
 ومدصات السسائن اجلاوعية 
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  SCAMPERثس تدزيص الكيىياء يف ضوء بسٌاوج سكاوربأ

 وتٍىية وّازات التفكري العميا لدى طالبات الصف الجاٌي الجاٌوي عمى التحصين

ابتسام دمحم عبد الرمحن فايز الشهري اسم الباحثة
حرز عبده يوسف الغنامـم /أ.د اسم املشرف
ماجستري الدرجة العلمية
ناى  طررق ددري  العلومامل التخصص العام

 الدراسة :  أىداف
على التحصيل،   SCAMPERتعرف اثر تدريس الكيمياء يف ضوء برانمج سكامربإىل  الدراسة ىدفت

وتنمية مهارات التفكري العليا لدى طالبات الصف الثاين الثانوي. 
الدراسة:منه  

استخدمت الباحثة ادلنهج شبو التجرييب.
 نتائ  الدراسة:  

( بني متوسطي درجات طالبات 0.00ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )أ
جملموعة اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، واختبار مهارات التفكري العليا لصاحل ا

التجريبية. 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 ومدصات السسائن اجلاوعية 
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بسٌاوج وكرتح قائي عمى ٌظسية تسيز لتٍىية وّازات احلن االبداعي لمىشكالت 

 الكيىيائية لدى طالبات الصف الجاٌي الجاٌوي

 

مجيلة مفرح آل عافية عسريي اسم الباحثة
متام امساعيل متامأ.د/ اسم املشرف
ماجستري الدرجة العلمية
ناى  طررق ددري  العلومامل العامالتخصص 

 الدراسة :  أىداف
تعرف فاعلية تدريس الكيمياء ابستخدام برانمج مقرتح قائم على نظرية تريز يف تنمية إىل الدراسة ىدفت 

مهارات احلل االبداعي للمشكالت الكيميائية لدى طالبات الصف الثاين الثانوي.
منه  الدراسة:

التجرييب.استخدمت الباحثة ادلنهج 
 نتائ  الدراسة:  

( بني متوسطات درجات 0.00ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )أ
طالبات اجملوعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار احلل االبداعي للمشكالت الكيميائية، لصاحل طالبات 

ىناك فعالية للربانمج ادلقرتح القائم على نظرية تريز يف تنمية مهارات احلل االبداعي  تاجملموعة التجريبية. كما كان
للمشكالت الكيميائية لدى طالبات اجملموعة التجريبية.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 ومدصات السسائن اجلاوعية 
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 عسف ؟ أالفكْ باستدداً اسرتاتيجية واذا ثس تدزيص أ

لتفكري الٍاقد تعمي؟ وواذا تعمىت؟ عمى التحصين وتٍىية وّازات اأُ أزيد أووا 

 لدى طالب الصف الجاٌي املتوسط

راشد بن فايز عبد هللا العسبلياسم الباحث
د.عمر عبد القادر الشمليتاسم املشرف
ماجستري الدرجة العلمية
عامةطررق ددري  ال ناى امل التخصص العام

 الدراسة :  أىداف
اعرف ؟ وما اريد ان اتعلم؟ وماذا تعلمت؟ على  تعرف اثر تدريس الفقو ابستخدام ماذاإىل الدراسة ىدفت 

التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف الثاين ادلتوسط
منه  الدراسة:

استخدم الباحث ادلنهج التجرييب.
 نتائ  الدراسة:  

( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 0.00سفرت النتائج عن وجود فرق دال احصائيا عند مستوى)أ
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي واختبار مهارات التفكري الناقد، وذلك لصاحل طالب 

جية ماذا اعرف؟ وما اريد ان اتعلم؟ وماذا تعلمت؟ نتائج االثر االجيايب الكبري السرتاتيالاجملموعة التجريبية. كما اثبتت 
على التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب اجملموعة التجريبية.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 ومدصات السسائن اجلاوعية 
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 منوذج التعمي التوليدي عمى أثس تدزيص السياضيات باستدداً أ

 التحصين وتٍىية وّازات التفكري االستداللي 

.املتوسطوه لدى طالبات الصف األ

ل ذايبآصاحلة بنت رفيع دمحم  اسم الباحثة
أ.د.محزة عبد احلكم الرايشي اسم املشرف
ماجستري الدرجة العلمية
عامةطررق ددري  ال ناى امل التخصص العام

الدراسة :  أىداف
ثر تدريس الرايضيات ابستخدام امنوذج التعلم التوليدي على التحصيل وتنمية أتعرف إىل الدراسة ىدفت 

مهارات التفكري االستداليل لدى طالبات الصف االول ادلتوسط. 
منه  الدراسة:

استخدمت الباحثة ادلنهج التجرييب.
نتائ  الدراسة: 

بني متوسطات درجات  (0.00ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )أ
طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي لوحدة اذلندسة)ادلضلعات( ولصاحل اجملموعة التجريبية، 

( بني متوسطات يف اجملموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مهارات 0.00وكذلك وجود فروق دالة عند مستوى داللة)
منوذج التعلم التوليدي يف لك اظهرت النتائج االثر الكبري ألالبات اجملموعة التجريبية. وكذالتفكري االستداليل لصاحل ط

رفع مستوى التحصيل، وتنمية مهارات التفكري االستداليل لدى طالبات اجملموعة التجريبية. 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 ومدصات السسائن اجلاوعية 
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 دوز زئيص الكشي األكادميي جباوعة املمك خالد 

 يف تطبيل عىميات إدازة املعسفة

 

عبد هللا دمحم سعد عباش الشهراين اسم الباحث
سلطان سعيد عبده املخاليف /أ.د اسم املشرف
ماجستري الدرجة العلمية
اإلدارة طاإلشراف الرتبوي التخصص العام

الدراسة : أىداف
ادلعرفة، واآلليات تعرف دور رئيس القسم األكادميي جبامعة ادللك خالد يف تطبيق عمليات إدارة إىل الدراسة  تىدف 

.الالزمة لتفعيل دور رئيس القسم األكادميي جبامعة ادللك خالد يف تطبيق عمليات إدارة ادلعرفة

:منه  الدراسة

استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي
نتائ  الدراسة:
 : إىل جمموعة من النتائ  أمهها الدراسة تخلص

أن درجة  شلارسة رئيس القسم األكادميي جبامعة ادللك خالد لدوره يف تطبيق عمليات إدارة ادلعرفة بشكل عام كانت 
"كبرية". حيث جاء ترتيب وجهات نظر العينة حملاور عمليات إدارة ادلعرفة من حيث ادلمارسة والتطبيق على النحو االيت: ابدلرتبة 

( مث ابدلرتبة الثالثة 3..9( مث ابدلرتبة الثانية تطبيق ادلعرفة وتطويرىا مبتوسط)3..9ها مبتوسط)فأىدااألوىل تشخيص ادلعرفة وحتديد 
( وأخري ابدلرتبة 9.03( مث ابدلرتبة الرابعة عمليات انتاج ادلعرفة واكتساهبا مبتوسط)9..9علميات نشر ادلعرفة  وتوزيعها مبتوسط)

( وىي مجيعها ذات شلارسة كبرية من وجهة نظر عينة الدراسة وإن 9..9مبتوسط) اخلامسة أتيت عمليات تنظيم ادلعرفة وختزينها
اختلفت مستوايت ترتيبها بناًء على ادلتوسطات. كما خلص الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ة، واخلربة العملية، ووجود فروق ذات ( بني متوسطات استجاابت العينة حول ابعاد الدراسة، تبعًا دلتغري الوظيف0000داللة )
ها، أىداف( بني متوسطات استجاابت العينة حول بعدى)تشخيص ادلعرفة وحتديد 0000داللة إحصائية عند مستوى داللة )

واآلليات(، تبعًا دلتغري اجلنس لصاحل االانث يف البعد االول ولصاحل الذكور يف البعد الثاين، وكذلك توجد فروق ذات داللة 
( بني متوسطات استجاابت العينة فيما يتعلق ببعدـ)نشر ادلعرفة وتوزيعها( تبعًا دلتغري الكلية 0000صائية عند مستوى داللة )إح

لصاحل الكليات العلمية.
 دوصيات الدراسة :

ادلختلفة  اإلدارية والكليات األقسام تدعيم : العمل علىطيف ضوء ىذه النتائ  قدم الباحث عددًا من التوصيات أمهها 
ادلناسبة لعمليات إدارة ادلعرفة والعمل على نشر ثقافة ادلعرفة وتطبيقاهتا والعمل على استقطاب الكوادر ادلؤىلة  ابلبنية التكنولوجية

يف رلال عمليات إدارة ادلعرفة والعمل على اكتساب خرباهتا وتوطينها ابألقسام وزايدة ادلخصصات ادلالية الالزمة لعمليات إدارة 
الباحث إجراء دراسة شلاثلة على االقسام االكادميية ابجلامعات األخرى ابدلملكة العربية السعودية  طاقرتح عرفة وتقنياهتا.ادل

لالستفادة من نتائج الدراسة احلالية وتطبيقها.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



ومدصات السسائن اجلاوعية 
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س الرات ىّازات االجتىاعية وعالقتّا بتكديـال

ا سسًيُألدى الطالبات احملسووات 

ّاـبأسلمة االبتدائية دمديٍة باملوغري احملسووات 

يسري عبري على دمحم الع اسم الباحثة
د. السيد الفضايل عبد املطلب اسم املشرف
ماجستري الدرجة العلمية
التوجيو طاإلرشاد النفسي التخصص العام

الدراسة :  أىداف
تعرف على طبيعة العالقة بني ادلهارات االجتماعية وتقدير الذات لدى احملرومات وغري إىل الدراسة ىدفت 

وفقا دلتغري ادلهارات االجتماعية، ومتغري تقدير  سرايً أ، ومدى االختالف بني احملرومات وغري احملرومات  سرايً أاحملرومات 
الذات.

منه  الدراسة: 
استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي.

راسة: نتائ  الد
بعاد تقدير الذات االجتماعي وادلدرسي أبني مهارة ادلبادأة ابلتفاعل وكل  اً حصائيإيوجد ارتباط سالب دال 

بني مهارة التعبري عن ادلشاعر السلبية وكل  اً حصائيإوادلتنوع والدرجة الكلية لتقدير الذات. ويوجد ارتباط موجب دال 
عاد تقدير الذات االجتماعي وادلدرسي وادلتنوع والدرجة الكلية لتقدير الذات. وال يوجد ارتباط دال احصائيا بني أبمن 

بعاد تقدير الذات االجتماعي وادلدرسي والدرجة الكلية لتقدير الذات، بينما أمهارة الضبط االجتماعي االنفعايل وكل 
مهارة الضبط االجتماعي االنفعايل وتقدير الذات ادلتنوع، ويوجد ارتباط  بني اً حصائيإوجدت عالقة ارتباطية سالبة دالة 

عاد تقدير الذات االجتماعي وادلدرسي وادلتنوع أببني مهارة التعبري عن ادلشاعر االجيابية وكل  اً حصائيإسالب دال 
لتفاعل وكل من تقدير  الذات ، ة ابأبني مهارة ادلباد اً حصائيإوالدرجة الكلية لتقدير الذات. ويوجد ارتباط سالب دال 

 ة ابلتفاعل وكل من تقدير الذات االجتماعي وتقدير الذات ادلتنوع.أبني مهارة ادلباد اً حصائيإيف ال توجد عالقة دالة 
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ىتعددة ـالت االركاء

لدى طمبة املسلمة الجاٌوية املتفوقني وغري املتفوقني 

وَ اجلٍشني يف حمافظة صبيا

براىيم حسني النشإحسني بن  الباحثاسم 
ل مانعآ سعيد بن علي/ أ.د اسم املشرف
ماجستري الدرجة العلمية
التوجيو طاإلرشاد النفسي التخصص العام

الدراسة :  أىداف
الذكاءات ادلتعددة بني الطالب والطالبات ابدلرحلة الثانوية مبختلف  ىل الكشف عن درجةإ الدراسة ىدفت

صفوفها ، ومبختلف االقسام ابدلرحلة الثانوية، واىل توضيح الفروق يف الذكاءات ادلتعددة بني الطالب والطالبات ويف 
ة بني طالب وطالبات الفروق ذات الداللة االحصائية يف الذكاءات ادلتعدد تعرفسلتلف مستوايهتم ادلختلفة، واىل 

ادلرحلة الثانوية وفق متغري اجلنس)ذكور، اانث(.
نتائ  الدراسة: 

  ( بني الطالب والطالبات يف الذكاء احلركي لصاحل الطالب 0.03عند مستوى ) اً حصائيإوجدت فروق دالة
اء البصري لصاحل ( بني الطالب  والطالبات يف الذك0.00عند مستوى ) اً حصائيإالذكور. كما توجد فروق دالة 

بني الطالب  يف كل من :الذكاء ادلنطقي الرايضي، والذكاء اللغوي  اً حصائيإالطالبات، وال توجد فروق دالة 
اللفظي، والذكاء الشخصي االجتماعي ، والذكاء الذايت، والذكاء الطبيعي، والدرجة الكلية للذكاء.

  نواع الذكاءات.أعام( يف مجيع  ديب،أ )علمي،ة بني التخصصات الثالث اً حصائيإعدم وجود فروق دالة
 .وجود فروق بني الصفوف الثالثة يف الذكاء احلركي اجلسمي، والذكاء ادلكاين البصري لعينة الطالب 
  يف الذكاء الطبيعي  والذكاء  ادلنطقي الرايضي، والذكاء  ةبني مستوايت  التحصيل الثالث اً حصائيإوجود فروق دالة

لذكاء الشخصي االجتماعي، الذكاء الذايت.اللغوي اللفظي، وا
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كادميية زجاء لمىّاً األفاعمية الرات واإل

دزاك طالب كمية الرتبية جباوعة املمك خالد إوعالقتّىا ب

جلودة احلياة اجلاوعية

عبد هللا دمحم سعيد الشهرايناسم الباحث
د. السيد عبد الدامي عبد السالماسم املشرف

ماجستري العلمية الدرجة
التوجيو طاإلرشاد النفسي التخصص العام

الدراسة :  أىداف
دراك طالب كل رجاء للمهام االكادميية وعالقتهما إبتعرف كل من فاعلية الذات واإلإىل الدراسة  وىدفت

الرتبية جبامعة ادللك خالد جلودة احلياة اجلامعية.
منه  الدراسة: 

كادميية بعد ترمجتو وتقنينو، لفاعلية الذات األ  اً جنبيأ اً الوصفي ، واستخدم  مقياساستخدم الباحث ادلنهج 
خر جلودة احلياة.آكادميي، و لإلرجاء األ اً مقياسو 

نتائ  الدراسة: 
 اً وعمليًا حصائيإلدى طالب كلية الرتبية جبامعة ادللك خالد يقل بفرق دال كادميية األن مستوى فاعلية الذات إ 

 عن حد الكفاية الذي ارتضاه الباحث.
 اً وعمليًا حصائيإللمهام االكادميية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة ادللك خالد يقل بفرق دال رجاء اإلمستوى ن إ 

 عن حد الكفاية الذي ارتضاه الباحث.
 عن حد  اً وعمليًا حصائيإمستوى احلياة من وجهة نظر طالب كلية الرتبية جبامعة ادللك خالد يقل بفرق دال ن إ

 الكفاية الذي ارتضاه الباحث.
  مع جودة احلياة لدى طالب كلية الرتبية كادميية األلفاعلية الذات  اً وعمليًا حصائيإوجودة عالقة موجبو ودالة

جبامعة ادللك خالد
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ىدزسيَّة ـالكفايات الكياديَّة إلدازة االجتىاعات ال

ىسلمة الجاٌويَّة احلكوويَّة لمبٍات ـدمدازض ال

«.دزاسة ويداٌيَّة»دمٍطكة عشري التعميىيَّة 

نوره ىالل ىليل احلسىناسم الباحثة
سلطان سعيد عبده املخاليف /أ.داسم املشرف
ماجستريالدرجة العلمية
اإلدارة طاإلشراف الرتبويالتخصص العام

الدراسة :   أىداف
الدراسة إىل معرفة الكفاايت القياديَّة الالزمة إلدارة االجتماعات ادلدرسيَّة ابدلرحلة الثانويَّة للبنات  تىدف 

الكفاايت القياديَّة إلدارة االجتماعات ادلدرسيَّة مبدارس ادلرحلة الثانويَّة،  درجة شلارسة مبنطقة عسري التعليميَّة، ومعرفة
القياديَّة إلدارة االجتماعات ادلدرسيَّة مبدارس ادلرحلة الثانويَّة احلكوميَّة للبنات يف  ومعرفة متوسط درجو شلارسة الكفاايت

مدينة أهبا وزلافظة مخيس مشيط مبنطقة عسري التعليميَّة
:منه  الدراسة

ادلنهج الوصفي ادلسحي التحليلياستخدم الباحث 
:نتائ  الدراسة

الدراسة عن رلموعة من النتائج، ومنها: أن استجاابت أفراد الدراسة عن الكفاايت القياديَّة دلديرة  تأسفر   
ادلدرسة قبل عقد االجتماع جاءت بدرجة شلارسة )أحيااًن(، كما جاءت استجاابهتن عن الكفاايت القياديَّة دلديرة 

ن عن الكفاايت القياديَّة دلديرة ادلدرسة بعد عقد ادلدرسة أثناء عقد االجتماع )أحيااًن(، وأيًضا جاءت استجاابهت
 (0000)وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة االجتماع بدرجة شلارسة )أحيااًن(، كما أظهرت النتائج 

يف ات التدريبيَّة ، واخلربة، وعدد الدور حول شلارسة الكفاايت القياديَّة إلدارة االجتماعات ادلدرسيَّة تعزى دلتغري )الوظيفة
حول شلارسة الكفاايت ( 0000)بينما مل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة (، إدارة االجتماعات

.القياديَّة إلدارة االجتماعات ادلدرسيَّة تعزى دلتغري ادلؤىل العلمي
دوصيات الدراسة :

إليها الدراسة توصي الباحثة مبا يلي: تعزيز الكفاايت القياديَّة اليت دتارس إبجراء  تيف ضوء النتائج اليت توصل
لقاءات وزايرات ميدانيَّة تبادليَّة بني مديرات ادلدارس الكتساب اخلربات وتبادل التجارب، وضرورة اىتمام مديرات 

جهات نظرىن حول جدول األعمال االجتماعات وموعدىا، وإببداء و  أىدافادلدارس إبشراك ادلعلمات يف حتديد 
وإحاطتهن بو وابلقراءات ادلوجهة لو مسبًقا. 
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