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 تقويم منهج اللغة االنـجليزية باملرحلة الثانوية

 يف ضوء معايري نوعية مقرتحة 

.خالد عبد اهلل فايز الشهرياسم الباحث
.سعيد بن فالح المغامسي و د.جابر بن بشير المحمديد/اسم المشرف

هـ(.1437دكتوراه )العلميةالدرجة 
.مناهج وطرق التدريس العامةالالتخصص العام

 أهداف الدراسة : 
جنليزية باملرحلة الثانوية، إلىن عليها منهج اللغة ايبن أىل حتديد املعايري النوعية املقرتحة اليت ينبغي إهدفت الدراسة        

وجه القصور يف هذا املنهج يف ضوئها. حيث أوتعرف مدى توفرها يف هذا املنهج، ومن مث وضع تصور مقرتح لعالج 
التقومي، و نشطة والوسائل التعليمية، ألالتدريس وا طرقو احملتوى، و هداف، ألا :عد قائمة باملعايري النوعية يف جماالتأ

جنليزية باملرحلة الثانوية يف الصفوف الثالث. إلل حمتوى منهج اللغة ابطاقة حتلي ًمامستخد
منهج الدراسة:

.استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 
 نتائج الدراسة:  

ا االستماع ساسية يف جمال احملتوى، وخصوصً ألظهرت النتائج وجود اخنفاض يف نسب املهارات اللغوية اأ        
 توفرظهرت أجنليزية، كما إلوالكتابة يف الصفوف الثالث، وبينت تركيز حمتوى هذا املنهج على قواعد اللغة اوالقراءة 

ما عدا معيار  ،نشطة والوسائل التعليمية يف الصفوف الثالث بنسب مقبولةألمعايري ومؤشرات جمال طرق التدريس وا
معايري  توفربنسب منخفضة، كما بينت النتائج  توفرتحيث  جنليزية وتعلمها،إلتوظيف التقنيات احلديثة لتعلم اللغة ا

 بنسب مرتفعة بشكل عام. هومؤشراتجمال التقومي 
وجه القصور يف هذا املنهج يف ضوء أا لعالج ا مقرتحً يها قدم الباحث تصورً إل اخللوصيف ضوء النتائج اليت مت 

واملقرتحات.املعايري النوعية املقرتحة ، كما مت وضع مجلة من التوصيات 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٤٧ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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جليزية لدى طالب ـأثر استخدام التعلم املدمج على تعلم بعض قواعد اللغة االن

 جليزية جبامعة امللك خالد و اجتاهاتهم حنوه.ـقسم اللغة االن

أحمد عاطف عبدالرحمن الشهري د.اسم الباحث
د. موسى بن محمد صالح الحبيباسم المشرف
هـ(1434دكتوراه   )الدرجة العلمية
مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزيةالالتخصص العام

 أهداف الدراسة : 
هدفت الدراسة تعرف أثر استخدام التعلم املدمج على تعلم بعض قواعد اللغة االجنليزية لطالب قسم اللغة االجنليزية 

منفردة و جمتمعة. كما هدفت إىل التعرف على اجتاهات جبامعة امللك خالد عند مستويات التذكر، و الفهم، و التطبيق 
الطالب حنو استخدام التعلم املدمج يف تعلم قواعد اللغة االجنليزية. و كان من أهدافها أيضًا إعداد وحدة قائمة على 

لد.استخدام التعلم املدمج لتعليم بعض قواعد اللغة االجنليزية لطالب قسم اللغة االجنليزية جبامعة امللك خا
نهج الدراسة:م

اتبعت الدراسة املنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب باختبارين قبلي وبعدي جملموعتني إحدامها ضابطة تدرس 
وتضمنت الدراسة أداتني مها االختبار التحصيلي  بالطريقة التقليدية، واألخرى جتريبية تدرس باستخدام التعلم املدمج.

االجنليزية، و مقياس لالجتاه حنو التعلم املدمج، ومادتني حبثيتني مها دليل املعلم لتدريس وحدة يف يف بعض قواعد اللغة 
بعض قواعد اللغة االجنليزية باستخدام التعلم املدمج، و دليل للطالب لدراسة ذات الوحدة.

نتائج الدراسة: 
( بني متوسطي درجات 0،05مستوى ) توصل الباحث يف دراسته إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

اجملموعة التجريبية و الضابطة يف االختبار التحصيلي  البعدي لقواعد اللغة اإلجنليزية عند مستويات التذكر، و الفهم، و 
التطبيق منفردة و جمتمعة بعد ضبط االختبار القبلي. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي و البعدي لالجتاه حنو استخدام التعلم 0،05مستوى )
 املدمج يف تعلم قواعد اللغة اإلجنليزية.

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، يوصي الباحث باالهتمام باستخدام التعلم املدمج يف  أهم توصيات الدراسة:
شكل عام، و قواعد اللغة االجنليزية على وجه اخلصوص. و تدريب أستاذة اجلامعات و املعلمني تعليم اللغة االجنليزية ب

و الطالب على استخدام التعلم املدمج، و تعريفهم بأنواع و طرق الدمج يف التعليم، و نظم إدارة التعلم االلكرتوين.  
دام التعلم االلكرتوين جنباً إىل جنب مع التعلم كما أوصت الدراسة بضرورة بناء و ختطيط املناهج مبا يتناسب مع استخ

التقليدي. كما أنه جيب االهتمام باجتاهات املتعلمني و دراساهتا عند تطبيق طرق أو اسرتاتيجيات جديدة يف التعليم.

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٤٨ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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برنامج إثرائي مقرتح قائم على أمنوذج حل املشكالت اإلبداعي يف تدريس 

مهـــارات التفكــري التباعـدي والدافعية العقلية الرياضيات وأثره على تنمية 

 لدى الطالب املوهوبني بالصف األول الثانوي

د.حاسر بن حسن بن محمد شويهياسم الباحث
د. ظافر بن فراج الشهرياسم المشرف
(م2016هـ / 1437دكتوراه   )الدرجة العلمية
المناهج وطرق التدريس العامةالتخصص العام

 أهداف الدراسة : 
هدف البحث إىل اقرتاح برنامج إثرائي قائم على أمنوذج حل املشكالت اإلبداعي يف تدريس الرياضيات ودراسة 

أثره يف تنمية مهارات التفكري التباعدي والدافعية العقلية لدى الطالب املوهوبني بالصف األول الثانوي
 نهج الدراسة:م

إعداد برنامج إثرائي مقرتح قائم على أمنوذج حل املشكالت اإلبداعي يف ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث ب
تدريس الرياضيات، كما أَعد اختبارًا يف مهارات التفكري التباعدي وترجم وطور مقياًسا للدافعية العقلية، واختار بطريقة 

الثانوية األوىل بأهبا مبنطقة عسري ( طالًبا من الطالب املوهوبني بالصف األول الثانوي من املدرسة 24قصدية عينة من )
( أيام مبعدل ساعة لكل لقاء درست فيها جمموعة البحث 9( لقاءات يف )10التعليمية، واستغرقت جتربة البحث )

الربنامج اإلثرائي املقرتح يف الرياضيات، وبعد االنتهاء مت تطبيق اختبار مهارات التفكري التباعدي ومقياس الدافعية 
حهما ومعاجلتهما إحصائيًّا وفًقا ألسئلة البحث وفروضالعقلية وتصحي

 نتائج الدراسة:  
( بني متوسطي درجات الطالب 0،05أسفرت نتائج البحث عن وجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )

العقلية  املوهوبني بالصف األول الثانوي يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكري التباعدي ومقياس الدافعية
وذلك لصاحل التطبيق البعدي كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مهارات التفكري التباعدي والدافعية 

 العقلية لدى املوهوبني بالصف األول الثانوي.
: يف ضوء النتائج ُقدِّمت بعض التوصيات واملقرتحات. توصيات الدراسة

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٤٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



صات الرسائلملخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلطاب الرتبوي للمرأة يف روايات األدباء العرب املعاصرين 

يف ضوء مبادئ الرتبية اإلسالمية

د. خضران بن عبد اهلل بن صالح السهيمياسم الباحث
أ.د. سعيد بن فالح المغامسي ، د. جابر بن بشير المحمدياسم المشرف
(هـ1436دكتوراه   ) الدرجة العلمية
تربية إسالميةأصول  التخصص العام

 أهداف الدراسة : 
هدفت الدراسة اىل بيان مفهوم اخلطاب الرتبوي للمرأة، و بيان أبرز صور املرأة يف روايات األدباء احملدثني العرب، وبيان 
مفهوم الرواية، وأبرز مساهتا لدى الروائيني العرب يف العصر احلديث، وبيان خصائص اخلطاب الرتبوي للمرأة يف الرواية 
العربية يف العصر احلديث، والتعرف على واقع اخلطاب الرتبوي للمرأة يف روايات األدباء العرب يف العصر احلديث، 

 واالستفادة من إجيابيات اخلطاب الرتبوي للمرأة وعالج سلبياته يف ضوء نتائج الدراسة
 نهج الدراسة:م

 املنهج الوثائقي و املنهج الوصفي وأسلوب حتليل احملتوى 
 ئج الدراسة:  نتا

( قضية، وان عدد قضايا املرأة اإلجيابية 2458اظهرت نتائج الدراسة بان عدد قضايا املرأة يف مجيع الروايات بلغت)
( قضية سلبية بنسبة 2246%(، وان عدد قضايا املرأة السلبية يف الروايات)8.62(قضية إجيابية بنسبة)212)
%(، وبلغت السلبية 24.29( مرة بنسبة )597حلجاب فقد وردت )%(، وان أكثر القضايا وروداً قضية ا91.38)

%(، حيث بلغت السلبية 21.89( قضية بنسبة )538%(، مث تلتها قضية االختالط حيث بلغت)98.16فيها)
%(، وبلغت السلبية فيها 15.54( قضية بنسبة )382%(، مث قضية املرأة احملّبة حيث بلغت)99.81فيها)
%(، وبلغت السلبية فيها 11.64( قضية بنسبة )286املرأة مع اجلنس حيث بلغت) %(، مث قضية99.48نسبة)
 %(.100نسبة)

وبناء على نتائج الدراسة ، قدم الباحث عددا من التوصيات امهها: احلرص على حتسني صورة  توصيات الدراسة :
املرأة العربية املسلمة يف الروايات العربية عموماً، والتأكيد على عدم ابتذال املرأة وحصرها يف االستغالل اجلسدي يف 

م الذي ال يتوافق مع قواعد الرتبية اإلسالمية يف الروايات الرواية العربية، واحلرص على ابعاد املرأة عن قضايا احلب احملرّ 
العربية، والتأكيد على مفهوم احلجاب اإلسالمي الصحيح للمرأة يف الروايات العربية، وعدم ابتذاهلا بالتربج والسفور يف 

نة، يف الرواية العربية، وتناول أحداث الروايات العربية، والرفع من قيمة املرأة املتزوجة، وبيان إجيابيات الزواج، وذكر حماس
قضايا املرأة االجتماعية املهمة كالعنوسة والطالق واالبتعاث حيث وردت بنسب متدنية مقارنة بالقضايا األخرى.

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٥٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



صات الرسائلملخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامج تدرييب مقرتح قائم على معايري جودة تدريس العلوم لتنمية مهارات 

سالتدريس الفعال واالجتاه حنوه لدى عضوات هيئة التدري

بكليات العلوم جبامعة امللك خالد 

سحر يحيى الموسىد. اسم الباحث
محرز الغنام أ.د.اسم المشرف
(هـ1436دكتوراه   )الدرجة العلمية
مناهج وطرق تدريس العلومالتخصص العام

 أهداف الدراسة : 
جودة تدريس العلوم يف تنمية مهارات هدف هذا البحث إىل الكشف عن فعالية برنامج تدرييب مقرتح قائم على معايري 

 التدريس الفعال واالجتاه حنوه لدى عضوات هيئة التدريس بكليات العلوم جبامعة امللك خالد
 نهج الدراسة:م

ولتحقيق هدف البحث اْسُتِخدم املنهجان: الوصفي وشبه التجرييب بتصميم القياس القبلي _ البعدي جملموعة واحدة، 
أدوات البحث ومواده املتمثلة يف: استبانة حتديد االحتياجات التدريبية، وبطاقة املالحظة،  وقامت الباحثة بإعداد

( عضوة من 15ومقياس االجتاه، باإلضافة إىل الربنامج التدرييب، وطبق البحث على عينة عشوائية تكونت من )
اسي األول من العام عضوات هيئة التدريس بكليات العلوم جبامعة امللك خالد، وذلك خالل الفصل الدر 

 ه(.1437_1436اجلامعي)
 نتائج الدراسة:  

( بني متوسطي درجات عضوات هيئة 0.01وقد كشفت نتائج البحث إىل وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )
 التدريس عينة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة ومقياس االجتاه لصاحل التطبيق البعدي.

ت الدراسة : ويف ضوء تلك النتائج، مت تقدمي بعض التوصيات ومن أبرزها: عقد برامج تدريبية إلزامية ألعضاء توصيا
هيئة التدريس غري الرتبويني حتت إشراف مدربني مؤهلني يف جمال الرتبية العلمية، وتطوير برامج إعداد أعضاء هيئة 

ت التدريس الفعال.التدريس بكليات العلوم يف ضوء معايري اجلودة ومتطلبا

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٥١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



صات الرسائلملخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفاعل بني اسرتاتيجيتني لتجهيز املعلومات والسعة العقلية يف تدريس العلوم 

وأثره على االستيعاب املفهومي وتعديل أمناط التفضيل املعريف 

لدى طالب الصف الثاني املتوسط

د. سعيد محمد عوضه آل ربيعاسم الباحث
الغناممحرز  أ.د.اسم المشرف
(هـ1436دكتوراه   )الدرجة العلمية
مناهج وطرق تدريس العلومالتخصص العام

أهداف الدراسة : 
: هدف البحث احلايل إىل تعّرف أثر التفاعل بني اسرتاتيجيتني لتجهيز املعلومات والسعة العقلية يف تدريس العلوم على 

 لدى طالب الصف الثاين املتوسطاالستيعاب املفهومي وتعديل أمناط التفضيل املعريف 
 نهج الدراسة:م

ولتحقيق هذا اهلدف اعتمد البحث املنهج الوصفي، واملنهج شبه التجرييب، ومت اختيار التصميم التجرييب ذي ثالث 
 البعدي، وقد أعد –اجملموعات: اجملموعة التجريبية األوىل، والتجريبية الثانية، والضابطة، باستخدام االختبار القبلي 

الباحث اختبارًا يف االستيعاب املفهومي، وآخر يف أمناط التفضيل املعريف، مع تطبيق اختبار السعة العقلية لتحديد 
 السعات العقلية لدى عينة عشوائية.

 نتائج الدراسة:  
( بني متوسطي درجات طالب اجملموعة 0،05خلصت نتائج البحث إىل وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )

يبية األوىل والضابطة ذوي السعات العقلية املختلفة يف التطبيق البعدي الختبار االستيعاب املفهومي واختبار التجر 
( بني متوسطي 0،05التفضيل املعريف لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل، وكذلك وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )

ذوي السعات العقلية املختلفة يف التطبيق البعدي الختبار درجات طالب اجملموعة التجريبية الثانية والضابطة 
االستيعاب املفهومي، واختبار التفضيل املعريف لصاحل اجملموعة التجريبية الثانية، كما خلصت نتائج البحث إىل وجود 

الثانية ذوي  ( بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية األوىل والتجريبية0،05فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )
السعات العقلية املختلفة يف التطبيق البعدي الختبار االستيعاب املفهومي، واختبار التفضيل املعريف لصاحل اجملموعة 

( بني اسرتاتيجييت: 0،05التجريبية األوىل، وأيضًا كشفت نتائج الدراسة عن وجود تفاعل دال إحصائيًا عند مستوى )
عة العقلية، على االستيعاب املفهومي وتعديل أمناط التفضيل املعريف يف العلوم حل املشكالت، واالستدالل، والس

لطالب الصف الثاين املتوسط.

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٥٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



صات الرسائلملخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصور مقرتح لبناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة

يف اإلدارات العامة للرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية 

سعيد علي هديهد.اسم الباحث
أ.د. سعد بردي الزهرانياسم المشرف
(هـ1434دكتوراه   )الدرجة العلمية
إدارة وإشراف تربويالتخصص العام

أهداف الدراسة : 
تعرف على أهم آليات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارات العامة للرتبية والتعليم من هدفت الدراسة 

( بني متوسطات استجابات أفراد α ≤ 0,05وجهة نظر أفراد الدراسة ، ومعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارات العامة للرتبية والتعليم تعزى لالختالف يف الدراسة حول أهم آليات بناء 

صول إىل املتغريات التالية : املؤهل الدراسي ، اجلنس ، اخلربة يف جمال اإلشراف على اجلودة الشاملة ، التدريب يف جمال اجلودة الشاملة ، الو 
 الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارات العامة للرتبية والتعليم تصور مقرتح لبناء

 نهج الدراسة:م
استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي، و اعتمدت هذه الدراسة على االستبانة كأداة رئيسية جلمع البيانات 

اخلاصة مبجتمع الدراسة واإلجابة عن أسئلتها.
 ج الدراسة:  نتائ
اظهرت اهم النتائج بأن متغريات الدراسة املستقلة اخلمسة وهي : ) اهليكل التنظيمي ، األنظمة واإلجراءات ، احلوافز   

املادية واملعنوية واملكافآت ، العاملون ، القادة ( مبا حتويه من آليات سجل درجة عالية جداً من األمهية من وجهة نظر 
الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارات العامة للرتبية والتعليم باململكة أفراد الدراسة لبناء 

( بني متوسطات استجابات α ≤ 0,05العربية السعودية ، واىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارات العامة للرتبية  أفراد الدراسة حول أهم آليات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة

والتعليم تعزى لالختالف يف املتغريات التالية: املؤهل الدراسي ، اخلربة يف جمال اإلشراف على اجلودة الشاملة ، التدريب 
وسطات ( بني متα ≤ 0,05يف جمال اجلودة الشاملة ، واىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

استجابات أفراد الدراسة حول أهم آليات بناء الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارات العامة 
للرتبية والتعليم تعزى لالختالف يف متغري : اجلنس ، و لصاحل اإلناث ، وتقدمي تصور مقرتح ُمستمد من نتائج هذه 

لثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف  اإلدارات العامة للرتبية والتعليم الدراسة وإطارها النظري لبناء ا
 باململكة العربية السعودية ، مت عرضه يف الفصل الرابع من هذه الدراسة .

الرتبية والعليم : ويف ضوء نتائج الدراسة اوصى الباحث بأن تقوم اإلدارة العامة لإلعالم الرتبوي بوزارة توصيات الدراسة
بتوعية امليدان الرتبوي باألثر البالغ اليت حُتدثه الثقافة التنظيمية السائدة به يف جمال مساندة عمليات التطوير اليت حتدث 

ة داخله إما سلباً أو إجياباً ذلك وفقاً لنوع تلك الثقافة التنظيمية ، وأن تقوم وزارة الرتبية والتعليم ممثلة مبعايل وزير الرتبي
والتعليم بالتوجيه بتبين تنفيذ التصور املقرتح يف هذه الدراسة .

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٥٣ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



صات الرسائلملخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير وظائف اجلامعات السعودية

يف ضوء مبادئ جامعة املستقبل

د. فاطمة علي عبدا هلل آل الحارثاسم الباحث
أ.د. علي ناصر شتوي آل زاهراسم المشرف
(هـ1437دكتوراه   )الدرجة العلمية
اإلدارة واإلشراف التربويالتخصص العام

أهداف الدراسة : 
هدف البحث تعّرف متطلبات تطوير وظائف اجلامعات السعودية التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع( يف ضوء مبادئ جامعة 

 املستقبل.
نهج الدراسة:م

الوصفي وتكونت عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس جبامعات:) امللك منهج الدراسة وادواهتا : اعتمد البحث يف منهجيته على املنهج 
 .( عضوا، واستخدمت االستبانة كأداة للبحث.430خالد، امللك عبد العزيز، امللك سعود، امللك فهد للبرتول واملعادن(، واليت بلغت )

نتائج الدراسة: 
تؤكد على أمهية توفر العديد من املتطلبات لتطوير الوظائف الرئيسة نتائج الدراسة:  وتوصل البحث إىل جمموعة من النتائج اليت 

للجامعة ففي وظيفة التدريس كانت املوافقة عالية يف أن ميتلك الطالب مهارات إعداد البحوث العلمية، وأن يشارك األستاذ اجلامعي يف 
التخطيط االسرتاتيجي يف عملية اختاذ القرار، ولتطوير وظيفة أنشطة اجلامعة للحصول على اجلودة واالعتماد وأن تستخدم القيادة اجلامعية 

 البحث العلمي كانت املوافقة عالية على ضرورة توفري املعلومات من خالل قواعد بيانات حديثة متطورة، وإصدار جمالت علمية لنشر املعرفة
يقها يف خدمة اجملتمع، ولتطوير وظيفة خدمة اجملتمع كانت اليت ينتجها أعضاء هيئة التدريس، وتفعيل إدارة املعرفة من أجل املبادرة لتطب

املوافقة عالية على ضرورة تطوير برامج التدريب ملسايرة ما يستجد من معارف ومشاركة منسويب اجلامعة يف اجملال التطوعي العام خلدمة 
اجملتمع.

وظائف اجلامعات السعودية يف ضوء ويف ضوء نتائج البحث مت بناء اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير  توصيات الدراسة:
مبادئ جامعة املستقبل من خالل جمموعة من املنطلقات الرئيسة اليت تقوم عليها، مدعمة بآليات تطوير كل وظيفة، مع 
حتديد املتطلبات االسرتاتيجية  الالزمة لتطبيق كل حمور من حماور االسرتاتيجية املقرتحة مع حتديد املراحل الالزمة للتنفيذ 

جلهات املسؤولة عن التنفيذ وأوصى البحث بضرورة تبين اجلامعات السعودية ملبادئ جامعة املستقبل من خالل تطبيق وا
االسرتاتيجية املقرتحة ومنح اجلامعات السعودية االستقاللية التنظيمية واإلدارية واملالية، مع الرتكيز على تطوير اهليكل 

منح اجلامعات السعودية االستقاللية التنظيمية  من اهم توصيات البحث،و  نة.التنظيمي للجامعات وتصميم اهلياكل املر 
لتطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة. هاو تبني واإلدارية واملالية ، وتعزيز املركز التنافسي للجامعات السعودية،

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٥٤ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



صات الرسائلملخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومساعدة الذاتاالجتماعية واحلركية و ةـوية واملعرفيـارات اللغـة املهـاعلية برنامج لتنميـف

" القابلني للتعلم" لدى عينة من األطفال املعاقني ذهنيًا

ربيع عبدالـرؤف محمد عـامراسم الباحث
دكتوراهالدرجة

تربية خاصةالتخصص العام
إعاقة عقليةالتخصص الدقيق

ةالدول العربي ةجامع - ةبالقاهر ة معهد البحوث والدراسات العربي الجامعة التي تخرج منها
األستاذ الدكتور/ محمد عبد الظاهر الطيب المشرف
م2012التاريخ

أهداف الدراسة:  هدفت الدراسة إىل تقدمي برنامج تدرييب مقرتح يعمل على حتسني وتنمية بعض املهارات لدى 
 األطفال املعاقني ذهنًيا "القابلني للتعلم.

، مت تطبيق مقياس السلوك التكيفى، كما قام  التجرييبشبه الدراسة على املنهج اعتمدت  منهج الدراسة وأدواتها:
بتصميم برنامج تدريىب لتنمية بعض املهارات اللغوية واملعرفية واالجتماعية واحلركية ومساعدة الذات لدى عينة من 

لى عدد من الفصول الفصل األول األطفال املعاقني ذهنًيا " القابلني للتعلم"، ) إعداد الباحث (.واحتوت الدراسة ع
احملور الثاىن : مهارات املعاقني ذهنيًا  ة:مــدخل الـدراســـة ، الفصل الثاىن :اإلطار النظرى احملور األول: اإلعاقة الذهني

ل القابلني للتعلم  احملور الثالث: العالج السلوكى وفنيات تعديل السلوك لدى املعاقني ذهنًيا القابلني للتعلم، الفص
 الفصل اخلامس: نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها الثالث الدراسات السابقة ، الفصل الرابع : إجراءات الدراسة،

ــــة   نتــــائج الدراســــة : ــــة واملعرفيــــة واحلركي ــــة إحصــــائية ا متوســــطات درجــــات املهــــارات )اللغوي توجــــد  فــــروق ذات دالل
والضــابطة لصــاحل  ة( بــني متوســط درجــات العينــة التجريبيــ0،5واالجتماعيــة ومســاعدة الــذات ( عنــد مســتوى داللــه)% 

 اجملموعة التجريبية  ا القياس البعدي  .
توجد  فروق ذات داللة إحصائية ا متوسطات درجات املهارات )اللغويـة واملعرفيـة واحلركيـة واالجتماعيـة ومسـاعدة   -

ا القياســني القبلــى و البعــدى لصــاحل  ةتجريبيــ( بــني متوســط درجــات  اجملموعــة ال0،5الــذات ( عنــد مســتوى داللــه)% 
 القياس البعدى.

الذات (  يف  العينة توجد فروق ذات داللة إحصائية ا املهارات)اللغوية واملعرفية واحلركية واالجتماعية ومساعدة  ال  -
 .التجريبية يف القياس البعدي  والقياس التتبعي

دة الـذات ( يف  العينـة رات)اللغويـة واملعرفيـة واحلركيـة واالجتماعيـة ومسـاعتوجد فروق ذات داللة إحصـائية ا املها ال -
 ( .  الضابطة يف القياسني) القبلي و البعدي

بـاء الـربامج االستشـارية والرتبويـة لآعمل دورات تدريبية إرشادية لألسرة مـن خـالل تقـدمي عـدد مـن  توصيات الدراسة:
وأن تشـتمل هـذه الـربامج علـى  وطرق تنمية املهارات املختلفـة لـدى أبنـائهمواألمهات بغية توجيههم إىل أفضل أساليب 

تتوىل رعاية الطفل املعاق ذهنًيا  املؤسسات اليت ،  احتياجات الطفل أساليب املعاملة السوية للطفل املعاق ذهنًيا :يتاآل
والرتوحييــة و املمارسـات الرتبويــة املالئمــة هتيئـة الفــرص واخلــربات واألنشـطة الزمنيــة ، ا اجملتمـع وتقــدم لـه خــدمات تأهيليــه

إقامة دورات تدريبية وندوات مستمرة لكل العاملني ا حقل املعاقني ذهنًيا وخاصة ا مدارس  ،هلؤالء الفئة من األطفال
الرتبية الفكرية.
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صات الرسائلملخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َواقع الفّن الرَّقمي ِفي أقَسام الرتِبيَّة الفنيِّة باململكة العربيَّة السعوديَّة 

ره ِفي تنميَّة اإِلنتاج الفنِّي.َودو

َقمَّـاش بن َعلِّي ِحسين آِل َقّمـاشد/  اسم الباحث

دكتوراهالدرجة
مناهج وطرق التدريس العامة التخصص العام

التربِيَّة الفنيِّةالتخصص الدقيق
كليَّة )التربِيَّة( جامعة الملك سعود. الجامعة التي تخرج منها

هـ 1437التاريخ
 : أهداف الدراسة

م الرتبِيَّة الفنيِّة هدفت الدِّراسة ِإىل حتليل واقع ُمقرَّرات الُفُنون الرَّقميَّة يِف مرحلة البكالوريوس داخل أقَسا
م ءيتالّن الرَّقمي ليُكون إِنتاجه تطوِير اإِلنتاج الفينِّ لدى ُمعلم الرتبِيَّة الفنيِّة قبل اخلدمة باستِخدام تقنيات الف، و باململكة

هات احلديثة جتايِّة باململكة حبيث يتالءم مع االتطوِير برنامج بكالوريوس الرتبِيَّة الفن، و التوجهات احلديثة يِف الُفُنونمع 
َوصمم الَباِحث أداة لتحليل حمتوى ُمقرَّرات الفّن الرَّقمي بأقَسام الرتبِيَّة الفنيِّة جبامعات اململكة العربيَّة  يف الُفُنون.

ُقرَّر وتضم )ال
( فقرة. َوبعد التحقق ِمن صدق وثبات األداة مت حتليل عينة الدِّراسة 66سعوديَّة ِمن ِخالل توصيف امل

ُمقرَّراً( يِف ََثَاِن جامعات. مُثَّ قام الَباِحث ببناء ُمقرَّر ُمقرتح للرسم َوالتَّعبري اللَّوين باحلَاِسب، َوعرضه  15البالغ َعددها )
ُقرَّراملتخصصني َواملمارسني للفّن الرَّقمي الستطال عَلى َعدد ِمن

. ع رأيهم يف توصيف ذلك امل
 أَهم النتائج: 

إمكانيَّة الكشف َعْن واقع ُمقرَّرات الُفُنون الرَّقميَّة ثنائيَّة األبعاد يِف مرحلة البكالوريوس داخل أقَسام الرتبِيَّة 
يف ََثَاِن جامعات، ِمن ِخالل أداة حتليل احملتوى َواليت مشلت مخسة حماور )وصف  ُمقرَّراً  15الفنيِّة باململكة البالغ َعددها 

ُقرَّر، وحمتوى املوضوعات، واملعارف، واملَهارات اإلدراكيَّة، وطرق التَّقومي( بواقع 
فقرة. متكن الَباِحث ِمن توصيف  66امل

يِف أقَسام الرتبِيَّة الفنيِّة باململكة َواألقَسام املناظرة هلا حملياً، مبين عَلى قابل للتطبيق َوالتَّعبري باللَّون الرَّقمي" ُمقرَّر "الَرسم
األسس التَّالية: )منوذج توصيف ُمقرَّر الصادر ِمن اهليئة الوطنيَّة للتقومي َواالعتماد األكادميي باململكة، حتليل ُمقرَّرات 

علم يِف الفّن الرَّقمي اخلمسة عشر يِف "ََثَانية جامعات عينة ا
ُ
لدِّراسة"، آراء األكادمييني املمارسني للفّن الرَّقمي، دور امل
علم الرتبِيَّة الفنيِّة(، َوذلك هبدف تنميَّة اجلوانب ا

ُ
لتَّشكيليَّة فُنون ما بعد احلداثة، معايري اجلودة َوالقياس الوطنيَّة َوالعامليَّة مل

. الرَّ  قميَّة يِف اإِلنتاج الفينِّ
  هم التوصيات:أ

ضرورة تطوِير ُمقرَّرات وبرَامج ِإعداد ُمعلم الرتبِيَّة الفنيِّة بشكَّل دوري ومستمر، َوذلك وفق املستحدثات 
عاصرة يف تكُنولوجيا العصر لتنميَّة وتطوِير ميدان اإِلنتاج الفينِّ وغريه ِمن ميادين الرتبِيَّة الفنيِّة األخرى. ضرورة إعا

ُ
دة امل

الفّن الرَّقمي باجلامعات السعوديَّة عينة الدِّراسة، بتعزيز جوانب القوة وتعديل جوانب القُصور  صياغة توصيف ُمقرَّرات
، حبيث تصاغ املوضوعات َواملعارف َواملَهارات  ِمن ِخالل االستفادة ِمن الدِّراسة احلالية، هبدف تنميَّة اإِلنتاج الفينِّ

.ة لكل ُمقرَّر بشكَّل واضح ودقيقاإلدراكيَّ 
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