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 :المقدمة

 اهتمتفالدول املتقدمة  ،وترتقي مبالتعليم تسمو األم
الدول النامية تسعى  كما أن   ،بالتعليم فحققت به تقدمها

 ن  إ إذ ؛عن طريق تطوير أنظمتها التعليمية بتلك الدولللحاق 
 .(2000 ،)جمديالتعليم هو النقلة احلضارية لكل األمم 

ا ا حقيقيً إذا أرادت اجملتمعات النامية أن حتقق منوً لذلك 
باإلنسان  واالرتقاءا فال بد هلا أن هتتم بالتعليم متينً  اواقتصاديً 

التعليم يدخل  ن  إ إذ ؛البشريةا للتنمية سعيً  ،امع تعليميً واجملت
يسعى اجملتمع  اليت االسرتاتيجيةوهي  ،ضمن الغايات السياسية

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

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

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

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

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

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

 )بدنًيا، عقلًيا، معرفياً، مهارياً، من مجيع النواحي وتنميته
ا تؤد ي دورًا مهًما مرتبطًا بالصحة  إذ (اواجتماعيً  ،اوانفعاليً  إهنه

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

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

على أي منظومة تربوية فإن   لذا ؛تمعجملا إجيابيًا على تنمية
سوف ف -لو وضعت املعلم مبكانته الالئقة  -مستوى العامل 

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

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

ا كلما  ليً اويكون الرضا ع ،العمل أو الوظيفة اليت يقوم هبا الفرد
إنتاجية  حتسني يف يؤثرمما  ،كانت مشاعر الفرد إجيابية أكثر

  .(2008 ،)الشريدة هبااملؤسسة اليت يعمل 
 ,Rutkowska & Zalech) زاليشو ريكوسكا  ذكرو 

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

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

 ك،املعلم عن مهنته والعوامل اليت تسهم يف ذلمستوى رضا 
( إىل أن  املعلمني الراضني عن 1993آل ناجي )أشار كما 

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

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

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

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

املعلمني ويف دراسة تناولت  متوسطًا.الرتبية البدنية جاء 
أن  مستوى  إىل (2016ضامن، وزرمس )واملعلمات، توصل 
وأن الرضا  املعلمات،أقل من  للمعلمنيالرضا الوظيفي 

الوظيفي جاء بدرجة متوسطة حملاور العوامل االجتماعية وفرص 
جاء الرضا الوظيفي منخفضاً  يف حنيالنمو والتقدم الوظيفي 

لقوانني واألنظمة، والعوامل املهنية، والعوامل يف حماور ا
 االقتصادية.
أن  بعض املعلمني لديهم  إىل (2008يد )از  ويشري

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

 الرضا الوظيفي ملعلمي الرتبية البدنية يتأثر بالعائد املايل.
جمموعة من العوامل األخرى  ( إىل2002)اخلويل  وتوصل

ضغوط ال أكد على فقداليت تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي، 
ترتاوح ما بني  البدنية، واليتيعاين منها معلمو الرتبية اليت 

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

(، إىل وجود مستوى 2014) كراكري، اليمانكما أشار  
معني من الرضا الوظيفي لدى معلمي الرتبية البدنية والرياضة، 

أيضًا عدم وجود عالقات ذات داللة  وأظهرت الدراسة
لرتبية البدنية والرياضة والرضا إحصائية بني أداء معلمي ا

 الوظيفي لديهم.
وعليه فإن الرضا الوظيفي للمعلمني بصورة عامة، وملعلمي 
الرتبية البدنية بصورة خاصة يتأثر بعوامل عديدة، إال أن 

ة اليت مت استعراضها معظمها كما أشارت الدراسات السابق
؛ زايد، 2007؛ أبو ظرفية وآخرون، 2002)دراسة اخلويل، 

( يؤكد أن مستوى الرضا قد يتباين وفقًا لعوامل مرتبطة 2008
بسياق النظام التعليمي، مثل: العائد املادي للوظيفة، وعوامل 
مرتبطة بالسياق املدرسي، مثل: تقدير إدارة املدرسة لعمل 

 املعلم.

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

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

من يسعى إىل ترمجة هذا املنهج على أرض الواقع من خالل 
يف تطوير  امساعدً  اوالتفكري مبا خيلق مناخً بداعي إلاالستنباط ا

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

يف اململكة العربية الرتبية البدنية وقد اعتمد معلمو 
وكذلك االجتهادات  ،نرتنتإلعلى مواقع االسعودية 
عدد من سنوات اخلربة  لبعض املعلمني ملن لديهمالشخصية 
 عمل حمتوى حصة الرتبية البدنية، وكون إلعداد التدريسية

فقد يف حقل التعليم وخاصة تعليم الرتبية البدنية  نيالباحث
 ،املنهج احلديثو القدمي الكبرية بني املنهجات لتغري ا االحظ

م الدراسي يف العاكمنهج رمسي  اعتماد تطبيقه جرىوالذي 
من  من قبل عدد   اكبريً   اواجه حتفظً  والذي ،هـ1434/1435

 معلمي الرتبية البدنية.
ومنها دراسة  ،ت عدد من الدراساتوبناًء على توصيا

( اليت هدفت إىل معرفة العالقة بني 2004ونشوان ) العاجز
عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء املعلمني مبدارس 

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

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

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

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

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

 ملساعدة املعلمني لزيادة مستوى رضاهم.مقرتحات 

 أهداف الدراسة:
رضا  مستوىالتعرف على الدراسة احلالية إىل  تهدف

 :أيتما يمن خالل معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد 
رضا معلمي الرتبية البدنية عن  مستوى معرفة -1

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

 اجلديد. لتطبيق املنهجفرة ااملتو اإلمكانات 
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رضا معلمي الرتبية البدنية عن حمتوى  مستوى ةمعرف -3
 املنهج اجلديد.

إحصائية داللة هناك فروق ذات  تمعرفة ما إذا كان -4
 ىبناء عل ،يف رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد

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

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

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

 ؟املنهج اجلديد
الرتبية البدنية عن  رضا معلمي مستوىما  -2

 ؟ فرة لتطبيق املنهج اجلديدااإلمكانات املتو 
رضا معلمي الرتبية البدنية عن حمتوى  مستوىما  -3

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

(α≤0.05 )رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج  مستوى بني
 ؟تعزى ملتغري املؤهل العلمياجلديد 
فروق ذات داللة إحصائية عند هل يوجد  -5

(α≤0.05 )رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج  اتدرج بني
 ؟عدد سنوات اخلربة التدريسيةلاجلديد تعزى 

 أهمية الدراسة:
 :أيتمن أمهية الدراسة احلالية فيما يتك
تعد الدراسة األوىل من نوعها يف اململكة كوهنا    -1

اليت تتناول البحث  -نيالباحثعلى حد علم -العربية السعودية 
رضا معلمي الرتبية البدنية يف مدينة الرياض عن  مستوىعن 

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

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

تضــين نتــائج هــذه الدراســة قــدراً مــن مــن املؤمــل أن  -3
، وأن تكـون مية اليت تفيد قطاع التعلـيماملعلومات واحلقائق العل

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

 مصطلحات الدراسة: 
عبارة عن جمموعة من "ك بأنه عرفه فريي هوبي: الرضا

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

بأنه جمموعة األحاسيس واملشاعر  ا:إجرائيً  انويعرفه الباحث
ويقاس  ،منهج الرتبية البدنية اجلديداملعلم جتاه  ميتلكهااليت 

مستوى هذه األحاسيس من خالل استجابات أفراد العينة 
عدة هلذاالدراسة على أداة 

 
  .الغرض امل

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

  .(Seel, N. M., & Dijkstra, S. 2004. )"التعليمية
من اخلربات  بأنه جمموعة :ااملنهج إجرائيً  انالباحث ويعرف
الرتبية البدنية وفقًا للدليل يقدمها معلمو اليت  التعليمية

 البدنية يف مراحل التعليم العام. التعليمي ملنهج مادة الرتبية

  :حدود الدراسة
على معلمي الرتبية احلالية الدراسة  اقتصرت :بشريةالحدود ال

  الرياض. ةمبدينالبدنية 
احلالية على مدارس الدراسة ت قتصر ا :مكانيةالحدود ال

 .واألهلية احلكوميةمدينة الرياض 
الدراسة احلالية خالل الفصل ط بقت  :زمانيةالحدود ال

 .هـ1438/1439الدراسي  عامالدراسي الثاين من ال

 إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة: 

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

ـــــي  ـــــع املراحـــــل جلالقطـــــاع احلكـــــومي واألهل ـــــة  الدراســـــيةمي مبدين
ــــــاض وعــــــددهم ) ــــــا ( 1134الري  حســــــب إحصــــــائية عــــــاممعلًم

 (.م2018)

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

 جــــــــرى( معلمــــــــاً، 153) األصــــــــلي للدراســــــــة والبــــــــال  عــــــــددها
 ، البسيطة اختيارهم بالطريقة العشوائية

توزيــــع أفـــراد العينــــة حســـب متغــــريات ( 1اجلـــدول )يوضـــح و 
 (.عدد سنوات اخلربة التدريسيةالدراسة )املؤهل التعليمي، 

 1جدول 
 153حسب المتغيرات المدروسة    ن=الدراسة عينة وزيع أفراد تيوضح 

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير
 5.9 9 دبلوم املؤهل التعليمي

 82.4 126 بكالوريوس
 11.8 18 ماجستري
 100 153 المجموع

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

 100 153 المجموع

  بناًء على استجابات أفراد العينة 
  :الدراسة أداة

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

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

 .عن املنهج ةمعلمي الرتبية البدني
 هي:نة بثالثة حماور حتديد مكونات االستبا (2

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

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

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

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

 :الدراسةألداة  ةالسيكومتريالخصائص 
 : (Validity) الصدق -1

 علىعرض صورهتا األولية  ، متصدق االستبانة للتحقق من
، بقسم الرتبية البدنية الرتبية البدنيةيف  املختصني مخسة من

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

يف فقرات، وإضافة فقرتان لتصبح عدد فقرات االستبانة 
 . ( فقرة موزعة على ثالثة حماور32النهائي )شكلها 

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

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

 الكلية. لدرجةحملاور أداة الدراسة والفا أيبني قيمة 
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 2جدول
لفا كرونباخ أيبين نتائج   

 قيمة الفاكرونباخ المحور
 0.76 األهداف

 0.92 مكاناتإلا
 0.81 احملتوى
 0.83 الكلي

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

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

 ؟أهداف املنهج اجلديد

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

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

( ملعرفة ANOVA)تحليل التباين كما مت استخدم اختبار -
 ا،الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغرياهت

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

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

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

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

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

 
 عرض ومناقشة النتائج:

ما والذي نصه:  األول،أواًل: النتائج المتعلقة بالتساؤل 
 رضا معلمي التربية البدنية عن المنهج الجديد؟ مستوى
الباحثان املقياس اخلماسي يف تفسري قيم  استخدم      

ولتحديد طول خاليا املقياس ، املتوسطات احلسابية للعبارات
-5) ستوىحساب امل جرى ،اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا(

ويف ضوء  ،على عدد خاليا املقياسه مث تقسيم ،(4=  1
 ه، مث تقسيم0.8=4/5ذلك أصبح طول اخللية الصحيح هو 

االستفتاء أضيفت هذه القيمة إىل أقل قيمة يف و  ،بعد ذلك
وذلك لتحديد احلد  ،)أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(

األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح باإلمكان تصنين قيم 
 إضافة إىلاألوساط احلسابية لكل عبارة من العبارات، 

 :على النحو اآليت ، وهيملتوسط الكلي لكل حمورا
التعبري عنه عدم موافقة بشدة ومت ميثل  1.80إىل  1من -

 .جداً  ضعين مبستوى رضا
عدم موافقة ومت التعبري عنه ميثل  2.60إىل  1.81أكرب من -

 .ضعين مبستوى رضا
حمايد ومت التعبري عنه مبستوى ميثل  3.40إىل  2.61أكرب من -

 .متوسط رضا
ومت التعبري عنه  موافقةميثل  4.20إىل  3.41أكرب من -

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

 .جداً  مبستوى رضا عال  
 التعليميةمحور األهداف  - أ
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 3جدول 
 بالنسبة ألهداف المنهج الرضا لدى معلمي التربية البدنية بمدينة الرياض مستوىيوضح 

 وراملتوسط العام حمل ( أن  3من خالل اجلدول رقم ) يتبني
 عال  رضا  مستوىوهذا يدل على  ،(3.80)األهداف بل  

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

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

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

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

 محور اإلمكانات: - ب

 4جدول
  بالنسبة إلمكانات المنهج يوضح مستوى الرضا لدى معلمي التربية البدنية بمدينة الرياض

  مكاناتإلمحور ا
 الترتيب ع م أوافق بشدةال  ال أوافق محايد 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 ؛بالنسبة 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 باملدرسةألبالنسبة يل أهداف املنهج تتناسب مع ا 16
مغلقة ( تؤثر يف حتقيق  –املالعب )مكشوفة بالنسبة يل نوع  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 .بالنسبة يل األدوات املوجودة يف املدرسة كافية لتنفيذ املنهج 18

  محور األهــــــداف الـــتعليــــمية
 الترتيب 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 بأهداف 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 بالدروس 3
 4 0.78 4.18 2 3 - - 11.8 18 51 78 35.3 54 .ف املنهجالدي معرفة خبصائص النمو للتالميذ اليت حتقق أهد 4
 6 0.90 3.92 3.9 6 2 3 15.7 24 54.9 84 23.5 36 .التحقيقبالنسبة يل أهداف املنهج واضحة وسهلة  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 بأن 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 .ف املنهج تناسب قدرايت املهنيةابأن أهد أشعر 8
 12 1.13 3.43 3.9 6 13.7 21 29.4 45 33.3 51 17.6 27 أشعر بأن 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 بالعمل 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 بأن  11
 13 1.40 3.29 15.7 24 15.7 24 17.6 27 25.5 39 25.5 39 .ف املنهجاأشعر بأن 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 إمكانات وقدرات التالميذأأشعر بأن  13
 9 0.92 3.82 2 3 5.9 9 23.5 36 45.1 69 23.5 36 .أشعر بأن األهداف تتفق مع احملتوى العام للمادة 14
  0.98 3.80  املتوسط العام  
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  مكاناتإلمحور ا
 الترتيب ع م أوافق بشدةال  ال أوافق محايد 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 احلصص كاف   بالنسبة يل الوقت املتاح يف 19
 3 1.03 3.47 5.9 9 7.8 12 35.3 54 35.3 54 15.7 24 .بالنسبة يل ممكن تنفيذ املنهج وفق اإلمكانات املتاحة باملدرسة 20
 1 0.82 4.51 2 3 2 3 3.9 6 27.5 42 64 99 .بالنسبة 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 .بالنسبة يل اإلمكانات 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 .بالنسبة يل مساحة املالعب كافية لتنفيذ املنهج 23
  1.20 3.29  املتوسط العام  

مستوى الرضا لدى  أن  ( 4يتضح من اجلدول رقم )
معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض بالنسبة ألهداف املنهج 

( 3.29) بل  املتوسط العام للمحور إذ ،ًياعال ىمستوً كان 
يرتاوح املتوسط ما  إذ ،رضا متوسط مستوىوهو يدل على 

( على 21،17حازت الفقرتان ) وقد ،(4.51–2.39بني )
( 23،20) تانت الفقر حاز  حني جداً، يف رضا عال   مستوى
 (22،19،16،15الفقرات ) وحازت ،رضا عال   مستوىعلى 
( على 18، وحصلت الفقرة )رضا متوسط مستوى على

وهذا يبني أن معلمي الرتبية البدنية ، رضا ضعين مستوى
، لإلمكانات متوسطرضا  مستوىمبدينة الرياض لديهم 

فر اإلمكانات املناسبة يف اعدم تو ويرجع الباحثان ذلك إىل 
مكانات إلمما جيعل املعلم يستخدم بعض ا ،بعض املدارس

يعيق تنفيذ حصة الرتبية  األمر الذي ،دوات التقليديةألوا
 .املثالية بالصورة البدنية
 محور المحتوى: -جـ

 5 جدول
 لمحتوى المنهجيوضح مستوى الرضا لدى معلمي التربية البدنية بمدينة الرياض بالنسبة 

 احملتوى حمور 
 الترتيب ع م ال أوافق بشدة ال أوافق محايد 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 لقدرايت 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 .التالميذأشعر أن أساليب عرض احملتوى تراعي الفروق الفردية بني  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 للتالميذمأشعر 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 رقميتضح من خالل 
 ىمستوً معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض حملتوى املنهج كان 

يرتاوح  إذ(، 3.62) بل  املتوسط العام للمحور فقد ،ًياعال
حازت الفقرات و  ،(4.25 – 3.02املتوسط ما بني ) 

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

 معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض لديهم رضا عال   يبني أن  
املنهج  أن  عن حمتوى املنهج اجلديد، ويعزو الباحثان ذلك إىل 
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   املنهج يراعي الفروق الفردية للطالب. حمتوى، وأيضًا يدل على كون يوفر هلم وضوح يف إجراءات العمل
 6جدول 
 محاور األداة جميعلمتوسط العام ليبين ا

 الرضا مستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور
 جداً  عال   0.98 3.8 األهداف

 متوسطة 1.2 3.29 مكاناتإلا
 عال   0.98 3.62 احملتوى

 عال   1.04 3.57 املتوسط العام 
عام لألداة ال ( املتوسط6يتبني من خالل اجلدول رقم )

معلمي الرتبية البدنية عن املنهج  رضا مستوىوالذي يعرب عن 
الذي ( و 3.57وقد بل  ) ،عام على خمتلن احملاور بوجهاجلديد 

 لديهم. من الرضا يعرب عن مستوى عال  
، وسهل اهذا املنهج واضحً باحثان ذلك لكون ويعزو ال

من  العايل التطبيق، مما جعل املعلمني يعكسون هذا القدر
 ،(2008غزالة ) تفق الدراسة احلالية مع دراسة أيبوت الرضا.

ودراسة  ،(2001ودراسة اخلويل ) ،(2007زايد )ودراسة 
هناك  أن   إىلشارت مجيعها أواليت  ،(2013وذيب )العرجان 

 العايل.  إىلرضا لدى املعلمني يرتاوح من املتوسط 
اليت أشارت  ،(2016) وزرمسوختتلن مع دراسة ضامن 

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

 7جدول 
 لمين على رضاهم عن المنهج الجديد( ألثر المؤهل العلمي للمعANOVAتحليل التباين األحادي )

 مستوى الداللة ف متوسط مربعات درجة الحرية مجموع مربعات االنحراف 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 عنــد مســتوى 
 استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

وملعرفـــــة أي املســـــتويات التصـــــنيفية ملتغـــــري املؤهـــــل العلمـــــي 
 جـرىللمعلمني يوجد بينهما فروق ذات داللة إحصـائية، فقـد 

، ملعرفـــة اجتـــاه الفـــروق واجلـــدول رقـــم (LSD)اســـتخدام اختبـــار 
 ( يوضح ذلك.8)

  8جدول 
  LSDلفروق البعديةالداللة  يوضح نتائج اختبار

 ماجستير بكالوريوس دبلوم المتوسط الحسابي المجموعات األبعاد
 
 

 .32639 *.516 - 3.11 دبلوم
 
 
 
 

 .1901 - - 3.62 بكالوريوس
 - - - 3.43 ماجستري

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

وبالرجوع إىل املتوسطات بني الدبلوم والبكالوريوس  ،ماجستري(
 .احلسابية يتبني أن الفروق كانت دالة لصاحل البكالوريوس
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 مرتبـــة اذذلـــك إىل أنـــه كلمـــا كـــان املعلـــم  انويعـــزو الباحثـــ
واملعرفــة الكاملــة ببنــاء املنــاهج لدرايــة علميــة عاليــة كانــت لديــه ا

وتقوميهــا واحلكـــم علـــى جودهتــا، وهـــذا لـــيس اعتباطــاً وإمنـــا هـــي 
اكتســــاهبا خــــالل مراحــــل  جــــرىنتــــاا خــــربات علميــــة تراكميــــة 

 دراسته العلمية.

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

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

 9جدول 
على رضا المعلمين يوضح اختبار ) ت( للمجموعات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات لمتغير عدد سنوات الخبرة التدريسية للمعلمين 

 عن المنهج الجديد
 مستوى الداللة قيمة ت رضا المعلمين عن المنهج الجديد 

 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 وجـ (9يبني اجلدول رقم )
يف متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة  (α≤0.05)مستوى الداللـة 

 العمليــــة عــــدد ســــنوات اخلــــربة التدريســــيةالدراســــة تبعــــاً ملتغــــري 
 ذلـــك إىل أن   ان. ويعـــزو الباحثـــســـنوات 10لصـــاحل أقـــل مـــن 

ــــــب اخلــــــربات الطويلــــــة يف امليــــــدان الرتبــــــوي  ياملعلمــــــني ذ أغل
ـــــــة ـــــــى املعلومـــــــات  ،يفتقـــــــرون إىل الكفـــــــاءة العلمي القائمـــــــة عل

لـــــذا تعـــــد خـــــرباهتم  ؛واملعـــــارف املتجـــــددة يف جمـــــال ختصصـــــهم
 جامدة تقتصر على اجلوانب التطبيقية ال التطويرية.

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

وعلى خمتلن  ،عام بوجهالبدنية عن املنهج اجلديد 
من  ( والذي يعرب عن مستوى عال  3.57) احملاور بل 

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

( بني استجابات 0.05احلسابية عند مستوى الداللة )
وكانت  وفقًا ملتغري املؤهل العلمي ،أفراد عينة الدراسة
 لصاحل املاجستري.

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

عدد سنوات استجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا ملتغري 
 .اخلربة التدريسية

 ثانياً: التوصيات:
    توصي الدراسة باآليت:

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

مكانات املناسبة لتطبيق حمتوى إلالعمل على توفري ا .2
 املنهج بالصورة املطلوبة.

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

 حبيث تشمل خمتلن املناطق التعليمية باململكة. ،احلالية

 :المراجع
الرضا لدى العاملني يف املؤسسات  .(2008).منال عاكن غزالة،أبو 

رسالة  .ة ذوي احلاالت اخلاصةة التابعة لالحتاد األردين لرياضواألندي
  .األردن ،جامعة الريموك ،ماجستري غري منشورة
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متغريات الرضا الوظيفي  .(1993)الرمحن. عبد  احملبوب، حممد. ناجي،آل 
يف عالقتها ببعض العوامل الشخصية لدى عينة من معلمي ومعلمات 
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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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التدريس وفًقا ألساليب التعلم المفضلة لدى طالب الجامعة اإلسالمية  استراتيجيات
 المنورة بالمدينة

 

 بن يوسف شاهين الرحمن عبد
 اجلاععة اسإسالعية -كلية الدعوة

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

 
: هدف البحث إىل التعرف على اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينة املنورة. المستخلص

مجع البيانات، ومت ( طالًبا يف املستويات اخلاعس والسادس والسابع والثاعن. واعتمد البحث على املنهج الوصفي يف 301وتكونت عينة البحث عن )
عة بناء أداتني يف البحث ومها: أداة أساليب التعلم، واستبانة للكشف عن اسرتاتيجيات التدريس، وأشارت نتائج البحث إىل تفضيل طالب اجلاع

جيات التدريس القائمة على اسإسالعية ألسلوب التعلم املتعاون، ويليه أسلوب التعلم املعتمد، مث أسلوب التعلم املتشارك، وكذلك تفضيلهم السرتاتي
الطالب. كما أشارت النتائج إىل عدم اختالف مجيع أساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة نشاط القائمة على ، وأخريًا والطالب نشاط األستاذ

ا ملتغريي نوع الكلية لصاحل طالب الكليات وجد اختالف يف أساليب التعلم وفقً  يف حنياسإسالعية باملدينة 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

وجود عالقة ارتباط دالة بني أساليب التعلم املفضلة لدى طالب إىل وى الدراسي(. وأشار البحث أيًضا للمتغريات الدميغرافية )نوع الكلية، القارة، املست
 اجلاععة اسإسالعية، واسرتاتيجيات التدريس.

 .األسلوب املعريفان، ريتشم -أبعاد عقياس جراشا، نواتج التعلم ،التعلم والتفكري: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
تواجه املنظوعة الرتبوية عدًدا عن التحديات نظرًا   

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

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

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

 بداع والتفاعل النشط والبحث والنقد.التفكري واسإ
وقد حظي عوضـوع الـتعلم والتفكـري باهتمـام البـاحثني يف       

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

 اشــمأبــو ه) الفرديـةعتداخالن يف كل عظـاهر وأشـكال الفـروق 
 .(2007، لاوكم

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

التدريس  هيئة أعضاء يساعد اجلاععة طالب لدى التعلم أساليب
التدريس اليت يتعلمون هبا ويفضلوهنا عن غريها،  ععرفة طرق يف
، ععشـي ويوســف) التعليميـة. العمليـة يف اعهًمـ جـزءاً  وصـفهاب

2014) 
 أشارت األدبيات الرتبوية إىل أن هناك عالقة بني أساليبو     

اليت تتناسب عع الطالب هبدف  دريسالتعلم واسرتاتيجيات الت
ـ أنشـطة تعلمهـم يف ظـل  هإكساهبم املهارات األساسية اليت توج 

حمتويـــــات تعليميـــــة دتلفـــــة وتزيـــــد عـــــن قـــــدرهتم علـــــى التفكـــــري، 
  ,Banehsi, Tezerjani)، كدراســـــةوحتصـــــيلهم الدراســـــي

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

تقود أنشطة التعلم وطرق التدريس اليت يستخدعها املعلم يف 

ذا وك لصف، ألهنا تستطيع عساعدة املعلمني على التدريس،ا
 وتفضيالته يف كل طالب وفقًا خلصائصه املعرفيةالتعاعل عع  

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

2014). 
عــــن تفضـــــيل  (Learning Styles) يُعــــل أســــلوب الــــتعلمو      

ععني عن عوقف آخر، أو تفضيل حالة تعليمية  عوقف تعليمي
عن حالة أخرى. ولكل عتعلم أسلوبه املفضل يف التعلم، فعلى 
سبيل املثال يستمتع بعض الطالب باالسـتماع إىل اااضـرات، 

 القــــراءة يف املكتبـــة، ونــــب آخـــرون أن يعطــــوا ويفضـــل آخـــرون
 ويفضـــــل آخـــــرون حتديـــــد املشـــــكلة والواجبـــــات، ملهـــــاما بعـــــض

التفاعـل  الطـالب بعضويفضل  عن حلول، والبحث بأنفسهم
اللفظـــي، يف حـــني يفضـــل آخـــرون خـــلات الـــتعلم العمليـــة الـــيت 

بعـض  يف حـني أنتتطلب ععاجلة اجلهود يف املواقف التعليمية. 
علـــــى  وعقـــــدرةالطـــــالب لـــــديهم ثقـــــة يف أنفســـــهم وتوجـــــه ذا  

 الدراســة بشــكل عســتقل، ويفضــل آخــرون التفاعــل عــع األقــران
 & ,Rani) وبعــض الطــالب لــديهم حساســية للبيئــة الطبيعيــة

Sharma 2012). 
خدم عفهوم األساليب املعرفية بشكل تباديل عـع تُ وقد اس      

فهوم أسلوب التعلم، إال أن وجود عصطلح األسـلوب املعـريف ع
يف األدب الرتبــــوي أقــــدم عــــن وجــــود أســــلوب الــــتعلم. ويعــــرف 

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

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

Sulak, &Ertekin , 2010). 

يف جمـــال  -بـــاحثنيم الضـــرورة اهتمـــا (2004)ويــرى الزيـــات     
أســـــــاليب وطـــــــرق واســـــــرتاتيجيات  مبالءعـــــــة -اليب الـــــــتعلمســـــــأ

 هـذ  وتكييـف الطـالب، تعلـم ألسـاليب املسـتخدعة التـدريس

 شــدأو  رســأي لــديهم التعلــيم حنــو جيعــل علــى االســرتاتيجيات
لــديهم  الطــالب إن ععظــم إذ هلــم، هبجــة وأكثــر ااحتفاظًــ

 يف حــني أن الــتعلم دون األخــرى، أســاليبلــبعض  تيالـــــــتفض
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 املهـام ملتطلبـات وفًقـا تعلمـه أسـاليب تكييـف ميكنـه همبعضـ

 األكادميية.
 لماليب الــتعســأ جتــا عــن الدراســات  جمموعــةكمــا أظهــرت     

علـم أكثـر اهتماًعا كبريًا باسـتخدام طرائـا التـدريس وصـواًل إىل ت
 طرائــا اخــتالف أن (2011) لنبهــايا ســهولة وفاعليــة، فقــد أكــد

ـــتعلم املفضـــلة لـــدى املتعلمـــني لتـــدريس ا الـــيت تراعـــي أســـاليب ال
تؤدي إىل زيادة التحصيل األكادميي لديهم، وتنمية االجتاهات 

 .التعلماسإجيابية حنو 
أن أساليب التعلم  (2000)وقد ذكر صلي وتاج الدين  

 إذ النسيب، بالثبات األبعاد، وكذلك وتعدد بالتشعب تتصف

 قاعات داخل التدريسية حتسني املمارسات ضوئها يف ميكن

 والتعلم التعليم وأساليب اسرتاتيجيات أفضل واختيار الدراسة

 ختطيط كما أن األساليب، هذ  عن يفضله املتعلمون ملا املناسبة

 متثل اليت للمتعلمني التعلم أساليب خرائط وحتديد التعلم أساليب

 األشياء وتعلم إدراك يف عنهم كل يستخدعها للطريقة اليت صورة

واختيار املعلم  التدريس ترشيد يف واخللات، يساهم واملعاي
 وأساليب تتالءم اليت عداخل وطرائا واسرتاتيجيات التدريس

 نواتج أقصى حتقيا مث وعن املتعلمني، لدى هؤالء املفضلة التعلم

 جهد. وبأقل وقت أقل يف التعلم
 :مفهوم أسلوب التعلم

الـــنفس  وعلـــم إىل أن علمـــاء الرتبيـــة (2015)عظلـــوم تشـــري 
 ( لوصـفLearning Stylesأساليب الـتعلم ) يستخدعون عفهوم

 أثنــاءيف املــتعلم  املتنوعــة الــيت يســتخدعها الوســيطة العمليــات

 التعليمية خلاته تطوير تؤدي إىل التعلم، واليت عواقف عع تفاعله

املـتعلم املعـريف. وعـن أبـرز التعريفـات  دـزون إىل وتضاف اجلديدة
ســـلوب أ أن (Grasha)عـــا ذكـــر  أســـاليب الـــتعلم  يفالـــيت وردت 

االســــرتاتيجية الــــيت يســــتخدعها املــــتعلم عــــن أجــــل  هــــو: الــــتعلم
 التكيف عع عوقف ععني. 

وعندعا يتغري املوقف فإن أسلوب التعلم يتنوع وفقاً لتغري   
وهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن الطريقـــــــة املفضـــــــلة واملعتـــــــادة الـــــــيت . املوقــــــف

 ,Grasha) يســــتخدعها الفــــرد يف تنظــــيم املعلوعــــات، ومتثيلهــــا

األعريكيـــــــة أســـــــاليب الـــــــتعلم ربطـــــــت احتـــــــاد املـــــــدارس و  .(1996
 كــل هبــا يــتعلم الــيت : "الطريقــةابأهنــوعرفتهــا  لطالــبا بشخصــية

 .(266 : 2007 ،)الزغلول واااعيد "أفضل بشكلب الط
 :هي التعلم أساليب أن إىل (546: 2004) الزيات ويشري

 بيسر نيتعلمو  عن خالهلا اليت للكيفية األفراد تفضيالت"
 ."وجتهيزها وععاجلتها املعلوعات استقبال حيث عن فاعليةو 

 الطرق اليت تؤدي: "بأهنا (5 :2009) يسفعرفها اليو  يف حني
بالطلبة إىل تعلم السلوك املفضل يف اكتساب املعلوعات 

 ."واملهارات واالجتاهات وتعديل السلوك
إىل أن هنــاك اتفاقًــا ( 2013)عـن ربيعــة وترزوليـت  ليشـري كــو      

بــالرغم عــن  الــتعلم، أســلوب تعريــف ولس حــالــنف بــني علمــاء
لــــه؛ ولــــذا ظهــــرت  التطبيقــــي اخــــتالفهم حــــول االســــتخدام

 ،عملًيا ععها التعاعل تصنيفات عتنوعة ألساليب التعلم، وكيفية
 أسـاليب أمهيـة عن لا تعكوهن النماذج تعدد إىل النظر ميكن كما

 .الـتعلم يف عمليـة ةرئيسـ كمـداخل اسـتعماهلا شـيوع وبدايـة التعلم
 توجد عدة تصنيفات ألساليب التعلم عنها:و 
وهــــي:  ويتكــــون عــــن أربعــــة أســــاليب :(Kolb)منــــوذج كولــــب  -1

أسـلوب ، و أسلوب الـتعلم االسـتيعايي، و أسلوب التعلم التكيف
 .(Kolb, 1981)أسلوب التعلم التباعدي ، و التعلم التقاري

 ألسـاليب الـتعلم: ويتكـون عـن:  (Gregorc)منـوذج جرجيـورك -2
أســلوب الــتعلم ااســوس ، و الــتعلم ااســوس املتسلســل أســلوب
أســـلوب الـــتعلم ، و أســـلوب الـــتعلم اجملـــرد املتسلســـلي، و العشـــوائ

 .(Gregorc, 1984) ياجملرد العشوائ

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

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

 Dunn) ا ُيشار إليها باعتبارها عكونة عن عدة عناصرمنطاً فرعيً 

& Dunn, 1979) 
 نــــــــويتكون ع (Felder-Silverman) سيلڤرعان -منوذج فيلدر -4

أســــلوب ، و املــــرتوي -أســــلوب الــــتعلم النشــــط أربعــــة أســــاليب:
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، اللفظــي -الــتعلم البصــريأسـلوب احلدســي، و  -الـتعلم احلســي
 .Felder & Silverman, 1988)) الكلي -التتبعي أسلوب التعلمو 

توصال  إذ (Richmann & Grasha)وريتشمان  منوذج جراشا -5
 املســــــــــــتقل األســــــــــــلوب إىل ســــــــــــتة أســــــــــــاليب للــــــــــــتعلم وهــــــــــــي:

(Independent) ـــــــــــــــــابع(  املعتمـــــــــــــــــد األســـــــــــــــــلوب ويقابلـــــــــــــــــه )الت
(Dependent) أســــــــــــلوب الــــــــــــتعلم التعــــــــــــاوي ، و(Collaborative) 

أســـلوب ، و  (Competitive) أســلوب الـــتعلم التنافســي ويقابلــه
الــــــــتعلم  أســــــــلوب ويقابلــــــــه  (Participant)الـــــــتعلم املشــــــــارك

 .(Riechmann & Grasha, 1974)  (Avoidant)املتجنب

أساليب التعلم ميكن تصـنيفها  أن (Grasha)جراشا  ويرى      
وفقاً لألبعاد االجتماعية والوجدانية عثل االجتاهات حنـو الـتعلم 

 همـــامنوذج قاعــا ببنـــاءواملعلمــني والـــزعالء، وغرفــة الصـــف. وقـــد 
علـــى اســـتجابات الطـــالب خـــالل األنشـــطة الصـــفية احلقيقيـــة، 

الــتعلم  أســاليب يف حــنيولـيس علــى القيــاس الكلــي للشخصــية 
 أ وفيمـا يـ (Grasha, 1996) .ضـيالت فرديـة للـتعلمتعـل عـن تف

 توضيح ألساليب التعلم الستة:

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

كما أهنـم نبـون  .(Rani & Sharma, 2012)راي وشارعا  .نفسه
 .الــــتعلم املــــنظم ذاتيــــاً يف غرفــــة الصــــف العمــــل مبرونــــة. ونبــــون

(Nadarajan, Naimie, Abuzaid, Thing, & ElHadad, 2011). 
يفضـــل أن أنـــه مســـات هـــذا األســـلوب لـــدى املـــتعلم وعـــن       

ســــتمع إىل ي أن ا علــــى ذاتــــه ولكــــن عــــن املمكــــنيعمــــل ععتمــــدً 
يفضــل م، و يشــعر بثقــة يف قدراتــه علــى الــتعلن، و أفكــار ارخــري

وفــا ســرعته  املســتقلة والتــدريس الــذي يتــيح لــه التقــدمالدراســة 
ت الــــيت تتطلــــب أن يفكــــر فيهــــا يقــــوم ملــــل املشــــكالة، و الذاتيــــ
ــــ ــــدريس املتمركــــزة حــــول املــــتعلمه، و بذات  يفضــــل طــــرق الت

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

املتعلم الذي يُظهر قلياًل عن حب االستطالع العقلـي، ويـتعلم 

عـــا هــــو عطلـــوب عنــــه فقـــط. كمــــا ينظـــر إىل املعلمــــني واألقــــران 
 باعتبارهم عصدراً للمعلوعات والدعم واملساندة. 

ظهـر فضـول يُ أنـه مسات هذا األسلوب لـدى املـتعلم وعن       
يــرى و فقــط، يســعى لــتعلم عــا هــو عطلــوب عنــه ة، و لغايــحمــدود ل

طـــرق يفضـــل ا، و ميكـــن االعتمـــاد عليهـــ امناذًجـــقـــران املعلـــم واأل
 التدريس املتمركزة 

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

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

  األداء بطريقة أفضل عن ارخرين يف الصف. واملتعلم الذي
يفضـــل األســـلوب التنافســـي يشـــعر بأنـــه جيـــب أن يتنـــافس عـــع 

مسـات هـذا األسـلوب لـدى وعن  ،املتعلمني ارخرين يف الصف
يتسـابا ه، و أفضل عـن أقرانـرس لكي يؤدي عماًل يدأنه املتعلم 

طـر  الكثـري عـن يه، و وتقـدير املعلـم وعكافأتـ عن أجل نيل رضـا
ء  ونــــاول أن يضــــيف إىل ينتقــــد زعــــالم، و األســــئلة علــــى املعلــــ

ة، عوقــــف كســــب أو خســــار  غرفــــة الصــــف تعــــد  م، و اســــتجاباهت
ال يفضــــل طــــرق التــــدريس املتمركــــزة و ة، القيــــادة والرئاســــ نــــبو 

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

 املتعلمون الذين يشعرون بقدرهتم على التعلم بطريقة أفضل عن
مســـات وعـــن  خـــالل عشـــاركة أفكـــارهم عـــع الطـــالب املوهـــوبني.

يتعلم أفضل عن خـالل عشـاركة  أنههذا األسلوب لدى املتعلم 
النســــبة لــــه ة بيالقاعــــة الدراســــم، و األفكــــار ععهــــوتبــــادل  أقرانــــه

ة، ل املشــــروعات اجلماعيــــيفضــــي، و عكــــان للتفاعــــل االجتمــــاع
 .(Nadarajan, et al., 2011) يتعاون عع املعلم وأقرانهو 
وميثـــــل هـــــذا األســـــلوب   (Participant):التشـــــاركياألســـــلوب  -5

املتعلمون الذين يريدون تعلم حمتوى املنهج. ويشاركون ارخرين 
مســـات هـــذا األســـلوب لـــدى وعـــن عنـــدعا يطلـــب عـــنهم ذلـــك. 

 يســــتمتعي، و لدراســــيبـــدي رغبــــة يف تعلــــم ااتـــوى اأنــــه املـــتعلم 
   لفــــدعا يكـــملسؤولية عنيتحمل ادراسية، و ملضور  يف القاعة ال
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ذلــك، طلب عنـه ـــــــــرين عنـدعا يـــــــــارك ارخـــــــــــيش، و ينةــــمبهمـة عع
 . (Nadarajan, et al., 2011) فقطيفعل إال عا يطلب عنه  وال

هـذا األسـلوب املـتعلم  وميثل (Avoidant)نيب األسلوب التج -6
املنهج عن خالل غرفة الصف  ا بتعلم حمتوىالذي يكون عهتمً 

عـع الطـالب ارخـرين أو املعلمـني يف التقليدية. وهو ال يشـارك 
عام فإهنم  وجهوب غرفة الصف. وغري عهتم مبا جيري يف الدروس

 .ال يستمتعون باملناخ الصفي ومبا ندث يف غرفة الصف
ال يشـارك عـع أنه مسات هذا األسلوب لدى املتعلم وعن       

ينزوي بعيـداً عنـد بـدء ي، و أقرانه يف أي نشاط أو عوقف تعليم
ال يســـتهويه تفاعـــل ، و ال نـــب املعلمـــني املتحمســـنيط، و النشـــا

طــرق  يفضــلبعضــهم، و  املعلــم عــع املتعلمــني أو املتعلمــني عــع
 .(Banehsi, et al., 2014)املعلم التدريس املتمركزة حول 

ويتضـــــــح بعـــــــد اســـــــتعراض منـــــــاذج وتصـــــــنيفات عتعـــــــددة        
ألساليب التعلم أن املتعلمني ليسـوا علـى نـوع واحـد عـن حيـث 

الـيت يفضـلوهنا يف الـتعلم، وأن أسـلوب الـتعلم  والنمـاذجاألمنـاط 
املالئــم الـــذي ميكـــن أن يـــؤدي إىل نــواتج تعلـــم جيـــدة يف وقـــت 

 اهتمأقــل وجهــد أيســر هــو عــا يتوافــا عــع رغبــات املتعلمــني وقــدر 
 ودافعيــــة عــــن فيـــؤدي إىل اكتســــاب املعلوعــــات واخلــــلات برغبــــة

 املتعلمني وجيعل عملية التعلم أكثر جذبًا وتشويقاً.
الدراســـات الـــيت تناولـــت أســـاليب وميكـــن اســـتعراض أبـــرز       
هــدفت إىل دراســة  (Weng, 2001)وينــ  أجــرى  فقــد ،الــتعلم

حتديــد العالقــة بــني أســلوب الــتعلم املفضــل وأســلوب التــدريس 
املفضل لطالب اجلاععة املتقـدعني يف جمـاالت أكادمييـة دتلفـة، 

 ةأشــــــارت نتــــــائج الدراســــــة إىل أن ععظــــــم الطــــــالب يف مخســــــو 
أكادمييــة دتلفـة يفضــلون التجربـة النشــطة كأســلوب  ختصصـات

القـائم التـدريس  أسـلوب يفضـل وقليـل عـنهم عـن، عفضلتعلم 
 على البحث واالطالع.

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

 األســاليب، هـذ  تفضــيل الدقهليـة، وأســيوط( علــى الشـرقية،

 طـالب عـن وطالبـة االبًـط( 990) لـدى عينـة عكونـة عـن وذلـك

 الـتعلم توصـلت أسـاليب عقياس وبتطبيا 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 عـن الصـفوف طـالب لـدى اسإجنليزيـة كلغـة أجنبيـة

 اطالبًـ( 390) عـن الدراسـة جمموعـة تـايوان. وتكونـت يف التاسـع

 املفضـــل، الـــتعلم أســـلوب اســتبانة واســـتخدمالثانويـــة،  باملرحلــة
اللغــة. وأظهــرت نتــائج الدراســة  تعلــم رتاتيجياتة اســوعصــفوف

 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 عا واسرتاتيجيات
 (Baykul, et al., 2010)وقــام بـــايكول وآخـــرون        

ــــاسمل  ريتشـــمان -الســـيكوعرتية ملقيـــاس جراشـــا اخلصـــائ  بــــــ
 الصـــــفألســـــاليب الـــــتعلم. ومت تطبيـــــا الدراســـــة علـــــى طـــــالب 

السادس والسابع والثاعن يف عشر عدارس التعليم األساسـي يف  
كونيــا برتكيــا. ومت تطبيــا عقيــاس أســاليب الــتعلم عــرتني بفاصــل 

توصـــلت نتـــائج الدراســـة إىل أن ععـــاعالت و زعـــد قـــدر  شـــهر. 
اليب الـتعلم ريتشمان ألس-الثبات لألبعاد الستة ملقياس جراشا

 كانت عتوسطة. 
الـــتعلم املفضـــلة  أســـاليب (2012) راســـة بلعـــاويد وتناولـــت      

لــدى طلبــة جاععــة القصــيم. واســتخدم جلمــع البيانــات عقيــاس 
( 690) عـن ة  ومت تطبيقه على عينـ ،ألساليب التعلم عرتمجًا للعربية

ـــ عثلـــوا املســـتويات  العنقوديـــة،عشـــوائية الطريقـــة الوطالبـــة ب اطالًب
 الدراسية والكليات املختلفة. 

ــــل        وأشــــارت النتــــائج إىل أن أســــلوب الــــتعلم الفــــردي احت
 54)بنسـبة  ،املرتبة األوىل عن حيث تفضـيله لـدى أفـراد الدراسـة

 ،عن العينة، مث أسلوب التعلم اجلماعي فاحلركي مث البصري%( 
نتـــائج إىل وبعـــد ذلـــك اللمســـي، وأخـــرياً الســـماعي، وأشـــارت ال

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً بـــني الطـــالب والطالبـــات يف أربعـــة 
تفــوق الطــالب علــى الطالبــات يف و أنــواع عــن أســاليب الــتعلم، 
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تفوقـت  يف حنياحلركي والفردي، و  ،ثالثة عنها وهي: اجلماعي
 يف أسلوب التعلم اللمسي.  الطالبات

كمـــا تبـــني وجـــود فـــروق بـــني الطلبـــة عـــن حيـــث عســـتواهم      
 الدراسي يف أسلوب التعلم اللمسي ولصاحل طلبة السنة األوىل.
كمــــا تبــــني عــــدم وجــــود فــــروق بــــني الطلبــــة يف أســــاليب الــــتعلم 

 مجيعها تعزى إىل كل عن ععدالهتم الرتاكمية وختصصاهتم. 
فقــــــــد  (2013) وحاعــــــــد، وجــــــــاهنيدراســــــــة احلــــــــازعي، وأعــــــــا   

طيبـة،  جاععـة طـالب لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليباستقصـت 
 بـني أسـاليب والعالقـة عـدالهتم األكادمييـة،ع علـى التعـرف وكـذا

 املنهج استخدام األكادميية، ومت لديهم وععدالهتم املفضلة التعلم

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

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

 التطبيقية. 
 البيانات وهي: أداتني جلمع واستخدعت 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 املسـتويات، كمـا

 .األكادميية وععدالهتم الطالب لدى املفضلة التعلم
 Baneshi, etوآخــــرونبانيشــــي  وكشــــفت دراســــة      

al.,2014)) الفروق بني الذكور واسإناث يف أساليب التعلم  عن
وفقـــاً لنمـــوذج جراشـــا وريتشـــمان، وكـــذلك الفـــروق يف أســـاليب 
الـــــتعلم وفقـــــاً الخـــــتالف التخصصـــــات العلميـــــة واألدبيـــــة. ومت 

ــــــاس جراشــــــا ــــــا عقي ــــــتعلم علــــــى  -تطبي ريتشــــــمان ألســــــاليب ال
 املشاركني. 

وأشــارت نتـــائج الدراســـة إىل أن أســاليب الـــتعلم الســـائدة       
لــدى اسإنــاث بدرجــة أعلــى عــن الــذكور هــي األســلوب التعــاوي 

تفــــوق الــــذكور علــــى  يف حــــنيوالتشــــاركي وأســــلوب االعتمــــاد. 
وأســلوب االســتقالل. كمــا  اسإنــاث يف أســلوب الــتعلم التجنــيب

 أشـــارت النتـــائج إىل تفـــوق طـــالب التخصصـــات العلميـــة علـــى
 طـــــــالب التخصصـــــــات األدبيـــــــة يف أســـــــلوب الـــــــتعلم التعـــــــاوي

 االعتماد واألسلوب التنافسي.وأسلوب  األسلوب التشاركيو 

 ســــــاليبأ ععرفــــــة إىل (2014) الغاعــــــديدراســــــة وهــــــدفت        
 العزيـز، وععرفـة عبـد امللـك جاععـة طالبـات لـدى ملفضـلةا الـتعلم

 طالبــات املفضــلة لـدى الـتعلم أســاليب بـني االرتباطيـة العالقـة
 العزيـــــز وعالقتهـــــا بـــــاملتغريات )التخصـــــ  عبـــــد امللـــــك جاععـــــة

 ععرفـــة التحصـــيل الدراســـي(، -الدراســـي املســـتوى -األكـــادميي
 جاععـة طالبـات لـدى الـتعلم بـني أسـاليب الفـروق والتفـاعالت

عاً ملتغريات الدراسة السابقة، وتكونـت عينـة تب لعزيزا عبد امللك
 عبــدالعزيز امللــك جاععــة طالبــات عــن طالبــة (618) عــن الدراســة

)عــن  والثانيــة األوىل للســنة واألدبيــة العلميــة لتخصصــاتيف ا
 أساليب عقياس الباحثة واستخدعت  الرابع(، املستوى األول إىل

وتوصــلت الدراســة إىل نتــائج  (،Kolb)لكولــب  املفضـلة الـتعلم
 جاععـة طالبـات لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليب اخـتالف :أمههـا

 الدراسـي واملسـتوى األكـادميي للتخصـ  تبعـاً  عبـد العزيـز امللـك

 بني حصائياً إ دالة عالقة ارتباطية توجد وأنه لدراسي،ا والتحصيل

 توجــد ال أنــه حــني يف األكــادميي، الــتعلم والتخصــ  أســاليب
 والتحصـيل الدراسي واملستوى التعلم أساليب بني ارتباطيةعالقة 

 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 ،ععشي ويوسف) وضّحت دراسةكما       

اععة جبية ريالسنة التحضطالب فضلة لدى ملأساليب التعلم ا
 ،االجتماعيالذكاء عنخفضي و عرتفعي وعتوسطي جازان 

 يففضلة ملالتعلم اوالكشف عن اسإسهام النسيب ألساليب 
الذكاء  عتفاو للطالب  األكادميي بالتحصيل التنبؤ

 عي. االجتما
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 عن اطالبً  (180) عنوتكونت عينة الدراسة األساسية        
طبيا عقياسي طالب السنة التحضريي جباععة جازان. ومت ت

الذكاء و   (Reid) ريد وذجمنضوء  يف فضلةملأساليب التعلم ا
 ىلتوصلت الدراسة إ، وقد نيعن إعداد الباحث االجتماعي

أساليب إحصائًيا بني : عدم وجود فروق دالة ارتيةالنتائج 
 الطالبدرجات  عتوسطات نيبو العشرةفضلة ملالتعلم ا

 باملرحلةالذكاء االجتماعي  وعرتفعي وعتوسطي عنخفضي
أساليب التعلم إحصائًيا بني وجود فروق دالة  وعدم، اجلاععية

وجود أظهرت  يف حني ،تبًعا للتخص  األكادمييفضلة ملا
)السمعي، التحليلي،  أساليب التعلمبني إحصائًيا فروق دالة 

توجد فروق  الو ، ان اسإقاعةكملاالنغالقي، واالنطوائي( تبًعا 
، كما وجدت ةأساليب التعلم العشرإحصائًيا بني بقية دالة 

فضلة ملأساليب التعلم ا نية بـــــــة وعوجبـــــــــعالقة ارتباطية دال
 يـــميبالتحصيل األكاد ية التنبؤـــــــــإعكاناألكادميي ووالتحصيل 

التعلم وأسلوب  املفـــــضـــــــلة،  مــــلـــب التعــــعن خالل أسالي
التعلم املفضلة  بـــــــــعن غري  عن أسالي تنبًؤاأكثر  طياالنبسا

 .األكادميياألخرى بالتحصيل 
 (Khan & Iqbal, 2016) دراسة خان وإقبالتناولت و       

يف التعلم على حتصيل طالب التعلم عن بعد  لوبأس تأثري
يف جاععة  برناعج العامل إقبال، وذلك –الرتبية  عاجستري

، ومت استخدام العينة العشوائية الطبقية، واعتمد إسالم أباد
، وعن استخدام عقياس جراشا وريتشمان ألساليب التعلم

يتمثل يف أن أكثر أساليب التعلم شيوًعا نتائج الدراسة: 
فسي، تناـــالفستقل، ـــــشاركي، فاملـــالتفأسلوب التعلم التعاوي، 

 أسلوب التعلم املتجنب. وًعاـــــأقلها شيو املعتمد، مث 
أثر التفاعل بني حت فقد وضّ  (2016 ،عطر)دراسة  وأعا       

منطني للتعلم اسإلكرتوي واألسلوب املعريف على تنمية املهارات 
، ومتثلت أدوات احلاسوبية لدى طلبة جاععة األقصى بغزة

م اجلانب األدائي املعريف وبطاقة تقيياختبار اجلانب الدراسة يف 
للمهارات احلاسوبية، واختبار األشكال املتضمنة لتقسيم 
الطلبة إىل عستقلني وععتمدين، واستخدم الباحث العينة 

 العشوائية لكال اجملموعتني التجريبيتني األوىل والثانية وعددهم

 .يالتحليلستخدم املنهجني التجرييب والوصفي طالبة، وا (40)
: وجود فروق دالة إحصائًيا بني وعن أبرز نتائج الدراسة       

يف اختبار  عتوسطات درجة طلبة اجملموعتني التجريبيتني
اجلانب املعريف البعدي للمهارات احلاسوبية ترجع إىل أثر 

 غري )عتزاعن/ التفاعل بني منط التعلم اسإلكرتوي املستخدم
ععتمد( على اجملال )عستقل/  واألسلوب املعريف عتزاعن(

اسإدراكي لصاحل املعتمدين يف منط التعلم اسإلكرتوي املتزاعن، 
واملستقلني يف منط التعلم اسإلكرتوي غري ملتزاعن. وكذلك وجود 
فروق بني عتوسطات درجات كل عن الطلبة املستقلني والطلبة 
املعتمدين على اجملال اسإدراكي يف التطبيا البعدي لبطاقة 

اسوبية ترجع إىل التأثري انب األدائي للمهارات احلتقييم اجل
لألسلوب املعريف املتبع، ولصاحل الطلبة املستقلني عن  اسياألسـ
 .اسإدراكي اجملال

 ,Pattamathammalul)وهدفت دراسة باتاعاثالول        

مبملكة طالًبا جاععًيا  (61)ععرفة أساليب التعلم لـــــ  إىل (2017
تايالند، ومت استخدام عقياس جراشا وريتشمان، وععرفة أداء 

يف عهارات التعلم واحلل  الطالب ذوي أساليب التعلم املختلفة
املبدع للمشكالت، وعن أبرز نتائج الدراسة شيوع أسلوب 

 مثالتشاركي، ف %(، 36)التعلم التعاوي عند الطالب وبنسبة 
ارًا يتمثل يف أسلوب نتشاكان أقل األساليب   يف حنياملستقل، 

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

 واملتجنب.
على  (2014) واحلسيد الشمريدراسة وكذلك تعرفت         

ــــر ــــة بــــني أســــاليب الــــتعلم انتشــــارً  أكث ا، وطبيعــــة وشــــكل العالق
أسـاليب الـتعلم والتحصـيل الدراسـي لـدى طلبـة املرحلـة الثانويــة 
يف دولة الكويـت، باسإضـافة إىل التعـرف علـى داللـة الفـروق يف 
أســاليب الــتعلم لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة بــاختالف كــل عــن 
عســـتوى التحصـــيل الدراســـي، والتخصـــ  األكـــادميي )علمـــي، 

يـــــة عينـــــة الدراســـــة عـــــن طـــــالب املرحلـــــة الثانو دي(. وتكونـــــت أ
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ــ (136)بلــ  عــددها  وقــد الــذكور ، ومت اســتخدام أســاليب اطالًب
 التعلم جلراشا وريتشمان، ودرجات حتصيل الطالب. 

وأســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن أن أكثـــر أســـاليب الـــتعلم        
، فالتنافسي، فاملعتمد، ا لدى عينة الدراسة هي: املستقلانتشارً 

ا املتجنـــب، وعلـــى وجـــود املشـــارك؛ وأقلهـــا شـــيوعً مث  ،فالتعـــاوي
ـــــة إحصـــــائيً  ـــــاط عوجبـــــة دال ا بـــــني درجـــــة التحصـــــيل عالقـــــة ارتب

الدراســي، وبــني كـــل عــن أســلوب الـــتعلم )التنافســي، التعـــاوي، 
  التشاركي، املستقل(.

بني عتوسط درجـة  ادالة إحصائيً  اجدت الدراسة فروقً وو        
اســـتجابة طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة عنخفضـــي وعرتفعـــي التحصـــيل 
لصاحل طلبة املرحلة الثانوية عرتفعي التحصيل يف مجيع أساليب 
الـــتعلم. كمـــا وجـــدت فروقـــاً دالـــة إحصـــائياً بـــني عتوســـط درجـــة 
استجابة طلبة املرحلة الثانويـة للتخصصـني العلمـي واألدي حنـو 

ــــــععظـــــم أس اســـــتثناء أســـــلوب الـــــتعلم التنافســـــي، ب الـــــتعلماليب ـ
 .العلمي التخص  بةللصاحل ط

، بأســـاليب الـــتعلماســـرتاتيجيات التـــدريس وحـــول عالقـــة       
 اًل فعــاا ورً د تــدريست الالســرتاتيجياأن ( 2009)يــرى الشــقريات 

 املــتعلم يقـوم عـن خالهلــا الــيتو نــواتج الـتعلم  حتقيـا يف اعهًمـ

 كه ويفسـلو  يف عرغوبـاً  تغيـرياً  سـتحدث والـيت لتعليميـةا بأنشـطته

 الـدور حتديـد إىل عـن مث تـؤدي والـيت لتفكـري وعهاراتـه،ا ممارسـة

واملــتعلم. وجيــب عنــد اختيــار  املعلــم عــن كــلبــه   يقــوم الــذي
أن تُراعـــــــى مجيـــــــع عكونـــــــات املوقـــــــف  اســـــــرتاتيجيات التـــــــدريس

 التعليمــي بكافــة عدخالتــه؛ وذلــك لتمكــني املــتعلم عــن ععاجلــة
 املعلوعــــات واســــرتجاعها، والتعاعــــل عــــع املعلوعــــات عــــن خــــالل

 الفهم واسإدراك السياقي هلا.
 لم أعـرًاــــــــأساليب التعو اختيار اسرتاتيجيات التدريس ويُعد      

ععقــداً ونتـــاج إىل جهـــود كبـــرية عــن أســـاتذة اجلاععـــات خاصـــة 
 اســــرتاتيجيات عنــــد البحــــث عــــن عســــألة التوافــــا والــــتال م بــــني

 م ووفًقا مليوهلملطالهب التدريس وعا يناسبها عن أساليب التعلم
 .(2013، ربيعة وترزوليت) واستعدادهم

 ,Prosser & Trigwellوتريغويـل  ،وصـنف بروسـر        

التــــــدريس الـــــــيت يتبعهــــــا األســــــاتذة يف تـــــــدريس  طــــــرق( (2009
إهنا تقع يف مخسة عناهج دتلفة وعتمايزة  إذ ،املقررات اجلاععية

فيمــــا بينهــــا وختتلــــف يف أهــــدافها وتركيزهــــا علــــى اســــرتاتيجيات 
ـــــــــدريس عع دون غريهـــــــــا، كمـــــــــا أن األســـــــــاتذة يتبنـــــــــون  ينةـــــــــــــــت

ــــــاســـــرتاتيجيات تدري ـــــىترتكـــــز يف تصـــــنيفها  ســــــ جممـــــوعتني  عل
 وهي: 

 ىلـــــدة عمـــــاســـــرتاتيجيات التـــــدريس املعت المجموعةةةةةة األولةةةةة :
 املقـــرر أو ااتـــوى وتتمثـــل يف نقـــل املعلوعـــات أو حمتـــوى أســـتاذ
 األستاذ إىل الطالب. عن املقرر

ـــــى الثانيةةةةةة: المجموعةةةةةة ـــــدريس املعتمـــــدة عل  اســـــرتاتيجيات الت
ن ذاتـه وتتمثـل يف تطـوير أو تغيـري تصـورات الطالـب عــ الطالـب

 ا.هاملقرر أو املادة اليت يتعلم
أسـاليب  (2006) دراسـة عبيـداتويف هذا اسإطار تناولـت        
 وعـدى الرتبيـة االجتماعيـة والوطنيـة ععلمي لدى الشائعة التعليم

لــدى طلبــتهم، وطبــا  املفضــلة الــتعلم أســاليب عــع انســجاعها
ــــة:  الباحــــث أداتــــني: األوىل: أســــاليب التعلــــيم الشــــائعة، والثاني
 أســاليب الــتعلم املفضــلة علــى عينــة عــن طــالب املرحلــة الثانويــة

 ا وطالبــــــــة،طالًبــــــــ (1071) األدي يف األردن(، وعــــــــددهم )الفــــــــرع
يـة: أن أكثـر أسـاليب التعلـيم توخلصت الدراسـة إىل النتـائج ار

شيوعاً لدى ععلمي الرتبية االجتماعية والوطنيـة هـي األسـاليب 
الـــيت تـــوازن بـــني دور املعلـــم واملـــتعلم، وأن أقـــل أســـاليب التعلـــيم 

الــيت تــلز دور املــتعلم،  تفضــياًل عــن قبــل الطلبــة هــي األســاليب 
وكــذلك تبــني أن أكثــر أســاليب الــتعلم تفضــياًل عــن 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 توافا بني        

أســاليب التعلــيم الشــائعة وأســاليب الــتعلم املفضــلة فيمــا يتعلــا 
باألســـاليب الـــيت تـــلز دور املـــتعلم واألســـاليب الـــيت تـــوازن بـــني 

علـــى وجـــود توافـــا بـــني  دلـــت النتـــائج يف حـــنياملعلـــم واملـــتعلم، 



 ...اععة اسإسالعية اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلعبد الرمحن بن يوسف شاهني: 

 

23 

املفضلة الـيت تـلز دور التعلم  أساليب التعليم الشائعة وأساليب
  املعلم.
 ,Powell & Bordloi) وتعرفــت دراســة بويــل وبوردلــوي      

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

املتعلمــني قــد أدوا بشــكل أفضــل عنــدعا عملــوا يف فــرق تعاونيــة 
أكثر عـن الـتعلم مبفـردهم، كمـا حقـا املشـاركون يف فـرق الـتعلم 

 الدراســي والفعاليــة الذاتيــة التحصــيل التعــاوي درجــات أعلــى يف
 الفردي. يف حــــــــــــــــــالة العمـــــل  عقارنة بزعالئهم

اجتاهـــات الطـــالب ( 2007)الكي ــــــــــــواستقصـــت دراســـة امل       
اسرتاتيجيات تدريس الثقافة اسإسالعية يف كليـات املعلمـني  حنو
اململكة العربية السـعودية، وقـد مت تطبيـا هـذ  الدراسـة علـى  يف

عـــــــن طـــــــالب كليـــــــات املعلمـــــــني،  اطالبًـــــــ (114) عينـــــــة عقـــــــدارها
إعداد عقياس ومت واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 

اجتاهــات الطــالب حنــو اســرتاتيجية تــدريس الثقافــة اسإســالعية، 
: أن اجتاهات طـالب كليـات املعلمـني عا يأ  النتائجأبرز عن و 

ـــــى  ـــــدريس الثقافـــــة اسإســـــالعية القائمـــــة عل حنـــــو اســـــرتاتيجيات ت
التفاعـــــل بـــــني األســـــتاذ والطالـــــب أفضـــــل عـــــن اجتاهـــــاهتم حنـــــو 

العية القائمـــة علـــى نشـــاط اســـرتاتيجيات تـــدريس الثقافـــة اسإســـ
األستاذ، واجتاهاهتم حنو اسرتاتيجيات تدريس الثقافة اسإسالعية 

اجتاهـات طـالب كليـات  يف حـنيالقائمة على نشاط الطالب، 
املعلمـــني حنـــو اســـرتاتيجيات تـــدريس الثقافـــة اسإســـالعية القائمـــة 
علـــى نشـــاط األســـتاذ أفضـــل عـــن اجتاهـــاهتم حنـــو اســـرتاتيجيات 

اسإسالعية القائمة على نشاط الطالب، وكذلك تدريس الثقافة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عتوسطات استجابات 
طــــالب كليــــات املعلمــــني تتعلــــا باجتاهــــاهتم حنــــو اســــرتاتيجيات 

 األربعة تدريس الثقافة اسإسالعية تبعاً ملتغريات الدراسة املستقلة
يف  عســــتوى الطالــــب الرتاكمــــي، ملعــــدلا)الكليــــة، التخصــــ ، 

 .الثقافة اسإسالعية( عقرر
 ,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 بالواليات جاععات بإحدى البيئية العلوم عقرر

 النتــائج ا، وأظهــرتالًبــط (229)وكــان جممــوع العينــة  األعريكيــة،
 بنسـبة حـول املـتعلم املتمركـزة االسـرتاتيجيات اسـتخدام فاعليـة

 عقـرر العلـوم يف الطـالب حتصـيل عـن لكبـريةا الفصـول يف كبـرية

عــن  النـوع هـذا اســتخدام حنـو لـديهم اسإجيــاي، واالجتـا  البيئيـة
 االسرتاتيجيات.

اســـــــرتاتيجيات عــــــن  (2016) ة املفرجــــــيـــــــــــــــدراسوكشــــــفت       
 وعـدى االجتماعيـة اتـالدراسـ ععلمـي لـدى الشـائعة التـدريس

 طلبـتهم، لـدى املفضـلة التـدريس اسـرتاتيجيات عـع جاعهاسـان

عـن ععلًمـا  (342) ي، وتكونت العينة عـنالوصف املنهج واستخدم
 اســـرتاتيجيات التـــدريس قيـــاسوالطـــالب، واســـتخدم عاملعلمـــني 

 وعقيـــاس االجتماعيـــة، الدراســـات ععلمـــي الشـــائعة لـــدى

 .لبتهمى طدضلة لاملف لتدريسا اسرتاتيجيات
وجماالهتــا  التــدريست ســرتاتيجياا شــيوع :النتــائج وعـن أبــرز     
 كمـا أن )كبـرية(، الجتماعيـة بدرجـةا الدراسـات ععلمـي لـدى

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

شـيوع  درجـة علـى املوافقـة درجـةل املتوقعـة والتكـرارات املالحظـة
 الدراســات ععلمــي قبــل عــن ملســتخدعةا التــدريس اســرتاتيجيات
 ملتغـري يُعـزى طلبـتهم نظـر عـن وجهـة فضيلهات ودرجة االجتماعية

 .الرتبوي( )الطرف
 باملرتبـة جـاءت اسإلقـاء اسـرتاتيجيات أن أظهـرت الدراسـة      

 الــذا  باملرتبــة الــتعلم اســرتاتيجيات جــاءت يف حــني األوىل،
 ععلمــي لـدى الشـائعة التـدريس السـرتاتيجيات بالنسـبة األخـرية
 عـن تفضـيالً  االسـرتاتيجيات أعـا أكثـر  الجتماعيـة،ت االدراسـا

األوىل، يف  باملرتبـة اسإلقـاء سـرتاتيجياتت ااءجـ فقـد الطلبة قبل
 .األخرية باملرتبة وتنميته التفكري تعليم سرتاتيجياتا جاءتحني 

ـــــــد البحـــــــث اويتمثـــــــل حمـــــــور االهتمـــــــام يف هـــــــذ         علـــــــى تب
 اســــرتاتيجيات التــــدريس وفًقــــا لتصــــنيفها الثالثــــي املعتمــــد علــــى
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وعها واختالفها واملتعلم وذلك لتنالعملية التعليمية: املعلم  طيبق
ـــــى  :أ واملتمثلـــــة فيمـــــا يـــــ اســـــرتاتيجيات التـــــدريس املعتمـــــدة عل

، اســرتاتيجيات التــدريس املعتمــدة علــى املعلــم واملــتعلم، و املعلــم
 .املتعلماسرتاتيجيات التدريس املعتمدة على و 

ذا التصنيف ألساليب الـتعلم عناسبة ه كما أن الباحث يرى      
 أســـــاليب الـــــتعلم جلراشـــــا وريتشـــــمان وهـــــي:عقيـــــاس  ألبعـــــاد وفًقـــــا
ــأسل ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتعلم املســــتقل وبـ أســــلوب ، و أســــلوب الــــتعلم املعتمــــد، و ال

ــــــتعلم التعــــــاوي ــــــتعلم التنافســــــي، و ال ــــــتعلم  وأســــــلوب، أســــــلوب ال ال
 .)التجنيب( التعلم املتجنب وأسلوب، التشاركي
 السابقة، وقد اختارأساليب التعلم  البحث اتناول هذيو         

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

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

ن ععرفــــة األســــتاذ واطالعــــه علــــى منــــاذج وعناصــــر كمــــا أ      
الـــــتعلم ميكنـــــه عـــــن إعــــادة تنظـــــيم البيئـــــة واسإجـــــراءات  أســــاليب

التعليمية ليغري يف أساليبه التعليمية عـن طـرق اااضـرة التقليديـة 
إىل الصــف املـــرن الـــذي يواجـــه االجتاهـــات املختلفـــة، وحتـــديات 

 ب اجلاععـةالتدريس يف جمال التنوع الثقـايف والفكـري لـدى طـال
 لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليب ععرفـة وتسـاعد (.2012)بلعـاوي، 

 تـتالءم وتقومي تدريس واسرتاتيجيات طرق اختيار على املتعلمني

 املعلمني واملتعلمني. أداء حتسني على يساعد مما ععه؛

 :البحثمشكلة وأسئلة 
 كليــــات  نظــــرًا الخــــتالف طبيعــــة التخصصــــات العلميــــة يف     

اسإســـــــالعية وتنوعهـــــــا بـــــــني العلـــــــوم الشـــــــرعية والعربيـــــــة اجلاععـــــــة 
واالجتماعيــــــــــة والتخصصــــــــــات العلميــــــــــة املختلفــــــــــة، وكــــــــــذلك 
اهتماعــــات الطــــالب حنــــو بعــــض التخصصــــات دون األخــــرى، 

 عن طبيعة الفروق الفردية والقـدرات العقليـة فيمـا بيـنهم؛ فضاًل 
ب اجلاععة فإنه عن الطبيعي اختالف أساليب التعلم لدى طال

بعــض؛ ممــا يعــد وجــود حاجــة علحــة هم لبعضــها دون وتفضــيل

وقائمــــة للتعــــرف علــــى أســــاليب الــــتعلم املفضــــلة لــــدى طــــالب 
ــــدريس  اجلاععــــة اسإســــالعية )طــــالب املــــنح(، واســــرتاتيجيات الت

  املالئمة ألساليب التعلم.
العه ــــــــــــــــكلة اطــــــــــــــــوممــا دفـــع الباحـــث أيًضـــا لدراســـة املش       

ــــــعلـــــى ع ـــــائج وتوصـــــيات بعـــــض اــ ـــــه نت الدراســـــات  توصـــــلت إلي
أن الطـــالب يفضـــلون أســـاليب تعلـــم والـــيت أشـــارت إىل  واألملـــاث
كدراســة   ،إعكانـاهتم وقــدراهتم واسـرتاتيجيات التـدريسعـع  تتناسـب
 بتحديـد املدرسـون يَعـيَ  أن بضرورة اليت أوصت( 2010) العلوان

 وفقـاً  لتدريسـهم خيططـوا وأن تعلـم، أسـاليب عـن يفضله الطلبـة عا
 (2016، الشــــمري والشــــمريدراســـة )، و النــــادي أيهلـــا، ودراســــة 
 بــإجراء املزيــد عــن الدراســات املرتبطــة بالعالقــة بــني والــيت أوصــت

 الـيت التـدريس اسـرتاتيجية ونـوع تفضـيالً  ألكثـرا  أسـلوب الـتعلم
أكـدت الـيت  (هــ1434) الفّعـال، ودراسـة الغاعـدي التعلم إىل تقود
االهتمـــام بـــالتعرف علـــى أســـاليب الـــتعلم لـــدى الطـــالب يف  علـــى

مجيـــع املراحـــل الدراســـية، وتنويـــع طـــرق التـــدريس، وتطـــوير املنـــاهج 
ـــــتعلم، ودراســـــة   احلـــــازعي)الدراســـــية مبـــــا يتناســـــب عـــــع أســـــاليب ال

 بعـــني االعتبـــار ضـــرورة األخـــذتـــرى والـــيت  (2013 ،نوآخـــري
ــالت أسـاليب وتنوع لتدريس،د اعن للطالب التعلم أساليبب  دريســـــ

 مبا املتنوعة السمعية والبصرية الوسائل املعلمني، واستخدام عن قبل
 تبًعـا ألسـاليب ملريـة والـتعلم قدراتـه بتنميـة طالـب لكـل يسـمح
 إليه. املفضلة التعلم

وانطالقًا مما سـبا فإنـه ميكـن الكشـف عـن خـالل أسـاليب         
عـــن اســـرتاتيجيات التـــدريس املفضـــلة لـــدى طـــالب اجلاععـــة  الـــتعلم

 –إنــه مل تــأتا دراســة ســابقة يف البيئــة االيــة والعربيــة إذاسإســالعية، 
تناولـت هـذ  املتغـريات والعالقـة بينهـا،  -على حد اطالع الباحـث
عــن  اسإجابــةاول نــ يالــذ البحــث اهلــذوعــن هنــا جــاءت احلاجــة 

 السؤال الرئيس: 
استراتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم المفضلة  ما

 ويتفرع عنه  لدى طالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،
 ية:تاألسئلة الفرعية ار



 ...اععة اسإسالعية اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلعبد الرمحن بن يوسف شاهني: 
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عــــــــا أســــــــاليب الــــــــتعلم املفضــــــــلة لــــــــدى طــــــــالب اجلاععــــــــة  -1
 اسإسالعية؟ 

عــا اســـرتاتيجيات التـــدريس املفضــلة لـــدى طـــالب اجلاععـــة  -2
 اسإسالعية؟ 

اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب عــا عــدى  -3
 اجلاععــــــــة اسإســـــــــالعية باملدينـــــــــة املنـــــــــورة تبًعـــــــــا للمتغـــــــــريات

ـــــة )نـــــوع الكليـــــة، القـــــارة، املســـــتوى الدراســـــي،  الدميوغرافي
 املعدل الرتاكمي(؟

  ضلة لــدىــــــــعــا عــدى اخــتالف اســرتاتيجيات التــدريس املف -4
 للمتغــريات طــالب اجلاععــة اسإســالعية باملدينــة املنــورة تبًعــا

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

 هــــل ختتلــــف اســــرتاتيجيات التــــدريس بــــاختالف أســــاليب -5
 ؟املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينةالتعلم 

 : البحثأهداف 
 :ارتيةحتقيا األهداف  إىل البحثيسعى        

طـــــالب اجلاععـــــة  لـــــدىأســـــاليب الـــــتعلم املفضـــــلة  فتعـــــر  -1
 اسإسالعية. 

 طـــالب لـــــــــــدىلة ـــــــــات التـــدريس املفضـــــــــتعــرف اسرتاتيجي -2
 اجلاععة اسإسالعية. 

 أســـاليب الـــتعلم املفضـــلة لـــدى بـــنيالكشـــف عـــن الفـــروق  -3
ــــا للمتغــــريات  ــــة طــــالب اجلاععــــة اسإســــالعية تبًع الدميوغرافي

ـــــــــة، القـــــــــارة، املســـــــــتوى الدراســـــــــي، املعـــــــــدل  )نـــــــــوع الكلي
 (؟الرتاكمي

 املفضلة اسرتاتيجيات التدريس بنيالكشف عن الفروق  -4
ـــــــــا للمتغـــــــــريات  ـــــــــدى طـــــــــالب اجلاععـــــــــة اسإســـــــــالعية تبًع ل
ـــــة )نـــــوع الكليـــــة، القـــــارة، املســـــتوى الدراســـــي،  الدميوغرافي

 (؟املعدل الرتاكمي

التحقـــا عـــن اخـــتالف اســـرتاتيجيات التـــدريس بـــاختالف  -5
أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب اجلاععــة اسإســـالعية 

 املنورة؟باملدينة 

 : البحثأهمية 
  :أ مما ي البحثتتضح أمهية       

واملتمثـل  البحـثتناوله يأمهية وطبيعة عتغريات املوضوع الذي  .1
لـــــــدى  الكشـــــــف عـــــــن اســـــــرتاتيجيات التـــــــدريس املفضـــــــلةيف 

عــن خــالل أســاليب الــتعلم املفضــلة الــيت تســاعد يف الطالــب 
وحتســــــني عمليــــــة التعلــــــيم، ورفــــــع عســــــتوى التحصــــــيل  تعزيــــــز

 األكادميي.
 عدخالً عهًما د  ( تعالبحثب التعلم )عوضوع ـــألن أسالي .2

 يســاعد أعضــاء هيئــة التــدريس يف حتديــد واختيــار عــا يفضــله
 عمليــةيف  عناســبةالطــالب عــن اســرتاتيجيات وطــرق تــدريس 

 التدريس.
 يتنـاول مجيـع ختصصـات اجلاععـة كونـه  يستمد املوضوع أمهيتـه .3

ــالنظريــة والعلميــة، لــذا فهــو إضــافة علميــة جديــدة يف جم ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  الــ
 امليدانية. البحثعن خالل نتائج  البحث

لفــــت نظــــر القــــائمني علــــى التعلــــيم اجلــــاععي وتطــــوير  ألمهيــــة  .4
عـــن ممارســـة أســـاليب الـــتعلم واســـرتاتيجيات وطـــرق التـــدريس، 

عنــاهج التعلـيم واملقــررات اجلاععيـة؛ لالرتقــاء بالتــدريس خـالل 
 اجلاععي.

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

 : البحثحدود 
 اسرتاتيجيات التدريس وفًقا البحثتناول  الحد الموضوعي:

 -ضوء أبعاد عقياس جراشا يف ألساليب التعلم املفضلة
 .  (Grasha-Richmann) ريتشمان

يف كليـــات  علـــى الطـــالب البحـــثمت تطبيـــا  :الحةةةد المكةةةاني
للمســــتويات الدراســــية عــــن  اجلاععــــة اسإســــالعية باملدينــــة املنــــورة

 اخلاعس إىل الثاعن.
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 هـ1437/1438العام اجلاععي الفصل الثاي عن  الحد الزماني:
 

 : البحثمصطلحات 
 كن حتديد عصطلحات البحث احلايل على النحو ار :مي    

 استراتيجيات التدريس:
"سياق عن طرق التدريس اخلاصـة  اسرتاتيجيات التدريس هي     

واملتداخلــــة، واملناســــبة ألهــــداف املوقــــف التدريســــي والــــيت  والعاعــــة،
ميكــن عــن خالهلــا حتقيــا أهــداف ذلــك املوقــف بأقــل اسإعكانــات، 

أجــــود عســــتوى ممكــــن؛ لتحقيــــا املخرجــــات املرغوبــــة لــــدى  وعلــــى
 .(10 : 2015، السلييت) الطالب"
: جمموعة عن إجرائًيا بأهنا اسرتاتيجيات التدريسوتعرف         

ويفضـلوهنا  الطـالب اليت يـتعلم هبـا اخلاصة والعاعة التدريس طرق
نموذج ل وفًقا للتفضيالت الشخصية ألساليب التعلم عن غريها
ـــــــك بـــــــاختالف (Grasha-Richmann) وريتشـــــــمان جراشـــــــا ، وذل

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

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

املعلوعــات، والتفاعــل عــع األقــران واملعلــم، واملشــاركة يف جتــارب 
 .التعلم، وأساليب ععاجله املعلوعات

على  املتعلم درجة: أساليب التعلم إجرائًيا بأهناوتعرف       
-Grasha)وريتشمان  نموذج جراشالساليب التعلم أ عقياس

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

الدراسي،  املستوى لكلية، القارة،اوفًقا الختالف واملفضلة هلم 
 .ملعدل الرتاكميا
 
 
 
 
 

 وإجراءاته البحثمنهج 

 :البحثمنهج 
ملناسبته  املسحي الوصفيمت االعتماد على املنهج        

التعرف على اسرتاتيجيات  هدف إىلي إذ ،البحثألهداف 
ساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة أل وفًقا التدريس

 اسإسالعية.
 :البحثمجتمع 

 عن مجيع طالب اجلاععة اسإسـالعية البحثكّون جمتمع ت      
اخلـــــــاعس يف املســـــــتويني باملدينـــــــة املنـــــــورة )املـــــــنح والســـــــعوديني( 

بلــــ  و  .)الســـنتني الثالثــــة والرابعـــة( والســـادس، والســـابع والثــــاعن
 (هـ1437، اجلاععة اسإسالعية) ،طالًبا (3735) عددهم اسإمجايل

  :البحثعينة 
ــــــتتكو       ــــــة عــــــن البحــــــثعينــــــة  ن  (301) يف صــــــورهتا النهائي

علــــى الفئــــة املســــتهدفة،  اســــتبانة( 530) توزيــــعمت وقــــد  طالـــب،
؛ لعدم استبانة (35) ، ومّت استبعاداستبانة (400) واسرتجع عنها

؛ لعـــدم اســـتبانة (22) عليهـــا، كمـــا اســـتبعد اكتمـــال اسإجابـــات
، وقد بلغت العينـة يف استبانة( 42) جدية املستجيبني، ومت فقد
 .طالب (301)صورهتا النهائية َوفْـًقا لذلك 

 باستخدام الطريقة العشوائية البحثالباحث عينة  واختار     
 ســــــــاجلاععة اسإسالعية يف املستويات اخلاع الطبقية عن طالب

 يف هذ  املستوياتألن الطالب والسابع والثاعن؛  السادسو 
إىل املستوى العمري والعقلي الذي تنضج فيه خلهتم،  ونيصل

 يُبدونو لات واملعلوعات ــــــــارف واخلـــــــتهم عن املعــــوتزداد حصيل
وأساليب التعلم واسرتاتيجيات  كبريًا بالدراسةاهتماًعا  
حتديد أساليب التعلم املفضلة بالنسبة ا ميكنهم ذلو التدريس، 
ات ــــــــــــأكثر وعًيا وقدرة للحكم على اسرتاتيجي مث هلم، وعن
يستخدعها أعضاء هيئة التدريس باجلاععة وتقع يت ــــالتدريس ال
توزيع أفراد  (1) ويوضح اجلدول التفضيل هلم. رةــــــــضمن دائ
 ث.ملتغريات البح العينة وفقاً 



 ...اععة اسإسالعية اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلعبد الرمحن بن يوسف شاهني: 
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 1 جدول
 لمتغيرات البحث وفقاً عينة ال أفراد توزيع

 

 البحث:أدوات 
 احلايل جمموعة عن البحثستخدم الباحث لتحقيا أهداف ا

 :على النحو ار األدوات 
  :أواًل: استبانة استراتيجيات التدريس المفضلة

السرتاتيجيات التدريس املفضلة  استبانةقام الباحث ببناء     
اسإسالعية الشرعية واألدبية كليات اجلاععة طالب   لدى

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

الرجــــــوع إىل األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات 
 (25) لنهائيةا قد بل  عدد فقراهتا بصورهتاالعالقة باملوضوع. و 

لحوظات ع يف ضوء إجراء التعديالت املناسبةبعد  عبارة
البيانات وتتكون عن قسمني: األول:  وتوجيهات ااكمني،

العاعة، وتشمل: نوع الكلية، واملستوى الدراسي، والقارة، 
 حماور هي: ةثالثواملعدل الرتاكمي. والثاي: واشتمل على 

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

 (12) ، ونتوي علىالقائمة على نشاط األستاذ التدريس

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

 اسرتاتيجيات تدريس. 

ـــــاس       ليكـــــرت اخلماســـــي لتحديـــــد عســـــتوى واُســـــتخدم عقي
التفضــــيل )عوافا بشدة، عوافا، غري عوافا، غري عوافا بشدة، 

 غري عتأكد(.
 :استراتيجيات التدريس الستبانة صدق المحكمين

 (10)على  عرضها االستبانة مت عضمون صدق عن للتحقا     

 يف املنـــــــاهج وطـــــــرق التـــــــدريس املتخصصـــــــني عـــــــن األكـــــــادمييني
علـى  االطـالعوبعد  والدراسات اسإسالعية، والعلوم(،)العاعة، 

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

ى علــــشــــرًا ؤ ع قــــرات االســــتبانةف ىعلــــ ااكمــــني عوافقــــة ععظــــم
 صـــــورهتا االســـــتبانة يف، وبنـــــاًء عليـــــه مت بنـــــاء دق عضـــــموهناصـــــ

 النهائية.
 :استراتيجيات التدريسالستبانة  االتساق الداخلي

 هاـــــمت الَتحق ا عن االتساق الداخلي ااور االستبانة بدرجت    
 (50) تطبيـــا االســـتبانة علـــى عينـــة اســـتطالعية قواعهـــابالكليـــة، 

طالباً يف الكليات  (25) طالًبا عن دتلف كليات اجلاععة، بواقع
ـــــة، و ـــــاً  (25)الشـــــرعية واألدبي ـــــة، يف طالب ـــــات العلمي مت  إذالكلي

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

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

 النسبة العدد مستوى المتغيرات المتغيرات

 املستوى الدراسي
 % 40.9 123 اخلاعس والسادس

 % 59.1 178 السابع والثاعن

 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 عقبول
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 2 جدول
 درجة كل محور بالدرجة الكلية ل (Person)بيرسون  معامل ارتباط

 (0.01)دالة عند   **      
أن قيم ععاعل االرتباط بني حماور  (2) يتضح عن اجلدول

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

يشري  وهذا(، 0.01) دالة إحصائيًا عند عستوىعوجبة و مجيعها 
 الداخلي.االتساق بدرجة عالية عن تمتع ت االستبانةإىل أن 

 بات استبانة استراتيجيات التدريس:ث
 3 جدول

  ستبانةاور االمح قيمة معامل الثبات والصدق الذاتي لكل محور من

تتصـــف ئصـــائ  جيـــدة البحـــث ســـبا يتضـــح أن أداة  ممـــا    
 ؛ ممـــا يعـــد أن االســـتدالالت الـــيتوالثبـــات حيـــث الصـــدق عـــن
اسه ـــــــــــــمبـا مت قي طة وبدقـةــــعرتب ستكونا البحث هبا هذ خرجيس
 البحث. تطبيقها وتعميمها على جمتمع دــــــــــــعن

 ثانياً: مقياس أساليب التعلم 
ــــد أســــاليب      ــــات وحتدي ــــاس ومجــــع البيان ــــاء املقي لتصــــميم وبن

ــــر لـــى اأُلطع عمت االطـــال البحـــثلـــدى عينـــة  ةالـــتعلم املفضـــل ــــــ
بعـض  عراجعـة بعـد التعلم، وكـذلك أساليب النــــــــــــــظرية مبوضوع

 لقيــــاس هــــدفت الــــيتيــــة واألجنبالعربيــــة  واالختبــــارات املقــــاييس
ــــأس ـــتعاليب ــــــــــــــــــــــ والدراســـات والبحـــوث واألدوات  لم املفضـــلةال

-Grasha) منــــوذجالــــتعلم، كمــــا يف  أســــاليب املتعلقــــة مبوضــــوع

Riechmann, 1996)، ــــات للتأكــــد عــــن ــــام ثب  االســــتبانة ق
 (،(Alpha Cronbach's)) كرونباخ  ألفا ععادلة باستخدام الباحث

وتُعد  (،0.841) اعلةالثبات لالستبانة ك بلغت قيمة ععاعلوقد 
لذا و ؛ العلوم اسإنسانية وعقبولة وفا عقاييس هذ  القيمة عرتفعة

 وصاحلة ألغراض البحث.  ةـــــــتثاب األداة د  تع

 والصـــدق الـــذا  قيمـــة ععاعـــل الثبـــات( 3) ويوضــح اجلـــدول    
 لكل حمور عن حماور االستبانة.

 ضوء يف التعلم ألساليب (2014، يوسفو  ععشي) وعقيــــــاس      

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

البحـث  واعتمـد .(Romero, & Tepper, 1992) وتـوبيري وروعـريو
 (Grasha-Richmann, 1996)وريتشــــمان  جراشــــااس عقيــــعلــــى 
إنه ميثل أحد  إذترمجته إىل اللغة العربية؛ متت و  اسإجنليزية،باللغة 

الـــتعلم،  أســـاليب جمـــال عقـــاييسالـــيت تناولـــت  النمـــاذج الرئيســـة
الــــــتعلم املفضــــــلة لــــــدى  أســــــاليب الكشــــــف عــــــن ويهــــــدف إىل

الطالب، كما أن املقياس يتضمن أساليب تعلم تكتسب أمهية 
يف جمــال االســتخدام التطبيقــي لطــرق واســرتاتيجيات التــدريس، 

أو أســـاليب تعلـــم،  أبعـــاد (6) تقـــيس ،عبـــارة (60)ويتكـــون عـــن 
عبارات لكل بعد أو أسـلوب عـن أسـاليب الـتعلم ( 10) ومبعدل

املتنــــــــافس،  -واملتعــــــــاون املعتمــــــــد، -الســــــــت وهــــــــي: املســــــــتقل
املتجنـــب، وجــــاءت بصـــورة عتصــــلة. مليـــث تقــــيس  -واملشـــارك

 معامل االرتباط المحاور

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

 ** 9020. (واألستاذ الطالب اطـــــــــعلى نش اسرتاتيجيات التدريس القائمة) الثالث:

 الذاتيالصدق  معامل معامل الثبات عدد العبارات المحاور
 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 اطـــــــــاسرتاتيجيات التدريس القائمة على نش) الثالث:

 0.917 0.841 25 الكلي
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األخرى األسلوب املقابل لـه علـى القطـب ارخـر وهـو أسـلوب 
ويف ضـــوء ذلـــك اعتمـــد . الـــتعلم املعتمـــد، وهكـــذا بقيـــة األبعـــاد

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

يف عبــارات البلغــت  إذتلــك األبعــاد،  ألســاليب الــتعلم يف ضــوء
 بعد التعديل. عبارة (30) صورهتا النهائية

 :أساليب التعلم لمقياس صدق المحكمين
مت التأكــد عــن الصــدق عــن خــالل عــرض عقيــاس أســاليب      

املختصـــني يف علـــم الـــنفس الـــتعلم علـــى جمموعـــة عـــن ااكمـــني 
 حمكمـني.( 8) والصحة النفسية وعلم الـنفس الرتبـوي، وعـددهم

وذلـــــك سإبـــــداء آرائهـــــم واحلكـــــم علـــــى عـــــدى صـــــدق عضـــــمون 
ارخـــر  هابعضـــ تعـــديل بعـــض العبـــارات وحـــذف العبـــارات، ومت

ــــــا لتوجيهــــــات ااكمــــــني، وقــــــد أشــــــار  عراعــــــاة لالختصــــــار وفًق
لتحقيـــا اهلـــدف عنـــه، إىل عناســـبة عفـــردات املقيـــاس ععظمهـــم 

 %( 800) واسإبقـــاء علـــى العبـــارات الـــيت حظيـــت بنســـبة اتفـــاق

عبارة قابلة ( 30)ن املقياس يف صورته النهائية عن فأعلى، مث تكو  
 للتطبيا.

 ثبات مقياس أساليب التعلم:
 كرونباخألفا  حساب ععاعل الثبات عن طريا حساب  متّ      
(Alpha Cronbach's) ، ّن املقياس يتمّتع بدرجة أتبنّي و

 الكلي للمقياسععاعل الثبات بلغت قيمة  إذثبات عرتفعة، 

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

بفاصل  تخدام طريقة إعادة التطبياسس باياحساب ثبات املق
، وذلك على العينة االستطالعية يوًعا زعد عقدار  مخسة عشر

 الطبقية باستخدام الطريقة العشوائيةواليت مت اختيارها  ذاهتا
طالبًا يف الكليات الشرعية ( 25) بواقع، و طالًبا( 50) وعددها

يتبني عن  كما الكليات العلمية،يف طالبًا  (25)واألدبية، و
 (:4)اجلدول 

 4جدول 
 معامالت الثبات، والصدق الذاتي لمقياس أساليب التعلم الستة باستخدام طريقة إعادة التطبيق

أن قيم ععاعالت الثبات تراوحت  (4) يتضح عن اجلدول   
ــ( 0.875 إىل 0.615) عــا بــني  إحصــائياً عنــد عســتوى ةوهــي قــيم دال

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

كمــا يتضــح عــن اسإجــراءات الســابقة أن عقيــاس أســاليب   
يتمتع بدرجة عالية عن الصـدق والثبـات، ليصـبح بـذلك  التعلم
 (6) ارة تقيســـــــعب( 30) النهائيةه ـــــــعبارات املقياس يف صورت عدد

 .أساليب تعلم دتلفة كما هو يف صورته النهائية

 :ةاإلحصائيساليب األ
مت لتحقيا أهداف البحث، واسإجابة عن أسئلته،         

حلسابية ا املتوسطات، و ت والنسب املئويةستخدام التكراراا
 Alpha)ألفا كرونباخ ععاعل الثبات ، و واالحنرافات املعيارية

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

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

Way ANOVA) ،وعربع كاي لالستقاللية (Chi-Square for 

 معامل الصدق الذاتي 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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independence)  ، فاي وكراعر قيمة اختباري و(Phi and 

Cramer's V). 
 :ومناقشته الميداني البحثنتائج 

 وعبوبة وعناقشته وتفسري  عرتبة البحثعرض نتائج سيتم     
 على النحو ار : األسئلةحسب 

 لدىما أساليب التعلم المفضلة السؤال األول للبحث: 
 في ضوء أبعاد مقياس جراشا؟ طالب الجامعة اإلسالمية

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

كما يتضح عن اجلدول   ،االحتمال ةودرجات احلرية، وقيم
ار : 

 5جدول 
 االحتمال  ة)ت( ودرجات الحرية، وقيم التكرارات والنسب المئوية، وقيمة

أســــلوبًا  ونيفّضــــل الطــــالب أنّ  (5) نتــــائج اجلــــدولوتبــــني        
واحًدا أو أكثر عن أسـاليب الـتعلم، فقـد يُفضـل أحـد الطـالب 

يفضل  يف حنياالستقاليل والتعاوي والتشاركي،  أسلوب التعلم
 أسلوب التعلم االعتمادي والتنافسي. آخر طالب  
 -)االســــــــــتقاليل بالنســـــــــبة ألســـــــــلوب الــــــــــتعلم املفضـــــــــلو       

ـــــة البحـــــث ك (االعتمـــــادي ـــــالـــــدى عين  فقـــــد وجـــــد أن نســـــبة لًي
 60.8) قـدرهاعسـتقلون يف أسـلوب الـتعلم، عقابـل نسـبة  (39.2%)

 ،عفضل لديهمم يف أسلوب التعلم كأسلوب تعل ععتمدون%( 
جملموعتني عستقلتني وجد أن  وبتقدير داللة الفروق بني النسب

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

 عدم وجود فروق بني النسبتني.
 -)التعــــــــاوي وأعــــــــا بالنســــــــبة ألســــــــلوب الــــــــتعلم املفضــــــــل      

 63.5) فقــد وجــد أن نســبة عموًعــالــدى عينــة البحــث  التنافســي(

ـــتعلم عقابـــل نســـبة قـــدر  (% ( % 36.5) هاعتعـــاونون يف أســـلوب ال

ـــديهم.  عتنافســـون يف أســـلوب الـــتعلم كأســـلوب تعلـــم عفضـــل ل
 وبتقدير داللة الفروق بني النسب جملموعتني عستقلتني 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
تفضيل طالب اجلاععة  إىلوميكن أن يعزى ذلك       

اسإسالعية ألسلوب التعلم املتعاون عقارنة بأسلوب التعلم 
إهنم يستمتعون بالعمل والتعاون املتبادل، والعمل  إذاملتنافس؛ 

برو  الفريا الواحد عع زعالئهم ارخرين يف األنشطة اليت 
 عًعاتقدم هلم يف القاعات الدراسية، ويناقشون ويعرضون 

حول حمتويات املقررات واملواد الدراسية وتقومي عا مت  األفكار
إجناز  عن خطط وأعمال، بل ويتعدى ذلك إىل استذكار 
دروسهم عع زعالئهم استعدادًا لالختبارات، وعساعدة 
املتعثرين عنهم يف فهم بعض عوضوعات املقرر، وهو عا 

   بة. ة واملكتالباحث على الطالب يف عسجد اجلاعع يالحظه
وفًقا ألسلوب التعلم املتعاون على جنا   كما نرص الطالب

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

  % 39.2 118 أسلوب التعلم المستقل
299 3.66 0.0003 

  % 60.8 183 التعلم المعتمد أسلوب

  % 63.5 191 أسلوب التعلم المتعاون
299 4.52 0.000 

  % 36.5 110 أسلوب التعلم المتنافس

  % 57.8 174 أسلوب التعلم المتشارك
299 2.67 0.0079 

  % 42.2 127 أسلوب التعلم المتجنب
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بعضهم البعض، ومبساعدة وتشجيع بعضهم على التعلم. 
 & ,Powell) بويل وبوردلوي دراسةعع وتتفا هذ  النتيجة 

Bordloi, 2007) املتعلمني قد أدوا  أن ىاليت أكدت عل
أكثر عن التعلم  تعــــاونيــــــةبشكل أفضل عندعا عملوا يف فـرق 

 ودراسة (Khan & Iqbal, 2016) مبفردهم. ودراسة
(Pattamathammalul, 2017) أكثر  واليت أشارتا إىل أن

 .أساليب التعلم شيوًعا يتمثل يف أسلوب التعلم التعاوي
 -وأعا بالنسبة ألسلوب التعلم املفضل )املتشارك       

 فقد وجد أن نسبة عموًعاعينة البحث  لدى املتجنب(
 عشاركون يف أسلوب التعلم عقابل نسبة قدرها (% 57.8)
عتجنبون يف أسلوب التعلم كأسلوب تعلم ( % 42.2)

  .عفضل لديهم
وبتقدير داللة الفروق بني النسب جملموعتني عستقلتني      

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

تفضيل طالب اجلاععة اسإسالعية ألسلوب  إىلذلك  يعزىوقد 
على  همرصحلاملتشارك عقارنة بأسلوب التعلم املتجنب  التعلم

التعلم عن خالل املشاركة النشطة عع أقراهنم يف مجيع أنشطة 
 املقرر الدراسي، والعمل ععهم يف جمموعات صغرية أو كبرية،
واحلوار ضمن اجملموعة الواحدة، وبني كل جمموعة وبقية 

 التكاليف اليت تطلب جناز املهام أوإويتشاركون يف  ،اجملموعات

يتم  إذتؤدي إىل حتقيا أهداف تعليمية عشرتكة، و عنهم 
املعرفة، واملهارات أو اجتاهات عن خالل العمل  اكتساب

وتتفا أعمال واملسؤولية اجلماعية املشرتك فيما يكلفون به عن 
 ,Powell, & Bordloi) بويل وبوردلوي هذ  النتيجة عع دراسة

أفضل  اليت أكدت على أن املتعلمني قد أدوا بشكل (2007
م، وتتفا عندعا عملوا يف فرق تعاونية أكثر عن التعلم مبفرده

  (Baneshi, et al., 2014)نيبانيشي وآخر  جزئًيا عع دراسة
تعلم السائدة لدى اسإناث ال واليت أشارت إىل أن أساليب

دراسة و  لتشاركي.ابدرجة أعلى عن الذكور هي أسلوب التعلم 
(Khan & Iqbal, 2016) ، ودراسة (Pattamathammalul, 

أكثر واليت أشارتا إىل أن األسلوب التشاركي عن  (2017
 ا.أساليب التعلم شيوعً 
مةةةا اسةةةتراتيجيات التةةةدريس مةةةن البحةةةث:  السةةةؤال الثةةةاني 

 المفضلة لدى طالب الجامعة اإلسالمية؟
 معيار تفسير نتائج السؤال الثاني:

تتم االستجابة على عبارات عقياس تفضيل اسرتاتيجيات       
 )عوافا بشدة، عوافـا، لتدريس وفًقا ملقياس ليكرت اخلماسيا

 بـني ري عتأكـد، غـري عوافـا، غـري عوافـا بشـدة(، وللمقارنـاتغـ

 تفســـــري النتـــــائجث يف الباحـــــ أفـــــراد العينـــــة اعتمـــــد اســـــتجابات
  درجــات االســتجابة أو املوافقــة علــى املقيــاس، ودرجــة التفضــيل

 : ار (6) وضح باجلدولعما هو ك

 6جدول 
 التفضيلودرجة  البحثنتائج  تفسير في المعتمد المعيار

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

؛ كمـــا هـــي عبينـــة يف الســـتجابات أفـــراد العينــة درجــة التفضـــيلو 
 .(7)اجلدول 

 

 المقابلة التفضيلدرجة  درجة الموافقة عل  المقياس مدى المتوسط الحسابي
 جداً  ةضعيف غري عوافا بشدة 1.8 – 1

 ضعيفة غري عوافا 2.6 -1.8
 عتوسطة غري عتأكد 3.4 -2.6

 عالية عوافا 3.4-4.2
 عالية جداً  عوافا بشدة 5 – 4.2
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 7 جدول
 الستجابات أفراد العينة درجة التفضيلو  وترتيب العبارات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، المتوسطات 

أن اســـــرتاتيجيات ( 7)ممـــــا يالحـــــج علـــــى نتـــــائج اجلـــــدول       
ـــــــدى طـــــــالب اجلاععـــــــة اسإســـــــالعية هـــــــي  ـــــــدريس املفضـــــــلة ل الت

إن قيمة  إذاسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط األستاذ، 
ممـــا يعـــد أن قيمـــة املتوســـط  ،(4.035)املتوســـط احلســـاي يبلـــ  

احلســـــاي أكــــــل عقارنـــــًة بقيمــــــة املتوســـــط احلســــــاي يف تفضــــــيل 
اســرتاتيجيات التــدريس القائمــة علــى نشــاط األســتاذ والطالــب، 

  .التدريس القائمة على نشاط الطالبأو اسرتاتيجيات 
ويـــرى الباحــــث أن نتيجـــة الســــؤال الثــــاي تتوافـــا متاًعــــا عــــع     

واليت أشارت إىل أساليب الـتعلم املفضـلة  ،نتيجة السؤال األول
تبــــني أن نســـبة طــــالب اجلاععــــة اسإســــالعية  إذلـــدى الطــــالب، 

ــاالــذين يفضــلون أســلوب الــتعلم املعتمــد يف العينــة  أكثــر  عموًع
مبا يشري إىل أهنم رمبا يفضلون االعتماد على أستاذ  (% 60)عن 

قـد يرجـع ألســباب  الباحـث وهـذا يف اعتقـاد املقـرر يف التـدريس
عنها أن الغالبية العظمى عن طالب اجلاععة اسإسالعية هم عن 
طالب املنح الذين يستخدعون اللغة العربية كلغة ثانيـة بالنسـبة 

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

طالـــــب علـــــى نفســـــه عنـــــد املناقشـــــة أو صـــــعوبات يف اعتمـــــاد ال
عـــــرض حماضـــــرة؛ خشـــــية الوقـــــوع يف اخلطـــــأ أثنــــــاء  وأ املشـــــاركة

التحـدث عطلًقـا، أو  ث أعام زعالئه أو عدم القدرة علـىالتحد
قــد يــرى أن املســتوى املتوســط يف التحــدث باللغــة العربيــة أعــام 
زعالئه قد يسبب له كثـريًا عـن النقـد أو الوقـوع يف احلـرج؛ وهـذا 

هة نظـري سـبب قـوي قـد جيعـل الطالـب أكثـر اعتماديـة عن وج
واملعلوعــــــات ويقــــــوم بشــــــرحها  علـــــى األســــــتاذ يف تلقــــــي املعرفــــــة

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

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

اســـرتاتيجيات تـــدريس الثقافـــة اسإســـالعية القائمـــة علـــى نشـــاط 
األسـتاذ أفضـل عـن اجتاهـاهتم حنـو اسـرتاتيجيات تـدريس الثقافـة 

ختتلـف نتـائج  يف حـني ،اسإسالعية القائمة على نشـاط الطالـب
أن  الـــيت أشـــارت إىل (2006 ،عبيـــدات)دراســـة عـــع  البحـــث اهـــذ

م تفضــياًل عــن قبــل الطلبــة هــي األســاليب ييب التعلــأكثــر أســال
م تفضـــياًل هـــي يالـــيت تـــلز دور املـــتعلم، وأن أقـــل أســـاليب التعلـــ

 نوآخــريتونبســون  ودراســة ،الــيت تــوازن بــني دور املعلــم واملــتعلم
(Thonpson, et al., 2012)  ســتخداما فاعليــة ظهــرتأالــيت 

كبــرية يف الفصــول علم بنسـبة  حـول املــت املتمركــزة االسـرتاتيجيات
  الكبرية يف عقرر العلوم البيئية.
 ما مدى اختالف أساليب التعلم  السؤال الثالث للدراسة:

المفضةلة لةةدى طةةالب الجامعةةة اإلسةةالمية بالمدينةةة المنةةورة 
تبًعا للمتغيرات الديموغرافية )نوع الكلية، القارة، المستوى 

 الدراسي، المعدل التراكمي(؟
الســــؤال الثالــــث للدراســــة اســــتخدم الباحــــث لإلجابــــة عــــن     

 Chi-Square for)) كــــاي للعينــــات املســــتقلة اختبــــار عربــــع

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

 القـارة، املسـتوى الدراسـي،)نـوع الكليـة،  البحـثملتغريات  اوفقً 

 ااور
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التفضيل الترتيب

 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 اسإمجايل
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 وقـيم  Chi-Square)) الرتاكمـي( يف ضـوء قـيم عربـع كـاي املعـدل
 .االحتمال املصاحبة هلا

-المستقل) تقدير داللة الفروق في أسلوب التعلم أواًل:
لكلية، ا )نوع وفًقا للمتغريات الدميغرافية للدراسة (المعتمد

القارة، املستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي( يف ضوء قيم عربع  
وقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي   Chi-Square)) كاي
 .(8) اجلدوليف عبينة 

 8جدول 
وقيم االحتمال المصاحبة ا للمتغيرات الديمغرافية في ضوء قيم مربع كاي  وفقً المعتمد – المستقلداللة الفروق في أسلوب التعلم  

 عا يأ :( 8) البيانات الواردة باجلدول ىمما يالحج عل      
املعتمد( وفًقا  -)املستقل بالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم

عربــع كــاي ملتغــري "املســتوى الدراســي" ميكــن عالحظــة أن قيمــة 
(Chi-Square)  دالـــــــة تــــــدل علــــــى عــــــدم وجـــــــود عالقــــــة ارتبــــــاط

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

بع والثـــــاعن( يفضـــــلون بشـــــكل  )الســـــا والســـــادس(، واملســـــتويني
أسلوب التعلم املستقل عقابـل املعتمـد؛ وهـذا يشـري إىل  عتعادل

املستوى قة بليس له عالاملعتمد(  -)املستقل أن أسلوب التعلم
وجــــد أن قيمــــة كمــــا فكالمهــــا عســــتقل عــــن ارخــــر.  ، الدراســــي

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

. وهـــذا بـــني املتغـــريين كانـــت ضـــعيفة جـــًدا إىل أن شـــدة العالقـــة
الدراســـي أي تـــأثري يف تفضــــيل  املســـتوىيعـــد أنـــه لـــيس ملتغــــري 

 املعتمد(.  -)املستقل ألسلوب التعلم طالب اجلاععة اسإسالعية
 املعتمد( -)املستقل وأعا بالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم

-Chi) عربــع كــايا ملتغــري "القــارة" ميكــن عالحظــة أن قيمــة وفًقــ

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

ـــتعلمواراألفارقـــة   ســـيويني يفضـــلون بشـــكل عتعـــادل أســـلوب ال
ــــل املعتمــــد؛ وهــــذع تقلســــامل  يشــــري إىل أن أســــلوب الــــتعلم اقاب

املعتمــــد( عســــتقل عــــن القــــارة الــــيت ينتســــب إليهــــا  -)املســــتقل
 كمــا. فكالمهــا عســتقل عــن ارخــرالطالــب، وال عالقــة بينهمــا 

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

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

 التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينةأساليب 
علــــى النحــــو )املســــتوى الدراســــي، القــــارة(  املنــــورة تبًعــــا ملتغــــريي

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

)املسـتوى  طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينة املنـورة تبًعـا ملتغـريي

 مستويات المتغير المتغير
 مربع كاي أسلوب التعلم

2
 

قيمة 
 االحتمال

 الداللة
 المعتمد المستقل

 نوع الكلية
 % 52.9 % 47.1 شرعية وأدبية

10.483 
 

 % 71.3 % 28.7 علمية دال 0.001

  1.027 % 64.2 % 35.8 اخلاعس والسادس املستوى الدراسي
0.311 

 
 % 58.4 % 41.6 السابع والثاعن غري دال

  1.430 % 56.4 % 36.6 آسيا القارة
0.232 

 
 % 56.4 % 43.6 أفريقيا غري دال

 املعدل الرتاكمي

 %  35 % 65 عقبول

 % 77.8 % 22.2 جيد دال  0.000 18.009
 % 61.9 % 38.1 جيد جدا

 49 % % 51 ممتاز
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هــــــــذين املســــــــتويني )اخلــــــــاعس  الب يفلطــــــــالدراســــــــي( إىل أن ا
والسادس( و)السـابع والثـاعن( قـد عضـى علـى دخـوهلم اجلاععـة 

عتضمنًة ععهد تعليم اللغة العربيـة لغـري  -أكثر عن أربع سنوات
أصـبح لـديهم رصـيد ععـريف وعلمـي كبـري  عن مثو  -الناطقني هبا

، ونظـــام التـــدريس يف اجلاععـــة، واملقـــررات البحـــثحـــول طبيعـــة 
ـــــة النظريـــــة أو واملـــــواد الدراســـــ ية يف جمـــــال ختصصـــــاهتم األكادميي

العلمية، كما أن لديهم عن اخللات عا ميكنهم عن القدرة على 
ععاجلـــــــة املعلوعـــــــات واختـــــــاذ القـــــــرارات واالســـــــتقاللية والنجـــــــا  
والتميز، فضاًل عن اعتالكهم قدرًا عن التشابه يف االستعدادات 

 الـف نتيجـة هــذوالقـدرات وامليـول واالجتاهـات حنــو الـتعلم. وختت
 والــــيت أشــــارت إىل أن (2014) عــــع دراســــة الغاعــــدي بحــــثال

عبـد العزيـز  امللـك جاععـة طالبـات لـدى املفضـلة الـتعلم أسـاليب
 الدراسي. املستوى ختتلف باختالف

وأعـا عتغــري القــارة فــريى الباحــث أنــه لــيس لــه أي تــأثري يف  -ب
 -)املســتقل تفضــيل طــالب اجلاععــة اسإســالعية ألســلوب الــتعلم

ث ذلــك إىل توافــا طــالب اجلاععــة يعــزو الباحــرمبــا املعتمــد(، و 
ســـالعية عـــن حيـــث الثقافـــة والتنشـــئة االجتماعيـــة والعـــادات اسإ

ــــد ــــة اجلاععــــة  الو  ،والتقالي ــــأثري كــــوهنم يف بيئ ــــا يف الت تشــــكل فرًق
اسإسالعية؛ وهذا يؤكد على أمهية العالقة ودورها يف التوجهـات 

الـــــذات وتفضـــــيل أســـــاليب الـــــتعلم؛ ممـــــا عـــــل الثقافيـــــة ومســـــات 
 ااملتقاربة. وتتفا نتيجة هذ اختيار أساليب التعلم يساعدهم يف

 لـيس أنـه والـيت توصـلت إىل (2006) عسـيحة عـع دراسـة البحـث

 والحـج الباحـث بعـد .الـتعلم أسـاليب أثـر علـى اجلغـرايف للموقع

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

 عـدااسإقاعـة فيمـا  القـارة أو الدولـة أو عكـان بـاختالف املفضـلة
 عـن احلـايل البحـث نتـائج والـيت تتفـا عـع (2006) عسـيحة 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 عقارنة

 .املوضوع هذا تُثري دراسات حاجة سإجراء فهناك ولذلك

املعتمد(  -وبالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم )املستقل     
عربـــع كـــاي ا ملتغـــري "نـــوع الكليــة" ميكـــن عالحظـــة أن قيمــة وفًقــ

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

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

إن الكليات  إذواألدبية. وهذ  النتيجة قد تكون عنطقية 
ناشئة يف اجلاععة اسإسالعية فضاًل عن أن النظام  د  تعالعلمية 

التعليمي مل تنضج خلته بعد، كما أن طالب الكليات 
 العلمية يدرسون املقررات العلمية باللغة اسإجنليزية؛ مما يتطلب

االعتماد على أستاذ املقرر يف استيعاب املوضوعات،  ععه
عات والدروس، وتسهيل طريقة التعليم، والتوسع يف شر  املعلو 

عع كتابة علخصات لكل عا يتم شرحه، كما أهنم أكثر دقة 
يف عتابعة أستاذ املقرر وخاصة عند تكليفهم مبهام وواجبات 

 م يفضلون أسلوب التعلم املعتمد.وأنشطة تعليمية، ولذا فإهن
 ,.Baneshi, et al)نيوآخر وتتفا هذ  النتيجة عع دراسة بانيشي 

تفوق طالب التخصصات العلمية إىل  واليت أشارت  (2014
التخصصات األدبية يف أسلوب التعلم  طالب على

أثر التفاعل واليت أكدت على  (2016)طر ودراسة ع االعتمادي.
لتعلم اسإلكرتوي املستخدم )عتزاعن/ غري عتزاعن( ا بني منط

عستقل/ ععتمد( على اجملال اسإدراكي )املعريف واألسلوب 
  .التعلم اسإلكرتويلصاحل املعتمدين يف منط 

)النظريـــة(  طـــالب الكليـــات الشـــرعية واألدبيـــة يف حـــني أن    
أكثــــر اســــتقاللية يف أســــلوب الــــتعلم عقارنــــة بطــــالب الكليــــات 
العلمية، ورمبا يتناسب ذلك عع طبيعة ختصصـاهتم يف كليـاهتم، 

إن دراســتهم للمقــررات باللغــة العربيــة فــال جيــدون صــعوبة يف  إذ
االعتمــــاد علــــى أنفســــهم لدراســــة هــــذ  املقــــررات، بــــل وعتابعــــة 
املهــــام والتكــــاليف املطلوبــــة عــــنهم بطريقــــة رمبــــا تفــــوق توقعــــات 
أســـتاذ املقـــرر؛ كـــوهنم يبـــذلون جهـــوًدا ذاتيـــة يف الـــتعلم لدراســــة 

شاط يكلفون بـه، كمـا املقررات وحماولة تقدمي اجلديد عن أي ن
)الشــــــرعية  أن طــــــرق الــــــتعلم لــــــدى طــــــالب الكليــــــات النظريــــــة
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واألدبيــــة( تعتمــــد أكثــــر علــــى االســــتظهار واملالحظــــة والتأعــــل، 
 األخرى. تدون املهارام أكثر مبهارة مجع املعلوعات واالهتما

 -)املســــتقل بالنســــبة ملــــدى اخــــتالف أســــلوب الــــتعلموأعــــا     
ميكـن عالحظـة أن قيمـة  "املعدل الرتاكمي"وفًقا ملتغري  املعتمد(

علــى وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة دل تــ (Chi-Square)عربــع كــاي 
ــــــتعلم  حصــــــائًيا بــــــني عتغــــــريي املعــــــدلإ الرتاكمــــــي، وأســــــلوب ال

إن املتغــري "املعــدل الرتاكمــي" عقســًما ألكثــر عــن  إذ. و املفضــل
 عربــعظهــر أن الفئــة املســؤولة عــن الفــروق الدالــة يف  فقــدفئتـني، 
هــــي عــــن فئــــة الطــــالب احلاصــــلني علـــــى ( Chi-Squareكــــاي )
وكــــانوا يفضــــلون أســــلوب الــــتعلم املعتمــــد عقابــــل  جيــــد، تقــــدير

  .املستقل أسلوب التعلم
 الباحث ذلك إىل أن الطالب ذوي املعدل الرتاكمير ويفس   

)جيد(، أقل حرًصا واهتماًعا يف عملييت التعليم والتعلم، وليس 
لديهم رغبة يف االستقاللية على ذواهتم ويتصفون باالتكالية،  
كما أهنم يعتمدون كثريًا على أساتذهتم وزعالئهم ملساعدهتم، 

 املعلوعات والبحث والتنقيب؛ ويفضلون للتعلم دافعيتهم وتقل

امللقن. ولذا يفضلون أسلوب  األستاذ يعرضها اليت اجلاهزة
التعلم املعتمد عقارنة بأسلوب التعلم املستقل، وهي نتيجة 

 ,Nadarajan) وعتوقعة. وتتفا هذ  النتيجة عع عا ذكر  عنطقية

et al., 2011 ،) واحلسيد دراسة الشمري وعا أشارت إليه
عتوسط فروق دالة إحصائًيا بني عن حيث وجود ( 2018)

عرتفعي و  املرحلة الثانوية عنخفضي درجة استجابة طلبة
التحصيل لصاحل طلبة املرحلة الثانوية عرتفعي التحصيل يف 

 .مجيع أساليب التعلم

 - )المتعاون ير داللة الفروق في أسلوب التعلمتقد ثانيا:
)نوع الكلية،  للمتغريات الدميغرافية للدراسة اوفقً  المتنافس(

  عربع القارة، املستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي( يف ضوء قيم 
 وقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي عبينة (Chi-Square)كاي 

 . (9) باجلدول

 9 جدول
 في ضوء قيم مربع كاي وقيم االحتمال المصاحبة الديمغرافيةا للمتغيرات تنافس  وفقً الم –تعاون المداللة الفروق في أسلوب التعلم  

 يـــأ : عـــا (9) البيانـــات الـــواردة باجلـــدول ىممـــا يالحـــج علـــ    
تنـــافس( امل -تعـــاون)امل بالنســـبة ملـــدى اخـــتالف أســـلوب الـــتعلم

 وعتغــــري "القــــارة" فإنــــه ميكــــن"املســــتوى الدراســــي"  ملتغــــريا وفًقــــ
 اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالبعــدم عالحظــة 

 )املســـــتوىين غـــــري لمتاجلاععـــــة اسإســـــالعية باملدينـــــة املنـــــورة تبًعـــــا ل
 تقـــدير داللـــة، والقـــارة( كمـــا مت عناقشـــته وتفســـري  يف الدراســـي

، مبا يغد اسإعادة املعتمد( -)املستقل الفروق يف أسلوب التعلم
 عنه يف هذا املوضع.

 مستويات المتغير المتغير
 مربع كاي أسلوب التعلم

2 
 الداللة قيمة االحتمال

 المتنافس تعاونالم

 نوع الكلية
 % 42.4 % 57.6 شرعية وأدبية

 % 28.7 % 71.3 علمية دالة  0.014 6.018

 املستوى الدراسي
 % 32.5 % 67.5 اخلاعس والسادس

 % 39.3 % 60.7 السابع والثاعن 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 عقبول

10.685 
 

0.014 
 

 دالة
 % 53.1 % 46.9 جيد

 % 64.3 % 35.7 اجيد جدً 

 % 73.6 % 26.4 ممتاز

 التكرارات الفعلية
 



 (م2019 أكتوبر /هــ1441صفرالرياض )   – 65 العدد – للعلوم الرتبويةاجمللة السعودية 

 

36 

 -تعــــاون)امل النســــبة ملــــدى اخــــتالف أســــلوب الــــتعلموأعــــا ب    
ـــامل ا ملتغـــري "نـــوع الكليـــة" ميكـــن عالحظـــة أن قيمـــة تنـــافس( وفًق

وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة دل علــى تــ (Chi-Square)عربــع كــاي 
املفضـــل. ا بـــني عتغـــريي نـــوع الكليـــة، وأســـلوب الـــتعلم حصـــائيً إ

 وتشري هذ  النتيجة إىل أن طالب الكليـات العلميـة أكثـر عـيالً 
س ـــــاملتناف التــــــعلم ألسلوب وأقل عيالً  ،تعاونامل التعلم ألسلوب

 بالكليات الشرعية واألدبية.  ارنةـــــــــعق
ويفســـــر الباحـــــث ذلـــــك إىل أن طـــــالب الكليـــــات العلميـــــة     

 جمموعــات صــغرية عــن الطــالبيف بيئــة تعلــم تتضــمن  يعملـون

تعليميــة،  اعهاًعــ وينفــذون اســتعداداهتم وقــدراهتم يف املتبــاينني
بعــــض، ويتخــــذون قــــراراهتم عــــن وينشــــدون املســــاعدة بعضــــهم 

 نوآخريبانيشي  عع دراسة البحث اباسإمجاع. وتتفا نتيجة هذ
(Baneshi, et al., 2014)  أشـــارت إىل تفـــوق طـــالب  والـــيت

التخصصــــات العلميــــة علــــى طــــالب التخصصــــات األدبيــــة يف 
 & ,Powell)بويـل وبوردلـوي  ودراسـة .سـلوب الـتعلم التعـاويأ

Bordloi, 2007)   واليت أكدت على أن املشاركني يف فرق التعلم
التعــــــاوي قــــــد حققــــــوا درجــــــات أعلــــــى يف التحصــــــيل الدراســــــي 

 ،بـــــزعالئهم يف حالــــة العمــــل الفـــــرديوالفعاليــــة الذاتيــــة عقارنــــة 
 ودوجــــوالــــيت أشــــارت إىل  (2018) الشــــمري واحلســــيد دراســــةو 

فــروق دالــة إحصــائياً بــني عتوســط درجــة اســتجابة طلبــة املرحلــة 
الثانوية للتخصصني العلمي واألدي حنو ععظم أســاليب الـتعلم 

بــــة التخصــــ  لباســــتثناء أســــلوب الــــتعلم التنافســــي، لصــــاحل ط
 .العلمي

 -تعـــــــاون)امل ملـــــــدى اخـــــــتالف أســـــــلوب الـــــــتعلموبالنســـــــبة     
عالحظة أن قيمة  ميكن ا ملتغري "املعدل الرتاكمي"وفقً  تنافس(امل

القــة ارتبــاط وجــود ععلــى عــدم  تــدل (Chi-Square)عربــع كــاي 
ا بــني عتغـــريي املعـــدل الرتاكمــي، وأســـلوب الـــتعلم حصـــائيً إدالــة 

ا ألكثــر عــن املتغــري "املعــدل الرتاكمــي" عقســمً  ولكــوناملفضــل. 
عربــع  أن الفئــة املســؤولة عــن الفــروق الدالــة يف  فقــد تبــنيفئتــني 

 فئة الطالب احلاصلني على تقديرعن هي  (Chi-Square)كاي 
تنافس عقابل أسلوب يفضلون أسلوب التعلم امل وكانوا، "ممتاز"

سـاعني للتميـز تعاون؛ وهذا يتفا عع طبيعـة الطـالب الالتعلم امل
وحتقيــا عســتويات عاليــة  ز،ا للتميــفهــم تنافســيون يســعون دائًمــ

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

يف عملييت التعليم والتعلم، كما أن طبيعة  حرًصا واهتماًعا أكثر
اجلاععــــة علــــى أســـــلوب التعليمــــي رمبــــا يشــــجع طــــالب  النظــــام

ـــــالتع ــــذ  لمـــــــــ املتنــــافس، فضــــاًل عــــن أن الطــــالب قــــد اعتــــادوا عن
التحاقهم باجلاععة على التنافس والذي يثري ويزيـد دافعيـتهم يف 

أنــه كلمــا زاد التحصــيل األكــادميي وارتفــع املعــدل  الــتعلم، كمــا
ولـذا يفضـل    الطالب ألسلوب التعلم التنافسـي. زاد تفضيل 

أســلوب الــتعلم ( ممتــاز) ذوي املعــدلطــالب اجلاععــة اسإســالعية 
 وهـــي نتيجــة عنطقيـــة املتنــافس عقارنــة بأســـلوب الــتعلم املتعــاون

 .وعتوقعة
والـيت  (2003 ،زيتـون)وتتفا هذ  النتيجة جزئًيا عـع دراسـة     

أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تفضيل الطلبة 
، ألســــلوب الــــتعلم التنافســــي تعــــزى ملتغــــري التحصــــيل الدراســــي

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

طلبــــة املرحلــــة  عرتفعــــي التحصــــيل لصــــاحلو  الثانويــــة عنخفضــــي
 .الثانوية عرتفعي التحصيل يف مجيع أساليب التعلم

 -ا: تقدير داللة الفروق في أسلوب التعلم )المتشاركثالثً 
)نوع الكلية،  وفًقا للمتغريات الدميغرافية للدراسة المتجنب(

عربع  القارة، املستوى الدراسي، املعدل الرتاكمي( يف ضوء قيم 
وقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي  (Chi-Square)كاي 
 (.10) اجلدوليف عبينة 
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 10جدول 
 في ضوء قيم مربع كاي وقيم االحتمال المصاحبةا للمتغيرات الديمغرافية   وفقً المتجنب – المتشاركداللة الفروق في أسلوب التعلم  

 مستويات المتغير المتغير
 أسلوب التعلم

مربع كاي
2 الداللة قيمة االحتمال 

 المتجنب المشارك

 نوع الكلية
 % 42.4 % 46.8 شرعية وأدبية

10.244 0.001 
 دالة 

 % 34.4 % 65.6 علمية 

 املستوى الدراسي
 %19.9 % 81.1 اخلاعس والسادس

 % 56.8 % 53.2 السابع والثاعن دالة غري 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 عقبول

29.955 
 

0.000 
 دالة 

 % 44.2 % 55.8 جيد

 % 32.7 % 67.3  اجيد جدً 

 % 76 % 22 ممتاز

 عا يأ : (10) البيانات الواردة باجلدول ىمما يالحج عل    
 املتجنب( -)املتشارك بالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم

وعتغــــري "القــــارة" فإنــــه ميكــــن "املســــتوى الدراســــي"  ا ملتغــــريوفًقــــ
اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب عــدم عالحظــة 
)املســـــتوى ين غـــــري لمتاسإســـــالعية باملدينـــــة املنـــــورة تبًعـــــا ل اجلاععـــــة
ـــتقــدير دالل، والقــارة( كمــا مت عناقشــته وتفســري  يف الدراســي ة ـــــــــ

 ، مبا يغد اسإعادةاملعتمد( -)املستقل الفروق يف أسلوب التعلم
 عنه يف هذا املوضع.

 -بالنســـــــبة ملـــــــدى اخـــــــتالف أســـــــلوب الـــــــتعلم "املتشـــــــاركو     
وفًقـــا ملتغـــري "نـــوع الكليـــة" ميكـــن عالحظـــة أن قيمـــة  املتجنـــب"

علــى عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط دل تــ (Chi-Square)عربــع كــاي 
  .  ة، وأسلوب التعلم املفضلحصائًيا بني عتغريي نوع الكليإدالة 

وتشري هذ  النتيجة إىل أن طالب الكليـات العلميـة أكثـر عـياًل 
املتشــارك  الــتعلمألســلوب الــتعلم املتجنــب وأقــل عــياًل ألســلوب 

 عقارنًة بطالب الكليات الشرعية واألدبية.
ويرى الباحث جتانس هذ  النتيجة عع النتيجة السابقة اليت     

أشــارت إىل أن طــالب الكليــات العلميــة أقــل اســتقاللية وأكثــر 
اعتمادية، فالطالب الذين يفضلون أسـلوب الـتعلم االعتمـادي 

هذ  النتيجة قد تُعزى و  يفضلون أيًضا أسلوب التعلم املتجنب،
إىل أن طـــالب الكليـــات العلميـــة رمبـــا يفضـــلون أســـلوب الـــتعلم 

املتجنب حفاظًـا علـى إدارة القاعـة الدراسـية وخشـية عـن ضـياع 
وقـت اااضـرة بكثـرة املناقشــات غـري اهلادفـة فيفضـلون التجنــب 
ـــه أســـتاذ  واالهتمـــام بـــتعلم حمتـــوى املقـــررات واالســـتماع ملـــا يقول

ــا عــع البحــث انــاء اااضــرة. وتتفــا نتيجــة هــذأثيف املقــرر   جزئًي
أشـارت  والـيت . (Baneshi, et al, 2014) نوآخـريبانيشـي  دراسـة

 على اسإناث يف أسلوب التعلم التجنيب.الذكور  إىل تفوق

 -)املتشــــــارك بالنســــــبة ملــــــدى اخــــــتالف أســــــلوب الــــــتعلمو      
املتجنــــب( وفًقــــا ملتغــــري "املعــــدل الرتاكمــــي" ميكــــن عالحظــــة أن 

ـــ( Chi-Square)عربـــع كـــاي قيمـــة  علـــى عـــدم وجـــود عالقـــة دل ت
حصــائًيا بــني عتغــريي املعــدل الرتاكمــي، وأســلوب إارتبــاط دالــة 

عتغري "املعدل الرتاكمي" عقسًما ألكثـر  ولكون. ضلالتعلم املف
املســـؤولة عـــن الفـــروق الدالـــة يف عـــن فئتـــني فقـــد وجـــد أن الفئـــة 

هــي عــن فئــة الطــالب احلاصــلني علــى ( Chi-Square)عربــع كــاي 
يفضــلون أســلوب الــتعلم املتجنــب  وهــم"ممتــاز"، الــتعلم  تقــدير

 املتشـــــارك؛ وهـــــذا يتفـــــا عـــــع طبيعـــــة الطـــــالب عقابـــــل أســـــلوب
 إن الطــــالب املتميــــزين إذنتيجــــة غــــري عتوقعــــة  املتميــــزين، وهــــي

كمـــا يف نتيجـــة أســـلوب الـــتعلم   -بـــالرغم عـــن كـــوهنم تنافســـيني
يف  زعالئهــــــم ملشــــــاركةاملتنــــــافس( إال أهنــــــم مييلــــــون  -)املتعــــــاون
وقــــد يفســــر الباحــــث ذلــــك إىل أن بعــــض الطــــالب ؛ األنشــــطة

يســـــــتمتعون املتميــــــزين أكثـــــــر حرًصـــــــا واجتهــــــاًدا يف دراســـــــتهم و 
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افظون نــبــالتعليم والــتعلم ونرصــون علــى حضــور اااضــرات، و 
عــن خــالل املناقشــات واحلــوار غــري  عليهــا وعــدم ضــياع أوقاهتــا

ولـــــذا يفضـــــلون أحيانًـــــا أســـــلوب الـــــتعلم ؛ اهلـــــادف أو املنضـــــبط
 املتجنب. 

 مةةةةةةةا مةةةةةةةدى اخةةةةةةةتالف  :البحةةةةةةةثمةةةةةةةن السةةةةةةةؤال الرابةةةةةةةع  
اسةةةةتراتيجيات التةةةةدريس المفضةةةةلة لةةةةدى طةةةةالب الجامعةةةةة 

الديموغرافيةةةة اإلسةةةالمية بالمدينةةةة المنةةةورة تبًعةةةا للمتغيةةةرات 
مسةتوى الدراسةي، المعةدل )نوع الكلية، القةارة، ال للدراسة
  ؟التراكمي(

 -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 المسةةتقلة (T-test) : اسةةتخدام اختبةةار)ت( أواًل 

 لمعرفةةة داللةةة الفةةروق فةةي المحةةاور الفرعيةةة السةةتراتيجيات
التدريس وفًقا للمتغيرات )نوع الكلية، المستوى الدراسي، 

 القارة(، المعدل التراكمي؟
 احلســــــــــابية املتوســـــــــطات (11) بيانـــــــــات اجلــــــــــدول توضـــــــــحو     

 للعينــــات املســــتقلة، وقيمــــة (ت) وقيمــــة ،املعياريــــة واالحنرافــــات
ا ملتغـريات والداللـة اسإحصـائية لكـل اسـرتاتيجية وفًقـ ،االحتمال
(القـــــــــــــارة )نـــــــــــــوع الكليـــــــــــــة، املســـــــــــــتوى الدراســـــــــــــي، البحـــــــــــــث

 11 جدول
  البحثا لمتغيرات والداللة اإلحصائية لكل استراتيجية وفقً  ،االحتمال ، وقيمة(ت) وقيمة ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  مستوياته المتغير االستراتيجية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة  العدد
 ت

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على 
 نشاط الطالب

 172 4.9 29.95 واألدبيةالشرعية  نوع الكلية
 129 4.8 29.50 العلمية دالة غري 0.526 0.634

 123 5.04 29.5 والسادساخلاعس  املستوى الدراسي
 178 4.7 29.9 والثاعنالسابع  غري دالة 0.445 0.765

 191 4.9 29.8 آسيا القارة
 110 4.7 29.7 أفريقيا غري دالة 842. 0.200

التدريس القائمة على اسرتاتيجيات 
 نشاط األستاذ

 129 102 400 العلمية غري دالة 0.053 1.94 172 104 423 واألدبيةالشرعية  نوع الكلية
 178 102 418 والثاعنالسابع  غري دالة 0.331 0.973 123 106 406 والسادساخلاعس  املستوى الدراسي

 110 102 411 أفريقيا غري دالة 0.762 0.303 191 105 415 آسيا القارة

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على 
 والطالبنشاط األستاذ 

 129 605 2210 العلمية غري دالة 0.072 1.807 172 595 2336 واألدبيةالشرعية  نوع الكلية

 غري دالة 0.264 1.119 123 627 2236 والسادساخلاعس  املستوى الدراسي
 178 584 2315 والثاعنالسابع 

 القارة
 191 637 2262 آسيا

 غري دالة 0.440 0.773
 110 537 2318 أفريقيا

عـدم وجـود  (11) مما يالحج على النتائج املبينة يف اجلدول    
التـــــدريس املفضـــــلة  أي فـــــروق دالـــــة إحصـــــائًيا يف اســـــرتاتيجيات

كانـــت   إذن تُعـــزى ألي عتغـــري عـــن املتغـــريات الدميغرافيـــة أميكــن 

 α) اختبار)ت( للعينات املستقلة أكل عن عستوى الداللة ةقيم

ممـــا يشـــري إىل أن هـــذ  املتغـــريات الدميغرافيـــة عســـتقلة  ؛(0.05= 
متاًعا عن عتغـري اسـرتاتيجيات التـدريس، وهـذا يتوافـا عـع نتـائج 
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املتعلــــا باســــرتاتيجيات التــــدريس املفضــــلة لــــدى  الثــــاي الســــؤال
اجلاععـــة اسإســـالعية  تبـــني أن طـــالب إذالكليـــة للدراســـة العينـــة 

ــــدريس القائمــــة علــــى نشــــاط  ــــر تفضــــياًل الســــرتاتيجيات الت أكث
األســــــتاذ؛ وهــــــذا رمبــــــا ميكــــــن تفســــــري  يف ضــــــوء اســــــرتاتيجيات 
التــــــدريس التقليديــــــة املعتمــــــدة علــــــى اسإلقــــــاء والتلقــــــني، وعــــــدم 

هتمـــام باملصـــادر واملراجـــع، بـــل واالســـتغناء عنهـــا واالقتصـــار اال
على تقدمي املذكرات وامللخصات املوجهة عن قبل أسـتاذ املقـرر 

؛ ممـا ب اجلاععـة يف عراكـز خدعـة الطالـبويتم تـداوهلا بـني طـال
وتوجهــه باملعلوعــات اجلــاهزة  ســاهم يف تشــكيل عقليــة الطالــب

كثــريًا ســواًء  خيتلــف األعــر ال عــن مثســلًفا عــن جانــب األســتاذ و 
لطـــالب اجلاععـــة عـــن ذوي التخصصـــات الشـــرعية واألدبيــــة أو 

 . عتشاهبةإن بيئة التعلم إذ العلمية، وال عتغري القارة؛ 
 (2007) دراســة املــالكي عــع البحــث اوتتفــا نتيجــة هــذ       

الــيت توصــلت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني 
 املعلمـــــــــني تتعلـــــــــا عتوســـــــــطات اســـــــــتجابات طـــــــــالب كليـــــــــات

باجتاهـــاهتم حنــــو اســــرتاتيجيات تــــدريس الثقافــــة اسإســــالعية تبعــــاً 

املعــدل  ،التخصــ  ،ملتغـريات الدراســة املسـتقلة األربعــة )الكليـة
يف  العية(.عســــتوى الطالــــب يف عقــــرر الثقافــــة اسإســــ ،الرتاكمــــي

واليت أشارت  (2016) اختلفت عع نتيجة دراسة املفرجي حني
 املالحظـةات لتكرار  ابني إحصائية داللة ذات عالقة إىل وجود

شـــيوع  درجـــة  املوافقـــة علـــى لدرجـــة املتوقعـــة والتكـــرارات
الدراسـات  ععلمـي قبـل عـن املسـتخدعة التـدريس اسـرتاتيجيات
  طلبتهم. نظر عن وجهة تفضيلها ودرجة االجتماعية

ا: اسةةةةتخدام اختبةةةةار تحليةةةةل التبةةةةاين أحةةةةادي االتجةةةةا  ثانيًةةةة
الفرعيةةةةةةةة  المحةةةةةةةاورمةةةةةةةدى داللةةةةةةةة الفةةةةةةةروق فةةةةةةةي  لمعرفةةةةةةةة

ا لمتغيةةةةر المعةةةةدل التراكمةةةةي وفًقةةةة السةةةةتراتيجيات التةةةةدريس
 .للطالب

قـــــيم جممـــــوع املربعـــــات، ودرجـــــات  (12) يوضـــــح اجلـــــدولو     
 وقيمــة االحــــــــــتمال وعتوســط املربعــات، والنســبة الفائيــة احلريــة،
ملعـــدل الرتاكمـــي للطالـــب لــــدى ا ملتغـــري ااســـرتاتيجية وفًقـــ لكـــل

    .عينةال

  12 جدول
التراكمي ا للمعدل لكل استراتيجية وفقً  ، وقيمة االحةةةةةةةةتمالقيم مجموع المربعات، ودرجات الحرية، ومتوسط المربعات، والنسبة الفائية

 للطالب

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االستراتيجية
 الحرية

 متوسط
 المربعات

النسبة 
 الفائية

قيمة 
 الداللة االحتمال

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط 
 الطالب

 16.312 3 48.937 بني اجملموعات
.699 
 

.553 
 غري دالة 

 داخل
 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 عستوى 
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

داخل  غري دالة 065. 2.44
 اجملموعات

106070786.932 297 357140.69 

  300 108685259.741 الكلي
      



 (م2019 أكتوبر /هــ1441صفرالرياض )   – 65 العدد – للعلوم الرتبويةاجمللة السعودية 

 

40 

 عا يأ :( 12) املبينة باجلدولمما يالحج على النتائج    
 بالنسبة لداللة الفروق يف تفضيل الطالب السرتاتيجيات

 اسرتاتيجياتوكذلك  التدريس القائمة على نشاط الطالب
 ملتغري وفًقاالطالب و  األستاذ التدريس القائمة على نشاط

 )ف( بلغت ملعدل الرتاكمي مل تكن دالة حيث إن قيمةا
 (،α  =0.05) عستوى الداللةوهي قيمة أكل عن  (0.699)

 هاتنيا يف تفضيل توجد فروق دالة إحصائيً  ال وعن مث
 عزى ملتغري املعدل الرتاكمي للطالب. تُ  يتنياالسرتاتيج

ـــــة الفـــــروق يف تفضـــــيل الطـــــالب الســـــرتاتيجيات      وأعـــــا دالل
التــدريس القائمــة علــى نشــاط األســتاذ وفًقــا للمعــدل الرتاكمــي 

وهـــي قيمـــة ( 2.719) حيـــث إن قيمـــة)ف( بلغـــت ،دالـــة فهـــي
فروق دالة يف تفضيل توجد  عن مثو ، أصغر عن عستوى الداللة

طالب اجلاععة اسإسالعية هلذ  االسرتاتيجية تُعزى ملتغري املعدل 
 الرتاكمي للطالب. 

ملعرفـــــة  ((LSDوقـــــد اســـــتخدم اختبـــــار املقارنـــــات البعديـــــة     
املصدر املسؤول عن هذ  الفـروق وفًقـا ملتغـري املعـدل الرتاكمـي، 

 احلاصـــلني علـــى تقـــدير انـــت دالـــة بـــنيكوقـــد تبـــني أن الفـــروق  
ا "عقبـــول" و"جيـــد"، وكـــذلك "عقبـــول" و"جيـــد جـــًدا" ، وأخـــريً 

"عقبــــــول" و "ممتــــــاز" وكانــــــت هــــــذ  الفــــــروق لصــــــاحل الطــــــالب 
ضـــلون أكثـــر عـــن إهنـــم يف إذاحلاصـــلني علـــى تقـــدير "عقبـــول"؛ 

غـــريهم اســـرتاتيجيات التـــدريس القائمـــة علـــى نشـــاط األســـتاذ؛ 
وهذ  نتيجـة عنطقيـة وفًقـا ملسـتوى الطالـب الـذي يفضـل دائًمـا 
أن يبذل جهًدا وعثابرة أقل سإجناز املهام والتكاليف والواجبات 
التعليميـــــة، واالعتمـــــاد وفًقـــــا لـــــذلك علـــــى األســـــتاذ؛ ورمبـــــا ألن 

قيــــــا أهــــــداف تعليميــــــة طموحــــــة، الطالــــــب لــــــيس عوجًهــــــا لتح

وعســــــتويات أداء عاليــــــة وعتميــــــزة، ويســــــعى سإهنــــــاء املتطلبــــــات 
ويــــرى  واملقــــررات الدراســــية بأقــــل درجــــة جيتــــاز فيهــــا املقــــررات.

الباحــــث أن هــــذ  النتيجـــــة تنســــجم متاًعــــا عـــــع نتيجــــة الســـــؤال 
احلــايل والــيت أشــارت إىل اخــتالف أســاليب  البحــثالثالــث يف 

املعتمـــــد( لـــــدى طـــــالب اجلاععـــــة  - )املســـــتقل الـــــتعلم املفضـــــلة
ـــــــــا للمتغـــــــــريات الدميوغرافيـــــــــة وعنهـــــــــا )املعـــــــــدل  اسإســـــــــالعية تبًع

تبني عـن تقـدير داللـة الفـروق يف أسـلوب الـتعلم  إذالرتاكمي(، 
)جيد(، وهو عن املعدالت املنخفضة  أن الطالب ذوي املعدل

 أقل حرًصا واهتماًعا يف عملييت -)عقبول( وتليها عباشرة ععدل
التعليم والتعلم، وليس لديهم رغبة يف االستقاللية على ذواهتم، 
ويتصــفون باالتكاليــة، كمــا أهنــم يعتمــدون كثــريًا علــى ععلمــيهم 

 للــتعلم؛ ويفضــلون دافعيــتهم وزعالئهــم ملســاعدهتم، ونقــ 

أســتاذ املقــرر. ولــذا يفضــلون  يقــدعها الــيت اجلــاهزة املعلوعــات
وب الـتعلم املسـتقل، وتتفـا أسلوب الـتعلم املعتمـد عقارنـة بأسـل

 .(Nadarajan, et al., 2011) هذ  النتيجة عع عا ذكر 
 هةةل تختلةةف اسةةتراتيجيات السةةؤال الخةةامس مةةن البحةةث: 

التةةدريس بةةاختالف أسةةاليب الةةتعلم المفضةةلة لةةدى طةةالب 
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة؟ 

احــث اختبــار)ت( ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم الب    
املتوسـطات  (13) توضـح بيانـات اجلـدول إذ، للعينـات املسـتقلة

للعينـــات املســـتقلة،  (ت) احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة وقيمـــة
ا وقيمــــة االحتمــــال والداللــــة اسإحصــــائية لكــــل اســــرتاتيجية وفًقــــ

 .البحث اتملتغري 

 13 جدول
 البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( للعينات المستقلة، وقيمة ومستوى الداللة لكل استراتيجية وفًقا لمتغيرات 

أسلوب  االستراتيجية
 التعلم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة الداللة قيمة ت العدد
 الداللة

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على 
 نشاط الطالب

 118 4.762 30.93 املستقل
 183 4.732 29.07 املعتمد دالة 0.001 3.323

 غري دالة 0.657 0.444 191 4.832 29.71 املتعاون
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أسلوب  االستراتيجية
 التعلم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة الداللة قيمة ت العدد
 الداللة

 110 4.825 29.96 املتنافس
 174 509.335 30.83 املتشارك

 127 624.173 28.39 املتجنب دالة 0.000 4.458

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على 
 نشاط األستاذ

 118 106.425 421.64 املستقل
 غري دالة 0.257 1.135

 183 102.341 407.71 املعتمد
 191 103.878 417.43 املتعاون

0.935 0.355 
 غري دالة
 110 104.293 405.78 املتنافس 

 174 100.536 424.47 املتشارك
 دالة 0.027 2.220

 127 107.055 397.69 املتجنب

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

 عا يأ :  ( 13) مما يالحج على النتائج املبينة يف اجلدول    
عا يتعلا مبدى وجود فروق يف عستوى تفضيل طالب اجلاععـة 
اسإسالعية السرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالـب 

فقد وجد أن هناك فروقًا  وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لديهم:
دالــــة إحصــــائًيا بــــني طــــالب اجلاععــــة الــــذين يفضــــلون أســــلوب 

املعتمـــد( يف تفضــيل اســرتاتيجيات التـــدريس  -الــتعلم )املســتقل
ســـلوب الــــتعلم القائمـــة علـــى نشـــاط الطالـــب، وذلـــك لصـــاحل أ

=  α) وقيمة داللـة، (3.323) )ت( بلغت إن قيمة إذاملستقل، 

وكانـــت قيمـــة ، عســـتوى الداللـــةوهـــي قيمـــة أصـــغر عـــن  (،0.01
املتوســط بالنســبة للطــالب املســتقلني أكــل عقارنــة بقيمتــه لــدى 

 املعتمدين.
ة ــــــاععـــة إحصــائًيا بــني طــالب اجلـــــــــكمــا وجــدت فــروق دال    

ــــــاملتج -م )املتشـــــاركـــــــــــيفضـــــلون أســـــلوب التعل الـــــذين نب( يف ـــ
ــــــــتفض ــــــــاســـــــرتاتيجيات التـــــــدريس الق يلــــــــ ــــــــائمة علـــــــ ى نشـــــــاط ــــ

 إن قيمـــة إذلصــاحل أســـلوب الــتعلم املتشــارك،  الطالــب، وذلــك
وهــي قيمــة  (،α  =0.000) ، وقيمــة داللــة(4.458) بلغــت )ت(

املتوســــط بالنســــبة  وكانــــت قيمــــة ،أصــــغر عــــن عســــتوى الداللــــة
 للطالب املتشاركني أكل عقارنة بقيمته لدى املتجنبني.

 وجــدت فـــروق غــري دالــة إحصـــائًيا يف تفضــيل طـــالب يف حــني
اجلاععــة الســـرتاتيجيات التــدريس القائمـــة علــى نشـــاط الطالـــب 

كانــت قيمــة   فقــد ،املتنــافس( -)املتعــاون لوب الــتعلمســوفًقــا أل
ممــا يشــري إىل أن  (،α  =0.05) "ت" أكــل عــن عســتوى الداللــة

هـــذ  االســـرتاتيجيات ال تتـــأثر بكـــون أســـلوب الـــتعلم للطالـــب 
 تنافسي أو تعاوي.

ــــوجـــود فـــروق يف عســـتوى تفضـــيل طبيتعلـــا عـــا أعـــا و       البــــ
ــــــاععــــاجل ـــــى ةــــ ـــــدريس القائمـــــة عل  اسإســـــالعية الســـــرتاتيجيات الت

وجد : فقد لديهما ألساليب التعلم املفضلة نشاط األستاذ وفقً 
ـــــة إحصـــــائًيا بـــــني طـــــالب اجلاععـــــة ـــــاك فروقًـــــا دال الـــــذين  أن هن

املتشـــــارك( يف تفضـــــيل  -يفضـــــلون أســـــلوب الـــــتعلم )املتجنـــــب
اسرتاتيجية التدريس القائمة على نشاط األستاذ، وذلك لصاحل 

 ،(2.220) )ت( بلغـــت إن قيمـــة إذأســـلوب الـــتعلم املتشـــارك، 
 ،عســـتوى الداللـــة، وهـــي قيمـــة أصـــغر عـــن (0.027) وقيمـــة داللـــة

وكانـــت قيمـــة املتوســـط بالنســـبة للطـــالب ذوي أســـلوب الـــتعلم 
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التشــــــاركي أكــــــل عقارنــــــة بقيمتــــــه لــــــدى ذوي أســــــلوب الــــــتعلم 
 التجنيب.

ــــة إحصــــائًيا يف تفضــــيل و      ــــا غــــري دال ــــاك فروًق وجــــدت أن هن
املعتمــــــــــد(  -طــــــــــالب اجلاععــــــــــة ألســــــــــلوي الــــــــــتعلم )املســــــــــتقل

كانـت قيمـة االحتمـال )ت( أكـل   فقد تنافس(،امل -و)املتعاون
ـــــــة عـــــــن   هـــــــذ  ممـــــــا يشـــــــري إىل أن (،α  =0.05)عســـــــتوى الدالل

عستقل للطالب )االسرتاتيجيات ال تتأثر بكون أسلوب التعلم 
 أم ععتمد(، أو )تنافسي أم تعاوي(.

وأعـــا عــــا يتعلــــا مبــــدى وجـــود فــــروق يف عســــتوى تفضــــيل       
طالب اجلاععة اسإسالعية السرتاتيجيات التدريس القائمة على 

 الطالب وفًقا ألساليب الـتعلم املفضـلة لـديهم:و األستاذ نشاط 
فقـــد وجـــد أن هنـــاك فروقًـــا دالـــة إحصـــائًيا بـــني طـــالب اجلاععـــة 

يف تفضــيل املعتمـد(  -)املسـتقل الـذين يفضـلون أسـلوب الــتعلم
، الطالـــبو األســـتاذ اســـرتاتيجية التـــدريس القائمـــة علـــى نشـــاط 

 )ت( بلغـت إن قيمـة إذوذلك لصاحل أسلوب التعلم املستقل، 
ـــوهــي قي (،α  =0.000)الداللــة ة ــــــــــوقيم ،(4.292) مة أصــغر ـــــــــــ

للمسـتقلني  بالنسـبة وكانـت قيمـة املتوسـط، عستوى الداللة عن
 بقيمته لدى املعتمدين.أكل عقارنة 

 دالة إحصائًيا بني طالب اجلاععة الذين دت فروقجا كما وُ      
( يف تفضــــيل املتجنــــب -املتشــــارك يفضــــلون أســــلوب الــــتعلم )

اســـرتاتيجية التـــدريس القائمـــة علـــى نشـــاط الطالـــب واألســـتاذ، 
 )ت( بلغت إن قيمة إذوذلك لصاحل أسلوب التعلم املتشارك، 

ن ـــــــغر عـــــــــوهــي قيمــة أص (،α  =0.000) داللــةوقيمــة  ،(6.84)
للمشاركني أكل  وكانت قيمة املتوسط بالنسبة، عستوى الداللة

 عقارنة بقيمته لدى املتجنبني. 
ـــــوُ  يف حـــــني     ـــــة إحصـــــائًيا يف تفضـــــيل  دت فـــــروقجا غـــــري دال

طـــالب اجلاععـــة الســـرتاتيجيات التـــدريس القائمـــة علـــى نشـــاط 
  إذاملتنـافس(  -)املتعاون الطالب واألستاذ وفًقا ألسلوب التعلم

ممــا يشــري إىل أن  ؛كانــت قيمــة "ت" أكــل عــن عســتوى الداللــة
هـــذ  االســـرتاتيجيات ال تتـــأثر بكـــون أســـلوب الـــتعلم للطالـــب 

 اوي.تنافسي أم تع

وجود فروق ذات داللة إحصائية  إىلوميكن أن يعزى ذلك     
 -)املســتقل اجلاععـة الــذين يفضـلون أسـلوب الـتعلم بـني طـالب

يف تفضـــــــــــيل  تمـــــــــــد( لصـــــــــــاحل أســـــــــــلوب الـــــــــــتعلم املســـــــــــتقلاملع
اســرتاتيجيات التــدريس القائمــة علــى نشــاط الطالــب، وكـــذلك 

والطالـــب اســرتاتيجيات التــدريس القائمــة علـــى نشــاط األســتاذ 
يتبنـون أسـلوب الـتعلم  إىل أن طـالب اجلاععـة اسإسـالعية الـذين

ــــتعلم القائمــــة علــــى نشــــاط  املســــتقل يفضــــلون اســــرتاتيجيات ال
التـدريس  ةواسـرتاتيجي، اسرتاتيجية التعلم الذا الطالب وعنها: 

ــــــتعلم اسإلكــــــرتوي ــــــتعلم  ذات األنشــــــطة ااوســــــبة، وال )نظــــــام ال
دريس املعتمــدة علــى أنشــطة التــو ، املعتمــد علــى احلاســب اريل(

 اســـــــرتاتيجيات التـــــــدريس املعتمـــــــدة علـــــــى، و االكتشـــــــاف احلـــــــر
 .)اسإنرتنت(املعلوعات  شبكات

ـــلون اســرتاتيجيات التعــــــــــكمــا أهنــم أيًضــا يفض     ائمة ـــــــلم القــــ
اســـرتاتيجيات التـــدريس  نشـــاط األســـتاذ والطالـــب وعنهـــا: علـــى

ـــتعلم التعـــاوي، و واملناقشـــةعلـــى احلـــوار  املعتمـــدة ، اســـرتاتيجية ال
، اســـــرتاتيجية حـــــل املشـــــكالت، و اســـــرتاتيجية الـــــتعلم بـــــاألقرانو 
، اســرتاتيجية العصــف الــذهد، و اســرتاتيجية التــدريس بالبحــثو 
، اســــــرتاتيجية املــــــنظم املتقــــــدم، و اســــــرتاتيجية خريطــــــة املفــــــاهيمو 
بقة اســـــرتاتيجية املعرفـــــة الســـــا، و اســـــرتاتيجية العـــــروض العمليـــــةو 

اســــــــرتاتيجية و  ،(KWL) ،(اســــــــرتاتيجية أوجــــــــل) بةواملكتســــــــ
 االكتشاف املوجه.

ســالعية ويفســر الباحــث ســبب تفضــيل طــالب اجلاععــة اسإ    
عــــــن ذوي أســــــلوب الـــــــتعلم املســــــتقل اســــــرتاتيجيات التـــــــدريس 
السابقة؛ ألهنم يفضلون االعتماد على ذواهتم يف عمليـة الـتعلم 

ـــتعلم، وعشـــاركة زعالئهـــم أفكـــارهم،  ولثقـــتهم بقـــدراهتم علـــى ال
املستقلة والتدريس الذي يتيح  فضاًل عن أهنم يفضلون الدراسة

هنـــــم يفضـــــلون طـــــرق إأي  م التقـــــدم وفـــــا ســـــرعتهم الذاتيــــة؛هلــــ
 .واسرتاتيجيات التدريس املتمركزة حول املتعلم

املتجنـب( فكـان لصـاحل  -)املتشارك وأعا أسلوب التعلم       
ك يف تفضـــــيل اســـــرتاتيجيات التـــــدريس أســـــلوب الـــــتعلم املتشـــــار 

القائمــة علــى نشــاط الطالــب، واســرتاتيجيات التــدريس القائمــة 
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علــــى نشــــاط األســــتاذ، واســــرتاتيجيات التــــدريس القائمــــة علــــى 
الباحـــــث ذلـــــك إىل أن  وقـــــد يعـــــزونشـــــاط األســـــتاذ والطالـــــب، 

 املتشاركيتبنون أسلوب التعلم  طالب اجلاععة اسإسالعية الذين
يجيات الــــتعلم القائمــــة علــــى نشــــاط الطالــــب، يفضـــلون اســــرتات

والقائمـــة علـــى نشـــاط األســـتاذ، والقائمـــة علـــى نشـــاط األســـتاذ 
  إضــــــافة إىل املــــــذكورة أعــــــال تاالســــــرتاتيجياوالطالــــــب وعنهــــــا 

، واسإلقـــــــــــاء ةاااضـــــــــــر اســـــــــــرتاتيجية  يـــــــــــة:تاالســـــــــــرتاتيجيات ار
، املعدلــــــة ةاااضــــــر اســــــرتاتيجية ، و ســــــرد القصــــــ اســــــرتاتيجية و 

ســالعية عــن لباحــث ســبب تفضــيل طــالب اجلاععــة اسإويفســر ا
ذوي أســلوب الــتعلم املتشــارك اســرتاتيجيات التــدريس الســابقة؛ 
ألهنـــم يتمتعـــون بالنشـــاط وحـــب املشـــاركة يف أنشـــطة القاعـــات 

عــــــع  والتواصـــــل الدراســـــية،املناقشـــــات واااضـــــرات الدراســـــية ك
حتمـل املسـؤوليات ، و سو الـدر  يمهمتعلعساعدهتم يف و  زعالئهم

برية على التعلم الـذا ، كقدرة   كما أن لديهم  يكلفون هبا، اليت
 ةـــــــــــافيـــــضاسإال ــــــــعماأل املتنوعــة، وتنفيــذ يف األنشــطة ةشــاركوامل

 .سو بالدر املتعلقة 

 :ومقترحاته البحثتوصيات 
احلايل ميكن تقدمي جمموعة عن  البحثيف ضوء نتائج      

 :على النحو ار التوصيات 
 وبناءعنظوعة التعليم اجلاععي، وصياغة  يف النظر إعادة .1

التعلم  واملناهج التعليمية يف ضوء أساليب الرتبوية، اللاعج
 .للطالب املفضلة

التعلم، وعقاييس  أساليب عقاييس االستفادة عن تطبيا .2
عند التحاق الطالب باجلاععات للكشف  أمناط التفكري

واسرتاتيجيات التدريس عن عستواهم؛ سإعداد براعج 
 .ودرجات التعلم اليت تتسا عع تلك األساليب واألمناط

يف ضـــــــوء  اســـــــرتاتيجيات التـــــــدريس ضـــــــرورة التنويـــــــع بـــــــني .3
ــــــتعلم أثنــــــاء  وتوظيفهــــــا يف املواقــــــف التعليميــــــة أســــــاليب ال
 .تدريس الطالب

إجـــراء املزيـــد عـــن الدراســـات حـــول أســـاليب الـــتعلم الـــيت    .4
املراحل التعليمية األخرى(  يستخدعها طالب اجلاععة )أو

وعالقتها مبتغريات أخرى عثل التفكري، والدافعية، واملثـابرة 
 األكادميية، والتحصيل الدراسي.

إجراء دراسات شبه جتريبية حول تأثري أو فاعلية استخدام  .5
 .أساليب التعلم يف بعض املتغريات

  المراجع
أمناط التعلم . (2016) والشمري، زينب والشمري، ذهب ، هالةأبو النادي

جمللة ا. املفضلة لدى طلبة اجلاععات السعودية عا بني الواقع والطمو 
 5 والتدريب،اجملموعة الدولية لالستشارات  ،الرتبوية الدولية املتخصصة

(5 )239 – 217. 
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 جملة العلوماخللا ،  للتعلم كولب منوذج هلا حسب املشكلة والعواعل         
 .6-5 ،11 ،ورقلة –جاععة قاصدي عربا   اسإنسانية واالجتماعية،

، سيكولوجية التدريس الصفي. (2007) الزغلول، عماد واااعيد، شاكر
 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان

 االرتباطي املنظور بني التعلم كولوجيةسي .(2004) عصطفى فتحي ،اتالزي

 النشر دار ،القاهرة ،(2) املعريف النفس علم سلسلة. املعريف واملنظور

 .للجاععات
ععاصرة لطرق التعليم اسرتاتيجيات التدريس ر ية . (2009زيتون، حسن )

 .عامل الكتب ،، القاهرة2ط. والتعلم



 (م2019 أكتوبر /هــ1441صفرالرياض )   – 65 العدد – للعلوم الرتبويةاجمللة السعودية 

 

44 

عامل الكتب  ،عمان. اسرتاتيجيات التدريس املعاصرة. (2015) السلييت، فراس
 احلديث.

 تطوير يف عقاالت .والتقومي التدريس سرتاتيجياتا (2009) الشقريات، طافش

 .دار الفرقان ،عمان التعليم،
ا لنموذج" (. أساليب التعلم وفقً 2018واحلسيد، سامل ) صاحل ،الشمري

جراشا وريتشمان " وعالقتها بالتحصيل الدراسي والتخص  األكادميي 
جملة العلوم لدى عينة عن طالب املرحلة الثانوية يف دولة الكويت. 

 137 – 107  (،1) 178كلية الرتبية، جاععة األزهر،  الرتبوية،

 البديلة األفكار تعديل يف لتعلم. ا(2000) الدين إبراهيم وتاج صلي عاهر،

 ععلمات لدى التعلم أساليب على وأثرها الكم عيكانيكا عفاهيم حول

، العري اخلليج رسالة جملة .السعودية العربية باململكة اخلدعة قبل العلوم
 .66 – 65، 77 عكتب الرتبية العري لدول اخلليجي،

 الرتبية ععلمي لدى الشائعة التعليم أساليب .(2006) حتمل هاي عبيدات،

لدى  املفضلة التعلم أساليب عع انسجاعها وعدى االجتماعية والوطنية
  سعود امللك جاععةاسإسالعية، والدراسات  الرتبوية العلوم جملة. طلبتهم

18 (2)، 937-965. 
ساليب التعلم املفضلة لدى طلبة املدارس أ. (2010)، أمحد فال  العلوان

عدينة ععان يف األردن وعالقتها مبتغريي اجلنس والتخص  الثانوية يف 
، (7) الشارقة،جاععة  ية،لعلوم اسإنسانية واالجتماعا جملة .األكادميي

1- 30. 
 أساليب التعلم املفضلة لدى طالبات جاععة .(2014) الغاعدي، مسيحة أمحد

نشورة،  ع، رسالة عاجستري غري امللك عبد العزيز جبدة وعالقتها ببعض املتغريات
 ، عكة.قرىلكلية الرتبية، جاععة أم ا

 أساليب التعلم السائدة لدى طلبة املرحلة .(1434H) الغاعدي، حممد مجعان
الثانوية مبدينة عكة املكرعة يف ضوء عتغريي التخص  وعستوى 

، رسالة عاجستري غري عنشورة، كلية الرتبية، جاععة أم التحصيل الدراسي
  ، عكة.القرى

 حنو الطالب اجتاهات ( عقياس2007) عبداهلل بن عبدالرمحن املالكي،

 اململكة يف املعلمني كليات يف الثقافة اسإسالعية تدريس اسرتاتيجيات

 -38 ، (1)7 ،املعلمني كليات ،الرتبوية العلوم جملةالعربية السعودية، 
84. 

 التعلم املفضلة أساليب .(2006، أغسطس 27-26)عاهر عسيحة، جمدي 

ملؤمتر ا .رافيةغالدميو  ببعض املتغريات وعالقته ثانويال التعليم طلبة لدى
- السابع للمركز القوعي للبحوث الرتبوية والتنمية العلمي السنوي

 .القاهرة
أثر التفاعل بني منطني للتعلم اسإلكرتوي واألسلوب  (.2016عطر، رياض )

، احلاسوبية لدى طلبة جاععة األقصى بغزةاملعريف على تنمية املهارات 
 .غزة، رسالة عاجستري غري عنشورة، كلية الرتبية، اجلاععة اسإسالعية

 لدى  بيجز(ـ )ل العميا( -السطحي (التعلم أسلوي( 2015عظلوم، عها )

 الرتبية، جاععة كلية. رسالة عاجستري غري عنشورة،  بابل جاععة طلبة        
 ، بابل.بابل

 لنموذج وفقاً  املفضلة التعلم ألساليب التنبؤية القيمة .(2014) ويوسفععشي 

 التحضريية السنة طالب لدى األكادميي يف التحصيل Reidريد 

جاععة  نية،العلوم اسإنسا جملةاالجتماعي،  الذكاء جازان عتفاو  جباععة
 .129 -90، (1)، 3جازان، 

 ععلمي لدى الشائعة التدريس اسرتاتيجيات. (2016املفرجي، إياد عبود )

 التدريس اسرتاتيجيات انسجاعها عع وعدى االجتماعية الدراسات

كلية الرتبية، جاععة  ، رسالة عاجستري غري عنشورة،طلبتهم لدى املفضلة
 .إربد ،الريعوك
 جاععة طالب لدى التعلم أساليب يف الفروق .(2011)زاهر النبهاي، هالل 

جاععة  جملة العلوم الرتبوية،املتغريات،  بعض ضوء قابوس يف السلطان
   .154 -153(، 1) 19 القاهرة، 

 أساليب التفكري وعالقتها بأساليب التعلم .(1429H) وقاد، إهلام إبراهيم
، رسالة وتوجهات اهلدف لدى طالبات املرحلة اجلاععية مبدينة عكة املكرعة

 عكة.، ، كلية الرتبية، جاععة أم القرىغري عنشورة دكتورا 
أساليب التفكري والتعلم عند طلبة كلية الفقه، . (2009) اليوسفي، علي عباس

(، 6،7) 4، الكوفة، جاععة جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اسإنسانية
315-330. 

Abualnadi, J.; Alshamry, Z.; & Alshamry, T. (2016). The 

styles among the students of Saudi universities reality 

and ambition (In Arabic), International 

Interdisciplinary Journal preferred learning of 

Education, 5 (5), 217- 239. 

Al-Hazmi, O.; Hamid, M.; & Jahine, J(2012). The preferred 

learning styles used by university students in Taiba 

University and their relationship to their academic 

levels (In Arabic). Journal of Arab Studies in 

Education and, Psychology, 28, 169 – 192. 

Al-Malki, A. (2007). A measure of students' attitudes 

towards strategies of teaching Islamic culture in 

teacher colleges in Saudi Arabia, (In Arabic). Journal 

of Teachers Colleges - Educational Sciences, 7 (1), 

38-84. 

Al-Nabhani, H. (2011). Differences in the learning Styles of 

the students of Sultan Qaboos University in the light 

of some variables, (In Arabic). Journal of 

Educational Sciences, 19 (1), 153-154. 

AlOlwan, A (2010). The preferred learning methods of high 

school students in Ma'an, Jordan, and its relation to 

gender and academic specialization. (In Arabic). 

Journal of the University of Sharjah for Humanities 

and Social Sciences, 7, 1-30. 

Balawi, M. (2012). Preferred learning styles of Al-Qassim 

university students (In Arabic). Journal of the Union 

of Arab Universities, 61, 203-229. 

Baneshi, A.; Tezerjani, M; & Mokhtarpour, H. (2014). 

Grasha-Richmann college students’ learning styles of 

classroom participation: Role of gender and 

major. Journal of Advances in Medical Education & 

Professionalism, 2(3), 103. 



 ...اععة اسإسالعية اسرتاتيجيات التدريس وفًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلعبد الرمحن بن يوسف شاهني: 

 

45 

Baykul, Y.; Gürsel, M.; Sulak, H.; & Ertekin, E.; (2010). A 

validity and reliability study of Grasha-Riechmann 

student learning style scale. International Journal of 

Social, Behavioral, Educational, Economic, Business 

and Industrial Engineering, 4(3): 323-330. 

Dunn, R., & Dunn, K. (1979). Learning Styles/Teaching 

Styles: Should They... Can They... Be 

Matched?. Educational leadership, 36(4), 238-44.  

Felder, R., & Silverman, L. (1988). Learning and teaching 

styles in engineering education. Engineering 

education, 78(7), 674-681. 

Grasha, A. F. (1996). Teaching with Style: A Practical 

Guide to Enhancing Learning by Understanding 

Teaching and Learning Styles. Pittsburgh, PA: 

Alliance Publishers. 

Riechmann, S., & Grasha, A. (1974). A rational approach to 

developing and assessing the construct validity of a 

student learning style scales instrument. The Journal 

of Psychology, 87(2), 213-223.  

Gregorc, A. F. (1984). Style as a symptom: A 

phenomenological perspective. Theory into practice, 

, 23(1), 51-55. 

Khan, J & Iqbal, M. (2016). Effects of Learning Style on 

Achievement of Distance Learners. Dialogue. 11 (3), 

296- 309  

Kolb, D. (1981). Learning styles and disciplinary 

differences. The modern American college, 1, 232-

255.  

Lin, S.; Lin, Y.; Lin, J.; & Cheng, C. (2010). A study of 

Kolb learning style on experiential learning. The 3rd 

IEEE International Conference on Education 

Technology and Training, Wuhan, China.  

Maashi, M.; & Yousef, S. (2014). The Predicative Value of 

the Preferred Learning Styles according to Reid’s 

Model for Measuring the Academic achievement 

among Students of Different Social Intelligence 

Enrolled in the Preparatory Year at Jazan University, 

(In Arabic). Journal of Jazan University, Humanities 

Branch, 3 (1), 90- 129. 

Nadarajan, R.; Naimie, Z.; Abuzaid, R.; Thing, D. & 

ElHadad, G. (2011). Teaching style and learning style 

model: An overview of Grasha. Advanced science. 

Engineering and Medicine, 7(7): 624-628. 

Obaidat, H.(2006). The methods of education common to 

teachers of social and national education and their 

compatibility with the preferred learning methods of 

their students (In Arabic), Journal of King Saud 

University - Educational Sciences and Islamic 

Studies, 18 (2), 937-965. 

Pattamathammalul, C, (2017). Analysis of Students’ 

Learning Styles to Improve Facilitation of Thinking 

Skills. Paper presented at 9 th Internationa 

Conference on Language, Literature, Culture and 

Education. Bangkok, 7- 8 Dec, 2017. 36 -45 

Powell, A., Bordoloi, B., & Ryan, S.  (2007). Data flow 

diagramming skills acquisition: Impact of cooperative 

versus individual learning. Journal of Information 

Systems Education, 18(1), 103-112 

Rabia, J.; &Tercolit, H. (2013). Methods of learning: its 

concept, dimensions and factors, according to the 

Kolb Model of Experimental Learning (In Arabic), 

Journal of Humanities and Social Sciences, 11, 5-6. 

Rani, V., & Sharma, G.(2012).Importance of learning styles 

in education., International Journal of Research in 

Economics & Social Sciences, 2(11): 69-79 . 

Romero, J; Tepper, B; & Tetraut, L (1992). Development 

and validation of new scales to measure Kolb's (1985) 

Learning Style Dimensions, Educational and 

Psychological Measurement, vol 52,( 1). 171-180. 

 Sabri, M.; Taj, I. (2000). Learning in modifying alternative 

ideas about the concepts of quantum mechanics and 

its impact on the learning methods of pre - service 

teachers in Saudi Arabia. (In Arabic), Journal of the 

Gulf Message, 77, 65 – 66. 

Thompson, R.; Bolin, G.; & Coe ,A.(2012) . Assessing the 

Degree of Integrated Learner – Centered Instruction 

on Student Outcomes in a Large Non – Major 

Environment - Science Course. International Journal 

for the Scholarship of Teaching Learning, 6(1),1-40.  

Yusufi, Ali Abbas (2009). Methods of thinking and 

learning among students of the Faculty of Fiqh. (In 

Arabic), Journal of the Faculty of Education for Girls 

of Humanities, University of Kufa, 4 (6,7), 315-330. 

weng, c. (2001). the relationship between learning style 

preferences and teaching style preferences in college 

students (ph. D. diss.) United of Northern Colorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (م2019 أكتوبر /هــ1441صفرالرياض )   – 65 العدد – للعلوم الرتبويةاجمللة السعودية 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teaching Strategies According to Preferred Learning Styles among the Students  

of the Islamic University of Madina 

 

Abdulrahman Yousuf Shaheen 
Islamic University of Madina 

 

Submitted 13-12-2018 and Accepted on 26-03-2019  

 

 

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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  في األردن للصفوف الثالثة األولى القيم الجمالية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية

 )دراسة تحليلية(

 محمود جمال 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 : مستخلصال
ك، للقيم اجلمالية الواجب تضمينها يف حمتوى تلك الكتب، تضمنت القائمة أربعة جماالت رئيسة هي: مجال الكون، ومجال اإلنسان، ومجال السلو 

: أيتالكتب، أظهرت نتائج التحليل ما يحتليل احملتوى، واستخدامها يف حتليل حمتوى  بطاقةة، مت بناء ومجال القول. وبعد التحقق من صدق القائم
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، ا معكوس  . كما أشارت النتائج إىل أن هناك توازن  ا( تكرار  36لرتبة األخية بـ )القول با جمال مجال
 إىل جانب تراجع منو القيم اجلمالية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث األساسي. 

 ل، الكتاب.اجلما ، األخالقاإلسالم،  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

إّن مجال لغة القرآن مقتصر عليها وحدها دون سائر     
اللغات، كيف ال وهي لغة البيان واإلجياز والبالغة، وهي اليت 
وسعت كل لغة، وحوت بوعائها الفياض كل قيمة مجالية، 

ا؛ ففي كل ظاهرة برز ا وباطن  فصورت الكون بأهبى حلته ظاهر  
ة دقة يف الوصف وغاية يف قيم اجلمال الذي إشراق اللغ

حيمله بكل آية من آياته حيث يف روحها عربة املقام يف 
وأثر احملدث يف تكوين احلدث، بل أثر سحرها  ،مقصد املقال

واستجابتهم ملعانيها املتألقة يف  ،يف تشكيل سلوك الناس
روعة التعامل وشىت جماالت احلياة، إذ لوال مجاهلا اآلخذ 

لباب ملا استقام النسق اإلنساين من حيث حفظ ما أثر باأل
من عادات وتقاليد وطقوس وعبادات، توجه مبا حتمل من 
معاين اجلمال هذا الكائن اجلميل خبلقه وتكوينه إىل التعرف 

 على خالق الكون وإدراك معىن وجوده يف إفراده بالعبودية. 
عبد  فعنيف اإلسالم،  يعد احلديث عن اجلمال أصال  و     

الا ياْدُخل اجلْانَّةا ماْن  ((قال:  اهلل بن مسعود، عن النيب 
ثْـقااُل ذارٍَّة ميْن كيرْبٍ. قاالا راُجٌل: إينَّ الرَُّجلا حيُيبُّ  كاانا يفي قـاْلبيهي مي
: إينَّ اهللا مجاييٌل حيُيبُّ  أاْن ياُكونا ثـاْوبُُه حاسان ا وانـاْعُلُه حاساناة ، قاالا

، اْلكي  ، واغاْمُط النَّاسي اجلْاماالا ُر باطاُر احلْاقِّ النيسابوري، ) ))بـْ
 (.91، حديث رقم: 93، ص:1ج ،2000

فجمال اهلل تعاىل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، وأما     
 مجال ذاته وما هو عليه فأمر ال يدركه سواه، قال تعاىل:

 ُُكْم أاْزوااج ا فااطيُر السَّماوااتي وااأْلاْرضي جاعالا لاُكْم ميْن أانـْف سي
ْثليهي شاْيٌء واُهوا  وامينا اأْلانـْعاامي أاْزوااج ا ياْذراؤُُكْم فييهي لاْيسا كامي

يُع اْلباصييُ  ْ (، وقال تعاىل: 11)سورة الشورى،  السَّمي واَلا
وأمساؤه تعاىل  (. 4)سورة اإلخالص،  ياُكْن لاُه ُكُفو ا أاحادٌ 

، وأفعاله كلها كلها حسىن، وصفاته كلها صفات كمال
 .حكمة وعدل ورمحة

أول وأمجل صورة من صور اجلمال يف اإلسالم القرآن  إنّ    
الكرمي، فقد وجد العرب فيه أرقى صور اجلمال اللفظي يف 

 وبذلك يكون قد مجع بنيالبالغة، فهو يف مجاله معجزة، 
 (.10، 1996عقلية )القرضاوي، العجزة واملمالية اجلعجزة امل
لقرآن الكرمي باجلمال، فقد ورد ذكر اجلمال ا اهتمّ     

(. ولفظ 1981( مرات، كما بينه عبد الباقي )8ومشتقاته )
والاُكْم  :مجال ورد مرة واحدة يف القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل

نيا تاْسراُحونا  نيا تُريحُيونا واحي (. 6 سورة النحل،)  فييهاا مجاااٌل حي
الكرمية: ويف اخليل  ( يف تفسي اآلية2003يذكر قطب )
تلبية للضرورة يف الركوب، وتلبية حلاسة  والبغال واحلمي
وهذه اللفتة هلا قيمتها يف  .لرتكبوها وزينة( (:اجلمال يف الزينة

فاجلمال عنصر  ،بيان نظرة القرآن ونظرة اإلسالم للحياة
قاالا باْل ساوَّلاْت لاُكْم أصيل يف هذه النظرة وليست النعمة: 

هي ُسُكْم أاْمر ا فاصابـٌْر مجاييٌل عاساى اللَُّه أاْن ياْأتيياِني هبييْم مجاييع ا أانـْفُ 
جمرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب؛ بل تلبية 

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      
 ٍم كاذيٍب قاالا باْل ساوَّلاْت لاُكْم هي بيدا واجااُءو عالاى قامييصي

ُفونا  ٌر مجاييٌل وااللَُّه اْلُمْستـاعااُن عالاى ماا تاصي  أانـُْفُسُكْم أاْمر ا فاصابـْ
)سورة  يمُ إينَُّه ُهوا اْلعالييُم احلْاكي ( وقوله تعالى18)سورة يوسف، 

كا إيْن  (، وقال تعاىل: 83 يوسف، اْزوااجي ُّ ُقْل ألي ياا أايُـّهاا النَّيبي
نـْياا وازييناتـاهاا فـاتـاعاالانْيا أُماتـِّْعُكنَّ واُأسارِّْحُكنَّ  ُكْنُُتَّ تُريْدنا احلْايااةا الدُّ

 (.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 ياا باِني آاداما ُخُذوا زييناتاُكْم عيْندا ُكلِّ ماْسجي

سورة األعراف، )  وااْشرابُوا واالا ُتْسريُفوا إينَُّه الا حيُيبُّ اْلُمْسريفينيا 
31.) 
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هو الكائن الوحيد الذي وهبه اهلل القدرة على واإلنسان     
اإلحساس باجلمال وتذوقه يف كل ما يدركه حوله من مظاهر 
احلياة، فإلقاء نظرة متأملة يف الطبيعة حوله، تطلعه على آية 

يف جمال الزهور والنجوم  الذي يظهرمن اجلمال الطبيعي 
 ،)املرسي والغروب والشروق ويف السماء املمتدة عرب األفق

2003.) 
اإلنسان لو تأمل الواقع املادي الذي يعيش، لوجد يف   إنّ     

اجلمال؛ فاحلياة بدون  با من ضرو ضرب   هكل مايتعامل مع
إحساس باجلمال، تبعث على السأم والشعور بامللل، ولذا 
وهب اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان حاسة الذوق اجلميل، 

، واختياره ويظهر ذلك من خالل انتقائه طعامه وشرابه
فاجلمال  .وتذوقه لجلمااألصوات، وإدراكه امالبسه، ومتييزه 

)ياسني،  يشبع حاجة نفسية ال تقل أمهية عن احلاجة املادية
2009.) 

اجلمال يف اإلسالم ظاهر  ( أنّ 1983ويؤكد ابن القيم )    
اهلل هبا بعض الصور  أما اجلمال الظاهر فزينة خصّ فوباطن، 

احلْاْمُد ليلَّهي  دة اخللق قال تعاىل:عن بعض، وهي من زيا
ئيكاةي ُرُسال  أُويلي أاْجنيحاٍة  فااطيري السَّماوااتي وااأْلاْرضي جااعيلي اْلماالا
ثا وارُبااعا يازييُد يفي اخْلاْلقي ماا ياشااُء إينَّ اللَّها عالاى ُكلِّ  ماثْـىنا واُثالا

هو فطن مال الباأما اجل(. و 1سورة فاطر، (شاْيٍء قادييرٌ 
احملبوب بذاته، وهو مجال العقل والعلم واجلود والعفة 
والشجاعة، وهو حمل نظر اهلل من عبده، وموضع حمبته، وهذا 

إينَّ اهللا الا يـاْنظُُر إيىلا ُصواريُكْم )): ا يف قوله يظهر جلي  
بوري، النيسا) ((واأاْموااليُكْم، والاكيْن يـاْنظُُر إيىلا قـُُلوبيُكْم واأاْعمااليُكمْ 

 (.2564، حديث رقم: 1987، ص: 4ج، 2000

اجلمال نوع من  أنّ "  Wilde, 1966, 35)) ويؤكد وايلد     
العبقرية، بل هو أرقى من العبقرية، إنه ال حيتاج إىل تفسي، 
فهو من احلقائق العظيمة يف هذا العاَل، إنه مثل شروق 

على  الشمس، أو انعكاس صدفة فضية نسميها القمر
  ."ملياه املظلمةصفحة ا

والقيم جمموعة من القواعد واملعايي واملوجهات اليت تدعو     
إىل التحلي بالسلوك اجلمايل، واليت ميكن للرتبية نقلها 
وتنميتها عن طريق التنشئة االجتماعية والتفاعل يف املواقف 

ا على إدراك التكامل التعليمية، مما جيعل الطالب قادر  
 تعاىل، وتقدير ما هو مجيل ذو قيمة والتناسق يف خلق اهلل

 (.2010خلقية أو عملية )العمري، 
لقيم اجلمالية يعد ضرورة إنسانية؛ ا الباكتساب الط إنّ     

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
له بضرورة التعامل الراقي مع مشاهد الكون واحلياة، وتعمل 
على تكوين عالقة الفرد باجملتمع على أساس التعاون 

 والتكافل االجتماعي.
فالتحلي بالقيم اجلمالية يرقق مشاعر األفراد، فال تنافر     

ل معانيه إىل وال أحقاد، فيكون السالم االجتماعي يف أمج
جانب أهنا تسمو بالفرد ليتجاوز ذاته إىل اآلخرين، فال صراع 
وال أنانية، فيكون التكافل االجتماعي يف أمجل صورة 

 (.2005)الشربيِن، 
والقيم اجلمالية هي احلكم الذي يصدره الفرد على كل ما     

هو مجيل من خالل تذوقه مجال البيئة اليت يعيش فيها، أو 
اطه املعريف وعالقته االجتماعية اليت يقوم هبا؛ من خالل نش

 (.2003 ليحصل على الراحة واملتعة )الربيعي،
وتتمثل القيم اجلمالية يف اآلداب والتوجيهات اليت جتعل     

اإلنسان يتنبه إىل اجلوانب اجلمالية يف الكون واحلياة، ويشعر 
. هبا بروحه وقلبه وفكره ووجدانه، ويتذوقها، ويستمتع هبا

فالقيم اجلمالية تعكس اهتمام الفرد وميله إىل كل ما هو 
(. 2008)عثمان والدغيدي،  مجيل يف مجيع جماالت احلياة

االهتمام بالقيم اجلمالية من  ( أنّ Choi,2001ويؤكد شوي )
العوامل املهمة يف حتقيق التميز للطلبة، وتنمية مشاعرهم 

 ووعيهم اجلمايل، وحاستهم اجلمالية والذوقية.
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هي اليت توجه الفرد إىل تذوق مظاهر  ةوالقيم اجلمالي    
اجلمال املختلفة، وتربيه وهتذبه إىل كل ما هو مجيل؛ كي 

 ينظر إىل اجملتمع نظرة مجالية.
وتربز أمهية القيم اجلمالية للفرد واجملتمع فيما يأيت     
 :(Orsinger,2014؛ 2014، كشيك؛  2005الشربيِن، )
ش، وتطوير يايل لإلنسان جتاه واقعه املعتنمية التذوق اجلم -

 قدراته على تلقي كل ما هو مجيل يف الطبيعة .
تأثيها على سلوك الفرد وتوجيهه، فهي أحد األسس اليت  -

حيدد يف ضوئها سلوكه الذي يرتبط بدوره بالصحة 
 النفسية.

عالج املشكالت النفسية والسلوكية املنتشرة بني أفراد  -
 اجملتمع.

، وهتذيب السلوك، وبناء الشخصية تأكيد الذات -
 اإلنسانية السوية.

تنمية املنحى اإلمياين يف نفوس النشء ، وتربيتهم على  -
ثاره وآياته آزم والتصديق بوجود اهلل من خالل اجل

 الكونية.
نسانية  العالقات اإلبىنا نحى االجتماعي: تُ تنمية امل -

االجتماعية على أسس مجالية من خالل التواصل مع 
ين، واملشاركة يف العمل اجلماعي والتعاوين حني اآلخر 

يقيمها اإلنسان على أساس من احلب والتسامح 
 والتكافل االجتماعي.

تنمية املنحى األخالقي: فالقيم اجلمالية وسيلة الفرد يف  -
تنمية التذوق اجلمايل، وتكوين املعايي اليت تساعد الفرد 

تطور احلس على متييز اجلميل من القبيح ، كما تسهم يف 
 اجلمايل األخالقي من خالل الرمحة واإليثار وغيها.

تنمية املنحى النفسي: فالقيم اجلمالية تسهم يف نشر  -
املفاهيم النفسية لدى الفرد واجملتمع، فهي تسهم يف 
إدخال الفرح والسعادة يف نفوسهم من خالل األنشطة 
املختلفة اليت يقومون هبا، فهي تتيح هلم فرصة التنفيس 

 عن الضغوط النفسية.

تنمية القدرة على اإلبداع، فاخلربة اجلمالية جيب أن  -
 .لكي تصبح خربة مربية يوابتكار  يزتكون ذات منط متم

، عبد احلميد يف( )Etienne Sauriau) يرى إيتيان سورو    
للطفل حاجات مجالية مغايرة حلاجات الشباب  ( أنّ 2001

الفروق الفردية العمرية اجلمالية، ولذا ينبغي ضرورة مراعاة 
 جلمال.اوالنفسية واالجتماعية يف دراسة 

اإلحساس باجلمال لديه القدرة على التمييز  االطفل ذ إنّ     
بني الشيء السار والشيء املنفر، ولديه القدرة على تنظيم 
األشكال حبيث تؤدي إىل شكل متناسق واستخدام األلوان 

 (.2009 )أبو زيد، بانسجام
على معلمي الصفوف  ( أنّ 2005يرى الشربيِن ) ولذا،    

اجلمالية يف كل ما  الثالثة األوىل بشكل خاص إبراز القيم
، وهذا يعتمد على مجال غرفة الصف اليت جيب حييط بالطلبة

أن تكون جذابة وأنيقة بقدر املستطاع، وأن تزين ببعض 
اللوحات املناسبة ألعمار الطلبة مع مراعاة تغييها من حني 

 آلخر.
النظريات اليت فسرت اجلمال، واليت يتبناها  ومن أهمّ      

التفضيل اجلمايل يتم  الباحث النظرية املعرفية، اليت تؤكد أنّ 
 بتأثي العمليات العقلية وليس فقط خبصائص املثيات، وأنّ 

تلقي  علم اجلمال فرع من فروع علم النفس املعريف، وأنّ 
نتباه والتذكر اإلدراك والوعي واال اخلربة اجلمالية يتأثر بعمليات
 (.2009 والتحليل )الشليب والشاذيل،

االلتزام بالقيم اجلمالية واجب على كل إنسان مهما  إنّ     
كان معتقده، وهي يف حق املسلم أوجب وألزم. وهذه القيم 
ال تتوقف عند زمن من األزمان، أو قوم من األقوام بل هي 

مع عرب العصور؛ ملعرفة طبيعة مستمرة . فهي تتجلى يف اجملت
قدرهتا على صناعة  ومستوىالسلوكيات،  مجيعتفاعلها مع 

التحوالت الكربى يف تاريخ البشرية واالستفادة من ذلك يف 
 (2003 بناء احلال واملستقبل )الصمادي،

القيم اجلمالية  ( أنّ 2015حممد وخلف ) دراسة كدتؤ و     
ها عن طريق أساليب لقيم السلوكية، فالفرد يكتسباهادية 
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الرتبية، كما يكتسب قواعد االنضباط االجتماعي، ومبادئ 
األخالق والدين ومعايي السلوك. فيلتزم بآداب السلوك 

 ويتكيف معها ويتفاعل مبوجب معطياهتا.
وتكتسب القيم اجلمالية لدى األفراد عن طريق القدوة     

  آباءسواء واملربني  احلسنة الصاحلة املتمثلة برسول اهلل 
األساليب املؤثرة يف غرس  معلمني، فالقدوة من أهمّ  مأ كانوا

مجال اإلنسان ومجال الكون ومجال القول ومجال السلوك، إىل 
جانب دورها يف منائها لدى النشء. ولذا، ينبغي أن حترص 
مناهج الرتبية اإلسالمية على إظهار القيم اجلمالية يف حياة 

ا، ا والشتام  َل يبعث لعان   ذإمن مجال القول،  الرسول 
وإمنا بعث رمحة مهداة، إىل جانب قيم الطهارة والتبسم 

 ئذان والصرب وغيها.تواالس
قيم الطفل  ( االنتباه إىل أنّ 2003اجلهِن ) دراسة وتلفت    

املسلم اجلمالية تتعرض خلطر التشويه يف معناها ومبناها، 
يب يف أصحابه وخطر االبتعاد عن اإلطار اإلسالمي الذي ير 

احلس اجلمايل ملنهج ورؤية تقرب بني تنمية القيم اجلمالية 
وبني كمال اإلميان؛ نتيجة تداخل املصادر العصرية مع 
املصادر اإلسالمية األصيلة، األمر الذي بدأ يظهر يف 
سلوكيات األطفال وتصرفاهتم. ولذا، جيب التأكيد على القيم 

وخاصة الرتبية اإلسالمية،  اجلمالية يف مجيع املناهج الدراسية
فمناهج الرتبية اإلسالمية متد الطلبة باحلقائق واملبادئ الالزمة 

 عن عالقة العبد بربه وبالكون وباحلياة وبنفسه واآلخرين.
:القيم الجمالية في الكتاب والسنة  

حثت الرتبية اإلسالمية على اجلمال والنظافة والنظام على    
على  اهلل تعاىل، ودليلٌ  رق معرفةمن ط ذلك طريق اعتبار أنّ 

عظمته وعظمة خلقه، وصالحية دينه لكل زمان ومكان . 
ُلواُهْم أايُـُّهْم : قال تعاىل إينَّا جاعاْلناا ماا عالاى اأْلاْرضي زييناة  هلااا لينابـْ

خالاقا (، وقال تعاىل: 7)سورة الكهف، أاْحساُن عاماال  
واصاوَّراُكْم فاأاْحسانا ُصواراُكْم واإيلاْيهي  السَّماوااتي وااأْلاْرضا بياحلْاقِّ 

 (.3)سورة التغابن،   اْلماصييُ 

 نّ إية اإلسالمية ربانية املصدر، أي والقيم اجلمالية يف الرتب    
 مصدرها اهلل عز وجل، وما أمر هبا إال ملا فيها من خي

 .عميم، ونفع كبي للفرد واجملتمع
قيم اجلمالية يف الكتاب لاع الباحث ومن خالل تتبّ     

والسنة، أمكن تصنيفها إىل أربعة جماالت: مجال الكون، 
 ومجال اإلنسان، ومجال السلوك، ومجال القول.

 المجال األول: القيم الجمالية في الكون:
جاءت اآليات القرآنية لتدرب عني املسلم على كيفية     

ال النظر إىل الظواهر الكونية، وتدرهبا على مواطن اجلم
بادييُع السَّماوااتي وااأْلاْرضي واإيذاا  :واإلبداع االهلي، قال تعاىل

(. 117سورة البقرة، ) قاضاى أاْمر ا فاإيمنَّاا يـاُقوُل لاُه ُكْن فـاياُكونُ 
إينَّا ُكلَّ شاْيٍء خالاْقنااُه دقة صنع اهلل يف قوله تعاىل: فانظر إىل 

نااهاا : (. وقوله تعاىل49 )سورة القمر، بيقادارٍ  واالسَّمااءا بـانـايـْ
ُعونا  (. وقوله تعاىل: 47)سورة الذاريات،  بيأاْيٍد واإينَّا لاُموسي

 نـْياا بيزييناٍة اْلكاوااكيبي )سورة الصافات،  إينَّا زايَـّنَّا السَّمااءا الدُّ
6.)   
عبادة التأمل يف  كانت أول عبادة قام هبا الرسول     

عه يف السماء والقمر والنجوم مجال خلق اهلل، وبديع صن
ان، مما يدل على التناسق ودقة والقيايف والوديان واإلنس

تقان، وهذه قيم مجالية ينبغي على املسلم االلتزام هبا؛ كي اإل
ْؤمينينيا أانَـّهاا قاالاْت:  يسعد يف حياته.

ُ
أاوَُّل ماا ))عاْن عاائيشاةا أُمِّ امل

اهلُل عالاْيهي واسالَّما مينا الواْحيي الرُّْؤياا  بُديئا بيهي راُسوُل اللَّهي صالَّى
ْثلا فـالاقي  ، فاكاانا الا يـاراى ُرْؤياا إيالَّ جااءاْت مي الصَّاحلياُة يفي النـَّْومي
رااٍء فـاياتاحانَُّث  ، مُثَّ ُحبِّبا إيلاْيهي اخلاالاُء، واكاانا َياُْلو بيغااري حي الصُّْبحي

دي قـاْبلا أاْن يـاْنزيعا إيىلا ا -واُهوا التـَّعابُُّد  -فييهي  ا ذاوااتي العادا للَّياايلي
ْثليهاا، حاىتَّ  ُع إيىلا خاديجياةا فـاياتـازاوَُّد ليمي ، مُثَّ يـاْرجي أاْهليهي، وايـاتـازاوَُّد ليذاليكا
 : : اقْـراْأ، قاالا الاُك فـاقاالا

رااٍء، فاجااءاُه امل جااءاُه احلاقُّ واُهوا يفي غااري حي
، 7، ص:1ج ،2001، )البخاري ((....اريئٍ ماا أاناا بيقا »

 (.3حديث رقم: 
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االستمتاع جبمال الكون يشبع حاجة نفسية عند  إنّ     
لنفسية واالطمئنان، ويعمق نسان، فهو يشعره بالراحة ااإل

، ويزيد من إميانه. ولذا جاءت آيات كثية يف القرآن تفكيه
لكون؛ عمال الفكر والعقل والنظر يف اإعلى  الكرمي حتضّ 

أافـالاْم يـاْنظُُروا إيىلا السَّمااءي  :، قال تعاىلللوصول إىل احلقّ 
وااأْلاْرضا  ،فـاْوقـاُهْم كاْيفا بـانـايـْنااهاا وازايَـّنَّاهاا واماا هلااا ميْن فـُُروجٍ 

ناا فييهاا ميْن ُكلِّ زاْوٍج هباييجٍ  يا واأانـْباتـْ
ناا فييهاا راوااسي ْدنااهاا واأاْلقايـْ   ، مادا

  (.8-6 )سورة ق، راة  واذيْكراى ليُكلِّ عاْبٍد ُمنييبٍ تـاْبصي 
باجلمال، بلفت النظر  ولذا، يظهر اهتمام القرآن الكرمي    

إىل ما يف الكون من آيات ودالئل عظيمة، تدل على دقة 
تقانه يف خلق الشمس والقمر والكواكب والنجوم إصنع اهلل و 

منها وما  واألرض واإلنسان وباقي املخلوقات ما علمنا
)أفال  يتدبر اإلنسان بتوجيهات اهلل تعاىل بالنظر فالأجهلنا. 

)أفال يبصرون(؛  )أفال يتفكرون(، والتبصر ينظرون( والتفكر
ليى عظمة اهلل ومجال خلقه. ويرى الباحث أنه إذا أردنا 

أافاالا معرفة اهلل حق املعرفة، فلنقرأ كتابه بتدبر، قال تعاىل: 
بَـُّرونا ا . (24 )سورة حممد، ْلُقْرآانا أاْم عالاى قـُُلوٍب أاقْـفااهُلاايـاتادا

ُكْم أافاالا ولننظر إىل أنفسنا بتبصر، قال تعاىل:  وايفي أانـُْفسي
ُرونا  . ولننظر إىل خلقه وآياته (21 )سورة الذاريات، تـُْبصي

بيلي كاْيفا املبثوثة يف الكون، قال تعاىل:  أافاالا يـاْنظُُرونا إيىلا اإْلي
واإيىلا اجلْيباالي كاْيفا  ،واإيىلا السَّمااءي كاْيفا رُفيعاتْ  ،ُخليقاتْ 
باتْ   -17سورة الغاشية، ) واإيىلا اأْلاْرضي كاْيفا ُسطيحاتْ  ،ُنصي

القدرة  أفال ينظرون إىل اإلبل فيعتربون هبا، ويعلمون أنّ  (.20
وكذا  .اليت قدر هبا على خلقها، لن يعجزه خلق ما شاهبها

 .(2001واألرض )الطربي، اجلبال 
ومن القيم اجلمالية املهمة يف جمال مجال الكون، واليت     

تعد أساسية لطلبة الصفوف الثالثة األوىل، واليت ينبغي 
غرسها واالهتمام هبا، قيمة رعاية النباتات واحليوانات. فقد 
أكد القرآن الكرمي والسنة النبوية على هذه القيمة، فقال 

لاْقناا هلاُْم مميَّا عاميلاْت أاْيدييناا أانـْعاام ا فـاُهْم أاواَلاْ تعاىل:   يـاراْوا أانَّا خا
نـْهاا ياْأُكُلونا  ،هلااا مااليُكونا  نـْهاا راُكوبـُُهْم وامي ُْم فامي ُْم  ،واذالَّْلنااهاا هلا واهلا

(. 73 -71 )سورة يس، فييهاا ماناافيُع واماشااريُب أافاالا ياْشُكُرونا 
الَّذيي جاعالا لاُكُم اأْلاْرضا ماْهد ا واسالاكا لاُكْم وقال تعاىل: 

فييهاا ُسُبال  واأانـْزالا مينا السَّمااءي مااء  فاأاْخراْجناا بيهي أاْزوااج ا ميْن نـابااٍت 
ُويلي النـُّهاى  ،شاىتَّ  ايااٍت ألي  ُكُلوا وااْرعاْوا أانـْعااماُكْم إينَّ يفي ذاليكا آلا

( 80، 7، ج2006) ر القرطيب(. ويفس54-53سورة طه، )
كل ورعي األنعام اآلية الكرمية حبث القرآن الكرمي على األ

وأكد معىن وارعوا أي من رعت املاشية  وهو أمر إباحة،
يف ذلك  الكأل، ورعاها صاحبها أي أسامها وسرحها؛ إنّ 

 أي العقول. ىآليات ألويل النه
إذاا )) قال: رسول اهلل  وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنّ 

، واإيذاا  بيلا حاظَّهاا مينا اأْلاْرضي ، فاأاْعطُوا اإْلي ساافـاْرمُتْ يفي اخلْيْصبي
 ، ، واإيذاا عارَّْسُتْم بياللَّْيلي ساافـاْرمُتْ يفي السَّناةي، فاأاْسريُعوا عالايـْهاا السَّيـْرا

، فاإينَـّهاا ماْأواى اهْلاواامِّ بياللَّْيلي  لنيسابوري، ا) )(فااْجتانيُبوا الطَّرييقا
  (.1926، حديث رقم: 1525، ص: 3ج ،2000

: أاْردافاِني راُسوُل اللَّهي و       عاْن عاْبدي اللَّهي ْبني جاْعفاٍر، قاالا
ا ْلفاُه ذااتا يـاْوٍم، فاأاسارَّ إييلاَّ حادييث ا الا ُأحادُِّث بيهي أاحاد   من خا

، واكاانا أاحابُّ ماا اْستاتـارا بيهي راُسولُ  تيهي  اللَّهي  النَّاسي حليااجا
: فاداخالا حاائيط ا ليراُجٍل  ف ا، أاْو حاائيشا َناٍْل، قاالا اأْلاْنصااري من هادا

 َّ نااُه، فاأاتااُه  فاإيذاا مجااٌل، فـالامَّا راأاى النَّيبي حانَّ واذارافاْت عايـْ
 ُّ :  النَّيبي ، فـاقاالا ماْن رابُّ هاذاا ))فاماساحا ذيفْـرااُه فاساكاتا

، ليماْن هاذاا اجلْاماُل؟ : يلي ((اجلْامالي ، فاجااءا فـاىت  مينا اأْلاْنصااري فـاقاالا
 : أافاالا تـاتَّقيي اللَّها يفي هاذيهي اْلباهييماةي الَّيتي ))ياا راُسولا اللَّهي. فـاقاالا

)أبو  ((مالَّكاكا اللَُّه إييَّاهاا؟، فاإينَُّه شاكاا إييلاَّ أانَّكا جتُييُعُه واتُْدئيُبهُ 
 (.2549، حديث رقم: 200 ، ص:4ج ،2009 ،داود
اإلسالم على غرس النبات واالعتناء هبا؛ ملا تضفي  وحثّ     

على حياة اإلنسان من مجال وراحة نفسية وسعادة، وجعل 
القرآن الكرمي على حق  العناية هبا قرىب هلل تعاىل، فقد حثّ 
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 اأْلاْرضي قيطاٌع وايفي قال تعاىل:  ،النبات يف الرعاية واالهتمام
نـْوااٌن واغايـُْر  ُمتاجااويرااٌت واجانَّاٌت ميْن أاْعنااٍب وازارٌْع واَناييٌل صي
ٍد وانـُفاضُِّل بـاْعضاهاا عالاى بـاْعٍض يفي  نـْوااٍن يُْسقاى مبيااٍء وااحي صي

ايااٍت ليقاْوٍم يـاْعقيُلونا   (.4 )سورة الرعد، اأْلُُكلي إينَّ يفي ذاليكا آلا
: قاالا راُسوُل اللَّهي  وعن     يا اللَُّه عاْنُه، قاالا أاناسي ْبني مااليٍك راضي

ْنُه )):  ماا ميْن ُمْسليٍم يـاْغريُس غاْرس ا، أاْو يـاْزراُع زاْرع ا، فـاياْأُكُل مي
قاةٌ  ٌر أاْو إيْنسااٌن أاْو هباييماٌة، إيالَّ كاانا لاُه بيهي صادا ، )البخاري ((طايـْ

  (.2320يث رقم: ، حد226، ص: 1ج ،2001
وجعل اإلسالم قيمة إماطة األذى عن الطريق قيمة مجالية     

أساسية يف ميدان الرتبية؛ ملا هلا من أثر كبي يف مجال األرض، 
،  أيب هريرة ومجال الطبيعة اليت يعيش هبا اإلنسان، عن

بـُْعونا ((: قال: قال رسول اهلل  ميااُن بيْضٌع واسا أاْو  -اإْلي
تُّونا بيْضٌع وا  ُشْعباة ، فاأاْفضاُلهاا قـاْوُل الا إيلاها إيالَّ اهلُل، واأاْدنااهاا  -سي

، وااحلْايااُء ُشْعباٌة مينا اإْليميااني   إيمااطاُة اأْلاذاى عاني الطَّرييقي
 (.35، حديث رقم: 63 ، ص:1ج، 2000النيسابوري، )))
 وااللتزام بقيمة إماطة األذى عن الطريق توجب املغفرة،    

ناماا راُجٌل ((، قال: رسول اهلل  ، أنّ  عن أيب هريرة بـايـْ
ي بيطارييٍق، واجادا ُغْصنا شاْوٍك عالاى الطَّرييقي فاأاخَّراُه، فاشاكارا  مياْشي

، 1521 ، ص:3، ج2000النيسابوري، ) ))اهلُل لاُه، فـاغافارا لاهُ 
 (.1914حديث رقم: 

لبيئة واحملافظة ت الشريعة اإلسالمية على االعتناء باحثّ     
عليها، فحضت على احملافظة على نظافة الطريق؛ ملا يف ذلك 
من خي للناس كافة، وحذرت من أنواع التلوث البيئي 

من التلوث السمعي كالضوضاء، والتلوث و  ،املختلفة
البصري، وغيها. كما دعت إىل احلفاظ على مصادر املياه، 

ن الفرد على هنر قتصاد يف استخدامها، حىت لو كاوضرورة اال
 ،جار، ودعت إىل عدم تلويثها، بل احملافظة على نظافة املياه

واإيذي اْستاْسقاى ُموساى ليقاْوميهي فـاُقْلناا اْضريْب بيعاصااكا قال تعاىل: 
ن ا قاْد عاليما ُكلُّ أُنااٍس  ْنُه اثـْناتاا عاْشراةا عايـْ احلْاجارا فاانـْفاجاراْت مي

رابُوا ميْن ريْزقي اللَّهي واالا تـاْعثـاْوا يفي اأْلاْرضي ماْشرابـاُهْم ُكُلوا وااشْ 
ديينا  عن   (. وهنى رسول اهلل60 )سورة البقرة، ُمْفسي

الضرر بصفة عامة، ويدخل يف هذا الباب اإلضرار بالبيئة، 
قاضاى أاْن  أانَّ راُسولا اللَّهي )):  عاْن ُعبااداةا ْبني الصَّاميتي ف

را  ، 784، ص: 2ج ، د. ت، ابن ماجه) ))ارا الا ضارارا واالا ضي
 (.2340حديث رقم: 

 :المجال الثاني: القيم الجمالية في اإلنسان
اإلسالم باإلنسان مبكوناته الثالثة اجلسم والعقل  اهتمّ     

والروح، وأكد على إبراز القيم اجلمالية فيه، فقد حث على 
ياا باِني  قيمة حسن املظهر، وإبداء الزينة، كما يف قوله تعاىل:

ٍد واُكُلوا وااْشرابُوا واالا ُتْسريُفوا  آاداما ُخُذوا زييناتاُكْم عيْندا ُكلِّ ماْسجي
(. فينبغي أن 31 )سورة االعراف، إينَُّه الا حيُيبُّ اْلُمْسريفينيا 

ياا باِني وقال تعاىل:  ،يكون املسلم يف أهبى حلة، وأرقى طلة
ليبااس ا يـُوااريي ساْوآاتيُكْم وارييش ا واليبااُس  آاداما قاْد أانـْزاْلناا عالاْيُكمْ 

يـٌْر ذاليكا ميْن آايااتي اللَّهي لاعالَُّهْم ياذَّكَُّرونا   التـَّْقواى ذاليكا خا
على  أيض ا اآلية الكرمية تدلوهذه  ،(26 )سورة األعراف،

 قيمة حسن املظهر.
غي على وتتعدد القيم اجلمالية املتعلقة باإلنسان، واليت ينب    

الرتبية اإلسالمية وكتبها العناية هبا، وغرسها، وتنميتها  مناهج
اصة لدى النشء يف الصفوف األوىل من مرحلة التعليم خبو 

العام؛ ملا هلذه املرحلة من أمهية بالغة يف بناء الشخصية 
هذه القيم اجلمالية العناية باجلسد،  اإلميانية السوية. ومن أهمّ 

وتقليم األظافر، ونظافة  والتطيب،والطهارة،  والنظافة،
 األسنان، وتربية حاسة الشم. 

 ومما يدلل على اهتمام اإلسالم هبذه القيم اجلمالية، قوله     
ُلوا عاىل: ت ةي فااْغسي ياا أايُـّهاا الَّذيينا آاماُنوا إيذاا ُقْمُتْم إيىلا الصَّالا

ُكْم واأاْرُجلاُكْم ُوُجوهاُكْم واأاْيديياُكْم إيىلا اْلماراافيقي وااْمسا  ُحوا بيُرُءوسي
ْعبـانْيي واإيْن ُكْنُتْم ُجُنب ا فااطَّهَُّروا واإيْن ُكْنُتْم ماْرضاى أاْو عالاى  إيىلا اْلكا
ماْسُتُم النِّسااءا فـالاْم  ْنُكْم مينا اْلغاائيطي أاْو الا سافاٍر أاْو جااءا أاحاٌد مي
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ب ا فااْمساُحوا بيُوُجوهيُكْم واأاْيدييُكْم جتايُدوا مااء  فـاتـايامَُّموا صاعييد ا طايِّ 
ْنُه ماا يُرييُد اللَُّه ليياْجعالا عالاْيُكْم ميْن حاراٍج والاكيْن يُرييُد ليُيطاهِّراُكْم  مي

    (.6 )سورة املائدة، والييُتيمَّ نيْعماتاُه عالاْيُكْم لاعالَُّكْم تاْشُكُرونا 
لفيْطراُة ا)): ، قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

اُد، وانـاْتُف  ْستيْحدا َخاٌْس، أاْو َخاٌْس مينا الفيْطراةي: اخليتااُن، وااالي
، واتـاْقلييُم األاْظفااري، واقاصُّ الشَّاريبي  ْبطي ، 2001، )البخاري ((اإلي

 (.5889حديث رقم: ، 106 ، ص:7ج
:  أّن رسولا اهللي   وما رواه أبو هريرة  مْن كانا ))قالا

، 240، ص: 6ج، 2009، )أبو داود ((فْليكرْمه لُه شعرٌ 
(. وعن جابري بن عبدي اهلل قال: أتانا 4163حديث رقم: 
، فرأى رجال  شعثا  قْد تفّرق شعرُه، فقال: رسوُل اهلل   

ورأى رجال  آخر  ((أما كان هذا جيد ما ُيسّكن به شعره؟))
 أما كان هذا جيد ما يغسل به))عليه ثياٌب وسخٌة، فقال: 

، حديث رقم: 168، ص: 6، ج2009، )أبو داود ((ثوباه
4062.) 

ُسّكة  كانت للّنيب ))وعن أنسي بن مالٍك قال:     
، حديث 239، ص: 6، ج2009، )أبو داود ((يتطّيب مْنها

 .(4162رقم: 
:  وعن عائشة رضي اهلل عنها أّن رسولا اهلل      قالا

 ،1ج ،2003، )البيهقي ((الّسواُك ماْطهرٌة للفمي مرضاٌة للربِّ ))
 (.136، حديث رقم: 55ص: 

 من)( :قالا   اهلل رسولا  أنّ    هريرة أيب وعنْ     
 األوىل الّساعةي  يف راحا  مثُّ  اجلنابةي  ُغسلا  اجلمعةي  يوما  اغتسلا 
 قّربا  فكأمّنا الثّانية الّساعة يف راحا  ومنْ  ،بدنة   قّربا  فكأمّنا
 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 

يدل هذا احلديث على قيمة مجالية  (.881 حديث رقم:
 عظيمة يف اإلسالم، وهي قيمة الطهارة والنظافة.

 :وكي السلالمجال الثالث: القيم الجمالية ف

ا اهتمام بقيم مجال السلوك، اليت تعتِن اإلسالم أميّ  اهتمّ     
حبسن املعاملة واألخالق والتصرف، وهي مثرة من مثرات 

 .اإلميان، وهي داللة على االقتداء بالرسول الكرمي 
يرى الباحث ضرورة إكساب الطلبة منذ نعومة أظفارهم     

ة احلسنة، والتأسي هلذه القيم؛ من خالل القدوة الوالدي
ا ملا يف املنهاج الدراسي، األمر الذي يرتقي باملعلمني، وتنفيذ  

 بالطفل بعالقاته السلوكية مع اآلخرين.
ومن القيم املتعلقة جبمال السلوك اليت ينبغي الرتكيز عليها     

يف تنشئة طلبة الصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم 
وضبط االنفعاالت ، نالعام، مراعاة مشاعر اآلخري

والعواطف، ومشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم، واحرتام 
الوقت، والتأدب بآداب الطعام، والتزام آداب السلوك، 
واحرتام اآلخرين، واالعتذار، واالستئذان، والتبسم يف وجه 

)حممد والدوسري،  أخيك، والرتتيب واالنتظام، وإتقان العمل
2013.) 

مية تزخر جبمال السلوك، بكثي من اآليات والرتبية اإلسال    
الكرمية واألحاديث الشريفة، اليت ينبغي للمسلم احلرص على 

ومما يدل على قيمة الوقت واحرتامه قوله تطبيقها يف حياته. 
ا واعالاٰى ا واقـُُعود  فاإيذاا قاضايُتُم ٱلصَّلاٰوةا فاٱذُكُروْا ٱللَّها قييٰام   تعاىل:

ٱطماأنانُتم فاأاقييُموْا ٱلصَّلاٰوةا إينَّ ٱلصَّلاٰوةا كاانات عالاى  ُجُنوبيُكم فاإيذاا
ؤمينينيا كيتٰاب  

ُ
 (. 103)سورة النساء،  ا مَّوُقوتاٱمل

: قاالا راُسوُل اهللي  عْن أاناسي ْبني مااليكٍ      : ، قاالا
، ميْن متااامي الصَّالا ))  ((ةي ساوُّوا ُصُفوفاُكْم، فاإينَّ تاْسويياةا الصَّفِّ
. (433، حديث رقم: 324 :ص ،1ج ،2000النيسابوري، )

 الشريف. من خالل احلديث الرتتيب واالنتظاموتربز قيمة 
اإلسالم على اإلتقان وجعله من األساسيات يف  وحثّ     

اإلسالم سواء أكان يف العبادات اليت يقوم هبا املسلم هلل 
هبا، واليت تعود عليه  تعاىل، أم يف األعمال الدنيوية اليت يقوم

واُقلي  باشرة أو غي مباشرة، قال تعاىل:بالنفع بطريقة م
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ُلوْا فاسايـاراى ٱللَُّه عامالاُكم ؤميُنونا واساتُـرادُّونا إيىلاٰ  ۥواراُسولُهُ  ٱعما
ُ
واٱمل

ةي فـايُـنابُِّئُكم مبياا ُكنُتم تاعماُلونا  )سورة  عٰاليمي ٱلغايبي واٱلشَّهٰادا
وعن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل (. 105 التوبة،
إنَّ اهللا عزَّ وجلَّ حيبُّ إذا عملا أحدُكم عمال  ))قال:  

، حديث رقم: 275، ص: 1ج ،1995، )الطرباين ((أْن يتقناهُ 
897 .) 

راعت الشريعة اإلسالمية قيمة االستئذان، ونظمتها،     
ا الَّذيينا آاماُنوا ياا أايُـّها وبينت خطوات التعامل هبا، قال تعاىل: 

ُلُغوا احْلُُلما  ليياْستاْأذيْنُكُم الَّذيينا مالاكاْت أامْيااُنُكْم واالَّذيينا َلْا يـابـْ
نيا تاضاُعونا  ةي اْلفاْجري واحي ثا مارَّاٍت ميْن قـاْبلي صاالا ْنُكْم ثاالا مي

ُث  ةي اْلعيشااءي ثاالا عاْورااٍت ثييااباُكْم مينا الظَّهيياةي واميْن بـاْعدي صاالا
لاُكْم لاْيسا عالاْيُكْم واالا عالاْيهيْم ُجنااٌح بـاْعداُهنَّ طاوَّاُفونا عالاْيُكْم 
ُ اللَُّه لاُكُم اآْلايااتي وااللَُّه عالييٌم  بـاْعُضُكْم عالاى بـاْعٍض كاذاليكا يـُبـانيِّ

،  وعاْن أايبي ساعييٍد اخلُْدرييِّ (. 58 سورة النور،) حاكييمٌ 
: ُكْنتُ  يفي جماْليٍس ميْن جماااليسي األاْنصااري، إيْذ جااءا أابُو ُموساى   قاالا

: اْستاْأذاْنُت عالاى ُعمارا ثاالاث ا، فـالاْم يـُْؤذاْن يلي  أانَُّه ماْذُعوٌر، فـاقاالا كا
؟ قـُْلُت: اْستاْأذاْنُت ثاالاث ا فـالاْم يـُْؤذاْن  : ماا مانـاعاكا فـاراجاْعُت، فـاقاالا

إيذاا اْستاْأذانا أاحادُُكْم )): الا راُسوُل اللَّهي يلي فـاراجاْعُت، واقا 
عْ   ، ص:8ج، 2001، )البخاري ((ثاالاث ا فـالاْم يـُْؤذاْن لاُه فـاْليـاْرجي

(. فقيمة االستئذان قيمة مجالية 6245، حديث رقم: 54
ينبغي على املربني التأكيد عليها، وتدريب طلبتهم عليها، بأن 

ا ، أو دخول البيوت؛ خوف  يطلبوا اإلذن يف دخول صفوفهم
 من انتهاك احلرمات.

القيم اجلمالية السلوكية مراعاة مشاعر الناس  ومن    
وأحاسيسهم، اليت تزيد من احملبة واأللفة بني أفراد اجملتمع، 

ا أن يتناجى اثنان إذا اجتمعوا مع   فال ينبغي لألصدقاء مثال  
حبيه؟ دون اآلخر؛ فكيف نتوقع نظرة الطرف الثالث إىل صا

عن هذا  وأين مراعاهتم مشاعره؟ ولذا هنى رسول اهلل 
يا اللَُّه عاْنه بن عمر عاْن عاْبدي اللَّهي السلوك،  : أانَّ راُسولا ماراضي

:  اللَّهي  إيذاا كاانُوا ثاالاثاٌة، فاالا يـاتـانااجا اثـْنااني ُدونا ))قاالا
، حديث رقم: 64، ص: 8ج، 2001، )البخاري ((الثَّاليثي 
6288.) 

ا االعتذار فهو قيمة سلوكية، وهو عالمة قوة وأمّ     
الشخص وليس ضعفه، واالعرتاف باخلطأ والعودة عنه، بقول 
الفرد " أنا آسف على ما بدر مِن"، أو " أعتذر عن هذا 

ض االعتذار صورة من صور الكرب والعناد، التصرف". ورفْ 
قدوة  ر اإلسالم منهما. فال ضي أن يكون املعلماليت حذّ 

لطلبته إن أخطأ فيعتذر هلم، وهذا ال ينقص من قدره وعلمه، 
بل يكسب احرتامهم، فهو هبذا السلوك يغرس فيهم قيمة 

 االعتذار الراقية.  
ديننا احلنيف على االعتذار وقبول االعتذار، فتوبة  حثّ     

  العبد وإنابته إىل خالقه صورة من صور االعتذار، قال تعاىل:
 ّناا ظالاْمناا أانـُْفساناا واإيْن َلْا تـاْغفيْر لاناا واتـاْرمحاْناا لاناُكونانَّ مينا قااالا رابَـ

ريينا  فاهلل تعاىل يقبل اعتذار  (.23 )سورة األعراف، اخْلااسي
 عبده، فيتوب عليه، ويعفو عنه. 

وما أحوجنا يف وقتنا احلاضر من قيمة التبسم وطالقة      
:  عاْن جارييرٍ  ،برسول اهلل  الوجه؛ اقتداء   ماا ))، قاالا

 ُّ ُمْنُذ أاْسلاْمُت، واالا راآيني إيالَّ تـاباسَّما يفي  حاجاباِني النَّيبي
، حديث رقم: 24 ، ص:8ج، 2001، )البخاري ((واْجهيي
يؤلف القلوب، وخاصة يف ظل الظروف (. فالتبسم 6089

الصعبة اليت تعيشها جمتمعاتنا، واإلسالم جعل هذه القيمة 
 دقة يثاب صاحبها. ص

 :المجال الرابع: القيم الجمالية في القول

ا إىل هناك افتقار   يكاد يكون هناك إمجاع لدى املربني أنّ     
حتلي األفراد على خمتلف األصعدة الثقافية والعمرية 

لقيم اجلمالية املتعلقة بالقول، ورمبا يعود السبب اواالجتماعية 
دور يف ليها، وهنا يكمن إىل ضعف تنشئتهم منذ طفولتهم ع

الكتب املدرسية بصفة عامة والرتبية اإلسالمية بصفة خاصة 
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على تقدمي هذه القيم اجلمالية؛ حىت يسود الرقي بني أفراد 
 اجملتمع.

وألمهية القيم اجلمالية يف هذا اجملال، وجد الباحث من     
خالل استقرائه ملا ورد يف كتاب اهلل وسنة نبيه، إىل جانب 

هذه القيم  ب الرتبوي اخلاص بالقيم اجلمالية، أهمّ األد
فض الصوت وعدم رفعه، ومجال احلوار، وجتنب املتمثلة خب

الفاحش من القول، واحرتام الرأي والرأي اآلخر، واالستماع 
س األطفال يف الصفوف واإلنصات لآلخرين. واليت لو أسّ 

 ال.ن واقعنا يف هذا اجملالثالثة األوىل عليها، رمبا يتحسّ 
يثااقا باِني إيْسراائييلا الا تـاْعُبُدونا إيالَّ قال تعاىل:      واإيْذ أاخاْذناا مي

ْيني إيْحساان ا واذيي اْلُقْرىبا وااْلياتااماى وااْلماسااكينيي واُقوُلوا  اللَّها وابياْلوااليدا
ةا واآاُتوا الزَّكااةا مُثَّ تـاوالَّ  ْيُتْم إيالَّ قالييال  ليلنَّاسي ُحْسن ا واأاقييُموا الصَّالا

ْنُكْم واأانـُْتْم ُمْعريُضونا   (. يرى الباحث أنّ 83 )سورة البقرة، مي
املسلم على انتقاء مجيل األلفاظ، مما  اآلية الكرمية حتثّ 

استحسنه الناس، ومبا فيه من خي ونفع يعود على اجملتمع 
وُلوا واُقْل ليعيبااديي يـاقُ ويف هذا السياق قال تعاىل:  بأكمله.

نـاُهْم إينَّ الشَّْيطاانا كاانا  يا أاْحساُن إينَّ الشَّْيطاانا يـانـْزاُغ بـايـْ
الَّيتي هي

 (.53 سورة اإلسراء،) ليإْليْنسااني عاُدوًّا ُمبيين ا

ادُْع إيىلا سابييلي رابِّكا بياحلْيْكماةي وااْلماْوعيظاةي وقال تعاىل:    .
يا أاْحساُن إينَّ رابَّكا ُهوا أاْعلاُم مبياْن ضالَّ احلْاساناةي واجااديهْلُْم بيالَّيتي 

هي
(. 125 )سورة النحل، عاْن سابييليهي واُهوا أاْعلاُم بياْلُمْهتاديينا 

وهذا منهج األنبياء والدعاة يف دعوة الناس إىل اهلل، فاآلية 
تؤكد هذا املنهج العظيم القائم على مجال القول، وأحسن 

 ة احلسنة يف التواصل مع الناس. الكالم وألطفه، واجملادل
ة لقمان رضي اهلل عنه البنه كما ورد يف القرآن ويف وصيّ     

ْد يفي ماْشييكا وااْغُضْض ميْن صاْوتيكا إينَّ أاْنكارا الكرمي  وااْقصي
يرى قطب  (.19 )سورة لقمان، اأْلاْصوااتي لاصاْوُت احلْامييي 

      بالنفس وثقة أدب فيه الصوت من الغضّ  ( أنّ 2003)
يف  يغلظ أو يزعق وما ،وقوته احلديث صدق إىل واطمئنان

      قيمة أو قوله، قيمة يف شاك أو، األدب سيء إال اخلطاب
! والغلظة والزعاق باحلدة الشك هذا إخفاء حياول شخصه، 

     منفرة صورة يف ويقبحه الفعل، هذا يرذل القرآين واألسلوب
        أنكر األصوات إن :بقوله عليه يعقب حني بشعة حمتقرة 
 اهلزء إىل يدعو امضحك   امشهد   فيسم احلمي، لصوت 

. ويف هذا السياق من الدعوة والبشاعة النفور مع، والسخرية
إىل خفض الصوت وعدم رفعه، وخاصة يف مقام الرسول 

ياا أايُـّهاا الَّذيينا آاماُنوا الا تـاْرفـاُعوا  :، قال تعاىل الكرمي
ُروا لاُه بياْلقاْولي كاجاْهري أاْصوا  ِّ واالا جتاْها اتاُكْم فـاْوقا صاْوتي النَّيبي

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

دِّيق ا نابييًّا  ابييهي ياا أاباتي َليا تـاْعُبُد ماا الا  ،إينَُّه كاانا صي إيْذ قاالا ألي
ُر واالا يـُْغِني عاْنكا شاْيئ ا  ياا أاباتي إيينِّ قاْد جااءايني  ،ياْسماُع واالا يـُْبصي

رااط ا ساوييًّامينا اْلعيْلمي ماا َلْا ياْأتيكا فااتَّ  )سورة  بيْعِني أاْهديكا صي
 (.43 -41 مرمي،

ا اهتمام، ومن اهتمت السنة النبوية بالقيم اجلمالية أميّ     
 :قال: قال رسول اهلل   ذلك ما مسعه الرباء بن عازب

 ، ص:1ج ، د. ت،)ابن ماجه ((زيّنوا القرآن بأصواتكم))
 (.1342، حديث رقم: 426

لرتكيز على قيمة مجالية عظيمة، وهي قيمة وال بد من ا    
احرتام الرأي والرأي اآلخر، حىت لو خالفك يف فكرك 
ومعتقدك ووجهة نظرك، فال بد أن تقدم له احلجة والدليل 

 من السباب والشتائم ملن والربهان، وتقيم عليه احلجة، بدال  
ُقْل ياا خالف رأيك، وفرض وجهة نظرك بالقوة. قال تعاىل: 

ناُكْم أاالَّ نـاْعُبدا إيالَّ  أاْهلا  نـاناا وابـايـْ اْلكيتاابي تـاعاالاْوا إيىلا كاليماٍة ساوااٍء بـايـْ
ذا بـاْعُضناا بـاْعض ا أاْربااب ا ميْن ُدوني  اللَّها واالا ُنْشريكا بيهي شاْيئ ا واالا يـاتَّخي
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رة آل )سو  اللَّهي فاإيْن تـاوالَّْوا فـاُقوُلوا اْشهاُدوا بيأانَّا ُمْسليُمونا 
 (. 64عمران، 

ادُْع إيىلا سابييلي رابِّكا بياحلْيْكماةي وااْلماْوعيظاةي وقال تعاىل:     
يا أاْحساُن إينَّ رابَّكا ُهوا أاْعلاُم مبياْن ضالَّ 

احلْاساناةي واجااديهْلُْم بيالَّيتي هي
  (.125 سورة النحل،) عاْن سابييليهي واُهوا أاْعلاُم بياْلُمْهتاديينا 

وها هو الشافعي وهو علم من أعالم األمة، وفقيه من     
رأيي صواب حيتمل اخلطأ، ))فقهائها، يقول قولته املشهورة: 

، 2001)القرضاوي،  ((ورأي غيي خطأ حيتمل الصواب
107.)  
، َل يعثْر الباحث على القيم اجلماليةوبالبحث يف أدبيات     

 كتب الرتبية القيم اجلمالية يفحتليل أيّة دراسة تناولت 
على حد  اإلسالمية، أو أيّة دراسة ذات صلة بالدراسة احلالّية

لذا ارتأى الوقوف على بعض الدراسات اليت . اطالعه
تناولت القيم يف كتب املواد الدراسية املختلفة، فقد استقصى 

دراسة عبد  الباحث هذه الدراسات، واليت كان من أمهها
ن القيم اجلمالية يف  ( اليت سعت للكشف ع2018) الكرمي

كتب القراءة للصفوف الثالثة األوىل يف العراق ومصر 
أداة للقيم اجلمالية مكونة من أربعة  الدراسةولبنان، وأعدت 

جماالت: جمال مجال اللغة، ومجال املدرسة ومجال البيئة، 
ومجال اجلسم. واستخدمت أسلوب حتليل احملتوى. أظهرت 

ولبنان بكمية القيم اجلمالية ز كتب مصر نتائج التحليل متيّ 
على كتب العراق. وحصل جمال مجال اللغة على الرتبة األوىل 

 يف الدول الثالث.    
هدفت إىل الكشف  فقد( 2015العمري ) وأما دراسة    

مت بناء و عن درجة ممارسة القيم لدى طلبة اجلامعات األردنية، 
ت من ( فقرة موزعة على َخسة جماال53استبانة مكونة من )

: القيم الفكرية، والقيم العقائدية، على النحو اآليتالقيم 
والقيم االجتماعية، والقيم االقتصادية، والقيم اجلمالية، 
والقيم السياسية. طبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت 

وطالبة من طلبة اجلامعة األردنية وجامعة  طالب ا( 1191)
معية. أظهرت نتائج عمان األهلية من خمتلف الكليات اجلا

كانت كلي ا  درجة ممارسة الطلبة جماالت القيم   الدراسة أنّ 
على النحو مرتفعة، وجاء ترتيبها من حيث درجة املمارسة 

: القيم الفكرية، والقيم االجتماعية، والقيم السياسية، اآليت
 والقيم اجلمالية، والقيم االقتصادية.  

لتعرف على أنواع ( دراسة سعت ل2014أجرى الراحبي )    
القيم املتضمنة يف كتب القراءة ملرحلة التعليم األساسي يف 
اجلزائر، استخدمت الدراسة أسلوب حتليل احملتوى، 
واعتمدت الفقرة كوحدة للتحليل، أظهرت نتائج التحليل 
تقدم القيم االجتماعية، مث قيم العلم واملعرفة، مث القيم 

مث القيم الفنية واجلمالية،  الدينية، مث القيم الصحية والبيئية
 ا القيم السياسية.وأخي  

( إىل تعرف القيم 2014وسعت دراسة موسى ونداف )    
اجلمالية يف حمتوى كتاب "العربية لغيت" للصف الرابع 
األساسي املقرر يف اجلمهورية العربية السورية، استخدمت 

ية، الدراسة أداتني: بطاقة حتليل الكتاب إىل مفرداته اجلمال
وبطاقة حتليل الكتاب إىل قيمة مجالية. توصلت الدراسة إىل 

الكتاب ال يوازن بني القيم اجلمالية، فيكز على قيم مجالية  أنّ 
 ويهمل أخرى.

( إىل التعرف 2014) ياسوف وبصمة جي وهدفت دراسة    
على املكان يف احلديث النبوي الشريف من منظور مجايل. 

على القيمة اجلمالية  ملكان بناء  خلصت الدراسة إىل تقسيم ا
اليت ميلكها، فشمل املكان اجلميل اجلنة مبا فيها من نعيم 

به  وخضرة دائمة ومياه جارية ، أما املكان اجلليل فخصّ 
هلية  األماكن العظيمة املتعلقة مبا له صلة مباشرة بالذات اإل

 كالعرش، يف حني ضم املكان القبيح النار. 
دراسة هدفت إىل إبراز القيم  (2012وأجرى دالوي )    

اإلنسانية واجلمالية يف قصص جنيب الكيالين. استخدمت 
الدراسة منهج حتليل احملتوى للمجموعة القصصية لنجيب 
الكيالين. أظهرت نتائج حتليل اجملموعة القصصية القيم 
اجلمالية اآلتية: اللني والوداعة واحلب واهلدوء، حب احلياة 

 ل احلوار، ومجال البيئة.ومجا ،ومجال اللغة
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إىل حتديد القيم  (2012وسعت دراسة العجرمي )    
وكتب الرتبية  ،املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية

نسان للصف الرابع األساسي اإل وكتب حقوق ،االجتماعية
بفلسطني. استخدمت الدراسة أسلوب حتليل احملتوى. تبني 

 بية اإلسالمية أنّ من نتائج التحليل فيما يتعلق بكتب الرت 
القيم الدينية احتلت الرتبة األوىل، تلتها القيم األخالقية، مث 
القيم االجتماعية، مث القيم اجلمالية، وتلتها القيم السياسية 

 ا القيم العلمية.والوطنية، وأخي  
لتعرف ا إىل دراسة، هدفت (2012) أجرى أبو شاويش    

ميلة، والكشف عن  على القيم املتضمنة يف كتاب لغتنا اجل
األساليب املستخدمة يف تدريس القيم. ولتحقيق أغراض  أهمّ 

ن يتضمنها يف  أالباحث قائمة بالقيم اليت جيب  الدراسة، أعدّ 
م بطاقة مالحظة مدى ممارسة كتاب لغتنا اجلميلة، وصمّ 

 معلمي اللغة العربية لتدريس القيم. أظهرت نتائج الدراسة أنّ 
الرتبة األوىل تلتها القيم االجتماعية، مث القيم الدينية احتلت 

القيم األخالقية، وبعدها القيم العلمية، مث القيم الثقافية، تال 
ا جاءت القيم ذلك القيم اجلمالية، مث القيم البيئية، وأخي  

 االقتصادية.
( دراسة، هدفت إىل 2008) أجرى عثمان والدغيدي    

عالقة بالسالم البيئي التعرف على وجود القيم اجلمالية ذات ال
يف حمتوى املناهج الدراسية باملرحلة االبتدائية، استخدمت 

القيم  الدراسة حتليل احملتوى، وكشفت نتائج الدراسة أنّ 
اجلمالية املرتبطة بالسالم البيئي تكاد تكون غائبة يف أهداف 

 وحمتوى املناهج الدراسية.
سعت  بدراسة، (Warburton, 2007) قام واربورترون    

إىل تصميم منهج دراسي خاص بالرتبية اجلمالية يف مستوى 
تطبيق هذا املنهج  املدرسة الثانوية. توصلت الدراسة إىل أنّ 

يشجع الطلبة على التفكي السليم، واإلبداع، واالبتكار، 
وتقدير اجلمال يف الطبيعة. كما أشارت إىل أنه بالرغم من 

 مشية يف املنهج الدراسي.أمهية الرتبية اجلمالية فإهنا تعد ها

( دراسة هدفت إىل التعرف على 2007وأجرى الشلول )    
القيم اجلمالية السائدة لدى طلبة كليات الرتبية والفنون 
واالقتصاد يف جامعة اليموك، مت اختيار عينة الدراسة املكونة 

وطالبة بطريقة عشوائية. ولتحقيق هدف  طالب ا( 422من )
حث قائمة بالقيم اجلمالية تكونت من البا الدراسة، أعدّ 

( قيمة مجالية موزعة على أربعة أبعاد: البعد النفسي، 57)
 وقدوالبعد الوجداين، والبعد االجتماعي، والبعد األدائي، 

جاء البعد النفسي يف الرتبة األوىل، أما البعد األدائي فقد 
 جاء يف الرتبة األخية. 

 الكشف عن القيم إىل (2004العبادي )وسعت دراسة     
وىل من التعليم املتضمنة يف كتب القراءة للصفوف األ

اسة أسلوب ساسي يف سلطنة عمان. استخدمت الدر األ
برز القيم اليت ظهرت يف كتاب القراءة أحتليل احملتوى، وكانت 

. ساسي: النظافة، اجلمال، الصداقة، العملللصف األول األ
 اجلمالو  النظافة تية:ويف الصف الثاين ظهرت القيم اآل

عتزاز بالوطن. االو العمل و  اكتساب املعرفةو  ممارسة الرياضةو 
ويف الصف الثالث برزت قيم االعتزاز بالوطن، ونعمة اهلل، 

 واكتساب املعرفة.
التعرف  إىل (، هدفت2003ويف دراسة أجراها الشوحة )    

على القيم الرتبوية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية 
السابع والثامن والتاسع والعاشر يف األردن. اعتمد  للصفوف

 الباحث اجلملة وحدة للتحليل. أظهرت نتائج الدراسة أنّ 
( مرة، 2377جمموع تكرارات القيم يف حمتوى الكتب بلغ )

، ومن مث اجملال التعبدي، وجاء ترتيب اجملال األخالقي أوال  
عامالت، وتاله اجملال العقدي، ويف الرتبة الرابعة جمال امل

 ا حل اجملال االجتماعي.وأخي  
ها من دراسات متعلقة من الدراسات السابقة خلوّ  لوحظ    

بالقيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية، كما يتبني من 
نتائج هذه الدراسات ضعف اهتمام الكتب املدرسية يف املواد 

رة برزت يف الرتب املتأخ إذاملختلفة بتضمني القيم اجلمالية، 
 من بني القيم املتعددة.
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به الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة،  زتمتيّ ا ما أمّ     
 باآليت: فتمثلت

حتليل القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية  -1
للصفوف الثالثة األوىل. وتعد هذه الدراسة األوىل اليت 

حث البا اطالعحسب  -تتناول هذا املوضوع  يف األردن 
 ، ولذا فهي تشكل إضافة علمية يف هذا امليدان.-

تناوهلا عدة جماالت للقيم اجلمالية يف كتب الرتبية  -2
اإلسالمية، وهي: مجال الكون، ومجال اإلنسان، ومجال 

 السلوك، ومجال القول.
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تكوين     

يف صياغة أسئلة و ، ا عن موضوع الدراسةفكرة أكثر عمق  
بناء أداة الدراسة وهي بطاقة التحليل،  ، إىل جانب الدراسة

املناسب، واستخدام األساليب اإلحصائية  هاوحتديد منهج
 .املناسبة، وتدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة

  :مشكلة الدراسة
مراحل حياة اإلنسان، فهي  تعد مرحلة الطفولة من أهمّ    

مستقبل  من مثبىن عليها مستقبل الطفل، و اسة، يمرحلة حسّ 
فهي أحد اجملتمع، ولذا ال بد من االهتمام بالقيم اجلمالية؛ 

)البارودي،  ضمان توازن واستقرار أفراد املستقبلمؤشرات 
فهي تضفي على اجملتمع الذوق اجلميل،  .(87، 2015

اإلبداع واإلتقان، وهذه بعض األهداف اليت تسعى  حبّ و 
أثر ؛ ملا هلا من حقيقها من خالل القيم اجلماليةاجملتمعات لت

 يف بناء الشخصية اإلنسانية السوية واستقرار اجملتمع.
ا لشمول القيم اجلمالية اليت تشكل مجيع السلوك ونظر       

العام شأهنا شأن سائر القيم اإلسالمية، واليت مبجموعها 
تشكل شخصية إسالمية حضارية، يصبح من الضروري 

ني االعتبار والرتكيز عليها؛ لتحقيق أهداف الرتبية أخذها بع
 (.2006 اإلسالمية )عرايب،

اإلنسانية تعيش يف الوقت  تكاد جتمع اجملتمعات على أنّ     
الراهن أزمة قيمية يف شىت مناحي احلياة، وشىت أنواع القيم 

مجالية، وغيها. و اقتصادية، و أخالقية، و وأصنافها، اجتماعية، 
 ا على الفرد واجملتمع.انعكست سلب  وهذه األزمة 

القيم  ( أنّ Eccles,2005كليس )إأكدت دراسة     
املدارس قللت من  اجلمالية أمهلت يف العقود احلديثة، وأنّ 

ويف  الدعم املادي ومن الوقت املخصص لدراسة اجلمال.
( أمهية إبراز John, 2002عصر التكنولوجيا يؤكد جون )

ظل التغيات التقنية املستمرة، القيم اجلمالية، خاصة يف 
وهذا ما أثبتته دراستا الزبون  والتغيات االجتماعية املتالحقة.

( خالل حتليل للمنظومة القيمية 2006(؛ والقوامسة )2010)
اليت تضمنتها برامج األطفال، والربامج الدينية يف التلفزيون 

سنوات، واملراهقني،  (9 – 6)األردين لدى طفل املدرسة من 
 فقد حلت القيم اجلمالية يف رتبة متأخرة من بني القيم. 

تعد  القيم اجلمالية مبجاالهتا األربعة يرى الباحث أنّ     
املرحلة  أساس تكوين الرتبية اجلمالية لدى النشء، كما أنّ 

يف سلوكهم وأقواهلم ذه القيم األساسية الدنيا مرحلة تأسيس هل
تتكون لديهم  وأنفسهم إىل جانب الكون، ومن خالهلا

 على األمور. معايي اجلمال، وتتوافر سبل احلكم واملفاضلة
اجملاالت األربعة تأخذ شكل القيم السلوكية  ويالحظ أنّ 

التطبيقية العملية احلياتية، فهي تشكل شخصية األطفال 
 ،والبيئة ،فهي متعلقة جبمال الكون ،وتصرفاهتم وسلوكاهتم

والنظافة  ،عتناء جبمال املظهرورعاية النباتات واحليوانات، واال
الشخصية، واحرتام اآلخرين، واالعتذار، واالستئذان، 

؛ 2011اجلرجاوي، )وهذا ما أكدته دراسة كل من  وغيها.
؛ 2018؛    الراشد، 2013حسن وعبد العال ومرسي، 

(Denace,2014. 
ومن خالل خربة الباحث يف زياراته امليدانية إىل املدارس      

ت ختصص معلم الصف، وملدة اطالبة يف تدريب املتعاون
جتاوزت عشر سنوات، الحظ تراجع يف القيم اجلمالية يف 
السلوكيات اليومية للطلبة سواء يف جمال مجال السلوك أم 
مجال القول أم مجال الكون أم مجال اإلنسان، رغم أمهية 

ا على جياب  إتنعكس للزومها األطفال كي ينشأوا عليها، و 
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 ؛2003، اجلهِنما أثبتته دراسة كل من  اوهذ اجملتمع.
أكدت  ليت، ا2013؛ وحممد والدوسري، 2010احلكيمي، و 

تراجع القيم اجلمالية لدى النشء، األمر الذي جعل تنمية 
القيم اجلمالية ضرورة إنسانية ملحة ملواجهة التحديات 

  املختلفة اليت متر هبا اجملتمعات العربية اإلسالمية.
لدراسة احلالية استجابة لتوصية دراسة حممد جاءت او     

(؛ لتحليل واقع القيم اجلمالية يف املناهج 2013) والدوسري
الدراسية يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي. إىل جانب دراسة 

( اليت أوصت بضرورة تربية الطفل على 2011اجلرجاوي )
 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 
وىل بشكل خاص؛ ة األبشكل عام، ومرحلة الصفوف الثالث

ملا هلا من أثر كبي يف بناء وتأسيس هذه القيم يف نفوس 
سهام يف بناء إنسان مجيل يف نظرته إىل الكون األطفال، وإ

ويف قوله وسلوكه وخلقه، جاءت الدراسة احلالية للكشف عن 
مدى احتواء كتب الرتبية اإلسالمية هذه القيم، ومعرفة ما 

 حققته من قيم مجالية وما َل حتققه.

  :أسئلة الدراسة 
ما القيم اجلمالية الواجب توافرها يف كتب الرتبية  -1

 ية املقررة للصفوف الثالثة األوىل؟اإلسالم
تضمني كتب الرتبية اإلسالمية املقررة  مستوىما  -2

 لقيم اجلمالية؟اللصفوف الثالثة األوىل 
كيف تتوزع القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية  -3

 املقررة للصفوف الثالثة األوىل؟
كتب الرتبية   عربمنو القيم اجلمالية  ما مستوى -4

 وف الثالثة األوىل؟اإلسالمية للصف

 

 :أهداف الدراسة
الدراسة احلالية إىل تسليط الضوء على موضوع هدفت     

يعد يف غاية األمهية يف حياة الفرد، ومتعلق بسلوكياته يف 
اجملاالت املتعددة، واملتمثل بالقيم اجلمالية يف كتب الرتبية 

أهم أهداف  وبرزت .للصفوف الثالثة األوىلاإلسالمية 
 احلالية فيما يأيت: الدراسة

الواجب توافرها يف كتب بناء قائمة بالقيم اجلمالية  -1
 .الرتبية اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األوىل

كتب الرتبية حتديد القيم اجلمالية املتضمنة يف   -2
 .اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األوىل

الكشف عن صورة منو القيم اجلمالية يف كتب الرتبية  -3
 .المية للصفوف الثالثة األوىلاإلس

 :أهمية الدراسة
أمهية الدراسة من أمهية املوضوع الذي تتناوله،  ظهرت    

 إبراز أمهيتها يف النقاط اآلتية: وأمكن
 هذه الدراسة بأصالتها، إذ َل توجد دراسة يف  متيزت

األردن سعت إىل حتليل القيم اجلمالية يف حمتوى كتب 
على حد  - ف الثالثة األوىلللصفو الرتبية اإلسالمية 

 .-الباحث اطالع
  تكمن أمهية دراسة القيم اجلمالية يف أهنا دعامة أساسية

بناء  من مثا، و سليم   يف بناء اجلمال يف الفرد املسلم، بناء  
 جمتمع مسلم مجيل.

 مؤلفي ومطوري كتب الرتبية اإلسالمية  توجيه بوصلة
القيم اجلمالية إىل أمهية للصفوف الثالثة األوىل املقررة 

 الواجب تضمينها يف تلك الكتب.
  لصفوف امساعدة خمططي مناهج الرتبية اإلسالمية

، بإمدادهم بقائمة القيم اجلمالية، واليت الثالثة األوىل
ميكن يف ضوئها تطويرها، حىت تصبح أكثر فاعلية يف 

 التوعية اجلمالية لدى الطلبة. 
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  الثالثة األوىلللصفوف تزويد معلمي الرتبية اإلسالمية ،
بقائمة القيم اجلمالية، للعمل على دعمها، وتنميتها يف 

 نفوس الطلبة. 

 :مصطلحات الدراسة
ورد يف هذه الدراسة بعض املصطلحات اليت تعرف     

 ا على النحو اآليت:إجرائي  
راد، هي جمموعة القيم السائدة لدى األفالقيم الجمالية:  -

دالة على جوانب الرقي ال واليت تعرب عن جوانب اجلمال
وتناولت الدراسة احلالية أربعة جماالت للقيم اجملتمعي. 

اجلمالية وهي: مجال الكون، ومجال اإلنسان، ومجال السلوك، 
 ومجال القول.

الكتب املدرسية املقرر تدريسها  كتب التربية اإلسالمية:  -
 لطلبة الصفوف الثالثة األوىل يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم

 .  2018/2019يف األردن، للعام الدراسي 
الصفوف التابعة ملرحلة التعليم  الصفوف الثالثة األولى: -

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، ية يف حتديد القيم اجلمال -

 ومجال اإلنسان، ومجال السلوك، ومجال القول.

حتليل حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة  -
 .2018/2019األوىل املقررة للعام الدراسي 

، وهي من إعداد بطاقة حتليل احملتوىبأداة الدراسة املتمثلة  -
 الباحث. 

 منهج الدراسة:
 استخدام املنهج الوصفي التحليلي؛ للتعرف على مت    

تضمني القيم اجلمالية من خالل احملتوى الذي يقوم  مستوى
على الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للقيم اجلمالية يف 

 حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل. 

 مجتمع الدراسة:
ية اإلسالمية تكون جمتمع الدراسة من مجيع كتب الرتب   

)األول، الثاين، الثالث(  املقررة للصفوف الثالثة األوىل
األساسي، واليت تدرس يف مجيع املدارس التابعة لوزارة الرتبية 

. بلغ عدد 2018/2019والتعليم يف األردن، للعام الدراسي 
تب، ومت توزيع كتاب كل صف إىل ( ك3هذه الكتب )

للفصل الثاين، وبلغ  ، أحدمها للفصل األول، واآلخرأينجز 
( درس، وبلغ عدد 102جمموع دروس هذه الكتب جمتمعة )

( 1( صفحة. واجلدول )338صفحات هذه الكتب جمتمعة )
يبني توزيع دروس كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة 

 األوىل، وأجزائها، وعدد صفحاهتا.

 
 1جدول 

 ة األولى، وأجزائها، وعدد صفحاتهاتوزيع دروس كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالث 
 الصفحاتعدد  عدد الدروس عدد األحزاء اسم الكتاب الصف 

 102 28 2 الرتبية اإلسالمية األول األساسي الصفوف الثالثة األولى
 112 34 2 الرتبية اإلسالمية الثاين األساسي

 114 40 2 الرتبية اإلسالمية الثالث األساسي
 338 102 6   المجموع
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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 البطاقةمت إعداد تحليل المحتوى:  بطاقة
 اآلتية:

يف عدة ى حتليل احملتو  بطاقةقام الباحث بإعداد  -أ  
خطوات رئيسة، مت حتديد القيم اجلمالية الواجب تضمينها يف  
كتب الرتبية اإلسالمية لطلبة الصفوف الثالثة األوىل باإلفادة 

 من عدة مصادر، أمهها:
يات الكرمية من القرآن الكرمي، واألحاديث النبوية * اآل

 الشريفة.   
 .* األدب النظري، وما تضمنه من مصادر علمية متخصصة

 * الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة. ومنها
 .(2013) دراسة حممد والدوسري

 اخلطوط العريضة ملنهاج الرتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية. *
 * اخلصائص النمائية لطلبة املرحلة األساسية الدنيا.

وضع القيم الجمالية التي تم استخالصها من  -ب
، تكونت من بطاقة حتليل احملتوىة المصادر السابقة في صور 

أربعة جماالت رئيسة، وكل جمال تضمن جمموعة من القيم 
 اجلمالية الفرعية ذات الصلة هبا.

، من خالل بطاقة حتليل احملتوىمن صدق  التحّقق -ج
عرضها على جمموعة من احملكمني املختصني يف املناهج وطرق 

يف جامعة البرتا، التدريس، وعلم النفس الرتبوي، وعلم اجلمال 
 واإلفادة من اقرتاحاهتم، من حيث وذلك ألخذ آرائهم،

طلبة الصفوف الثالثة األوىل،  بطاقة حتليل احملتوىمناسبة 
وانتماء القيم اجلمالية الفرعية إىل جماالهتا الرئيسة، وإضافة أية 
قيم أغفلتها القائمة. وقد اعتمد الباحث نسبة حصول كل 

ا ( فأكثر من آراء احملكمني معيار  %85) قيمة مجالية على
 لقبوله، واعتماده. 

 

 :لبطاقة حتليل احملتوىالصورة النهائية  -د
صورهتا النهائية بعد إجراء  بطاقة حتليل احملتوىأخذت     

( قيمة 29التعديالت اليت اقرتحها احملكمون، مكونة من )
 (2مجالية فرعية موزعة على أربعة جماالت رئيسة، واجلدول )

 يبني ذلك.
  2جدول 

بمجاالتها الرئيسة، وعدد قيمها الفرعية في  بطاقة تحليل المحتوى
 صورتها النهائية

 عدد القيم الجمالية الفرعية المجال م
 4 قيم مجال الكون 1
 8 قيم مجال اإلنسان 2
 5 قيم مجال القول 3
 12 قيم مجال السلوك 4

 29 المجموع
 تحديد الهدف من التحليل:  -هـ
هدف حتليل كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة     

 بطاقة حتليل احملتوىاألوىل جبزئيها؛ للتعرف على مدى تضمني 
 اليت مت بناؤها يف حمتوى هذه الكتب.

 تحديد فئات التحليل: -و
يتم  فئاتاليت مت بناؤها  بطاقة حتليل احملتوىمت اعتماد     

 التحليل على أساسها.
 دة التحليل:تحديد وح -ز
 استخدمت الدراسة اجلملة كوحدة للتحليل.    
 إعداد استمارة التحليل، وضبطها: -ح

قام الباحث بتصميم استمارة التحليل؛ هبدف التعرف     
يف حمتوى كتب الرتبية  بطاقة التحليلعلى مدى تضمني 

من  للتحّققاإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن. و 
مت عرضها على عدد من احملكمني الذين  مدى صالحيتها،

 أقروا صالحيتها لتحقيق اهلدف الذي أعدت له.
 من ثبات التحليل:  التحّقق -ط 
قام الباحث بتحليل عينة عشوائية من دروس كتب الرتبية     

اإلسالمية، متثلت بتحليل اجلزء األول من كتاب الرتبية 



 حممود مجال السلخي: القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن

 

63 

دف تعرف ثبات اإلسالمية املقرر للصف الثاين األساسي، وهب
التحليل، عرض الباحث العينة العشوائية على معلمة صف 
تدرس الصف الثاين األساسي يف املدارس األردنية الكندية، 
ذات خربة متميزة، طلب إليها حتليل العينة، وقام الباحث 

ن، وبعد االنتهاء اسبوعأبعد فرتة زمنية قدرها  هنفسالعمل ب
بات بني التحليلني حساب معامل الث من التحليل، متّ 

  :(Cooper, 1974) باستخدام معادلة كوبر

 األول والثاين التحليلعدد مرات االتفاق بني           
  x 100 نسبة االتفاق=     ______________________

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف
وكانت نتائج ثبات التحليل عرب الزمن وعرب األشخاص     

ن جماالت الدراسة األربعة، كما هو موضح يف لكل جمال م
 (.3اجلدول )

  3جدول 
 . معامالت ثبات التحليل عبر الزمن وعبر األشخاص لكل مجال من مجاالت الدراسة األربعة 

 الزمن  الثبات عبر الثبات عبر األشخاص المجال الرقم
 %93 %95 قيم جمال الكون 1
 %89 %91 قيم جمال اإلنسان  2
 %92 %88 جمال القول قيم  3
 %90 %93 قيم جمال السلوك 4

معامالت الثبات عرب  ( أنّ 3من اجلدول ) يالحظ    
 -% 88األشخاص للمجاالت األربعة تراوحت بني )

معامالت الثبات عرب الزمن للمجاالت األربعة  %(، وأنّ 95
ا إىل مما جعل الباحث مطمئن  %(، 93 -% 89تراوحت بني )
 لتحليل.نتائج عملية ا

 خطوات التحليل المتبعة في الدراسة: -ي
 اتبع الباحث اخلطوات اآلتية عند قيامه بتحليل حمتوى    

 كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل:
قراءة عينة التحليل قراءة متأنية، مما يساعد على التعرف  -

 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 بالتوصيات املناسبة.
 ضوابط التحليل:  -ق
حىت يكون التحليل أقرب إىل الدقة، اتبع الباحث     

 الضوابط اآلتية:

ا، يتم النظر إىل قيمة اجلمالية غي صرحية لفظ  إذا كانت ال -
املعىن أو السياق الذي حتمله اجلملة، واستخالص القيمة 

 اليت تشي إليه، ويتم بعد ذلك تطبيق فئات التحليل.
إذا وجدت قيمتان مجاليتان وبينهما حرف عطف، فإن ما  -

قبل حرف العطف يعد قيمة مجالية مستقلة، وتعطى 
يف الفئة اليت تناسبها، أما إذا كانت القيمة  ا مستقال  تكرار  

ا اجلمالية املعطوف، يؤكد احلقل نفسه، فعندئذ تعد امتداد  
 للقيمة اجلمالية السابقة، وال تعطى أي تكرار.

 المعالجة اإلحصائية: 
مت استخدام النسب املئوية، والرتب، جملاالت الدراسة،     

 التحليل. بطاقة تمن ثبا للتحّقق، (Cooperكوبر )  ومعادلة

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 ا للنتائج اليت توصلت إليها الدراسةتناول هذا اجلزء عرض      

 حسب أسئلتها:
  : النتائج المتعلقة بالساال األول:أواًل 

ما القيم الجمالية الواجب توافرها هذا السؤال على:  نصّ     
ثة األولى؟ في كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف الثال
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ولإلجابة عن هذا السؤال، مت حتديد القيم اجلمالية ذات الصلة 
نفة الذكر، يف اآلا على املصادر بالرتبية اإلسالمية، اعتماد  

جماالت رئيسة هي: قيم مجال الكون، وقيم مجال اإلنسان، 

وقيم مجال القول، وقيم مجال السلوك. ويضم كل جمال من 
الية فرعية، مت تضمينها أداة اجملاالت السابقة عدة قيم مج

..                    (، يبني ذلك4التحليل، واجلدول )
 4جدول 

 القيم الجمالية الواجب توافرها في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى 

 عدد القيم القيم الجمالية الفرعية المجال م
 الجمالية الفرعية

 4 مجال البحار والسماء واألهنار، احملافظة على البيئة، إماطة األذى عن الطريق.، النباتات واحليواناترعاية  قيم مجال الكون 1

 قيم مجال اإلنسان 2
مجال املظهر وامللبس )حسن املظهر(، العناية جبسده واالهتمام به، احملافظة على النظافة، الطهارة / الوضوء، 

 8 تربية حاسة الشم. التطيب، تقليم األظافر، نظافة األسنان،

 قيم مجال القول 3
خفض الصوت وعدم رفعه، مجال احلوار، جتنب الفاحش من القول، احرتام الرأي والرأي اآلخر، االستماع 

 5 نصات لآلخرين.واإل

 قيم مجال السلوك 4
الوقت، التأدب ضبط االنفعاالت والعواطف، مشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم، احرتام ، مراعاة مشاعر اآلخرين

بآداب الطعام، التزام آداب السلوك، احرتام اآلخرين، االعتذار، االستئذان، التبسم يف وجه أخيك، الرتتيب 
 تقان يف العمل.واالنتظام، اإل

12 

 29 المجموع
الباحث هذه النتيجـة باألمهيـة الكبيـرة التـي متثلهـا  ويربر     

بة الصفوف الثالثة القـيم اجلمالية يف تشكيل شخصية طل
األوىل، وتشكيل سلوكياهتم احلياتية مع أنفسهم واآلخرين، 

داخل املدرسة أم خارجها. وبأمهيـة تطبيقها فـي شـؤون أسواء 
 حيـاهتم اليوميـة. 

 
 

 ا: النتائج المتعلقة بالساال الثاني:ثانيً 
تضمين كتب التربية  مستوىما هذا السؤال على:  نصّ  

للصفوف الثالثة األولى للقيم الجمالية؟  اإلسالمية المقررة
قام الباحث حبساب القيم اجلمالية ولإلجابة عن هذا السؤال، 

املتضمنة يف تلك الكتب، وبيان تكرار القيم يف كل جمال ويف 
كل صف، ومجع تلك التكرارات، وحساب النسب املئوية، 

( يبني ذلك.5) ورتبة كل جمال، واجلدول
  5جدول 

، والنسب المئوية، لية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى، وتكرار القيم في كل مجال وفي كل صفالقيم الجما 
 ورتبة كل مجال

 المجال
 الصف

 الثالث األساسي الثاني األساسي األول األساسي النسبة المئوية الرتبة المجموع
 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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 المجال
 الصف

 الثالث األساسي الثاني األساسي األول األساسي النسبة المئوية الرتبة المجموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

  329 84 135 110 موع لكل صفاجمل
  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  

%(، تاله جمال مجال 46.8قيمة، وبنسبة مئوية بلغت )
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 

%(، يف حني احتل جمال مجال القول الرتبة األخية 11.6)
      .  %(10.9قيمة مجالية ، وبنسبة مئوية بلغت ) 36بتكرار بلغ 

يتضح بشكل جلي من خالل نتائج التحليل عدم التوازن     
 يف توزيع تكرارات القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية

ختطيط مناهج  على أنّ  مما يدلللصفوف الثالثة األوىل، 
الرتبية اإلسالمية ودروسها هلذه الصفوف َل يقم على أسس 

ا على املعلم علمية واضحة متقنة، األمر الذي قد ينعكس سلب  
يف اكتساهبا ومتثلها يف يف تناول هذه القيم، وعلى الطلبة 

 واقعهم. 
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة موسى و     

، اليت أكدت عدم التوازن يف القيم اجلمالية 2014، والنداف
فيكز على قيم مجالية ويهمل يف حمتوى كتاب "العربية لغيت"، 

 أخرى.
كما قام الباحث حبساب التكرارات والنسب املئوية للقيم     

األربعة الدراسة اجلمالية املتضمنة يف كل جمال من جماالت 
 .بني ذلك( ت9،  8، 7، 6 (بالتفصيل، واجلداول

 : المجال األول: قيم جمال الكون
  6جدول 

القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال الكون المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى، و تكرارها في كل صف، 
 والنسب المئوية، ورتبة كل قيمة فرعية

 القيمة الجمالية
 الصف

 لثالث األساسياا الثاني األساسي األول األساسي النسبة المئوية الرتبة المجموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 31.6 2 12 - - - 2 10 - رعاية النباتات واحليوانات
 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 يأيت:6يتضح من اجلدول )
قيمة إماطة األذى عن الطريق قد حصلت على أكثر  أنّ  -

. (42.1%)التكرارات، وعلى الرتبة األوىل بنسبة بلغت 
%(، مث 31.6) بنسبةوانات رعاية النباتات واحليمث قيمة 

%(، ويف 21احملافظة على البيئة بنسبة بلغت )تلتها قيمة 
الرتبة األخية جاءت قيمة مجال البحار والسماء واألهنار 

هذه النتيجة واقعية  وتبدو%(. 5.3بنسبة بلغت )
ومنطقية، فمن الطبيعي لكتب الرتبية اإلسالمية، وخاصة 
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ميق هذه القيم اجلمالية لطلبة الصفوف الثالثة األوىل تع
لدى الطلبة يف هذا اجملال، وهذه قيم أوالها اإلسالم 
العناية اخلاصة؛ ملا هلا من وقع خاص إجيايب يف حياة 
األفراد واجملتمعات. لكن يالحظ عدم التوازن يف توزيع 

 جزاء الصفوف الثالثة األوىل.أهذه القيم بني 
يف اجلزء الثاين  تركزت القيم اجلمالية يف جمال مجال الكون -

%(، 31.6ا( وبنسبة )تكرار   12للصف األول األساسي )
ا(، وبنسبة تكرار   15والصف الثاين األساسي )

(39.5.)% 
ظهرت بعض القيم اجلمالية بشكل ضعيف يف اجلزء  -

بنسبة  ( تكرارات،4األول للصفني األول األساسي )
( تكرارات بنسبة 6%(، والصف الثاين األساسي )10.5)
%(. إىل جانب تكرار واحد يف الصف الثالث 15.8)

 %(.2.6األساسي يف اجلزء الثاين، بنسبة )
خلو اجلزء األول من كتاب الرتبية اإلسالمية املقرر  -

للصف الثالث األساسي من أية قيمة مجالية يف جمال 
 مجال الكون. 

تركز القيم اجلمالية يف هذا اجملال على  يعتقد الباحث أنّ 
لطلبة الصفوف الثالثة األوىل؛ ألذى عن الطريق، قيمة إماطة ا

ه إىل األمهية العملية احلياتية التطبيقية هلذه القيمة يف حياة مردّ 
ا معها يف صفه طفل هذه املرحلة، يتعامل الطالب يومي  

 هوخارجه، ويف الشارع والبيت، وكل مكان. إال أنه يلحظ أن
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 الصفني األول األساسي والثالث 

واحد يف اجلزء الثاين من الصف  األساسي سوى من تكرارٍ 
الثالث األساسي. وهذا خلل يف توازن القيمة يف كتب 

عدم التخطيط املتوازن يف  الصفوف الثالثة األوىل، ويدل على
توزيع القيمة على أجزاء الكتب املدرسية والصفوف الدراسية. 
وما ينطبق على قيمة إماطة األذى عن الطريق، ينطبق على 
قيمة رعاية النباتات واحليوانات. ورمبا يكون هذا من أسباب 

ا يف طرقنا وشوارعنا تفشي ظاهرة ميكن مالحظتها يومي  
النفايات على الطريق، ويف هذا خمالفة  وهي رمي ومدارسنا،

؛ ملا هلا من أثر كبي يف مجال األرض، صرحية للتوجيه النبوي
،  أيب هريرة ومجال الطبيعة اليت يعيش هبا اإلنسان، عن

أو بضع  -اإلميان بضع وسبعون ((: قال: قال رسول اهلل 
شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة  -وستون 

النيسابوري، ) )(األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان
 (.35، حديث رقم: 63 ، ص:1ج ،2000

من أبرز عوامل تقدم اجملتمعات  وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
املتحضرة اكتساب أفرادها قيمة إماطة األذى عن الطريق، 
ومتثلها يف معيشتهم، ولذا إذا أردنا أن نرقى مبجتمعاتنا، فال بد 

زن لدى طلبة واغرس هذه القيمة اجلمالية بشكل متمن 
 الصفوف الثالثة األوىل، اليت تعد مرحلة تأسيس هلذه القيم.

وأشارت النتائج إىل ضعف قيمة مجال البحار والسماء   
واألهنار، رغم أمهية هذه القيمة اجلمالية يف تعميق اإلميان 

اإلتقان.  بقدرة اهلل وبعظمة خلقه، ودقة صنعه، والتناسق ودقة
وهذا يشي إىل خلل يف بناء مناهج الرتبية اإلسالمية اليت من 

 أبرز أهدافها تعميق اإلميان باهلل تعاىل وبقدرته.
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 :جمال اإلنسان المجال الثاني: قيم
 7جدول 

ألولى، و تكرارها في كل صف، القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال اإلنسان المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة ا 
 والنسب المئوية، ورتبة كل قيمة فرعية

 القيمة الجمالية
 الصف

 الثالث األساسي الثاني األساسي األول األساسي النسبة المئوية الرتبة المجموع
 2ج 1ج 2ج 1ج 2ج 1ج

 0 6 0 - - - - - - مجال املظهر وامللبس )حسن املظهر(
 10.9 3 11 - 6 - - 3 2 هتمام بهالعناية 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 يأيت:7يتضح من اجلدول ) 
قيمة الطهارة قد حصلت على أعلى  كشفت النتائج أنّ    -

%( مث قيمة احملافظة على 63.3) التكرارات، بنسبة بلغت
%(، تلتها قيمة العناية باجلسد 20.8النظافة بنسبة )

 (. %10.9واالهتمام به بنسبة )
تركزت القيم اجلمالية يف جمال مجال اإلنسان يف اجلزء  -

ا( وبنسبة تكرار   47األول للصف الثاين األساسي )
ز كان بسبب حصول قيمة يالرتك %(. رغم أنّ 46.5)

 ا .( تكرار  41الطهارة وحدها على )
وأظهر ضعف بروز بعض القيم اجلمالية يف هذا اجملال   -

ة األسنان، وتقليم األظافر. يف حني خلت كتب كنظاف
الصفوف الثالثة األوىل من قيم: مجال املظهر وامللبس 
)حسن املظهر(، التطيب، وتربية حاسة الشم. إىل 
جانب خلو اجلزء الثاين من كتاب الرتبية اإلسالمية 
للصف الثالث األساسي من أية قيمة مجالية يف هذا 

 اجملال.

بروز قيمة الطهارة إىل أمهيتها يف وميكن أن يعود سبب 
حياة املسلم، فهي ركن تقوم عليه الصالة وقراءة القرآن 

قال تعاىل: وعبادات أخرى، فيجب احملافظة عليها، 
 يضي ُقْل ُهوا أاذ ى فااْعتازيُلوا النِّسااءا يفي واياْسأاُلوناكا عاني اْلماحي

يضي واالا تـاْقرابُوُهنَّ حاىتَّ ياْطُهرْ  نا فاإيذاا تاطاهَّْرنا فاْأُتوُهنَّ ميْن اْلماحي
ْيُث أاماراُكُم اللَُّه إينَّ اللَّها حيُيبُّ التـَّوَّابينيا واحيُيبُّ اْلُمتاطاهِّريينا   حا

: قاالا  وعاْن أايبي مااليٍك اأْلاْشعارييِّ (. 222 )سورة البقرة، قاالا
ميااني وااحلْا )): راُسوُل اهللي  ُ الطُُّهوُر شاْطُر اإْلي ْمُد ليلَّهي متاْألا

ُ  -ني  وااحلْاْمُد ليلَّهي متاْآلا اْلمييزاانا، واُسْبحاانا اهللي  ماا بـانْيا  -أاْو متاْألا
قاُة بـُْرهااٌن واالصَّبـُْر  ُة نُوٌر، واالصَّدا ، واالصَّالا السَّمااوااتي وااأْلاْرضي

، ُكلُّ ال يااٌء، وااْلُقْرآُن ُحجٌَّة لاكا أاْو عالاْيكا نَّاسي يـاْغُدو فـابااييٌع ضي
، ص: 1، ج2000النيسابوري، ) . ((نـاْفساُه فاُمْعتيُقهاا أاْو ُموبيُقهاا

(. فالطهارة قيمة مجالية ينبغي أن 223، حديث رقم: 203
 يعرفها الطلبة ويتدربوا عليها، ويتمثلوها.

( ضعف اهتمام كتب الرتبية 7ويالحظ من جدول )
وىل بالقيم اجلمالية يف هذا اجملال اإلسالمية للصفوف الثالثة األ

من ناحية، كقيم العناية باجلسد واالهتمام به، ونظافة 
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األسنان، وتقليم األظافر، وانعدامها من ناحية أخرى، كقيم 
مجال املظهر وامللبس )حسن املظهر(، والتطيب، وتربية حاسة 
الشم. وهذا يشي إىل عدم انتباه مؤلفي كتب الرتبية اإلسالمية 

ا على الطلبة يف ذه القيم وأمهيتها. األمر الذي ينعكس سلب  هل
اسة فيما يتعلق بااللتزام هبذه القيم هذه املرحلة التأسيسية احلسّ 

اليت تظهر مجاله، فإبراز القيم آنفة الذكر تظهر بدورها سعادته 

اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العبادي،  وراحته.
قيم النظافة واجلمال وممارسة ا باليت أظهرت اهتمام   2004

 الرياضة والعناية باجلسد. 
 :جمال القول المجال الثالث: قيم

 8 جدول
 القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال القول المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى، و تكرارها في كل صف، والنسب 

 .المئوية، ورتبة كل قيمة فرعية

 الجمالية القيمة
 الصف

 الثالث األساسي الثاني األساسي األول األساسي النسبة المئوية الرتبة المجموع
 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 يأيت:8يتضح من اجلدول ) 
قد حصلت على االستماع واإلنصات لآلخرين قيمة  أنّ  -

%(، 50) لتكرارات، والرتبة األوىل بنسبة بلغتأكثر ا
  %(،30.6بنسبة )خفض الصوت وعدم رفعه تلتها قيمة 

كما حصلت قيمة احرتام الرأي والرأي اآلخر على أدىن 
التكرارات، والرتبة األخية بتكرار واحد، بنسبة 

(2.8.)% 
ول للصف تركز القيم اجلمالية يف هذا اجملال يف اجلزء األ -

%(، كما  38.9ا، بنسبة )( تكرار  14ساسي )الثالث األ
( 9ساسي )ول للصف الثاين األتركزت يف اجلزء األ

 %(.25تكرارات، بنسبة )
ضعف بعض القيم اجلمالية رغم أمهيتها الكبية يف   -

تنشئة الطلبة على مجال القول كقيمة مجال احلوار، 
 وجتنب الفاحش من القول، واحرتام الرأي والرأي اآلخر.

سالمية للصف لقيم اجلمالية يف كتاب الرتبية اإلضعف ا -
ساسي جبزئيه، واجلزء الثاين للصف الثالث ول األاأل

 األساسي. 
قيم احرتام الرأي والرأي اآلخر، وجتنب الفاحش من  أنّ  -

القول، ومجال احلوار، قد حصلت على تكرارات متدنية 
 ( على التوايل.4، 2، 1)

ئيه من أية قيمة خلو كتاب الصف األول األساسي جبز  -
مجالية فرعية مما يأيت: مجال احلوار، وجتنب الفاحش من 

 القول، واحرتام الرأي والرأي اآلخر.
قيميت مجال احلوار، واحرتام الرأي والرأي اآلخر قد  أنّ   -

ا من كتاب الرتبية اإلسالمية للصفني األول خلت متام  
 والثاين األساسيني، جبزئيهما.

ة االستماع واإلنصات لآلخرين يف وميكن تفسي بروز قيم
سالمية للصفوف جملال حبرص مؤلفي كتب الرتبية اإلهذا ا
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الثالثة األوىل على غرس هذه القيمة املهمة، وخاصة لدى 
الطلبة. فهي قيمة ضرورية، وتشكل حاجة ماسة للطلبة، وقد 

يالحظ يف جمتمعاتنا  إذأحسن واضعو الكتب بالرتكيز عليها؛ 
صات واالستماع لآلخرين، وهي قيمة تكاد ظاهرة ضعف اإلن

ا يستمع وينصت حلديث ا، فال تكاد جتد أحد  ختتفي عملي  
آخر، حىت ال جتده يستمع لكالم اهلل وهو يتلى، وهذا أمر 

ا يف هذه الكتب، ا كبي  خطي وجلل. ويرى الباحث أن تناقض  
االستماع واإلنصات  يف اللحظة اليت برزت فيها قيمة إذ إنه
مجال احلوار، واحرتام الرأي والرأي  ات قيمتفين، اختلآلخر 

اآلخر. وهذا يضعف من أثر قيمة االستماع واإلنصات 
على شيء دل على سوء ختطيط  لآلخرين، وهذا إن دلّ 

وتوزيع للقيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف 
 الثالثة األوىل. فجمال احلوار قيمة تسهم يف التفاهم بني أفراد

اجملتمع والناس أمجعني، فهو يبدأ من األسرة، مث املدرسة، 
فاجملتمع. ومجال احلوار الذي ينبغي االهتمام به يتمثل باحلوار 
اإلجيايب الفعال، القائم على احرتام اآلخرين. وما العنف الذي 

 حصيلة انعدام قيميت مجال احلوار، تشهده جمتمعاتنا إاّل 
للتني أمهلتها كتب الرتبية واحرتام الرأي والرأي اآلخر ا

اختلفت نتائج الدراسة  اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.
( من 2012احلالية يف هذا اجملال مع ما أظهرته دراسة دالوي )

اهتمام بقيمة مجال احلوار من خالل حتليل احملتوى للمجموعة 
 القصصية لنجيب الكيالين.

 المجال الرابع: قيم جمال السلوك:
 9جدول 

القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال السلوك المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى، و تكرارها في كل صف، 
 والنسب المئوية، ورتبة كل قيمة فرعية.

 القيمة الجمالية
 الصف

 الثالث األساسي الثاني األساسي األول األساسي النسبة المئوية الرتبة المجموع
 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 بآداب الطعام
 13 2 20 8 1 4 1 - 6 رينحب 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

قد حصلت على أعلى التكرارات احرتام الوقت قيمة  أنّ  - ( ما يأيت:9يتضح من اجلدول )
ة بنسب اآلخرين حبّ  %(، مث قيمة21.4) بنسبة بلغت
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تلتها قيمة التأدب بآداب الطعام بنسبة %(، 13)
(12.3 .)% 
ا من كتب الرتبية اإلسالمية خلو قيمة االعتذار متام   -

 للصفوف الثالثة األوىل.
خلو كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل من  -

وهي قيمة ضبط االنفعاالت  قيمة مجالية مهمة،
األول األساسي والعواطف، سوى من اجلزء األول للصف 

 ( تكرارات.3بـ )
خلو كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل من  -

دب بآداب الطعام، سوى أهي قيمة التقيمة مجالية مهمة، و 
 من اجلزء الثاين للصف األول األساسي.

خلو كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل من  -
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

للصف الثاين األساسي، وخلوها من جزئي كتاب الصف 
 الثالث األساسي . 

ضعف بروز بعض القيم اجلمالية يف هذا اجملال رغم أمهيتها  -
احلياتية ألفراد اجملتمع، مثل: مراعاة مشاعر اآلخرين، 

 واحرتام اآلخرين، واالستئذان.
صفوف حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية لل يرى الباحث أنّ     

بإبراز قيمة احرتام الوقت؛ ويعود ذلك  الثالثة األوىل قد اهتمّ 
هذه القيمة تتماشى  نّ أإدراك القائمني على هذه الكتب ب إىل

على احرتام الوقت؛ ملا  هداف الرتبية اإلسالمية اليت حتثّ أمع 
هلا من أمهية كبية يف حياة الفرد املسلم، فعباداته كلها قائمة 

ةا : وقت، قال تعاىل وقت، فصالته على فاإيذاا قاضاْيُتُم الصَّالا
ْأنـاْنُتْم فاأاقييُموا  فااذُْكُروا اللَّها قيياام ا واقـُُعود ا واعالاى ُجُنوبيُكْم فاإيذاا اْطما

ةا كااناْت عالاى اْلُمْؤمينينيا كيتااب ا ماْوُقوت ا ةا إينَّ الصَّالا سورة ) الصَّالا
ُكُلوا وااْشرابُوا حاىتَّ و  :تعاىل ، قالالصوم وقتو(. 103النساء،

ُّوا  ا لاُكُم اخْلاْيُط اأْلابـْياُض مينا اخْلاْيطي اأْلاْسوادي مينا اْلفاْجري مُثَّ أامتي يـاتابـانيَّ
دي  ُروُهنَّ واأانـُْتْم عااكيُفونا يفي اْلماسااجي الصِّيااما إيىلا اللَّْيلي واالا تـُبااشي

ُ اللَُّه آايااتيهي ليلنَّاسي لاعالَُّهْم تيْلكا ُحُدوُد اللَّهي فاالا تـاقْ  رابُوهاا كاذاليكا يـُبـانيِّ
احلْاجُّ  وقت، قال تعاىل: واحلج ،(187 سورة البقرة،) يـاتـَُّقونا 

والزكاة وقت، قالا  ،(197)سورةالبقرة،  أاْشُهٌر ماْعُلومااتٌ 
نَّاٍت ماْعُروشااٍت واغايـْرا ما  :تعاىل ْعُروشااٍت واُهوا الَّذيي أاْنشاأا جا

واالنَّْخلا واالزَّرْعا خُمْتاليف ا ُأُكُلُه واالزَّيـُْتونا واالرُّمَّانا ُمتاشااهبي ا واغايـْرا 
ُمتاشاابيٍه ُكُلوا ميْن مثااريهي إيذاا أامْثارا واآاتُوا حاقَُّه يـاْوما حاصااديهي واالا ُتْسريُفوا 

ولذا جدير  (.141 ،سورة األنعام) إينَُّه الا حيُيبُّ اْلُمْسريفينيا 
باملسلم معرفة كيفية استثمار وقته مبا هو نافع، فينظم وقته، وال 

 يهدره. 
اآلخرين يف  وتسعى الرتبية اإلسالمية إىل حتقيق قيمة حبّ 

ا ال سيما يف مرحلة الطفولة اليت تعد منطلق   نفوس أفرادها،
ا لتحقيق هذه القيمة، فال ميكن أن تتحقق عند األفراد وأساس  

 -عن النعمان بن بشي صغرهم،   كربهم ما َل تتحقق يفيف
ماثاُل اْلُمْؤمينينيا )) :قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما

ْنُه  يفي تـاواادِّهيْم واتـاراامحُيهيْم واتـاعااطُفيهيْم ماثاُل اجلْاسادي إيذاا اْشتاكاى مي
اعاى لاُه ساائيُر اجلْاسادي بيالسَّهاري وااحلُْ  )النيسابوري،  ((مَّىُعْضٌو تادا

  .2586، حديث رقم: 1999، ص: 4، ج2000
وجدير باملالحظة خلو قيم هذا اجملال من قيمة مجالية  

راقية وأصيلة يف اإلسالم، أال وهي قيمة االعتذار، وهذا يشي 
وضع الدروس يف كتب الرتبية اإلسالمية وما فيها من  إىل أنّ 

ة األوىل كان بصفة عشوائية للقيم اجلمالية للصفوف الثالث بثّ 
االعتذار عن  دُّ دون ختطيط حمكم؛ فبعض األشخاص يع

موقف أخطأ فيه داللة ضعف يف شخصيته وانكسار لآلخر، 
وهذه مسة موجودة عند البعض، ويعد االعتذار رسالة تؤكد 
مسو إنسانية املخطئ، ورقي اجلانب البشري يف املتعرض 

ئة، ومناهج الرتبية لألذى، فكيف ميكن غرسها لدى الناش
ا؟ ولذا يالحظ قصور مؤلفي هذه اإلسالمية ال تعيها اهتمام  
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الكتب بضعف الرتكيز على هذه القيمة إىل جانب قيم يف 
جمال مجال القول مثل: قيم مجال احلوار، واحرتام الرأي والرأي 

جمتمعاتنا عطشى هلذه القيم  اآلخر. وجيزم الباحث أنّ 
نا تتحدث عن نفسها؛ نتيجة إمهال اجلمالية. فحال جمتمعات

القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية، اليت هي أساس بناء 
 القيم يف النشء. 

ع الباحث نتائج التحليل لتكرارات القيم ومن خالل تتبّ 
     اجلمالية، يظهر اتفاق مع ما توصلت له نتائج دراسات

 ؛ 2012 العجرمي،و ؛ 2014والراحبي، ؛ 2012أبو شاويش،
، اليت أظهرت مبجملها تأخر القيم اجلمالية 2015العمري، و 

عن بقية القيم االجتماعية والبيئية والصحية، وغياهبا يف حمتوى 

؛       2008 الدروس كما أظهرت دراسة عثمان والدغيدي،
 .Warburton,2007و

 ا: النتائج المتعلقة بالساال الثالث:ثالثً 
القيم الجمالية في   كيف تتوزعهذا السؤال على:  نصّ 

كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف الثالثة األولى؟ 
حساب التكرارات والنسب املئوية  لإلجابة عن هذا السؤال، متّ 

لتكرار القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية املقررة 
للصفوف الثالثة األوىل حسب جماالت القيم اجلمالية األربعة، 

  (10 اجلدول )جاءت مبينة يف إذ

 10جدول 
  توزيع القيم الجمالية في كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف الثالثة األولى 

 تكرارات القيم الجمالية حسب مجاالتها ونسبها المئوية الصف الدراسي
 جمال قيم جمال اإلنسان قيم جمال الكون قيم 

 القول 
 جمال قيم
 السلوك 

 المئويةمجموع 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 الثاني 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 المجموع
أعلى تكرار كان جمال مجال  ( أنّ 10يظهر من اجلدول )

ا، ( تكرار  54بلغ ) إذالسلوك للصف األول األساسي، 
%(، وأدىن تكرار كان جمال مجال الكون 16.4وبنسبة مئوية )

يف الصف الثالث األساسي بتكرار واحد وبنسبة مئوية 
التحليل يف  %(. برزت هذه القيم اجلمالية من خالل0.3)

 ،الصفوف املتتالية من األول األساسي إىل الثالث األساسي
ويتضح من اجلدول السابق ترتيب اجملاالت وتوزيعها على 

 :على النحو اآليتالصفوف 
 حصل هذا اجملال على  جمال السلوك: مجال قيم

على  الرتبة األوىل من بني جماالت الدراسة األربعة، وبناء  
ذا اجملال لكل صف من الصفوف فقد  تكرارات القيم يف ه

  األول، الثاين، الثالث.:ا على النحو اآليت كان ترتيبها تنازلي  

 حصل هذا اجملال على  جمال اإلنسان: مجال قيم
على  الرتبة الثانية من بني جماالت الدراسة األربعة، وبناء  

تكرارات القيم يف هذا اجملال لكل صف من الصفوف فقد  
 الثاين، األول، الثالث. ا على النحو اآليت:زلي  كان ترتيبها تنا

 حصل هذا اجملال على جمال الكون مجال قيم :
على  الرتبة الثالثة من بني جماالت الدراسة األربعة، وبناء  

تكرارات القيم يف هذا اجملال لكل صف من الصفوف فقد  
 .الثاين، األول، الثالث ا على النحو اآليت:كان ترتيبها تنازلي  

 حصل هذا اجملال على جمال القول ل قيممجا :
 الرتبة الرابعة واألخية من بني جماالت الدراسة األربعة، وبناء  

على تكرارات القيم يف هذا اجملال لكل صف من الصفوف 
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الثالث، الثاين،  ا على النحو اآليت:فقد كان ترتيبها تنازلي  
 األول. 

كرارات القيم ا يف تا معكوس  هناك توازن   يتضح مما سبق أنّ 
اجلمالية يف جماالهتا الثالثة األوىل يف كتب الرتبية اإلسالمية 
 املقررة للصفوف الثالثة األوىل باستثناء 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 

هذا التوزان املعكوس  مة. إىل جانب أنّ جماالت معتربة ومه
قد يؤدي إىل التنبؤ بالفجوة القيمية اليت تكون مسؤولة عن 
حدوث السلوك املراد تصحيحه، أو غياب السلوك املراد 
تعليمه، ورمبا من هنا تظهر وتبدأ أزمة القيم اليت تشهدها 

 جمتمعاتنا. 
 ال أنّ ورغم ظهور التوازن اإلجيايب يف جمال مجال القول، إ

هذا التوازن غي  املدقق يف نتائج حتليل اجملال يالحظ أنّ 
ا، ففي الوقت الذي تظهر قيمة االستماع ناضج متام  

واإلنصات لآلخرين متدرجة يف عدد التكرارات بتوازن 
قيميت مجال  مقبول، وهذا أمر إجيايب، إال أنه يتضح أنّ 

ول والثاين احلوار، واحرتام الرأي والرأي اآلخر يف الصفني األ
ا من أي تكرار، وهذا يؤكد اخللل البني األساسيني خالية متام  

يف ختطيط القيم اجلمالية وتنظيمها وتوزيعها يف كتب الرتبية 
 اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.

 ا: النتائج المتعلقة بالساال الرابع:رابعً 
القيم الجمالية  نمو ما مستوى هذا السؤال على: نصّ 

؟ التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى كتب  عبر
لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث حبساب التكرارات 
والنسب املئوية لتكرار القيم اجلمالية يف كتب الرتبية 

 (11) واجلدول اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن،
 . ذلك يوضح

 11 جدول
 .إلسالمية للصفوف الثالثة األولى، وتكرارها، ونسبها المئويةنمو القيم الجمالية في كتب التربية ا 

 تكرار القيم الجمالية في كتب التربية اإلسالمية ونسبها المئوية الصف الدراسي
 النسبة المئوية التكرارات 

 % 33.4 110 األول األساسي
 % 41 135 الثاني األساسي
 % 25.6 84 الثالث األساسي

 % 100 329 المجموع
القيم اجلمالية يف كتاب  ( أنّ 11يتضح من اجلدول )   

قيمة  110الرتبية اإلسالمية للصف األول األساسي بلغت 
مجالية، مث منت هذه القيم يف الصف الثاين األساسي مبقدار 

منو تراجع ا، لكن يالحظ تكرار   135ا، فأصبحت ( تكرار  25)
الثالث  القيم اجلمالية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف

بلغت القيم اجلمالية فيه  إذا، ( تكرار  51األساسي مبقدار )
ا يف تكرارات القيم، وهذا ا سلبي  ا. وهذا يعكس توازن  تكرار   84

َيالف النظريات الرتبوية والنفسية إىل جانب املنطق، واليت 
تؤكد بدورها على زيادة النمو العقلي واجلسمي والوجداين 

ر. وميكن تفسي ذلك بضعف إدراك واالجتماعي بازدياد العم
واضعي ومؤلفي كتب الرتبية اإلسالمية لبناء القيم، وضعف 

ا ا متوازن  االهتمام مبنظومة القيم اجلمالية، وعدم توزيعها توزيع  
 وية.على أسس نفسية وترب

 :التوصيات
من خالل ما مت الوصول إليه من نتائج، أمكن الباحث من 

 تقدمي التوصيات اآلتية:
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ني كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث األساسي تضم -
 لقيم اجلمالية املتعلقة جبمال الكون ومجال اإلنسان.ا
تعزيز القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف  -

الثالثة األوىل، املتعلقة جبمال اإلنسان، كنظافة األسنان، 
بية وتقليم األظافر، ومجال املظهر وامللبس، والتطيب، وتر 

 حاسة الشم.
تضمني كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل لقيم  -

مجال القول، وتعزيزها وخاصة مجال احلوار، وجتنب 
 الفاحش من القول، واحرتام الرأي والرأي اآلخر.

تعزيز القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف  -
ة قيمة الثالثة األوىل املتعلقة جبمال السلوك، وخاص

االعتذار، وضبط االنفعاالت والعواطف، إىل جانب قيمة 
 التأدب بآداب الطعام.

ضرورة حتقيق التوازن اإلجيايب يف القيم اجلمالية عند تأليف   -
 كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.

 :المقترحات
ويف ضوء نتائج الدراسة، يقرتح الباحث إجراء الدراسات     

 :اآلتية
اسة حتليلية للقيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية در  -

للمراحل التعليمية األخرى، وتضمينها جماالت أخرى غي 
 اليت تضمنتها الدراسة احلالية.

مدى متثل طلبة الصفوف الثالثة األوىل يف األردن للقيم  -
 اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية.

بية اإلسالمية قائمة على تصميم وحدة دراسية يف الرت   -
 تنمية املهارات احلياتية يفالقيم اجلمالية وقياس أثرها 

  .لدى طلبة الصفوف الثالثة األوىل

 :المراجع
روضة (. 1983هـ( )751قيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب )املتوىف:الابن 

 دار الكتب العلمية. :. بيوتاحملبني ونزهة املشتاقني

)د. هـ(  886)املتوىف:  عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن بوابن ماجه، احلافظ أ
مطبعة  :القاهرة حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، .سنن ابن ماجه .ت(

 دار إحياء الكتب العربية.
(. 2009هـ( ) 275أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحق ) املتوىف: 

: دمشق ، حتقيق شعيب األرؤوط وحممد كامل قرة بللي،سنن أيب داود
 دار الرسالة العاملية.

فعالية املدخل اجلمايل يف تدريس البيولوجي لتنمية (. 2009) أبو زيد، أماين
بعض املفاهيم العلمية الكربى وآراء الطالب واملعلمني باملرحلة الثانوية 

رسالة ماجستي غي منشورة، جامعة عني مشس،  .حنو استخدامه
 القاهرة.

تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس (. 2012أبو شاويش، أمين حممد )
القيم املتضمنة يف كتاب لغتنا اجلميلة للصف السابع األساسي 

 رسالة ماجستي غي منشورة، جامعة األزهر، غزة. .بفلسطني
  :البناء النفسي والوجداين للقائد الصغي. القاهرة(. 2015البارودي، منال )

 لنشر.اجملموعة العربية للتدريب وا
 .(2001)هـ(  256)املتوىف:  حممد بن إمساعيلأبو عبد اهلل البخاري، 

 .دار إحياء الرتاث العريب :، بيوت1ط .صحيح البخاري
السنن  .(2003هـ( )458)املتوىف:  البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي

 .دار الكتب العلمية :حتقيق حممد عبد القادر عطا، بيوت .الكربى
(. معايي قيم الرتبية اجلمالية يف الفكر 2011د علي )اجلرجاوي، زيا

جملة البحوث والدراسات اإلسالمي والفكر الغريب. دراسة مقارنة. 
 .34 -1، 19، الرتبوية ، جامعة القدس املفتوحة

تنمية القيم اجلمالية لدى تلميذات املرحلة (. 2003اجلهِن، حنان عطية )
 ورة، جامعة الرياض.أطروحة دكتوراة غي منش .االبتدائية

(. متطلبات تفعيل 2013حسن، عواطف وعبد العال، حممد ومرسي، عمر )
، جملة الثقافة والتنميةدور الرتبية اجلمالية يف مرحلة التعليم األساسي. 

14 (70 ،)1 – 20. 
تفعيل الرتبية اجلمالية يف برامج إعداد املعلمني (. 2010احلكيمي، شوقي )

غي منشورة، معهد الدراسات  أطروحة دكتوراه. باجلمهورية اليمنية
 الرتبوية، جامعة القاهرة. 

نسانية واجلمالية يف قصص جنيب القيم اإل(. 2012دالوي، نصر الدين )
 غي منشورة، جامعة وهران. ه، أطروحة دكتوراالكيالين

نواع القيم املتضمنة يف كتب القراءة ملرحلة أ(. 2014مساعيل )إالراحبي، 
، نسانيةجملة العلوم اإل .االبتدائي يف النظام التعليمي اجلزائريالتعليم 

33 ،51-67. 
(. دور اجملالت السعودية يف الرتبية اجلمالية لدى 2018الراشد، مضاوي )

جملة القراءة األطفال: دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء تطلعات العصر. 
 .48 – 17، 196، واملعرفة
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ت املدارس لباطالقيم اجلمالية لدى ا(. 2003) الربيعي، أزهار ماجد
رسالة ماجستي  .رشاد الرتبويعدادية املشمولة وغي املشمولة باإلاإل

 غي منشورة، اجلامعة املستنصرية.
منظومة القيم اليت تعكسها الربامج الدينية يف (. 2010الزبون، أمحد )

ن التلفزيون األردين لدى عينة من الطلبة املراهقني يف حمافظة عجلو 
 – 111(، 2) 2 .جملة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعيةاألردنية، 

164.  
الرتبية اجلمالية مبناهج التعليم ملواجهة القضايا (. 2005) الشربيِن، فوزي

 ر.مركز الكتاب للنش :، القاهرة1ط .واملشكالت املعاصرة
أثر استخدام اجلماليات املعرفية يف (. 2009) هلام والشاذيل، حممودإيب، الشل

تنمية التفكي اإلبداعي لدى عينة من طلبة آلية العلوم الرتبوية 
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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.  

 

Keywords: Islam, Values, Beauty, Book. 
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 ومؤشرات تحققها بالجامعات السعودية معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين 

 -دراسة ميدانية  -

 سعد بن عبد الرحمن آل حمود

 جامعة اجملمعة

 هـ23/8/1440 وقبل - هـ2/6/1440 قدم للنشر

 سعت الدراسة إلعداد معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني ومؤشرات حتققها من وجهة نظر القيادات األكادميية المستخلص:
( من القيادات األكادميية 95، وطبقت املنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانة شارك يف اإلجابة عن أسئلتها )باجلامعات السعودية

ا، وتوصلت الدراسة إىل حتديد مخسة معايري الختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني مع بيان ( ختصص  20جامعة سعودية، ينتمون إىل ) (14من )
ياس قت املمؤشرات حتقق كل معيار من تلك املعايري. وكانت استجابات أفراد الدراسة على إمجايل املعايري املقرتحة واقع ضمن الفئة اخلامسة من فئا

على النحو ، وجاء ترتيب املعايري من حيث املتوسط احلسايب ودرجة األمهية (4.51موافق بقوة( مبتوسط حسايب )ىل درجة )إاملتدرج اخلماسي اليت تشري 
التأهيل العلمي ( بدرجة موافق بقوة، مث 5من  4.66، يليها التدريس مبتوسط )( بدرجة موافق بقوة5من  4.77)  : السمات الشخصية مبتوسطاآليت

ا البحث والنمو العلمي مبتوسط ( بدرجة موافق بقوة، وأخري  5من  4.47( بدرجة موافق بقوة، مث خدمة اجملتمع  مبتوسط )5من  4.49مبتوسط  )
 ( بدرجة موافق.5من  4.15)

  .، أعضاء هيئة التدريسالتعليم العايلالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

تقوم اجلامعات السعودية بدور رئيس يف بناء اجملتمع، من خالل     
أحباث الدراسات ن يلتحقون بسوق العمل ومن خالل خرجييها الذي
أساتذة اجلامعات وطالهبا وكذلك عرب اخلدمات األخرى اليت يقوم هبا 

كانت البدايات مجة و تدريب واستشارات وغريها، و من تأليف وتر 
عندما افتتحت كلية الشريعة  1369 للتعليم اجلامعي للمملكة عام

كان ميالد أول جامعة سعودية وهي جامعة   يف حني ،مبكة املكرمة
ا لقلة محلة (، ونظر  1439ه )السويد،1377امللك سعود عام 

الدكتوراه من السعوديني حينها فقد مت استقطاب عدد من أعضاء 
هيئة التدريس من خارج اململكة للتدريس واستمر التعاقد بعد ذلك 
يف ظل التوسع يف التعليم العايل الذي شهدته اململكة وال سيما يف 

نشاء ا يف إا نشط  شهدت اململكة حراك   إذالسنوات القريبة املاضية 
جامعات جديدة وتوسعة القائم منها واستحداث برامج وختصصات 

إضافة إىل أن عملية استقطاب أعضاء هيئة التدريس من غري  خمتلفة،
لتعليم اجلامعي خبربات دولية اا إلثراء ا مستمر  السعوديني تعد مطلب  

متنوعة تسهم يف تطوير العملية التعليمية وتعزيز دور الكوادر الوطنية 
 وهذا معمول به يف كثري من اجلامعات العاملية. 

مامها مهام رئيسة نص عليها نظام أواجلامعات السعودية     
جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه يف املادة األوىل من 

جاء فيها أن اجلامعات تقوم بتوفري التعليم  إذأحكام عامة 
اجلامعي، والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي، 
والقيام بالتأليف، والرتمجة والنشر، وخدمة اجملتمع يف نطاق 

ويعد األستاذ اجلامعي (، 1436صها. )جملس التعليم العايل،اختصا
ركيزة أساسية يف حتقيق اجلامعة لتلك املهام املطلوبة منها، فهو 
الذي يقوم  بالتدريس وجيري األحباث ويتوىل القيام باألدوار 
القيادية على مستوى القسم والكلية واجلامعة باإلضافة إىل 
املسامهة يف تقدمي الربامج اليت ختدم اجملتمع، ويف هذا السياق 

اجلامعة يرتبط  أن أداء (2010)ى احلدايب و اهلمداين ير 
 فبهم لوظائفهم، التدريس هيئة ا بأداء أعضاءا وثيق  ارتباط  
 كفاءهتم  وعلى قدر اجلامعة، أداء يقاس رئيسة بدرجة

 وحتقيق مهمتها أداء يف تقدمها يتوقف وإنتاجهم العلمي
أن عضو هيئة التدريس الركيزة  (1434) ويداهل ذكروت أهدافها،

األهم يف التعليم العايل ويف حتقيق أهداف اجلامعة ولذا يتوقف 
جناح اجلامعة ومسعتها على كفاءة وجودة عضو هيئة التدريس 

 يف دور من به يقوم ما فهو حمور العملية التعليمية جبانب
األكادميية ويقوم  غري أو األكادميية األمور يف الطلبة إرشاد

 يف اعضو   خمتلفة باإلضافة لكونه مستويات على حبوث جراءبإ
 السياسات العامة، ترسم اليت اجلامعة جلان ويف اإلدارية اللجان

ص املعرفية واملهنية واالنفعالية ئاخلصان فإوإضافة إىل ذلك 
ومسات شخصية األستاذ اجلامعي هلا أثر كبري يف فاعلية وكفاءة 

التحصيل العلمي للطالب وتشكيل العملية التعليمية، ويف 
( أن 2010الشراري ) ؤكدوي(، 2016 شخصيته )القريشي،

اجلامعة ال ميكن أن تكون فاعلة وقادرة على خدمة اجملتمع 
مامل تعن بتوفري أعضاء هيئة التدريس من ذوي التميز والكفاءة 

  الشخصية واألكادميية.

 :مشكلة الدراسة
تأسيسها باستقطاب أصحاب  عنيت اجلامعات السعودية منذ    

الكفاءات العلمية املميزة، وقد تنوعت جهودها وآلياهتا يف ذلك، 
 ،مستندة يف ذلك ملا ورد يف نظام التعليم العايل واجلامعات ولوائحه

حددت املادة اخلامسة من الئحة توظيف غري السعوديني ما  فقد
وحسن السرية يشرتط يف املتعاقد واليت تناولت العمر والصحة البدنية 

واحلصول على املؤهالت املطلوبة وكونه غري مرتبط بعقد مع جهة 
(، 1436 ) جملس التعليم العايل، أخرى ومتفرغ للعمل يف اجلامعة

ويالحظ أن هذه املعايري مل تشتمل على ما يتعلق باجلوانب التدريسية 
 وال على اإلنتاج البحثي أو مسامهات املتقدم يف خدمة اجملتمع، وهذا

النقص يف املعايري انعكس على حد اطالع الباحث على النماذج اليت 
ا يف احلكم على مدى مناسبة أعدهتا بعض اجلامعات لتكون مرجع  

املتقدمني من غري السعوديني لاللتحاق باجلامعات السعودية، ومع أن 
مرحلة االختيار ألعضاء هيئة التدريس تعد من أهم املراحل، وذلك 

ا للجامعة ويسهم هيئة التدريس الكفء يعد مكسب  أن اختيار عضو 
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بدور كبري يف أداء اجلامعة لرسالتها وحتقيق أهدافها، كما أن اختيار 
غري الكفء سيكلف اجلامعة الكثري، فعضو هيئة التدريس غري 
الكفء سينعكس أثره على كفاءة العملية التعليمية والبحثية يف 

مستوى املخرجات وكثرة اجلامعة، مع ما قد يسببه من تدين يف 
الشكوى من الطالب والطالبات، ورمبا تسبب االختيار السيء يف 

 من أن مواقف تؤدي إىل إحراج اجلامعة أو تشويه مسعتها، وبدال  
ا عليها، إال إن الناظر لواقع عملية ا للجامعة يصبح عبئ  يكون عون  

عادة  التعاقد يف اجلامعات السعودية سيالحظ أن فرق التعاقد واليت
تتكون من بعض القيادات اجلامعية من وكالء اجلامعات أو عمداء 
الكليات أو وكالئهم أو رؤساء األقسام عادة ما تنصب اهتماماهتا 
على املؤهل والسمات الشخصية والتأهيل العلمي للمتقدم، دون 
الرتكيز على املهارات التدريسية وذلك أن معظم قيادات الكليات 

ا يف جمال ليسوا بالضرورة مؤهلني تربوي    -تخصص حبكم ال-اجلامعية 
التدريس أو السمات املطلوبة لقيادة املوقف التعليمي والتمكن من 

اجلوانب  هفعنايتهم هبذ من مثالطالب، و  التعامل مبهارة مع
وقدرهتم على احلكم على متكن املتقدم منها من املتوقع أن 

اف إىل ذلك تكون ضعيفة حبكم غياب التأهيل املسبق، ويض
 -أن فرق التعاقد يتغري أعضاؤها من سنة ألخرى يف الغالب

فتأيت فرق جديدة  -حبكم تغري املناصب القيادية يف اجلامعة 
هبذه املهمة وليس لديها  والرتبوية للقيام اإلدارية تنقصها اخلربة

التدريس واملهارات  هيئة لعضو والرتبوية األساسية إملام باملهام
ن يتمكن منها وال القدرة على احلكم على معرفة اليت ينبغي أ

درجة متكن املتقدم من مهارات التدريس وإدارة املوقف 
التعليمي والقدرة على التعامل مع الطالب، ويتعامل فريق 
التعاقد مع استمارة أعدت للحكم على املتقدمني للرتشح 

هادات لعضوية التدريس تتسم بالعمومية وختضع معايريها الجت
ا على جودة ا يؤثر سلب  وهذا أيض   ،سريات من جيري املقابلةوتف

ا ألهنا عملية االختيار، وعملية االختيار عملية معقدة نظر  
تتطلب التحقق من توافر جوانب متعددة يف عضو هيئة 
التدريس ترتبط مبؤهالته وبسماته الشخصية والسلوكية 
ومهاراته التدريسية والبحثية وحسن تعامله مع اآلخرين 

ومهاراته القيادية وهذه اجلوانب بعضها ميكن التحقق منها من 
أخرى خالل االطالع على املستندات و الوثائق وجوانب 

تتعلق بالسمات الشخصية والسلوكية وقدرته على التدريس 
وما ميتلكه من مهارات يصعب اجلزم بوجودها وختضع خلربة 
من جيري املقابلة واألدوات اليت يستخدمها للتعرف على مدى 
وجود تلك الصفات، وتكمن الصعوبة يف حتديد معايري ثابتة 

ري املقابلة، أو حمددة بسبب اختالف خربات ومؤهالت من جي
ولذا فإن واقع اختيار أعضاء هيئة التدريس يستدعي وجود 
معايري علمية الختيار أعضاء هيئة التدريس ذات مؤشرات 
واضحة ميكن تطبيقها من فرق التعاقد للتوصل إىل تصنيفات 

القريشي دقيقة وصادقة للمتقدمني ويف هذا السياق يرى 
للكفاءات  ( أن هناك حاجة ملحة لتحديد معيار2016)

ا مع ما املهنية والتدريسية لألستاذ اجلامعي، وهذا يأيت متفق  
 هيئة عضو ألمهية ا( يف قوله نظر  2009)شويع ذهب له 

 التدريسية اهليئة عضو وانتقاء معايري فإن اجلامعات يف التدريس
 . ضرورية أصبحت

ا ألمهية دور األستاذ اجلامعي وبناء على ما سبق ونظر      
عملية استقطابه عملية مستمرة منذ تأسيس اجلامعات وكون 

السعودية وإىل يومنا هذا، وبالنظر لألدوار املتعددة املطلوبة من 
اجلامعة واليت تتطلب وجود كفاءات علمية عالية التأهيل متتلك 
املهارات الكافية يف جمال البحث والتدريس والقدرة على بناء 

املشاركة الفاعلة يف حتقيق فرق العمل و التعامل مع اآلخرين و 
أهداف اجلامعة، ورغبة يف تكامل اخلربات بني اجلامعات يف 
الوصول ألفضل املعايري الختيار األستاذ اجلامعي، فإن السؤال 
الرئيس الذي تتمحور حوله الدراسة هو: ما معايري اختيار 
أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني وما مؤشرات حتققها من 

 قيادات األكادميية باجلامعات السعودية ؟وجهة نظر ال
 :وينبثق عنه األسئلة اآلتية

  عينة ما معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر
 ؟ الدراسة
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  ما املؤشرات اليت يتم من خالهلا معرفة مدى حتقق املعايري
املطلوبة يف املتقدمني للتدريس يف اجلامعات السعودية من 

 ؟ الدراسةعينة وجهة نظر 

 هدف الدراسة:
إعداد معايري الختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني     

ومؤشرات حتققها من وجهة نظر القيادات األكادميية 
ا للجامعات ا مساعد  باجلامعات السعودية لتكون مرجع  

السعودية يف اختيار الكفاءات العلمية املميزة من أعضاء هيئة 
 التدريس غري السعوديني عند عملية التعاقد للجامعات.  

 :أهمية الدراسة
 تكتسب الدراسة أمهيتها من عدة جوانب ومن ذلك:  
   استقطاب أصحاب الكفاءات العلمية املميزة يسهم بشكل كبري

 سعودية و جودة خمرجاهتا.يف جناح اجلامعات ال
  يؤمل أن تسهم الدراسة يف خدمة اجلامعات السعودية الختيار

أفضل الكوادر املتقدمة للتدريس يف اجلامعات السعودية عند عملية 
 التعاقد.

  مشاركة عدد كبري من قيادات اجلامعات السعودية من خمتلف
العلمية التخصصات يف حتديد معايري ومؤشرات اختيار الكفاءات 

املميزة من أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني عند عملية التعاقد، 
يادات واتساع قاعدة ختصصات وجامعات املشاركني من الق

، مما يثري هذه الدراسة ويعزز من فرصة األكادميية يف هذه الدراسة
جناح  تطبيق نتائجها عند التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من 

 .خمتلف التخصصات

 مصطلحات الدراسة:
أعضاء هيئة التدريس: حدد نظام جملس التعليم العايل 

ربعني أعضاء هيئة واجلامعات ولوائحه يف مادته اخلامسة واأل
 -3األساتذة املشاركون  -2األساتذة  -1:التدريس بأهنم

 (1436دون ) جملس التعليم العايل ،األساتذة املساع

املعايري: يعرف املعيار وفق ما ورد يف معجم املصلحات الرتبوية 
بأنه " مقياس خارجي للحكم على األشياء أو لتقدير صحتها 
" وأن املعايري "متثل القواعد األمنوذجية أو األطر املرجعية أو 
الشروط اليت حنكم من خالهلا أو نقيس عليها سلوكيات 

و أمناط التفكري األفراد أو اجلماعات ، أو األعمال 
واملعايري يف  (285ص،2003،)شحاته والنجارواإلجراءات " 

هذه الدراسة هي حمكات تستخدم للتحقق من وجود 
الصفات والقدرات واملهارات واملؤهالت املطلوبة يف املتقدمني 

 للتدريس يف اجلامعات السعودية. 
مؤشرات: ورد يف معجم مصطلحات الرتبية " لغة: )مادة : 

(، يقال مؤشر من اإلشارة وهي تعيني الشيء باليد  ش و ر
: يعطي اوغريها، والتلويح بشيء يفهم املراد منه واصطالح  

مجالية ال متثل الواقع بكل دينامياته إاملؤشر حملة خاطفة وصورة 
أو بدقة علمية تامة وهي ما تشري إىل البيانات واملعلومات اليت 

تربه بدرجة معينة من حتدد احلالة اإلمجالية للشيء الذي خن
(، ويرى كل من )عبد 206 ،ص2004الدقة ". )فلية والزكي،

، هو الصياغة Indicator( أن املؤشر 2005العزيز وحسني،
األبسط اليت تنبثق إجرائيا  عن املعيار، فمن املتوقع أن يكون 
لكل معيار جمموعة من املؤشرات مصاغة بطريقة أكثر إجرائية. 

هذه الدراسة الشواهد والعالمات الدالة  ويقصد باملؤشرات يف
 على درجة حتقق املعيار.

 :اإلطار النظري
. العايل التعليم يعد عضو هيئة التدريس من أهم ركائز    

وذلك أن اجلامعات تقوم بأدوار رئيسة هي: التعليم اجلامعي 
والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، وعضو هيئة التدريس يقوم 

 األول والثاين، ويسهم بفعالية يف الثالثبشكل رئيس بالدورين 
(، ولذا فإن 2012،والسعايدة اهلباه، جلعافرة،، ا.)اخلرابشة

اجلامعات حترص على أن تتوافر يف أساتذهتا املهارات 
، العراقي قرشم) ات املأمولة للقيام هبذه األدواروالكفاي

وإزاء هذه األمهية لألستاذ اجلامعي يف أداء  (،2012والثقفي،
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سيتم عرض السمات املطلوبة ة وحتقيق أهدافها رسالة اجلامع
 يف األستاذ اجلامعي من خالل املصادر اآلتية: 

  املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام جملس التعليم
  .العايل

  املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام اهليئة الوطنية
 .لالعتماد األكادميي

  املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر املواصفات
 .القيادات األكادميية

  املواصفات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر
 .أعضاء هيئة التدريس

  املواصفات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر
 .الطلبة

: املعايري  املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام جملس أوًل 
 .العايلالتعليم 

أشار نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه إىل ما     
يشرتط أن يكون يف عضو هيئة التدريس غري السعودي ومن 

ت أنه يشرتط يف ذكر  فقد ،ذلك ما ورد يف املادة اخلامسة
   :املتعاقد أن يكون

ستني سنة من العمر عشرين سنة ومل يتجاوز قد أكمل    -1
وجيوز جمللس اجلامعة جتاوز احلد األعلى للعمر يف  ،ميالدية

حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة املشاركني ومخس 
سنوات لألساتذة املساعدين وذلك بناء  على توصية جملس 
القسم وجملس الكلية وثالث سنوات بالنسبة للفئات األخرى 

 بناء  على توصية جهة عملهم. 
وجب شهادة صحية حديثة ، مبالئقا  صحيا  للخدمة  -2

 صادرة من جهة طبية تعرتف هبا اجلامعة. 
 حسن السرية واألخالق.   -3
 حائزا  على املؤهالت املطلوبة للوظيفة.   -4
 غري مرتبط بعقد مع جهة أخرى باململكة.    -5

(، 1436)جملس التعليم العايل، . متفرغا  للعمل يف اجلامعة -6
 يف املادة اخلامسة عشرة أن شروطوبالنسبة للمؤهالت فقد جاء 

 : أيتالتعيني ما ي
ستاذ املساعد: حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا أو حصل األ

 على اللقب من جامعة تعرتف هبا اجلامعة.
 األستاذ املشارك: حاصل على الدرجة من جامعة تعرتف هبا اجلامعة

)جملس  .معةحاصل على اللقب من جامعة تعرتف هبا اجلااألستاذ: 
(، ومن العرض السابق يالحظ أن الالئحة مل 1436التعليم العايل،

تشرتط متكن عضو هيئة التدريس من مهارات التدريس والتقومي ومل 
 تتطرق خلدمة اجملتمع.

ا: ما ورد من املعايري  املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام ثاني  
 .اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي

اشرتطت اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي أن يكون أفراد هيئة     
التدريس مؤهلني بصورة مناسبة ولديهم اخلربة الالزمة للقيام 
مبسؤولياهتم التدريسية، وأن يطبقوا اسرتاتيجيات تدريسية مالئمة 
للنواتج التعليمية املختلفة، وأن يشرتكوا يف األنشطة املناسبة لتحسني  

 .(2015 ،يئة الوطنية لالعتماد األكادميي)اهل تدريسيةكفاءاهتم ال
 :ا: متطلبات من وجهة نظر القيادات األكادمييةثالث  

ذكرت نتائج دراسة الثبييت والقرين أن من األمور اليت ينبغي 
تقومي عضو هيئة التدريس يف ضوئها من وجهة نظر القيادات 

أثناء الساعات  األكادميية: االلتزام مبواعيد احملاضرات والوجود
واإلبداع والتجديد يف طرق التدريس وأساليبه، ورغبة  املكتبية،

ا، وأن تقومي األداء نفسه مهني  عضو هيئة التدريس يف تطوير 
البحثي ألعضاء هيئة التدريس يتم من خالل النشر يف اجملالت 

املتخصصة احملكمة، والبحوث املشرتكة املنشورة أو املقبولة العلمية 
والكتب املؤلفة كمؤلف منفرد أو أساسي، والبحوث املقدمة  للنشر،

، والكتب املؤلفة كمؤلف ثان، وتقومي ةللمؤمترات والندوات العلمي
عضو هيئة التدريس يف خدمة اجلامعة واجملتمع من خالل مدى 
املشاركة يف اإلرشاد األكادميي، واإلشراف على طالب الدراسات 

اجلامعة، ويف أعمال القسم اإلدارية )الثبييت العليا، واملشاركة يف جلان 
( اخلصائص 2009(، وتناولت دراسة العجمي )1413والقرين،
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واملعرفية، واخلصائص الشخصية،  واخلصائص العقليةالتدريسية، 
واخلصائص االجتماعية، اليت ينبغي أن يتمتع هبا عضو هيئة 

امعة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام وعمداء الكليات جب
امللك سعود بالرياض، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أهم السمات 
الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا األستاذ اجلامعي: التمسك بالقيم 
األخالقية والعمل على نشرها بني طالبه، وجاء يف املرتبة الثانية 

االستماع ء أعماله، وكذلك اإلصغاء اجليد و اجلدية واإلخالص يف أدا
به، والعدالة بني طالبه يف عطائه وتقوميه، وأن أهم اخلصائص إىل طال

التدريسية اليت جيب أن يتحلى هبا األستاذ اجلامعي هي: التمكن من 
املادة العلمية، مث اإلحاطة باملادة العلمية وتقدميها بتسلسل منطقي، 

الطالب على املناقشة العلمية وربط احملتوى النظري  تشجيعمث 
قي، وأن أهم اخلصائص العقلية واملعرفية اليت جيب أن باجلانب التطبي

يتحلى هبا األستاذ اجلامعي هي: اإلصغاء لطالبه و احرتام آرائهم، مث 
القدرة على ربط العلم بقضايا اجملتمع، وثالثها توزيع خطة دراسية 

  تبني متطلبات املادة اليت يدرسها.
 :التدريسا: املتطلبات من وجهة نظر أعضاء هيئة رابع  
أولويات الكفايات األخالقية املطلوبة يف عضو هيئة التدريس من     

الطلبة، احرتام أوقات  بني العدالة وجهة نظر أعضاء التدريس حَتقيق
العلمية، االهتمام بالنزاهة العلمية، تقدمي  االلتزام باألمانة احملاضرات،

خمتلف جوانب  ، متثل األمانة يفصلحة العامة على املصلحة اخلاصةامل
أولويات الكفايات التقنية وأما السلوك، الوفاء بالعهد مع اآلخرين، 

لكرتوين يف : توظيف التدريب اإلهيفاملطلوبة يف عضو هيئة التدريس 
تدريس املقررات، إرشاد الطلبة إىل املواقع العلمية التعليمية، معرفة 
الربجميات التعليمية اجليدة، تنمية مهارات التعلم الذايت لدى الطلبة، 

 .(2011( يف احملاضرات )العتييب، (power pointاستخدام 
 :الطلبةا: السمات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر خامس  

عدد من الدراسات السمات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من  تتناول
وتوصلت  ،(2016وجهة نظر الطلبة، ومن ذلك دراسة القريشي )

إىل أن الكفاءات املهنية والتدريسية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من 
حول: شخصية األستاذ اجلامعي، التمكن وجهة نظر الطلبة تتمحور 

 يف حنيين، والعالقات اإلنسانية، والتقومي واألنشطة. واملهالعلمي 

( أن السمات اليت يفضلها طالب 2009 ذكر )القضاة واجلوارنه،
جامعة امللك خالد يف عضو هيئة التدريس اجلامعي املعاصر، 

األوىل مث جاءت على النحو اآليت: السمات الشخصية يف املرتبة 
تالها جمال السمات االجتماعية، وجاءت السمات األكادميية املهنية 

 ( إىل أن الكفاءات2004أشار احلكمي ) يف حنييف املرتبة الثالثة، 
 حول الطالب تتمحور نظر وجهة من لألستاذ اجلامعي املتطلبة املهنية
 للمحاضرة وتنفيذها، واإلعداد الشخصية هي: ةكفاءات رئيس ست

 والنمو العلمي والتمكن اإلنسانية، واألنشطة والتقومي، والعالقات
  .احلفز والتعزيز املهين، وأساليب

ومن خالل العرض السابق ميكن إمجال ما عنيت به التنظيمات      
الرمسية يف وزارة التعليم وكذلك نتائج الدراسات اليت حبثت يف 

اجلامعي من وجهة نظر اجلوانب املطلوبة يف عضو هيئة التدريس 
القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطالب يف 

ا، حسن السرية، ا صحي  اجلوانب اآلتية: مناسبة العمر، أن يكون الئق  
واحلصول على املؤهل املطلوب، ولديه اخلربة الالزمة للقيام مبسؤولياته 

مانة العلمية، التدريسية، والتمكن من املادة العلمية، والتحلي باأل
واخللق احلسن والعالقات اإلنسانية الطيبة مع الزمالء والطالب، 

على عرض املادة العلمية بلغة واضحة وبتسلسل منطقي،  والقدرة
وتطبيق اسرتاتيجيات تدريسية مالئمة وتوظيف التقنية احلديثة، 

 ،يف تقومي الطالب مع حتري العدالةواالنضباط الوظيفي، والكفاءة 
ومن يستقطب للكليات . احلفز والتعزيز رة على توظيف أساليبوالقد

 .البحثية يكون من العلماء أو الباحثني النشطني

 :الدراسات السابقة
اجتهد الباحث يف الوقوف على الدراسات املتعلقة مبعايري      

دراسة  ةأنه مل يقف على أي غرياختيار أعضاء هيئة التدريس، 
مباشرة مبوضوع الدراسة، فلجأ للدراسات اليت حبثت يف معايري 
تقومي أعضاء هيئة التدريس، لقرهبا من موضوع الدراسة واشرتاكها 

تقومي أعضاء هيئة التدريس ومن ذلك معها يف البحث يف معايري 
( اليت سعت إلعداد مقياس للكفاءات املهنية 2016دراسة القريشي )

 يفطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة والتدريسية املت
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ختصصات خمتلفة، وتوصلت الدراسة إىل أن الكفاءات املهنية 
 يفوالتدريسية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة تتبلور 

كفاءات مهمة هي: شخصية األستاذ اجلامعي والتمكن العلمي   أربع
واألنشطة، وأن للعالقات الودية  والعالقات اإلنسانية والتقومي واملهين

ى شحذ مهم الطالب بني األساتذة والطلبة أثرها اإلجيايب عل
 .للتحصيل العلمي

إىل تقومي عضو اهليئة التعليمية يف  (2016راسة جرب )دوهدفت     
أقسام كلية الرتبية باجلامعة املستنصرية من وجهة نظر طلبة الدراسات 

استبانة الدراسة ستة جماالت هي: اإلعداد ومشلت العليا يف الكلية، 
والتخطيط للتدريس، البحث العلمي، االختبارات والدرجات، التفاعل 

الدراسية، السمات الشخصية،  مع الطلبة يف قاعة احملاضرات، املقررات
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن 

 .رسيهم كانت بدرجة عاليةألداء مد تقومي طلبة الدراسات العليا
( بتقومي األداء 2016عنيت دراسة عبد احلسيب ) يف حني    

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم من وجهة نظر 
الطالب، واستخدمت املنهج الوصفي املسحي، ومت مجع البيانات من 
خالل استبانة اشتملت على السمات الشخصية، التخطيط 
للتدريس، الكفاءات التدريسية، التعامل مع الطالب، تقومي الطالب، 

وري السمات الشخصية والتخطيط للتدريس،  وتوصلت إىل أن حم
 .متوسطةبدرجة كانت فقد  بقية احملاور وأما كانا بدرجة كبرية، 

 إعداد برنامج واقع دراسة ( إىل2015وسعت دراسة بدر )    
 إعداد لربنامج املهنية املتطلبات وحتديد وتأهيله، اجلامعي األستاذ
إعداده،  لربنامج عملية آلية اقرتاح على اجلامعي، والعمل األستاذ

وطبقت املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها،  
 أعضاء ممارسة مدى عن ( بدراسة للكشف2014كما قام رضوان )

املرتبطة مبهنة  املهنية للكفايات جيجل جبامعة اجلامعي التدريس هيئة
ي الطلبة، وطبق الباحث املنهج الوصف نظر وجهة التدريس من

 اجلامعي التدريس هيئة أن أعضاء ، وتوصلت الدراسة إىلالتحليلي
املهنية،  ميارسون الكفايات الطلبة نظر وجهة من جيجل جبامعة

 عالية، والكفايات بدرجة اإلنسانية والكفايات التدريسية والكفايات
 .بدرجة متوسطة التقوميية التكنولوجية والكفايات

( إعداد قائمة الكفايات 2014استهدفت دراسة الفضل )و      
 من وجهة نظر املهنية لألستاذ اجلامعي ومعرفة أكثرها تفضيال  

الطالب يف بعض اجلامعات السودانية، وطبقت املنهج الوصفي 
التحليلي، وكانت قائمة الكفايات املهنية أداة جلمع البيانات، 
 وتوصلت الدراسة إىل أن الكفايات املهنية لألستاذ اجلامعي من وجهة

نظر الطالب تتبلور حول جماالت رئيسة هي: الشخصية، واإلعداد 
للمحاضرة وتنفيذها، والعالقات اإلنسانية، واألنشطة والتقومي، 

  والتمكن العلمي والنمو املهين، وأساليب احلفز والتعزيز.
 وسوتو مايرز تيزو، قورنق، بيوسن، ،وقام ريتشموند     

(Richmond,Boysen,Gurung,Tazeau,Meyers,&Sciutto,2014) 
بدراسة عن معايري التدريس للمدرس النموذجي لعلم النفس يف 

عرب النت، ومت تطبيق  ماجلامعي، سواء للتفاعل املباشر أالتعليم 
استبانة من ستة جماالت، وهي التدريب واألساليب التعليمية، 
والتقييم، واملناهج الدراسية، واحملتوى، وتقييمات الطالب للتدريس، 

بعة وذكرت أن املدرسني النموذجيني مدربون بشكل جيد ولديهم متا
 فهم خرباء يف جماهلم وهلم دراية ،ملا يستجد يف جمال ختصصهم

على أساس معرفة علم النفس واخلربة  ةمببادئ التعلم األساسية مبني
العامة يف علم الرتبية، ويطبقون جمموعة متنوعة من التقنيات 
واالسرتاتيجيات اليت تعزز مشاركة الطالب، وأهنم منفتحون 
ومتحمسون وجذابون، ومتمكنون من مهارات التواصل و التحدث 

حيفزون الطالب لتلبية تلك عالية و اجلمهور، ويضعون توقعات  أمام
التوقعات، ويديرون الصف مبهارة، ومرنون يف أساليبهم، متمكنون من 

 استخدام التكنولوجيا التعليمية. 
 أداء تقومي مسامهة درجة على ( للتعرف1434ويف دراسة اهلويد )    

 نظر وجهة من اجلامعي جودة التعليم رفع يف التدريس هيئة عضو
 القرى استخدمت أم جامعة يف والطالبات التدريس هيئة عضوات
 مجيع من الدراسة جمتمع نالتحليلي، وتكو   الوصفي املنهج الباحثة

 أم جامعة يف الرتبوي اإلعداد والدبلوم وطالبات التدريس هيئة عضوات
حماور:  ستة من مكونة استبانة املعلومات جلمع اُستخدمت القرى،
 اإلمكانات توظيف والتعليم، التعلم مصادر املنهج، تفعيل تطوير

 هيئة أداء عضو تطوير والتقومي، القياس أساليب توظيف املادية،
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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

 نظر وجهة من وذلككبرية  بدرجة جاء اجلامعي التعليم جودة رفع
القرى، وأوصت  أم جامعة يف والطالبات التدريس هيئة عضوات

 التدريس هيئة عضو أداء لتقومي منوذج بناء على الدراسة بالتأكيد
 تؤكد معايري وضع من حيث اجلامعي التعليم جودة رفع على يساعد
التعلم  مصادر تفعيلو  والتقومي، القياس وأساليب املنهج تطوير  على:

 على التأثري وضرورة املادية، لإلمكانات املناسب التوظيف ,والتعليم،
  .التدريس عضو هيئة أداء وتطوير الطالب،

( بتقومي جودة املمارسات 2013وقد اهتمت دراسة الصمادي )    
التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران من وجهة 

جماالت: مهارات التخطيط أربعة نظرهم، واشتملت أداة الدراسة على 
للتدريس، التنفيذ للتدريس، تقومي تعلم الطلبة، ومهارات االتصال 
والتواصل، وأظهرت النتائج حتقيق مستوى اجلودة إلمجايل املهارات 

جمايّل تقومي تعلم الطلبة  جود فروق ذات داللة يفوجلميع اجملاالت، وو 
جتماعي لصاح ومهارات االتصال والتواصل على متغريّي النوع اال

اإلناث واملؤهل األكادميي لصاح محلة الدكتوراه، كما وجدت فروق يف 
جمال التخطيط للتدريس واألداة ككل على متغري اخلربة التدريسية 

سنوات فأكثر(، أما بالنسبة ملتغري نوع 10) لصاح ذوي اخلربة املرتفعة
اح الكلية فقد ظهرت فروق يف جمال مهارات تنفيذ التدريس لص

  .األعضاء يف الكليات العلمية
( بالكشف عن املهارات الالزمة 1433)لفتة وعنيت دراسة     

للتدريس الناجح يف مستوى التعليم اجلامعي، وهي: التخطيط 
وعرض الوسائل اإللقاء، طرح املقدمات، املناقشة، اختيار  للتدريس،

التغذية الراجعة، تلخيص املعلومات، االستفادة من  ،التعليمية والتقنية
السيطرة على تفاصيل املوقف التعليمي، اإلحساس لردود فعل 

ا، وبلغت نسبة موافقة اخلرباء على املتعلمني، ضبط الصف ذاتي  
 %. 95جدوى تلك املهارات 

 أداء لتقومي أداة بناء ىلإ( 2012)سعت فقد دراسة عزيز  وأما    
 الدراسات طلبة نظر وجهة من جامعة دياىل 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 باستثناء اجملاالت مجيع يف الطلبة نظر

 الظروف ىلإالضعف  هذا الباحث وعزى التدريسيني لصاح
 التدريسي أداء سلبا  على نعكسا مما  البلد هبا مير اليت االستثنائية

 .والتوصيات املقرتحات من جمموعة البحث هناية يف وقدم
لى أولويات الكفايات ( دراسة للتعرف ع2011وأجرى العتييب )    

التقنية اليت ينبغي أن تتوافر لدى األستاذ اجلامعي، وطبق األخالقية و 
املسحي، وكانت أداة الدراسة استبانة موجهة ألعضاء املنهج الوصفي 

وتوصلت  ،الرتبية يف جامعيت جنران واخلرج هيئة التدريس بكلييت
الدراسة إىل أن أوىل الكفايات األخالقية اليت ينبغي أن تتوافر لدى 
األستاذ اجلامعي حتقيق العدالة بني الطلبة مث احرتام أوقات احملاضرات 

التقنية اليت ينبغي أن العلمية وأن أوىل الكفايات  وااللتزام باألمانة
لكرتوين يف تدريس تاذ اجلامعي هي توظيف التدريب اإلتتوافر لدى األس
لكرتونية ومعرفة الربجميات د الطلبة إىل املواقع العلمية اإلاملقررات مث إرشا

 التعليمية اجلديدة. 
على أساليب ( للتعرف 2010) وعبد العال ويف دراسة الثويين    

وأدوات تقييم أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية واجلامعات 
األمريكية، ملعرفة كيفية االستفادة من تلك التجارب لتطوير منوذج 

منهج البحث  انلتقييم أعضاء هيئة التدريس باجلامعات، طبق الباحث
مي ا من األدوات املستخدمة لتقو املقارن، وخلصت الدراسة إىل أن كثري  

أداء عضو هيئة التدريس باجلامعات تتباين فيما بينها من حيث 
، كما تتباين من أن تؤخذ يف االعتبار عند التقومياجلوانب اليت ينبغي 

حيث كيفية صياغة املهارات املتضمنة فيها وأوصت الدراسة بإنشاء 
وحدة لتقومي أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية يكون من 

التعليمية من خالل قياس مؤشرات األداء  العملية أهدافها: تقومي
ألعضاء هيئة التدريس، تصميم مناذج االستمارات أو األدوات 
الالزمة للتقومي، نشر ثقافة التقومي بني أعضاء هيئة التدريس 

يف نظم التعليم اجلامعي  وطالب اجلامعة، ومتابعة تقومي األداء
 عن بعد. اجلديدة مثل التعليم املفتوح والتعليم 

 جونسون وترسالن ، جونسون،وقام ديالين    
(Delaney,Johnson,Johnson,&Treslan,2010) .  بدراسة ملعرفة
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،حول مسات التدريس الفعال لكل من  تصورات طالب جامعة ميمولاير
التعليم داخل احلرم اجلامعي والتعليم عن بعد، وجلمع املعلومات مت توزيع 
استبانة على عينة الدراسة، وتوصلت إىل تسع خصائص للتدريس 

هي: االحرتام، املعرفة،  لايرميمو الفعال للمعلمني اجلامعيني يف جامعة 
 ، االستجابة، املهنية، روح الدعابة. ودود، املشاركة، التواصل، التنظيم

( فقد سعت لبيان اخلصائص 2009وأما دراسة العجمي )    
، اليت ينبغي أن واملعرفية والشخصية واالجتماعية التدريسية والعقلية

يتمتع هبا عضو هيئة التدريس ومت تطبيق الدراسة على جامعة امللك 
( من رؤساء األقسام وعمداء 50سعود بالرياض، ومشلت عينة الدراسة )

الكليات باجلامعة، وتوصلت الدراسة إىل أن اخلصائص الشخصية 
جاءت يف املرتبة األوىل، أما اخلصائص االجتماعية ففي املرتبة الرابعة 

 واألخرية. 
( إىل تقدمي إطار منوذجي 2008الرب و رقادة ) دراسة أيبوسعت     

لتقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العايل يغطي 
واجبات عضو هيئة التدريس من تدريس وحبث علمي وخدمة  مجيع

ميكن تكييفه تبعا  ألهداف املؤسسة اليت تنبثق منها  للمجتمع، و
 التقومي علىدريس، ويستند إىل تقومي الطالب و واجبات عضو هيئة الت

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 )
 تبدراسة للتعرف على مسات األساتذة الفاعلني  يف إحدى اجلامعا

ية:  االلتزام باملتعلمني، معرفة املواد، تالكندية وتوصلت إىل السمات اآل
 ، والتعاون مع اآلخرين.وإدارة البيئة، الرغبة يف التحسنتنظيم 

وبالنظر للدراسات السابقة يالحظ أن أغلبها استخدم املنهج     
الوصفي وكان مجع البيانات باستخدام استبانة موجهة لعينة الدراسة 

( اليت طبقت منهج البحث 2010 ،عبد العالو  دراسة )الثويين عدا
املقارن، واشرتكت تلك الدراسات يف أهنا متحورت حول تقومي أداء 
أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل وتباينت يف جوانب تركيزها وإن 

واختلفت يف جهة التقومي  ،يها الرتكيز على األداء التدريسيغلب عل
فبعضها عين بأخذ آراء الطلبة وهو الغالب وبعضها عين بوجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام والعمداء، كما عين بعضها 

بالوصول إىل آلية ومعايري ملعرفة كفاءة عضو هيئة التدريس لالستفادة 
التعاقد مع عضو  من ذلك يف عملية التقومي والتطوير والرتقية واستمرار

 .ئة التدريس أو إيقاف التعاقد معههي
سعت للتوصل ملعايري اختيار أعضاء هيئة  فقد الدراسة وأما هذه    

التدريس بغرض التعيني يف اجلامعات السعودية وسعت للتعرف على 
املعايري املطلوبة يف املتقدم للعمل يف اجلامعات السعودية من أعضاء 

عوديني من وجهة نظر القيادات األكادميية هيئة التدريس غري الس
 14ت أكادميية من باجلامعات السعودية، وقد مشلت عينة الدراسة قيادا

 20يعملون يف ختصصات نظرية وتطبيقية بلغت جامعة سعودية
لسابقة يف إثراء ا، وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات اختصص  

   ة.يف بناء أداة االستباناإلطار النظري و 

 إجراءات الدراسة:
زيارة عدد  -قام الباحث باإلجراءات اآلتية: إعداد اإلطار النظري     

من اجلامعات واالطالع على آلية التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غري 
السعوديني واملعايري والنماذج اليت تسرتشد هبا عند التعاقد مث إعداد 

التواصل  -الدراسة وثباهتا التحقق من صدق أداة  -استبانة الدراسة 
مجع  -مع القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية لتعبئة االستبانة 

 .كتابة التوصياتأسئلة الدراسة و  ناإلجابة ع -البيانات وحتليلها
 : منهجية الدراسة

عبيدات، عدس  ، وهو كما يذكر مت استخدام املنهج الوصفي    
هي يف  الواقع أو الظاهرة كما( يعتمد على دراسة 1993) وكايد

 .اأو كمي   اكيفي  ا  ا ويعرب عنها تعبري  ا دقيق  الواقع ويهتم بوصفها وصف  
 حدود الدراسة: 

احلدود املكانية: تقتصر الدراسة على القيادات األكادميية )عمداء 
أعضاء هيئة التدريس، وعمداء الكليات، وكالء الكليات( يف 

 اجلامعات اآلتية:
 اإلمام حممد بن سعود امللك سعود أم القرى

 اإلمام عبد الرمحن امللك خالد طيبة
 حائل جملمعةا الباحة
 األمرية نورة جازان القصيم

 لكرتونيةاجلامعة السعودية اإل رانجن
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 هـ 38/1439جترى الدراسة يف العام اجلامعي :الحدود الزمنية
ن جمتمع الدراسة من القيادات يتكو   مجتمع الدراسة:

  .األكادميية يف اجلامعات السعودية يف حدود هذه الدراسة
ا ا أكادميي  ( قائد  95كونت عينة الدراسة من )ت عينة الدراسة:

  .جامعة سعودية 14ينتمون إىل 
ا من اإلطار النظري والدراسات السابقة انطالق  : أداة الدراسة

قام الباحث بإعداد استبانة جلمع البيانات اشتملت على مخسة 
  .معايري وكل معيار له عدد من املؤشرات

 على عرضها مت الدراسة أداة صدق من للتحقق :األداة صدق
 آرائهم اجلامعات السعودية، إلبداء يف األساتذة من عدد

ومدى  اللغوية وصياغتها العلمية من حيث دقتها وملحوظاهتم
مت تدارك امللحوظات الواردة من و الدراسة،  جملال مناسبتها

مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة  لتعرف علىولاحملكمني 
حساب معامل االرتباط )ارتباط بريسون( بني البنود ودرجة  مت

 :يةتاآل ُتوّضحها اجلداول احملور الذي ينتمي إليه ، كما

 1جدول 
 ليه العبارةإ للعبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتميمعامالت الرتباطات  

 معامل الرتباط بالمحور رقم العبارة معامل الرتباط بالمحور 
 ول : التأهيل العلمياحملور األ

1 0.407** 4 0.696** 
2 0.586** 5 0.589** 
3 0.607** 6 0.651** 

 املقابلة(احملور الثاين: السمات الشخصية ) من خالل 
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** 

 التدريس )يقدم املرشح حماضرة أكادميية(احملور الرابع: 
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**   
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(؛ أن قيم ُمعامالت االرتباط 1) يتضح من اجلدول السابق    
عالية -بني درجة العبارة، ودرجة احملور الذي تنتمي إليه العبارة، 

مما يعين وجود درجة  ،ومتوسطة، ومجيعها موجبة ودالـة إحـصائيًّا

عالية من االتساق الداخلي، مبا يعكس درجة عالية من الصدق 
 لعبارات االستبانة. 

 2جدول 
 مُعامالت ارتباط بيرسون لمحاور الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل الرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة المحاور
 0.635 التأهيل العلمي

 0.753 السمات الشخصية )من خالل املقابلة(
 0.856 البحث والنمو العلمي

 0.878 )يقدم املرشح حماضرة أكادميية(التدريس 
 0.797 خدمة  اجملتمع

 ( فأقل.0.01دالة عند مستوى الداللة )**
( أن قيم ُمعامالت االرتباط بني 2يتبنّي من اجلدول )    

درجة احملور، والدرجة الكلية لالستبانة الذي ينتمي إليه احملور 
(، ومجيعها موجبة 0.878و) (0.635ما بني ) ترتاوح، عالية

ودالـة إحـصائيًّا؛ مما يعين وجود درجة عالية من االتساق 
الداخلي، مبا يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات 

 االستبانة. 

 :ثبات أداة الدراسة
راسة باستخدام معامل ثبات قياس ثبات أداة الد مت   
الثبات حملاور أداة  ( يوضح معامل3لفاكرونباخ، واجلدول )أ

 :الدراسة وهي

 3 جدول
 معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات المحاور 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
(؛ يتضح أن قيمة 3من خالل النتائج املبينة باجلدول )    

(، وهي قيمة 0.934معامل الثبات العام لالستبانة بلغت )
 مرتفعة توّضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق امليداين. ثبات

 : األساليب اإلحصائية
املتوسطات التكرارات والنسب املئوية و مت حساب      

احلسابية لتحديد استجابة عينة الدراسة، ولتسهيل تفسري 

 ،5دائل وفق اآليت : موافق بقوة = النتائج مت إعطاء وزن للب
 ،1، معارض = 2، ال أوافق = 3، حمايد = 4موافق = 

تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية املدى وُوزِّعت 
 ية:تل املعادلة اآلمن خال

عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة
على النحو  يتلنحصل على التوزيع اآل 0.80=  5( ÷ 5-1)

 :(4) املوضح يف اجلدول
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 4جدول 
  لفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحثاتوزيع 

 مدى المتوسطات** )الوزن النسبي ( مدى المتوسطات* 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 
دراسة وتوزيعاهتا عينة ال  ية وصفتتوضح اجلداول اآل      :خصائص عينة الدراسة

 :يتعلى النحو اآل
 5جدول 

 النسبة التكرار الرتبة العلمية
 14.7 14 دكتورأستاذ 

 26.3 25 استاذ مشارك
 56.8 54 استاذ مساعد

 2.1 2 حماضر
 %100 95 اجملموع

توزيع أفراد الدراسة من القيادات  (5) يوضح اجلدول
ملتغري الرتبة العلمية،  األكادميية يف اجلامعات السعودية وفقا  

ا مع توزيع رتب أعضاء هيئة منسجم  وهذا التوزيع يف اجلملة يأيت 
 .التدريس يف الواقع يف اجلامعات السعودية

 6 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتخصصات

 النسبة التكرار الجامعات ت النسبة التكرار الجامعات ت
التدريساملناهج و طرق  1  5.3 5 اللغات والرتمجة 11 15.8 15 
 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 رياضيات 19 7.4 7 تربية خاصة 9

 1.1 1 تربية بدنية 20 2.1 2 الصيدلة 10
%100 النسبة 95 المجموع  
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 7 جدول
 لجامعاتتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ل

 النسبة التكرار الجامعات ت النسبة التكرار الجامعات 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
 3.2 3 جازان 10 9.5 9 جامعة امللك سعود 3
لكرتونيةاجلامعة 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 المجموع  
يالحظ من اجلدولني السابقني، أن املشاركني من     

جامعة،  14ا و ختصص   20القيادات األكادميية ينتمون إىل 
جامعات املشاركني من القيادات واتساع قاعدة ختصصات و 
يعزز من و  مما يثري هذه الدراسة األكادميية يف هذه الدراسة

أعضاء هيئة  فرصة جناح  تطبيق نتائجها عند التعاقد مع 
  .التدريس من خمتلف التخصصات

 
 
 

 :نتائج اسئلة الدراسة
هيئة التدريس من ول: ما معايري اختيار أعضاء السؤال األ

غري السعوديني من وجهة نظر القيادات األكادميية يف 
 اجلامعات السعودية؟

قد مت حساب التكرارات هذا السؤال ف نلإلجابة عو     
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

القيادات األكادميية يف  والرتب الستجابات أفراد الدراسة من
 اجلامعات السعودية وجاءت النتائج كما توضحها اجلداول

 ية:تاآل
 8جدول 

 استجابات أفراد الدراسة من القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية على معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين
 درجة الموافقة المعايير م

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
الن

ري
معيا

ال
 

يب
لترت

ا
 

فقة
موا

ة ال
درج

 

 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 المتوسط الحسابي العام
 

إىل أن استجابات أفراد الدراسة من  لسابقيشري اجلدول ا
مجايل معايري إالقيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية على 

اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني واقع ضمن الفئة 

ىل درجة إقياس املتدرج اخلماسي اليت تشري اخلامسة من فئات امل
( مما يفيد أن تصورات أفراد 4.51بقوة( مبتوسط حسايب ) )موافق

جيابية إالدراسة من القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية 
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إزاء معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري  يبشكل قو 
تضح من النتائج أن ترتيب االسعوديني الواردة يف هذه الدراسة، و 

املعايري من حيث املتوسط احلسايب ودرجة األمهية من وجهة نظر 
على النحو القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية كانت 

 : اآليت
من  4.77باملرتبة األوىل مبتوسط )حازت السمات الشخصية     
 (5من  4.66( بدرجة موافق بقوة، يليها التدريس مبتوسط )5

( 5من  4.49بدرجة موافق بقوة، مث التأهيل العلمي مبتوسط )
( 5من 4.47) بدرجة موافق بقوة، مث خدمة اجملتمع  مبتوسط

 4.15) ا البحث والنمو العلمي مبتوسطخري  أبدرجة موافق بقوة، و 
( بدرجة موافق، وهذا الرتتيب للمعايري يدل على أن أفراد 5من 

معات السعودية لديهم االدراسة من القيادات األكادميية يف اجل
عام حول معايري اختيار أعضاء هيئة  وجهتصورات إجيابية ب

وهذا يأيت  ،التدريس من غري السعوديني الواردة يف هذه الدراسة
اجلامعات السعودية اليت نص  ا مع األدوار املطلوبة منمتوافق  

عليها نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه كما يف املادة 
" واليت نصت على أن اجلامعات تقوم   األوىل من أحكام عامة

 بتوفري التعليم اجلامعي، والدراسات العليا، والنهوض بالبحث
مع يف العلمي، والقيام بالتأليف، والرتمجة والنشر، وخدمة اجملت

(، 27،ص1436، نطاق اختصاصها." )جملس التعليم العايل
ا  ولعل مرد جميء معيار السمات الشخصية يف املرتبة األوىل نظر  

ختلفة ملا هلا من دور مهم وصلة وثيقة بأدوار األستاذ اجلامعي امل
 البحث العلمي،ب ماجملتمع أدمة خب مسواء ما يتعلق بالتدريس أ

النمو معيار البحث و وجاء معيار التدريس يف املرتبة الثانية و 
 .العلمي يف آخر هذه املعايري

إىل قلة اجلامعات البحثية يف اململكة ذلك يعزو الباحث و     
الدور الغالب للجامعات السعودية من بني أدوارها  ولكون

أن اجلزء األكرب من نشاط عضو هيئة ، و املختلفة هو التدريس
مشاركاته يف املؤمترات تكون  يف حني ،التدريس يكون يف التدريس

واللجان والبحوث مشاركات مؤقته وهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
( حينما ذكر أن التدريس يعد من املهمات الرئيسة 1433)لفتة 

  لعضو هيئة التدريس وأن املهمات األخرى مهام مؤقتة.
من خالهلا معرفة مدى حتقق ما املؤشرات اليت يتم  السؤال الثاين:

املعايري املطلوبة يف املتقدمني للتدريس يف اجلامعات السعودية من 
 وجهة نظر القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية ؟

والنسب املئوية مت حساب التكرارات  هذا السؤال نلإلجابة ع
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات 

القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية على  راد الدراسة منأف
مؤشرات معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني 

 ية:تالنتائج كما توضحها اجلداول اآلوجاءت 
 :/ المؤشرات المتعلقة بمعيار التأهيل العلمي1 

 9جدول 
 :أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة  بمعيار التأهيل العلمي  عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعودييناستجابات  

 العبارة م
 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
الن

ري
معيا

ال
 

يب
لترت

ا
فقة 

موا
ة ال

درج
 

 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 المتوسط الحسابي العام 
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السابق أن املؤشرات املتعلقة مبعيار يتضح من اجلدول 
: درجة املؤهل، التقدير يف أيتفيما ي التأهيل العلمي تتلخص

املؤهل، تصنيف اجلامعة اليت مت التخرج منها، إتقان لغة 
ستجابات أفراد ال أجنبية، بلد الدراسة. وأن املتوسط العام

العلمي(  الدراسة على بعد )املؤشرات املتعلقة  مبعيار التأهيل
( وهذا املتوسط يقع بالفئة 5درجه من  4.26قد بلغ )

ىل درجة إتشري  اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي، واليت
 .)موافق بقوة(

جناح عضو هيئة  ىل أنإالنتيجة ويعزو الباحث هذه 
التدريس يف القيام بأدواره املختلفة وال سيما التعليمية سواء ما 

يف  ،الدراسات العليايف  أملوريوس االبك كان منها يف مرحلة
عضو يتطلب أن يكون االنفجار املعريف وحتديات العوملة ظل 

ويالحظ أن الدراسات  .مؤهال  تأهيال  عالي اهيئة التدريس 
تركز على هذا اجلانب حبكم أهنا كانت تتناول  السابقة مل

تقومي أداء عضو هيئة التدريس بعد اختياره وكونه على رأس 
 العمل.

/ المؤشرات المتعلقة بمعيار سمات الشخصية2
 10 جدول

 ناستجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة  بمعيار سمات الشخصية عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديي

 العبارة م
 درجة الموافقة

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
معيا

ف ال
حرا

الن
 

يب
لترت

ا
فقة 

موا
ة ال

درج
 

 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 بالنفس 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 على حل املشكالتالقدرة  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 المتوسط الحسابي العام

يتبني من اجلدول السابق أن املتوسط العام الستجابات 
 أفراد

الدراسة على بعد )السمات الشخصية عند اختيار أعضاء  
درجه من  4.50هيئة التدريس من غري السعوديني( قد بلغ )

ات املقياس ( وهذا املتوسط يقع بالفئة اخلامسة من فئ5
ىل درجة )موافق بقوة(، وأن أهم إاخلماسي، واليت تشري 

السمات الشخصية عند اختيار أعضاء هيئة مؤشرات معيار 
: سالمة أيتس من غري السعوديني تتلخص فيما يالتدري

التوجهات الفكرية، القدرة على التواصل الفعال، الثقة بالنفس 
ا، ة، الئق صحي  وعدم التذبذب، القدرة على حتمل املسؤولي

ويلي ذلك  ،بعقالنية، اهليئة العامة وحسن املظهر التصرف
مناسبة عمر املتقدم ويفسر و القدرة على حل املشكالت 

اجلامعات ن القيادات األكادميية يف أالباحث هذه النتيجة ب
السعودية تدرك بقوة أن قدرة عضو هيئة التدريس على القيام 

على حنو أفضل، يتوقف  -وهي متعددة  -مبهامه اجلامعية 
ا على ا مباشر  على ما لديه من مسات شخصية مما يؤثر تأثري  
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حتصيل الطالب وعلى جناح اجلامعة يف حتقيق أهدافها و هذا 
( و)القريشي، 2009 )العجمي، ما أشارت إليه أيضا دراسة

كما تشري النتائج إىل  ، (2009( و)القضاة واجلوارنة، 2016
ترى أنه ليس  ية يف اجلامعات السعوديةالقيادات األكادميأن 

مثة ارتباط بني احلالة االجتماعية لعضو هيئة التدريس من 

لذا و  ا أو غري متزوج وبني أدائه ملهامه،حيث كونه متزوج  
السمات الشخصية  معيار منالة االجتماعية يستبعد مؤشر احل
 . لألستاذ اجلامعي

 :والنمو العلميالمؤشرات المتعلقة  بمعيار البحث  -3

 11 جدول
  :استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة  بمعيار البحث والنمو العلمي عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين

البحث يتضح من اجلدول السابق أن مؤشرات معيار )
والنمو العلمي عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري 

( فقرات وجاءت استجابات أفراد 8( تتضمن )السعوديني
من البعد بدرجة )موافق بقوة(  واحدة(الدراسة على )فقرة 

جاءت استجابات أفراد الدراسة على  يف حني ،(1) يوه
وأن متوسط املوافقة العام  )موافق(. )باقي فقرات البعد( بدرجة

(، واليت تشري إىل درجة )موافق(، مما 5من ةدرج 4.05قد بلغ )
الدراسة يعين قبول القيادات األكادميية املشاركة يف هذه 

النمو العلمي الواردة يف هذه الدراسة شرات معيار البحث و مبؤ 
املتمثلة يف: البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر، املسامهات 

يف  نسبة النشر تدريب(، ورش عمل، العلمية )مؤمترات،
املشاركة يف اللجان العلمية  ،اجملالت والدوريات العاملية املرموقة

اإلشراف على ، واملرتمجة املطبوعةالكتب املؤلفة  ،املتخصصة

 كانو  ،الرسائل اليت شارك يف مناقشتها ،طلبة الدراسات العليا
مؤشر النشر يف اجملالت العلمية احملكمة من أبرز تلك 

لكون هذا املؤشر واضح القياس وحيمل درجة  ،املؤشرات
النشر يف اجملالت العلمية ال يتم إال وفق  إذ إنموثوقية عالية، 

لمية دقيقة وبعد حتكيم البحوث من جهات علمية آلية ع
البحث ، وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار متخصصة

مع ما توصلت له دراسة )الثبييت  والنمو العلمي
 املسامهات العلمية )مؤمترات،بفيما يتعلق  (1413والقرين،

، املشاركة يف اللجان العلمية املتخصصة، و تدريب( عمل، ورش
اإلشراف على طلبة ، املؤلفة واملرتمجة املطبوعةالكتب و 

 .الدراسات العليا
المؤشرات المتعلقة  بمعيار التدريس -4

 

 العبارة م
 درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
الن

ري
معيا
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 موافق بقوة موافق محايد 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 والدوريات العاملية املرموقة النشرنسبة  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 المتوسط الحسابي العام
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 12 جدول
 استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة  بمعيار التدريس عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط العام الستجابات أفراد      
الدراسة على بعد )مؤشرات معيار التدريس عند اختيار أعضاء هيئة 

( وهذا 5من  ةدرج 4.42التدريس من غري السعوديني( قد بلغ ) 
تشري املتوسط يقع بالفئة 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 

تمكن القوة يف الداللة على حتقق املعيار تأيت وفق الرتتيب اآليت: ال
من املادة العلمية، وضوح نربة الصوت واللغة، الرتتيب املنطقي لعرض 
املادة العلمية، تطبيق طرائق واسرتاتيجيات التدريس احلديثة، مهارة 

التقنيات  توظيف اإللقاء، تطبيق املنهجية العلمية يف عملية التقومي،

احلديثة يف التدريس، املقررات اليت قام بتدريسها، عدد سنوات 
 التدريس. 

وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار التدريس مع ما توصلت له      
 (et al.,2014  نيوآخر  ريتشموند( ودراسة 2009دراسة )العجمي، 

Richmond) ( 2014 ( ودراسة )لفته،2014فضل، الودراسة )
على تفاوت بينها يف اجلوانب ( 2009)القضاة واجلوارنة،  ودراسة

التمكن من املادة العلمية ووضوح نربة الصوت واللغة، : يةتاآل
املادة العلمية، وتطبيق طرائق واسرتاتيجيات  الرتتيب املنطقي لعرضو 

توظيف هجية العلمية يف عملية التقومي و تطبيق املنالتدريس احلديثة و 
    .التقنيات احلديثة يف التدريس

 المؤشرات المتعلقة  بمعيار خدمة  المجتمع -5
 
 
 
 
 
 

 درجة الموافقة العبارة م
ابي
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ط ال

وس
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ا
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حرا
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لترت

ا
فقة 

موا
ة ال

درج
 

 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 اسرتاتيجيات التدريس احلديثةتطبيق 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 توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس 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

 بقوةموافق  0.46 4.42 المتوسط الحسابي العام
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 13 جدول
   استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة  بمعيار خدمة  المجتمع عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط العام الستجابات أفراد     
الدراسة على بعد )معيار خدمة  اجملتمع عند اختيار أعضاء هيئة 

( وهذا 5من ةدرج 4.08التدريس من غري السعوديني( قد بلغ )
اسي، واليت تشري بالفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماملتوسط يقع 

ىل درجة )موافق( على أداة الدراسة، وهذا يعين موافقة أفراد إ
الواردة يف هذه  الدراسة على مؤشرات حتقق معيار خدمة اجملتمع

الدراسة عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني، وأن 
النشاطات على املتعلق باخلدمات و  املؤشر األول هو أكثرها قبوال  

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      
دون ، خدمة اجملتمع إىل جمتمع اجلامعة أوال   تعطي األولوية يف

إغفال مشاركة عضو هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع اخلارجي 
للجامعة، وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار خدمة اجملتمع 

( يف مؤشر 1413)الثبييت والقرين، مع ما توصلت له دراسة
 .اخلدمات والنشاطات على مستوى اجلامعة

ه فإن ملا سبق وإمجاال  بناء على إجابة السؤالني السابقني و     
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: 
 لتواصل اسالمة التوجهات الفكرية، القدرة على مؤشرات املعيار: 

عدم التذبذب، القدرة على حتمل املسؤولية، الفعال، الثقة بالنفس و 
العامة وحسن املظهر، القدرة نية، اهليئة بعقال ا، التصرفالئق صحي  

 مناسبة عمر املتقدم.على حل املشكالت و 
 ر البحث و النمو العلمييامع: 

البحوث املنشورة  أو املقبولة للنشر، املسامهات مؤشرات املعيار: 
يف اجملالت  العلمية )مؤمترات، ورش عمل، تدريب(، نسبة النشر

اللجان العلمية املتخصصة، والدوريات العاملية املرموقة، املشاركة يف 
اإلشراف على طلبة الدراسات  كتب املؤلفة واملرتمجة املطبوعة،ال

 العليا، الرسائل اليت شارك يف مناقشتها.
 )معيار التدريس )يقدم املرشح حماضرة أكادميية: 

التمكن من املادة العلمية، وضوح نربة الصوت مؤشرات املعيار: 
املادة العلمية، تطبيق طرائق ض واللغة، الرتتيب املنطقي لعر 

اسرتاتيجيات التدريس احلديثة، مهارة اإللقاء، تطبيق املنهجية و 
العلمية يف عملية التقومي، توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس، 

 التدريس. املقررات اليت قام بتدريسها، عدد سنوات
 معيار خدمة اجملتمع: 

 ،مستوى اجلامعةمؤشرات املعيار: اخلدمات والنشاطات على 
اجلمعيات  نشاطات على مستوى اجملتمع، عضويةالاخلدمات و 
 .واملؤسسات

 

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

التر 
 تيب

درجة 
 موافق بقوة موافق حمايد ال أوافق معارض الموافقة

 % 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 اخلرييةية اجلمعيات واملؤسسات املهنية و عضو  3

 موافق  0.64 4.08 المتوسط الحسابي العام
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 :التوصيات
  وفقا   التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني

 .للمعايري والشواهد الواردة يف هذه الدراسة
 ء هيئة إعداد دليل إداري لعمليات التعاقد مع أعضا

يشتمل على الشروط  التدريس من غري السعوديني
  .واإلجراءات واملراحل والنماذج واالستمارات املطلوبة

  من عقد ورشة عمل مبشاركة خرباء ممثلني للجامعات السعودية
 .تقدير درجات كل معيار ومؤشراتهللتخصصات امجيع 

 :لمراجعا
هيئة  أعضاء أداء جودة تقومي .( 2008)  .قداده، عيسى ؛عماد  ،بو الربأ

اجمللة العربية لضمان جودة التعليم  .العايل التعليم يف مؤسسات التدريس
 .107 -69، ( 1) ،العايل

كلية   .جملة الرتبوي(. إعداد األستاذ اجلامعي وتأهيله، 2015) . مجعة بدر،
 .71-44( ، 7(ليبيا،  -جامعة املرقب –الرتبية باخلمس 

طرق وأساليب تقومي أداء أعضاء  .(1993). القرين، علي؛ الثبييت، مليحان 
هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر عمداء الكليات 

العلوم الرتبوية والدراسات  -جملة جامعة امللك سعودورؤساء األقسام، 
 .462-427(، 2 ) 5، اإلسالمية

 هيئة أعضاء أداء تقومي (. أساليب 2010)  .عبد العال، عنرت ؛ يوسف الثويين،
 اجلامعات يف منها وإمكانية االستفادة األمريكية اجلامعات بعض يف التدريس
 .158 -110، (34)مصر ،  – جملة الثقافة والتنميةالعربية، 

(. تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف أقسام كلية الرتبية 2016) .جرب، صالح
جملة آداب  ،العليان وجهة نظر طلبة الدراسات يف اجلامعة املستنصرية م

 .268 -241 ،(76)، اجلامعة املستنصرية، املستنصرية
مدى تنفيذ أعضاء هيئة التدريس .(2010).اهلمداين، رجاء ؛ احلدايب، عبد امللك

 ،( 6 )، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي جبامعة صنعاء ملهامهم، 
116-147. 

 وجهة اجلامعي من لألستاذ املتطلبة املهنية (.الكفاءات2004).، إبراهيماحلكمي
،  (90)، جملة رسالة اخلليج العريب ، املتغريات ببعض وعالقتها طالبه نظر
13- 56. 

 .اخلرابشة، عمر، اجلعافرة، أمسى، اهلباه، عبد اهلل، والسعايدة، ناجي
 كلية يف التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم يف املؤثّرة العوامل .(2012)

 نظر وجهة من األردن يف التطبيقية البلقاء جامعة يف عالية اجلامعية األمرية
 . 88 -62، ( 31 ) ،اجمللة الدولية لألحباث الرتبويةالطالبات، 

اجلامعي  التدريس هيئة ألعضاء الالزمة املهنية الكفايات(. 2014) .بوابرضوان، 
 العلوم كلية  ،02، جامعة سطيف دكتوراه، رسالة الطلبة نظر وجهة من

 .واالجتماعية اإلنسانية
، نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية(. 1439السويد، حممد. )

 .  2الرياض: مكتبة الشقري، ط
،  معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية.(2003).النجار، زينب ؛شحاته، حسن
 .1ط ،الدار املصرية اللبنانية :القاهرة

 اهليئة عضو أداء لتقييم واملعايري األسس أهم(  2009) ،لعيىب مخاس شويع، 
 كلية جملة ،التدريسيني نظر وجهة من التكنولوجية اجلامعة يف التدريسية

 . 516 -496(،  2)  ،– ةاملستنصري اجلامعة - الرتبية
تقومي جودة املمارسات التدريسية لدى أعضاء (. 2013) .الصمادي ، مروان

 -، عمان اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة ،هيئة التدريس جبامعة جنران
 .753- 732، (8) 2 األردن ،

 هيئة ألعضاء التدريسي األداء (. تقومي2016)  .عبد احلسيب، مجال
، جملة العلوم الرتبوية القصيم من وجهة نظر طالهبم  جبامعة التدريس

 .1077 -1134، (4) 9، النفسيةو 
(، ضمان جودة ومعايري اعتماد  2005عبد العزيز، صفاء، حسني، سالمة، )

 -املؤمتر السنوي الثالث عشرمؤسسات التعليم العايل يف مصر: تصور مقرتح، 
، اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة االعتماد وضمان جودة املؤسسات التعليمية

 .ببين سويف جامعة القاهرة، القاهرةواإلدارة التعليمية وكلية الرتبية 
البحث  .(1993) .كايد، عبد احلقو  عبيدات، ذوقان، عدس، عبد الرمحن

 دار أسامة للنشر والتوزيع. :أساليبه، الرياض .العلمي مفهومه. أدواته
 من اجلامعي لألستاذ والتقنية األخالقية (. الكفايات2011) العتييب، منصور

جملة  واخلرج،  جنران يف الرتبية التدريس بكلييت هيئة أعضاء نظر وجهة
  .367 -310، ( 77) 2 ، كلية الرتبية باملنصورة

إعداد بطاقة متيز ألعضاء هيئة التدريس يف  .(2009) .العجمي، نوف
، جملة جامعة اإلمام ااجلامعات السعودية: جامعة امللك سعود أمنوذج  

 ،(11)،  -العلوم اإلنسانية و االجتماعية –حممد بن سعود اإلسالمية 
60 – 119. 

 وجهة من اجلامعة يف التدريس ةئهي أعضاء أداء تقومي .( 2012). حامت ،عزيز
كلية الرتبية  ،جملة الفتحدياىل(،  جامعة يف ميدانية نظر الطلبة )دراسة

  .123 -103، ( 50) 8جامعة دياىل،  –األساسية 
 نظر وجهة من اجلامعي لألستاذ املهنية (. الكفايات2014) .حممد الفضل،

 -163، (8)، واإلنسانيات للعلوم كردفان غرب جملة جامعةالطالب، 
184 

، معجم مصطلحات الرتبية .(2004) .الزكي، أمحد ؛فاروق فلية،
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة :اإلسكندرية

 داءاأل . تقومي(2012) .الثقفي، أمحدالعراقي، السعيد و  ،قرشم، أمحد 
معايري  ضوء يف الطائف جبامعة التدريس هيئة أعضاء لدى التدريسي
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السعودية،  – جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، جودة األداء
2 (27)، 47- 90.  

ستاذ اجلامعي من الكفايات املهنية والتدريسية لأل .(2016) .القريشي، عايدة
 ،(48)العراق،  – جملة البحوث الرتبوية والنفسية ،وجهة نظر الطلبة

1- 35. 
 التدريس هيئة عضو (. مسات2009اجلوارنه، املعتصم باهلل ) ؛القضاة، حممد 
 جملةبأهبا،  امللك خالد جامعة طالب نظر وجهة من املعاصر اجلامعي

 .129 -100 ،(71)1مصر، – باملنصورة الرتبية كلية
جملة الناجح،  اجلامعي للتدريس (. املهارات الالزمة2012) .لفتة، حممد

 .462 -447 ،(202) ، العراق،األستاذ
اجلامعات ولوائحه، ط نظام جملس التعليم العايل و  .(1436).التعليم العايلجملس 

   : وزارة التعليم العايل.الرياض، 4
تقرير الدراسة الذاتية  .(1438) .كادمييعتماد األاملركز الوطين للتقومي واال

ركز الوطين للتقومي امل . الرياض:، اململكة العربية السعوديةاملؤسسية
 .كادمييواالعتماد األ

جودة  رفع يف التدريس هيئة عضو أداء تقومي مسامهة(. 1434) .اهلويد، ندى
جامعة أم  ،ة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبياجلامعي التعليم
 .القرى

مقاييس التقومي الذايت  .(2015) .اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي
اهليئة ، اململكة العربية السعودية، الرياض: لربامج مؤسسات التعليم العايل

 .يالوطنية للتقومي واالعتماد األكادمي
. Abu al-Rub, I; Qadada, I. (2008). Evaluation of the 

performance of faculty members in higher education 

institutions. Arab Journal for Quality Assurance of 

Higher Education, (1), pp. 69- 107. 

Abdel Aziz, S, & Hussein, S (2005), Quality Assurance and 

Accreditation Standards of Higher Education 

Institutions in Egypt: A Proposed Concept, 13th 

Annual Conference, Accreditation and Quality 

Assurance of Educational Institutions, Egyptian 

Association for Comparative Education and 

Educational Management, Beni Suef Faculty of 

Education, Cairo University, Cairo. 

Abdul Hassib, J. (2016). Evaluation of the teaching 

performance of the members of the faculty of Qassim 

University from the perspective of their students, 

Journal of Educational and Psychological Sciences, 9 

(4), pp. 1134-1077. 

Ajmi, N. (2009). Preparation of a card of excellence for 

faculty members in Saudi universities: King Saud 

University Model, Journal of Imam Muhammad bin 

Saud Islamic University - Humanities and Social 

Sciences, (11), pp. 60 - 119. 

Al Hudaibi, A; Hamdani, R. (2010). The extent to which 

the members of the faculty of Sana'a University have 

fulfilled their duties, the Arab Journal for Quality 

Assurance of University Education, 6, pp. 116-147. 

 

 

Al-Fadl,M.(2014). Professional competencies of the 
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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 نموذج التعلم البنائي السباعي في تنمية االستيعاب المفاهيمي في منهج التوحيد 
 لدى طالبات المرحلة الثانوية

 

 العتيبي العصيمي فالح عضيب بن نايف

 فيصل بن عبدالرمحن اإلمام جامعة – بالدمام الرتبية كلية

 القحطاني حسين فهد بنت عبير

 اإلسالمية الرتبية تدريس ئقوطرا املناهج جمال يف باحثة

 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: المستتتصل 
ــق البحــت اعــاجم علــم جمموعــة مــن  الثــانويف يف مــنهج التوحيــد. ــ( طالبــة قُ 65الطالبــاا بلــد عــد هن  وطُّب مت إىل جممــوعت : بــابطة ويريبيــة   ثلــت س 

اجملموعــة التيريبيــة يف طالبــاا املدرســة الثامنــة والعشــرين الثانويــة و ثلــت اجملموعــة البــابطة يف طالبــاا املدرســة الســابعة والعشــرين الثانويــة  دينــة الــدمام  
قائمة بأبعا  االستيعاب املفاهيمي الالزم تنميتها لـد  طالبـاا الصـف األول الثـانويف  وذلـن يف مـنهج  خدم البحتواست . دينة الدمام باملنطقة الشرقية

بناء  ليل املعلمـة وفقاـا لنمـوذج الـتعلم البنـائي و  .هيمي لطالباا الصف األول الثانويفاختبار يف منهج التوحيد؛ لقياس مستو  االستيعاب املفا  و التوحيد
فاعليــة منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي يف البحــت إىل  وتوصــل ة االســتيعاب املفــاهيمي يف مــنهج التوحيــد لطالبــاا الصــف األول الثــانويف.الســباعي لتنميــ

ي    ويف كـل بعـد مـن أبعـا  االسـتيعاب املفـاهيملياـاصـف األول الثـانويف يف االختبـار كتنمية أبعا  االستيعاب املفـاهيمي يف مـنهج التوحيـد لـد  طالبـاا ال
وأوصـم الباحثـا      وذلن لد  طالباا اجملموعة التيريبية مقارنة بطالباا اجملموعة البـابطة التوبيح  التفسري  التطبيق  اختاذ املنظور( علم حدة كل  
 . تدريب املعلماا علم منوذج التعلم البنائي السباعيو برورة تبم  أبعا  االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد؛ ب

 ملرحلة الثانوية.طالب امنوذج التعلم البنائي السباعي  االستيعاب املفاهيمي  منهج التوحيد   مفتاحية:ال كلماتال
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 المقدمة

يعـــد مـــنهج التوحيـــد أحـــد فـــروة الرتبيـــة اإلســـالمية  وهـــو  
؛ أل  العقائد عمومااالرتبية اإلسالمية واعياة  حير األساس يف

ه  واألسـس الـيت يقـوم عليهـا هي األصول اليت تبـ  عليهـا فروعـ
بنيانــــه  واعصــــو  الــــيت البــــد منهــــا عمايــــة عقيــــدة املســــلم مــــن 

 أخطار الشن وأعاصري التبليل والتزييف.
صــــــحة وســــــالمة أعمــــــال املســــــلم  أســــــاسفالتوحيــــــد هــــــو 

وعبا اتــه مــن صــالة  وصــيام  وزكــاة  وحــج  فيميــ  األعمــال 
ـــــدة؛  ـــــم صـــــحة العقي ـــــد ا  عل أل  الصـــــاعة يتوقـــــف قبوعـــــا عن

االحنراا عن العقيدة خروج عن اإلميا  با  تعاىل  وهو يؤ يف 
إىل الكفــر أو الشــرذ الــديف يفســد األعمــال يف الــدنيا وا خــرة  

ونظـراا ألييـة التوحيــد (. هــ1434عاقبتـه النـار  هنــديف   وتكـو 
يف حيـاة املسـلم وسـلوكه  وبــرورة االلتـزام باألحكـام والبــواب  

عو إىل إخــالا العبــا ة   مــن  ــري والقواعــد الشــرعية الــيت تــد
 لــو أو تقصــري  والســري وفــق  ــج لــريعة ا  علــم بصــرية  فــ   
اململكة العربية السعو ية ممثلة يف وزارة التعليم اهتمـت بتـدريس 
ــا  التوحيــد يف عيــ  مراحــل التعلــيم العــام  وخصصــت لــه منهيا
ا مستقالا  وجعلت لتدريسه أهدافاا تربوية من أيهـا: أ  ييعـر 

املتعلمــو  العقيــدة اإلســالمية املســتمدة مــن الكتــاب والســنة يف 
بــوء فهــم الســلف الصــاا  ومييــزوا بــ  الــدين الصــحيح القــائم 
علـــم أ لـــة الشـــرة وبـــ  مـــا ينســـب إليـــه مـــن األقـــوال واألفعـــال 
ـــــل واألفكـــــار  ولـــــيس منـــــه  ويتحصـــــنوا يف مواجهـــــة امل لـــــل والن ح 

رعي واعيــــــــة وال هــــــــا  املنحرفــــــــة وا راء الزائفــــــــة بــــــــالعلم الشــــــــ
: هــــ1428واألســـلوب اعســـني  ونيقـــة مـــنهج العلـــوم الشـــرعية  

11.) 
وهـــدا يشـــري إىل بــــرورة االعتنـــاء بالكيفيــــة الـــيت ينب ــــي أ  
تـُق ـدمم اــا تلـن املفــاهيم   ــا يبـمن فهمهــا واسـتيعااا مــن ق ب ــل 
الطالبــــــة  والســـــــيما يف املرحلـــــــة الثانويــــــة الـــــــيت تشـــــــكل مرحلـــــــة 

لخصية الفـر  املسـلم   ـا يواجههـا مـن ت ـرياا  استكمال بناء

نقافية وفكرية يستوجب معها تنمية استيعااا للمفاهيم العقدية 
 الصحيحة.

وتتطلــب عمليــة اكتســاب املفــاهيم العقديــة وتنميتهــا لــد  
طالبـــاا املرحلـــة الثانويـــة االهتمـــام باالســـتيعاب املفـــاهيمي  إذ 

يف تعميـــق الفهـــم  يعـــد أحـــد جوانـــب الـــتعلم املهمـــة الـــيت تســـهم
يعــد كمــا (   2016لــد  الطالبــاا كمــا أنبتتــه  راســة العتيــيب  

مـــن أهـــم نـــواتج الـــتعلم املنصـــوا عليهـــا بـــمن املعـــايري العامليـــة 
  وقـد جعلتـه ونيقـة مـنهج مـوا  العلـوم Russell, 2002)للتعلم  

الشرعية من أهم نواتج التعلم اليت تسعم لتحقيقها و رسها يف 
ا يف أهـــــدافها علـــــم يأ  تنمـــــو قـــــدراا أبنائهـــــا  حيـــــت أكـــــد

املــتعلم يف الفهــم واالســتنتاج والتحليــل والتقــو   ــا يناســب كــل 
مرحلة من مراحل التعليم العـامي  ونيقـة مـنهج العلـوم الشـرعية  

 (.11: هـ1428
االســــــتيعاب املفــــــاهيمي يكمــــــن يف فهــــــم الطالبــــــة ملعــــــاين و 

هيم واســتيعااا وأجــزاء املــا ة التعليميــة  وقــدرقا علــم نقــل املفــا
يف بنائهـــــا املفـــــاهيمي ومعتقـــــداقا  وتوايفهـــــا للمعرفـــــة بالشـــــر  
والوصــــف والتفســــري بل تهــــا ا اصــــة  وتطبيــــق هــــد  املعرفــــة يف 

ويعمــــــل االســــــتيعاب (  هـــــــ1425مواقــــــف جديــــــدة  قطــــــامي  
املفاهيمي علم تكـوين املعرفـة املرتابطـة لـد  الطالبـة  والـيت مـن 

بيـــة اإلســـالمية بعبـــها بـــبع   خالعـــا تســـتطي  ربـــ  مـــوا  الرت 
ُنهـــــا مـــــن  ثيـــــل وربـــــ   وبـــــدلن يتحقـــــق التكامـــــل املعـــــريف. و ك 
ــــا يف صــــورة ةططــــاا عقليــــة ولــــبكة  املعلومــــاا واملفــــاهيم معا
مفاهيميــــــة واســــــعة  يســــــاعد علــــــم انتقــــــال  أكــــــ  ألنــــــر الــــــتعلم 

قـــد اهـــرا اعــــاجة إىل دديـــد أبعـــا  ل(  و هــــ1431 اعســـي   
فــــاهيمي إذ ميكــــن مــــن خالعــــا وصــــف أساســــية لالســــتيعاب امل

ــــنز  ــــام بـــه و ـ جـــــوانب االســـتيعاب عنـــد الطالبـــاا  وهـــدا مـــا قــ
عرفا  تعريفاا عملياا للطبيعة  إذ Wiggins & Mctigheوماكتـايف 

هـــي: التوبــــيح   أبعـــا املعقـــدة لالســـتيعاب  وحـــد ا  يف ســــتة 
والتفســــــري  والتطبيــــــق  واختــــــاذ املنظــــــور  واملشــــــاركة الوجدانيــــــة  

ىل إوألــارا  (.,Wiggins & Mctighe 1998معرفــة الــداا  و 
أ  املعرفة واملهارة عناصر برورية لالستيعاب  ولكنها ليسـت  ي
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كافيــــة  فر هــــا  فاالســــتيعاب يتطلــــب أكثــــر مــــن ذلــــن  فهــــو 
يتطلب التمكن مـن أ اء عمـل أو نشـاع معـ  بعمـق وبصـرية   
فة كمـا يتطلـب الـتمكن مـن عمليـة تقـو  ذلـن العمـل  باإلبــا

 و نـــز وماكتـــايف  يإىل الـــتمكن مـــن تقـــد  النقـــد لـــدلن األ اء
2008 :63.) 

  وتعـد هـد  أبعـا ويتكو  االستيعاب املفـاهيمي مـن عـدة 
  لــيالا  ومؤلــراا للمعلمــاا علــم دقيــق الفهــم العميــق  األبعــا 

يف مـنهج التوحيـد لطالبـاا املرحلـة  هد  األبعا وميكن توايف 
 :علم النحو ا يتالثانوية 

ويقصــد بــه قــدرة الطالبــة علــم تقــد   الشتترو لالتوحتتيح  (1
أوصاا متقنة  ولر  مناسب  وإ ا  جوهر احملتو  العقديف  
واســتخراج مبــامينه  والتعبــري عنــه ب  ــاز ووبــو   مــ  تــدعيم 
هدا الشر  بامل راا واعقائق العقدية  حبيت يكو  نتاج ذلن 

ـا صـح يحاا. ويتفـرة أ  تصل الطالبة لفهم احملتـو  العقـديف فهما
مــن هــدا البعــد جمموعــة مــن األبعــا  الفرعيــة  وهــي: أ  تصــو  

ــــا للمفهــــوم العقــــديف ــــا مانعا ــــا جامعا أ  تســــتدل   و الطالبــــة تعريفا
أ  تتنبــــــأ   و الطالبــــــة بالــــــدليل الشــــــرعي علــــــم اعكــــــم العقــــــديف
أ  تصـــحح   و بـــاملفهوم العقـــديف مـــن خـــالل مقـــدماا معلومـــة

أ  تســــــتنتج اعكــــــم و   التصــــــوراا البديلــــــة للمفــــــاهيم العقديــــــة
 العقديف من خالل مقدماا معلومة.

وهـــــو قـــــدرة الطالبـــــة علـــــم تقـــــد  تفصـــــيالا   التفستتتتتير  (2
وتبسـيطاا  وترعــاا ذاا معـ  للمحتــو  العقـديف  وكشــف 
ااهر اللفظ  وتبيـا  مبـمونه  واإلفصـا   ـا تقتبـيه الشـواهد 
واأل لـــــة املرتبطـــــة باملســـــائل العقديـــــة  مـــــن أحكـــــام  و الالا  

لرعية  حبيت يكو  نتاج ذلن أ  تصل الطالبة لفهم وأسباب 
احملتو  العقديف فهماا صحيحاا. ويتفـرة مـن هـدا البعـد جمموعـة 

أ  تفسر معـاين املفـر اا الـوار ة يف  من األبعا  الفرعية  وهي:
أ  تقـار  املفـاهيم   و أ  تعلـل اعكـم العقـديف  و األ لـة العقديـة

 العقدية املختلفة.
لطالبة علم اسـتخدام املعرفـة العقديـة وهو قدرة ا التطبيق  (3

بفعاليــة يف مواقــف جديــدة  حبيــت يكــو  نتــاج ذلــن أ  تصــل 

ـا صـحيحاا. ويتفـرة مـن هـدا  الطالبة لفهـم احملتـو  العقـديف فهما
أ  تقــدم أمثلــة علــم  البعــد جمموعــة مــن األبعــا  الفرعيــة  وهــي:

ميـة أ  تصنف األمثلة املنت  و املفاهيم العقدية الوار ة يف احملتو 
أ  تطـــــر  اعلـــــول   و واألمثلـــــة  ـــــري املنتميـــــة للمفهـــــوم العقـــــديف

أ  تـــــــرب    و الشــــــرعية لـــــــبع  القبـــــــايا واملشــــــكالا العقديـــــــة
 املفاهيم العقدية حبياة الناس.

ـــــــة  اتصتتتتتتتاذ المن تتتتتتتو   (4 ـــــــم ر ي ـــــــدرة الطالبـــــــة عل وهـــــــو ق
املشكالا العقدية من منظور نقديف ذيف معـ   و ـري عـاطفي 

عــد جمموعــة مــن األبعــا  الفرعيــة أو متحيــز. ويتفــرة مــن هــدا الب
أ    و أ  تتصــرا تصــرفاا لــرعياا حيــال املواقــف العقديـــة وهــي:

 تصدر حكماا علم املسألة العقدية.
االسـتيعاب املفـاهيمي تسـهم يف  أبعـا مما سبق يتبـح أ  

رب  احملتو  العقديف بالبناء املعريف للطالبة  وتعمل علم إعمال 
أ  تبحـــت عـــن املعلومـــة     فتقو هـــا إىلالطالبـــة وفكرهـــاعقـــل 

وتتوصــــل إليهــــا بنفســــها  وتكتســــب القــــدرة علــــم طــــر  أســــ لة 
تكشــف عــن التصــوراا ا اط ــة يف ذهنهــا؛ لتصــحيحها  كمــا 
أ ــــا تطــــور مــــن أ اء املعلمــــة يف اعصــــة الدراســــية  باســـــتخدام 
ــا  وتســاعدها يف تقيــيم فهــم الطالبــاا  أفعــال أ ائيــة أكثــر عمقا

درس  فبـالا عمـا تكسـبه هــد  بشـكل  وريف ولـيس يف  ايـة الـ
األفعـــال األ ائيـــة مـــن تكـــوين الشخصـــية املســـلمة اعقيقيـــة مـــن 
خــالل النقالــاا  وطــر  املواقــف  والقصــ  اعياتيــة  وتقــد  
األمثلـة الــيت دــول اعصــة الدراسـية مــن تعلــم ســطحي إىل تعلــم 

 واقعي مثري وجاذب للطالباا.  
ية تنمية ُأجريت عد  من الدراساا تؤكد علم أي لقدو 

 راسة امل ريب  :لد  الطالب مثل االستيعاب املفاهيمي
فعالية برنامج إلكرتوين واليت سعت للكشف عن  (هـ1432 

سرتاتييية التعليم املتمايز يف تنمية االستيعاب الم قائم ع
املفاهيمي يف ما ة اعديت لد  طالباا الصف السا س 

واليت  (هـ1434    و راسة احمليميداالبتدائي يف مدينة الرياض
فعالية  ورة التعلم يف تنمية االستيعاب استهدفت تعرا 

املفاهيمي لد  طالباا الصف األول الثانويف يف مقرر 



 (م2019أكتوبر  /هــ1441الرياض  صفر   – 65 العد  – اجمللة السعو ية للعلوم الرتبوية

 

104 

 راسة هنيكن ساريكايري   و اإلسالميةاعديت والثقافة 
 Hakan, S, 2016)فهم ال تحديد مستو اهتمت ب   واليت
و راسة   الطالب لد مي ملستوياا الديناميكا اعرارية يهااملف

عملية ركزا علم واليت  .(Fatqurhohman, 2016) فريكومشا 
يف حل املفاهيمي  الفهم اإلجرائي إىل الفهماالنتقال من 

 .الريابية كالااملش
تبــــ  وتعلمهــــا منــــاهج الرتبيــــة اإلســــالمية  تطــــوير ويتطلــــب

ســــرتاتييياا اوفلســــفاا حديثــــة  واســـتخدام منــــاذج و نظريـــاا 
طالباا علم دمـل املسـؤولية يف التعامـل مـ  تدريسية تشي  ال

ـا إال  هدا الك م الالحمـدو  مـن املعـارا  والـديف ال يكـو  ناجحا
بالتعلم النش  الديف يركز علم مبدأ التعلم بالعمـل  والتشـيي  
علـم االسـتيعاب املفـاهيمي الـديف تفهـم الطالبـة بواسـطته املــا ة 

ه  وأبــو أفبــل  ســعا ة وعقــل  وزامــل  والــتيالتعليميــة بشــكل 
ومن النظرياا اعديثة املستخدمة يف تعلـيم (. 2006عرقوب  

الــيت تركــز علــم  املعرفيــة العلــوم املختلفــة وتعلمهــا النظريــة البنائيــة
إنارة  افعية الطالبة  وتنمية قدرقا علم ممارسة مهاراا التفكري 

لبــة ومبا راقــا  يف أننــاء عمليــة الــتعلم  وتشــيي  اســتقاللية الطا
  لــه إرا ة و ــرض و ايــة  احياــ اكائناــبوصــفها   إليهــا  فهــي تنظــر

وتشـــي   االستقصـــاء والتحـــريف والـــتعلم التعـــاوين  وتأخـــد بعـــ  
االعتبـــــــار معتقـــــــداا واياهـــــــاا ومعـــــــارا الطالبـــــــة الســـــــابقة  
وتتطلب تزويدها بالفرا الكافية؛ لبناء املعارا اجلديدة وفهم 

أ  تبـ  الطالبـة و املعاين من خالل ا ـ اا واألنشـطة التعليميـة 
معرفتهــا مـــن خـــالل تفاعلهـــا املبالـــر مـــ  مـــا ة الـــتعلم  وربطهـــا 
 فهومـــاا ســـابقة وإحـــداهب ت يـــرياا اـــا علـــم أســـاس املعـــاين 

 (.هـ1434؛ قرين  2007 زيتو   اجلديدة 
ترتكـــــز علـــــم أ  تكـــــو  الطالبـــــة  املعرفيـــــة النظريـــــة البنائيـــــةف

عالقـــاا  إ ابيـــة وفعالـــة  نشـــطة تطـــر  األســـ لة  وتكتشـــف ال
ل مـــن بنائهـــا املعـــريف باســـتمرار أننـــاء تفاعلهـــا مـــ  أقرا ـــا دّ وتعـــ

ة للعملية التعليمية  لكو ا اخل الفصل وخارجه  واملعلمة  مسري 
تشــــــي  الطالبــــــة علــــــم طــــــر  األســــــ لة وتشــــــركها يف األنشــــــطة 

 املختلفة  ا توفر  من بي ة تعليمية نرية.

ـــــا تربوياـــــا  ألفكـــــار النظريـــــة ويعـــــد منـــــوذج  ورة الـــــتعلم تطبيقا
يف لــــــكلها بدايــــــة   وقــــــد بــــــرزا  ورة الــــــتعلم املعرفيــــــة البنائيــــــة

الثالنـــي: االستكشـــاا  وتقـــد  املفهـــوم  وتطبيـــق املفهـــوم    
مـن الرتبـوي   ومـن ذلـن  جمموعةاهرا مناذج مطورة علم يد 
مراحــل هــي: االستكشــاا  أربــ   ورة الــتعلم الرباعيــة ومشلــت 
فهــــوم  وتقيـــيم املفهــــوم    طــــورا وتقـــد  املفهــــوم  وتطبيـــق امل

إىل مخــــــــــس مراحــــــــــل هــــــــــي: اإلنــــــــــارة   Bybeeبفبــــــــــل بــــــــــاييب 
تطـــور  واالستكشـــاا  والتفســـري  والتوســـ   والتقـــو . وملواكبـــة

 Eisenkraftيزنكرافــــــت إالتــــــدريس؛ فقــــــد وســــــ   ســــــرتاتيييااا
ــــارة   ــــتعلم ا ماســــي ليشــــمل ســــب  مراحــــل هــــي: اإلن منــــوذج ال

وســـــــ   والتمديـــــــد  والتبـــــــا ل  واالستكشـــــــاا  والتفســـــــري  والت
 (.2007 زيتو   والتقو  

منــوذج الـــتعلم  (Eisenkraft, 2003) يزنكرافــت إويصــف 
البنـــائي الســـباعي بأنـــه منـــوذج تعليمـــي قـــائم علـــم االستقصـــاء  
ــــــارة  واالستكشــــــاا   ويتكــــــو  مــــــن ســــــب  مراحــــــل هــــــي: اإلن
والتفسـري  والتوســ   والتمديـد  والتبــا ل  والتقـو   وكــل مرحلــة 

ن هــد  املراحــل تبــدأ باملشــاركة الفاعلــة للطالبــة يف االســتعالم مــ
عـن املفـاهيم  ويف كـل مرحلـة مـن مراحـل الـتعلم السـب  تنخــرع 
 إذالطالبــاا ويــنهمكن يف بي ــة تعلــم قائمــة علــم االستقصــاء  

ـــــدة  فيبـــــدأ  بـــــالتفكري بعمـــــق   تواجـــــه الطالبـــــاا أفكـــــاراا جدي
 ويتعلمن التفكري بشكل ناقد.

  تفيزنكراوإ ( 2007 وزيتو  (  هـ1434ين  قر  يفص لو  
(Eisenkraft, 2003)  منوذج التعلم البنائي السباعي مراحليف 

   :علم النحو ا يت
يتم يف هد  املرحلة دفيز الطالبة وإنارة مرحلة اإلثا ة:  (1
  ومساعدقا علم اسرتجاة بوعا وتشويقها للموبوة اجلديدف

طر  األس لة واعوار  طريقمعلوماقا وخ اقا السابقة  عن 
وهنا تقوم معلمة الرتبية اإلسالمية بتقد  املوبوة  واملناقشة 

العقديف  وعرض أهدافه    إنارة األس لة  وتوليد الفبول  
 وتنشي  الطالباا ومناقشتهن حول املوبوة العقديف.
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يتم يف هد  املرحلة تقد  و  مرحلة االستكشاف: (2
فكري  والبحت  واالستقصاء  األنشطة اليت تساعدهن علم الت

وع  البياناا  واستكشاا املفاهيم املرا  تعلمها  وتبا ل 
  وتسييل املالحظاا؛ للوصول األنشطةاملناقشاا  وإجراء 

وهنا تسعم املعلمة   راذ مع  املفهوم وإرباء الفبولإىل إ 
إىل طر  جمموعة من األس لة أو الصور أو مقاط  الفيديو 

و  العقديف  واستكشاا التصوراا املفاهيمية املتعلقة باحملت
قاعدة مشرتكة لد  الطالباا حول احملتو  العقديف  وتقد  

واليت يتم من خالعا دديد وبناء   حول املوبوة العقديف
 املفاهيم العقدية.

يف هد  املرحلة يتم تشيي  الطالباا  مرحلة التفسير: (3
املرحلة السابقة  علم تقد  تفسرياقن ا اصة ملا توصلن إليه يف

األ لة لر  يمرحلة االستكشااي  وتتطلب هد  املرحلة 
العقدية وما تتبمنه من أحكام و الالا وأسباب لرعية  
وتزويد الطالباا بتعريفاا املصطلحاا العقدية  وتفسرياقا  

 وتبيا  معاين املفاهيم العقدية الوار ة يف احملتو  العقديف.
ة ومن خالل األنشطة يف هد  املرحل مرحلة التوسع: (4

املخصصة عا  يتم إتاحة الفرصة للطالباا لتوسي  فهمهن 
واملهاراا املستهدفة  وتطبيقها يف  العقدية حول املفاهيم

  .جديدة عقديةمواقف 
يف هد  املرحلة يتم توبيح العالقة ب   مرحلة التمديد: (5

املفهوم واملفاهيم األخر   وفيها يتم  ديد املفهوم إىل 
اا جديدة  وكدلن يتم البحت عن اتصال املفهوم موبوع

م  املفاهيم األخر   وتتطلب هد  املرحلة من املعلمة طر  
التسا الا واألنشطة اليت تثري  افعية الطالباا للبحت عن 
اتصال املفهوم العقديف الديف مت بنا   م  املفاهيم األخر   

عالقة واملوبوعاا الدراسية يف املباحت املختلفة  وإ ا  ال
 بينهما. 

يف هد  املرحلة يتعاو  الطالباا مرحلة التبادل:  (6
ويتشاركن من خالل األنشطة؛ لتوبيح العالقاا  وتبا ل 
األفكار أو ا  اا  أو ت يريها إ  كانت  ري صحيحة  

طر  علم وهنا تشي  املعلمة للوصول إىل فهم سليم. 
م املشكالا والقبايا العقدية وعالجها  وإصدار األحكا

نقدية يا  بع  املسائل الشرعية  وتكوين وجهة نظر 
 .العقدية
مد   الكشف عن يف هد  املرحلة يتم مرحلة التقويم: (7

للمفاهيم واملهاراا املستهدفة  ويتم ذلن  الطالباا اكتساب
  اورصده ةمن خالل مالحظة املعلم اأنناء املراحل تكوينيا يف 

مىت ما  عت اعاجة  للت دية الراجعة بصورة مبالرة  اوتقدميه
  ا.ختاميا  الدلن  باإلبافة لتقو   اية املهمة تقوميا 

وقـــــد أكـــــد إيزنكرافـــــت خـــــالل منوذجـــــه املطـــــور علـــــم بـــــرورة 
املعرفيـــة مـــن خـــ اا  ايف بنيتهـــ طالبـــةالتعـــرا علـــم مـــا لـــد  ال

ومعــارا ســابقة قبــل البــدء يف الــتعلم اجلديــد  كمــا أكــد علــم 
لتتبـمن مواقـف   يم املتعلمـةبرورة توسي  عملية تطبيـق املفـاه

ا ارجيــة  طالبــةوســياقاا أخــر   ــري بي ــة الصــف لــرب  بي ــة ال
  (Cepni, S. & Cerrah, 2004: 11   اخـل املدرسـة ابتعلمهـ

يتســم منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي ب تاحــة الفرصــة املناســبة و 
عـن عمليـة  ةكـو  مسـؤولتو   فيهـا ب  ابيـة طالبـةشـارذ التلكـي 

ـــــز علـــــم ا ـــــ اا واملعـــــارا الـــــتعلم  وكـــــ دلن االهتمـــــام والرتكي
واالســــــتفا ة منهــــــا يف بنــــــاء  طالبـــــة الســـــابقة املوجــــــو ة لــــــد  ال

ممــــا  ؛وتطبيقهــــا يف مواقــــف أخــــر   عــــارا وخــــ اا جديــــدةم
 & Yenilmez) طالبـةمع  لـد  ال يفيسهم يف جعل التعلم ذ

Ersoy, 2008.) 
يف  طالبةعلم نشاع ال منوذج التعلم البنائي السباعييركز و 
ــــاا ا   مــــن خــــالل قيامهــــاعرفتهــــمل ابنائهــــ  يموعــــة مــــن العملي

وفق خطواا تدريبية متتابعـة ومنسـيمة   االدهنية اليت دد  ع
  و  كــتف  اجلديــدة االســابقة ا اقــ طالبــةاــدا ربــ  خــ اا ال

ـ ايف بنيته   كمـا صـحيحاا للخـ اا املـرا  اكتسـااا ااملعرفيـة فهما
ري الـــــتعلم واالســــتيعاب عـــــن طريـــــق يعمــــل النمـــــوذج علــــم تيســـــ
وتشـــ يل اليـــدين والعقـــل معـــاا؛ ألنـــه   ا ـــ اا اعســـية املبالـــرة

يستند علم أساس مبدأ التعلم القائم علم الفهـم  وهكـدا فـ   
يكـــو   -مـــن منظـــور منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي- طالبـــةال
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كتشــــــف تو   طــــــر  األســـــ لةت  إ ابيـــــاا وفعــــــاالا  ونشـــــطاا  ا ورهـــــ
 اأننـاء تفاعلهـيف املعـريف باسـتمرار  اعدل من بنائهـتو   العالقاا
 ه.وخارج  اخل الفصلا م  أقرا 
توصلت جمموعة من الدراساا إىل فاعلية منوذج التعلم و       

البنائي السباعي يف العملية التعليمية منها  راسة  ا بريف  
 أنر برنامج حموسب يواف اليت استهدفت تعرا (هـ1430

مهاراا التفكري العليا  البنائية يف تنمية Seven E's سرتاتيييةا
  ملا ة التكنولوجيا لد  طالباا الصف الساب  األساسي ب زة

فاعلية  ورة  اليت سعت إىل تعرا  (هـ1429 القباة و راسة 
التحصيل يف ما ة العلوم تنمية  يف  Seven E'sالتعلم املعدلة 

  ساسيواالياهاا حنوها لد  طالباا الصف الثامن األ
سرتاتييية افاعلية اليت كشفت عن  (هـ1435  أكرم و راسة

 ورة التعلم السباعية يف تصويب التصوراا لبع  مفاهيم 
العقيدة وبقاء أنر التعلم لد  طالباا الصف األول الثانويف 

  (Gonen, Kocakaya  & Inan  2006  و راسة   دينة جدة 
 7Eالكمبيوتر ومنوذج أنر التعليم املدعم باليت استهدفت تعرا 

 تنمية التحصيل وتنمية االياهاا من مناذج التعلم البنائية يف
 Demirdag,  Fayzioglu)  و راسةطالب املدارس الثانويةلد  

& Ates, 2011)  تطوير األنشطة التعليمية اليت اهتمت ب
   و راسة: منظور معلمي الكيمياء7Eالقائمة علم منوذج 

(Demirezen & Yagbasan,    2013)  اليت استهدفت تعرا
الدوائر املتعلقة بعلم املفاهيم ا اط ة  7E تأنري منوذج

 الكهربائية البسيطة.
مســـاعدة  إىل  ور  يفالـــتعلم البنـــائي  تعـــز  فاعليـــة منـــوذجو 

الطالباا علم خلق تنظيم صـفي يـوفر وبـعاا اجتماعياـا فعـااال  
ه  ممــا ســينتج عنــه يشــارذ أفــرا   يف إعــا ة البنــاء املعــريف وتكوينــ

 هب عمليـة االسـتيعابحـدو  من  بناء وت يري مفاهيم عديدة  و 
  كمــــــا ســــــيمكنهن مــــــن بنــــــاء ا ــــــ اا اجلديــــــدة يف املفـــــاهيمي

ــــه مــــن  ــــز ب ــــر نباتاــــا وفعاليــــة  ــــا يتمي ــــاءا ســــليماا وأكث أذهــــا ن بن
خطــواا عديــدة تــتالءم يف دقيــق أبعــا  االســتيعاب املفــاهيمي 

 راسـة علميـة عـن أنـه ال توجـد  بالا ف وتساعد يف رف  مستوا .

تربويــــة تعــــ   ــــنهج التوحيــــد تقــــوم علــــم منــــوذج الــــتعلم البنــــائي 
  .السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي

 مشكلة البحث لأسئلته
بــالر م مــن األييــة الــيت حظــي اــا االســتيعاب املفــاهيمي و 

يميـة املتمثلة يف قدرة الطالباا من الولوج يف أعماق املا ة التعل
الدراساا والبحـوهب يف  ف  والتمكن من فهمها الفهم السليم 

هــدا اجملــال تؤكــد تـــدين مســتو  الطــالب يف املفــاهيم العقديـــة  
(  و راســــــة اعامــــــد 2012فقــــــد توصــــــلت  راســــــة الســــــعو يف  

( إىل أ  دصــيل الطــالب العلمــي للمفــاهيم العقديــة  هـــ1430 
را نتائج  راسـة كا  أقل من املستو  املقبول تربوياا  كما ألا

( إىل وجــــــــو  بــــــــعف يف أبعــــــــا  االســــــــتيعاب 2016العتيــــــــيب  
املفاهيمي يف منهج التوحيد لد  طالب الصف األول الثانويف 

حصــل الطــالب يف اختبــار االســتيعاب املفــاهيمي علــم أقــل  إذ
 (  رجة.30 ـ%( من إعاجم الدرجة النهائية املقدرة ب50من  

تيعاب املفــــاهيمي ولعـــل تـــدين الطالبـــاا يف مســـتو  االســـ
يرجـــ  إىل أهـــم مـــا أســـفرا عنـــه جمموعـــة مـــن الدراســـاا الـــيت 
تناولـــــــت تقــــــــو  طــــــــرق التـــــــدريس ومعوقاقــــــــا كدراســــــــة العلــــــــي 

( من هـ1430(  والسحيباين  هـ1430(  وال امديف  هـ1428 
اإلســـــــالمية ومعلماقـــــــا يف اســـــــتخدام بـــــــعف معلمـــــــي الرتبيـــــــة 

حمـــوراا للنشــــاع ســـرتاتييياا التـــدريس الـــيت يعـــل مـــن الطالبـــة ا
الصفي  مما نتج عن ذلن تد  يف مستو  الفهم   وقـد  ـ  

( وزمال يـا مـن هارفـار  Gardner & Perkinsجـار نر وبريكنـز  
يف مشــــروة زيــــرو نتــــائج البحــــوهب يف الســــنواا املابــــية حــــول 

أاهــــرا النتــــائج أ  الدرجــــة  إذمســــألة الفهــــم  وســــوء الفهــــم  
 مــــن الطالبــــاا  وأ  العا يــــة مــــن الفهــــم مفتقــــدة لــــد  الكثــــري

ــــه  اخــــل قاعــــاا  الفهــــم الصــــحيح هــــو دخــــر مــــا ميكــــن حدون
(. ويــدل علــم ذلــن الوبــ  الــراهن هـــ1427الــدرس  حســ   

للتدريس الديف جند أنه قائم علـم مفهـوم  الت طيـة( الـديف قـتم 
فيـه املعلمـة بتقـد  كـم كبـري مـن املعرفـة  ويرتكـز اهتمـام الطالبــة 

 (.2009  علم حفظ أك  قدر منها  طلبة
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وللتأكــــد مــــن وجــــو  مشــــكلة حقيقيــــة جــــديرة بالبحــــت 
والدراســـــة قـــــام الباحثـــــا  بدراســـــة اســـــتطالعية علـــــم عينـــــة مـــــن 
ـــانويف  بلـــد عـــد ها مخســـة وعشـــرين  طالبـــاا الصـــف األول الث
طالبة ب حـد  املـدارس الثانويـة التابعـة لـوزارة التعلـيم يف املنطقـة 

تيعاب املفـاهيمي طُبـق فيهـا اختبـار مبـدئي يف االسـ إذالشرقية  
يف املوبــوعاا املقــررة علــيهن يف مــنهج التوحيــد  وكــا  لــكل 
االختبار يف بع  أس لته اختيار من متعـد   وبعبـها مـن نـوة 
األس لة املقالية. وأبانت الدراسة عن تـدين مسـتو  االسـتيعاب 
املفاهيمي بكل أبعـا   املختلفـة يف املوبـوعاا العقديـة الـوار ة 

ألــارا نتــائج الدراســة االســتطالعية اىل  إذيف مــنهج التوحيــد  
أ  اســــــتيعاب طالبــــــاا الصــــــف األول الثــــــانويف للموبــــــوعاا 
 إذالعقديـة يف االختبــار كــا  بــعيفاا و و  اعــد املقبــول تربوياــا  

%( مــن إعــاجم الدرجــة 35 ,25بلــد معــدل االســتيعاب العــام  
النهائية  وبلد متوس  اإلجاباا 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 الثانويف  وميكن حـل مشـكلة 
 ي :تطر  السؤال  ا 

االســــــتيعاب املفـــــاهيمي الــــــالزم تنميتهـــــا لــــــد  مـــــا أبعـــــا   .1
 طالباا الصف األول الثانويف يف منهج التوحيد؟

مـــــــا فاعليـــــــة منـــــــوذج الـــــــتعلم البنـــــــائي الســـــــباعي يف تنميـــــــة  .2
االستيعاب املفاهيمي لد  طالباا الصف األول الثانويف 

 يف منهج التوحيد؟

 فرلض البحث 
 سعم هدا البحت للتحقق من الفروض ا تية:     
  ≤ 0.05يوجد فرق  ال إحصائياا عند مستو   اللة  ال  .1

α ب  متوسطي  رجاا اجملموعة التيريبية  اليت  رست )
باســـــتخدام منـــــوذج الـــــتعلم البنـــــائي الســـــباعي(  واجملموعـــــة 

البـــابطة  الـــيت  رســـت باســـتخدام الطريقـــة التقليديـــة( يف 
 .ليااالتطبيق البعديف الختبار االستيعاب املفاهيمي ك

  ≤ 0.05رق  ال إحصائياا عند مستو   اللة  ال يوجد ف .2
α بــــــ  متوســــــطي  رجــــــاا اجملموعــــــة التيريبيــــــة  الــــــيت  )

ــــــائي الســــــباعي(   ــــــتعلم البن  رســــــت باســــــتخدام منــــــوذج ال
واجملموعــــــة البــــــابطة  الــــــيت  رســــــت باســــــتخدام الطريقــــــة 
التقليديــــــــة( يف التطبيــــــــق البعــــــــديف الختبــــــــار االســــــــتيعاب 

ســـــــتيعاب املفـــــــاهيمي األبعـــــــا  الفرعيـــــــة لالاملفـــــــاهيمي يف 
  الشر  والتوبيح  التفسري  التطبيق  واختاذ املنظور(. 

 أهداف البحث

 :ا يأيتيهدا هدا البحت إىل م
دديد أبعا  االستيعاب املفاهيمي الالزم تنميتها لد  طالبـاا  .1

 الصف األول الثانويف يف منهج التوحيد.
ميــــة التحقــــق مــــن فاعليــــة منــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي يف تن .2

االســتيعاب املفــاهيمي لــد  طالبــاا الصــف األول الثــانويف يف 
 منهج التوحيد.

 أهمية البحث 

 :فيما يأيت ت ز أيية هدا البحت
ـــــــة  .1 ـــــــدريس الرتبي ـــــــة يف جمـــــــال ت مســـــــايرة االياهـــــــاا اعديث

اإلسالمية لتحقيق االستيعاب املفـاهيمي لـد  طالبـاا املرحلـة 
 الثانوية.

اإلســـالمية يف إمـــدا هم مســـاعدة ةططـــي منـــاهج الرتبيـــة  .2
بنمــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي؛ لتبــــمينه يف منــــاهج الرتبيــــة 
اإلســـالمية  وأ لـــة املعلمـــ   ممـــا سُيســـه م يف تنميـــة االســـتيعاب 

 املفاهيمي.
بنمــوذج  مــاا الرتبيــة اإلسـالمية يف إمــدا هنمسـاعدة معل .3

طالباا املرحلة ئي السباعي؛ الستخدامه يف تدريس التعلم البنا
 ثانوية.ال
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توفري معلوماا ميدانية تساعد مشرفاا الرتبية اإلسالمية  .4
يف تعميم منوذج الـتعلم البنـائي السـباعي  علـم معلمـاا الرتبيـة 
اإلســــــالمية  ووبــــــ  ا طــــــ  والــــــ امج التدريســــــية الــــــيت تعــــــا  

أنناء تطبيق منوذج التعلم البنائي والرفـ  مـن يف جوانب القصور 
 مستو  االستيعاب املفاهيمي.

قــــد يســــهم هــــدا البحــــت يف فــــتح دفــــاق جديــــدة ألحبــــاهب  .5
و راســــاا مشــــااه تتنــــاول منــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي يف 

ملراحـــل املختلفـــة؛ تنميـــة االســـتيعاب املفـــاهيمي لـــد  طالبـــاا ا
ســــرتاتييياا وأســــاليب التــــدريس املتمبعــــة يف لتحســــ  وتطــــوير ا

 جمال الرتبية اإلسالمية.
الثانويـــــة وخاصـــــة طالبـــــاا قـــــد يســـــاعد طالبـــــاا املرحلـــــة  .6

  الصــف األول الثــانويف يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي لــديهن
 ويف دقيق تعل م أفبل.

 محددات البحث
 ية:يتحد  البحت باحملد اا ا ت 

 المحددات الموحوعية: .1
  اقتصـــــر البحـــــت علـــــم تـــــدريس الوحـــــدة ا امســـــة  أقـــــوال

 وأفعــــــال تنــــــايف التوحيــــــد( مــــــن مــــــنهج التوحيــــــد للصــــــف األول
الثــانويف  وقــد اختــريا هــد  الوحــدة؛ أل ــا تتــوافر فيهــا جمموعــة 
مــن املفــاهيم العقديــة الـــيت تســاعد يف توايــف خطــواا منـــوذج 
الــتعلم البنــائي الســباعي يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي  وأل  
موبوعاا هد  الوحدة تتبمن جمموعة من األحكـام العقديـة 

ــا عميقاــا يف اســتيعااا  و ييزهــا وحــل مســائلها الــيت تتطلــب فهما
الشـرعية  وإمكانيـة تطبيقهـا يف مواقــف جديـدة متصـلة بــاألمور 
الدينية يف حياة الطالباا اليومية  مـ  تقـد  وجهـة نظـر نقديـة 
ـــــاب  مدعمـــــة باأل لـــــة الشـــــرعية التفصـــــيلية كمـــــا ور ا يف الكت

 والسنة.
  اقتصــر البحــت علــم أبعــا  االســتيعاب املفــاهيمي األربعــة

  التطبيـق  التفسـري  اختـاذ املنظـور(؛ وذلـن ملـا وهي:  التوبـيح
أنبتتـه نتــائج الدراسـة االســتطالعية مـن تــدين مسـتو  الطالبــاا 

يف األبعــــا  املـــــدكورة بـــــالر م مـــــن أييتهـــــا يف مســـــاعدة الطالبـــــة 
لتكــــوين العمــــق املعــــريف للمــــا ة الدراســــية  وقــــد مت انتقــــاء هــــد  

طبيعـــة حمتـــو   األبعـــا  األربعـــة؛ أل ـــا أكثـــر مرونـــة  وتتفـــق مـــ 
 منهج التوحيد  وأكثر ارتباطاا  نهج التوحيد.

ـــــاا  المحتتتتتددات البشتتتتترية: .2 ـــــم طالب اقتصـــــر البحـــــت عل
الصف األول الثانويف التابعاا إل ارة التعليم باملنطقة الشـرقية  
وميثــــل هــــدا الصــــف أول مرحلــــة مــــن مراحــــل التعلــــيم الثــــانويف  

بدايـــة هــــد  واالهتمـــام بتنميـــة أبعـــا  االســــتيعاب املفـــاهيمي يف 
املرحلــة يســهل تنميتــه يف الصــفوا الالحقــة  باإلبــافة إىل أ  
تعميـــــق االســـــتيعاب املفـــــاهيمي بشـــــكل ســـــليم ســـــيولد لـــــديهن 
القـــــدرة علـــــم التعامـــــل بدرجـــــة عاليـــــة مـــــن الـــــوعي والفهـــــم مـــــ  
موجــــــاا ال لــــــو وحــــــاالا التطــــــرا الــــــيت تشــــــهدها جمتمعاتنــــــا 

 اإلسالمية.
صــل األول مــن طبــق البحــت يف الفالمحتتددات النمنيتتة:  .3

 (.ـه1438-1437العام الدراسي  
اقتصر البحت علم جمموعت  من المحددات المكانية:  .4

ـــــة والعشـــــرين   ـــــة الثامن ـــــانويف بالثانوي ـــــاا الصـــــف األول الث طالب
والثانوية السابعة والعشرين إل ارة التعليم  دينة الدمام باملنطقـة 

 الشرقية باململكة العربية السعو ية.

 مصطلحات البحث

 يتبمن البحت املصطلح  ا تي :
 نموذج التعلم البنائي السباعي: .1

مت تعريـــف منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي بأنـــه: يمنـــوذج  
ــــتعلم يف مواقــــف  5E'sبنــــائي توســــعي لنمــــوذج  و ربــــه نقــــل ال

جديــدة  وتوبــيح أييــة اســتخراج املعرفــة الســابقة  وذلــن مــن 
لــة االنشــ ال خــالل ســب  مراحــل  وهــي: مرحلــة اإلنــارة  ومرح

 االنتبا (  ومرحلة التفسري  ومرحلة التوس   ومرحلـة التمديـد  
 .(Gonen, 2010: 100 ومرحلة التبا ل  ومرحلة التقو ي 

ـــــه: يمنـــــوذج تعليمـــــي يتكـــــو  مـــــن ســـــب   كمـــــا يعـــــرا بأن
خطــواا إجرائيــة تســتخدمها املعلمــة  اخــل الصــف أو امليــدا  
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جهــــة  وتنميـــــة اــــدا أ  تبــــ  الطالبــــة معرفتهــــا بنفســــها مــــن 
: 2007املفــاهيم واملهــاراا العلميــة مــن جهــة أخــر ي  زيتــو   

445.) 
( بأنـــــه: يمنـــــوذج تعليمـــــي 182: هــــــ1434وتعرفـــــه قـــــرين  
يؤكــد علــم تفعيــل واســتخراج املعرفــة  5E'sبنــائي مطــور لنمــوذج 

الســـــابقة وتوســـــيعها لـــــد  الطالبـــــاا  ويســـــاعد الطالبـــــة علـــــم 
عرفــة الســابقة لتكــو  ركيــزة اكتســاب املعرفــة اجلديــدة و جمهــا بامل

علمية سليمة تساعدها علم تنمية املفـاهيم  وتطبيـق املعرفـة يف 
مواقــف جديــدة  وذلــن مــن خــالل ســب  مراحــل هــي: اإلنــارة  
 االستكشاا  التفسري  التوس   التمديد  التبا ل  التقو ي.

إجرائياـــا  وعـــر ا الباحثـــا  منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي
مــــن ا طـــواا واإلرلــــا اا احملـــد ة الــــيت توجــــه : جمموعــــة بأنتتته

أننــاء ســري الــدرس لتحقيــق أهدافــه يف عمــل املعلمــة والطالبــاا 
ـــــــن مـــــــن خـــــــالل ســـــــب  مراحـــــــل هـــــــي: اإلنـــــــارة   بكفـــــــاءة وذل
االستكشـــاا  التفســـري  التبـــا ل  التمديـــد  التوســـ   التقـــو   
والـــيت يـــتم إجرا هـــا دـــت إلـــراا  وتوجيـــه  مـــن املعلمـــة  حبيـــت 

ــــا ة مســــتو  تســــاعد طال ــــانويف علــــم زي ــــاا الصــــف األول الث ب
االســـــتيعاب املفـــــاهيمي أننـــــاء  راســـــتهن للمفـــــاهيم العقديـــــة يف 
الوحدة ا امسة  أقوال وأفعـال تنـايف التوحيـد( املقـررة يف مـنهج 

 التوحيد. 
 االستيعاب المفاهيمي: .2

بأنــه: يالقــدرة علــم التفكــري   (perkins, 1992) يعرفــه بريكنــز
  ما يعرفه املرء  أيف أ  لديه قدرة مرنـة علـم والتصرا  رونة م

األ اء مقابل االسـرتجاة األصـم أو اإلجابـاا ا ليـةي نقـالا عـن 
 (.    54هـ:  1432 العلي  

ــــ1427ويعرفـــه حســـ    ( بأنـــه: يقـــدرة الطالبـــة علـــم 124: هـ
تقد  مع  املا ة  وا  ة التعليمية  وإاهار القدرة علم تفسري 

توســـــ  فيهـــــا  ووبـــــو  األفكـــــار وتطبيقهـــــا يف أجـــــزاء املـــــا ة وال
 مواقف جديدة وتصور املشكلة وحلها بطرق ةتلفةي.

ـــرما بأنـــه: يعمليـــة معرفيـــة ذهنيـــة واعيـــة يقـــوم اـــا املـــتعلم  ويُع
لتوليــد معــ  أو خــ ة مــ  مــا يتفاعــل معــه مــن مصــا ر ةتلفــة   

كاملالحظة اعسية املبالرة للظواهر اليت يصا فها  والـيت تـرتب  
ا  ة  أو قــراءة لــيء عنهــا  أو مشــاهدة ألــكال توبــيحية  بــ

قدا هد  العمليـة  إذأو االلرتاذ يف مناقشة عن هد  ا  ة  
املعرفيـــة إىل تطـــوير املعرفـــة املخزونـــة لـــد  املـــتعلم اـــدا توليـــد 

 (.82: 2005معلوماا وخ اا جديدةي  قطامي وعمور  
ـــــه ـــــرما إجرائياـــــا يف البحـــــت اعـــــاجم بأن ـــــة  :ويـُع  قـــــدرة طالب

الصـــف األول الثـــانويف علـــم فهـــم واســـتيعاب وتوبـــيح احملتـــو  
العقـــديف املقـــدم عــــا يف الوحـــدة ا امســـة  أقــــوال وأفعـــال تنــــايف 
التوحيــد( وتفســري  وتطبيــق مــا اكتشــفته مــن معــارا يف مواقــف 
جديدة  وتقد  وجهة نظر نقدية  حبيت يكـو  نتـاج ذلـن أ  

ـا و  هماا  قيقاـا تصل الطالبة لفهم احملتو  العقديف ف تكـوين فهما
  ويـــتم قياســـه بالدرجـــة الـــيت دصـــل عليهـــا الطالبـــة يف صـــحيحاا

اختبــــــار االســــــتيعاب املفــــــاهيمي الــــــديف أعــــــد  الباحثــــــا  وفــــــق 
مســــتوياته األربعــــة وهــــي: التوبــــيح  التفســــري  التطبيــــق  اختــــاذ 

 املنظور.

 األساليب اإلحصائية
انــــــاا  لتحقيــــــق أهــــــداا البحــــــت  ودليــــــل  وتفســــــري البي    

اســـــتخدام األســـــاليب اإلحصـــــائية وإخـــــراج النتـــــائج املطلوبـــــة مت 
 ية:ا ت

1. Test- Retest Reliability   عسـاب معامـل الثبـاا  وقـد قـام
الباحثــــا  حبســــاب معامــــل الثبــــاا بطريقــــة االختبــــار  وإعــــا ة 

 االختبار.
 معامل ارتباع بريسو  عساب صدق االتساق الداخلي. .2
ذلــــن عســــاب معامــــل الصــــعوبة معامــــل الصــــعوبة والســــهولة؛ و  .3

 والسهولة الختبار االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد.
للتعـــرا علـــم  تكـــافؤ اجملمـــوعت (  أيف:  t-test" اختبـــار يا .4

 الفروق ب  اجملموعت  التيريبية  والبابطة قبل بدء التيربة يف
  وأبعـــــــا    التوبــــــــيح  اختبـــــــار االســـــــتيعاب املفــــــــاهيمي كلياـــــــا

 لتطبيق  واختاذ املنظور(.والتفسري  وا
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للتعــرا علــم الفــروق بــ  اجملمــوعت   t-testاختبــار  ا(  .5
يف اختبــار االســتيعاب  التيريبيــة  والبــابطة بعــد تنفيــد التيربــة

  وأبعا    التوبيح  والتفسري  والتطبيـق  واختـاذ يااكلاملفاهيمي  
 املنظور(.

  (Eta Square حيـــم التـــأنري أو مـــا يســـمم  ربـــ  إيتـــا  .6
(؛ ملعرفــــة حيــــم تــــأنري املت ــــري املســــتقل علــــم املت ــــري d)يمــــة وق

 التاب .

 إجراءات البحث
فاعلية منوذج التعلم البنائي   راسة يستهدا البحت اعاجم

السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد 
 اتبعتلد  طالباا املرحلة الثانوية؛ ولتحقيق اعدا السابق 

 ية:تاإلجراءاا ا 
نظــراا لطبيعــة البحــت  وأهدافــه  وأييتــه فقــد  متتنهج البحتتث:

اســتخدم املــنهج التيــرييب ذو التصــميم لــبه التيــرييب؛ وذلــن 
منـــــــوذج الـــــــتعلم البنـــــــائي الســـــــباعي يف تنميـــــــة لقيـــــــاس فاعليـــــــة 

االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد لـد  طالبـاا املرحلـة 
 .الثانوية

البحـــت مـــن عيــــ    جمتمـــ  تكـــوم  بحتتتث لعينتتتته:مجتمتتتع ال
طالبـــــــــاا الصـــــــــف األول الثـــــــــانويف املنتظمـــــــــاا يف املـــــــــدارس 

ـــــــ1437اعكوميــــــة بالــــــدمام للعــــــام الدراســــــي   ( ه1438 – هـ
للفصـــل الدراســـي األول  والـــاليت يدرســـن يف املـــدارس الثانويـــة 
اعكومية نظام املقرراا التابعة إل ارة التعليم بالـدمام  والبـالد 

( مدرســـة حســـب 25  ( طالبـــة موزعـــة علـــم3157عـــد هن  
 هـــ1437الدليل اإلحصائي إل ارة التعلـيم  نطقـة الـدمام لعـام 

. و ثلــت عينــة  البحــت يف طالبــاا الصــف األول هــــ1438/ 
( طالبــة مت اختيــارهن بطريقــة عشــوائية 65الثــانويف  وعــد هن  

بســيطة ُقّســمن إىل جممــوعت : اجملموعــة التيريبيــة يف املدرســـة 
ــــة بالــــدمام  وعــــد هن  الثامنــــة والعشــــرين الث ــــة  32انوي ( طالب

ـــــة  واجملموعـــــة البـــــابطة يف املدرســـــة الســـــابعة والعشـــــرين الثانوي
  ( طالبة.33بالدمام  وعد هن  

 :البحت فيما يأيت أ واا  ثلت البحث: أدلات
وحيتد قائمة أبعاد االستيعاب المفاهيمي فتي متنهج الت: 1 

ـــــــــد أبعـــــــــامت  إذ  لطالبتتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتف األلل الثتتتتتتتتتانو    ددي
ـــــد املناســـــبة لطالبـــــاا  االســـــتيعاب املفـــــاهيمي يف مـــــنهج التوحي

علــــم عــــد  مــــن املصــــا ر   باالعتمــــا  الصــــف األول الثــــانويف  
تبطــة بأبعـــا  الدراســاا  والبحــوهب الســابقة املر  ومنهــا مــا يلــي:

تبطـــة بأبعـــا  االســـتيعاب األ بيـــاا املر االســـتيعاب املفـــاهيمي  و 
لطالبــــاا املرحلــــة لتوحيــــد أهــــداا تعلــــيم مــــنهج ااملفــــاهيمي  و 
تكونت و  ا صائ  النمائية لطالباا املرحلة الثانوية.الثانوية  و 

ة هــي: أبعـــا  ربعــة أبعــا  رئيســالقائمــة يف صــورقا املبدئيــة مــن أ
وقــد مت الشــر  والتوبــيح  والتفســري  والتطبيــق  واختــاذ املنظــور  

انتقاء هد  األبعا  األربعة؛ أل ا أكثر مرونة  وتتفـق مـ  طبيعـة 
وتبــمن    تــو  مــنهج التوحيــد  وأكثــر ارتباطاــا  ــنهج التوحيــدحم

جمموعــة مــن األبعــا  الفرعيــة بلــد عــد ها ســبعة  كــل بُعــد رئــيس
ا فرعياـــا   مت عـــرض هـــد  القائمـــة بصـــورقا املبدئيـــة و ونالنـــ  بعـــدا

ن حمكماا  من احملكم  بلد عد هم مخسة وعشريعلم جمموعة 
مــد  اتســاق كــل بعــد  :بــداء الــرأيف حــول القائمــة فيمــا يــأيتإل

ة الــيت تنتمــي اب املفــاهيمي علــم األبعــا  الرئيســفرعــي لالســتيع
ــــــه دديــــــد مــــــد  مناســــــبة أبعــــــا  االســــــتيعاب املفــــــاهيمي   و إلي

دديد مد  أيية هد  األبعا  عؤالء و   لطالباا املرحلة الثانوية
مـد  سـالمة الصـيا ة العلميـة  والل ويـة لكـل بعـد   و الطالباا

إبـافة أو حـدا أو تعــديل   و عاب املفـاهيميمـن أبعـا  االسـتي
ولقــد مت اختيــار   مــا ترونــه مــن أبعــا  أو إبــداء أيــة ملحواــاا.

األبعــا  الـــيت حظيـــت بنســب اتفـــاق بـــ  الســا ة احملكمـــ  مـــن 
وإجــــراء التعــــديالا املقرتحــــة حــــول بعــــ  % 100% إىل 80

 .عباراا القائمة
ج اختبتتتا  لقيتتتاد أبعتتتاد االستتتتيعاب المفتتتاهيمي فتتتي متتتنه:2

تكـــــو  هـــــدا وي: التوحيتتتتتد لطالبتتتتتات الصتتتتتف األلل الثتتتتتانو 
ــــة وأربعــــ  ســــؤاالا  ــــار مــــن راني ــــار مــــن  االختب مــــن منــــ  االختي

بعــد الشــر    ة هــي:وبــعت لقيــاس أربعــة أبعــا  رئيســ متعــد  
وبعــــد التوبــــيح  وبعــــد التفســــري  وبعــــد التطبيــــق  وبعــــد اختــــاذ 
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مــن  يموعــة مت االســتعانة يف بنــاء هــدا االختبــار املنظــور  وقــد 
قائمــــة أبعــــا  االســــتيعاب املفــــاهيمي يف مــــنهج  املصــــا ر منهــــا:

الدراســـاا والبحـــوهب الســـابقة   و التوحيـــد الـــيت مت التوصـــل إليـــه
  املرتبطـــــــة بأبعـــــــا  االســـــــتيعاب املفـــــــاهيمي يف مـــــــنهج التوحيـــــــد

األ بيــاا املرتبطــة باالســتيعاب املفــاهيمي عامــة  واالســتيعاب و 
طبيعـة وخصـائ    و فة خاصـةاملفاهيمي يف منهج التوحيـد بصـ

ومت عــرض هــدا االختبــار يف صــورته املبدئيــة  الطالبــاا النمائيــة.
علـــــم جمموعــــــة مـــــن ا ــــــ اء  واحملكمـــــ  بلــــــد عـــــد هم مخســــــة 

مكونـة مـن تطبيق االختبار علـم عينـة عشرين حمكماا؛ كما مت و 
ـــــة 25  ســـــاب   عمـــــن طالبـــــاا الصـــــف األول الثـــــانويف( طالب

بل ــت  إذ Test–Retestاالختبــار  طريقــة إعــا ةبمعامــل الثبــاا 
بفاصــل زمــ  قيمــة معامــل االرتبــاع بــ  التطبيــق األول والثــاين 

كمـا مت ( وهو معامـل نبـاا عـال  ومقبـول.  0.81 ( يوماا  12 
حســـــاب معـــــامالا االتســـــاق الـــــداخلي الختبـــــار االســـــتيعاب 

مت حســـاب معامـــل ارتبـــاع بريســـو  بـــ   رجـــاا   إذ املفـــاهيمي
بعـ  وبالدرجـة الكليـة م  الختبار بعبها كل بعد من أبعا  ا

ــــه ــــديف تنتمــــي إلي ــــاع  لالختبــــار ال بــــ  وتراوحــــت معامــــل االرتب
إحصــائياا عنــد مســتو   اللــة ( وهــي  الــة 0.722 - 0.451 
( وهدا يؤكد أ  االختبار يتمت  بدرجة عاليـة 0.01(   0.05 

معامـــــل الصـــــعوبة  مـــــن االتســـــاق الـــــداخلي. كمـــــا مت حســـــاب 
ـــــــار االســـــــتيعاب لكـــــــل مفـــــــالســـــــهولة و  ر ة مـــــــن مفـــــــر اا اختب

 -0.90بــــــ   والــــــيت تراوحــــــت  املفــــــاهيمي يف مــــــنهج التوحيــــــد
 مت حســابكمــا    (  وهــي تعــد مــن بــمن القــيم املقبولــة0.10

 30 االســــــــــتيعاب املفــــــــــاهيمي والــــــــــديف بلــــــــــد  زمــــــــــن اختبــــــــــار
االســــتيعاب  مواصــــفاا اختبــــار ويوبــــح اجلــــدول ا يت قيقــــة.
هيمي يف مــــــنهج التوحيــــــد لــــــد  طالبــــــاا الصــــــف األول املفــــــا

 . الثانويف

 1جدلل 
 يوحح مواصفات اختبا  االستيعاب المفاهيمي في منهج التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو 

 موحوعات التعلم م
 أبعاد االستيعاب المفاهيمي

 النسبة المئوية عدد األسئلة
 من و اتصاذ ال التطبيق التفسير الشرو لالتوحيح

 16.67 8 1 4 2 1 الكفر وأقسامه 1
 20.83 10 2 3 1 4 الشرذ وأقسامه 2
 8.33 4 - 2 - 2 النفاق وأقسامه 3
 6.25 3 - 1 1 1  عاء  ري ا  تعاىل 4
 8.33 4 - 1 1 2 السحر وما يتعلق به 5
 10.42 5 2 1 - 2 االستهزاء بالدين 6
 8.33 4 - - 1 3 اعكم ب ري ما أنزل ا  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

 

 ليل املعلمة للتدريس بنمـوذج  مادة المعالجة التجريبية: .1
املوا  التعليمية املتبـمنة وحيتويف علم   التعلم البنائي السباعي
ة التوحيد  واملقررة علم طالباا الصف لثمانية  روس من ما 
 الكفر  الشرذ  النفاق   عاء  ري ا    :األول الثانويف  وهي

الســحر  االســتهزاء بالــدين  اعكــم ب ــري مــا أنــزل ا   مــواالة 

؛ أل ــــا تتــــوافر فيهــــا دروسوقــــد اختــــريا هــــد  الــــ  الكــــافرين(
جمموعة من املفاهيم العقدية اليت تساعد يف توايـف خطـواا 
منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي  

تتبــمن جمموعــة مــن األحكــام العقديــة الــيت  اوأل  موبــوعاق
ـــــا يف اســـــتيعااا و ييز  ـــــا عميقا هـــــا وحـــــل مســـــائلها تتطلـــــب فهما
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تطبيقهـا يف مواقـف جديـدة متصـلة بـاألمور  الشرعية  وإمكا 
د  وجهة نظر نقدية الدينية يف حياة الطالباا اليومية  م  تق

ــــاب  ــــة الشــــرعية التفصــــيلية كمــــا ور ا يف الكت مدعمــــة باأل ل
عـــــــد اا مـــــــن التـــــــدريباا  الـــــــدروسهـــــــد  وتتبـــــــمن  والســـــــنة.

واألنشطة  وقد مت إعدا ها يف بوء ا طواا احملد ة لنمـوذج 
ـــــة أبعـــــا  االســـــتيعاب  ـــــتعلم البنـــــائي الســـــباعي؛ اـــــدا تنمي ال

التطبيـــــــق  اختـــــــاذ  املفـــــــاهيمي  الشـــــــر  والتوبـــــــيح  التفســـــــري 
مت بب   ليـل   و املنظور( لد  طالباا الصف األول الثانويف

املعلمـــــــة مـــــــن خـــــــالل عربـــــــه علـــــــم جمموعـــــــة مـــــــن احملكمـــــــ  
املتخصصــــــــ  يف الرتبيــــــــة اإلســــــــالمية  ويف املنــــــــاهج وطرائــــــــق 
التـــدريس العامــــة  واملنـــاهج وطرائــــق تـــدريس العلــــوم الشــــرعية؛ 

ـــــانويفاألول اللتأكـــــد مـــــن مناســـــبته لطالبـــــاا الصـــــف    ومت لث

ســـرتاتييية بـــافة وفـــق مـــا يتناســـب مـــ  طبيعـــة االالتعـــديل واإل
 ودراء احملكم .

تطبيــــــــق اختبـــــــــار مت   :تطبيتتتتتتتتق أدلات البحتتتتتتتتث قبلي تتتتتتتتتا .2
االســــــتيعاب املفــــــاهيمي علــــــم جممــــــوعيت البحــــــت التيريبيــــــة  
والبــابطة قبــل بــدء التيربــة  باســتخدام تطبيــق اختبــار  ا( 

T-test لتعرا ااجملموعت (  و ؛ و ذلن للتأكد من  تكافؤ
علم الفروق ب  اجملموعت  التيريبية  والبـابطة مـن طالبـاا 
 الصـــــف األول الثـــــانويف  دينـــــة الـــــدمام قبـــــل بـــــدء التيربـــــة يف

  وأبعــــــا    التوبـــــــيح  اختبــــــار االســـــــتيعاب املفــــــاهيمي كلياـــــــا
( ا يت 2والتفسري  والتطبيق  واختاذ املنظـور(  واجلـدول رقـم  

 يوبح ذلن:

 2جدلل 
 و ( تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية لالضابطة قبلي ا في متغير االستيعاب المفاهيمي  لأبعاده )التوحيح  لالتفسير  لالتطبيق  لاتصاذ المن

 بين مجموعتي عينة البحث الكلية من طالبات الصف األلل الثانو  بمدينة الدمام
أبعاد االستيعاب 

اف االنحر  المتوسط ن المجموعة المفاهيمي
 المعيا  

د جات 
 مستوى الداللة قيمة ت الحرية

 1.76 9.36 33 اجملموعة التيريبية التوحيحالشرو 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 التفسير
 2.16 4.97 32 اجملموعة البابطة

  ري  الة  1.2 63 2.15 6.67 33 عة التيريبيةاجملمو  التطبيق
 2.53 5.97 32 اجملموعة البابطة

  ري  الة  0.57 63 0.73 2.82 33 اجملموعة التيريبية اتصاذ المن و 
 0.95 2.93 32 اجملموعة البابطة

اختبا  االستيعاب 
 لي االمفاهيمي ك

  الة   ري 1.91 63 4.71 24.76 33 اجملموعة التيريبية
 4.96 22.47 32 اجملموعة البابطة

( عــدم وجــو  فــروق  الــة إحصــائياا بــ  2يتبــح مــن جــدول  
متوســـــطاا  رجـــــاا طالبـــــاا كـــــل مـــــن اجملمـــــوعت  التيريبيـــــة 
والبــــــــابطة علـــــــــم أ اة البحــــــــت قبلياـــــــــا  اختبــــــــار االســـــــــتيعاب 

بلياـــــــا يف املفـــــــاهيمي(؛ ممـــــــا يؤكـــــــد تكـــــــافؤ جممـــــــوعيت البحـــــــت ق
  ويف أبعــا    التوبــيح  والتفســري  اهيمي كلياــااالســتيعاب املفــ

 والتطبيق  واختاذ املنظور.

تدريب معلمـة املدرسـة مت  التد يس لمجموعتي البحث: .3
ــــة   عــــة التيريبيــــة علــــم تــــدريس ( الــــيت تــــدرس اجملمو 28الثانوي
 بالقراءاا الالزمة حولومت تزويدها النموذج  

كمــا مت    النمـوذج  وبأنشـطة لتنميـة االسـتيعاب املفـاهيمي .4
 نسخة مـن  ليـل املعلمـة فـور االنتهـاء مـن دكيمـه  وتسليمها 

  (cdالعــروض التقدمييــةللــدروس ب نــامج  لعـروض حاســوبية .
مل تتعــرض اجملموعــة البــابطة للمعاجلــة التيريبيــة  ومت  يف حــ 



 ...يدالتوح منهج يف املفاهيمي االستيعاب تنمية يف السباعي البنائي التعلم منوذج فاعلية: القحطاين فهد بنت وعبري العتييب عصيب بن نايف

 

113 

التـــدريس للميمـــوعت  التيريبيـــة والبـــابطة يف نفـــس الظـــروا 
مــ  مراعــاة املؤهــل   وعــد  اعصــ   مــن حيــت زمــن التــدريس

العلمـــي وا ـــ ة التدريســـية لكـــل مـــن معلمـــة اجملموعـــة البـــابطة 
 .والتيريبية

بعــــــد االنتهــــــاء مــــــن  التطبيتتتتتتق ألدلات البحتتتتتتث بعتتتتتتدي ا: .5
التــدريس للميمــوعت  التيريبيــة والبــابطة يف العــام الدراســي  
مت تطبيق أ اة البحت اختبار التصوراا البديلة بعـدياا يف يـومي 

    مت رصـد نتـائج هــ6/4/1438 – 5الثالناء واألربعاء املوافـق 
 هدا التطبيق.

 نتائج البحث لتفسيرها لمناقشتها

نميتة أبعتاد لبنتائي الستباعي فتي تفاعلية نموذج التعلم ا .1
فتتتي متتتنهج التوحيتتتد لطالبتتتات  ي تتتاكلاالستتتتيعاب المفتتتاهيمي  
 :الصف األلل الثانو 

التحقق مـن صـحة الفـرض األول الـديف يـن  علـم أنـه مت     
بــ   (α  ≤ 0.05 يال يوجــد فــرق  ال إحصــائياا عنــد مســتو  

متوســطي  رجــاا اجملموعــة التيريبيــة  الــيت  رســت باســتخدام 
وذج الـــــتعلم البنـــــائي الســـــباعي(  واجملموعـــــة البـــــابطة  الـــــيت منـــــ

  رســــــت باســــــتخدام الطريقــــــة التقليديــــــة( يف التطبيــــــق البعــــــديف
التحقــق مــن خــالل ومت ي. الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي كلياــا

بيــة والبــابطة  ويوبــح التيري وعت للميــ حســاب قيمــة  ا(
االسـتيعاب   نتـائج التطبيـق البعـديف الختبـار أبعـا اجلدول ا يت
 يف منهج التوحيد: كلياااملفاهيمي  

 3 جدلل
 البعد  التطبيق في ككل المفاهيمي االستيعاب اختبا  في لالضابطة التجريبية المجموعتين طالبات د جات متوسطي بين الفرق يوحح

 مربع  إيتا قيمة )ت( د جات الحرية االنحراف المعيا   المتوسط العدد التطبيق

 

قيمة حجم التأثير 
(d) 

 مقدا  حجم التأثير مستوى الداللة

 50,2 30,43 33 التجريبية
 كبري 0,05 02,3 96,0 04,12 63

 51,6 22,28 32 الضابطة

يتبــــح مــــن اجلــــدول الســــابق وجــــو  فــــرق  ال إحصــــائياا عنــــد 
( بــــــ  متوســــــطي  رجــــــاا طالبــــــاا اجملموعــــــة 0,05مســــــتو   

الختبـــــار  بيـــــق البعـــــديفالبـــــابطة  واجملموعـــــة التيريبيـــــة يف التط
يف مــنهج التوحيــد لصــاا اجملموعــة  االســتيعاب املفــاهيمي كلياــا

(  وهــو حيــم تـــأنري 3,02التيريبيــة  وقــد بلــد حيـــم التــأنري  
مرتفــ  للنمــوذج  وهــد  النتييــة تتفــق مــ  مــا ور  مــن  راســاا 

(  هــ1435(  و راسـة أكـرم  2009سابقة مثل:  راسـة طلبـة  
  كما تتفق هـد  النتييـة مـ  مـا ور  (هـ1429و راسة القباة  

توجد عالقة ارتباطية ب   إذيف اإلطار النظريف يف هدا البحت  
منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي وأبعـــا  االســـتيعاب املفـــاهيمي  
ذلـــن أ  منـــوذج الـــتعلم البنــــائي الســـباعي يعـــزز لـــد  طالبــــاا 
الصـــــف األول الثـــــانويف الـــــتعلم مـــــن خـــــالل العمـــــل اجلمـــــاعي  

  واملناقشــاا  وتعــديل التصــوراا البديلــة للــتمكن مـــن واعــوار
الفهم  وتنمية مهاراا التفكري لديهن  وتطوير أ اء الطالباا  
وتفــاعلهن طــوال اعصــة الدراســية؛ العتمــا   علــم جمموعــة مــن 
األنشـــطة املختلفـــة الـــيت تعمـــل علـــم تنشـــي  عمليـــاا التفكـــري 

ءم م  طبيعة السري املرتبطة  نهج التوحيد  وزيا ة الفهم  ا يتال
  اخل مراحل النموذج.

وبنــــاء علــــم ذلــــن مت رفــــ  الفــــرض الصــــفريف وقبــــول الفــــرض 
( 0,05البديل التـاجم: ييوجـد فـرق  ال إحصـائياا عنـد مسـتو   

بـــــــ  متوســـــــطي  رجـــــــاا اجملموعـــــــة التيريبيـــــــة  الـــــــيت  رســـــــت 
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي(  واجملموعـة البـابطة 

 اسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف اليت  رست ب
 لصاا اجملموعة التيريبيةي. الختبار االستيعاب املفاهيمي كلياا
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 :على النحو اآلتيتفسير النتيجة السابقة  ليمكن
  يتميـــــز النمـــــوذج اطـــــواا عديـــــدة تســـــاعد طالبـــــاا

الصــف األول الثــانويف علــم بنــاء ا ــ اا اجلديــدة يف أذهــا ن 
ا  وذلن يف سياق اجتماعي يساعد أفـرا   يف إعـا ة بناءا سليما 

البناء املعريف وتكوينه؛ مما ينتج عنه بناء وت يري مفاهيم عديدة  
 حدوهب عملية االستيعاب املفاهيمي. من  و 
  يقوم النموذج علم عملية تبا ل األفكار واملعلومـاا

ب  الطالباا  وتوسي  عمليـة االسـتيعاب املفـاهيمي للمفـاهيم 
قديـــة مـــن خـــالل املناقشـــاا وبـــدلن تتكـــو  لـــديهن القـــدرة الع

 علم تطبيق املفهوم يف مواقف جديدة.
  يعمـــــل منـــــوذج الـــــتعلم البنـــــائي الســـــباعي علـــــم تعلـــــم

املفاهيم العقدية بطريقة أصيلة  من خالل تقريبها بأمثلة واقعية 
تثري أذها ن للتفكري واستنتاج األحكام والشواهد العقديـة؛ ممـا 

 مية هد  املفاهيم وبناء املعاين والدالالا.ساهم يف تن

 إليه الدراساا السابقة منتوصلت تتفق هد  النتيية م  ما و 
 فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف العملية التعليمية

ا  تنمية مهاراا التفكري العلي  و االياهااو التحصيل وتنمية 
بقاء أنر تصويب التصوراا لبع  مفاهيم العقيدة و   عنفبالا 
 القباة(؛ و راسة هـ1430  ا بريف راسة منها   التعلم

 ,Gonen(؛ و راسة ـه1435  أكرم(؛ و راسة هـ1429 

Kocakaya and Inan  (2006)و راسة  (Demirdag,  

Fayzioglu & Ates, 2011) )  وترتب  النتيية السابقة  ا ور  
حيتويف إ  منوذج التعلم البنائي السباعي  إذمن إطار نظريف 
فاهيم دفيز الطالبة للم هايتم فياليت   اإلنارةعلم مرحلة 

تقد  األنشطة  هايتم فياليت  مرحلة االستكشااو   ةاجلديد
  اليت تساعد علم التفكري  واستكشاا املفاهيم املرا  تعلمها

يتم تشيي  الطالباا علم تقد  اليت فيها  مرحلة التفسريو 
الفرصة  اليت فيها يتا  وس مرحلة التالتفسرياا واأل لة  و 

  وتطبيقها يف العقدية للطالباا لتوسي  فهمهن حول املفاهيم
يتم توبيح  اليت فيها مرحلة التمديدة  و جديد عقديةمواقف 

 اليت فيها التبا ل ومرحلةالعالقة ب  املفهوم واملفاهيم األخر   
 يهااليت ف مرحلة التقو   و األفكار أو ا  اا الطالباا تبا لت

للمفاهيم واملهاراا  الطالباا مد  اكتساب الكشف عن يتم
 . (2007؛ وزيتو   ـه1434 قرين  املستهدفة 

فاعليتتة نمتتوذج التتتعلم البنتتائي الستتباعي فتتي تنميتتة  .2
بعد الشترو لالتوحتيح فتي متنهج التوحيتد لطالبتات الصتف 

 األلل الثانو 
مت التحقق من صحة الفرض الثاين الديف يـن  علـم أنـه: يال 

بــــ   (α  ≤ 0.05 يوجــــد فــــرق  ال إحصــــائياا عنــــد مســــتو  
متوســطي  رجــاا اجملموعــة التيريبيــة  الــيت  رســت باســتخدام 
منـــــوذج الـــــتعلم البنـــــائي الســـــباعي(  واجملموعـــــة البـــــابطة  الـــــيت 
 رســــــت باســــــتخدام الطريقــــــة التقليديــــــة( يف التطبيــــــق البعــــــديف 

  ومت الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي يف بعــد الشــر  والتوبــيحي
ذلـــن مـــن خـــالل حســـاب قيمـــة  ا( للميمـــوعت  التيريبيـــة 

 :وقد كشفت النتائج عن اجلدول ا يتوالبابطة  

 4جدلل 
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعة الضابطة لالتجريبية في اختبا  أبعاد االستيعاب المفاهيمي )الشرو لالتوحيح( في منهج 

 التوحيد في التطبيق البعد 

 مربع  إيتا قيمة )ت( د جات الحرية االنحراف المعيا   المتوسط العدد لتطبيقا

 

حجم التأثير قيمة 
(d) مقدا  حجم التأثير مستوى الداللة 

 1,08 16,36 33 التجريبية
 2,45 10,63 32 الضابطة كبري 0,05 3,21 0,72 12,29 63
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صــائية يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو  فــروق ذاا  اللــة إح
( ب  متوسطي  رجـاا طالبـاا اجملموعـة 0,05عند مستو   

البــابطة  واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لُبعــد الشــر  
والتوبيح يف منهج التوحيد لصاا اجملموعة التيريبية  وقد بلد 

وهــــو حيــــم كبــــري  وهــــد  النتييــــة ال (  3,21حيــــم التــــأنري  
ثــــل:  راســــة العلــــي تلــــف مــــ  مــــا ور  مــــن  راســــاا أخــــر  مخت
(  كما تتسق هد  النتيية هـ1431(  و راسة الفايز  هـ1432 

مـــ  اإلطـــار النظـــريف عـــدا البحـــت  وذلـــن مـــن خـــالل معاونـــة 
الطالبــــاا لتقــــد  أوصــــاا متقنــــة  ولــــر  مناســــب للمحتــــو  
العقديف املقدم عا  والتعبري عنه ب  از ووبو   م  تدعيم هدا 

دق اا لـرعاا باتبـاة جمموعـة مـن الشر  بامل راا واعقائق املص
الفنيــاا منهــا: صــيا ة تعريــف جــام  مــان  للمفهــوم العقــديف  
االســـــتدالل بالــــــدليل الشــــــرعي علـــــم اعكــــــم العقــــــديف  التنبــــــؤ 
بــــــاملفهوم العقــــــديف مــــــن خــــــالل مقــــــدماا معلومــــــة  تصــــــحيح 
التصــوراا البديلــة للمفــاهيم العقديــة  اســتنتاج اعكــم الشــرعي 

 من خالل مقدماا معلومة.
وبنــــاء علــــم ذلــــن مت رفــــ  الفــــرض الصــــفريف وقبــــول الفــــرض 

( 0,05البديل التاجم: ييوجد فرق  ال إحصائياا عند مسـتو   
بـــــــ  متوســـــــطي  رجـــــــاا اجملموعـــــــة التيريبيـــــــة  الـــــــيت  رســـــــت 
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي(  واجملموعـة البـابطة 

البعـديف  اليت  رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق 
الختبار االستيعاب املفاهيمي يف بعد الشـر  والتوبـيح لصـاا 

 اجملموعة التيريبيةي.
 :على النحو اآلتيليمكن تفسير النتيجة السابقة 

  يعمـــل النمـــوذج علـــم تشـــيي  الطالبـــاا علـــم اســــتخدام
اعــــوار  والتفاعــــل  اخــــل اعصــــة الدراســــية جعلهــــن يشــــرحن   

م عـــن مـــن موقـــف  أو ويـــ ر  اســـتياباقن عـــن طريـــق مـــا يقـــد

مقطــــ  فيــــديو  أو صــــورة  تثــــري النقــــا  حــــول مــــا لــــديهن مــــن 
حصـــــيلة معرفيـــــة ســـــابقة  ومـــــا اســـــتيد علـــــيهن مـــــن مفـــــاهيم  

 ومصطلحاا عقدية جديدة.
  عــــاو  النمــــوذج الطالبــــاا علــــم لــــر  إجابــــاقن بشــــكل

ــــة الصــــحيحة   متعمــــق مــــ  التوبــــيح لطريقــــة توصــــلهن ل جاب
اهد  وال اهـــ  الشـــرعية  وذلـــن مـــن خـــالل االســـتدالل بالشـــو 

 واستنتاج األحكام العقدية من أ لتها التفصيلية.
  أتـــا  النمـــوذج للطالبـــاا التعـــرا علـــم ا ـــ اا الســـابقة

لـــديهن  ودديـــد أوجـــه املقارنـــة بـــ  املفهـــوم العقـــديف واملفـــاهيم 
املبا ة له؛  ا يؤهل الطالباا جلم  اإلجاباا الصحيحة عن 

يا ة التعــاريف صــيا ة صــحيحة الســؤال العقــديف املطــرو   وصــ
بأســـلوان  حبيـــت يكـــو  التعريـــف جامعـــاا  أيف: يشـــمل عيـــ  
مفر اا هدا املفهوم العقديف  مانعاا  أيف: مان  مـن أ  يـدخل 
يف التعريف ما ليس منه  دت توجيه وإرلا  املعلمة  وهـدا مـا 
يســــــعم إليــــــه النمــــــوذج مــــــن مســــــاعدة الطالبــــــاا علــــــم تقــــــد  

يحاا قائمــــــــة علـــــــم الفهــــــــم صـــــــيا اا  ولــــــــروحاا  وتوبـــــــ
 واالستيعاب  وليس علم جمر  اعفظ األصم والتلق .

في تنمية بعد التفسير في منهج  بحثفاعلية نموذج ال .3
 التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو 

مت التحقق من صحة الفرض الثالت الديف ين  علـم أنـه     
بـ   (α  ≤ 0.05 يال يوجد فرق  ال إحصائياا عند مستو  

توســطي  رجــاا اجملموعــة التيريبيــة  الــيت  رســت باســتخدام م
منـــــوذج الـــــتعلم البنـــــائي الســـــباعي(  واجملموعـــــة البـــــابطة  الـــــيت 
 رســــــت باســــــتخدام الطريقــــــة التقليديــــــة( يف التطبيــــــق البعــــــديف 

وقــد كشــفت الختبـار االســتيعاب املفـاهيمي يف بعــد التفسـريي  
 :النتائج عن اجلدول ا يت

 
 



 (م2019أكتوبر  /هــ1441الرياض  صفر   – 65 العد  – اجمللة السعو ية للعلوم الرتبوية

 

116 

 5 جدلل
 التوحيد منهج في( التفسير) المفاهيمي االستيعاب أبعاد اختبا  في لالتجريبية الضابطة المجموعة طالبات د جات متوسطي بين الفرق يوحح

 :البعد  التطبيق في

 مربع  إيتا قيمة )ت( د جات الحرية االنحراف المعيا   المتوسط العدد التطبيق

 

حجم التأثير قيمة 
(d) مقدا  حجم  مستوى الداللة

 تأثيرال
 كبري 0,05 2,40 0,59 9,45 63 0,84 10,27 33 التجريبية
 1,90 6,84 32 الضابطة

يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو  فــروق ذاا  اللــة إحصــائية 
( ب  متوسطي  رجـاا طالبـاا اجملموعـة 0,05عند مستو   

البــابطة واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لبعــد التفســري 
التوحيد لصاا التطبيق البعديف للميموعة التيريبية  يف منهج 

(  وهـو حيـم تـأنري كبـري  وهـد  2,40وقد بلد حيـم التـأنري  
النتييـــة تتفـــق مـــ  مـــا ور  مـــن  راســـاا ســـابقة  ومنهـــا  راســـة 

(  و  راسـة امل ـريب ـهـ1431(  و راسـة الفـايز  ـهـ1432العلي  
 (.ـه1432 
إ   إذإطـار نظـريف   كما تتفق هد  النتيية م  ما ور  مـن   

ا للمعلومــاا  مــن أجــل  بعــد التفســري يتطلــب اســتخداماا جديــدا
تقـــــد  تفصـــــيالا وترعـــــاا ذاا معـــــ  للمحتـــــو  العقـــــديف  
ويسعم للكشف عن ااهر األلفاظ واملعاين  وتبيا  مبمو ا  

 واإلفصا   ا تقتبيه الشواهد 
واأل لـــــة املرتبطـــــة باملســـــائل العقديـــــة مـــــن أحكـــــام  و الالا  

  .سباب لرعيةوأ
ذلـــن مت رفـــ  الفـــرض الصـــفريف وقبـــول الفـــرض  وبنـــاء علـــم 
( 0,05ييوجد فرق  ال إحصائياا عند مسـتو   البديل التاجم: 

بـــــــ  متوســـــــطي  رجـــــــاا اجملموعـــــــة التيريبيـــــــة  الـــــــيت  رســـــــت 
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي(  واجملموعـة البـابطة 

ة( يف التطبيـق البعـديف  اليت  رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـ
الختبار االستيعاب املفاهيمي يف بعـد التفسـري لصـاا اجملموعـة 

 ي.التيريبية
 :على النحو اآلتيليمكن تفسير النتيجة السابقة 

  قيام النموذج علم مرحلة التفسري اليت تقوم فيها الطالباا
بالتفاعــل مــ  املعلمــة؛ للتوصــل إىل تفســرياا ملعــاين املفــر اا  

ريفـــاا املفـــاهيم اجلديـــدة  وتوبـــيحها  وتقـــد  تفســـري وبنـــاء تع
ل جابــــاا  وإ ــــا  اعلــــول املمكنــــة عــــا  ومناقشــــة تفســــرياا 
ــــــــة فهــــــــم التفســــــــرياا   ا خــــــــرين  واالســــــــتماة للمعلمــــــــة حملاول
واستخدام املالحظاا يف تقد  التفسرياا من خالل األنشطة 

 اليت يتم تزويدهن اا يف أوراق العمل.
 م اســــــتنتاج علـــــــل األحكــــــام  وعقـــــــد قيــــــام النمــــــوذج علـــــــ

املقارنــــاا بــــ  املفــــاهيم العقديــــة الــــيت تســــاعد الطالبــــاا علــــم 
ســـهولة إيبـــا  ا يـــاا الـــيت تســـتحق التفســـري  وتبيـــا  معــــاين 
ــــة يف األ لــــة الشــــرعية؛ ممــــا ســــاعد  ــــب الل وي املفــــر اا  والرتاكي

 الطالباا علم تنمية تفكريهن فيما يرتب  ببعد التفسري.
 ا بتلخــي  املوبـوة العقــديف يف عــل أو  تكليـف الطالبــا

كلمــــاا قليلــــة تُــــ ز املعــــ   ودقــــق ال ــــرض منــــه  عــــزمز  ملكــــة 
التفســري لــديهن  أل ــا يف هــد  اعالــة تركــز علــم منــتج الفهــم  

 و ايته.
   عاو  منوذج التعلم البنائي السباعي الطالبـاا علـم الـرب

بــــ  نــــوة املفهــــوم العقــــديف  وحكمــــه بالــــدليل الشــــرعي الــــديف 
يستشــــهد عليــــه مــــن خــــالل معرفتهــــا  عــــاين املفــــر اا العقديــــة 
وتفســـرياقا  األمـــر الـــديف حقـــق عــــن أقصـــم  رجـــة مـــن الفهــــم 

 والتفسري للموبوة.
فتتي تنميتتة بعتتد التتتعلم البنتتائي الستتباعي فاعليتتة نمتتوذج  .4

 التطبيق في منهج التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو 
الديف ين   راب ض البالتحقق من صحة الفر  ا قام الباحث     

  ≤ 0.05علـم أنـه يال يوجـد فـرق  ال إحصـائياا عنـد مسـتو   
α)  بــــ  متوســــطي  رجــــاا اجملموعــــة التيريبيــــة  الــــيت  رســــت

باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي(  واجملموعـة البـابطة 
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 اليت  رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف 
وكشـــــفت   فـــــاهيمي يف بعـــــد التطبيـــــقيالختبـــــار االســـــتيعاب امل

 : يتالنتائج عن اجلدول ا 

 6جدلل 
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعة الضابطة لالتجريبية في اختبا  أبعاد االستيعاب المفاهيمي )التطبيق( في منهج التوحيد 

 :في التطبيق البعد 
االنحراف  المتوسط العدد التطبيق

 المعيا  
د جات 

مربع  قيمة )ت( لحريةا
 إيتا

حجم التأثير 
 (dقيمة )

مستوى 
 الداللة

مقدا  حجم 
 التأثير

 1,08 11,36 33 التجريبية
 2,36 7,72 32 الضابطة كبري 0,05 2,03 0,50 8,05 63

يتبـــــح مــــــن اجلـــــدول الســــــابق وجـــــو  فــــــروق ذاا  اللــــــة 
 إحصائية عند
ا طالبــــاا اجملموعــــة ( بــــ  متوســــطي  رجــــا0,05مســــتو   

البابطة  واجملموعة التيريبية يف التطبيـق البعـديف لبعـد التطبيـق 
يف مـــنهج التوحيـــد لصـــاا جملموعـــة التيريبيـــة  وقـــد بلـــد حيـــم 

(  وهو حيم تأنري كبري  وهد  النتيية تتفق م  2,03التأنري  
(  هـــ1432مـا ور  مـن  راســاا سـابقة  ومنهـا:  راســة العلـي  

 (.هـ1432(  و راسة الشمريف  هـ1432 و راسة امل ريب 
إ   إذكما تتفق هد  النتيية م  ما ور  من إطار نظريف       

بُعـــد التطبيـــق يركـــز علـــم اجلانـــب العملـــي؛ إذ تطبـــق الطالبـــة مـــا 
تعلمته يف مواقف جديدة وواقعية  وتبرب األمثلة علم ذلن؛ 
مما يساعدهن علم تقريـب املعـ  للمفـاهيم العقديـة  كمـا يعـ  

دا البعـــد يف اســـتخدام الطالبـــاا تطبيقـــاا حقيقيـــة  ومهـــام هـــ
أ ائيـــة أكثــــر ارتباطــــاا بــــاحملتو   مـــن خــــالل تقــــد  أوراق عمــــل 
تتبــــمن مواقــــف ومشــــكالا ةتلفــــة وجديــــدة؛ أيف قريبــــة مــــن 

 املواقف اليت تواجه الطالبة يف حياقا اليومية أو الواقعية. 
يف وقبــول وبنــاء علــم النتييــة الســابقة مت رفــ  الفــرض الصــفر 

الفــرض البــديل التــاجم: ييوجــد فــرق  ال إحصــائياا عنــد مســتو  
( ب  متوسطي  رجاا اجملموعة التيريبية  اليت  رست 0,05 

باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي(  واجملموعـة البـابطة 
 اليت  رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف 

مي يف بعـد التطبيـق لصـاا اجملموعـة الختبار االستيعاب املفاهي
 التيريبيةي.

 :على النحو اآلتيليمكن تفسير النتيجة السابقة 
  يركـــز منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي علـــم الفهـــم  ولـــيس

علــم األ اء فقــ   مــن خــالل مــا يقدمــه مــن تطبيقــاا و ــارين 
وأمثلـــة  ثـــل احملتـــو  العقـــديف وذلـــن يف لـــكل مواقـــف حياتيـــة 

يساعد علم توس  املعرفة لد  الطالبـة للموبـوة  وحقيقية؛ مما
 العقديف الديف تناولته علم حنو فّعال.

  ـــتعلم البنـــائي الســـباعي علـــميعمـــل دفيـــز البنـــاء  منـــوذج ال
املعــريف للطالبــاا واســتدعاء املعرفــة واملفــاهيم العقديــة مــن أجــل 

 تطبيقها واستخدامها يف مواقف جديدة.
 ي أنشـــطة وتـــدريباا  يقـــدم منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباع

ا ومثرياا لد  الطالبـاا  ممـا يزيـد مـن  افعيـتهن   ثل لي اا جديدا
 يف تطبيق املفاهيم العقدية يف مواقف جديدة.

  مرحلة التوس حيتويف منوذج التعلم البنائي السباعي علم  
يف هد  املرحلة يتم إتاحة الفرصة للطالباا لتوسي  فهمهن و 

راا املستهدفة  وتطبيقها يف واملها العقدية حول املفاهيم
وذلن ع  ممارسة مد  واس  من   جديدة عقديةمواقف 

 نشطة ومواقف التعلم اجلديدة.األ
فتتي تنميتتة ب عتتد التتتعلم البنتتائي الستتباعي فاعليتتة نمتتوذج  .5

اتصتتاذ المن تتو  فتتي متتنهج التوحيتتد لطالبتتات الصتتف األلل 
 الثانو 

يف يـن  قام الباحثا  بالتحقق من صحة الفـرض ا ـامس الـد
  ≤ 0.05 علـم أنـه يال يوجـد فـرق  ال إحصـائياا عنـد مسـتو  

α)   بـــ  متوســـطي  رجـــاا اجملموعـــة التيريبيـــة  الـــيت  رســـت
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باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي(  واجملموعـة البـابطة 
 اليت  رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة( يف التطبيـق البعـديف 

وقـــد  بعـــد ياختـــاذ املنظـــوري  الختبـــار االســـتيعاب املفـــاهيمي يف 
 :كشفت النتائج عن اجلدول ا يت

 7جدلل 
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعة الضابطة ل التجريبية في اختيا  أبعاد االستيعاب المفاهيمي )اتصاذ المن و ( في منهج 

 التوحيد في التطبيق البعد .

االنحراف  المتوسط العدد التطبيق
 المعيا  

جات د  
حجم التأثير  مربع إيتا قيمة )ت( الحرية

 (dقيمة )
مستوى 
 الداللة

مقدا  حجم 
 التأثير

 0,73 2,82 33 التجريبية
 0,95 2,93 32 الضابطة كبري 0,05 7,67 0,69 0,57 63

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 لصـاا اجملموعـة التيريبيـة  وقـد بلـد 

( وهــو حيــم تــأنري كبــري  وهــد  النتييــة 7,67حيــم التــأنري  
تتفــق مــ  مــا ور  مــن  راســاا ســابقة  ومنهــا  راســة احمليميــد 

(  و راســـــة امل ـــــريب هــــــ1432اســـــة الشـــــمريف  (  و ر هــــــ1434 
 (.هـ1432 
إ   إذكما تتفق هد  النتيية م  ما ور  من إطار نظريف    

بُعـــد اختـــاذ املنظــــور يركـــز علــــم ر يـــة املشــــكالا العقديـــة مــــن 
منظـــــور نقـــــديف يف بـــــوء األ لـــــة الشـــــرعية ومقاصـــــدها  كمـــــا 
يســــاعد الطالبـــــاا علـــــم تقــــد  املعلومـــــاا املرتبطـــــة بـــــاملفهوم 

يــــد  وعالقتهــــا باملفــــاهيم األخــــر   ومناقشــــتها للقبــــايا  اجلد
واملشـــــكالا واملســـــائل العقديـــــة املعاصـــــرة يف اجملتمـــــ  املتعلقـــــة 

 باملفاهيم العقدية يف إطار حدو  الشريعة اإلسالمية.
وبنــــاء علــــم ذلــــن مت رفــــ  الفــــرض الصــــفريف وقبــــول الفــــرض 
ــــــد مســــــتو   ــــــاجم: ييوجــــــد فــــــرق  ال إحصــــــائياا عن ــــــديل الت الب

بـــــ  متوســــــطي  رجــــــاا اجملموعــــــة التيريبيــــــة  الــــــيت  (0,05 
 رسـت باسـتخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي(  واجملموعــة 
ــــــة( يف  البــــــابطة  الــــــيت  رســــــت باســــــتخدام الطريقــــــة التقليدي
التطبيــق البعــديف الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي يف بعــد اختــاذ 

 املنظور لصاا اجملموعة التيريبيةي. 
 :علم النحو ا يتيية السابقة وميكن تفسري النت

  اســتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي ســاعد الطالبــاا
علم تعلم املفاهيم العقديـة بطريقـة أصـيلة وماتعـة  مـن خـالل 
تقريبهـــــا يف صـــــورة مواقـــــف ومشـــــاهد عقديـــــة  ويطلـــــب منهـــــا 
اختيــار التصــرا الشــرعي الســليم  و ييــز  عــن بقيــة التصــرفاا 

 تنميتها لد  الطالباا. ا اط ة؛ مما ساهم يف
  أ  التعلــــيم بنمــــوذج الــــتعلم البنــــائي الســــباعي هــــو عمليــــة

ا عقلياـــا  إذ يؤكـــد النمـــوذج علـــم الـــدور  نشـــطة تتطلـــب جهـــدا
النش  للطالباا يف التعلم  و علهن متفاعالا مما يؤ يف إىل 
أ  يكــو  التعلــيم والــتعلم أكثــر فاعليــة  وهــدا بــدور  أكســب 

ار األحكـــام الشـــرعية الصـــحيحة الطالبـــاا القـــدرة علـــم إصـــد
 للمسائل العقدية املطروحة.

  األنشــطة املتنوعـــة الـــيت يتكـــو  منهــا منـــوذج الـــتعلم البنـــائي
السباعي  واعوار واملناقشة والعمل اجلماعي  كل ذلن ساعد 
ــــاا علــــم املشــــاركة يف عــــرض املواقــــف املرتبطــــة باملــــا ة  الطالب

ارة التنـافس يف طـر  الدراسية  والوقائ  واألحداهب اجلارية  وإن
األفكــار واعلــول واملقرتحــاا  واختــاذ نقــد لــرعي ذيف معــ ؛ 
ممــا أســهم بشــكل فعــال يف جــدب الطالبــاا للــدروس  وإنــارة 
ــــــتعلم  مــــــن خــــــالل إجنــــــاز األنشــــــطة  ــــــتهن املســــــتمرة يف ال ر ب
واملشــاري  املختلفــة املقدمــة عــن يف  ليــل املعلمــة  األمــر الــديف  

ــــــه األنــــــر الوابــــــح يف فاع ليــــــة بعــــــد اختــــــاذ املنظــــــور يف كــــــا  ل
 النموذج.

   إ  منـــوذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي يقـــيم عالقـــة قويـــة بـــ
الطالبـــــة  وتكـــــوين وجهـــــة نظـــــر ناقـــــدة  فييعلهـــــا جـــــزءاا مـــــن 
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الطالبــة  وليســت منفصــلةا عنهــا  وهــدا هــدا مهــم يف دقيــق 
الفهــم  فالطالبـــة عنـــد مرورهـــا  ـــرحليت التمديـــد والتبـــا ل ومـــن 

النظـر املختلفـة الناقـدة الـيت ال ختـرج عـن  خالل طـر  وجهـاا
إطـــــار الشـــــريعة اإلســـــالمية الصـــــحيحة للقبـــــايا واملشـــــكالا 
ـــرواب   والعالقـــاا بـــ  األلـــياء  ـــراز ال ـــة إلب املطروحـــة يف حماول

 ف  ا تعمل علم تكوين عالقاا جديدة.

 التوصيات لالمقترحات
يف بوء ما أسفر عنه البحت اعاجم من نتائج ف نه يوجد 

 : عة من التوصياا تتمثل يفجممو 
   بـرورة اســتفا ة ةططــي املنــاهج مــن منــوذج هــدا البحــت

 وتطوير مناهج التوحيد لطالباا املرحلة الثانوية يف بوئه.
   تبـــم  أبعـــا  االســـتيعاب املفـــاهيمي يف مـــنهج التوحيـــد

وتشــيي  الطالبــاا علــم ممارســة هــد  األبعــا  ممارســة علميــة  
املبـــمنة يف  ليـــل املعلمـــة عـــدا  مـــن خـــالل األنشـــطة اإلنرائيـــة

 البحت.
  العلــــوم  عيــــ االهتمــــام بتصــــميم وبنــــاء أنشــــطة إنرائيــــة يف

الشــــرعية ومــــن بينهــــا التوحيــــد  علــــم أ  يكــــو  لكــــل نشــــاع 
 هدا  وإجراءاا  ونواتج ُيسعم لتحقيقها.

  بـــرورة بنـــاء أ لـــة املعلمـــاا يف منـــاهج الرتبيـــة اإلســـالمية
أ  ين  يف   و لبنائي السباعياملختلفة يف بوء منوذج التعلم ا

أ لة املعلماا علم مد  الرتكيز الديف حظي به كـل بُعـد مـن 
أبعــا  االســتيعاب املفــاهيمي  حبيــت يكــو  كالــفاا للمعلمــاا 

 لرتكيز انتباههن عليها  وتأكيدهن عا.
  عامــــــة  ومعلمــــــاا تــــــدريب معلمــــــاا الرتبيــــــة اإلســــــالمية

لم البنـائي الـيت سرتاتييياا  ومنـاذج الـتعاالتوحيد خاصة علم 
 تستثري أبعا  االستيعاب املفاهيمي.

  تزويـــد املعلمـــاا بـــدليل املعلمـــة باســـتخدام منـــوذج الـــتعلم
البنــائي الســباعي  مــ  توبــيح األســاس العلمــي الــديف انبثقــت 
منه هد  النماذج  و ورها يف دقيـق نـواتج تعلـم مر ـوب فيهـا 

 لد  الطالباا.

 الســــــــتيعاب بــــــــرورة اســــــــتفا ة املعلمــــــــاا مــــــــن اختبــــــــار ا
املفـــاهيمي؛ لقيـــاس مســـتو  االســـتيعاب املفـــاهيمي يف مـــنهج 

 التوحيد لد  الطالباا.
 نمــــــــاذج بــــــــرورة أ  ُ  ــــــــدم مشــــــــرفاا الرتبيــــــــة اإلســــــــالمية ب
سرتاتييياا التعلم اعديثة  ومن بينها منـوذج الـتعلم البنـائي او 

 السباعي؛ ليستطعن توجيه املعلماا بشكل صحيح.
 ة أبعـا  االسـتيعاب املفـاهيمي  ــا بـرورة الرتكيـز علـم تنميــ

يعيــنهن علــم حســن اســت الل هــد  األبعــا  يف حيــاقن العامــة 
 وا اصة.

ويف بـــوء نتـــائج البحـــت  وتوصـــياته ف نـــه يوجـــد جمموعـــة مـــن 
 : املقرتحاا تتمثل يف

فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنميـة االسـتيعاب  .1
 ختلفة. املفاهيمي لطالباا املراحل الدراسية امل

فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تعديل التصـوراا  .2
 البديلة يف املفاهيم العقدية لطالباا املرحلة املتوسطة.

ـــتعلم البنـــائي الســـباعي يف تنميـــة التفكـــري  .3 فاعليـــة منـــوذج ال
ــــــد  ــــــأملي يف مــــــنهج التوحي االســــــتقرائي ومهــــــاراا التفكــــــري الت

 لطالباا املرحلة الثانوية.
وذج الـــتعلم البنـــائي الســـباعي يف تنميـــة املفـــاهيم فاعليـــة منـــ .4

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 الــدكاءاا  .7
املتعــــد ة  واملهــــاراا اعياتيــــة يف مــــا ة التوحيــــد لــــد  مراحــــل 

 التعليم املختلفة.
ســرتاتييياا أخــر  للــتعلم البنــائي  ــري تلــن الــيت افاعليــة  .8

فــاهيمي  ور ا يف البحــت  ومعرفــة أنرهــا علــم االســتيعاب امل
 وتقدير الداا وااليا .
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سرتاتييية  ورة التعلم السباعية افاعلية  .هـ(1435  .أكرم  حبة أمحد المراجع 
يف تصويب التصوراا لبع  مفاهيم العقيدة وبقاء أنر التعلم لد  

  (35جملة الباحت اجلامعي    .طالباا الصف األول الثانويف  دينة جدة
105-143 

مد  دصيل طالب الصف األول  هـ(.1430امد.  اعامد  عبد ا  ح
رسالة ماجستري  .الثانويف املفاهيم العقدية الوار ة يف كتاب التوحيد املقرر

 ري منشورة  قسم املناهج وطرق التدريس  كلية العلوم االجتماعية  
 جامعة اإلمام حممد بن سعو : الرياض.

ىل الفهم واالستيعاب. إاملناهج املتعد ة والطريق  .هـ(1427  .حس   حممد
 الع :  ار الكتاب.

فاعلية منوذج مقرت  لتدريس العلوم وفق مدخل  .هـ(1431  .اعسي   عيلة
التعلم النش  يف تنمية االستيعاب املفاهيمي وتنظيم الداا والدافعية 

رسالة  كتورا   ري منشورة    .توس املللتعلم لد  طالباا الصف الثاين 
 الرمحن: الرياض. عة األمرية نورة بنت عبدكلية الرتبية  جام

  أنر برنامج حموسب يواف اسرتاتييية .هـ(1430  .ا بريف  ند 
Seven E's   البنائية يف تنمية مهاراا التفكري العليا ملا ة التكنولوجيا

رسالة ماجستري  ري  .لد  طالباا الصف الساب  األساسي ب زة
لية الرتبية  اجلامعة اإلسالمية: منشورة  قسم املناهج وطرق التدريس  ك

  زة.
سرتاتييياا تدريس االنظرية البنائية و  .(2007  .زيتو   عايش حممو 

 األر  :  ار الشروق. العلوم.
مد  ممارسة معلماا العلوم الشرعية باملرحلة  .هـ(1430  .ميا إالسحيباين  

ة ماجستري رسال .املتوسطة ملهاراا التفكري اإلبداعي يف أ ائهن التدريسي
االجتماعية  جامعة اإلمام حممد   ري منشورة  قسم الرتبية  كلية العلوم

 بن سعو : الرياض.
سعا ة  جو ا؛ وعقل  فواز؛ وزامل  جمديف؛ والتيه  عيل؛ وأبو عرقوب  

عما :  ار التعلم النش  ب  النظرية والتطبيق.  .(2006  .هد 
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 Seven E'sفاعلية  ورة التعلم املعدلة ( ـه1429  .القباة  لونا حسن

يف التحصيل يف ما ة العلوم واالياهاا حنوها لد  طالباا الصف 
رسالة ماجستري  ري منشورة كلية العلوم الرتبوية   .الثامن األساسي

 جامعة دل البيت: األر  .
عا اا العقل  .(2005  .قطامي  يوسف حممو ؛ عمور  أميمة حممد
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فعالية  ورة التعلم يف تنمية االستيعاب  .(ـه1434  .احمليميد  ابتسام

املفاهيمي لد  طالباا الصف األول الثانويف يف مقرر اعديت والثقافة 
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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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متوسط في ضوء معايير جودة التحليل محتوى الدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول 

 وحدات التعلم الرقمية
 الرب المصعبي زهره بنت عبد

 كلية الرتبية جبامعة جنران

 جبر بن محمد الجبر
 جبامعة امللك سعودكلية الرتبية 

 هـ7/9/1440 وقبل - هـ25/5/1440 قدم للنشر

 
توسـط  املهدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى حتقق معايري جودة وحـدا  الـتعلا الرقميـة يف الـدروس الرقميـة ملقـرر العلـوم للصـف األول المستخلص: 

للمعـايري  وثثـل متمـل الدراسـة وعينتـي يف حيـل وحـدا  الـتعلا الرقميـة املكونـة للـدروس إىل جانب التعرف على أكثر أنواع وحدا  التعلا الرقمية حتقيًقـا 
يل إليها رموز االسـتاابة الرـريعة   ( املدرجـة يف كتـاب اللالـب لعلـوم الصـف األول QR Codesالرقمية يف موقل "عني بوابة التعليا الوطنية"  واليت حتح

  ولتحقيـق أهـداف الدراسـة س اسـت دام املـنهص الولـفي التحليلـي مـن  ـ ل ه1440-1439عام الدراسـي طبعة ال -املتوسط  الفصل الدراسي األول 
التـــدريص أســلوب حتليــل ا،تــوى  وسلــك باســت دام بلاقــة حتليـــل حمتــوى يف ضــوء ســتة معــايري جلــودة وحــدا  الـــتعلا الرقميــة وفًقــا لقواعــد التقــدير ربــاعي 

إضــافة إىل سلــك فقــد س التحقــق مــن لــدس أداة الدراســة عــن طريــق لــدس ا،كمــني  و با ــا  رــاب (  Achieveوالصــادرة عــن م سرــة ) شــيف  
لا  احلرــابية. معامـل الثبـا  بـا ت ف ا،للـني. وقـد س اســت دام املعاجلـا  ااحصـابية املللوبـة الـيت  تناسـب مــل أسـيتلة الدراسـة والـيت ثثلـت يف املتوسـ

بلـــ   إستوســـط حتققــت بتقـــدير قــو   املجــودة وحــدا  الـــتعلا الرقميــة للـــدروس الرقميــة ملقـــرر علــوم الصــف األول  وقــد أرهــر  نتـــابص الدراســة أن معـــايري
( و قـدير متميــيف  يف حــني  2.6(  حيــك كــان معيـار "جــودة التقنيــا  التفاعليـة" أعلــى املعــايري حتقًقـا  توســط حرــاإل  1.58املتوسـط احلرــاإل ااحـا   
(  كما أرهـر  النتـابص أن وحـدا  الـتعلا الرقميـة مـن 1.04ملمارسة والتعليا" األقل حتقًقا بتقدير حمدود و توسط حراإل  كان معيار "جودة  دريبا  ا

كانت وحدا  التعلا الرقمية مـن نـوع "فيـديو   يف حني( و قدير قو   2.14نوع " الدرس" كانت أكثر أنواع الوحدا  حتقيًقا للمعايري  توسط حراإل  
 ( و قدير حمدود.1.04ركة"  أقل الوحدا  حتقيًقا للمعايري  توسط حراإل  الرسوم املتح

 الدروس الرقمية  وحدا  التعلا الرقمية  معايري جودة وحدا  التعلا الرقمية.: الكلمات المفتاحية
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  مقدمة:

سرتا ياًيا لألنظمة التعليا هدفًا ال دمص التقنية يف ميث  
التعليمية  نتياًة ملا يرت ب عليي من نتابص مهمة  تمثل يف دعا 
وحترني العمليا  التعليمية التعلمية  و فض التكلفة باملقارنة 

 وفر املصادر الرقمية الوقت واجلهد يف  إسمل املصادر الورقية 
ءة من   ل عمليا  التصميا واانتاج والتعديل  ورفل الكفا

  لوير مواد  عليمية عالية اجلودة.
فقد أشار  عدة دراسا  إىل أن املتعلمني حيققون  علًما 
أفضل عند  وريف التقنية يف التعليا  شاهني والنمر وغنيا  

(  كما أن هلا دورًا إجيابًيا يف  عليا 2015؛ اجلريو   2014
التعلا   العلوم نتياة أل رها يف  عيفييف جوانب متعددة لعملية

مثل: التحصيل الدراسي والدافعية واالجتاها  والتغري 
 (.(Koch, 2009; Lee et al., 2011 املفاهيمي

إىل  يرعى التعليا يف القرن احلاد  والعشرين ونظرًا ألن
للنااح يف عامل متغري وموجي بالتقنية من  املتعلمنيإعداد حيل 

  ل  وفري وسابل متنوعة لتنمية املهارا  اليت حيتاجون إليها  
مبادرا  لدمص التقنية يف التعليا بشكل كلي أو عدة رهر  
 الصفمن   ل  وفري بييتا   علا مرنة وممتدة خلارج   جيفبي

وعة الدراسي يتا الدمص فيها بني املصادر الرقمية وامللب
 Howell & Donnell, 2017) وقد أحد ت  قنية التعليا حتواًل  

يتا  قدمي ا،توى التعليمي إس يف املفهوم التقليد  للكتاب؛ 
مثل:  و ييفا   فاعلية  من   ل وحدا   علا رقمية ألغر

  ويتللب التحول مقاطل الفيديو  وا،اكاة  والتقييما 
 ,Xie, Kim)  اجلودة الناجح  وفر الولول ،توى رقمي عا

Cheng, & Luthy, 2017). 
ويف اململكة العربية الرعودية ثثل زيادة فعالية التقنية يف 
رفل مرتويا  األداء وحتريني  هدفًا اسرتا ياًيا ملشروع 
االسرتا ياية الوطنية لتلوير التعليا العام الذ  أطلق يف العام 

ير بوابة  لو   و تضمن سياسا  حتقيق هذا اهلدف م2013

  و لوير ا،توى االكرتوين التفاعلي  وزارة التعليا الوطنية
 الرتبية والتعليا و لوير  د. .(.
هـ س إضافة رميف 1440-1439ويف طبعة العام الدراسي 

( لكل درس يف Quick Response Codeاالستاابة الرريل  
يرتليل املتعلا من   لي االنتقال إىل  إسالكتب الدراسية  

الدروس الرقمية املتاحة عرب موقل "عني بوابة التعليا الوطنية" 
(  وبالنربة للدروس الرقمية اخلالة  قرر 2018 الشع ن  

توسط  فقد س  صميا كل درس  يك املعلوم الصف األول 
يتكون من مموعة من وحدا  التعلا الرقمية   شمل نر ة 

رتونية للدرس من الكتاب املقرر  ومقاطل فيديو لعرض إلك
الدروس  ومقاطل فيديو رسوم متحركة لعرض املفاهيا املر بلة 
بالدرس  وأنشلة و قييما   فاعلية  عني بوابة التعليا 

 الوطنية  د. .(.  
و كمن أمهية وحدا  التعلا الرقمية يف دورها يف دعا 

ا  كمتعلمني نشلني يف املتعلمني الكتراب املعارف واملهار 
بييتة  عاونية  وبناًء على سلك  ال بد أن  كون وحدا  التعلا 

(   Hadjerrouit, 2011 الرقمية لاحلة ل ست دام  ربويًا و قنًيا 
كما  راها عملية التقييا البعد  جلود ا يف حترني عمليا  

يرتفيد القابمون عليها من نتابص التقييا  إسالتصميا املرتقبلية 
(  بااضافة Leacock & Nesbit, 2007 التلوير والتحرني  يف

إىل أن قياس اجلودة الرتبوية لوحدا  التعلا الرقمية ميثل عامً  
 & Gordillo, Barra)أساسًيا يف جناح التعليا االكرتوين  

Quemada, 2014. 
ويف ضوء سلك س  لوير معايري متنوعة لتقييا اجلودة 

ا الرقمية  واليت  شمل ما يتعلق بكل الرتبوية لوحدا  التعل
من: األهداف  وا،توى  والتقييا  واألنشلة  و صابص 

 ;Leacock & Nesbit, 2007; Hadjerrouit, 2011املتعلمني  

Achieve, 2011: Kay, 2011  و عد املعايري اليت طور ا  )
( من أكثرها انتشارًا  كما ميكن Achieve م سرة ) شيف 

 (.Yuan & Recker, 2018ماال  دراسية خمتلفة   لبيقها على 
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  مشكلة الدراسة:
حيظى دمص التقنية يف التعليا باهتمام متيفايد نظرًا للنتابص   

ااجيابية اليت حيققها جلميل عنالر املوقف التعليمي  كما أن 
لتوريف وحدا  التعلا الرقمية أمهية  الة يف  عليا العلوم  

 شري نتابص الدراسا  إىل أن هلا أ رًا إجيابًيا على: التحصيل  إس
الدراسي  وعمق املعرفة العلمية  والثقة بالقدرة على  علا 
العلوم  و نمية املفاهيا العلمية  واالجتاه حنو دراسة العلوم 

 Kilic & Gurol, 2011  ؛ 2017؛ عمر  2013؛ اليفهراين
وحدا  التعلا الرقمية (. و تضح أمهية جودة 2018العتييب  

نتياًة لدورها األساسي يف حتقيق األهداف املرجوة من دمص 
التقنية يف التعليا  وهو ما أكده كل من ليكوك ونيربت 

 Leacock & Nesbit, 2007  ؛ 2013(؛ وإبراهيا و) رون)
؛ وشيي (Kay, 2011(؛ وكا   Hadjerrouit, 2011وهادجرو   
 (.Xie et al., 2017و) رون  

و ا أن  لوير ا،توى االكرتوين التفاعلي حيقق هدف 
"زيادة فعالية التقنية يف رفل مرتويا  األداء وحتريني" من 

 وزارة التعليا و لوير   األهداف الوطنية االسرتا ياية للتعليا
د. .(  ونظرًا حلدا ة إضافة الدروس الرقمية عرب بوابة التعليا 

ملكة العربية الرعودية  وانل قًا الوطنية ملقررا  العلوم يف امل
من أن مال دمص التقنية يف  عليا العلوم ميثل أولوية  ثية عالية 

(  وبناًء على التوليا  اليت دعت إىل 2012 الشمراين  
إجراء البحوث والدراسا  حول معايري ا،توى التعليمي 

(  فإن مشكلة هذه الدراسة 2011الرقمي  حممد واجل د  
 الكشف عن حتقق معايري جودة وحدا  التعلا  تحدد يف
 توسطاملالدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف األول الرقمية يف 

 يف اململكة العربية الرعودية.

  أسئلة الدراسة:
 :ثثلت أسيتلة الدراسة فيما يأيت

ما مدى حتقق معايري جودة وحدا  التعلا الرقمية يف  .1
يف  املتوسطاألول علوم الصف  الدروس الرقمية ملقرر

 اململكة العربية الرعودية؟

ما أكثر أنواع وحدا  التعلا الرقمية املكونة للدروس   .2
حتقيًقا ملعايري  املتوسطالرقمية ملقرر العلوم للصف األول 

 جودة وحدا  التعلا الرقمية؟

  أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى حتقق معايري جودة 

الدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف وحدا  التعلا الرقمية يف 
  إىل جانب التعرف على أكثر أنواع وحدا  املتوسطاألول 

 التعلا الرقمية حتقيًقا للمعايري.

  أهمية الدراسة:
 :على النحو اآليتميكن  وضيح أمهية الدراسة 

فيد يف  وجيي اهتمام امل تصني حنو معايري ميكن أن   .1
اجلودة اليت ينبغي حتققها يف وحدا  التعلا الرقمية 

 اخلالة  ناهص العلوم.

الدروس الرقمية  لوير حترني و يف  فيد نتاباها قد  .2
ملناهص العلوم  من   ل التعرف على مدى حتقق معايري 

 جودة وحدا  التعلا الرقمية فيها.

  حدود الدراسة:

اقتصر  الدراسة على حتليل وحدا  التعلا الرقمية   
املكونة للدروس الرقمية يف موقل "عني بوابة التعليا الوطنية"  

( املدرجة QR Codesواليت حتيل إليها رموز االستاابة الرريعة  
-يف بداية كل درس يف كتاب علوم الصف األول املتوسط 

-1439طبعة العام الدراسي  -الفصل الدراسي األول 
 .ه1440
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  مصطلحات الدراسة:
   (: Quick Response Codeرمز االستجابة السريع ) -1

يعرف على أني شكل  نابي األبعاد مشابي للباركود 
التقليد  ويتمييف عني برعتي الت يفينية اليت  رتاوح بني 

( حرفًا  وميكن قراءة هذه األشكال 4000-7000 
 QRالرموز   بواسلة برامص أو  لبيقا  خمصصة لقراءة

Code Reader وعلى مرتوى الصف الدراسي ثثل  )
رموز االستاابة الرريعة حلقة ولل بني الكتب الورقية 

يتا  يفويد الدروس بالروابط   إسوشبكة اانرتنت  
 & Robertsonكمصادر لدعا وإ راء  علا الل ب  

Green, 2012.) 
 عبارة عن  نظيا (:Digital Lessonsالدروس الرقمية ) -2

للصي  الرقمية للمواد التعليمية واليت  شمل النصوص  
والكتب الدراسية  ومقاطل الفيديو  والتراي   

 ,foxالصو ية  والرسوم املتحركة  وا،اكاة  والتقييما   

2018 & Jones.) 

 عرف إجرابًيا أهنا: الدروس املتاحة عرب موقل "عني بوابة و 
 رموز االستاابة الرريعةواليت حتيل إليها التعليا الوطنية"  

 QR Codes )األول املتوسط علوم الصف  يف كتاب املدرجة- 
-1439طبعة العام الدراسي  -الفصل الدراسي األول 

 ه.1440
(: Digital Learning Objects)وحدات التعلم الرقمية  -3

( بأهنا "عبارة عن أجيفاء لغرية من 2017يعرفها عمر  
رقمية؛  يك ميكن ا،توى التعليمي مصممة بصورة 

إعادة است دامها يف بييتا  متنوعة لتحقيق هدف 
 (.108 عليمي واضح حمدد"  ص 

و عرف إجرابًيا أهنا: وحدا  التعلا الرقمية اليت  تكون 
  األول املتوسطمنها الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف 

واملكونة من مخرة أنواع  هي: الدرس  فيديو عرض الدرس  
 حركة  النشاط  قيا نفرك.فيديو رسوم مت

 Qualityمعايير جودة وحدات التعلم الرقمية ) -4

Standards of Digital Learning Objects:)  عرف 
إجرابًيا يف هذه الدراسة على أهنا: مموعة معايري جودة 

الصادرة عن م سرة ) شيف وحدا  التعلا الرقمية 
 Achieve)  م  و شمل ستة معايري  هي: 2011عام

التوافق مل أهداف الدرس  جودة شرح املوضوع  درجة 
جودة التقييا  جودة التقنيا  التفاعلية  جودة  دريبا  

 املمارسة والتعليا  الفرص لتعلا أعمق.

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:

التعلا االكرتوين و لوير واست دام الدروس  يعد   
لتعليا   االكرتونية من أها  لبيقا  دمص التقنية يف ا

 Peeraer & Van, 2012  )فيد الدراسا  بأن التعلا القابا  إس 
على ا،توى التعليمي الرقمي يقدم حلواًل متعددة لبعض 
مشك   التعليا مثل ضعف دافعية املتعلمني و ركييفها  
وسلك ألن التعلا االكرتوين يوفر مناهص  فاعلية عرب شبكة 

ا يايا   فريد التعلا اانرتنت  كما يراها يف  لوير اسرت 
؛ العبيد 2013وزيادة البدابل املتاحة هلا  لرب  واجلهين 

(. 2017؛ الشقرة ومشوط  2015؛ اجلريو   2015والشايل 
هذا وقد ألبح  صميا الدروس االكرتونية يعتمد على 
مد ل وحدا  التعلا الرقمية  إس ثثل هذه الوحدا  أدوا  

كما أن  لوير ا،توى التعليمي قوية لبناء املواد التعليمية   
الرقمي على هييتة أجيفاء ي د  انتاج مواد  عليمية عالية اجلودة 
 تاح عرب اانرتنت و ت ءم مل احتياجا  املتعلمني واملواقف 

؛ 2012؛  ليل و) رون  2011التعليمية امل تلفة  طلبة  
Albeanu & Popentiu, 2012  (.2013؛ إبراهيا و) رون 

ا  التعلا الرقمية على أهنا مصادر  علا و عرف وحد
رقمية جتمل بني النصوص والصور وأنواع أ رى من الوسابط 

 & Leacockوميكن إعادة است دامها يف املواقف التعليمية  

Nesbit, 2007   ويعرفها كا  )Kay, 2011  بأهنا أدوا )
نرتنت  دعا  علا مفاهيا معينة من   ل  فاعلية على اا
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جيي العمليا  املعرفية لدى الل ب  يتضح مما سبق  عيفييف و و 
أن وحدا  التعلا الرقمية عبارة عن مصادر رقمية متنوعة 

 مصممة هبدف دعا املتعلمني  ا يت ءم و صابصها.
عدة  صابص  ميكن و تمييف وحدا  التعلا الرقمية ب

 :إحاهلا فيما يأيت
إمكانية اجلمل بني عدة عنالر مثل الصور ومقاطل   .1

الفيديو لبنابها  أو بني عدة وحدا   علا رقمية لتكوين 
وحدة  علا رقمية جديدة  كما ميكن إعادة است دامها 

 Wiley, 2002.) 

التفاعلية  والولول  والرتكييف على مفاهيا حمددة   .2
 (.Kay, 2011والدعابا التعليمية سا  املعىن  

ين يف احلاا والتعقيد  فقد  كون وحدا  قابمة التبا .3
بذا ا أو ثثل جيفءًا من درس أو مقرر إلكرتوين  طلبة  

2011.) 

يتا الدمص فيها بني أبعاد  إس كوين نظام لدعا التعلا  .4
 (.Hadjerrouit, 2011ا،توى والرتبية والتقنية  

اشتمال وحدا  التعلا الرقمية على الصور  والتلبيقا   .5
 ,Achieveة  والدروس  والوحدا   والتقييما   املصغر 

2011.) 
وبالنربة لتعليا العلوم  فقد أشار  بعض الدراسا  إىل 
األ ر ااجياإل الست دام وحدا  التعلا الرقمية  ومنها: دراسة  

 ( اليت هدفت إىلKilic & Gurol, 2011  كيليك وغورول
ا الرقمية ا بوحدا  التعلع  الكشف عن أ ر  دريس العلوم املد

يف التحصيل  وبقاء أ ر التعلا  واالجتاه  والدافعية  والتصورا  
  املتوسطحول مادة العلوم لدى ط ب الصف األول 

و وللت الدراسة إىل أن الل ب يفضلون هذه اللريقة يف 
التدريس نتياة أل رها ااجياإل يف التعلا والتذكر  كما أن 

كاة واألسيتلة كانت الوحدا  اليت  ضمنت األلعاب وا،ا 
 أفضل من وجهة نظر املعلمني والل ب.

( للتعرف على أ ر 2013كما سعت دراسة اليفهراين  
 وريف كابنا  التعلا الرقمية بربامص التعلا االكرتوين يف 

 فقدحترني حتصيل العلوم لدى طالبا  املرحلة املتوسلة  
 وللت الدراسة إىل وجود فروس سا  داللة إحصابية عند 

( بني متوسلا  درجا  طالبا  α≤0.01مرتوى داللة  
اجملموعة التاريبية وطالبا  اجملموعة الضابلة يف اال تبار 

 التحصيلي البعد   لصاحل اجملموعة التاريبية.

( للكشف عن أ ر  دريس 2017وأجريت دراسة عمر  
العلوم باست دام وحدا  التعلا الرقمية يف  نمية مرتوى عمق 

العلمية  والثقة بالقدرة على  علا العلوم  والكشف عن املعرفة 
الع قة بينهما لدى ط ب الصف الثاين املتوسط  دينة أهبا. 
وكشفت النتابص عن فاعلية  دريس العلوم باست دام وحدا  

 نمية  لك املتغريا   كما أوضحت النتابص  التعلا الرقمية يف
 مرتويا  عمق وجود ع قة إجيابية سا  داللة إحصابية بني
 املعرفة العلمية والثقة بالقدرة على  علا العلوم.

( إىل معرفة أ ر وحدا  2018وهدفت دراسة العتييب  
التعلا الرقمية يف  نمية املفاهيا الكيميابية  والتعرف على 
االجتاه حنو الكيمياء لدى طالبا  املرحلة الثانوية  دينة 

 وحدا  التعلا الرقمية  الرياض  و وللت الدراسة إىل أن  أ ري
يف كان إجيابًيا بدرجة مر فعة يف  نمية املفاهيا الكيميابية  

كان  أ ريها على االجتاه حنو الكيمياء إجيابًيا بدرجة   حني
 متوسلة.

 معايير جودة وحدات التعلم الرقمية:
يشمل  قومي ا،توى التعليمي الرقمي عدة أبعاد   شتمل  

على: جودة ا،توى  والبعد الرتبو   واالست دام التقين  
. وي كد هادجرو  (Xie et al., 2017)والتوافق مل املعايري 

 Hadjerrouit, 2011 على أن  قومي جودة وحدا  التعلا )
بل جيب  الرقمية جيب أال يقتصر على اجلانب التقين فقط 

وفيما يتعلق بالبعد الرتبو   الرتكييف على  عيفييف فعاليتها الرتبوية.
الست دام وحدا  التعلا الرقمية  قامت م سرة ) شيف 

يف عام  (Achieve األمريكية املت صصة يف اال ح التعليمي 
م  وبالتعاون مل عدة واليا  بتلوير مثانية معايري 2011

تعلا الرقمية   يك يتا  قدير لتقدير جودة وفعالية وحدا  ال
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( رباعي Rubric  وفر كل معيار باست دام سلا  قدير 
 : على النحو اآليتالتدريص  وميكن  وضيح هذه املعايري 

 Degree of Alignment to درجة التوافق مل املعايري  .1

Standards يلبق هذا املعيار على وحدا  التعلا :)
ل معايري حمددة للمادة الرقمية اليت يقرتح أهنا  توافق م

يرت دم سلا  قدير املعيار لتقدير درجة  إسالدراسية  
  وافق وحدة التعلا الرقمية مل معايري املادة الدراسية.

 Quality of Explanation of theجودة شرح املوضوع   .2

Subject Matter يلبق هذا املعيار على وحدا  التعلا :)
يرت دم سلا  إس  الرقمية املصممة لشرح موضوع دراسي

 قدير املعيار لتقدير الشمولية يف شرح املوضوع أو كيفية 
  قدميي.

 Utility ofالفابدة من املواد املصممة لدعا التدريس   .3

Materials Designed to Support Teaching يلبق هذا :)
املعيار على وحدا  التعلا الرقمية املصممة لدعا 

اسية   يك عا  الدر املعلمني يف ختليط أو عرض املوضو 
 هلا هو املعلا. يكون املرت دم الربيس

(: يلبق هذا Quality of Assessmentsجودة التقييا   .4
املعيار على وحدا  التعلا الرقمية املصممة لتحديد ما 

 يعرفي املتعلا قبل أو أ ناء أو بعد  دريس املوضوع.  الذ
 Quality of Technologicalجودة التقنيا  التفاعلية   .5

Interactivity يلبق هذا املعيار على وحدا  التعلا :)
 .ا فاعليً  ا قنيً  االرقمية املصممة  يك  تضمن مكونً 

 Quality ofجودة  دريبا  املمارسة والتعليا   .6

Instructional and Practice Exercises يلبق هذا املعيار :)
على وحدا  التعلا الرقمية اليت  تضمن  دريبا  
مصممة ا احة الفرلة ملمارسة و قوية مهارا  ومعارف 

 حمددة. 

 Opportunities for Deeper  الفرص لتعلا أعمق .7

Learning) يلبق هذا املعيار على وحدا  التعلا الرقمية :

لى األقل من املصممة اشراك املتعلمني  هارة واحدة ع
 .مهارا  التعلا العميق

 :(Assurance of Accessibility  ضمان إمكانية الولول .8
يلبق هذا املعيار للتأكد من إمكانية ولول حيل 

ن وضعاف و ملواد التعلا   ا فيها املكفوف املتعلمني
 .البصر

(  تمييف Yuan & Recker, 2018و رب يوان وريكر  
ا لممت هبدف  قومي جودة بأهن (Achieve معايري ) شيف 

وحدا  التعلا والرقمية وس  نقيحها ومراجعتها عدة مرا    
كما أهنا  قدم م شرا  جودة متنوعة وعامة  يك ميكن 
 لبيقها على ماال  دراسية خمتلفة  بااضافة إىل سلك ثت 

ويف سا  الرياس حدد  لياغتها بلريقة  رهل  لبيقها.
( مموعة من املعايري الربيرة Hadjerrouit, 2011هادجرو   

 لتحقيق الفعالية الرتبوية لوحدا  التعلا الرقمية  و شمل: 
 يتا  قدمي ا،توى بلريقة واضحة. إسالفها  .1

 مصدر األهداف  يك  كون سا  ع قة باملنهص. .2

 حتكا املتعلا برري التعلا. .3

 الوقت املرتغرس يف التعلا باملقارنة مل الكتب. .4

 التفاعلية.األنشلة  .5

 قدمي املعلوما  بلرس متنوعة  شمل الرسوم املتحركة  .6
 والصور لدعا فها حمتوى.

 التحفييف من حيك إ ارة االهتمام باملوضوع. .7

 التماييف  يك  راعي  نوع املتعلمني و ربا ا الرابقة. .8

االستق لية يف التعلا  يك ال حيتاج املتعلمني معها  .9
 لللب مراعدة املعلا.

ن مل بعضها يف أ ناء يك يتعاون املتعلمو التعاون   .10
 التعلا  والتنوع يف مصادر التعلا.

ومن الدراسا  اليت  ثت حول جودة وحدا  التعلا   
(  Leacock & Nesbit, 2007ليكوك ونيربت   دراسة الرقمية

واليت هدفت إىل  لوير أداة لتقييا وحدا  التعلا الرقمية 
 Learning Object Review Insturment-LORI و وللت إىل  )
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بناء أداة  كونت من  رعة معايري  هي: جودة ا،توى والتنوع 
والدقة والتوازن وامل ءمة يف عرض األفكار  والتوافق بني 
أهداف التعلا واألنشلة والتقييما  و صابص املتعلا  
والتكيف والتغذية الراجعة  والدافعية وإ ارة اهتمام املتعلمني  

وقدرة امل  را  البصرية والصو ية على إ راء  و صميا العرض
التعلا و عيفييف العمليا  املعرفية  وسهولة االست دام يف التنقل 
و وفر املراعدة للمرت دم  والولول بتصميا أدوا  التحكا 
 ا يتناسب مل سو  االحتياجا  اخلالة  وإعادة االست دام 

نوعة  يف سياقا   علا خمتلفة ومل متعلمني من  لفيا  مت
 والتوافق مل املعايري العاملية.

( إىل  لوير مقياس Kay, 2011وهدفت دراسة كا   
لتقومي وحدا  التعلا الرقمية من قبل الل ب  ويتكون 

( عنصرًا موزعة على    ة حماور  هي: التعلا 13املقياس من  
ويتضمن التفاعلية والتغذية الراجعة  والتصميا ويتضمن 

والتنظيا و وفر املراعدة  واملشاركة  اارشادا  الواضحة
و تضمن إ ارة االهتمام واملتعة يف التعلا  وس  لبيق املقياس 

( طالب باملرحلتني املتوسلة والثانوية  وأرهر  2000على  
النتابص أن  صورا  الل ب حول التعلا والتصميا واملشاركة  

 ندما  عاجل وحدا  التعلا الرقميةكانت أكثر موضوعية ع
 ملفاهيا سا  املرتويا  املعرفية العليا مثل التلبيق والتحليل.ا

( دراسة للبحك Hadjerrouit, 2011وأجرى هادجرو    
يف  صورا  الل ب حول القيمة الرتبوية لوحدا  التعلا 

قام باستل ع  فقدالرقمية اليت س  صميمها لغرض الدراسة  
( %89ىل أن  ( طالًبا باملرحلة املتوسلة  و وللت إ65رأ   

من الل ب استلاعوا است دام وحدا  التعلا الرقمية 
بأنفرها من غري طلب مراعدة املعلا  وفيما يتعلق بالتعلا 

( من الل ب مل يتعاونوا مل %84التعاوين أرهر  النتابص أن  
زم بها يف أ ناء التعلا  كما كان هناك رضا لدى الل ب 

 والتماييف واملرونة.حول أنشلة التعلا املقدمة 
( إىل وضل قابمة 2013ن  راهيا و) ريوهدفت دراسة إب

باملعايري اخلالة باست دام كابنا  التعلا الرقمية  و وللت 

( حمورًا  12( معايري  موزعة على  104الدراسة إىل قابمة من  
وهي: األهداف التعليمية  وا،توى التعليمي  و صابص 

ة  وأساليب عرض ا،توى  واألنشلة املتعلمني والفيتة املرتهدف
التعليمية  والتغذية الراجعة والتعيفييف  و صميا واجها  

عددة  والتفاعل دا ل املقرر  التفاعل  وعنالر الوسابط املت
 جناز دا ل املقرر  واملراعدة والتوجيي  والتقييا.واا

  التعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
  مفهوم و صابص وحدا  التعلا وضح ااطار النظر  

للدروس الرقمية  كما ا فقت  مكونا  ولفهابالرقمية 
الدراسا  اليت س عرضها على األ ر ااجياإل الست دام 

كما س استعراض عدة    وحدا  التعلا الرقمية يف  عليا العلوم
لاودة الرتبوية لوحدا  التعلا لمعايري قدمت  دراسا 

اسا  اليت س عرضها على أمهية  قييا الرقمية  وقد ا فقت الدر 
يف حني  باينت يف أهدافها    جودة وحدا  التعلا الرقمية

فمنها ما سعى إىل بناء و لوير معايري مثل: دراسة ليكوك 
ن يإبراهيا و) ر ( ودراسة Leacock & Nesbit, 2007ونيربت  

مثل: دراسة كا   املتعلمنياستللل )راء  ما(  ومنها 2013 
 Kay, 2011   ودارسة هادجرو )Hadjerrouit, 2011). 

و تفق الدراسة احلالية مل الدراسا  الرابقة يف التأكيد  
ختتلف يف حني   أمهية  قييا جودة وحدا  التعلا الرقميةعلى 

عنها يف أهنا  دف للكشف عن حتقق معايري جودة وحدا  
 التعلا الرقمية يف الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول

 على باململكة العربية الرعودية  كما  رعى للتعرف املتوسط
أكثر أنواع وحدا  التعلا الرقمية حتقيًقا للمعايري. بااضافة 
إىل سلك أ ناء مراجعة أدبيا  الدراسة وعن طريق البحك يف 
قواعد البيانا  امل تلفة فقد  عذر الولول إىل دراسا  حملية 

ميكن أن يعيفى سلك حلدا ة  ناولت  قييا الدروس الرقمية  و 
 إضافتها للمقررا  الدراسية.
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 منهجية الدراسة:

ا بعت الدراسة املنهص الولفي التحليلي من   ل 
 وأهدافها.ملناسبتي للبيعة الدراسة أسلوب حتليل ا،توى 

 المجتمع والعينة:

الرقمية  كون متمل الدراسة من حيل وحدا  التعلا 
للدروس الرقمية يف موقل "عني بوابة التعليا الوطنية"   املكونة

املدرجة ( QR Codes  رموز االستاابة الرريعةيل إليها واليت حتح 
املتوسط  الفصل األول  الصف اللالب لعلوميف كتاب 

  يف ه1440-1439العام الدراسي  طبعة -الدراسي األول 
يوضح مل األللي هلا  و حني ثثلت عينة الدراسة يف اجملت

عينة الدراسةل ( حمتويا  الدروس الرقمية1جدول  

 

 1جدول
 محتويات الدروس الرقمية

 الدراسة:بناء أداة 
ثثلت أداة الدراسة يف بلاقة حتليل حمتوى س  صميمها يف 

 ضوء ستة معايري من ألل مثانية جلودة وحدا  التعلا 
( رباعية التدرج  والصادرة Rubricsالرقمية وفًقا لر مل  قدير  

. وبغرض املواءمة 2011( عام Achieveعن م سرة ) شيف  
س استبدال معايري املادة الدراسية بأهداف الدرس  وسلك 
للمعيار األول "درجة التوافق مل املعايري" نظرًا للبيعة املقرر 

يبدأ الدرس باألهداف وال يتضمن  إسالذ  سيتا حتليلي  
املعايري وم شرا  األداء  كما س استبعاد املعيار الثالك 

املصممة لدعا التدريس" نظرًا للبيعة "الفابدة من املواد 

ال  تضمن عنالر لت ليط املوضوعا   إسالدروس الرقمية 
الدراسية  بااضافة إىل استبعاد املعيار الثامن "ضمان إمكانية 
الولول" نظرًا ألن الدروس مصممة للل ب العاديني وليس 

 لذو  االحتياجا  اخلالة.
 صدق أداة الدراسة:

وس مل التقدير اخلالة هبا  مث عرضت  س  رحة املعايري
على مت صصني يف الرتحة و عليا العلوم و قنيا  التعليا  
وسلك للتأكد من س مة لياغتها وم بمتها لغرض الدراسة  
وقد س إجراء التعدي   يف ضوء م حظا ا والتولل إىل 

 األداة بصور ا النهابية.

 وحدات التعلم الرقمية عنوان الدرس الفصل الوحدة

 األوىل:
 العلا و فاع   األجرام

 13 العلا وعمليا ي طبيعة العلا
 6 النماسج العلمية

 4  قومي التفرريا  العلمية
البريلةاحلركة والقوى واآلال    9 احلركة 

 12 قوانني نيو ن للحركة
 10 الشغل واآلال  البريلة

 الثانية:
 طبيعة املادة

 10 اخلواص والتغريا  الفييفيابية املادة و غريا ا
 9 اخلواص والتغريا  الكيميابية

 8  ركيب املادة الذرا  والعنالر واجلدول الدور 
 17 العنالر واملركبا  وامل اليط

 الثالثة:
 سلح األرض املتغري

جواهر األرض –املعادن  الص ور واملعادن  15 
 16 أنواع الص ور

 21 لفابح األرض املتحركة القوى املشكلة لألرض
 15 التاوية والتعرية وأ رمها

 165 14 6 المجموع
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 ثبات أداة الدراسة:
ا،للني باالستعانة  با  التحليل با ت ف س  لبيق 

مشلت العينة  وقد   حلل ) ر مت صص يف  عليا العلوم
( دروس س ا تيارها عشوابًيا  ومثلت العينة 3االستل عية  

ومن مث حراب ( من عينة الدراسة  %21االستل عية نربة  
باست دام معادلة هولريت  نينربة اال فاس بني التحليل

 Holsti)   266:2004 طعيمة:) 
𝑅 =

2(𝐶12)

𝐶1 + 𝐶2
 

= عدد الفيتا  اليت  𝐶12= معامل الثبا   و  𝑅حيك 
رميف لفيتة التحليل  و   𝐶يتفق عليها يف مريت التحليل  و 

𝐶1 + 𝐶2 .مموع عدد الفيتا  اليت حللت يف املر ني 
هذه  د  (  و ع%87وكانت نربة اال فاس بني التحليلني  

( إىل أن معامل الثبا  2004يشري طعيمة   إسالنربة مقبولة  
 (.%60املناسب لتحليل ا،توى ال ينبغي أن يقل عن  

 إجراءات التحليل:
ثت إجراءا  حتليل حمتوى الدروس الرقمية ملقرر علوم 
الصف األول املتوسط  هبدف الكشف عن مدى حتقق معايري 

  ية:اآل ة  وفًقا لل لوا  ااجرابية جودة وحدا  التعلا الرقمي

معايري جودة يف قابمة  وثثلتتحديد فئة التحليل:  .1
على النحو وحدا  التعلا الرقمية واليت مشلت ستة معايري 

 :اآليت

يلبق هذا املعيار على  درجة التوافق مع أهداف الدرس: .1
وحدا  التعلا الرقمية اليت يظهر أهنا  توافق مل أهداف 

يرت دم لتقدير درجة  وافق وحدة التعلا  إسالدرس  
 الرقمية مل  لك األهداف.

يلبق هذا املعيار على وحدا   جودة شرح الموضوع: .2
يرت دم  إسالتعلا الرقمية املصممة لشرح موضوع دراسي  

سلا  قدير املعيار لتقدير الشمولية يف شرح املوضوع أو  
 كيفية  قدميي.

لى وحدا  التعلا يلبق هذا املعيار ع جودة التقييم: .3
يعرفي املتعلا قبل أو أ ناء   الرقمية املصممة لتحديد ما الذ

أو بعد  دريس املوضوع. وعند  ضمني عدد من عنالر 
التقييا يف وحدة  علا رقمية واحدة يلبق املعيار على 

 اجملموعة بأكملها.
يلبق هذا املعيار على وحدا   جودة التقنيات التفاعلية: .4

  ا فاعليً  ا قنيً  املصممة  يك  تضمن مكونً التعلا الرقمية ا
 ويرت دم سلا  قدير املعيار لتقدير جودة التفاعلية. 

يلبق هذا املعيار على  جودة تدريبات الممارسة والتعليم: .5
وحدا  التعلا الرقمية اليت  تضمن  دريبا  مصممة 
ا احة الفرلة ملمارسة و قوية مهارا  ومعارف حمددة. 

تدريبا  هو  كوين فها أعمق للمادة الغرض من هذه ال
الدراسية والتعود على املهارا  وااجراءا  األساسية. 
وعند  قدمي املفاهيا واملهارا   فإني من املها  وفري عدد  
كاف من التدريبا  لدعا اكتراب املهارة. عندما  تضمن 
وحدة التعلا الرقمية مموعة من التدريبا  فإهنا  عامل  

 يلبق املعيار على اجملموعة بأكملها. إسكوحدة واحدة  

يلبق هذا املعيار على وحدا   الفرص لتعلم أعمق: .6
التعلا الرقمية املصممة اشراك املتعلمني  هارة واحدة على 
األقل من مهارا  التعلا العميق  واليت ميكن أن  لبق يف 

:   و شمل املهارا  ما يأيتحيل موضوعا  ا،توى
  العمل التعاوين  و الناقد وحل املشك   املركبة التفكري

االستدالل   و  علا كيفية التعلا  و التوالل الفعالو 
  بناء حاص مقبولة ونقد استدالال  اآل رين  و التاريد 

 بناء  و  لبيق املعارف واملهارا  يف مواقف احلياة احلقيقيةو 
 .النماسج وحتليل واست دام

 رموز االستاابة الرريعة ثثلت يفتحديد وحدة التحليل:  .2
 QR Codes )األول علوم الصف  يف كتاب املدرجة

يف موقل "عني   واليت حتيل إىل الدروس الرقمية املتوسط
  و تضمن الدروس وحدا  التعلا بوابة التعليا الوطنية"

 :على النحو اآليتالرقمية املكونة من مخرة أنواع  
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لالب نر ة إلكرتونية للدرس من كتاب ال الدرس: .1
 املقرر.

مقلل فيديو يقدم من   لي  فيديو عرض الدرس: .2
عرض للدرس أو مراجعة أوحل ألسيتلة الكتاب من قبل 

 معلا.

: مقلل فيديو كر وين يقدم من فيديو رسوم متحركة .3
   لي عرض ألحد املفاهيا املر بلة بالدرس.

مكون  فاعلي يتللب استاابة من املتعلا   النشاط: .4
 ويقدم من   لي أنشلة مر بلة بالدرس.

مكون  فاعلي يتللب استاابة من املتعلا   قيم نفسك: .5
 ويقدم من   لي أسيتلة  قييا مر بلة بالدرس.

تحديد تعليمات وضوابط الحكم على وحدة  .3
 التحليل: 

يتبل كل معيار سلا  قدير رباعي التدرج يتضمن  .1
 قدير احلكا على شرا  للتحقق من كل  قدير  ويتا م  

ية: التقدير اآل  بوضل إشارة حتت أحد البدابل املعيار

(  التقدير 2(  التقدير قو  ويعلى  3متمييف ويعلى  
 (.0(  التقدير ضعيف جًدا ويعلى  1حمدود ويعلى  

عندما ال ينلبق املعيار على وحدة التعلا الرقمية يتا  .2
 ال ينلبق(.حتديد البديل  

: س  رايل  قديرا  رصد بيانات وحدة التحليل .4
املعايري يف قوابا رلد   ضمنت ولف املعيار  سلا 
التقدير رباعي التدرج اخلاص باملعيار  وبيانا  الدرس  

 وأنواع وحدا  التعلا الرقمية.

 األساليب اإلحصائية:

 معادلة هولريت حلراب  با  التحليل. .1

 اآليت املعيار است دام س دفقاملتوسلا  احلرابية   .2
 :الرباعي للتدريص التقدير وفقاً  متوسط على للحكا
  طول 3=0-3=درجة  أقل - درجة أكرب=  املدى

 0.75=4÷3=عدد البدابل ÷ الفرتة = املدى 

معيار احلكا على قيمة املتوسط  (2ويوضح جدول   
 .احلراإل

 2جدول

 الحكم على المتوسط الحسابيمعيار 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 نتائج السؤال األول: -
لإلجابة عن الر ال األول والذ  نص على: ما مدى حتقق 

 الدروس الرقمية ملقررمعايري جودة وحدا  التعلا الرقمية يف 

؟  س حراب املتوسلا  املتوسطاألول علوم الصف 
 احلرابية ملعايري جودة وحدا  التعلا الرقمية املكونة للدروس 

ح اجلدول   كما يوضاملتوسطالرقمية ملقرر علوم الصف األول 
 3.) 

 تقدير المعيار قيمة المتوسط الحسابي

 0 من
 0.75 إلى ضعيف جًدا

 0.75 أكبر من
 1.50 إلى محدود

 1.50 أكبر من
 2.25 إلى قوي

 2.25 أكبر من
 متميز

 3 إلى
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 3جدول
 :المتوسطلمقرر علوم الصف األول  الرقمية للدروسالمتوسطات الحسابية لمعايير جودة وحدات التعلم الرقمية 

 الترتيب التقدير المتوسط الحسابي  المعيار م
 3 قو  1.59 درجة التوافق مل أهداف الدرس 1
 2 قو  1.91 جودة شرح املوضوع 2
 4 حمدود 1.22 جودة التقييا 3
 1 متمييف 2.6 جودة التقنيا  التفاعلية 4
 6 حمدود 1.04 جودة  دريبا  املمارسة والتعليا 5
 5 حمدود 1.13 الفرص لتعلا أعمق 6

  قوي 1.58 المتوسط الحسابي اإلجمالي

( أن  قديرا  معايري جودة وحدا  3يوضح اجلدول  
التعلا الرقمية للدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول 

بل  املتوسط احلراإل  فقد راوحت بني متمييف وحمدود   املتوسط
ااحا  ملعايري جودة وحدا  التعلا الرقمية للدروس الرقمية 

على حتقق املعايري بتقدير قو   وجاء معيار  ل(  ما يد1.58 
"جودة التقنيا  التفاعلية" يف الرت يب األول   توسط حراإل 

( و قدير متمييف  يف حني حتقق معيار  "جودة شرح 2.6 
املوضوع" و"درجة التوافق مل أهداف الدرس" بتقدير قو   إس 

( على 1.59( و 1.91بلغت املتوسلا  احلرابية هلما  
   كما حتققت معايري جودة "التقييا"  و"الفرص لتعلا التوا

 فقدأعمق"  و" دريبا  املمارسة والتعليا" بتقدير حمدود  
( على 1.04  1.13  1.22بلغت املتوسلا  احلرابية هلا  

 الرت يب.
(  وزيل وحدا  التعلا الرقمية على 4يوضح اجلدول  و  

 ملتوسلا معيار "جودة التقنيا  التفاعلية" وا  قديرا 
 .احلرابية هلا حرب النوع

  4 جدول
حسب  المتوسطلمقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةالمتوسطات الحسابية لمعيار "جودة التقنيات التفاعلية" لوحدات التعلم الرقمية 

 :النوع
المتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا محدود قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية

 الحسابي
 الترتيب 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 قيا نفرك
 - متميز 2.6 136 0 2 8 19 165 المجموع

( أن املتوسط احلراإل ااحا  ملعيار 4يتضح من اجلدول  
(  ما يدل على حتقق 2.6"جودة التقنيا  التفاعلية" بل   

املعيار بتقدير متمييف  وهو بذلك أعلى املعايري  قديرًا  ونظرًا 
إىل أن املعيار ينلبق فقط على وحدا  التعلا الرقمية اليت 

فإني مل ينلبق إال على نوعني من  ا فاعليً  امكونً  تضمن 
 ضمنا مييفا   إسالوحدا  مها "النشاط" و"قيا نفرك"  

 فاعلية  حظهر استاابا  خمتلفة بناًء على ما يقوم بي 
املرت دم. فعلى سبيل املثال: عند ااجابة عن س ال يف 
الوحدا  من نوع "قيا نفرك"  ظهر نافذه للتغذية الراجعة 

 بيعة ااجابة اليت يضعها املتعلا لحيحة أم  اطيتة.حرب ط
وقد حققت حيل الوحدا  من نوع " قيا نفرك" 
التقدير متمييف  ويعود سلك إىل حتقق م شرا  هذا التقدير 



 (م2019 أكتوبر /هــ1441لفرالرياض     – 65 العدد – اجمللة الرعودية للعلوم الرتبوية

 

136 

واليت  شمل:  وفري  ربة التعلا الذايت و كيف وحدة التعلا 
بي املتعلا  وار باطها املباشر مل موضوع  مالرقمية مل ما يقو 

لدرس  و صميمها بشكل جيد يشال املتعلا على ا
است دامها  والعمل بشكل سليا على املوقل. أما بالنربة 
للوحدا  من نوع "النشاط" فقد  راوحت التقديرا  بني 

( وحدا  على التقدير قو  8حصلت   إسمتمييف وحمدود  
كان ا،توى يقدم   فقدنظرًا ألهنا ال  وفر  ربة التعلا الذايت 

للمعلوما  وال يتللب سوى التحكا باألسها من قبل عرًضا 
املتعلا  وحصلت وحد ان على التقدير حمدود نظرًا ألن املكون 

 .ةالتفاعلي ال ير بط مل الدرس مباشر 
وا ضح من التحليل أن معيار "جودة التقنيا  التفاعلية" 

%( من إحا  عدد الوحدا  17انلبق على نربة بلغت  
كما رهر من   ل التحليل أن املييفة التفاعلية ثثلت الرقمية   

يف جانب كبري منها يف  قدمي  غذية راجعة للمتعلا  ويف هذا 
ي ( أنLeacock & Nesbit, 2007الرياس يرى ليكوك ونيربت  

أحد أوجي عملية  التغذية الراجعة  عد   على الرغا من أن
ى ما يقوم بي  يتا  قدمي معلوما  للمتعلا بناًء عل إسالتكيف 

هلذه العملية  ورف معلوما  شاملة  أوجي أ رىإال أن هناك 
أو االجتاها    سأو مقاييحول املتعلا مثل: سال األداء  

 الذا ية اضفاء طابل فرد  على بييتة التعلا. رالتقاري
وقد لوحظ من   ل حتليل الوحدا  اليت انلبق عليها 

املرتويا  امل تلفة  املعيار عدم وجود مرارا  متفرعة  راعي
( على أن Hadjerrouit, 2011ي كد هادجرو   للمتعلمني  و 

القيمة الرتبوية لوحدا  التعلا الرقمية  تمثل يف مراعدة 
ألنشلة   وهذا يتللب دمص لاملتعلا على االستكشاف بنفري

 .التفاعلية واملرنة وا،فيفة واليت  راعي التماييف بني املتعلمني
 وزيل وحدا  التعلا الرقمية على  (5يوضح اجلدول  و 

احلرابية  معيار "جودة شرح املوضوع" واملتوسلا   قديرا 
 .هلا حرب النوع

 5 جدول
 حسب النوع المتوسطلمقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةالمتوسطات الحسابية لمعيار "جودة شرح الموضوع" لوحدات التعلم الرقمية 

المتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا محدود قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية
 الحسابي

 الترتيب 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 قيا نفرك
 - قوي 1.91 30 0 71 50 14 165 المجموع

(  أن معيار "جودة شرح املوضوع" 5يتضح من اجلدول  
إن  إس(  و 1.91حتقق بتقدير قو   توسط حراإل بل   

املعيار يلبق على وحدا  التعلا الرقمية املصممة لشرح 
موضوع دراسي  فإني انلبق فقط على الوحدا  من نوع 
"الدرس"  و"فيديو عرض الدرس"  و"فيديو الرسوم املتحركة"  
وقد حققت حيل الوحدا  من نوع "الدرس" التقدير متمييف  

واليت ويرجل سلك إىل حتقيقها جلميل م شرا  هذا التقدير 
من فها املوضوع    تضمن:  قدمي معلوما  شاملة ثكن

الدراسية  وحتديد والربط مل املفاهيا سا  الع قة يف املادة 
ة للموضوع بشكل واضح للمتعلمني  وهذا األفكار الربير

طبيعي نظرًا للبيعة الوحدة واليت هي عبارة عن نر ة 
دا  من نوع إلكرتونية من الكتاب املقرر. وفيما يتعلق بالوح

"فيديو عرض الدرس" فقد  راوحت التقديرا  بني قو  
( وحدة على التقدير قو   نظرًا ألني 46حصلت   إسوحمدود  

تمييف م شر الربط مل املفاهيا كان ينقصها عن التقدير م
( 21حققت   يف حنيمة سا  الع قة يف املادة الدراسية  امله
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رًحا حمدوًدا للموضوع وحدة التقدير حمدود نظرًا ألهنا قدمت ش
فعلى سبيل املثال:  حصصت بعض الوحدا  ملراجعة الدروس 

كان الشرح املقدم فيها غري   من مثأو حل أسيتلة الكتاب و 
متعمق. و راوحت  قديرا  الوحدا  من نوع "فيديو الرسوم 

( وحدا  التقدير 4حققت   إساملتحركة" بني قو  وحمدود  
د  ويعود سلك إىل طبيعة ( وحدة التقدير حمدو 50قو   و 

: يف الدرس الثاين ي واملفاهيا اليت يتناوهلا  فمثً  الدرس نفر
معلوما  كافية عن املفهوم "النماسج العلمية" قدمت الوحدة 

أني  يف حنيفحصلت على التقدير قو   يف الدرس   الربيس
يف الدرس الثاين عشر "أنواع الص ور" كانت املفاهيا متعددة 

على مفهوم معني ومل  شمل حيل  يف كل وحدة وس الرتكييف
 املفاهيا فحصلت على  قدير حمدود. 

ًما من مه ايشكل معيار "جودة شرج املوضوع" جيفءً و 
ويرتهدف  قدير الشمولية يف شرح  عنالر الدرس الرقمي
ا ضح من التحليل و  ( Achieve, 2011املوضوع وكيفية  قدميي  

 %( من إحا 81  املعيار انلبق على نربة كبرية بلغت أن
  وحدا  التعلا الرقمية.عدد 

وفيما يتعلق بلريقة  قدمي املوضوعا   لوحظ من   ل 
س  وريف النصوص   إس نوع يف الوسابط املرت دمة التحليل 

والصور  ومقاطل الفيديو  والرسوم البيانية  و رابط املفاهيا  
مما خيدم شرح املوضوعا  بلريقة  يرر فها  والرسوم املتحركة

 & Leacockويتفق سلك مل رأ  ليكوك ونيربت  املتعلمني  

Nesbit, 2007)  يف  قدميدمص الوسابط املتعددة  دورحول 
 كما س  قدمي ا،توى  .دعا التعلايف  ا،توى التعليميوشرح 

وهو   بلريقة واضحة ولغة مفهومة يف الوحدا  اليت س حتليلها
 ,.Hadjerrouit, 2011; Xie et alعامل مها لتحقيق الفها  

2017.) 
عدم الربط مل رهر من   ل التحليل بااضافة إىل سلك 

املفاهيا سا  الع قة يف املادة الدراسية يف معظا الوحدا   
حتت عنوان فيما عدا ماورد يف الوحدا  من نوع "الدرس" 

( إىل أمهية 2013و) رون  ويشري إبراهيا "مراجعة املفردا "  
حتديد وحدا  التعلا الرقمية ملتللبا  التعلا القبلية يف ضوء 

 اخلربا  الرابقة للمتعلمني.
(  وزيل وحدا  التعلا الرقمية على 6اجلدول   ويبني
معيار "درجة التوافق مل أهداف الدرس"   قديرا 

 .احلرابية هلا حرب النوع واملتوسلا 

 6جدول
 المتوسطلمقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةالمتوسطات الحسابية لمعيار "درجة التوافق مع أهداف الدرس" لوحدات التعلم الرقمية 

 حسب النوع
المتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا محدود قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية

 الحسابي
 الترتيب 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 قيا نفرك
 - قوي 1.59 0 1 87 57 20 165 المجموع

  أن املتوسط احلراإل ملعيار "درجة (6اجلدول   يبني 
(  مما يدل على حتقق 1.59التوافق مل أهداف الدرس" بل   

املعيار بتقدير قو   وقد انلبق املعيار على حيل وحدا  

التعلا الرقمية نظرًا لكوهنا  توافق مل أهداف الدروس  وقد 
يف جلميل الوحدا  من نوع "الدرس" حتقق التقدير متمي

( وحدا  من نوع "فيديو عرض الدرس" 5بااضافة إىل  
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ووحدة من نوع "فيديو الرسوم املتحركة"  ويعيفى سلك إىل 
حتقيقها مل شرّ  التقدير:  ضمني حيل أهداف الدرس وا،توى 

جيفًءا هامشًيا من  ناخلاص هبا  والرتكييف عليها  يك ال  كو 
( وحدة من نوع 56حتقق التقدير قو  يف   نييف حالوحدة. 

"فيديو عرض الدرس" ووحدة من نوع "فيديو الرسوم 
املتحركة"  ويرجل سلك إىل  ناوهلا لبعض أهداف الدرس  
بااضافة إىل أني يف بعض الوحدا  كانت أهداف الدرس 
وا،توى  توافق مل جيفء فرعي من الوحدة فعلى سبيل املثال: 

  "فيديو عرض الدرس" يف درس  ضمنت إحدى وحدا
"الشغل واآلال  البريلة" حمتوى مر بط بدرس "اخلواص 
والتغريا  الفييفيابية". وبالنربة للتقدير حمدود فقد حتقق يف 

( وحدة 52( وحدا  من نوع " فيديو عرض الدرس"  و 6 
( وحدة من نوع 15من نوع "فيديو الرسوم املتحركة"  و 

  ويعيفى سلك "قيا نفرك"( وحدة من نوع 14  و "النشاط"
إىل عدم  ناول هذه الوحدا  جليفء كبري من أهداف الدرس أو 
ا،توى اخلاص هبا  كمثال على سلك: ركيف  وحدا  "فيديو 
الرسوم املتحركة" على عرض مفاهيا حمددة مثل "الشغل" و 
"العنالر" و"اجلدول الدور " واليت ثثل أجيفاًء من أهداف 

قيا "حمتواها. كذلك ركيف  وحدا  "النشاط" والدروس و 
نفرك" على  قدمي أسيتلة حول الدرس أو  دريبا  بشكل 

للمادة العلمية  وهذا مقبول  امباشر ومل  تضمن حمتوى  فصيليً 
نظرًا للبيعة هذه الوحدا . وبالنربة للتقدير ضعيف جًدا 
فقد حتقق لوحدة من نوع "النشاط" نظرًا لتناوهلا جانب لغري 

 ن األهداف.م
يف حمتوى  ن   ل التحليل أن املوجي الربيسوا ضح م 

الوحدا  هو أهداف الدرس وهو عامل يعيفز من جودة 
 & Leacockيرى اليكوك ونيربت   إسوحدا  التعلا الرقمية  

Nesbit, 2007  أن هناك أ رًا إجيابًيا الست دام األهداف )
يرمح  إسكموجي يف عملية  صميا وحدا  التعلا الرقمية  

 سلك بالتكامل بني كل من ا،توى واألنشلة والتقييما .
التحليل ااشارة لألهداف التعليمية  أ ناءيف  كما لوحظ

وخمرجا  التعلا يف هناية الصفحة اخلالة بالدرس الرقمي  
وضل األهداف أمهية  على( 2013إبراهيا و) رون   وي كد

يراعد حتديد األهداف  إس  التعليمية يف بداية كل درس
املتعلمني على معرفة  (Xie et al., 2017ن  يشيي و) ر  رب 

كما يصبح  رلرل أنشلة التعلا أكثر منلقية اجتاه  علمها  
 بالنربة هلا.

(  وزيل وحدا  التعلا الرقمية على 7يوضح اجلدول  و 
احلرابية هلا  معيار "جودة التقييا" واملتوسلا   قديرا 

 .حرب النوع
 7 جدول

 حسب النوع المتوسطلمقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةالمتوسطات الحسابية لمعيار "جودة التقييم" لوحدات التعلم الرقمية 
المتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا محدود قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية

 الحسابي
 الترتيب 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 قيا نفرك
  محدود 1.22 63 1 87 13 1 165 المجموع

( إىل أن معيار "جودة التقييا" حتقق 7يشري اجلدول   
(  كما يتضح 1.22 توسط حراإل بل   و بالتقدير حمدود 

أن املعيار مل ينلبق على حيل وحدا  التعلا الرقمية من نوع 

( وحدا  من نوع "النشاط"  9"فيديو الرسوم املتحركة"  و 
لوحدا  إهنا مل  تضمن عنالر  قييا. و راوحت  قديرا  ا إس

حققت وحدة  فقدمن نوع "الدرس" بني متمييف وحمدود  
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واحدة يف درس "احلركة" التقدير متمييف  وسلك لتحقق حيل 
م شرا  التقدير واليت  شمل:  وافق املعارف واملهارا  اليت 
يتا  قييمها بوضوح مل أهداف الدرس  واستهداف أها 
جوانب األهداف املتوقعة  كما  تللب طرس التقييا 
املرت دمة من املتعلا إرهار اا قان يف املفهوم املرتهدف  

( وحدا  التقدير قو   ويعود سلك إىل أن 8وحققت  
التقييا يشمل حيل أهداف الدرس ا،ددة  لكن طرس التقييا 
املرت دمة ال  تيح فرًلا مترقة للمتعلا ارهار اا قان يف 

( وحدا  5املهارة أو املفهوم املرتهدف  يف حني حققت  
التقدير حمدود نظرًا ألن التقييا فيها يشمل بعض أهداف 
الدرس ا،ددة وحمتواه. وبالنربة للوحدا  من نوع "فيديو 
عرض الدرس" فقد حققت حيعها التقدير حمدود  ويعيفى 
سلك إىل أن عنالر التقييا فيها اقتصر  على بعض أهداف 

حتوى أو الدروس  كما مل  تضمن بعض اجلوانب املهمة للم
األهداف حيك اقتصر  يف معظا الوحدا  على عنصرين أو 
أربعة  إىل جانب أهنا ال  تيح فرًلا للمتعلمني ارهار اا قان 
يف املهارة وقد يعيفى سلك إىل طبيعة هذا النوع من الوحدا   
كوهنا مقاطل فيديو مرالة مربًقا ويرتعرضها املتعلا  

"قيا نفرك" كمشاهد. أما بالنربة للوحدا  من نوع 
وامل صصة للتقييا فقد  راوحت التقديرا  بني قو  وحمدود  

( 9حققت   يف حني( وحدا  التقدير قو   5حققت   إس
وحدا  التقدير حمدود  ويعود اال ت ف يف التقديرا  إىل 
م شر  ضمني حيل أهداف الدرس للتقدير قو   أو بعضها 

ع ( وحدا  من نو 6حمدود.  كذلك حققت   للتقدير
صر  على  قييا بعض اقت إس"النشاط" التقدير حمدود  

حققت وحدة واحدة التقدير ضعيف  يف حنيأهداف الدرس  
 جًدا لعدم ار باطها بأهداف الدرس.

انلبق على  معيار "جودة التقييا"وا ضح من التحليل أن 
%( من إحا  عدد وحدا  التعلا 61.8نربة بلغت  

 الرقمية.
طرس التقييا ولوحظ من   ل التحليل أن معظا 

إرهار اا قان يف املهارة أو  املتعلا تللب من ال  املرت دمة
أني  (Xie et al., 2017شيي و) رون   ويرى  املفهوم املرتهدف

 وفر مهام التقييا الفرص للمتعلمني لتلبيق  من املها أن
األفكار واملهارا   واليت  رت دم كأدلة على فعالية وحدا  

 التعلا الرقمية يف حتقيق األهداف.
(  وزيل وحدا  التعلا الرقمية على 8يوضح اجلدول  و 

احلرابية هلا  معيار "الفرص لتعلا أعمق" واملتوسلا   قديرا 
 .حرب النوع

 8 جدول
 حسب النوع المتوسطلمقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةالمتوسطات الحسابية لمعيار "الفرص لتعلم أعمق" لوحدات التعلم الرقمية 

المتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا محدود قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية
 الحسابي

 الترتيب 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
 جًدا

3 

 2 حمدود 1 0 0 14 0 0 14 قيا نفرك
  محدود 1.13 132 3 16 14 0 165 المجموع

(  أن معيار "الفرص لتعلا أعمق" 8يوضح اجلدول  
(  وانلبق 1.39حقق التقدير حمدود  توسط حراإل بل   

مية من نوع "الدرس" املعيار على وحدا  التعلا الرق
رهر  فيها مهارا  التعلا  فقدقيا نفرك"  و"النشاط" و"
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مل  ظهر يف الوحدا  من  يف حنيالعميق بتقديرا  متفاو ة  
يو عرض الدرس" و"فيديو الرسوم املتحركة" ويعود نوع "فيد

ال  تللب مشاركة من قبل املتعلا  إسسلك إىل طبيعة  صميمها 
إمنا املشاهدة فقط  وحققت حيل الوحدا  من نوع الدرس 
التقدير قو   ويعيفى سلك إىل أهنا  ضمنت مهارة أو مهار ني 

ا هي من مهارا  التعلا العميق وكانت أكثر املهارا  رهورً 
"التفكري الناقد وحل املشك   املركبة"  و" لبيق املعارف يف 

و است دام أ"  كما رهر  مهارة "بناء مواقف احلياة احلقيقة
أو حتليل النماسج" يف درسني مها "النماسج العلمية" و" ركيب 
املادة"  وحققت حيل الوحدا  من نوع "قيا نفرك" التقدير 

قييا عدة مهارا  للتعلا رهر  ضمن عنالر الت إسحمدود 
 ضمنت  إسالعميق اشتملت على "حل املشك   املركبة" 
"احلركة"  كما بعض العنالر مرابل رياضية كما يف درس 

و است دام أو حتليل النماسج" يف درسني أرهر  مهارة "بناء 
مها "النماسج العلمية" و" ركيب املادة" وي حظ أهنا مترقة يف 

 "النشاط"وبالنربة للوحدا  من نوع سلك مل طبيعة الدرس  
لتقدير فقد حققت وحد ان من درس "النماسج العلمية" ا

يف و است دام أو حتليل النماسج"  أحمدود لظهور مهارة "بناء 

كانت   إس( وحدا  التقدير ضعيف جًدا 3حققت   حني
 األنشلة غري عملية لتحقيق فرص التعلا العميق.

"الفرص لتعلا أعمق" على نربة بلغت  معيارانلبق 
 %( من إحا  عدد وحدا  التعلا الرقمية.2 

التحليل عدم  وافر مهارة العمل التعاوين  وأرهر  نتابص 
دعا   أن( Hadjerrouit, 2011  ومن املها وفًقا هلادجرو 

التعاوين  ويكون سلك من   ل  التعلاوحدا  التعلا الرقمية 
من متعلا  أكثرللب التعاون بني  صميا وحدا   علا  ت

 اجناز املهمة.
كذلك مل  ظهر مهارا  "االستدالل التاريد "  و"بناء 
حاص مقبولة ونقد استدالال  اآل رين" يف الوحدا  اليت س 

 ,.Xie et alحتليلها  ويف هذا الرياس ي كد شيي و) رون  

ضرورة دعا وحدا  التعلا الرقمية لقدرا   ( على2017
ثيل األفكار  املتعلمني يف الشرح والتوضيح وبناء احلاص وث

ها مهما  مترلرلة  وجي املتعلمني ينوسلك من   ل  ضم
 للتفرري واالستدالل و شاعها على التفكري فيما  علموه.

(  وزيل وحدا  التعلا الرقمية على 9يوضح اجلدول  و 
احلرابية هلا  ار "الفرص لتعلا أعمق" واملتوسلا معي  قديرا 

 .حرب النوع
 9 جدول

 المتوسطلمقرر علوم الصف األول  للدروس الرقميةالمتوسطات الحسابية لمعيار "جودة تدريبات الممارسة والتعليم" لوحدات التعلم الرقمية 
 حسب النوع

المتوسط  ال ينطبق ضعيف جًدا محدود قوي متميز العدد نوع وحدة التعلم الرقمية
 الحسابي

 الترتيب 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 قيا نفرك
  محدود 1.04 121 1 38 5 0 165 المجموع

( أن معيار "جودة  دريبا  9يتضح من اجلدول  
املمارسة والتعليا" حتقق بالتقدير حمدود  توسط حراإل بل  

( مما يعين أني أقل املعايري حتقًقا  وقد انلبق املعيار على 1.13 

الوحدا  اليت  ضمنت  دريبا  ملمارسة و قوية مهارا  
ومعارف حمددة  و راوحت  قديرا  الوحدا  من نوع "قيا 

( 5حتقق التقدير قو  يف   إسنفرك" بني قو  وحمدود  
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لتقدير اليت  تضمن:  وفر عدد  وحدا  نظرًا لتحقق م شرا  ا
من التدريبا  لترهيل إ قان املهارا  املرتهدفة   كاف  
عيا التدريبا   فا يح لإلجابا   والتنوع يف التدريبا   و د

فعلى سبيل املثال:  نوعت التدريبا  يف وحدة "قيا نفرك" 
 ضمنت اال تيار من  إسالتابعة لدرس "أنواع الص ور" 

متعدد  و ر يب القوابا  وااجابة بصح أو  لأ  كما س 
املة  يفويدها  فا يح لإلجابة  بااضافة إىل أهنا كانت ش

( وحدا  9جلميل أهداف الدرس. وحتقق التقدير حمدود يف  
 قان إ س  وفريها قليلة جًدا لترهيل كانت التدريبا  اليت  إس

 يف درس "العلا املهارا  املرتهدفة يف الدرس  فمثً  
وعمليا ي" اقتصر  التدريبا  على نوعني إكمال الفراغ 

ف الدرس. أهدا حيل اال تيار من متعدد  كما مل  غط  و 
وبالنربة للوحدا  من نوع "الدرس" فقد حققت حيل 
الوحدا  التقدير حمدود  ويعيفى سلك إىل عدم  وفر مفا يح 

( وحدا  من نوع 6لإلجابة عن التدريبا   كما حققت  
"فيديو عرض الدرس"  صصت حلل أسيتلة الكتاب التقدير 

هدفة  كانت التدريبا  قليلة ا قان املهارا  املرت  إسحمدود  
فعلى سبيل املثال: يف الدرس الثامن "اخلواص والتغريا  

 دريبا . وبالنربة  5ابية" اقتصر  الوحدة على حل يالكيم
( 3للوحدا  من نوع "فيديو الرسوم املتحركة" فقد حققت  
  إسوحدا   صصت لعرض  لبيقا  حرابية التقدير حمدود  

مل  أهنافة كما كانت التدريبا  قليلة ا قان املهارا  املرتهد
 كن متنوعة  فعلى سبيل املثال: اشتملت وحدة " لبيقا  

على الترارع" يف الدرس اخلامس "قوانني نيو ن للحركة" على 
 . دريبا  مباشرة ة   

انلبق معيار "جودة  دريبا  املمارسة والتعلا" على نربة 
 %( من إحا  عدد وحدا  التعلا الرقمية.26.6بلغت  

كما ي حظ عدم حتقق التقدير متمييف أل  وحدة  ويعيفى 
 وفري  دريبا  مكثفة ومتنوعة " عدم حتقق م شرسلك إىل 

  ."ا قان املهارا  مل مفا يح لإلجابا  وأدلة إرشادية
ونظرًا للبيعة مقرر العلوم فمن املها التأكيد على  وفري 

ا من واليت على الرغ ممارسة عمليا  العلافرص للتدريب على 
مثل: "جتارب االستقصاء من  الكتاب املقررحمتوى  وافرها يف 

  أهنا غري متضمنة يف وحدا  التعلا الرقمية واقل احلياة" إال
( أن وحدا  التعلا Xie et al., 2017ويرى شيي و) رون  

الرقمية اليت  رتهدف  نمية عمليا  العلا واملمارسا  
ملمارسة االستقصاء العلمية  جيب أن  تيح فرًلا للمتعلا 

 العلمي.
 نتائج السؤال الثاني:

نص الر ال الثاين على: ما أكثر أنواع وحدا  التعلا 
الرقمية املكونة للدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف األول 

حتقيًقا ملعايري جودة وحدا  التعلا الرقمية؟  ولإلجابة  املتوسط
را  عن الر ال س حراب املتوسلا  احلرابية والتقدي

والرت يب ملعايري جودة وحدا  التعلا الرقمية وفًقا لنوع 
تحركة  املرسوم الديو عرض الدرس  فيديو يالوحدة: الدرس  ف

 (.10النشاط  كما يوضح اجلدول  
 10 جدول

 التعلم الرقميةالمتوسطات الحسابية لمعايير جودة وحدات التعلم الرقمية وفًقا لنوع وحدة 
 النوع

 المعيار
 الدرس
 (14العدد )

 فيديو عرض الدرس
 (67العدد )

 متحركةالرسوم الفيديو 
 (54العدد )

 النشاط
 (16العدد )

 قيم نفسك
 (14العدد )

 1 0.93 1.05 1.97 3 درجة التوافق مل أهداف الدرس
 ال ينلبق ال ينلبق 1.07 1.68 3 جودة شرح املوضوع
 1.35 0.85 ال ينلبق 1 1.71 جودة التقييا

 3 2.2 ال ينلبق ال ينلبق ال ينلبق جودة التقنيا  التفاعلية
 1.35 0.85 1 1 1 جودة  دريبا  املمارسة والتعليا

 1 0.4 ال ينلبق ال ينلبق 2 الفرص لتعلا أعمق
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 النوع
 المعيار

 الدرس
 (14العدد )

 فيديو عرض الدرس
 (67العدد )

 متحركةالرسوم الفيديو 
 (54العدد )

 النشاط
 (16العدد )

 قيم نفسك
 (14العدد )

 1.54 1.05 1.04 1.41 2.14 المتوسط الحسابي اإلجمالي
 قوي محدود محدود محدود قوي التقدير
 2 4 5 3 1 الترتيب

( أن وحدا  التعلا الرقمية من 10يتضح من جدول  
نوع " الدرس" كانت أكثر الوحدا  حتقيًقا ملعايري جودة 

حققت التقدير قو   توسط  إسوحدا  التعلا الرقمية  
(  ويف الرت يب الثاين جاء  2.14حراإل إحا  بل   

بل  املتوسط احلراإل  إسالوحدا  من نوع "قيا نفرك" 
( مما يدل على حتقق التقدير قو   يف حني حققت 1.54 

وحدا  التعلا الرقمية من أنواع "فيديو عرض الدرس"  
بلغت  إسو"النشاط"  و"فيديو الرسوم املتحركة"  قدير حمدود 

 ( على التوا .1.04  1.05  1.41املتوسلا  احلرابية هلا  
( إىل أن وحدا  التعلا 10و شري النتابص يف جدول  

الرقمية من نوع "الدرس" حققت  قديرا  أعلى من األنواع 
األ رى السيما يف معيارّ  "درجة التوافق مل أهداف الدرس" 

حققت التقدير متمييف  ويعيفى  فقدو"جودة شرح املوضوع" 
إهنا عبارة عن نر ة إلكرتونية  إسسلك إىل طبيعة الوحدة 

للدرس من الكتاب املقرر  من جهة أ رى ي حظ أن 
وحدا  "الدرس" حققت التقدير حمدود يف معيار "جودة 
 دريبا  املمارسة والتعليا" ويرجل سلك ألن حمتوى النر ة 
االكرتونية يقتصر فقط على حمتوى الدرس  وال يتضمن 

قننة املتوفرة يف الكتاب املقرر. مراجعة الفصل واال تبارا  امل
وبالنربة ملعيار "الفرص لتعلا أعمق" فقد حتقق بالتقدير قو  

كانت مهارة "التفكري الناقد" أكثر   إسيف وحدا  "الدرس"  
املهارا  رهورًا يف حمتوى الدروس  وختتلف هذه النتياة مل 

مهارا  التفكري  ( واليت  شري إىل أن2013دراسة العصيمي  
يف حمتوى كتاب العلوم امللور للصف األول ال  توفر قد النا

 ية. املتوسط بدرجة كاف
كما مل  ظهر "مهارا  االستدالل التاريد "  "وبناء     

حاص مقبولة ونقد استدالال  اآل رين"  وقد يعود سلك 

لعدم  ضمني التاارب واالستقصاء من واقل احلياة يف حمتوى 
تياة مل دراسة الشهر  وحدا  "الدرس"  وختتلف هذه الن

( واليت  شري إىل أن كتاب العلوم للصف األول 2017 
يتضمن مهارا  الكشف عن املغاللا  بدرجة  املتوسط

متوسلة  ومهارا  الولول الستنتاجا  وإعلاء  فرريا  
 ة.ووضل حلول مقرتحة بدرجة من فض

 التوصيات:
 :اء على نتابص الدراسة يولى  ا يأيتبن

 راعي  يف الدرس الرقمي مرارا  متفرعةمراعاة  وفري  .1
نشلة األ  من   ل دمص املرتويا  امل تلفة للمتعلمني

 التفاعلية وا،فيفة.

 اخلالةوضل األهداف التعليمية يف بداية الصفحة  .2
 رقمي.الدرس بال

العمل على  صميا وحدا   علا رقمية  فاعلية  تيح  .3
املعرفية أكرب ملمارسة التدريبا  و قوية اجلوانب  افرلً 

واملهارية وفق أهداف مقرر العلوم  وميكن االستفادة من 
مراجعة الفصل واال تبارا  املقننة املتوفرة يف كتاب العلوم 

 املقرر. 

 ضمني وحدا   علا رقمية  تيح فرص التعلا العميق  .4
مل التأكيد على مهارا  التفكري الناقد وحل املشك    

  و علا كيفية التعلا  والعمل التعاوين  والتوالل الفعال
واالستدالل التاريد   وميكن االستفادة من جتارب 
االستقصاء من واقل احلياة املتوفرة يف كتاب العلوم  

 والتاارب يف كراسة التاارب العملية. 

 



 ...يف ضوء معايري جودة حتليل حمتوى الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول املتوسط  الرب املصعيب وجرب بن حممد اجلرب:زهرة بنت عبد 

 

143 

 المقترحات:
إجراء دراسا  حول  وافر معايري جودة وحدا   .1

  التعلا الرقمية يف ا،توى التعليمي الرقمي للمقررا
  واملتاحة عرب بوابة التعليا عموًماالدراسية األ رى 

 الوطنية. 

إجراء دراسا  حول أ ر است دام الدروس الرقمية يف  .2
 مقررا  العلوم على  نمية مهارا  التعلا العميق.

 المراجع: 
(. 2013إبراهيا  رضا إبراهيا؛ اجلربيت  ياسر سيد؛ حممد  فارعة حرن  

 -دراسا  يف املناهص وطرس التدريس  التعلا.معايري است دام كابنا  
 . 176-151(  193مصر   

(. است دام مرتودعا  الكابنا  الرقمية 2014اجلريو   سهام سلمان  
كلية الرتبية التعليمية يف املمارسا  التدريرية ألعضاء هييتة التدريس يف  

 -اجمللة الدولية الرتبوية املت صصة بنت عبدالرمحن.  ةجبامعة األمرية نور 
 .133-114(  7 3  األردن

(. مدى  أ ري است دام التكنولوجيا الرقمية 2015اجلريو   سهام سلمان  
  مصر -ملة القراءة واملعرفةعلى التعلا يف ضوء الدراسا  الرابقة. 

 168  )23-106. 
ء مرتودع (. بنا2012 ليل  حنان؛ احلصر   أمحد؛ عبدالعيفييف  طلبة  

وحدا  التعلا الرقمية يف ضوء معايري جودة التعليا االكرتوين لتنمية 
لكرتوين لدى ط ب الدراسا  العليا بكلية اا مهارا   صميا ا،توى

 .366-331(  78 1  مصر -ملة كلية الرتبية باملنصورة الرتبية. 
مية بربامص أ ر  وريف كابنا  التعلا الرق(. 2013اليفهراين  حصة عبداهلل  

التعلا االكرتوين على حترني حتصيل العلوم لدى طالبا  املرحلة 
. رسالة ماجرتري غري منشورة. كلية الرتبية  جامعة الباحة  املتوسلة

 الباحة  الرعودية.
(. التحليل 2014شاهني  جناة؛ النا  مدحت؛ غنيا  دعاء  أغرلس  

امل ثر العلمي   الرقمية. البعد  مل رجا   عليا العلوم باست دام التقنيا
 -الرادس عشر للامعية املصرية للرتبية العلمية: الرتبية العلمية 

 .  168-131. القاهرة  مصر  موجها  للتمييف
(. باركود لربط املناهص الورقية 24  مارس 2018الشع ن  رافر.  
من  31/10/2018. س اسرتجاعي يف لحيفة مكةباالكرتونية. 

https://makkahnewspaper.com/article/842437 
(.  صور مقرتح قابا 2017الشقرة  مها حممد؛ مشوط  اعتدال عبداحلكيا  

" وفق معايري الركورم Course Labعلى برنامص الكورس الب "
"SCORM لتلوير املمارسا  التدريرية لدى عضو هييتة التدريس "

  األردن-لعلوم الرتبوية ا –دراسا  بالتعليا اجلامعي الفلرليين. 
 44  )221-235. 

(. أولويا  البحك يف الرتبية العلمية 2012الشمراين  سعيد بن حممد  
ملة  -العلوم الرتبوية والدراسا  ااس ميةباململكة العربية الرعودية. 

 . 228-199(  1 24  الرياض -جامعة امللك سعود 
العلوم للصف األول   قومي كتاب(. 2017الشهر   سللان بن لاحل  

اجمللة الرتبوية الدولية . املتوسط يف ضوء مهارا  التفكري التأملي
 .11-1(  8 6  األردن -املت صصة

(. فاعلية الرح   2013لرب   ماهر إمساعيل؛ واجلهين  ليلى بنت عصام  
املعرفية عرب الويب ويب كويرت لتعلا العلوم يف  نمية بعض مهارا  

دراسا  عربية يف الرتبية طالبا  املرحلة املتوسلة.  عمليا  العلا لدى
 . 62-25(  34الرعودية    -وعلا النفس 
. القاهرة: دار حتليل ا،توى يف العلوم اانرانية(. 2004طعيمة  رشد  أمحد  
 الفكر العرإل.

(. أ ر اال ت ف يف  صميا بييتة التعلا 2011طلبة  عبداحلميد عبدالعيفييف  
يب باست دام مرتودع وحدا  التعلا الرقمية يف مقرر القابا على الو 

 كنولوجيا التعليا على التحصيل وإنتاج برميا  الوسابط املتعددة لدى 
  مصر -دراسا  يف املناهص وطرس التدريسط ب كلية الرتبية. 

 167  )42-87. 
 كنولوجيا التعليا (. 2015العبيد  أفنان عبدالرمحن؛ والشايل حصة حممد  

 . الرياض: مكتبة الرشد.س والتلبيقا األس
أ ر است دام وحدا  التعلا الرقمية يف  نمية (. 2018العتييب  حنان حممد  

. املفاهيا الكيميابية واالجتاه حنو الكيمياء لدى طالبا  املرحلة الثانوية
رسالة ماجرتري غري منشورة. كلية الرتبية  جامعة امللك سعود  الرياض  

 الرعودية.
مهارا  التفكري الناقد يف حمتوى كتاب (. 2013مي  محيد بن ه ل  العصي

دراسا  . العلوم امللور للصف األول املتوسط ومدى امت ك الت ميذ هلا
 .150-125(  36 1  الرعودية –عربية يف الرتبية وعلا النفس 

(. أ ر  دريس العلوم باست دام وحدا  التعلا 2017عمر  عالا حممد  
الرقمية يف  نمية مرتويا  عمق املعرفة العلمية والثقة بالقدرة على  علا 

  الكويت -اجمللة الرتبوية العلوم لدى ط ب الصف الثاين املتوسط. 
32 125  )99-145. 

 من 12/11/2018ي يف عني بوابة التعليا الوطنية.  د. .(. س اسرتجاع
https://ien.edu.sa/?loaded=1#/courses/95 
(. 2011حممد  مصلفى عبد الرميل؛ اجل د  أمحد عبد احلميد  أكتوبر  

م ثر لناعة ا،توى الرقمي التعليمي التشاركي بني النظرية والتلبيق. 
اجلمعية  -ومعرض ااسكندرية الدو  للتكنولوجيا وا،توى والكتاب 

 .66-1. ااسكندرية  مصر  عربية لتكنولوجيا الرتبيةال



 (م2019 أكتوبر /هــ1441لفرالرياض     – 65 العدد – اجمللة الرعودية للعلوم الرتبوية

 

144 

مشروع االسرتا ياية الوطنية لتلوير وزارة الرتبية والتعليا؛ و لوير.  د. .(. 
 . اململكة العربية الرعودية: وزارة الرتبية والتعليا و لوير.التعليا العام

 

Achieve (2011). Rubrics for evaluating Open Education 

Resource (OER) objects. Washington, D.C.: 

Achieve, Inc. Retrieved on October 17, 2018 

from http://www.achieve.org/publications/achieve-

oer-rubrics. 

Albeanu, G.; & Popentiu, F. (April, 2012). Recent Soft 

Computing Approaches in Digital Learning Object 

Evaluation. paper published in The International 

Scientific Conference eLearning and Software for 

Education, Bucharest, Romania (pp. 16-21). 

AL-Osaimi, H. (2013). Critical Thinking Skills in The 

Contents of The Science Book Developed for The 

First Grade and The Average Extent of Ownership of 

Students. Arab Studies in Education and Psychology - 

Saudi Arabia, 1 (36), 125-150. 

AL-Otaibi, H. (2018). The Impact of The Use of Digital 

Learning Units in The Development of Chemical 

Concepts and The Trend Towards Chemistry Among 

Secondary School Students. un published Master 

Thesis. College of Education, King Saud University, 

Riyadh, Saudi Arabia. 

Al-Shamrani, S. (2012). Research Priorities in Science 

Education in Saudi Arabia. Educational Sciences and 

Islamic Studies - Journal of King Saud University - 

Riyadh, 24 (1), 199-228. 

Al-Zahrani, H. (2013). The Impact of Employing Digital 

Learning Objects On E-Learning Programs on 

Improving Science Achievement Among Middle 

School Female Students. un published Master Thesis. 

College of Education, Al-Baha University, Baha, 

Saudi Arabia. 

Brewer, M. (2017). Characteristics of Quality OER 

Textbook Curators: An Analysis of Tullahoma City 

Schools' Flexbook Curators. un published Doctoral 

dissertation. Lipscomb University, Tennessee, United 

States. 

Gordillo, A.; Barra, E.; & Quemada, J. (October, 2014). 

Towards a Learning Object pedagogical quality 

metric based on the LORI evaluation model. Paper 

published in Frontiers in Education Conference 

(FIE), 2014 IEEE, (pp. 1-8).  

Hadjerrouit S. (2011). Web-Based Learning Objects in 

School Education. In: Ifenthaler D.; Spector J., 

Kinshuk; Isaias P.; Sampson D. (eds), Multiple 

Perspectives on Problem Solving and Learning in the 

Digital Age (pp. 37-48). New York: Springer. 

Howell, S.; & O’Donnell, B. (2017). Digital Trends and 

Initiatives in Education: The Changing Landscape for 

Canadian Content. Toronto: Association of Canadian 

Publishers. 

 

Ibrahim, R; Al-Jabarti, Y; & Mohammed, F. (2013). 

Standards for the use of learning objects. Studies in 

Curriculum and Teaching Methods - Egypt, (193), 

151-176. 

 Jerawi, S. (2014). The use of digital educational objects 

repositories in the teaching practices of college 

members of the College of Education at Princess 

Norah Bint Abdulrahman University. International 

Specialized Educational Journal - Jordan, 3 (7), 114-

133. 

Jerawi, S. (2015). The impact of using digital technology 

on learning in the light of previous studies. Journal of 

Reading and Knowledge - Egypt, (168), 23-106. 

Jones, R., Fox, C. (2018). Navigating the Digital Shift 

2018: Broadening Student Learning Opportunities. 

Washington, DC: State Educational Technology 

Directors Association (SETDA). 

Kay, R. (2011). Evaluating learning, design, and 

engagement in web-based learning tools (WBLTs): 

The WBLT Evaluation Scale. Computers in Human 

Behavior, 27(5), 1849-1856.  

Khalil, H; Al-Hussari, A; & Abdul Aziz, T. (2012). 

Building the digital learning objects repository in 

light of the e-learning quality standards for 

developing the electronic content design skills of 

graduate students at the College of Education. 

Journal of College of Education Mansoura - Egypt, 1 

(78), 331-366. 

Kilic, T.; Gurol, M. (2011). Comprehensive Evaluation of 

Learning Objects-Enriched Instructional 

Environments in Science Classes. Contemporary 

Educational Technology, 2(4), 264-281.  

Koch, A. (2009). Teacher education and technology 

integration: How do preservice teachers perceive 

their readiness to infuse technology in the learning 

environment. un published Doctoral dissertation. 

Duquesne University, Pennsylvania, United States. 

Leacock, T.; & Nesbit, J. (2007). A Framework for 

Evaluating the Quality of Multimedia Learning 

Resources. Journal of Educational Technology & 

Society, 10(2), 44-59.  

Lee, S.; Tsai, C.; Wu, Y.; Tsai, M.; Liu, T.; Hwang, F.; … 

Chang, C. (2011). Internet based Science Learning: A 

review of journal publications. International Journal 

of Science Education, 33(14), 1893-192. 

Mohammed, M., & Al-Galad, A. (October, 2011). The 

Making of digital educational content between theory 

and practice. Alexandria International Conference on 

Technology, Content and Writers - Arab Society for 

Educational Technology. Alexandria, Egypt, 1-66. 

Omar, A. (2017). The Impact of Teaching Science by Using 

Digital Learning Objects in Developing Levels of 

Scientific Knowledge and Confidence in The Ability 

to Learn Science Among 8th Grade Students. 

Educational Journal - Kuwait, 32 (125), 99-145. 



 ...يف ضوء معايري جودة حتليل حمتوى الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول املتوسط  الرب املصعيب وجرب بن حممد اجلرب:زهرة بنت عبد 

 

145 

Peeraer, J.; & Van Petegem, P. (2012). Information and 

communication technology in teacher education in 

vietnam: From policy to practice. Educational 

Research for Policy and Practice, 11(2), 89-103.  

Robertson, C.; & Green, T. (2012). Scanning the Potential 

for Using QR Codes in the Classroom. Techtrends, 

56(2), 11-12. 

Sabri, M; & Al-Jahni, L. (2013). The Effectiveness of 

Cognitive Journeys Through the Web Quest to Learn 

Science in The Development of Science Operations 

Skills Among Middle School Female Students. Arab 

Studies in Education and Psychology - Saudi Arabia, 

(34), 25-62. 

Shahin, N, Alnm, M, & Ghneim, D. (August, 2014). Meta-

Analysis of The Outcomes of Science Education 

Using Digital Technologies. The 16th Scientific 

Conference of the Egyptian Society for Scientific 

Education: Scientific Education - Guidelines for 

Excellence. Cairo, Egypt, 131-168. 

Shahri, S. (2017). Evaluation of The Science Book for The 

First Grade in The Light of The Skills of Reflective 

Thinking. International Specialized Educational 

Journal - Jordan, 6 (8), 1-11. 

Shakra, M; & Shamout, A. (2017). Proposal Based on the 

"Course Lab" In Accordance with SCORM Standards 

to Develop the Teaching Practices of The 

CollegeMember in The Palestinian University 

Education. Studies - Educational Sciences - Jordan, 

(44), 221-235. 

Tulbah, A. (2011). The Impact of The Difference in Design 

of The Web-Based Learning Environment Using the 

Digital Learning Module Repository in The 

Education Technology Curriculum on The 

Achievement and Production of Multimedia Software 

for Students of The College of Education. Studies in 

Curriculum and Teaching Methods - Egypt, (167), 

42-87. 

Wiley, D. (2002). Connecting Learning Objects to 

Instructional Design Theory: A Definition, A 

Metaphor, And A Taxonomy. Canadian journal of 

learning and technology, 28(3), 3-23. 

Xie, K.; Kim, M.; Cheng, S.; & Luthy, N. (2017). Teacher 

professional development through digital content 

evaluation. Educational Technology Research and 

Development, 65(4), 1067-1103. 

Yuan, M.; & Recker, M. (2018). Does audience matter? 

Comparing teachers’ and non-teachers' application and 

perception of quality rubrics for evaluating Open 

Educational Resources. Educational Technology 

Research and Development. doi: 10.1007/s11423-018-

9605-y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (م2019 أكتوبر /هــ1441لفرالرياض     – 65 العدد – اجمللة الرعودية للعلوم الرتبوية

 

146 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Content Analysis of the Digital Lessons of the 7
th

 Grade Science Course in Light of the 

Quality Standards of Digital Learning Objects 

 
 

Jabber M. Aljabber 

College of Education, King Saud University 

Zahrah A. Almasabi 

College of Education, Najran University 

 

 
Submitted 31-01-2019 and Accepted on 12-05-2019 

 

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  واالتجاه نحو التعلم بهواالحتفاظ  على التحصيل الفقه مقرر في تدريس (SNIPS) سنيبسفاعلية استراتيجية 
 الخامس االبتدائي طالب الصف

 
 عبداهلل بن حامد الحامد

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية –كلية الرتبية  
 هـ7/9/1440 وقبل - هـ5/6/1440 قدم للنشر

 
 

واالجتاه حنو  بهواالحتفاظ  على التحصيل الفقه مقرر يف تدريس (SNIPS)اسرتاتيجية  التعرف على فاعليةإىل هدفت الدراسة  المستخلص:
متثلت أدوات الدراسة يف اختبار حتصيلي ومقياس االجتاه  إذاخلامس االبتدائي. واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب،  لدى طالب الصف التعلم

( طالبًا من طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض توزعوا بالتساوي على جمموعتني 44حنو تعلم مقرر الفقه. ومت تطبيق الدراسة على )
بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي يف  إحصائيةمها ضابطة واألخرى جتريبية. وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة احدإ

بني التطبيق البعدي  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 بالتحصيل.الفقه، مقرر ، SNIPSاسرتاتيجية الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: 

اليت بذل هلا يعد الفقه اإلسالمي أحد العلوم الشرعية املهمة 
كبرية دراسة وفهمًا واسـتنباطًا وحتقيقاً،   اأئمة اإلسالم جهودً 

مستندين يف ذلك على فهم عميق وأصيل للقواعد واألصول 
الكلية للشريعة اإلسالمية. ونظرًا الرتباط الفقه بأصول الدين 
وأحكامه؛ كانت دراسته من أشرف العلوم، فهو يتبوأ مكانة 

حيتاج املسلم إليه فـي مجيـع  إذعظيمة يف حياة الفرد واجملتمع، 
أمور حياته، ويف خمتلف مراحلها، وحاجة املسلم إليه تكمن 

ئل احلياة يف أن هذا العلم يتناول التشريع اإلهلي يف مجيـع مسـا
أن حياة املسلم اليوم تفرض عليه أن صغريها وكبريها، خاصة 

يف هذا العصر.  يعرف حكم الشرع يف األمور اجلديدة الطارئة
ا ألمهية معرفة املسلمني بدينهم، وضرورة تفقههم فيه، رً ونظ

ليتعلمـوا أحكامـه، ويـؤدوا عبادهتم على أكمل وجه، فإن 
اململكة العربية السعودية ممثله بوزارة التعليم اهتمت بتدريس 

ا الفقـه فـي مجيع مراحل التعليم العام، وجعلت له منهجً 
 ا تربوية خاصة. ولتدريسه أهدافً مستقاًل 

حنان م؛ 2002محدان، ) من الدِّراسات جمموعةوقد أوَصت 
بأمهية تطبيق  (ه1425م؛ احلبيب، 2005راشد، 

االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس الفقه، وتشجيع املعلمني 
  .عام وجهلفاعليتها يف املوقف التدريسي بعلى استخدامها، 

من االسرتاتيجيات احلديثة اليت  SNIPSاسرتاتيجية  د  وتع
ثبتت فاعليتها يف حتقيق الفهم واالستيعاب القرائي ورفع أ

مستوى التحصيل، وهي اسرتاتيجية تقوم على تعزيز النصوص 
يتم االستعانة هبا يف فهم  إذاملدروسة بالوسائل البصرية؛ 

النصوص املقروءة. وتشدد االسرتاتيجية على إبراز التمثيالت 
فادة منها يف فهمه البصرية اليت حيتويها النص القرائي واالست

واستيعابه، مبا يشمل اخلرائط والصور واألشكال واخلطوط 
 (.2014الزمنية )عطية، 

على مخس خطوات، مت ترميزها  SNIPSوتشتمل اسرتاتيجية 
يف مخسة حروف يتشكل منها اسم االسرتاتيجية، وهي على 

   :(2015؛ أبو الريش، 2016)العدوان،  يت:النحو اآل

، ويرمز هلا (Start with question)األوىل: ابدأ باألسئلة 
نفسه  الطالبيف هذه اخلطوة يسأل و  :(S)اختصارًا باحلرف 

وع أسئلة توضح ما يرمي إليه: مل انظر إىل هذه الوسيلة؟ ما ن
الوسيلة صورًا فإنه  تذا كانإاملعلومات اليت سأركز فيها؟ ف

ما الذي تعرب عنه الصورة؟ وإذا كانت أشكاالً  :يسأل
ما الذي متثله هذه األشكال واملخططات؟  :وخمططات فيسأل

 وما الذي تتم مقارنته؟ وكيف جتري املقارنة؟
 Note what) اإلرشاداتن ما ميكن تعلمه من الثانية: دو  

can be learned from Hints) ويرمز هلا اختصارًا باحلرف ،
(N) : اإلرشاداتيف هذه اخلطوة يقوم املتعلم بالبحث عن و 

اليت ميكن أن تدل على معىن الوسيلة البصرية، سواء يف العنوان 
أو السطور أو األرقام أو األلوان. وهذا يعين تنشيط املعرفة 

 السابقة املتصلة باملوضوع.
، (Identify what is important)الثالثة: حدد ما هو مهم 

اخلطوة جيري حتديد ويف هذه  :(I)ارًا باحلرف ويرمز هلا اختص
ة يف الشكل، وحتديد حقيقتني أو أكثر ممثلتني الفكرة الرئيس

 يف الشكل.
ويرمز هلا  ،(Plug it into the chapter)الرابعة: صلها بالنص 

بربط  الطالبويف هذه اخلطوة يقوم : (P) اختصارًا باحلرف
يف العالقات  النص املقروء بالوسيلة البصرية. وذلك بالتفكري

ة للنص املقروء وما تعرب عنه الوسيلة بني األفكار الرئيس
 البصرية.

 See If you)اخلامسة: اشرح الوسيلة البصرية لشخص آخر 

can explain visual to someone) ًويرمز هلا اختصارا ،
ب بشرح الوسيلة البصرية : وفيها يقوم الطال(S) باحلرف

لشخص آخر أو لنفسه بصوت عاٍل؛ من خالل تفسري 
الوسيلة وشرحها وإبراز مضامينها وداللتها على أفكار النص 

 .شارات املوجودة بالنص املقروءاإلاملقروء، وعالقة 
أهنا مزيج  SNIPSوالذي يظهر من عرض خطوات اسرتاتيجية 

 ية:تاالسرتاتيجيات اآلمن اسرتاتيجيات متعددة؛ فهي تشمل 
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 Activating Prior)اسرتاتيجية تنشيط املعرفة السابقة -

Knowledge strategy)   . 
 .(Self-Questioning strategy)اسرتاتيجية التساؤل الذايت  -
 Reciprocal Teaching)اسرتاتيجية التدريس التباديل  -

strategy)  
 Thinking Aloud)اسرتاتيجية التفكري بصوت مسموع  -

strategy). 
هبذا الشكل كان حماولة  SNIPSولعل بناء اسرتاتيجية     
لكل اسرتاتيجية مزاياها  إذ إنرفع فاعلية االسرتاتيجية؛ ل

وعيوهبا، ومن خالل مزج تلك االسرتاتيجيات يف سياق واحد 
جيابيات وتقليل كن اخلروج بأكرب قدر ممكن من اإلمدروس، مي

 السلبيات إىل أقل قدر ممكن.  
 :SNIPSالمستند النظري الستراتيجية 

على مبادئ نظرية عديدة،  SNIPSتستند اسرتاتيجية     
 : يتثالثة مبادئ عامة على النحو اآلميكن إمجاهلا يف 

 أواًل: مبادئ بياجيه في التعلم البنائي:
يف التعلم،  على مبادئ بياجيه SNIPSتستند اسرتاتيجية      

يرى بياجيه  إذاملتعلقة بعلم نفس النمو وعلم النفس املعريف. 
تؤدي إىل إبداع املتعلم  أن التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة

 منظومات معرفية جديدة، حتقق تفاعالً و لرتاكيب معرفية 
ناجحًا مع املثريات البيئية احملسوسة، واالستفادة مما اكتسبه 

مواقف جديدة. ويؤكد بياجيه  وتوظيفها يفاملتعلم من خربات 
تتفاعل املعرفة واخلربات  إذعلى التعلم القائم على املعىن، 

اجلديدة مع املعرفة السابقة للوصول إىل تراكيب معرفية 
ومنظومات معرفية ذات معىن لدى املتعلم )خباري والقرش، 

 (.2011؛ الغامدي، 2014
 ثانياً: مبادئ التفكير فوق المعرفي: 

ما وراء املعريف( هو التفكري املقصود بالتفكري فوق املعريف )أو 
من حمتوى هذه العمليات،  وعي الفرد بعملياته املعرفية بدالً 

ويستخدم هذا الوعي الذايت يف السيطرة وحتسني العمليات 
 جمموعة(. ويشمل التفكري فوق املعريف 2003املعرفية )هبلول، 

أنه يف اجلملة يعود إىل ثالث مهارات  غريمن املكونات 
أساسية هي: التخطيط، ومراقبة الذات، والتقومي )العتوم، 

أن يهتم الطلبة  SNIPS(. ويتطلب تطبيق اسرتاتيجية 2010
ومتابعة وتقومي عمليات تعلمهم ذاتياً  ،كثريًا مبساءلة الذات

 (. 2014)عطية، 
 ثالثاً: التمثيل البصري للمعلومات:

ريات واخلربات بتمثيل املعرفة عملية حتويل املث يقصد    
وأفكار ميكن استيعاهبا وترميزها وتسكينها  املختلفة إىل معانٍ 

من البنية املعرفية للفرد )الزيات،  ابطريقة منظمة لتصبح جزءً 
(. ويرى علماء النفس املعريف أن متثيل املعلومات يف 1998

  :(2010)العتوم،  العقل البشري يتم يف صورتني
األوىل: متثيل املعلومات على أساس اإلدراك، وفيه يتم متثيل 

نسان، وحينه علومات كما وردت من خالل حواس اإلامل
تتمايز املعلومات اللفظية عن املعلومات البصرية حبسب 

 ورودها على احلواس.
حتويل  الثانية: متثيل املعلومات على أساس املعىن، وفيه يتم

دخالت الرابط بني امل نزلةتكون مب ىل معانٍ املدخالت احلسية إ
وتشري الدراسات إىل أن ذاكرة  ،واملعىن القابل لالسرتجاع

املعاين أفضل من ذاكرة الرتاكيب اللغوية املباشرة، كما أن 
ذاكرة املعلومات البصرية )الصور( أفضل من ذاكرة املعلومات 

 اللفظية.  
كبرية يف حتقيق   ذات فعالية SNIPSاسرتاتيجية  د  وتع    

ن مييلون إىل التعليم الفهم القرائي لدى املتعلمني البصريني الذي
مر الذي يتطلب قدرة عالية على املالحظة البصري، األ

والتمييز واملقارنة، وإسناد النص القرائي بالوسائل البصرية ذات 
الدالالت واملؤشرات اليت ميكن أن يسرتشد هبا املتعلم للوصول 

 (. 2014إىل األفكار الرئيسة يف النص املقروء )عطية، 
 التوجيه باجلملة يف SNIPSويرتكز دور املعلم يف اسرتاتيجية  

رشاد والنمذجة خاصة يف خطوة الشرح بصوت عاٍل. واإل
؛ اهلامشي 2016)العدوان،  :وميكن تفصيل دور املعلم يف اآليت

 :  (2008والدليمي، 
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املعرفية،  فوقلى املهارات املعرفية و تدريب املتعلمني ع .1
 زها من خالل الدروس.يعز تو 

بصرية حتسن تزويد النصوص القرائية مبا يلزم من وسائل  .2
 طريقة تناول هذه النصوص.

متكني املتعلمني من التمييز واالستنتاج لتكوين رأي مقنع  .3
 وثابت بدالً من سرد املعلومات.

على املعلم أن يدرك أن االسرتاتيجية ليست غاية يف  .4
ذاهتا، بل هي وسيلة لتشكيل أطر فكرية تعتمد على 

 الرسومات والتوضيحات.
ب، حبيث يصبح دوره استشارياً يأخذ املعلم دور املراق .5

 وليس مصدراً للمعلومات. 
تماشى مع طبيعة يمبا توفري وسائل التقومي الذايت لطالبه  .6

  االسرتاتيجية وما يتطلبه التفكري فوق املعريف. 
كمدخل قرائي ذي مخس  SNIPSوتستعمل اسرتاتيجية  

خطوات لغرض تسهيل املعاجلة الفورية للنص املقروء من خالل 
تفسري الوسائل البصرية، وميكن استعمال هذه االسرتاتيجية مع 
الطالب مستقلني أو مبساعدة املعلم، وهي تالئم األنشطة 

 (. 2008اجلماعية حتت رعاية املعلم )اهلامشي والدليمي، 
( أن خطوات اسرتاتيجية 2000ويرى حبيب اهلل )    

SNIPS  تعرب يف حقيقتها عن جمموعة مبادئ تقود القارئ إىل
فهم النص املقروء بصورة جيدة؛ مما يساعد املتعلمني على 

 التغلب على كثري من الصعوبات الدراسية. 
قليلة  SNIPSالدراسات حول استخدام اسرتاتيجية  أن ومع

يف تنمية التحصيل بشكل ظاهر.  تهاهنا تربز فاعليفإوشحيحة 
( إىل معرفة أثر استخدام 2015الريش ) دراسة أيب سعت فقد

يف الفهم القرائي والتحصيل  SQ3Rو SNIPS اسرتاتيجييت
واكتساب املفردات لدى طالبات الصف الرابع األساسي يف 
فلسطني، واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، ومتثلت 

( طالبة، قسمت على ثالث 123عينة الدراسة يف )
حدامها باستخدام إجمموعات، جمموعتني جتريبيتني درست 

، يف حني درست األخرى باستخدام SNIPSاسرتاتيجية 

وجمموعة ضابطة درست بالطريقة  ،SQ3Rاسرتاتيجية 
( 41التقليدية، وضمت كل جمموعة من اجملموعات الثالث )

اختبار الفهم طالبة، وأعدت الباحثة ثالثة اختبارات هي: 
القرائي، واختبار التحصيل، واختبار اكتساب املفردات، 
وحتققت الباحثة من صدق هذه االختبارات وثباهتا، وأظهرت 
نتائج الدراسة تفوق اجملموعتني التجريبيتني على اجملموعة 

 الضابطة يف الفهم القرائي، والتحصيل واكتساب املفردات.
ثر اسرتاتيجية أ( ملعرفة 2016يف حني سعت دراسة الربيعي ) 

SNIPS  يف حتصيل طالبات الصف األول املتوسط ملبادئ علم
األحياء ومهارات التفكري البصري، واستخدمت الباحثة املنهج 
شبه التجرييب ذي اجملموعتني املتكافئتني، ومتثلت أدوات 
البحث يف اختبار حتصيلي واختبار مهارات التفكري البصري، 

( طالبة توزعن يف جمموعتني 80عينه بلغت )مت تطبيقه على 
طالبة( يف  41)طالبة( يف اجملموعة الضابطة و 39بواقع )

اجملموعة التجريبية. وأظهرت الدراسة تفوق طالبات اجملموعة 
التجريبية يف االختبار التحصيلي واختبار مهارات التفكري 

 البصري.
( 2016) استهدفت دراسة العدوان هذاتويف السياق     

معرفة أثر تدريس مادة التاريخ باستخدام اسرتاتيجييت 
(SNIPS) و(K.W.L.H.)  يف التحصيل ومهارات التفكري

التحليلي لدى طالبات الصف العاشر األساسي يف األردن، 
( طالبة من طالبات الصف 90وتكونت عينة الدراسة من )

العاشر األساسي يف مديرية الرتبية والتعليم يف لواء اجلامعة 
وزعت على ثالث  (2015)للفصل الدراسي الثاين لعام 

اس جمموعات، ومتثلت أدوات الدراسة يف اختبار حتصيلي ومقي
عداد الباحثة. وخلصت إملهارات التفكري التحليلي من 

ج أمهها: فاعلية اسرتاتيجييت الدراسة إىل عدد من النتائ
(SNIPS) و(K.W.L.H.)  يف التحصيل ومهارات التفكري

 التحليلي لدى طالبات الصف العاشر األساسي. 
إىل التحقق  ( فسعت2016) والقريشي أما دراسة الرحيماوي

يف اكتساب مفاهيم مادة العلوم  SNIPSمن أثر اسرتاتيجية 
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املنهج  اناخلامس االبتدائي، واستخدم الباحث طالبلدى 
التجرييب، ومتثلت أداة الدراسة يف اختبار حتصيلي طبق على 

الصف اخلامس يف مديرية  طالبًا من طالب (47)عينة بلغت 
 (23)ًا للمجموعة التجريبية وطالب (24)واسط العراقية، بواقع 

 يذ ابطة، وأظهرت الدراسة وجود فرقًا للمجموعة الضطالب
فاهيم بني اجملموعتني يف اختبار اكتساب امل إحصائيةداللة 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.
حول اجملال يلحظ ندرة الدراسات  واملتتبع للدراسات يف هذا

. قد دخلت حيز التدريس حديثاً ، وأهنا SNIPSاسرتاتيجية 
وجود فاعلية  -السابقة حبسب الدراسات-كما يلحظ 

يف رفع مستوى التحصيل  SNIPSللتدريس باسرتاتيجية 
على  SNIPSالدراسي. ولعل ذلك يعود إىل تركيز اسرتاتيجية 

تعزيز املوضوعات بالوسائل البصرية، وإثارة األسئلة، وتدوين ما 
يتم تعلمه، وحتديد األفكار املهمة، والربط بني املعلومات، 

ي بالضرورة إىل تعزيز والشرح والتحليل؛ كل ذلك يؤد
 (. فيما يرى الرحيماوي2016التحصيل إجيابيًا )العدوان، 

اسرتاتيجية  يه( أن التشويق الذي تنطوي عل2016) والقريشي
SNIPSية، ، ومتحورها حول الطالب، ومراعاهتا للفروق الفرد

يضاحية البصرية؛ يسهم يف وتعزيزها للنصوص بالوسائل اإل
  رفع حتصيل املتعلمني.

 مشكلة الدراسة: 
بالرغم من أمهية الفقه واالهتمام به من قبل وزارة التعليم، إال 

يف املراحل الدراسية عامة، واملرحلة  -أن تدريس الفقه 
أثبتت  فقدمل حيقق األهداف املرجوة منه،  -االبتدائية خاصة 

من الدراسات ضعف حتصيل الطالب للمفاهيم  جمموعة
 ،اجلهيمي؛ 1414 ،مسية أمحد ؛1414، وزان)الفقهية 

( أن 2009يف حني أظهرت دراسة املطرودي ) (،1421
الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض  طالباكتساب 

للمفاهيم الفقهية املقررة مل يتجاوز احلد األدىن املقبول تربوياً. 
ولعل ذلك يتسق مع ما تؤكده دراسات أخرى من ضعف 

 ؛1995 ،البوسعيدي) شرعيةالتحصيل يف عموم املقررات ال
 (. 1429، احلامد؛ 1422 ،السهلي

ة لضعف الدراسات أن من األسباب الرئيسمن  كثريأظهرت  و 
التحصيل ما يتبعه املعلمون من طرائق تدريس تقليدية غري 

)أبا مني،  فاعلة يف حتقيق األهداف املرجوة من تدريس الفقه
رز أب( أن من 1429أظهرت دراسة عفيف ) كما(. 2012

سالمية يتمثل يف عدم إملام معوقات تدريس مواد الرتبية اإل
معلمي العلوم الشرعية بطرائق واسرتاتيجيات التدريس احلديثة. 

( أن االقتصار على 1404وباملثل أكدت دراسة الشافعي )
راف الطالب عن مقررات لقائية كان سببًا يف انصالطريقة اإل
أظهرت دراسة املعجل  صلةويف سياق ذي سالمية. الرتبية اإل

( أن من أهم أسباب قلة اهتمام الطالب بدراسة مادة 2000)
لقائية وعدم التنويع يف حيد يعود للرتكيز على الطريقة اإلالتو 

 طرق التدريس. 
 م؛2007الزغيب، )من الدِّراسات  جمموعةوقد أوَصت 

 هـ(1430 ،علي ؛م2009 ،القحطاين ؛م2008 ،املالكي
بأمهية تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس الفقه، 

فاعليتها يف  أثبتت إذوتشجيع املعلمني على استخدامها، 
سهمت بصورة فاعلة يف رفع مستوى حتصيل أامليدان الرتبوي، و 

 الطالب وحتسني اجتاههم حنو دراسة مقرر الفقه.
  اإلجابةتتمثل مشكلة الدراسة احلالية يفيف ضوء ما سبق و 

يف  SNIPSاسرتاتيجية  : ما فاعليةيتعن السؤال الرئيس اآل
واالجتاه حنو  بهواالحتفاظ  على التحصيل الفقه مقرر تدريس
 اخلامس االبتدائي. لدى طالب الصف التعلم

 أسئلة الدراسة:
 ية: تالدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتسعى     

مقرر يف تنمية التحصيل يف  SNIPSما فاعلية اسرتاتيجية  .1
 الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.

يف تنمية االجتاه لدراسة  SNIPSما فاعلية اسرتاتيجية  .2
 مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
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يف االحتفاظ بالتحصيل يف  SNIPSما فاعلية اسرتاتيجية  .3
 مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.

 فروض الدراسة:
 ية: تفروض الدراسة يف الفروض اآلمثل تت    

عند مستوى داللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .1
درجات اجملموعة التجريبية بني متوسط ( ∝≤0.05)

يف اختبار التحصيل يف مقرر الفقه  واجملموعة الضابطة
 لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.

عند مستوى داللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .2
بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية  (∝≤0.05)

واجملموعة الضابطة يف مقياس االجتاه حنو مقرر الفقه لدى 
 طالب الصف اخلامس االبتدائي.

عند مستوى داللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .3
بني التطبيق البعدي والتطبيق املؤجل يف  (∝≤0.05)

 اختبار التحصيل للمجموعة التجريبية. 

 هداف الدراسة:أ
 ية:تسعت الدراسة لتحقيق األهداف اآل

يف تنمية التحصيل لدى  SNIPSتعرف فاعلية اسرتاتيجية  .1
 .الفقه مقررطالب الصف اخلامس االبتدائي يف 

يف تنمية االجتاه لدراسة  SNIPSاسرتاتيجية  تعرف فاعلية .2
 .مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي

التحصيل بيف االحتفاظ  SNIPSاسرتاتيجية  تعرف فاعلية .3
 .الفقه مقررلدى طالب الصف اخلامس االبتدائي يف 

 أهمية الدراسة:
 تربز أمهية الدراسة يف جانبني:    
 األهمية النظرية:  . أ

تأيت هذه الدراسة استجابة ملا يطالب به الرتبويون  .1
ساليب وطرائق تدريس أعادة النظر يف إمن ضرورة 

العلوم الشرعية واعتماد الطرائق اليت تتمركز حول 

الطالب وتتيح له التفاعل مع املعلم والطالب 
 واحملتوى.

فتح اجملال إلجراء املزيد من البحوث والدراسات  .2
املتعلقة بتدريس الفقه، واستخدام اسرتاتيجية 

SNIPS يف تدريس العلوم الشرعية األخرى. 
 لية: األهمية العم . ب

تطوير أساليب تدريس مناهج العلوم الشرعية  .1
 الفقه بصفة خاصة. وتدريسبصفة عامة 

مساعدة معلمي العلوم الشرعية يف تأدية مهامهم  .2
التدريسية من خالل تقدمي دروس تعليمية 

 .SNIPSاسرتاتيجية باستخدام 
الطالب يف التمكن من املفاهيم الفقهية  مساعدة .3

  حتصياًل وفهماً وتطبيقاً.

 حدود الدراسة: 
 ية:تمتحورت الدراسة حول احلدود اآل     
عينة من طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مدرسة  -

الدرعية االبتدائية لتحفيظ القرآن الكرمي يف مدينة 
  الرياض.

وحدة اإلمامة واالئتمام يف مقرر الفقه للصف اخلامس  -
 االبتدائي.

مت تطبيق الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدراسي  -
  هـ.1439/ 1438

 مصطلحات الدراسة:
 :SNIPSاستراتيجية 

مدخل "بأهنا:  SNIPS( اسرتاتيجية 2003ف هبلول )يعرِّ     
قرائي ذو مخس خطوات، تسهل املعاجلة الفورية للنص املقروء 

على: من خالل تفسري الوسائل البصرية. وتركز بصفة خاصة 
منية، الصور، واألشكال، واملخططات، واخلرائط، واخلطوط الز 

 .(28ص) "والتمثيالت البصرية األخرى
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إجرائيًا بأهنا:  SNIPSف الباحث اسرتاتيجية ويعرِّ       
جمموعة اخلطوات اليت يستخدمها الباحث يف تعليم الطلبة 

الفقه للصف  مقررعينة الدراسة لتحقيق التفاعل مع حمتوى 
ية: ابدأ باألسئلة، تس االبتدائي، وفقًا للخطوات اآلاخلام

 الحظ، حدد، اربط، اشرح.
 :(Achievement) التحصيل

ف التحصيل يف االصطالح الرتبوي بأنه: "مدى عر  ي      
استيعاب الطالب ملا فعلوه من خربات معينة من خالل 

الطالب مقررات دراسية ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها 
باالختبارات التحصيلية املعدة هلذا الغرض" )اللقاين واجلمل، 

 (. 84ص ،2003
ف الباحث التحصيل يف هذه الدراسة إجرائيًا بأنه: عرِّ وي      

الصف اخلامس االبتدائي من  طالبمقدار ما حيصل عليه 
معارف متعلقة بدراسته للوحدة التاسعة من مقرر الفقه، 
ويقاس ذلك إجرائياً مبتوسط الدرجة اليت حيصل عليها الطالب 

 يف اختبار التحصيل املعد من قبل الباحث. 
 :(Attitude) االتجاه

 ياملوقف الذ"االجتاه يف االصطالح الرتبوي بأنه: ي عر ف      
يتخذه الفرد أو االستجابة اليت يبديها إزاء شيء معني، أو 

 "خبربة معينة قضية معينة إما بالقبول أو الرفض، نتيجة مروره
 (.13ص، 2003والنجار،  ة)شحات

الباحث االجتاه يف هذه الدراسة إجرائيًا بأنه: ف وي عرِّ        
املواقف الذي يظهرها طالب الصف اخلامس االبتدائي حنو 

الفقه بالقبول أو الرفض. ويقاس إجرائيًا مبتوسط مقرر دراسة 
الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من خالل استجابتهم 

الفقه الذي أعده مقرر لعبارات مقياس االجتاه حنو دراسة 
  .باحثال

 :(Maintaining Achievement) االحتفاظ بالتحصيل
مقدار "( االحتفاظ بالتحصيل بأنه: 1999ف زاير )عر      

املعلومات احملتفظ هبا لدى الطلبة للموضوعات اليت درست 
خالل مدة التجربة، يقدر بدرجات االختبار التحصيلي الذي 

دون تعريض يعاد تطبيقه بصورة مكافئة للصورة األوىل، من 
 "الطلبة ألية خربات بني اختباري التحصيل واالحتفاظ

 (. 34ص)
الباحث االحتفاظ بالتحصيل يف هذه الدراسة ف وي عرِّ     

إجرائيًا بأنه: قدرة الطالب على استدعاء املعارف اليت درسها 
خالل فرتة زمنية معينة، ويقاس مبتوسط الدرجة اليت حيصل 

التحصيلي املؤجل والذي يتم بعد الختبار اعليها الطالب يف 
 مرور أربعة أسابيع من تطبيق االختبار التحصيلي البعدي.

 منهج الدراسة:
املتغري  هج شبه التجرييب لتعرف فاعليةمت استخدام املن    

( على العوامل املتغرية SNIPSاملستقل )املتمثل يف اسرتاتيجية 
واالجتاه حنو  ،واالحتفاظ بالتحصيل ،)املتمثلة يف: التحصيل

 دراسة مقرر الفقه( لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي. 
ه التجرييب الذي ويف هذه الدراسة مت االسرتشاد بالتصميم شب

 :يتيأخذ الشكل اآل
 3خ 2خ X 1خ ت ع
  2خ 0 1خ ض ع

 ن : إحيث 
 .ع: يرمز للعشوائية يف التعيني -
 ت: يرمز للمجموعة التجريبية. -
 الضابطة.ض: يرمز للمجموعة  -
- X اسرتاتيجية( يرمز الستخدام املتغري املستقل :SNIP.) 
استخدام املتغري املستقل )االكتفاء  م: يرمز لعد0 -

 بالطريقة التقليدية(.
 : يرمز لالختبار القبلي.1خ -
 : يرمز لالختبار البعدي.2خ -
 : يرمز لالختبار املؤجل.3خ -
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 مجتمع الدراسة:
ن جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف اخلامس تكو      

االبتدائي باملدارس احلكومية النهارية يف مدينة الرياض خالل 
 هـ.1439/ 1348الفصل الثاين من العام الدراسي 

 عينة الدراسة:
متثلت عينة الدراسة من جمموعتني متكافئتني من طالب     

ارمها الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض، مت اختي
 Multi-Stageبالطريقة العشوائية العنقودية متعددة املراحل 

Sample ية:ت، وفق املراحل اآل 
شراف الرتبوي االختيار العشوائي ألحد مكاتب اإل -

التابعة إلدارة التعليم يف مدينة الرياض؛ وقد وقع االختيار 
 العشوائي على مكتب اإلشراف الرتبوي يف الدرعية.

املدارس االبتدائية التابعة  ىحدإل االختيار العشوائي -
ملكتب الدرعية، وقد وقع االختيار العشوائي على مدرسة 

 الدرعية لتحفيظ القرآن الكرمي.
االختيار العشوائي للفصول الدراسية املمثلة جملموعيت  -

الدراسة من املدرسة اليت وقع عليها االختيار، وقد مثل 
مثل الصف اجملموعة التجريبية، يف حني  (/ب5)الصف 

اجملموعة الضابطة. وقد بلغ عدد أفراد عينة  (/أ5)
( طالبًا توزعوا بالتساوي على اجملموعتني 44الدراسة )

 الضابطة والتجريبية.

 متغيرات الدراسة:
ومتثل يف   Independent Variableاملتغري املستقل  .1

 (.SNIPS)التدريس باستخدام اسرتاتيجية 
: ومتثلت يف  Dependent Variablesاملتغريات التابعة  .2

االجتاه حنو دراسة ، و االحتفاظ بالتحصيل، و التحصيل
 .مقرر الفقه

 

 

 أدوات الدراسة:
يف ضوء االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات     

ذات العالقة مبوضوع الدراسة، قام الباحث ببناء أدوات 
 :لدراسة، ومتثلت أدوات الدراسة يفا

 الباحث.اختبار حتصيلي من بناء  -
 مقياس االجتاه حنو تعلم مقرر الفقه من بناء الباحث. -
  تفصيل خطوات بناء أدوات الدراسة.أيتوفيما ي    

  أواًل: االختبار التحصيلي:
لإلجابة عـن السـؤالني األول والثالـث قـام الباحـث بإعـداد     

 ية:تاخلطوات اآل وفقاختبار حتصيلي، وقد مت إعداد االختبار 
 الهدف من االختبار:: تحديد 1

قيـاس حتصـيل طـالب الصـف إىل يهدف االختبار التحصـيلي 
اخلـــــــامس يف مقـــــــرر الفقـــــــه، والتحقـــــــق مـــــــن فاعليـــــــة اســـــــتخدام 

لــــدى  بــــهيف تنميــــة التحصــــيل واالحتفــــاظ  SNIPSاســــرتاتيجية 
 طالب الصف اخلامس االبتدائي مبدينة الرياض.

 : تحديد الوحدة الدراسية المناسبة:2
ف اخلــــامس الوحــــدة التاســــعة يف مقــــرر الفقــــه للصــــمت اختيــــار 

(. وتشــــتمل الوحــــدة علــــى أربعــــة تمــــامئاالبتــــدائي )اإلمامــــة واال
دروس. وقد مت اختيار تلك الوحدة ملناسبتها من حيث احلجم 
واملضمون. أما من حيـث احلجـم فقـد احتـوت الوحـدة التاسـعة 
علــى أربعــة دروس وهــي بــذلك أطــول وحــدات الكتــاب، وهــذا 

عطــاء التجربــة الوقــت الــالزم للتطبيــق وظهــور األثــر إيســاعد يف 
ث املضـــمون: فمضـــمون الوحـــدة يتعلـــق أمـــا مـــن حيـــو املتوقـــع. 

بالصــــفة الفعليــــة لصــــالة اجلماعــــة وموقــــف املــــأموم مــــن اإلمــــام 
وحاالته، األمر الذي يستدعي تدعيم الشرح النظري بالوسـائل 

 البصرية املعززة خلربات الطالب. 
 : تحديد األهداف التعليمية المقصودة:3

احملـــــددة، وفيهـــــا مت حتليـــــل املـــــادة التعليميـــــة للوحـــــدة الدراســـــية 
وحتديـــــد املضــــــامني املقصـــــود دراســــــتها، واملســـــتويات التعليميــــــة 
ــــــة  ــــــك يف أهــــــداف تعليمي ــــــتعلم، يف صــــــياغة ذل املقصــــــودة يف ال

 حمددة.
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مت حتديـــد مواصـــفات االختبـــار التحصـــيلي تبعـــاً لنـــواتج الـــتعلم  : إعداد جدول مواصفات االختبار:4
اجلــدول كمــا يوضــحها ة الدراســية احملــددة،  املســتهدفة يف الوحــد

 (.1رقم )
 1جدول 

 مواصفات االختبار التحصيلي  
 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر الدرس
 6 3   2  1 األول
 5      5 الثاني
 8 4    4  الثالث
 5 2   1  2 الرابع

 24 9   3 4 8 المجموع
 : صياغة مفردات االختبار:5

ســـئلة االختبـــار مـــن نـــوع االختيـــار مـــن متعـــدد، أمت صـــياغة     
، حبيـــــث تغطـــــي مجيـــــع ســـــؤاالً  (24وبلغـــــت فقـــــرات االختبـــــار )

موضوعات الوحدة الدراسية، وفق ما ورد يف جدول مواصفات 
 االختبار التحصيلي.

  :: كتابة تعليمات االختبار6
األســـــئلة وترتيبهـــــا متـــــت كتابـــــة بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن صـــــياغة     

ار، تعليمـات االختبـار. هبـدف تعريــف الطالـب مبوضـوع االختبــ
ة االختبـــار. والعمـــل علـــى هتيئـــ نومكوناتـــه، وكيفيـــة اإلجابـــة عـــ

مـن االطمئنـان قبـل البـدء يف  الطالب لالختبـار وإعطـائهم نـوع
  االختبار. وبذلك يكون قد مت بناء االختبار يف صورته األولية.

 :تحكيم االختبار التحصيلي: 7
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 

ملســــــتوى اهلــــــدف، الســــــؤال لقيــــــاس اهلــــــدف، وانتمــــــاء الســــــؤال 
ووضوح الصياغة اللغوية للسـؤال. ويف ضـوء مـا أبـداه احملكمـون 

 من ملحوظات مت إجراء التعديالت املطلوبة.
 : التجريب االستطالعي لالختبار التحصيلي:8

بعـــد االنتهـــاء مـــن إعـــداد االختبـــار التحصـــيلي وتعديلـــه يف     
ــــار علــــى عينــــة  عشــــوائية ضــــوء آراء احملكمــــني مت جتريــــب االختب

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 
هــذه الفقــرة، وقــام الباحــث حبســاب معامــل الصــعوبة والســهولة 

 (: 2007ية )عالم، تعادلة اآلباستخدام 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  
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 2جدول 
 يبين معامل الصعوبة لالختبار التحصيلي

 معامل السهولة معامل الصعوبة جابات الخاطئةاإل جابات 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 السهولة تراوحت  (2)رقم يتبني من اجلدول     
(، كمـــــــــــا تراوحـــــــــــت معـــــــــــامالت %71.9إىل  %37.5بـــــــــــني )

(، ومجيـــــــع هـــــــذه القـــــــيم %62.5 إىل %28.1الصــــــعوبة بـــــــني )
يـــرى  إذمقبولـــة، وتوضـــح صـــالحية االختبـــار للتطبيـــق امليـــداين، 

( %30أنـه إذا كـان معامـل الصـعوبة أقـل مـن ) (2007عالم )
( يعـــــد الســـــؤال %70، أمـــــا إذا زاد عـــــن )ســـــهالً يعـــــد الســـــؤال 

 .صعباً 
 
 

  حساب معامل التمييز: –ب 
يشــــري معامــــل التمييــــز إىل قــــدرة املفــــردة علــــى التمييــــز بــــني     

اجملمـــوعتني العليـــا والـــدنيا، وهـــذا يعـــين صـــدق املفـــردة يف حتقيـــق 
وهـــــي الدقـــــة يف التمييـــــز بـــــني الطـــــالب  ،وظيفتهـــــا يف االختبـــــار

املتفــــــوقني والضــــــعاف يف مســــــتوى التحصــــــيل، وقــــــام الباحــــــث 
( مــن 32االســتطالعية والبــالغ عــددها ) بتقســيم عينــة الدراســة

 :يتجمموعات على النحو اآل الطالب، إىل ثالث
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( مــــن إمجــــايل العينــــة %27اجملموعــــة األوىل، ومتثــــل ) -
، وهــي اجملموعــة طــالب( 9االســتطالعية، وعــددها )

 العليا.
( مـــــن إمجـــــايل العينـــــة %27اجملموعـــــة الثانيـــــة ومتثـــــل ) -

اجملموعــة ، وهــي طــالب( 9االســتطالعية، وعــددها )
 الدنيا.

، 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 اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا( –اجملموعة العليا( )عدد اإلجابات الصحيحة يف معامل التمييز =     
 اجملموعتني ىحدإعدد أفراد      

 (.3رقم )النتائج كما يوضحها اجلدول  وقد جاءت
 3جدول 

 حساب معامل التمييز
 معامل التمييز المجموعة الدنيا المجموعة 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% 
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ــــــز قــــــد  (3)يتبــــــني مــــــن اجلــــــدول  أن قــــــيم معــــــامالت التميي
( وهـــي قـــيم مقبولـــة، وتـــدل %77.8، %33.3تراوحـــت بـــني )

على أن االختبار التحصيلي لديه القدرة على التمييز بني أفـراد 
 الدراسة.عينة 

 :حساب االتساق الداخلي -ج
ــــــــار     ــــــــداخلي لفقــــــــرات االختب مت التحقــــــــق مــــــــن االتســــــــاق ال

التحصــيلي وذلــك حبســاب معــامالت ارتبــاط بريســون بــني كــل 
فقــرة والدرجــة الكليــة لالختبــار، وهــو مــا يوضــحه اجلــدول رقــم 

(4.) 
 4جدول 

 معامالت ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار 
 معامل االرتباط م االرتباطمعامل  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 
فقـــــرات االختبـــــار  أغلـــــبمــــن اجلـــــدول الســـــابق يتضـــــح أن     

(، وبعضـــــها دال عنـــــد 0.01التحصـــــيلي دالـــــة عنـــــد مســـــتوى )
يتضــح أن مجيــع الفقــرات (، وعلــى ذلــك 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 كرونباخ، والتجزئـة النصـفية وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها 
  (.5رقم )اجلدول 

 5جدول 
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالختبار التحصيلي

 معامل التجزئة النصفية 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.

 تحديد الزمن المناسب لالختبار: -ه
ــــق املعاد ــــار مت تطبي ــــزمن املناســــب لالختب ــــد ال لــــة لتحدي

 ية:اآلت
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+  الطالب خروجاً أول الذي استغرقه زمن ال= )الوقت املناسب
 2( ÷ الزمن الذي استغرقه آخر الطالب خروجاً 

( 30ن أول الطالب فراغاً من أداء االختبار اسـتغرق )إوحيث 
دقيقة، يف حني اسـتغرق آخـر الطـالب فراغـاً مـن أداء االختبـار 

 :( دقيقة. وعليه فيكون الزمن املناسب لالختبار هو40)
 دقيقة. 35=  2( ÷ 40+  30)= 

 مقياس االتجاه نحو تعلم مقرر الفقه:ثانياً: 
اس االجتاه من خالل اخلطوات قام الباحث ببناء مقي    
 ية:تاآل
 تحديد الهدف من المقياس: .1

وقد حتدد اهلدف من املقياس يف التعرف على أثر دراسة 
الصف اخلامس االبتدائي ملقرر الفقه باستخدام  طالب

 مقرر الفقه. على اجتاهاهتم حنو دراسة SNIPSاسرتاتيجية 
 :صياغة عبارات المقياس .2

ارات املقياس بأمور تتمثل اسرتشد الباحث يف صياغة عب     
 :أيتفيما ي
  مراجعة خصائص النمو لدى طالب املرحلة العمرية يف

مستوى طالب الصف اخلامس االبتدائي، وأخذها بعني 
اغة عبارات املقياس، وطول العبارات، ياالعتبار عند ص

 الالزمة هلا.والتوجيهات 
  الصف اخلامس  طالبطلب الباحث من عدد من

ة من غري عين طالباً االبتدائي )يقدر عددهم بعشرين 
جيايب أو السليب حنو الدراسة( الكتابة عن شعورهم اإل

طريقة تدريس مقرر الفقه، مع ترك احلرية هلم بالتعبري مبا 
يرونه مناسبًا من العبارات من إنشائهم. ومت جتميع 

، ومعاجلتها يف عبارات املقياس بلغة الطالباستجابات 
 وطبيعة املقياس. الطالبتناسب 

  االطالع على بعض مقاييس االجتاه يف دراسات سابقة
 واالستفادة منها.

 التدرج الثالثي.  يبناء املقياس على طريقة ليكرت ذ 
 وصف المقياس في صورته األولية: .3

 ين:أاشتمل املقياس على جز      
وصفاً يتضمن  للطالبول: وهو عبارة عن خطاب موجه األ

جابة عنه، وبعض التعليمات حوله، خمتصراً للمقياس وطريقة اإل
شعاره باهلدف إإلجابة عن كامل فقرات املقياس، و 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(، 

أن خيتار االستجابة اليت تعرب عن رفضه أو  الطالبوعلى 
 موافقته جتاه مضمون العبارة.

 :تقدير عبارات المقياس .4
 :يتوفقاً لآلحيح عبارات املقياس م تصيت     

ث : مت منح ثالبارات الدالة على االجتاه املوجبأواًل: الع
 لإلجابة )ال أدري(، درجات لإلجابة )موافق(، ودرجتني

 ودرجة واحدة لإلجابة )غري موافق(.
ثانياً: العبارات الدالة على االجتاه السالب: مت منح ثالث 

 لإلجابة )ال أدري(، ودرجتنيات لإلجابة )غري موافق(، درج
 ودرجة واحدة لإلجابة )موافق(.

 6جدول 
 توزيع عبارات مقياس االتجاه 

 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
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 تحكيم المقياس: .5
مت عرضه بصـورته األوليـة  مقياس االجتاهصدق للتحقق من     

لــغ علـى جمموعــة مـن احملكمــني، مــن ذوي اخلـربة واالختصــاص ب
بـــــداء مرئيـــــاهتم حـــــول عـــــددهم أحـــــد عشـــــر حمكمـــــاً؛ وذلـــــك إل

، ووضــوح العبــاراتمــن حيــث: مــدى مناســبة  املقيــاسمفــردات 
. ويف ضوء ما أبداه احملكمون من ملحوظات مت إجراء صياغتها

 التعديالت املطلوبة.
 التجريب االستطالعي لمقياس االتجاه: .6

بعد االنتهاء من إعداد املقياس وتعديله 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 هبـــداالبتدائيــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــرمي

 :وقد جاءت النتائج على النحو اآليتصدق املقياس، وثباته. 

 :حساب االتساق الداخلي -أ
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 المقياس بالدرجة 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  0.05* دالة عند مستوى 
فقرات املقياس دالة عند  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 االتجاه: -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 االتجاه  

 معامل التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ عدد البنود البعد
 0.886 0.903 21 معامل الثبات الكلي
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يتضح أن معامل الثبات الكلي  (8جدول )من خالل 
يف حني بلغ معامل التجزئة  ،(0.903ملقياس االجتاه بلغ )

(؛ وهي معامالت ثبات مرتفعة، توضح 0.886النصفية )
 صالحية املقياس للتطبيق امليداين.

 دليل المعلم:
رشادي للمعلم يضم جمموعة من إبناء دليل ب قام الباحث

التوجيهات حول تطبيق االسرتاتيجية التدريسية، وقد اشتمل 
 :على ما يأيت الدليل

 مقدمة عامة. -
ا وخطواهت SNIPSنبذة تعريفية خمتصرة باسرتاتيجية  -

 وأغراضها ومتطلبات تطبيقها ودور املعلم فيها.
 التوزيع الزمين لدروس الوحدة. -
الدروس األربعة الدروس التعليمية: واشتمل كل درس من  -

 ية:تعلى العناصر اآل
o األهداف التعليمية. 
o التمهيد. 
o ية: )ابدأ تاخلطوات اآل على التدريس واشتمل

، اإلرشاداتن ما ميكن تعلمه من باألسئلة، دوِّ 
د ما هو مهم، صلها بالنص، اشرح الوسيلة حدِّ 

 .البصرية لشخص آخر(
o  التعليمية.النشاطات 

o .التقنيات التعليمية 
o .التقومي 

وقد مت عرض دليل املعلم يف صورته األولية على جمموعة 
من املختصني باملناهج وطرق التدريس وبتعليم العلوم الشرعية، 

بداء املرئيات إعشر شخصاً، لالطالع عليه و  عددهم أحد بلغ
وامللحوظات حياله، من حيث مناسبته وكفايته وصدق 
مضمونه، وتقدمي االقرتاحات لتحسينه باحلذف واإلضافة 
والتعديل. وقد أخذ الباحث مبا أبداه احملكمون من ملحوظات 
وتوجيهات وتعديالت مقرتحة ذات وجاهة، ومن يف مت بناء 

 الدليل يف صورته النهائية. 
  ي )الميداني( ألدوات الدراسة:التطبيق الفعل

 ية:توقد تضمن ذلك اإلجراءات اآل  
 : التطبيق القبلي ألدوات الدراسة:1

مت تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه على مجيع 
أفراد عينة الدراسة، وقد سبق ذلك توضيح الغرض من 
الدراسة، وقراءة التعليمات لكل مقياس على حدة. وللتحقق 
من مدى تكافؤ طالب اجملموعتني وعدم وجود فروق ذات 

يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو مقرر الفقه،  إحصائيةداللة 
، وجاءت النتائج  (T-test)قام الباحث بتطبيق اختبار ت 

 (.9) رقم كما تظهر يف اجلدول

 9 جدول
 التحصيلي ولمقياس االتجاهداللة الفروق بين متوسطات درجات تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار  

مجموعات  مكونات االختبار التحصيلي
 الدراسة

عدد 
 الطالب

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

لالختبار الدرجة الكلية 
 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

يتضح عدم وجود فروق ذات  (9)وبالنظر إىل اجلدول     
اجملموعة  أفراد( بني 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةداللة 

التجريبية وأفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار 

بلغت قيم مستوى الداللة  إذالتحصيلي ومقياس االجتاه، 
( على الرتتيب، وهي قيم غري دالة 0.500)و( 0.837)

إحصائياً، مما يبني  تكافؤ اجملموعتني يف التحصيل الدراسي 
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ية اجملموعتني إلجراء صالح من يفواالجتاه حنو مقرر الفقه؛ و 
 التجربة.

 : تدريس الوحدة التعليمية:2
مت تدريب أحد املعلمني األكفاء ممن حيمل درجة الدكتوراه     

وطرق تدريس العلوم الشرعية على اسرتاتيجية  يف مناهج
SNIPS وقام مشكورًا بتدريس الوحدة التعليمية احملددة .

لطالب اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، يف حني مت 
تدريس طالب اجملموعة التجريبية باستخدام اسرتاتيجية 

SNIPS ،وقد استغرق تدريس الوحدة أربعة أسابيع دراسية .
 حصة دراسية واحدة أسبوعياً.واقع ب

 : التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:3
بعد الفراغ من تدريس الوحدة التعليمية، قام الباحث     

بتطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه على مجيع الطالب 
أفراد عينة الدراسة. وقد كان الفاصل بني التطبيق القبلي 

 اسة مدة )أربعة أسابيع دراسية(. والتطبيق البعدي ألدوات الدر 
 : التطبيق المؤجل لالختبار التحصيلي:4
بعد مرور أربعة أسابيع دراسية على إجراء االختبار البعدي     

قام الباحث جمددًا بتطبيق االختبار التحصيلي على طالب 
اجملموعة التجريبية. وبعد الفراغ من التطبيق الفعلي ألدوات 

لبيانات استعدادًا ملعاجلتها إحصائياً. الدراسة، مت ترتيب ا
بيق امليداين إلجراءات ( يبني توقيت التط10) رقم واجلدول

 الدراسة. 
 10 جدول

 يبين توقيت التطبيق الميداني إلجراءات الدراسة 
 التاريخ اإلجراء سبوعاأل

 التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 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
 التطبيق البعدي ملقياس االجتاه

 هـ1439/  7/  16

 هـ1439/  8/  16 التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي الثامن

 إجراءات الدراسة:
 ية:تراسة قام الباحث باإلجراءات اآللتحقيق أهداف الد    
  االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة يف

 جمال الدراسة.
 عداد أدوات الدراسة يف صورهتا األولية.إ 
 .حتكيم أدوات الدراسة 
  التجريب االستطالعي ألدوات الدراسة وحساب

معامالت الصدق والثبات والتمييز والصعوبة، وذلك 

بتطبيق األدوات على جمموعة من جمتمع الدراسة غري 
 الداخلني يف العينة، ومن يف بناء األدوات يف صورهتا

النهائية يف ضوء معطيات التحكيم والتجريب 
 االستطالعي. 

  التطبيق القبلي ألدوات الدراسة، والتأكد من تكافؤ أفراد
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف املتغريات موطن 

 الدراسة.
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  تدريس الوحدة التاسعة من مقرر الفقه للصف اخلامس
طريقة مت تدريس اجملموعة الضابطة بال فقداالبتدائي؛ 

التقليدية، يف حني مت تدريس اجملموعة التجريبية 
 .SNIPSباستخدام اسرتاتيجية 

  .التطبيق البعدي ألدوات الدراسة 
  التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي، وذلك بعد مرور

 مدة شهر كامل من تاريخ التطبيق البعدي.
 .مجع البيانات وترتيبها وحتليلها واستخراج النتائج 
 تائج. مناقشة الن 

 :حصائيةأساليب المعالجة اإل
تبعاً لطبيعة الدراسة، ولإلجابة عن تسـاؤالهتا، مت اسـتخدام     

 ية:تاآل حصائيةاألساليب اإل
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
  معامل السهولة والصعوبة للتعرف على مدى سهولة أو

 امليداين.صعوبة االختبار التحصيلي، ومناسبته للتطبيق 
 للتعرف على قدرة االختبار التحصيلي  معامل التمييز

على التمييز بني الطالب ذوي املستوى املرتفع 
 واملنخفض يف مستوى التحصيل الدراسي يف مقرر الفقه.

  معامل الثبات ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أدايت
 الدراسة.

 .معامل االرتباط بريسون حلساب صدق أدايت الدراسة 
  اختبار )ت( للعينات املستقلة(Independent Samples 

Test) لى الفروق يف درجات اجملموعة ع، للتعر ف
التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعدي 

 ألدايت الدراسة.

  اختبار )ت( للعينة املرتابطة(Paired Samples 

Statistics) هبدف التعرف على الفروق ذات الداللة ،
يف درجات اجملموعة التجريبية بالنسبة للتطبيق  حصائيةإلا

 البعدي واملؤجل لالختبار التحصيلي.
  مت استخدام معادلة مربع إيتا(η

2
) (Eta Squared) 

ات  لتحديد حجم تأثري املتغري  املستقل على املتغري 
 التابعة. 

 الدراسة: أسئلة عناإلجابة 
 فاعليةةةةةةةمةةةةةةا  السةةةةةةؤال األول ونصةةةةةةه: عةةةةةةنأواًل: اإلجابةةةةةةة 

في تنمية التحصيل في مقرر الفقه لدى  SNIPSاستراتيجية 
 ؟طالب الصف الخامس 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 

درجــــات اجملموعــــة التجريبيـــــة بــــني متوســـــط ( ∝≤0.05)داللــــة 
يف اختبـــار التحصـــيل يف مقـــرر الفقـــه لـــدى  واجملموعـــة الضـــابطة

 طالب الصف اخلامس االبتدائي.
وللتعر ف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة 

درجات بني متوسط ( ∝≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائية
يف اختبار التحصيل يف  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي، قام 
 اختبار )ت( للعينات املستقلة باستخدامالباحث 

(Independent Samples Test) ؛ لتوضيح داللة الفروق بني
متوسطات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 

النحو املبني يف لالختبار التحصيلي، وجاءت النتائج على 
 (.11جدول )
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 11جدول
لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  (Independent Samples Test) اختبار )ت( للعينات المستقلة 

 والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 
دروس االختبار 

 التحصيلي
عدد  المجموعة

 الطالب
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
(η2) 

 *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

- 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 يأيت يتضح (11)بالنظر إىل اجلدول 

على طالب اجملموعة  اجملموعة التجريبيةطالب ق تفو  أواًل: 
لالختبار التحصيلي يف مقرر الفقه البعدي  التطبيقيف  الضابطة

بلغ متوسط درجات اجملموعة  إذ، مستقلة عند الدروس
، 7.41، 3.05، 4.82)يف الدروس األربعة مستقلة التجريبية 

اجملموعة بلغ متوسط درجات  يف حني، على الرتتيب (4.05
 (1.68، 4.64، 2.00، 2.23)الضابطة يف الدروس األربعة 

( وهي 0.00 أن  مستوى الداللة )، كما يتبني  على الرتتيب
يظهر ، مما (0.01عند مستوى داللة ) قيمة دالة إحصائياً 

بني متوسطي درجات طالب  إحصائيةفروق ذات داللة وجود 
الضابطة يف التطبيق طالب اجملموعة اجملموعة التجريبية و 

يف مقرر الفقه عند الدروس  البعدي لالختبار التحصيلي
قد مت  التأكد  يكونلصاحل اجملموعة التجريبية، وبذلك  األربعة

 من خطأ الفرض األول جزئياً.
على طالب  اجملموعة التجريبيةطالب ق تفو   :ثانياً 

بار التحصيلي  لالختالبعدي  التطبيقيف  اجملموعة الضابطة
يف مجيع بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية  إذ، لًياك

بلغ متوسط درجات  يف حني(، 19.32) دروس االختبار

 أن  مستوى الداللة (، كما يتبني  10.55) اجملموعة الضابطة
فروق ذات يظهر وجود إحصائياً، مما ( وهي قيمة دالة 0.00)

طالب اجملموعة التجريبية بني متوسطي درجات  إحصائيةداللة 
الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار اجملموعة طالب و 

قد  يكونوبذلك  لصاحل اجملموعة التجريبية. كلًيا  التحصيلي
مت  التأكد من خطأ الفرض األول بشكل كامل، وقبول الفرض 

 .البديل
يف  SNIPSأثر استخدام اسرتاتيجية  على حجموللتعرف 

مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس تنمية التحصيل يف 
η)قام الباحث باستخدام معادلة )مربع إيتا(  ،االبتدائي

2
) 

تيجة اليت ثبت وجودها واليت تستخدم لتحديد درجة أمهية الن
 بالتطبيق على قيم )ت( املستخرجة من اجلدولإحصائياً، 

املتعلق بالفرض األول، الذي مت صياغته والتحقق منه،  (11)
وقد بلغت قيم مربع إيتا للدروس )األول، الثاين، الثالث، 

( على الرتتيب، كما 0.71، 0.72، 0.37، 0.70الرابع( )
جلميع دروس االختبار التحصيلي  بلغت قيمة مربع إيتا بالنسبة 

( وهي قيم تتجاوز القيمة الدالة على األمهية 0.85) كلًيا
بوية والنفسية يف البحوث الرت  حصائيةالرتبوية للنتائج اإل
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(؛ مما يدل على وجود 2012( )السردي، 0.14ومقدارها )
 SNIPS اسرتاتيجيةستخدام أثر بدرجة كبرية، ومهم تربويًا ال

مقرر الفقه لطالب  مستوى التحصيل الدراسي يف يف تنمية
ض. وهذا يتماشى مع ما الصف اخلامس االبتدائي مبدينة الريا

(، 2015) الريش أيب ة، كدراسةأبرزته الدراسات السابق
دراسة (، و 2016) العدواندراسة (، و 2016) الربيعيدراسة و 

أظهرت مجيعها فاعلية  إذ(، 2016) الرحيماوي والقريشي
ولعل تركيز  الدراسي. يف تنمية التحصيل SNIIPSاسرتاتيجية 
على تعزيز املوضوعات بالوسائل البصرية،  SNIPS اسرتاتيجية

ما يتم تعلمه، وحتديد األفكار املهمة، وإثارة األسئلة، وتدوين 
املعلومات، والشرح والتحليل؛ كل ذلك يؤدي  والربط بني

  .(2016بالضرورة إىل تعزيز التحصيل إجيابياً )العدوان،
 فاعليةما  السؤال الثاني ونصه: عنانياً: اإلجابة ث

في تنمية االتجاه نحو دراسة مقرر  SNIPSاستراتيجية 
  ؟الصف الخامس االبتدائيالفقه لدى طالب 

 فاعليــــــــةالســــــــؤال الثـــــــاين والتعــــــــرف علـــــــى  عـــــــنلإلجابـــــــة 
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.
ــــــة  ــــــاك فــــــروق ذات دالل ــــــى مــــــا إذا كــــــان هن وللتعــــــر ف عل

ــــــة  إحصــــــائية بــــــني متوســــــطي ( ∝≤0.05)عنــــــد مســــــتوى دالل
قيــــــاس يف م درجــــــات اجملموعــــــة التجريبيــــــة واجملموعــــــة الضــــــابطة

طالب الصف اخلامس االبتدائي، االجتاه حنو مقرر الفقه لدى 
اختبــــــــار )ت( للعينــــــــات املســــــــتقلة  باســــــــتخدامقــــــــام الباحــــــــث 

(Independent Samples Test) ؛ لتوضــيح داللـة الفــروق 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 بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  (Independent Samples Test) اختبار )ت( للعينات المستقلة

 والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو مقرر الفقه
مقياس االتجاه 
 نحو مقرر الفقه

عدد  المجموعة
 الطالب

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
(η2) 

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 )

اجملموعة طالب ق تفو   يتضح (12)بالنظر إىل اجلدول     
البعدي  التطبيقيف  على طالب اجملموعة الضابطة التجريبية

 إذ، ملقياس االجتاه حنو مقرر الفقه للصف اخلامس االبتدائي
 على املقياسبلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية 

 اجملموعة الضابطةبلغ متوسط درجات  يف حني(، 52.45)
مستوى الداللة  وبلغ(، 42(، عند درجة حرية )37.77)
، (0.01)( وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.00)

بني متوسطي  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود يظهرمما 

الضابطة يف اجملموعة طالب اجملموعة التجريبية و درجات 
لصاحل اجملموعة التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو مقرر الفقه 

، مت  التأكد من خطأ الفرض الثاين قد يكونوبذلك  التجريبية،
 .وقبول الفرض البديل

يف  SNIPSعلى حجم أثر استخدام اسرتاتيجية وللتعرف     
دراسة مقرر الفقه لدى طالب الصف تنمية االجتاه حنو 

الباحث باستخدام معادلة )مربع إيتا(  اخلامس االبتدائي، قام
(η

واليت تستخدم لتحديد درجة أمهية النتيجة اليت ثبت  (2
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املستخرجة من  (ت)وجودها إحصائياً، بالتطبيق على قيم 
ين، الذي مت صياغته املتعلق بالفرض الثا (12) اجلدول

والتحقق منه، وقد بلغت قيمة مربع إيتا ملقياس االجتاه حنو 
(، وهي تتجاوز القيمة الدالة على األمهية 0.73مقرر الفقه )

يف البحوث الرتبوية والنفسية  حصائيةالرتبوية للنتائج اإل
(؛ مما يدل على وجود 2012( )السردي، 0.14ومقدارها )

 SNIPS اسرتاتيجيةستخدام تربويًا ال أثر بدرجة كبرية، ومهم

مقرر الفقه لطالب الصف اخلامس االجتاه حنو دراسة  يف تنمية
 ض.االبتدائي مبدينة الريا

 اسـرتاتيجيةأثـر  يفومل يقف الباحث علـى دراسـات مباشـرة     

SNIPS ولكــن نتــائج الدراســة احلاليــة علــى االجتــاه حنــو الــتعلم ،
أثر اسرتاتيجيات التفكري  عنتتماشى مع ما أظهرته الدراسات 

 دراســـة الزبيـــديك،  ريف علـــى االجتـــاه حنــو الـــتعلم بعامـــةفــوق املعـــ
 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.

، SNIPSاسرتاتيجية  يهولعل التشويق الذي تنطوي عل    
ية، وتعزيزها ومتحورها حول الطالب، ومراعاهتا للفروق الفرد

 ،والقريشي )الرحيماوي يضاحية البصريةللنصوص بالوسائل اإل
 حنو تعلم مقرر الفقه.؛ يسهم يف تنمية اجتاه الطالب (2016

 فاعليةةةةةةمةةةةةا  السةةةةةؤال الثالةةةةةث ونصةةةةةه: عةةةةةنثالثةةةةةًا: اإلجابةةةةةة 
في االحتفاظ بالتحصيل في مقرر الفقه  SNIPSاستراتيجية 

 ؟لدى طالب الصف الخامس االبتدائي
 فاعليـــــــة، والتعـــــــرف علـــــــى الثالـــــــثالســـــــؤال  عـــــــنلإلجابـــــــة     

يف االحتفــــاظ بالتحصــــيل يف مقــــرر الفقــــه  SNIPSاســــرتاتيجية 
لــدى طــالب الصــف اخلــامس االبتــدائي قــام الباحــث بصــياغة 

عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة الفرض الثالث ونصه: 
ـــــق  (∝≤0.05)مســـــتوى داللـــــة  بـــــني التطبيـــــق البعـــــدي والتطبي

 .املؤجل يف اختبار التحصيل للمجموعة التجريبية
عنـد  إحصـائيةفـروق ذات داللـة  وللتحقق من مـدى وجـود    

ـــــق  (∝≤0.05)مســـــتوى داللـــــة  بـــــني التطبيـــــق البعـــــدي والتطبي
اســـــتخدم  املؤجـــــل يف اختبـــــار التحصـــــيل للمجموعـــــة التجريبيـــــة

 Paired Samples) املرتابطـــة اختبـــار )ت( للعينـــةالباحـــث 

Statistics). (.13النتائج كما تظهر يف اجلدول ) وجاءت 
 

 13جدول 
داللة الفروق بن متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي  (Paired Samples Statistics)اختبار )ت( للعينة المترابطة 
 والمؤجل لالختبار التحصيلي

دروس االختبار 
 التحصيلي

عدد  المجموعة التجريبية
 الطالب

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
(η2) 

 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
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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 التطبيق البعدي

 غري دالة
0.891 

 1.333 18.59 التطبيق املؤجل
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 :يتضح ما يأيت (13)بالنظر إىل اجلدول     
أواًل: يتبني تقارب متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف 

بلغ  إذالتطبيق البعدي والتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي، 
متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل لالختبار 

( على 3.82، 7.27، 2.91، 4.59يف الدروس األربعة )
تطبيق البعدي الرتتيب، يف حني بلغ متوسط درجاهتم يف ال

، عند درجة على الرتتيب (4.05، 7.41، 3.05، 4.82)
(، وهي 0.329(، كما يتبني أن مستوى الداللة )21حرية )

داللة  مما يظهر عدم وجود فرق ذي ؛صائياً قيمة غري دالة إح
( فأقل بني متوسط درجات 0.05عند مستوى ) إحصائية

درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ومتوسط 
اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي يف 

وبذلك يكون قد مت التأكد من صحة الفرض  س األربعة.و الدر 
 الثالث بشكل جزئي.

ثانياً: يتبني تقارب متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف 
 إذ، لًياالتطبيق البعدي والتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي ك

بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل 
بلغ متوسط درجاهتم يف  يف حني(، 18.52) لًيالالختبار ك

(، كما يتبني أن مستوى الداللة 19.32التطبيق البعدي )
ظهر عدم وجود مما ي ؛(، وهي قيمة غري دالة إحصائياً 0.148)

ني ( فأقل ب0.05عند مستوى ) إحصائيةداللة  فرق ذي
متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي 

متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل و 
وبذلك يكون قد مت التأكد من ، لًيالالختبار التحصيلي ك

 صحة الفرض الثالث وقبوله بشكل كامل.

يف  SNIPSاســتخدام اســرتاتيجية  علــى حجــم أثــروللتعــرف     
االحتفـــــاظ بالتحصـــــيل يف مقـــــرر الفقـــــه لـــــدى طـــــالب الصـــــف 

الباحـث باسـتخدام معادلـة )مربـع إيتـا(  قـاماخلامس االبتـدائي، 
(η

والـــيت تســـتخدم لتحديـــد درجـــة أمهيـــة النتيجـــة الـــيت ثبــــت  (2
ـــالتطبيق علـــى قـــيم )ت( املســـتخرجة مـــن  وجودهـــا إحصـــائياً، ب

املتعلــــــق بــــــالفرض الثالــــــث، الــــــذي مت صــــــياغته  (13) اجلــــــدول

للـــدروس األربعـــة قـــيم )مربـــع إيتـــا(  بلغـــتوالتحقـــق منـــه، وقـــد 
( علــــــى الرتتيــــــب، كمــــــا بلغــــــت 0.74، 0.71، 0.43، 0.69)

 ليًــاقيمـة مربــع إيتــا بالنســبة جلميــع دورس االختبــار التحصــيلي ك
( وهــي قــيم تتجــاوز القيمــة الدالــة علــى األمهيــة الرتبويــة 0.89)
يف البحـــــوث الرتبويـــــة والنفســـــية ومقـــــدارها  حصـــــائيةنتـــــائج اإللل
(؛ ممــا يــدل علــى وجــود أثــر بدرجــة 2012( )الســردي، 0.14)

ــــــــاً ال ــــــــرية، ومهــــــــم تربوي يف  SNIPS اســــــــرتاتيجيةســــــــتخدام كب
مقــرر الفقــه لطــالب الصــف  االحتفــاظ بالتحصــيل الدراســي يف

 ض. اخلامس االبتدائي مبدينة الريا
 اسرتاتيجيةأثر  يفومل يقف الباحث على دراسات مباشرة     

SNIPS  على االحتفاظ بالتحصيل، ولكن نتائج الدراسة
أثر اسرتاتيجيات  عناحلالية تتماشى مع ما أظهرته الدراسات 

عالية كدراسة التفكري فوق املعريف على االحتفاظ بالتحصيل،  
 القاسم شوق واحملوييت وأيبدراسة (، و 2018) عليمات

 إميان عبداهللدراسة و  (،2011) الصباغدراسة (، و 2016)
التفكري سرتاتيجيات فاعلية امجيعها واليت أظهرت  ،(2010)

  يف تنمية االحتفاظ بالتحصيل الدراسي. فوق املعريف

مــــن  SNIPSولعـــل ذلــــك يعـــود ملــــا تؤكــــد عليـــه اســــرتاتيجية     
إجــراءات تعــزز االحتفــاظ املطــول بالتحصــيل. ومنهــا اســتنطاق 

خاهلـــا يف البنـــاء إداخلربات الالحقـــة و بــاخلــربات الســـابقة لربطهـــا 
املعــريف للطالــب، وذلــك مــن خــالل التســاؤل الــذايت والــذي يــتم 

بـــــــدأ باألســـــــئلة(. وتوظيـــــــف التمثيـــــــل البصـــــــري اعـــــــرب خطـــــــوة )
للمعلومات واملعارف من خالل استخدام الوسائل البصرية عرب 
خطــوة )اربــط بالوســيلة(. والــوعي بالعمليــات التعلميــة واملتمثــل 

عادة إيف خطوة )حدِّد(. ومشاركة املعرفة مع الرفقاء من خالل 
لـك شـرح(. كـل ذسـيلة البصـرية لآلخـرين عـرب خطـوة )اشرح الو 

 من شأنه أن يعزز االحتفاظ املطو ل بالتحصيل.

 توصيات الدراسة:
من نتائج فإن الباحث يوصي  بناء على ما أظهرته الدراسة    

 :أيتمبا ي
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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  -

هنا إ إذاملقررات الشرعية عامة ومقرر الفقه خاصة، 
من االسرتاتيجيات التدريسية  اً اسرتاتيجية تضم خليط

  الفاعلة.
ضرورة تنويع النشاطات الواردة يف مقرر الفقه ومقررات  -

العلوم الشرعية بعامة، وتدعيمها بالصور والرسوم 
واألشكال واخلرائط التوضيحية، مبا يساعد يف تطبيق 

، ويسهم يف تعزيز النمط البصري لدى SNIPSاسرتاتيجية 
جياباً يف رفع مستوى التحصيل واالحتفاظ إالطالب، ويؤثر 

 . به لديهم

 مقترحات الدراسة:
لية، ميكن اقرتاح يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلا

 :يف املستقبل احبوثً لتكون ية تاملوضوعات اآل
يف  SNIPSجراء دراسات مماثلة حول فاعلية اسرتاتيجية إ -

 التحصيل واالجتاه حنو املقررات الشرعية األخرى.
يف  SNIPSجراء دراسات مماثلة حول فاعلية اسرتاتيجية إ -

متغريات تابعة أخرى مثل: مهارات التفكري البصري، 
 والوعي بعمليات التعلم، ومهارات التفكري التحليلي.

مقارنة  SNIPSأثر اسرتاتيجية  يفإجراء دراسة  -
باسرتاتيجيات فوق معرفية أخرى مثل اسرتاتيجية 

(SQ3R)  أو اسرتاتيجية(K.W.L.H.)  يف اكتساب
 املفاهيم العلمية. 

  المراجع:
(. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل على 2012مني، فهد بن عبدالعزيز. ) باأ

حتصيل تالميذ الصف األول املتوسط يف بعض موضوعات مادة الفقه 
 – 167، 39، السعودية -رسالة الرتبية وعلم النفس مبدينة الرياض. 

223. 

 و   SNIPSأثر استخدام اسرتاتيجييت(. 2015أبو الريش، مرمي أمحد. )
SQ3R  يف الفهم القرائي والتحصيل واكتساب املفردات لدى طلبة

دكتوراه غري منشورة. اجلامعة  رسالة املرحلة األساسية يف فلسطني.
 .ردنية، عماناأل

املكتسبة لدى تقومي بعض املفاهيم الفقهية  (. 1414أمحد، مسية حممد. )
تلميذات الصف الثالث اإلعدادي من كتاب الرتبية اإلسالمية بدولة 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، البحرين
 مكة املكرمة.

(. التأصيل اإلسالمي لنظرية النمو 2014خباري، إشراق، والقرش، هدى. )
، (3) 30، مصر -أسيوطجملة كلية الرتبية باملعريف لدى بياجيه. 

292- 336. 
(. فاعلية استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف 2011بصل، سلوى. )

تنمية مهارات التفكري الناقد واالجتاه حنو القراءة لدى تالميذ املرحلة 
جامعة  -كلية الرتبية  -جملة البحوث النفسية والرتبوية اإلعدادية. 

 .496 -445 ،(3) 26، مصر - املنوفية
اجتاهات حديثة يف اسرتاتيجيات ما وراء (. 2003هبلول، إبراهيم أمحد. )

 . مصر: جامعة املنصورة.املعرفة يف تعليم القراءة
مدى اكتساب طالب املرحلة (. 1995البوسعيدي، أمل بنت عبد اهلل )

اإلعدادية يف حمافظة مسقط املفاهيم األساسية يف كتب الرتبية 
لة ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة رسا اإلسالمية.

 السلطان قابوس، سلطنة عمان.
مدى اكتساب طالب الصف (. 1421) . محد بن عبد الرمحنأاجلهيمي، 

، رسالة ماجستري الثاين )شرعي( مبدينة الرياض املفاهيم الفقهية املقررة
 غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض.

مدى حتصيل طالب الصف األول (. 1429) .اهلل بن حامد احلامد، عبد
. حبث مكمل الثانوي املفاهيم العقدية الواردة يف كتاب التوحيد املقرر

غري منشور لدرجة املاجستري. قسم الرتبية، جامعة اإلمام حممد بن 
 سعود اإلسالمية، الرياض.

قروء بني النظرية والتطبيق أسس القراءة وفهم امل(. 2000حبيب اهلل، حممد. )
عمان:  -ردن . األمدخل يف تطوير مهارات الفهم والتفكري والتعلم

 دار عمار.
فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف هـ(. 1425احلبيب، ابتسام صاحل. )

الرفع من مستوى التحصيل يف مقرر الفقه اإلسالمي لدى طالبات 
رسالة ماجستري غري منشورة،   ،املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة التعليمية

 كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
(. أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم يوليو - م2002محدان، سيد السايح. )

. ورقة التعاوين يف تالميذ الصف الرابع االبتدائي وأدائهم يف مادة الفقه
ة للمناهج وطرق املؤمتر العلمي الرابع عشر للجمعية املصري مقدمة إىل:

 25 -24، )التدريس، بعنوان: مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء
 .591 -561، 2( جملد 2002 يوليو
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م(. أثر اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف 2005. )ىراشد، حنان مصطف
تدريس الفقه على التحصيل وتنمية االجتاه حنو أداء العبادات لدى 

اجلمعية ، جملة القراءة واملعرفةطالبات الصف األول الثانوي األزهري. 
 .81-53، 44، املصرية للقراءة واملعرفة

يف حتصيل طالبات  SNIPSأثر اسرتاتيجية (. 2016الربيعي، مروة قيس. )
الصف األول املتوسط يف مبادئ علم األحياء ومهارات تفكريهن 

، 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
 .ابن رشد، جامعة بغداد، بغداد غري منشورة، كلية الرتبية

(. فاعلية تدريب طالب الصف الثاين املتوسط على 2013الزبيدي، مهند. )
ة ضمن مهمات حقيقية يف التحصيل مهارات التعلم فوق املعرفي

جملة القادسية يف اآلداب االجتاه حنو الفيزياء نصفي الكرة الدماغية. و 
 .123 -104، (2) 12، العراق -والعلوم الرتبوية 

م(. أثر اسرتاتيجية التفكري املزدوج يف 2007الزغيب، إبراهيم أمحد. )
التحصيل املباشر واملؤجل يف تدريس الفقه لدى طلبة الصف العاشر 

جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية األساسي. 
 .69-27، (1) 19. واإلنسانية

لنفسية للنشاط العقلي األسس البيولوجية وا(. 1998الزيات، فتحي. )
 . املنصورة، مصر: دار الوفاء. املعريف. سلسلة علم النفس املعريف

املستخدمة  حصائيةتقومي األساليب اإل(. 2012اهلل. ) السردي، حممد عبد
. حبث مكمل يف البحوث الرتبوية باجلامعة اإلسالمية واحللول البديلة

  غري منشور. اجلامعة اإلسالمية، غزة. للماجستري
حتصيل طالب الصف الثالث هـ(. 1422اهلل بن حممد ) السهلي، عبد

، حبث ماجستري غري الثانوي )شرعي( مفاهيم مصطلح احلديث
 .منشور، جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، الرياض

(. فعالية استخدام اسرتاتيجيتني من اسرتاتيجيات ما 2012. )ةالسيد، هب
وراء املعرفة يف تنمية بعض مهارات فهم املقروء واالجتاه حنو التعلم 
الذايت لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف مادة الدراسات االجتماعية. 

 .444 -411، (79) 1، مصر -جملة كلية الرتبية باملنصورة 
. الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها(. 1404بن حممد. )الشافعي، إبراهيم 

 الكويت: مكتبة الفالح.
معجم املصطلحات الرتبوية  (.2003شحاتة، حسن، والنجار، زينب. )

 .. القاهرة: الدار املصرية اللبنانيةوالنفسية
(. فاعلية برنامج 2016، جناة، وأبو القاسم، جليلة. )شوق، حممود، واحملوييت

بقاء وراء املعرفة يف تنمية التحصيل و مقرتح قائم على اسرتاتيجيات ما 
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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.  

  

Keywords: Jurisprudence, SNIPS Strategy, Achievement, Maintaining Achievement, Attitude. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

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
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