه القـــــ

ــق امليــــداين،  ــار للتطبيــ ــالحية االختبــ ــالم  إذوتوضــــح صــ ــرى عــ يــ
( يعــد %30أنــه إذا كــان معامــل الصــعوبة أقــل مــن ) (2007)

 .صعباً ( يعد السؤال %70، أما إذا زاد عن )سهالً السؤال 
 
 

   حساب معامل التمييز: –ب 
ــز إىل قــــدرة املفــــردة علــــى التمييــــز بــــني      يشــــري معامــــل التمييــ

اجملمـــوعتني العليـــا والـــدنيا، وهـــذا يعـــين صـــدق املفـــردة يف حتقيـــق 

وهــــي الدقــــة يف التمييــــز بــــني الطـــــالب  ،وظيفتهــــا يف االختبــــار
املتفــــــوقني والضــــــعاف يف مســــــتوى التحصــــــيل، وقــــــام الباحــــــث 

( مـــن 32) بتقســـيم عينـــة الدراســـة االســـتطالعية والبـــالغ عـــددها
 :يتجمموعات على النحو اآل الطالب، إىل ثالث

ــل ) - ــة األوىل، ومتثــ ــة %27اجملموعــ ــايل العينــ ــن إمجــ ( مــ
، وهــي اجملموعــة طــالب( 9االســتطالعية، وعــددها )

 العليا.
( مـــــن إمجـــــايل العينـــــة %27اجملموعـــــة الثانيـــــة ومتثـــــل ) -

، وهــي اجملموعــة طــالب( 9االســتطالعية، وعــددها )
 الدنيا.
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، وهي اجملموعة طالباً ( 14اجملموعة الثالثة، وعددها ) -
وهــــــي اجملموعــــــة الــــــيت مت اســــــتبعادها مــــــن  ،الوســــــطى

 حساب معامل التمييز.
يـــــــة:تل التمييـــــــز وفـــــــق املعادلـــــــة اآلومت حســـــــاب معامـــــــ

 )عدد اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة الدنيا(   –العليا(  )عدد اإلجاابت الصحيحة يف اجملموعة معامل التمييز =      
 اجملموعتني ىحدإعدد أفراد      

 (.3رقم )النتائج كما يوضحها اجلدول  وقد جاءت
 3جدول 

 حساب معامل التمييز 
 معامل التمييز  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا السؤال

1 7 2 55.6 % 
2 8 1 77.8 % 
3 5 2 33.3 % 
4 6 3 33.3 % 
5 7 0 77.8 % 
6 8 1 77.8 % 
7 9 1 33.3 % 
8 6 1 55.6 % 
9 5 2 33.3 % 
10 5 1 44.4 % 
11 6 2 44.4 % 
12 7 3 44.4 % 
13 9 6 33.3 % 
14 8 1 77.8 % 
15 7 1 66.7 % 
16 6 1 55.6 % 
17 6 2 44.4 % 
18 6 1 55.6 % 
19 5 1 44.4 % 
20 8 2 66.7 % 
21 6 1 55.6 % 
22 8 2 66.7 % 
23 7 2 55.6 % 
24 8 2 66.7 % 

أن قيم معامالت التمييز قد تراوحت   (3)يتبني من اجلدول  
ــني ) ــة، وتــــدل علــــى أن %77.8، %33.3بـ ( وهــــي قــــيم مقبولـ

عينـــة االختبــار التحصــيلي لديـــه القــدرة علـــى التمييــز بـــني أفــراد 
 الدراسة.

 : حساب االتساق الداخلي  -ج
مت التحقــــــــق مــــــــن االتســــــــاق الــــــــداخلي لفقــــــــرات االختبــــــــار    

التحصــيلي وذلــك حبســاب معــامالت ارتبــاط بريســون بــني كــل 
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 (.4)فقــرة والدرجــة الكليــة لالختبــار، وهــو مــا يوضــحه اجلــدول رقــم 
 4جدول 

 معامالت ارتباط فقرات االختبار ابلدرجة الكلية لالختبار  
 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م
1 0.622 ** 13 0.703 ** 
2 0.679 ** 14 0.768 ** 
3 0.770 ** 15 0.768 ** 
4 0.548 ** 16 0.706 ** 
5 0.612 ** 17 0.812 ** 
6 0.752 ** 18 0.695 ** 
7 0.785 ** 19 0.495 ** 
8 0.461 * 20 0.445 * 
9 0.580 ** 21 0.716 ** 

10 0.406 * 22 0.782 ** 
11 0.851 ** 23 0.412 * 
12 0.402 * 24 0.398 * 

 فأقل. 0.01فأقل.             ** دالة عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى 
ــن اجلــــدول الســــابق يتضــــح أن      فقــــرات االختبــــار  أغلــــبمــ

(، وبعضـــــها دال عنـــــد 0.01التحصـــــيلي دالـــــة عنـــــد مســـــتوى )
وعلــى ذلــك يتضــح أن مجيــع الفقــرات (، 0.05مســتوى دالــة )

 اً املكونــــة لالختبــــار تتمتــــع بدرجــــة صــــدق عاليــــة، جتعلــــه صــــاحل
 للتطبيق امليداين.

 ثبات االختبار التحصيلي:  -د
للتحقــق مـــن ثبــات مفـــردات االختبــار مت اســـتخدام معامـــل     

ألفا كرونبـاخ، والتجزئـة النصـفية وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها 
  (.5رقم )اجلدول 

 5جدول 
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالختبار التحصيلي

 التجزئة النصفيةمعامل   معامل ألفا كرونباخ عدد البنود البعد 
 0.873 0.892 24 معامل الثبات الكلي 

مـــن خـــالل النتـــائج املوضـــحة أعـــاله يتضـــح أن معامـــل 
( يف حـني بلـغ معامـل التجزئـة النصـفية 0.892الثبات الكلـي )

صالحية االختبار  تربز( وهي معامالت ثبات مرتفعة 0.873)
 للتطبيق امليداين.

 حتديد الزمن املناسب لالختبار: -ه
ــق املعاد ــار مت تطبيــ ــزمن املناســــب لالختبــ ــد الــ ــة لتحديــ لــ

 ية:اآلت
+  الطالب خروجاً أول  الذي استغرقه  زمن  ال= )الوقت املناسب

 2( ÷ الزمن الذي استغرقه آخر الطالب خروجاً 

( 30أداء االختبار اسـتغرق )ن أول الطالب فراغاً من إوحيث  
دقيقة، يف حني اسـتغرق آخـر الطـالب فراغـاً مـن أداء االختبـار 

 :( دقيقة. وعليه فيكون الزمن املناسب لالختبار هو40)
 دقيقة. 35=   2( ÷  40+  30)= 

 اثنيًا: مقياس االجتاه حنو تعلم مقرر الفقه: 
مقي     ببناء  الباحث  خالل  قام  من  االجتاه  اخلطوات  اس 
 ية: تاآل
 حتديد اهلدف من املقياس:  .1
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وقد حتدد اهلدف من املقياس يف التعرف على أثر دراسة  
ابستخدام    طالب  الفقه  ملقرر  االبتدائي  اخلامس  الصف 

 على اجتاهاهتم حنو دراسة مقرر الفقه.  SNIPSاسرتاتيجية 
 : صياغة عبارات املقياس .2

الباحث يف صياغة عب      املقياس أبمور تتمثل  ارات  اسرتشد 
 : يت فيما أي
العمرية يف   • املرحلة  النمو لدى طالب  مراجعة خصائص 

مستوى طالب الصف اخلامس االبتدائي، وأخذها بعني  
ص  عند  العبارات،  ياالعتبار  وطول  املقياس،  عبارات  اغة 

 والتوجيهات الالزمة هلا. 
من   • عدد  من  الباحث  اخلامس    طالبطلب  الصف 

عدده )يقدر  بعشرين  االبتدائي  عين  طالباً م  غري  ة  من 
اإل شعورهم  عن  الكتابة  حنو  الدراسة(  السليب  أو  جياب 

طريقة تدريس مقرر الفقه، مع ترك احلرية هلم ابلتعبري مبا  
جتميع   ومت  إنشائهم.  من  العبارات  من  مناسباً  يرونه 

بلغة  الطالباستجاابت   ، ومعاجلتها يف عبارات املقياس 
 وطبيعة املقياس.  الطالب تناسب 

االطالع على بعض مقاييس االجتاه يف دراسات سابقة   •
 ادة منها. واالستف

 التدرج الثالثي.   يبناء املقياس على طريقة ليكرت ذ  •

 وصف املقياس يف صورته األولية:  .3
 ين: أاشتمل املقياس على جز      
موجه  األ عبارة عن خطاب  وهو  وصفاً  يتضمن    للطالبول: 

جابة عنه، وبعض التعليمات حوله،  خمتصراً للمقياس وطريقة اإل
شعاره ابهلدف  إفقرات املقياس، و إلجابة عن كامل  وحثه على ا

 من تطبيق املقياس، وأن إجابته ال ترتبط مبستواه يف املقرر.  
( عبارة، منها مخس عشرة عبارة موجبة،  21الثاين: ويتمثل يف )

حبسب ما يراه وفق    الطالب   عنهاوست عبارات سالبة؛ جييب  
سلم تدريج يضم ثالثة بدائل )موافق، ال أدري، غري موافق(،  

أو    الطالب وعلى   رفضه  عن  تعرب  اليت  االستجابة  خيتار  أن 
 موافقته جتاه مضمون العبارة. 

 : تقدير عبارات املقياس  .4
 : يت وفقاً لآلم تصحيح عبارات املقياس يت     

الع على  أواًل:  الدالة  املوجببارات  ثالاالجتاه  منح  مت  ث  : 
ودرجتني )موافق(،  لإلجابة  أدري(،  درجات  )ال  لإلجابة   
 ودرجة واحدة لإلجابة )غري موافق(. 

ثالث   منح  مت  السالب:  االجتاه  على  الدالة  العبارات  اثنياً: 
أدري(،  ات لإلجابة )غري موافق(، ودرجتنيدرج  لإلجابة )ال 

 ودرجة واحدة لإلجابة )موافق(. 

 6جدول 
 توزيع عبارات مقياس االجتاه  

 20،  18،  14،  8،  5،  2 العبارات السلبية 
 21،  19،  17،  16،  15،  13،  12،  11،  10،  9،  7،  6،  4،  3،  1 العبارات اإلجيابية 

 حتكيم املقياس:  .5
مت عرضه بصـورته األوليـة  االجتاهمقياس صدق للتحقق من      

لــغ علـى جمموعــة مــن احملكمــني، مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص ب
ــداء مرئيـــــاهتم حـــــول عـــــددهم أحـــــد عشـــــر حمكمـــــاً؛ وذلـــــك إل بـــ

، ووضــوح العبــاراتمــن حيــث: مــدى مناســبة  املقيــاسمفــردات 
. ويف ضوء ما أبداه احملكمون من ملحوظات مت إجراء صياغتها

 املطلوبة.التعديالت 

 التجريب االستطالعي ملقياس االجتاه:  .6
بعد االنتهاء من إعداد املقياس وتعديلـه يف ضـوء آراء احملكمـني 

مــن  اً ( طالبــ32مت جتريـب املقيــاس علــى عينــة عشــوائية عــددها )
مدرســة حممــد بــن جماهــد الصــف اخلــامس االبتــدائي يف طــالب 

ف التحقـــق مـــن ، وذلـــك هبـــداالبتدائيـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــرمي
 :وقد جاءت النتائج على النحو اآليتصدق املقياس، وثباته. 

 : حساب االتساق الداخلي  -أ
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مت حســـــاب االتســـــاق الـــــداخلي لفقـــــرات املقيـــــاس وذلـــــك      
حبساب معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة والدرجـة الكليـة 

 (.7للمقياس، وهو ما يوضحه اجلدول رقم )

 7جدول 
 معامالت ارتباط فقرات املقياس ابلدرجة الكلية للمقياس  

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م
1 0.713 ** 12 0.616 ** 

2 0.548 ** 13 0.664 ** 

3 0.665 ** 14 0.606 ** 

4 0.697 ** 15 0.392 * 

5 0.591 ** 16 0.415 ** 

6 0.432 * 17 0.603 ** 

7 0.639 ** 18 0.649 ** 

8 0.715 ** 19 0.626 ** 

9 0.645 ** 20 0.414 * 

10 0.338 * 21 0.895 ** 

11 0.614 ** 

 فأقل.  0.01فأقل.          ** دالة عند مستوى  0.05عند مستوى * دالة 
فقرات املقياس دالة عنـد  أغلبيتضح أن  (7رقم )من اجلدول  
(، 0.05(، وبعضـــها دال عنـــد مســـتوى دالـــة )0.01مســـتوى )

وعلــى ذلــك يتضــح أن مجيــع الفقــرات املكونــة للمقيــاس تتمتــع 
 للتطبيق امليداين.  اً جتعله صاحلو بدرجة صدق عالية، 

 ثبات مقياس االجتاه:  -ب

مفردات مقياس االجتاه مت استخدام للتحقق من ثبات      
معامل ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية وجاءت النتائج كما 

 (.8يوضحها اجلدول رقم )

 8 جدول
 معامالت ثبات مقياس االجتاه  

 معامل التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ عدد البنود البعد 
 0.886 0.903 21 معامل الثبات الكلي 

خالل   )من  الكلي    ( 8جدول  الثبات  معامل  أن  يتضح 
 ( بلغ  االجتاه  التجزئة    ، (0.903ملقياس  معامل  بلغ  حني  يف 

 ( توضح  0.886النصفية  مرتفعة،  ثبات  معامالت  وهي  (؛ 
 صالحية املقياس للتطبيق امليداين. 

 دليل املعلم: 
الباحث  دليل  ب  قام  من  إبناء  جمموعة  يضم  للمعلم  رشادي 

تطبيق   حول  اشتمل  التوجيهات  وقد  التدريسية،  االسرتاتيجية 
 : على ما أييت الدليل 

 مقدمة عامة.  -
ابسرتاتيجية   - خمتصرة  تعريفية  ا  وخطواهت  SNIPSنبذة 

 وأغراضها ومتطلبات تطبيقها ودور املعلم فيها. 
 التوزيع الزمين لدروس الوحدة.  -
من   - التعليمية: واشتمل كل درس  األربعة  الدروس  الدروس 

 ية: تعلى العناصر اآل
o األهداف التعليمية . 
o  التمهيد . 
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o  واشتمل اآل  على  التدريس  )ابدأ  تاخلطوات  ية: 
دو ِّ  من  ابألسئلة،  تعلمه  ميكن  ما  ،  اإلرشادات ن 

الوسيلة  حد ِّ  اشرح  ابلنص،  صلها  مهم،  هو  ما  د 
 . البصرية لشخص آخر( 

o  .النشاطات التعليمية 
o  .التقنيات التعليمية 
o  .التقومي 

ته األولية على جمموعة من  وقد مت عرض دليل املعلم يف صور 
  املختصني ابملناهج وطرق التدريس وبتعليم العلوم الشرعية، بلغ

أحد و   عددهم  عليه  لالطالع  شخصاً،  املرئيات  إعشر  بداء 
وصدق   وكفايته  مناسبته  حيث  من  حياله،  وامللحوظات 
واإلضافة   ابحلذف  لتحسينه  االقرتاحات  وتقدمي  مضمونه، 
والتعديل. وقد أخذ الباحث مبا أبداه احملكمون من ملحوظات  

بناء   مت  مث  ومن  وجاهة،  ذات  مقرتحة  وتعديالت  وتوجيهات 
 الدليل يف صورته النهائية.  

   ي )امليدان( ألدوات الدراسة:التطبيق الفعل
 ية: ت وقد تضمن ذلك اإلجراءات اآل  

 : التطبيق القبلي ألدوات الدراسة: 1
مجيع   على  االجتاه  ومقياس  التحصيلي  االختبار  تطبيق  مت 
من   الغرض  توضيح  ذلك  سبق  وقد  الدراسة،  عينة  أفراد 
التعليمات لكل مقياس على حدة. وللتحقق   الدراسة، وقراءة 
ذات   فروق  وجود  وعدم  اجملموعتني  طالب  تكافؤ  مدى  من 

يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو مقرر الفقه،    إحصائية داللة  
بتطبيق اختبار ت   الباحث  النتائج  (T-test)قام  ، وجاءت 

 (. 9) رقم  كما تظهر يف اجلدول

 9 جدول
 التحصيلي وملقياس االجتاهداللة الفروق بني متوسطات درجات حتصيل اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار  

جمموعات   مكوانت االختبار التحصيلي
 الدراسة

عدد  
 الطالب 

متوسط  
 الدرجات

االحنراف  
 املعياري 

درجات   قيمة )ت( 
 احلرية 

مستوى  
 الداللة

الكلية لالختبار  الدرجة  
 التحصيلي 

 0.837 42 0.208 1.445 8.77 22 اجملموعة الضابطة 
 1.460 8.68 22 اجملموعة التجريبية  غري دالة

- 4.9998 36.05 22 اجملموعة الضابطة  الدرجة الكلية ملقياس االجتاه 
0.680 

42 0.500 
 2.6240 36.86 22 اجملموعة التجريبية  غري دالة

اجلدول       إىل  ذات    (9)وابلنظر  فروق  وجود  عدم  يتضح 
اجملموعة    أفراد ( بني  0.05عند مستوى داللة )  إحصائيةداللة  

لالختبار   القبلي  التطبيق  الضابطة يف  اجملموعة  وأفراد  التجريبية 
االجتاه،   ومقياس  الداللة    إذالتحصيلي  مستوى  قيم  بلغت 

دالة  0.500)و(  0.837) غري  قيم  وهي  الرتتيب،  على   )
الدراسي   التحصيل  يف  اجملموعتني  تكافؤ  يبني   مما  إحصائياً، 

و  الفقه؛  مقرر  اجملموعتني إلجراء  صالح   مثمن  واالجتاه حنو  ية 
 التجربة. 

 : تدريس الوحدة التعليمية: 2
مت تدريب أحد املعلمني األكفاء ممن حيمل درجة الدكتوراه      

اسرتاتيجية   على  الشرعية  العلوم  تدريس  وطرق  مناهج  يف 

SNIPS  احملددة التعليمية  الوحدة  بتدريس  مشكوراً  وقام   .
مت   حني  يف  التقليدية،  ابلطريقة  الضابطة  اجملموعة  لطالب 
اسرتاتيجية   ابستخدام  التجريبية  اجملموعة  طالب  تدريس 

SNIPS  ،دراسية أسابيع  أربعة  الوحدة  تدريس  استغرق  وقد   .
 واقع حصة دراسية واحدة أسبوعياً. ب

 وات الدراسة: : التطبيق البعدي ألد3
الباحث        قام  التعليمية،  الوحدة  تدريس  من  الفراغ  بعد 

بتطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه على مجيع الطالب  
القبلي   التطبيق  بني  الفاصل  وقد كان  الدراسة.  عينة  أفراد 

 اسة مدة )أربعة أسابيع دراسية(.  والتطبيق البعدي ألدوات الدر 
 : التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي: 4
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بعد مرور أربعة أسابيع دراسية على إجراء االختبار البعدي      
طالب   على  التحصيلي  االختبار  بتطبيق  جمدداً  الباحث  قام 
ألدوات   الفعلي  التطبيق  من  الفراغ  وبعد  التجريبية.  اجملموعة 

ا  ترتيب  مت  إحصائياً.  الدراسة،  ملعاجلتها  استعداداً  لبياانت 
التط 10)  رقم  واجلدول توقيت  يبني  إلجراءات  (  امليداين  بيق 
 الدراسة.  

 10 جدول
 يبني توقيت التطبيق امليدان إلجراءات الدراسة  

 التاريخ  اإلجراء سبوعاأل
 التحصيلي التطبيق القبلي لالختبار   األول 

 التطبيق القبلي ملقياس االجتاه 
 هـ1439/    6/    14

 هـ1439/    6/    17 الدرس األول  الثاين
 هـ1439/    6/    24 الدرس الثاين  الثالث 

 هـ1439/    7/    2 الدرس الثالث   الرابع 
 هـ1439/    7/    9 الدرس الرابع  اخلامس 

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 
 ملقياس االجتاه التطبيق البعدي  

 هـ1439/    7/    16

 هـ1439/    8/    16 التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي  الثامن 

 إجراءات الدراسة: 
 ية: ت راسة قام الباحث ابإلجراءات اآللتحقيق أهداف الد     
الرتبوي   • األدب  على  يف  االطالع  السابقة  والدراسات 

 جمال الدراسة. 
 عداد أدوات الدراسة يف صورهتا األولية. إ •
 حتكيم أدوات الدراسة.  •
وحساب   • الدراسة  ألدوات  االستطالعي  التجريب 

وذلك   والصعوبة،  والتمييز  والثبات  الصدق  معامالت 
غري   الدراسة  جمتمع  من  جمموعة  على  األدوات  بتطبيق 

ب  مث  ومن  العينة،  يف  صورهتا  الداخلني  يف  األدوات  ناء 
والتجريب   التحكيم  معطيات  ضوء  يف  النهائية 

 االستطالعي.  
التطبيق القبلي ألدوات الدراسة، والتأكد من تكافؤ أفراد   •

موطن   املتغريات  يف  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني 
 الدراسة. 

اخلامس   • للصف  الفقه  من مقرر  التاسعة  الوحدة  تدريس 
تدريس   فقد االبتدائي؛   ابلطريقة    مت  الضابطة  اجملموعة 

التجريبية   اجملموعة  تدريس  مت  حني  يف  التقليدية، 
 .SNIPSابستخدام اسرتاتيجية 

 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة.   •
مرور   • بعد  وذلك  التحصيلي،  لالختبار  املؤجل  التطبيق 

 مدة شهر كامل من اتريخ التطبيق البعدي. 
 ج النتائج. مجع البياانت وترتيبها وحتليلها واستخرا  •
 مناقشة النتائج.   •

 : حصائيةأساليب املعاجلة اإل
تبعاً لطبيعة الدراسة، ولإلجابة عن تسـاؤالهتا، مت اسـتخدام     

 ية:تاآل حصائيةاألساليب اإل
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.  •
للتعرف على مدى سهولة أو   • السهولة والصعوبة  معامل 

 التحصيلي، ومناسبته للتطبيق امليداين. صعوبة االختبار 
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التمييز • التحصيلي    معامل  االختبار  قدرة  على  للتعرف 
املرتفع   املستوى  ذوي  الطالب  بني  التمييز  على 
 واملنخفض يف مستوى التحصيل الدراسي يف مقرر الفقه. 

أدايت   • ثبات  من  للتأكد  كرونباخ  ألفا  الثبات  معامل 
 الدراسة. 

 بريسون حلساب صدق أدايت الدراسة. معامل االرتباط   •
 Independent Samples)اختبار )ت( للعينات املستقلة   •

Test)  للتعر ف اجملموعة  ع،  درجات  يف  الفروق  لى 
والبعدي   القبلي  التطبيق  يف  الضابطة  واجملموعة  التجريبية 

 ألدايت الدراسة. 
املرتابطة   • للعينة  )ت(   Paired Samples) اختبار 

Statistics)هبدف الداللة    ،  ذات  الفروق  على  التعرف 
يف درجات اجملموعة التجريبية ابلنسبة للتطبيق    حصائيةاإل

 البعدي واملؤجل لالختبار التحصيلي. 
إيتا   • مربع  معادلة  استخدام    (Eta Squared)  (2η) مت 

ات التابعة.    لتحديد حجم أتثري املتغري  املستقل على املتغري 

 الدراسة: أسئلة عناإلجابة 

 فاعليةةةةةةةمةةةةةةا  السةةةةةةؤال األول ونصةةةةةةه: عةةةةةةنأواًل: اإلجابةةةةةةة 
يف تنميةة التحصةيل يف مقةرر الفقةه لةدى   SNIPSاسرتاتيجية  

 ؟طالب الصف اخلامس االبتدائي
 فاعليــــــةالســــــؤال األول والتعــــــرف علــــــى  عــــــنلإلجابــــــة 

يف تنميــــة التحصــــيل يف مقــــرر الفقــــه لــــدى  SNIPSاســــرتاتيجية 
طالب الصف اخلامس االبتـدائي قـام الباحـث بصـياغة الفـرض 

عند مستوى  إحصائيةاألول ونصه: ال توجد فروق ذات داللة 
ــة  ــط ( ∝≤0.05)داللــ ــة التجريبيــــة بــــني متوســ درجــــات اجملموعــ

يف اختبـــار التحصـــيل يف مقـــرر الفقـــه لـــدى  واجملموعـــة الضـــابطة
 طالب الصف اخلامس االبتدائي.

داللة   ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  على  وللتعر ف 
درجات  بني متوسط  (  ∝≤0.05)عند مستوى داللة    إحصائية

الضابطة  واجملموعة  التجريبية  يف    اجملموعة  التحصيل  اختبار  يف 
قام   االبتدائي،  اخلامس  الصف  طالب  لدى  الفقه  مقرر 

املستقلة   ابستخدام الباحث   للعينات  )ت(    اختبار 
(Independent Samples Test)  بني الفروق  داللة  لتوضيح  ؛ 

البعدي   التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعة  متوسطات 
على   النتائج  وجاءت  التحصيلي،  يف  لالختبار  املبني  النحو 

 (. 11جدول )
 
 
 
 
 

 11جدول
لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة   (Independent Samples Test) اختبار )ت( للعينات املستقلة 

 يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 
دروس االختبار  

 التحصيلي
عدد   اجملموعة

 الطالب 
متوسط  
 الدرجات

االحنراف  
 املعياري 

درجات   قيمة )ت( 
 احلرية 

مستوى  
 الداللة

مربع إيتا 
(2η ) 

 * 0.00 42 9.980- 0.813 2.23 22 اجملموعة الضابطة  الدرس األول 
 دالة 

0.703 
 0.907 4.82 22 اجملموعة التجريبية 

 * 0.00 42 4.909- 0.535 2.00 22 اجملموعة الضابطة  الدرس الثاين 
 دالة 

0.365 
 0.844 3.05 22 اجملموعة التجريبية 
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- 1.002 4.64 22 اجملموعة الضابطة  الدرس الثالث 
10.469 

42 0.00 * 
 دالة 

0.723 
 0.734 7.41 22 اجملموعة التجريبية 

- 0.646 1.68 22 اجملموعة الضابطة  الدرس الرابع 
10.016 

42 0.00 * 
 دالة 

0.705 
 0.899 4.05 22 اجملموعة التجريبية 

- 1.535 10.55 22 اجملموعة الضابطة  الدرجة الكلية 
15.488 

42 0.00 * 
 دالة 

0.851 
 2.169 19.32 22 اجملموعة التجريبية 

 (0.05* فروق دالة عند مستوى )
 : ما أييت   يتضح  (11)ابلنظر إىل اجلدول 

التجريبية طالب  ق  تفو  أواًل:   اجملموعة    اجملموعة  طالب  على 
مقرر الفقه  لالختبار التحصيلي يف  البعدي  التطبيقيف   الضابطة

الدروس اجملموعة    إذ،  مستقلة  عند  درجات  متوسط  بلغ 
الدروس األربعة مستقلة  التجريبية   ،  7.41،  3.05،  4.82)يف 

الرتتيب   (4.05 اجملموعة  بلغ متوسط درجات    يف حني،  على 
األربعة   الدروس    ( 1.68،  4.64،  2.00،  2.23)الضابطة يف 

الرتتيب يتبني  على  مستوى  ، كما  أن    ( وهي  0.00الداللة   )
إحصائياً  دالة  )  قيمة  داللة  مستوى  مما  ( 0.01عند  يظهر  ، 

بني متوسطي درجات طالب    إحصائيةفروق ذات داللة وجود 
و  التجريبية  اجملموعة  اجملموعة  التطبيق  طالب  يف  الضابطة 

التحصيلي  لالختبار  الدروس    البعدي  عند  الفقه  مقرر  يف 
التجريبية، وبذلك    األربعة  التأكد    يكون لصاحل اجملموعة  قد مت  

 من خطأ الفرض األول جزئياً. 
التجريبية طالب  ق  تفو    : اثنياً  طالب    اجملموعة  على 

،  لًيا لالختبار التحصيلي كالبعدي  التطبيقيف  اجملموعة الضابطة 
التجريبية    إذ اجملموعة  درجات  متوسط  دروس  بلغ  مجيع  يف 

حني (،  19.32)  االختبار  درجات    يف  متوسط  اجملموعة  بلغ 
يتبني  10.55)  الضابطة )(، كما  الداللة  مستوى  أن    0.00  )

دالة   قيمة  مما  وهي  وجود  إحصائياً،  داللة  يظهر  ذات  فروق 
اجملموعة    إحصائية  طالب  درجات  متوسطي  التجريبية  بني 

لالختبار  اجملموعة  طالب  و  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة 
قد مت     يكون وبذلك    لصاحل اجملموعة التجريبية.   كلًيا   التحصيلي

الفرض   وقبول  بشكل كامل،  األول  الفرض  خطأ  من  التأكد 
 . البديل 

يف    SNIPSأثر استخدام اسرتاتيجية    على حجموللتعرف  
الفقه   مقرر  يف  التحصيل  اخلامس  تنمية  الصف  طالب  لدى 

إيتا(    ، االبتدائي )مربع  معادلة  ابستخدام  الباحث    ( 2η)قام 
الن أمهية  ثبت وجودها  واليت تستخدم لتحديد درجة  اليت  تيجة 

اجلدول إحصائياً،   من  املستخرجة  )ت(  قيم  على    ابلتطبيق 
املتعلق ابلفرض األول، الذي مت صياغته والتحقق منه،    ( 11)

الثالث،   الثاين،  )األول،  للدروس  إيتا  مربع  قيم  بلغت  وقد 
( الرتتيب، كما  0.71،  0.72،  0.37،  0.70الرابع(  على   )

جلميع دروس االختبار التحصيلي  بلغت قيمة مربع إيتا ابلنسبة  
عل0.85)  كلًيا الدالة  القيمة  تتجاوز  قيم  وهي  األمهية  (  ى 

اإل للنتائج  والنفسية    حصائية الرتبوية  الرتبوية  البحوث  يف 
( )السردي،  0.14ومقدارها  يدل على وجود  2012(  مما  (؛ 

 SNIPS  اسرتاتيجية ستخدام  أثر بدرجة كبرية، ومهم تربوايً ال
تنمية  يف   يف  الدراسي  التحصيل  لطالب    مستوى  الفقه  مقرر 

ض. وهذا يتماشى مع ما  الصف اخلامس االبتدائي مبدينة الراي
السابق الدراسات  أب أبرزته  كدراسة  (،  2015)  الريش  ة، 

دراسة  (، و 2016)  العدواندراسة  (، و 2016)  الربيعيدراسة  و 
والقريشي  فاعلية    إذ(،  2016)  الرحيماوي  مجيعها  أظهرت 

التحصيل   SNIIPSاسرتاتيجية   تنمية  ولعل تركيز    الدراسي.   يف 
البصرية،    SNIPS  اسرتاتيجية  على تعزيز املوضوعات ابلوسائل 

وإاثرة األسئلة، وتدوين ما يتم تعلمه، وحتديد األفكار املهمة،  
بني  يؤدي    والربط  ذلك  والتحليل؛ كل  والشرح  املعلومات، 

   . (2016ابلضرورة إىل تعزيز التحصيل إجيابياً )العدوان،
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اإلجابة  اث ونصه:  عننيًا:  الثان    فاعلية ما    السؤال 
الفقه    SNIPSاسرتاتيجية   تنمية االجتاه حنو دراسة مقرر  يف 

   ؟لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي 
ــة  ــرف علـــــــى  عـــــــنلإلجابـــــ ــاين والتعـــــ ــؤال الثـــــ ــةالســـــ  فاعليـــــ

يف تنميــــة االجتــــاه حنــــو دراســــة مقــــرر الفقــــه  SNIPSاســــرتاتيجية 
لــدى طــالب الصــف اخلــامس االبتــدائي قــام الباحــث بصــياغة 

عنـد  إحصـائيةالفرض الثاين ونصه: ال توجد فـروق ذات داللـة 
درجـــــات اجملموعـــــة بـــــني متوســـــط ( ∝≤0.05)مســـــتوى داللـــــة 

يف مقيـاس االجتـاه حنـو مقـرر الفقـه   التجريبية واجملموعة الضابطة
  لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.

ــة  ــاك فــــــروق ذات داللــــ ــان هنــــ ــا إذا كــــ وللتعــــــر ف علــــــى مــــ
ــتوى داللــــــة  إحصــــــائية بــــــني متوســــــطي ( ∝≤0.05)عنــــــد مســــ

قيــــــاس يف م درجــــــات اجملموعــــــة التجريبيــــــة واجملموعــــــة الضــــــابطة
طالب الصف اخلامس االبتدائي، االجتاه حنو مقرر الفقه لدى 

اختبــــــــار )ت( للعينــــــــات املســــــــتقلة  ابســــــــتخدامقــــــــام الباحــــــــث 
(Independent Samples Test) ؛ لتوضــيح داللـة الفـروق بــني

متوســــطات اجملموعــــة التجريبيــــة والضــــابطة يف التطبيــــق البعــــدي 
النتـــائج علــى النحـــو ملقيــاس االجتــاه حنـــو مقــرر الفقـــه، وجــاءت 

 (.12) رقم املبني يف جدول

 12جدول 
لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة   (Independent Samples Test) اختبار )ت( للعينات املستقلة

 يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو مقرر الفقه 
مقياس االجتاه حنو  

 مقرر الفقه 
عدد   اجملموعة

 الطالب 
متوسط  
 الدرجات

االحنراف  
 املعياري 

درجات   قيمة )ت( 
 احلرية 

مستوى  
 الداللة

مربع إيتا 
(2η ) 

الدرجة الكلية  
 للمقياس 

 * 0.00 42 10.570- 5.2819 37.77 22 اجملموعة الضابطة 
 دالة 

0.727 
 3.8139 52.45 22 اجملموعة التجريبية 

 ( 0.05* فروق دالة عند مستوى )

اجلدول        إىل  اجملموعة  طالب  ق  تفو    يتضح  ( 12)ابلنظر 
الضابطة  التجريبية  اجملموعة  طالب  البعدي    التطبيقيف    على 

االبتدائي  اخلامس  للصف  الفقه  مقرر  االجتاه حنو    إذ ،  ملقياس 
التجريبية   اجملموعة  درجات  متوسط  املقياسبلغ    على 

حني(،  52.45) درجات    يف  متوسط  الضابطة بلغ    اجملموعة 
(37.77( حرية  درجة  عند  الداللة    وبلغ(،  42(،  مستوى 
،  (0.01)( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  0.00)

داللة    وجود   يظهر مما   ذات  متوسطي    إحصائية فروق  بني 
و  التجريبية  اجملموعة  طالب  يف  اجملموعة  درجات  الضابطة 

لصاحل اجملموعة  التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو مقرر الفقه  
،  مت  التأكد من خطأ الفرض الثاين   قد  يكونوبذلك    التجريبية،

 . وقبول الفرض البديل
أثر استخدام اسرتاتيجية  وللتعرف       يف   SNIPSعلى حجم 

الصف   طالب  لدى  الفقه  مقرر  دراسة  حنو  االجتاه  تنمية 

الباحث ابستخدام معادلة )مربع إيتا(    اخلامس االبتدائي، قام 
(2η)    ثبت اليت  النتيجة  أمهية  درجة  لتحديد  تستخدم  واليت 

قيم   على  ابلتطبيق  إحصائياً،  من    ( ت) وجودها  املستخرجة 
الثا   (12)  اجلدول ابلفرض  صياغته  املتعلق  مت  الذي  ين، 

حنو   االجتاه  ملقياس  إيتا  مربع  قيمة  بلغت  وقد  منه،  والتحقق 
( الفقه  األ0.73مقرر  على  الدالة  القيمة  تتجاوز  وهي  مهية  (، 

اإل للنتائج  والنفسية    حصائية الرتبوية  الرتبوية  البحوث  يف 
( )السردي،  0.14ومقدارها  وجود  2012(  على  يدل  مما  (؛ 

يف  SNIPS اسرتاتيجيةستخدام أثر بدرجة كبرية، ومهم تربوايً ال
دراسة    تنمية حنو  اخلامس  االجتاه  الصف  لطالب  الفقه  مقرر 

 ض. االبتدائي مبدينة الراي
 اسـرتاتيجيةأثـر  يفومل يقف الباحـث علـى دراسـات مباشـرة     

SNIPS ولكــن نتــائج الدراســة احلاليــة علــى االجتــاه حنــو الــتعلم ،
أثر اسرتاتيجيات التفكري  عنتتماشى مع ما أظهرته الدراسات 
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ــ  دراســـة الزبيـــديك،  ريف علـــى االجتـــاه حنـــو الـــتعلم بعامـــةفـــوق املعـ
 سـلوى بصـل(، ودراسة 2006)  هناء حممد(، ودراسة  2013)
مجيعهـا واليت أظهرت (. 2012) السيد  هبة، ودراسة  (2011)

يف تنميــة االجتــاه حنــو  فــوق املعــريفالتفكــري ســرتاتيجيات فاعليــة ا
 التعلم.
عل     تنطوي  الذي  التشويق  ،  SNIPSاسرتاتيجية    يه ولعل 

الفرد للفروق  ومراعاهتا  الطالب،  حول  وتعزيزها  ومتحورها  ية، 
  ، والقريشي  )الرحيماوي  يضاحية البصريةللنصوص ابلوسائل اإل 

 ؛ يسهم يف تنمية اجتاه الطالب حنو تعلم مقرر الفقه. (2016
 فاعليةةةةةةمةةةةةا  السةةةةةؤال الثالةةةةةث ونصةةةةةه: عةةةةةناثلثةةةةةًا: اإلجابةةةةةة 

يف االحتفةةاظ ابلتحصةةيل يف مقةةرر الفقةةه  SNIPSاسةةرتاتيجية 
 ؟لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي

ــة      ــنلإلجابــــ ــثالســـــــؤال  عــــ ــى الثالــــ  فاعليـــــــة، والتعـــــــرف علــــ
ــرتاتيجية  ــرر الفقــــه  SNIPSاســ ــيل يف مقــ ــاظ ابلتحصــ يف االحتفــ

لــدى طــالب الصــف اخلــامس االبتــدائي قــام الباحــث بصــياغة 
عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  الفرض الثالث ونصه:  

بـــــني التطبيـــــق البعـــــدي والتطبيـــــق  (∝≤0.05)مســـــتوى داللـــــة 
 .املؤجل يف اختبار التحصيل للمجموعة التجريبية

عنـد  إحصـائيةفـروق ذات داللـة  وللتحقق من مـدى وجـود    
بـــــني التطبيـــــق البعـــــدي والتطبيـــــق  (∝≤0.05)مســـــتوى داللـــــة 

اســـــتخدم  املؤجــــل يف اختبــــار التحصـــــيل للمجموعــــة التجريبيــــة
ــةالباحـــث  ــار )ت( للعينـ ــة اختبـ  Paired Samples) املرتابطـ

Statistics).  (.13النتائج كما تظهر يف اجلدول ) وجاءت 

 

 13جدول 
داللة الفروق بن متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي   (Paired Samples Statistics)اختبار )ت( للعينة املرتابطة 
 واملؤجل لالختبار التحصيلي 

دروس االختبار  
 التحصيلي

عدد   اجملموعة التجريبية
 الطالب 

متوسط  
 الدرجات

االحنراف  
 املعياري 

درجات   قيمة )ت( 
 احلرية 

مستوى  
 الداللة

مربع إيتا 
(2η ) 

 1.000 0.907 4.82 22 التطبيق البعدي  الدرس األول 
 

21 
 

0.329 
 غري دالة

0.693 
 0.796 4.59 التطبيق املؤجل 

 0.720 0.844 3.05 22 التطبيق البعدي  الدرس الثاين 
 

21 
 

0.480 
 غري دالة

0.435 
 0.526 2.91 التطبيق املؤجل 

 0.720 0.734 7.41 22 التطبيق البعدي  الدرس الثالث 
 

21 
 

0.480 
 غري دالة

0.709 
 0.703 7.27 التطبيق املؤجل 

 0.865 0.899 4.05 22 التطبيق البعدي  الدرس الرابع 
 

21 
 

0.397 
 غري دالة

0.736 

 0.664 3.82 التطبيق املؤجل 
الدرجة الكلية  

 لالختبار 
 0.148 21 1.502 2.169 19.32 22 البعدي التطبيق  

 غري دالة
0.891 

 1.333 18.59 التطبيق املؤجل 
 

 : يتضح ما أييت ( 13)ابلنظر إىل اجلدول      
يف   التجريبية  اجملموعة  درجات  متوسطات  تقارب  يتبني  أواًل: 

التحصيلي،   املؤجل لالختبار  البعدي والتطبيق  بلغ    إذالتطبيق 
متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل لالختبار  

( األربعة  الدروس  على  3.82،  7.27،  2.91،  4.59يف   )
ال يف  درجاهتم  متوسط  بلغ  حني  يف  البعدي  الرتتيب،  تطبيق 

الرتتيب   ( 4.05،  7.41،  3.05،  4.82) درجة  على  عند   ،
( )21حرية  الداللة  أن مستوى  يتبني  وهي  0.329(، كما   ،)

داللة    مما يظهر عدم وجود فرق ذي   ؛ صائياً قيمة غري دالة إح
)  إحصائية  مستوى  درجات  0.05عند  متوسط  بني  فأقل   )

درجات   ومتوسط  البعدي  التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة 
يف   التحصيلي  لالختبار  املؤجل  التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة 
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وبذلك يكون قد مت التأكد من صحة الفرض   س األربعة.و الدر 
 الثالث بشكل جزئي. 

اجملموعة   درجات  متوسطات  تقارب  يتبني  يف  اثنياً:  التجريبية 
  إذ،  لًياالتطبيق البعدي والتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي ك

املؤجل   التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة  درجات  متوسط  بلغ 
حني(،  18.52)  لًيالالختبار ك يف    يف  درجاهتم  متوسط  بلغ 

( البعدي  الداللة  19.32التطبيق  مستوى  أن  يتبني  (، كما 
ظهر عدم وجود  مما ي   ؛حصائياً (، وهي قيمة غري دالة إ0.148)

ذي )  إحصائية داللة    فرق  مستوى  بني  0.05عند  فأقل   )
البعدي   التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة  درجات  متوسط 

املؤجل  و  التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة  درجات  متوسط 
التحصيلي ك من  ،  لًيا لالختبار  التأكد  مت  قد  يكون  وبذلك 

 مل. صحة الفرض الثالث وقبوله بشكل كا

يف  SNIPSاســتخدام اســرتاتيجية  علــى حجــم أثــروللتعــرف     
االحتفــــاظ ابلتحصـــــيل يف مقـــــرر الفقــــه لـــــدى طـــــالب الصـــــف 

الباحـث ابسـتخدام معادلـة )مربـع إيتـا(  قـاماخلامس االبتـدائي، 
(2η)  ــيت ثبــــت ــة الـ ــة النتيجـ ــة أمهيـ ــد درجـ ــتخدم لتحديـ ــيت تسـ والـ

ــيم )ت(  ــق علــــى قـ ــائياً، ابلتطبيـ ــا إحصـ ــتخرجة مــــن وجودهـ املسـ
املتعلــــــق ابلفــــــرض الثالــــــث، الــــــذي مت صــــــياغته  (13) اجلــــــدول

ــه، وقــــد  ــق منـ ــتوالتحقـ ــع إيتــــا(  بلغـ ــدروس األربعــــة قــــيم )مربـ للـ
ــا بلغــــــت 0.74، 0.71، 0.43، 0.69) ( علــــــى الرتتيــــــب، كمــــ

 ليــًاقيمــة مربــع إيتــا ابلنســبة جلميــع دورس االختبــار التحصــيلي ك
علــى األمهيـــة الرتبويـــة  ( وهــي قـــيم تتجــاوز القيمـــة الدالـــة0.89)

يف البحـــــوث الرتبويـــــة والنفســـــية ومقـــــدارها  حصـــــائيةللنتـــــائج اإل
(؛ ممــا يــدل علــى وجــود أثــر بدرجــة  2012( )الســردي، 0.14)

ــوايً ال ــم تربــــــ ــتخدام كبــــــــرية، ومهــــــ ــرتاتيجيةســــــ يف  SNIPS اســــــ
مقــرر الفقــه لطــالب الصــف  االحتفــاظ ابلتحصــيل الدراســي يف

 ض. اخلامس االبتدائي مبدينة الراي
  اسرتاتيجية أثر    يفومل يقف الباحث على دراسات مباشرة      

SNIPS    الدراسة نتائج  ولكن  ابلتحصيل،  االحتفاظ  على 
أثر اسرتاتيجيات    عن احلالية تتماشى مع ما أظهرته الدراسات  

عالية  كدراسة  التفكري فوق املعريف على االحتفاظ ابلتحصيل،  
و 2018)  عليمات  وأب دراسة  (،  واحملوييت    القاسم   شوق 

و 2016)   عبدهللاإميان  دراسة  و   (،2011)  الصباغدراسة  (، 
أظهرت    ، ( 2010) امجيعها  واليت  التفكري  سرتاتيجيات  فاعلية 

   يف تنمية االحتفاظ ابلتحصيل الدراسي.   فوق املعريف

ــد عليــــه اســــرتاتيجية      ــل ذلــــك يعــــود ملــــا تؤكـ مــــن  SNIPSولعـ
إجــراءات تعــزز االحتفــاظ املطــول ابلتحصــيل. ومنهــا اســتنطاق 

خاهلـــا يف البنـــاء إدخلــربات الالحقـــة و اباخلــربات الســـابقة لربطهـــا 
املعــريف للطالــب، وذلــك مــن خــالل التســاؤل الــذايت والــذي يــتم 

بـــــــدأ ابألســـــــئلة(. وتوظيـــــــف التمثيـــــــل البصـــــــري اعـــــــرب خطـــــــوة )
للمعلومات واملعارف من خالل استخدام الوسائل البصرية عرب 
خطــوة )اربــط ابلوســيلة(. والــوعي ابلعمليــات التعلميــة واملتمثــل 

عادة إيف خطوة )حد ِّد(. ومشاركة املعرفة مع الرفقاء من خالل 
لـك شـرح(. كـل ذسـيلة البصـرية لآلخـرين عـرب خطـوة )اشرح الو 

 من شأنه أن يعزز االحتفاظ املطو ل ابلتحصيل.

 توصيات الدراسة:
من نتائج فإن الباحث يوصي    بناء على ما أظهرته الدراسة    

 : يتمبا أي 
ضمن حمتوى مقرر طرق تدريس    SNIPSإدراج اسرتاتيجية   -

العلوم الشرعية على وجه اخلصوص، وبقية التخصصات يف  
 كليات الرتبية. 

تدريس  يف  SNIPS تدريب املعلمني على تطبيق اسرتاتيجية   -
خاصة،   الفقه  ومقرر  عامة  الشرعية  هنا  إ   إذ املقررات 

خليط تضم  التدريسية    اً اسرتاتيجية  االسرتاتيجيات  من 
  الفاعلة. 

ومقررات   - الفقه  مقرر  يف  الواردة  النشاطات  تنويع  ضرورة 
والرسوم   ابلصور  وتدعيمها  بعامة،  الشرعية  العلوم 
تطبيق   يف  يساعد  مبا  التوضيحية،  واخلرائط  واألشكال 

، ويسهم يف تعزيز النمط البصري لدى  SNIPSاسرتاتيجية  
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جياابً يف رفع مستوى التحصيل واالحتفاظ  إالطالب، ويؤثر  
 .  به لديهم 

 مقرتحات الدراسة: 
احلا  الدراسة  نتائج  عنه  أسفرت  ما  ضوء  اقرتاح  يف  ميكن  لية، 

 : يف املستقبل   حبواثً لتكون ية ت املوضوعات اآل
يف   SNIPSجراء دراسات مماثلة حول فاعلية اسرتاتيجية  إ -

 التحصيل واالجتاه حنو املقررات الشرعية األخرى. 
يف   SNIPSجراء دراسات مماثلة حول فاعلية اسرتاتيجية  إ -

البصري،   التفكري  مهارات  مثل:  أخرى  اتبعة  متغريات 
 والوعي بعمليات التعلم، ومهارات التفكري التحليلي. 

دراسة   - اسرتاتيجية    يف إجراء  مقارنة    SNIPSأثر 
اسرتاتيجية   مثل  أخرى  معرفية  فوق  ابسرتاتيجيات 

(SQ3R)    اسرتاتيجية اكتساب    (.K.W.L.H)أو  يف 
 املفاهيم العلمية.  

  املراجع: 
(. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل على  2012مني، فهد بن عبدالعزيز. )  ابأ

حتصيل تالميذ الصف األول املتوسط يف بعض موضوعات مادة الفقه  
  – 167، 39، السعودية   -رسالة الرتبية وعلم النفس مبدينة الرايض.  

223 . 
 و     SNIPSأثر استخدام اسرتاتيجييت (.  2015أبو الريش، مرمي أمحد. )

Q3R S  يف الفهم القرائي والتحصيل واكتساب املفردات لدى طلبة
فلسطني. يف  األساسية  اجلامعة    رسالة  املرحلة  منشورة.  غري  دكتوراه 

 .ردنية، عمان األ 
( لدى   (.  1414أمحد، مسية حممد.  املكتسبة  الفقهية  املفاهيم  بعض  تقومي 

اإلسالمية بدولة  تلميذات الصف الثالث اإلعدادي من كتاب الرتبية  
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى،  البحرين

 مكة املكرمة. 
(. التأصيل اإلسالمي لنظرية النمو 2014خباري، إشراق، والقرش، هدى. )

بياجيه.   لدى  أبسيوطاملعريف  الرتبية  ,  (3)  30،  مصر  -جملة كلية 
292-  336 . 

( سلوى.  اس2011بصل،  فاعلية  يف  (.  الذايت  التساؤل  اسرتاتيجية  تخدام 
القراءة لدى تالميذ املرحلة   الناقد واالجتاه حنو  التفكري  تنمية مهارات 

والرتبوية  اإلعدادية.   النفسية  البحوث  الرتبية    -جملة  جامعة    -كلية 
 . 496  -445  ،(3)  26،  مصر  -  املنوفية

( أمحد.  إبراهيم  وراء  (.  2003هبلول،  ما  اسرتاتيجيات  يف  حديثة  اجتاهات 
 . مصر: جامعة املنصورة. املعرفة يف تعليم القراءة

( هللا  عبد  بنت  أمل  املرحلة  (.  1995البوسعيدي،  طالب  اكتساب  مدى 
الرتبية   كتب  يف  األساسية  املفاهيم  مسقط  حمافظة  يف  اإلعدادية 

ماجستري،  اإلسالمية. جامعة    رسالة  الرتبية،  كلية  منشورة،  غري 
 السلطان قابوس، سلطنة عمان. 

مدى اكتساب طالب الصف  (.  1421)  . محد بن عبد الرمحنأاجلهيمي،  
، رسالة ماجستري  الثاين )شرعي( مبدينة الرايض املفاهيم الفقهية املقررة 

 غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرايض. 
األول  (.  1429)  .هللا بن حامد  احلامد، عبد مدى حتصيل طالب الصف 

. حبث مكمل  الثانوي املفاهيم العقدية الواردة يف كتاب التوحيد املقرر 
بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرتبية،  قسم  املاجستري.  لدرجة  منشور  غري 

 سعود اإلسالمية، الرايض. 
ظرية والتطبيق  أسس القراءة وفهم املقروء بني الن(. 2000حبيب هللا، حممد. )

والتعلم والتفكري  الفهم  مهارات  تطوير  األ مدخل يف  عمان:    -ردن  . 
 دار عمار. 

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف الرفع هـ(. 1425احلبيب، ابتسام صاحل. )
من مستوى التحصيل يف مقرر الفقه اإلسالمي لدى طالبات املرحلة  

التعليمية  ري غري منشورة، كلية  ، رسالة ماجستاملتوسطة مبحافظة جدة 
 الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 

( السايح.  التعلم  يوليو  -  م2002محدان، سيد  اسرتاتيجية  استخدام  أثر   .)
. ورقة  التعاوين يف تالميذ الصف الرابع االبتدائي وأدائهم يف مادة الفقه

رق  املؤمتر العلمي الرابع عشر للجمعية املصرية للمناهج وط  مقدمة إىل:
  25  -24، )التدريس، بعنوان: مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء 

 .591  -561،  2( جملد  2002  يوليو
م(. أثر اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف تدريس  2005. )ىراشد، حنان مصطف

العبادات لدى طالبات   أداء  االجتاه حنو  التحصيل وتنمية  الفقه على 
األزهري.   الثانوي  األول  القراءة واملعرفةالصف  املصرية  ،  جملة  اجلمعية 

 .81-53،  44،  للقراءة واملعرفة 
يف حتصيل طالبات    SNIPSأثر اسرتاتيجية  (.  2016الربيعي، مروة قيس. )

تفكريهن   ومهارات  األحياء  علم  مبادئ  يف  املتوسط  األول  الصف 
، حبث مكمل غري منشور لدرجة املاجستري، كلية الرتبية للعلوم  البصري 

 الصرفة، جامعة بغداد، بغداد.  
  SNIPS(. أثر اسرتاتيجية  2016الرحيماوي، نسرين، والقريشي، مهدي )
جملة  لدى تالميذ اخلامس االبتدائي.    يف اكتساب مفاهيم مادة العلوم

 . 337-319،  23،  الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية
أثر أساليب التقومي التكويين العالجية يف حتصيل طلبة  (. 1999زاير، سعد. ) 

، أطروحة دكتوراه  املرحلة اإلعدادية واالحتفاظ به يف قواعد اللغة العربية 
 .الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد، بغدادغري منشورة، كلية  
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(. فاعلية تدريب طالب الصف الثاين املتوسط على  2013الزبيدي، مهند. )
املعرفي فوق  التعلم  التحصيل مهارات  يف  حقيقية  مهمات  ضمن  ة 

جملة القادسية يف اآلداب  االجتاه حنو الفيزايء نصفي الكرة الدماغية.  و 
 . 123  -104،  ( 2)  12،  العراق   -والعلوم الرتبوية  
م(. أثر اسرتاتيجية التفكري املزدوج يف التحصيل 2007الزغيب، إبراهيم أمحد. )

املباشر واملؤجل يف تدريس الفقه لدى طلبة الصف العاشر األساسي.  
واإلنسانية واالجتماعية  الرتبوية  للعلوم  القرى  أم  جامعة    19.  جملة 

(1 )  ،27-69. 
( فتحي.  والنفسية(.  1998الزايت،  البيولوجية  العقلي    األسس  للنشاط 

 . املنصورة، مصر: دار الوفاء.  املعريف. سلسلة علم النفس املعريف 
املستخدمة    حصائيةتقومي األساليب اإل (.  2012هللا. )  السردي، حممد عبد

البديلة  الرتبوية ابجلامعة اإلسالمية واحللول  البحوث  . حبث مكمل  يف 
   غري منشور. اجلامعة اإلسالمية، غزة.  للماجستري 

عبد )  السهلي،  حممد  بن  الثالث  هـ(.  1422هللا  الصف  طالب  حتصيل 
احلديث مصطلح  مفاهيم  )شرعي(  غري الثانوي  ماجستري  حبث   ،

 . كلية الرتبية، الرايضمنشور، جامعة امللك سعود،  
هب )ة السيد،  ما  2012.  اسرتاتيجيات  من  اسرتاتيجيتني  استخدام  فعالية   .)

التعلم   حنو  واالجتاه  املقروء  فهم  مهارات  بعض  تنمية  يف  املعرفة  وراء 
الذايت لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف مادة الدراسات االجتماعية.  

 . 444  -411,  ( 79)  1،  مصر   -جملة كلية الرتبية ابملنصورة  
إبراهيم   )الشافعي،  حممد.  تدريسها(.  1404بن  وطرق  اإلسالمية  .  الرتبية 

 الكويت: مكتبة الفالح. 
( زينب.  والنجار،  حسن،  الرتبوية   (. 2003شحاتة،  املصطلحات  معجم 

 .. القاهرة: الدار املصرية اللبنانيةوالنفسية 
(. فاعلية برانمج  2016شوق، حممود، واحملوييت، جناة، وأبو القاسم، جليلة. ) 

بقاء  وراء املعرفة يف تنمية التحصيل و مقرتح قائم على اسرتاتيجيات ما  
العربية السعودية.   املتوسطة ابململكة  التعلم لدى تلميذات املرحلة  أثر 

 . 633  -585,  (2)  24،  مصر-العلوم الرتبوية  
(. أثر استخدام اسرتاتيجية مقرتحة ملا وراء املعرفة يف  2011)  الصباغ، رضا.

املواد   علم  و تدريس  التعلم  أثر  بقاء  و  التحصيل  التفكري على 
الصناعي.  الثانوي  التعليم  طالب  لدى  تربوية   التكنولوجي  دراسات 

 . 371  -309،  73،  مصر  -ونفسية: جملة كلية الرتبية ابلزقازيق  
(. فاعلية التساؤل الذايت لتدريس التاريخ  2010م. )احلكي  هللا، إميان عبد  عبد

املرحلة   تالميذ  لدى  التعلم  أثر  وبقاء  املعريف  التحصيل  تنمية  يف 
الرتبية  اإلعدادية.   يف  العلمي  البحث  ,  (3)  11،  مصر  -جملة 

527-  541 . 
( يوسف.  عدانن  والتطبيق(.  2010العتوم،  النظرية  املعريف  النفس  .  علم 

 عمان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع.  
( توفيق.  انتصار  اسرتاتيجييت(.  2016العدوان،   و  (.K.W.L.H)أثر 

(SNIPS)   مهارات وحتسني  التحصيل  يف  التاريخ  مادة  لتدريس 

العاشر الصف  طالبات  لدى  التحليلي  غري  التفكري  دكتوراه  رسالة   .
   .، عمانمنشورة. جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

( علي.  حمسن  املقروء(.  2014عطية،  وفهم  املعرفة  وراء  ما  .  اسرتاتيجيات 
 األردن: دار املناهج للنشر والتوزيع.    -عمان

سالمية  معوقات تدريس مواد الرتبية اإل هـ(.  1429عفيف، صاحل بن أمحد. )
، حبث  ابملرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفيها ومعلميها مبكة املكرمة

القرى.  مكمل غري  أم  الرتبية، جامعة  املاجستري. كلية  لدرجة  منشور   
 مكة املكرمة. 

القياس والتقومي الرتبوي يف العملية  (،  2007عالم، صالح الدين حممود، )
 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع.   -. عمان التدريسية 

والعصف  أثر طريقيت االكتشاف املوجه  هـ(.  1430اخلالق. )  عبد  علي، حيىي
الذهين يف تنمية مهارات التفكري الناقد والتحصيل يف مادة الفقه لدى  

. رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية  طالب املرحلة الثانوية يف مدينة تبوك
 الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 

( عالية.  ثالثية (.  2018عليمات،  التعلم  اسرتاتيجية  استخدام   أثر 
K.W.L     يفيف هبا  واالحتفاظ  العلمية  املفاهيم  مادة    اكتساب 

األساسي الثالث  الصف  طلبة  لدى  غري العلوم  ماجستري  رسالة   .
 منشورة. جامعة آل البيت، املفرق، األردن. 

( عوض.  علي  النظرية  2011الغامدي،  الرتبوية  وتطبيقاهتا  بياجيه  نظرية   .)
 .  324  –  303،  (36)  12  ،مصر  -عامل الرتبية   البنائية.

( سعيد.  اثبت  ابملرحلة  م(.  2009القحطاين،  الفقه  مقررات  تناول  مدى 
دراستها  حنو  الطالب  واجتاهات  املعاصرة  الفقهية  للقضااي  .  املتوسطة 

مكة   القرى،  أم  جامعة  الرتبية،  منشورة، كلية  غري  دكتوراه  رسالة 
 املكرمة. 

ة املعرفة  معجم املصطلحات الرتبوي م(.  ٢٠٠٣اللقاين، أمحد؛ واجلمل، علي.)
 .. القاهرة: عامل الكتبيف املناهج وطرق التدريس

تقومي مقررات الفقه يف املرحلة الثانوية يف  م(. 2008املالكي، عدانن خبيت. )
. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  ضوء املستجدات الفقهية املعاصرة 

 الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 
دورة التعلم فوق املعرفية يف تنمية مهارات ما  (. فاعلية  2006حممد، هناء. )

وراء املعرفة والتحصيل الدراسي واالجتاه حنو مادة الفلسفة لدى طالب  
الثانوي.   األول  املعاصرة  الصف    -63،  (74)  23،  مصر  -الرتبية 

126 . 
)املطرودي  إبراهيم.  بن  خالد  الصف  2009،  تالميذ  اكتساب  مدى   .)

جملة القراءة  السادس االبتدائي مبدينة الرايض للمفاهيم الفقهية املقررة.  
 . 169  -126،  98،  مصر   -واملعرفة  

( حممد.  بن  طالل  املرحلة  2000املعجل،  طالب  اهتمام  قلة  أسباب   .)
لكة العربية السعودية.  املتوسطة يف مادة التوحيد مبدينة الرايض يف املم 

 .236  –  201،  (57)  15،  الكويت  -اجمللة الرتبوية  
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(. اسرتاتيجيات حديثة يف فن 2008الرمحن، والدليمي، طه. )  اهلامشي، عبد
 دار الشروق.   ،التدريس. عمان
( حممد  سراج  تالميذ  1414وزان،  لدى  الفقهية  املفاهيم  بعض  تقومي   .)
سلسة  ملكرمة، جامعة أم القرى،  توسط مبدينة مكة ااملالصف الثالث  
   ، مكة املكرمة.36،  البحوث الرتبوية 
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Abstract: The study  aimed at investigating the effectiveness of using SNIPS strategy in teaching jurisprudence subject on 

students’ achievement, maintaining achievement, and their attitudes towards learning for 5th grade students. The study used 

semi-experimental method. The study tools were an achievement test and an attitude questionnaire prepared by the 

researcher. Forty-four students participated in this study from the schools of the city of Riyadh. They were divided into two 

equal groups, a control group and an experimental group. The results of the study showed a statistical difference between the 

experimental group and the control group in favor of the experimental group in the post achievement test and attitude 

questionnaire. Moreover, the results showed that there were no statistical significance differences between the post 

achievement test results and the postponed achievement test. This study concluded that using SNIPS strategy in teaching 

jurisprudence subject is effective in developing, maintaining students’ achievement, and increasing students’ attitude toward 

learning for 5th grade students.  
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