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 ح

 
 العددمقدمة 

 

 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد  
 تحرير مجلة العلوم التربوية بجامعة امللك خالد أن تضَ  بين أيدي قراِئها العدَد األول من املجلد )

ُ
(،  31فيسرُّ هيئة

وافق شعبان )2020ابريل ) ن هذا العدُد  ه(.1441م( امل عة من ناحية املوضوعات والتخصصات وقد تضمَّ  بحوٍث منوَّ
َ
عشرة

ها أثر طري ة معالجة الّدخل اللغوي في اكتساب 
ُ
ن العدُد ست بحوٍث في مجال طرق التدريس، تناوَل أول التربوية. ف د تضمَّ

تضمنة في كتب مواد التراكيب اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية؛ واستعر  ال ا   تحليل األسئلة الت ويمية امل

 فاعلية 
ُ
 ال الث

َ
 لتصني  بلوم امل ور للنتاجات املعرفية، وبًحث

ً
العلوم الدينية في اململكة العربية السعودية ودولة الكويت وف ا

استراتيجية الص  امل لوب في تنمية التحصيل ومهارات التفكير العليا واال غماس في تعلم الرياضيات لدى طالبات الص  

فاعلية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات ال راءة  ل انوي بمن  ة عسير، وتناول البحث الراب األول ا

األخ اء الشائعة في أطروحات  الناقدة لدى طلبة السنة األولى املشتركة في جامعة أم ال رى، في حين تناول البحث الخامس

عامة بجامعة امللك خالد في ضوء تحليل محتواها وآراء أعضاء هيئة التدريس، الدكتوراه تخصص املناهج وطرق التدريس ال

ت ويم محتوى منهج الحديث باملرحلة املتوس ة في ضوء مت لبات املشروع الشامل لت وير املناهج  كما تناول البحث السادس

ن العدُد بحث في مجاِل اإلدارِة   درجةالتربوية املدرسية كما تضمَّ
ُ
ت بيق معايير  دارة الجودة الشاملة بالجامعات  تناوَل البحث

 تناوَل ت بيق قادة مدارس التعليم العام في مدينة عرعر 
ُ
الخاصة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والبحث ال الث

ن العدُد بحث في مجاِل أصول التربية تناول  باململكة العربية السعودية للمحاسبية اإلدارية.  سهام الجامعات كما تضمَّ

ن العدُد بح ين في في مجال علم النفس قاَس األول  السعودية في الت  ي  الوقف  ل البها جامعة امللك خالد نموذجا؛ كما تضمَّ

معدالت انتشار اض را   التصرف وفرط النشاط املصحوب ب صور االنتباه لدى أطفال الروضة بمدينة الباحة، وتناول 

 .العاملين في بعض مراكز التأهيل الشامل في من  ة الريا  في ضوء بعض املتغيراتال مأنينة النفسية لدى 

 وفائدة، 
ً
وكلنا أمٌل في هيئِة تحرير "مجلة جامعة امللك خالد للعلوم التربوية" أن يل ى قراُء املجلِة في هذه البحوِث متعة

 مهمة للباح ين في املجاالت 
ً
َل مراجَ  علمية ِ

ّ
شك

ُ
 تحريِر املجلة من قرائها والباح ين أن يتفاعلوا معها من وأن ت

ُ
التربوية. وتودُّ هيئة

خالل موِقعها على شبكة اإلنترنت وبريدها اإللكترو  ، وذلك بإبداء مالحظاتهم وإرسال م ترحاتهم التي يرون فيها  سهاًما يمكن 

 من خالله ت ويُر املجلة واالرت اُء بها.

روا ب رحهم العلمي املتنوع مستوى البحوث في املجلة،  وختاًما، أشكُر جميَ  
ْ
مين الذين أث

ًّ
 املحك

َ
الباح ين واألساتذة

ى   وسلم على سيدنا محمٍد، 
َّ
كما أشكر زمالئ  أعضاَء هيئة التحرير الذين كان لهم عظيُم األثِر في  نجاِز هذا العدد، وصل

                                                                                                                              والحمُد هلل رب العاملين.

 
 التحرير رئيس هيئة           

 مفرح بن سعيد آل كردمد. 

 



 التعري  باملجلة
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    (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

  

 و

 التعريف باجمللة:
باسم: "مجلة جامعة امللك خالد للعلوم علمية محكمة تصدر جامعة امللك خالد مجلة  

وهي مجلة تهدف  لى  تاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباح ين من داخل التربوية"؛ 

اململكة أو خارجها لنشر أبحاثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية 

في العلوم التربوية، التي لم يسبق  شرها، وتم االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي واملنهجية 

 املتعارف عليها.  العلمية

: البحوث العلمية، والت ارير الخاصة باملؤتمرات والندوات اأبواب، منهوتشمل املجلة عدة 

وحل ات الن اش في التربية عموًما، وملخصات الرسائل الجامعية املتميزة التي تمت مناقشتها 

 وإجازتها، وتم التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

 رؤية اجمللة:

مة فن  العلوم التربوية، والسعي للتصني  ضمن أشهر      
َّ
الريادة في  شر البحوث العلمية املحك

 .قواعد النشر العاملية

 رسالة اجمللة:

مة فن  العلوم التربوية وفق معايير مهنية عاملية.    
َّ
  شر البحوث العلمية املحك

 أهداف اجمللة:
 تهدف املجلة  لى أن:

وإقليمًيا وعاملًيا.  (1  تصبح ذات ريادة وتصني  متميز ومعامل تأثير عاٍل محلًيا 

 تكون مرجًعا علمًيا للباح ين فن  العلوم التربوية. (2

وإقليمًيا، وعاملًيا في  شر البحوث في العلوم التربوية باللغتين  (3 تلبي حاجة الباح ين محلًيا، 

 العربية واإلنجليزية.

 البحوث التربوية ذات األصالة التي تساعد في ت وير املجتم  وت دمه.تسهم في  شر  (4
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 ز

 :الشروط، والقواعد، والتعليمات، واحلقوق، واإلجراءات اخلاصة بالنشر يف اجمللة
: الشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة:  أوالا

واألسلوب واملنهج والتوثيق العلمي، م  الخلو من األخ اء اللغوية الجودة في الفكرة  .1

 .والنحوية

 .أن يسهم البحث في تنمية الفكر التربوي وت وير ت بي اته محلًيا أو عربًيا أو عاملًيا .2

 .أن ي   البحث ضمن أحد مجاالت العلوم التربوية .3

ة الفكرية، وبالشروط أن يلتزم الباحث في بح ه بأخالق البحث العلمي، وح وق امللكي .4

 وال واعد الخاصة بالنشر في املجلة.

، أو بأي  شارة تكش  عن  .5
ً
ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباح ين فن  متن البحث صراحة

 من ذلك. 
ً
 هويته أو هويتهم، ويمكن استخدام كلمة الباحث أو الباح ين بدال

بالضرورة عن الباح ين ف ط، وال تعبر اآلراء الواردة فن  البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر  .6

 رأي املجلة. 

 البحث وفق التالي:  ينظم .7

  البحوث التطبيقية:( أ
 ليه، الحاجة يورد الباحث أو الباح ون م دمة تبدأ بعر  طبيعة البحث، ومدى 

 الدراسات الساب ة بشكٍل مدمج 
ً
عنوان فرعي دون تخصيص ومسوغاته، ومتغيراته، متضمنة

أسئلة البحث ويلي ذلك استعرا  مشكلة البحث، ثم تحديد أهدافه، و عد األهداف تورد لها. 

 على: مجتم  
ً
البحث، وعينته، وأدواته، أو فروضه. ثم تعر  منهجية البحث؛ مشتملة

 كيفية تحليل بياناته. ثم تعر  
ً
نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها، وإجراءاته، متضمنة

 عنها. والتوصيات املنب  ة

  البحوث النظرية:(ب
 يمهد فيها للفكرة املركزية التي يناقشها 

ً
ا يورد الباحث أو الباح ون م دمة

ً
البحث، مبين

منهجية بح ه، ومن ثم يعر  فيها: أدبيات البحث، وأهميته، وإضافته العلمية  لى مجاله. ثم 

م البحث  لى أقسام على درجة  سَّ
َ
بحيث يعر  فن  كل منها فكرة  فيما بينها،من الترابط ُي 

 أهم من الفكرة املركزية محددة تكّوِن جزًءا 
ً
للبحث. ثم يختم البحث بخالصة شاملة متضمنة

 البحث. النتائج التي خلص  ليها 

 يف كال النوعني من البحوث:ج( 
 . املجلةاملعتمد فن  املراج  فن  نهاية البحث باتباع أسلوب التوثيق توض  قائمة 
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 ح

التوثيق في متن البحث وقائمة املراج  وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية أن يكون  .1

(APA.اإلصدار األخير ) 

( توثيق امل االت Romanization /Transliteration) 1يلتزم الباحث بترجمة أو رومنة .2

العربية )م  اإلب اء عليها فن  قائمة املنشورة فن  الدوريات العربية الواردة فن  قائمة املراج  

ا للنظام التالي:
ً
 املراج  العربية(، وف 

 ذا كانت بيانات امل الة املنشورة باللغة العربية الواردة فن  قائمة املراج  )التي تشمل اسم،  (أ

أو أسماء املؤلفين، وعنوان امل الة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلنجليزية فن  أصل 

( In Arabicة املنشورة بها، فتكتب كما هي فن  قائمة املراج ، م   ضافة كلمة )الدوري

 بين قوسين بعد عنوان الدورية. 

 ذا لم تكن بيانات امل الة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلنجليزية فن  أصل  (ب

لنشر بين قوسين، ، أو أسماء املؤلفين، متبوعة بسنة ارومنة اسمالدورية املنشورة بها، فيتم 

 باللغة اإلنجليزية فن  أصل امل الة، وإذا لم يكن 
ً
وافرا ثم يتب  بعنوان امل الة  ذا كان مت

 فتتم ترجمته  لى اللغة اإلنجليزية، ثم يتب  باسم الدورية التي  شرت بها امل الة 
ً
وافرا مت

 بها فيتم
ً
 بها، وإذا لم يكن مكتوبا

ً
ترجمته  لى اللغة  باللغة اإلنجليزية  ذا كان مكتوبا

 ( بين قوسين بعد عنوان الدورية.In Arabic)كلمة  اإلنجليزية. ثم تضاف 

، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخير للمؤل    (ج
ً
توض  قائمة باملراج  العربية بعد املتن مباشرة

 ألسلوب التوثيق املعتمد فن  املجلة.
ً
 األول، وف ا

 املراج  العربية التي تم يلي قائمة املراج  العربية، قائمة املراج (د
ً
  اإلنجليزية، متضمنة

ترجمتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها الهجائ  )باللغة اإلنجليزية( حسب االسم األخير للمؤل   

 ألسلوب التوثيق املعتمد فن  املجلة.
ً
 األول، وف ا

 وفيما يلي م ال على رومنة بيانات املراج  العربية:

رافيا ومدى اختالفها باختالف خبرات م(. ت وي1991الجبر، سليمان. ) م طرق تدريس الجغ

مجلة   املدرسين وجنسياتهم وتخصصاتهم فن  املرحلة املتوس ة باململكة العربية السعودية.

 .170 – 143(، 1)3 جامعة امللك سعود نن العلوم التربوية،

Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study 

at intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). 

Journal of King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170.  
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: تعليمات النشر يف اجمللة:  ثانياا
 :  يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي -
م للنشر ) .1 ( ثمانية آالف 8000( ثالثين صفحة، وبما ال يزيد عن )30ال يتجاوز البحث امل دَّ

 .كلمة

أن يتضمن البحث ملخصين: أحدهما باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلنجليزية، بشرط أال  .2

يكتب كٌل منهما في صفحة مست لة، متبوًعا بكلمات  وأن( كلمة، 250يزيد أي منهما عن )

 مفتاحية ال تزيد عن خمس كلمات تعبر عن محاور البحث.

( سم، واملسافة 3.5الهامش األيمن )( سم، ما عدا 2.5تكون أبعاد جمي  هوامش الصفحة ) .3

 "بين األس ر والف رات "مفرد

(، وللكتابة باللغة  16بحجم )  (Traditional Arabic) الخط املستخدم في املتن للكتابة باللغة العربية .4

 . Bold)(، وتكون العناوين الرئيسية في اللغتين بولد ) 12)  بحجم  (Times New Roman) اإلنجليزية

(، 12بحجم )  (Traditional Arabic) يكون نوع الخط املستخدم في الجداول واألشكال باللغة العربية .5

(، وتكون العناوين الرئيسية في اللغتين بولد  10)  بحجم  (Times New Roman) اإلنجليزية وباللغة 

 ((Bold . 

 باستخدام األرقام العربية الباحث/ الباح ون في البحوث املكتوبة باللغة العربيةلتزم ي .6

 .( فن  جمي  ثنايا البحث… ,3 ,2 ,1) 

يكون ترقيم صفحات البحث في منتص  أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص  .7

 .العر   ثم امللخص اإلنجليزي وحتى آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه

قائمة باملراج  العربية بعد املتن مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخير للمؤل   توض   .8

ا ألسلوب التوثيق املتب  في املجلة
ً
 . األول، يليها مباشرة قائمة املراج  األجنبية، وذلك وف 

 :  أو الباحثني:  الباحثوحقوق حقوق اجمللة ثالثاا
للبحث، وت رير أهليته للتحكيم، أو االعتذار عن ت وم هيئة تحرير املجلة بالفحص األولي  .1

 قبوله حتى تن بق عليه شروط النشر، أو رفضه دون  بداء األسباب.

تنت ل ح وق طب  البحث و شره  لى املجلة عند  شعار الباحث ب بول بح ه للنشر، وال يجوز  .2

  من رئيس هيئة منفٍذ آخر ورقًيا أم  لكترونيا، دون الحصول على  ذن كتا  شره فن  أي 

 التحرير.

ال يحق للباحث/ الباح ين الت دم ب لب لسحب البحث بعد  بالغه/  بالغهم بوصول  .3

 املجلة. البحث  لى

 فن  ترتيب البحوث امل دمة عند النشر العتبارات فنية.الحق لهيئة التحرير  .4
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 ي

والعبارات ألغرا  الضبط لهيئة التحرير الحق في اختصار أو  عادة صياغة بعض الجمل  .5

 اللغوي ومنهج التحرير.

 يبلغ الباحث بعدم قبول بح ه بناًء على ت ارير املحكمين دون  بداء أسباب. .6

ترسل  سخة  لكترونية للباحث/الباح ين من العدد املنشور فيه بح ه/بحثهم، و سخة  .7

  لكترونية أيًضا ملستلة البحث.

ا: 
ا
 يف اجمللة:  إجراءات النشررابع

ا للشروط وال واعد والتعليمات الخاصة  (PDFوبصيغة  (word)ال البحث  لكترونًيا بصيغة  رس .1
ً
( طب 

باملجلة واملذكورة أعاله، ويرفق م  البحث سيرة ذاتية للباحث/ الباح ين؛  ن كانت مراسلته/ مراسلتهم  

 املجلة هي األولى لهم. 

، أو عبر البريد   http://www.jes.kku.edu.saا من خالل موق  املجلة اإللكترو    رسال البحث  لكترونيً  .2

 . jes@kku.edu.saللمجلة  اإللكترو  

غير م دم ولن ي دم للنشر فن   أن البحث لم يسبق  شره، وأنه أن يوق  الباحث/الباح ون  قراًرا يفيد  .3

 جراءات تحكيمه و شره فن  املجلة، أو رفضه، وأنه غير مستل من أية دراسة أًيا  تنتهي جهة أخرى حتى 

 كان نوعها.

 خالل خمسة أيام من تاريخ  رساله للمجلة.  بح ه  شعار الباحث عبر البريد اإللكترو   باستالم .4

ي حال اجتياز بح ه للفحص األولي أو  عادته للباحث في حال   شعار الباحث بإرسال البحث للتحكيم ف .5

 رفضه. 

ن من ذوي االختصاص يتم   -في حال اجتيازه للفحص األولي  - رسال البحث امل دم للنشر .6  لى محكمّيِ

اختيارهما بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه وسالمة طري ة عرضه ومن ثم  

 مدى صالحيته للنشر. 

 بعد التحكيم، ترسل ت ارير املحكمين للباحث/ الباح ين إلجراء التعديالت التي أوص ى بها املحكمون.  .7

بعد عمل التعديالت، يعاد  رسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على البريد اإللكترو   للمجلة   .8

 ملراجعة البحث في صورته النهائية من هيئة التحرير. 

 ب بول بح ه للنشر  لكترونًيا على موق  املجلة.  شعار الباحث  .9
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 : مستخلص البحث ابللغة العربية 
يف اكتساب الرتاكيب اللغويّة لدى متعلمي اللغة   إىل اكتشاف مدى أتثري طريقة معاجلة الّدخل اللغويّ  بحثهدف هذ ال

وأربعني متعلًما يف املستوى الثاين   ة من تسع مكونة العربية لغة اثنية، وقد اعتمد الباحث على املنهج شبه التجرييب على عينة 
ريقة عشوائية إىل  يف معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، وقد مت توزعيهم بط

جمموعتني، جمموعة جتريبية مكّونة من مخسة وعشرين متعلًما، وجمموعة ضابطة مكونة من أربعة وعشرين متعلًما. وقد أسفرت  
ة أكثر من الطريقة  الرتاكيب اللغويّ  اكتسابيف  خل اللغويّ نتائج البحث عن أن هناك أتثريًا إجيابًيا لطريقة معاجلة الدّ 

قد يساعد يف عملية تعليم اللغة العربية لغة الثانية، ويساعد أيًضا مصممي مناهج تدريس   ه، فإن هذا النموذج  التقليدية. وعلي 
 اللغة. 

 ة ة، اكتساب الرتاكيب اللغويّ ، الطريقة التقليديّ ، طريقة معاجلة الدخل اللغويّ خل اللغويّ : معاجلة الدّ ة الكلمات املفتاحي  
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The Effect of Linguistic Input Processing Method on the Acquisition of Linguistic 

Syntax of Arabic language learners as a Second Language 

 

Abstract 

This study aimed at investigating the effect of linguistic input processing method on the 

acquisition of linguistic syntax of Arabic language learners as a second language. Forty-

nine participants were selected from level two in the institute of teaching Arabic language 

for non-native speakers at imam Muhammed ibn Saud university. They were randomly 

divided into two groups, an experimental group of twenty-five learners, and a control 

group of twenty-four learners the results have shown that processing instruction group 

performed significantly better than traditional instruction. Some pedagogical implications 

of the findings were presented. The results might be helpful in syllabus design and 

teaching methodology. 

Key words: input processing, processing instruction, traditional Instruction, Syntax 

acquisition. 
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 : مقدمة البحث
،  األجنبّية وتعلمها ابملدخل الّتواصليّ  من الّدراسات يف حقل تعليم اللغة الثانية/  عديد على الّرغم من اهتمام 

 ,Ellis, 2002, 2003; Robinson, 2001 Wong) إال أّن هناك عدًدا من الّدراساتواملذاهب القائمة على املعىن 

W., & Ito, K. 2018; ،عدم كفاءة تلك املذاهب التدريسّية اليت تركز ابلّدرجة األوىل  "( تشري إىل 1437، األمحدي
ألّن متعلم  اللغة الثانية/ األجنبية مهما   (؛ 167، ص. 2009" )الشويرخ، على الّتواصل القائم على املعىن بعيًدا عن الّشكل

فإنّه حباجة إىل عنصر آخر لتصفية وتنقية ومعاجلة الّدخل اللغوّي حىت   -ا كان أو قراءًة استماعً  –مجع من دخل لغوّي غزير 
يصل إىل كفاية لغويّة جّيدة تساعده على فهم اللغة فهًما جّيًدا ومن مّث إنتاجها؛ ألن عملية تعلم اللغة الثانية/ األجنبية جيب  

 ون هناك تضحية بعملية على حساب أخرى.  أن تكون عملية متكاملة بني املعين والّشكل دون أن يك 
من املقرتحات حول طرق اجلمع بني شكل من أشكال   عدد ومن هذا املنطلق؛ فقد ظهرْت يف الّسنوات املاضية 

واصل كردة فعل معاكسة للمذهب الذي يركز على املعىن  ريح مع توفري فرص ملدخالت وخمرجات التّ الصّ  دريس النحويّ التّ 
ة يف تدريس القواعد اللغويّة. ومن هذه املذاهب طريقة معاجلة  ة، والطريقة التقليديّ يس القواعد اللغويّ دون االهتمام بتدر 

راسات حول  من الدّ  عديديف تدريس الرتاكيب اللغويّة؛ وعليه فقد مّت إجراء  Processing Instruction الدخل اللغويّ 
 ,.Benati, A &Wong, Wمتعددة   موضوعات خمتلفة ويف سياقات  ة يف أثر هذا النموذج يف اكتساب الرتاكيب اللغويّ 

2001; Ito, K. 2018; Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2013) Neupane, M, 2009; 

Oumelaz, S, 2015; Lew, W. M. 2008; Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012; ) أّن  إال
يف   خل اللغويّ ة لغة اثنية تركز على طريقة معاجلة الدّ يف سياق تعليم اللغة العربيّ  -ه علم على حدّ - أية دراسة  جيد مل  الباحث 

 ة لغة اثنية. تدريس تراكيب اللغة العربيّ 
ة العربية. وقّد مت  موذج يف اكتساب الرتاكيب اللغويّ ة حول أثر هذا النّ وعليه؛ فقد أسهم ذلك يف إجراء دراسة ميدانيّ  

  التنظري القسم   ة يف هذا املذهب، يلي قسم  ظري، الذي يركز على اجلوانب النظريّ قسمني؛ مها النّ تقسيم هذه البحث إىل 
، الذي يركز على اجلانب امليداين هلذا املذهب يف اكتساب تراكيب اللغة العربّية لغة اثنية على متعلمي اللغة العربية  التطبيقيّ 

 من غري الناطقني هبا. 
 وأسئلته: مشكلة البحث 

أتسيًسا على ما سبق، ميكن حتديد مشكلة البحث يف أن متعلمي اللغة العربية لغة اثنية/ أجنبية؛ قد يستخدمون  
إسرتاتيجيات خاصة أثناء تعلم الرتاكيب اللغوية قد ال تتسق مع قواعد اللغة العربية؛ وعليه، فقد يؤدي ذلك إىل خلل تركييب  

 على هذه املشكلة؛ فيمكن حتديد األسئلة التالية: أثناء التواصل اللغوّي. وللتغلب 
 الرتاكيب اللغويّة املستهدفة؟  اكتسابما أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف  -1
 ما أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف االحتفاظ ابلرتاكيب اللغويّة املستهدفة؟  -2
 غويّة املستهدفة؟ ما أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف استعمال الرّتاكيب الل  -3
 
 



 عسيري  زاهر  بن جابر . د     ."ثانية لغة العربية اللغة متعلمي  لدى اللغوية التراكيب اكتساب  في اللغوي  الّدخل معالجة طري ةأثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  امللكجملة جامعة  

 

5 

 أهداف البحث: 
احلايّل إىل معرفة أثر طريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف اكتساب الرّتاكيب اللغويّة املستهدفة، ويف   بحث هدف ال ي

 . االحتفاظ هبا، واستعماهلا
 أمهية البحث: 

 : ما يلي في بحث احلايل ميكن إجياز أمهية ال
لتقليدية يف تدريس الرتاكيب اللغويّة  أهنا تناولت متغري طريقة معاجلة الدخل اللغوّي مقارنة ابلطريقة ا 1األمهية النظريّة:  -

  2 يعاب.ــــــراكيب أثناء عملية االستـالتو ط بني املعاين ــمن آليات تعزز الروابــتتضيف اللغة العربية، حيث إن هذه الطـريقة 
يت يتبعها  جتمع البحث احلالية بني علم النفس املعريف، واللغة من جانب آخر حيث إهنا تركز على العمليات الذهنّية ال 

 . متعلم اللغة أثناء تعرضه للدخل اللغوي
وحصر جماالت   ، من الدراسات اللغوية التطبيقية على تعرض متعلم اللغة إىل دخل لغوي  عديدتركز  1األمهية التطبيقّية:  -

والرتكيز على   وتقومي حصيلة املعاجلة بعد انتهائها، يف مقابل ندرة إجراء دراسة معاجلة الدخل اللغوي،، واجتاهات معّينة
قد تساعد على التخفيف من األخطاء اللغويّة الشائعة اليت يقع فيها متعلم اللغة الثانية.   2أثناء التعرض للغة.   التدريبات

 قد تساعد معلمي اللغة العربية لغة اثنية/ أجنبية أثناء تدريس مجيع مهارات اللغة العربية وعناصرها.   3
 : بحثاإلطار النظري لل
أثناء استقباله،   خل اللغويّ مبكان قبل احلديث عن هذا النموذج أْن نفّرق بني مفهومني مرتبطني ابلدّ  ة  ألمهيّ لعل من ا

  ، وطريقة معاجلة الدخل اللغويّ Input processing خل اللغويّ ، ومها، معاجلة الدّ   VanPattenذكرها فانباتنوإنتاجه 
Processing instruction. 

  :Input processing اللغوي  معاجلة الدخل  
 سالة املتلقاة، أوالرّ  فقط، وهو فهم واحد اجتاه   يف اللغة يسري اكتساب  إىل أنّ  Krashem) (1982 , كراشنيشري  

والتعامل مع املتحدثني، وعلى هذا   ( Output) مفهوم كي يساعد املتلقي على اخلرج اللغويّ  لغويّ  دخل تلقي  خالل  من 
 Theة كراشن )األساس؛ ظهرت مفاهيم وإسرتاتيجيات ومناذج جديدة يف تدريس الرتاكيب اللغويّة مستمدة من فرضيّ 

Input Hypothesis). 

سالة  لتساعده على فهم الرّ ات اليت يستعملها متعلم اللغة الثانية إحدى العملّيات واإلسرتاتيجيّ  خل اللغويّ وتعد معاجلة الدّ 
ه  الذي يعرفه أبنّ  ((VanPatten, 1996 فانباتن  موذج من قبلمت تطوير هذا النّ  حيث ؛ يلاليت يتلقاها أثناء االتصال األوّ 

ة  كل/ الرتاكيب اللغويّ ة بني الشّ الذي يستقبله وذلك من خالل عملية إنشاء روابط منوذجيّ  معاجلة متعلم اللغة للدخل اللغويّ 
حىت   سالة اليت يتضمنها الدخل  اللغوّي، حيث يتم أثناء مرحلة املعاجلة تنقية وتصفية الّدخل اللغويّ عاين من أجل فهم الرّ وامل

عملّية متّكن  "أبهنا  (Oumelaz, 2015 p 112) أوميالز  . ويعرفها   Intakeيصل  إىل شكل جديد يسمى حمصواًل لغوايً 
معاجلة البياانت اللغويّة اليت يسمعوهنا، أو يقرؤوهنا وذلك من خالل تعيني األدوار النحويّة لألمساء  متعلمي اللغة الثانية من 

 . " ياق وفق إسرتاتيجياته اخلاصةواألفعال داخل السّ 
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تقوم على النظريّة اللغويّة النفسّية اليت تؤكد أّن متعلم  اللغة يقوم   خل اللغويّ وخالصة القول، إّن معاجلة الدّ 
 & ,.Hashemnezhad, H)اتيجيات وآليات خاصة أثناء معاجلة الدخل اللغوّي الذي يسمعه أو يقرأهإبسرت 

Zangalani, S. K, 2013)   ّه ميكن تعريف معاجلة  من أجل حتقيق هدف معني، وهو التواصل اللغوّي. وعليه؛ فإن
ة  وفق إسرتاتيجيات لغوية نفسيّ  العربية لغة اثنية تعلم اللغةأبهنا الطريقة املعرفّية اخلاصة اليت يستعملها م   إجرائًيا الدخل اللغويّ 

أو القراءة، حيث يتم ختفيض الّدخل اللغوّي إىل أن يصبح   االستماعخاصة من أجل فهم الرسالة اليت تلقاها عن طريق 
 وإنتاًجا. كي يساعده على التعامل مع الوسط احمليط به استقبااًل،    Intake حمصواًل لغوايً 

قد تكون   دد إىل أّن هذه العملّيات اليت يستخدمها متعلم اللغة أثناء معاجلة الدخل اللغويّ جتدر اإلشارة يف هذا الصّ 
فقد يستخدم متعلم اللغة   ،Pidgin languageغري  متسقة مع قواعد اللغة اهلدف، وابلتايل قد تؤدي إىل "اللغة اهلجينة" 

ة من لغته األم من أجل إيصال املعىن إىل  اط مفردات اللغة اهلدف على بعض الرتاكيب اللغويّ الثانية أثناء املعاجلة إسق
ة، أو استخدام صيغة الفعل املضارع، أو املاضي يف كافة األزمنة.  املتلقي، كتقدمي الفاعل يف العربية، أو أتخريه يف اإلجنليزيّ 

ضرورة أتسيس منوذج يساعد متعلم اللغة ويرشده أثناء   ((VanPatten, 1996 ,2002 2004 فانباتن  وابلتايل؛ فقد رأى 
يف عملية اكتساب اللغة الثانية، ويساعد على تغيري اإلسرتاتيجيات اخلاصة اليت كان يستخدمها متعلم   معاجلة الدخل اللغويّ 

 اللغة الثانية، يسمى بنموذج "طريقة معاجلة الدخل اللغوي". 
 :Processing instructionطريقة معاجلة الدخل اللغوي  

طريقة  معاجلة   (.Lew. M, 2008, P 3، مذكور في (VanPatten VanPatten, 2005فانباتن  يعّرف
عبارة عن تعليمات صرحية وواضحة موجهة إىل متعلم اللغة، هبدف لفت اهتمامه والتأثري فيه الستخدام  "الّدخل اللغوّي أبهّنا  

ومع تعليم   ،هاوقواعد   ، خل اللغوّي الذي تلقاه كي يتسق ذلك مع تراكيب اللغة اهلدفللدّ الطّريقة املناسبة أثناء معاجلته 
إىل أّن الغرض األساسيَّ من طريقة   (VanPatten, 1996, p. 60) فانباتن . ومن هذا املنطلق يشري" اللغة التواصلّية 

الفّعالة اليت كان يستخدمها متعلم اللغة الثانية إىل  معاجلة الّدخل اللغوي هو تعديل بعض إسرتاتيجيات املعاجلة غري 
إسرتاتيجيات فّعالة توجههم إىل استخدام الطريقة الّصحيحة يف اكتساب اللغة، وتساعدهم على حتويل الّدخل اللغوّي  

ة يف  طريقة التقليديّ يتسق مع أنظمة اللغة اهلدف وقواعدها، إضافة إىل أنّه رأى عدم فاعلية ال واحملصول اللغوّي إىل خرج لغويّ 
جتدر اإلشارة إىل أّن هذا الّتدخل الرتبوّي املوجه ال   (.A, Benati ,2001ة على أكمل وجه )اكيب اللغويّ اكتساب الرتّ 

 .Wong, W., & Ito, K)يتطلب إنتاج األشكال/ الرتاكيب اللغوية املستهدفة أثناء التدريب على إسرتاتيجيات املعاجلة 

2018 2008;Lew, W. M. ). 

أنّه حىت يتحقق االكتساب اللغوّي ابلشكل الّصحيح جيب على املعاجل اللغوّي   (175ص  ،2009) الشويرخويرى 
داخل عقل املتعلم التنبه إىل الكيفّية اليت يتم هبا ترميز حمتوى الّدخل اللغوّي، ألّن طريقة  معاجلة الّدخل اللغوّي يف هذا  

بد من توجيه املتعلم ملعاجلة الّدخل اللغوّي بطريقة تسمح للمتعلم مبالحظة الصيغة/  إذ ال  "؛ املذهب هي معاجلة موجهة 
 .    Outputالرتاكيب املستهدفة أثناء الّتدريب. والّشكل التايل يوضح كيفية الوصول للخرج اللغوي 

 
دخللغوي 

Input 

 محصوللغوي

Intake 

 معالجة
الخرجاللغوي.

Output 

 معالجةتطويرنظام
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(. هناك عمليتان للمعاجلة؛ فاألوىل بعد الدخل للغوي، وتكون VanPatten, 1996) ( معاجلة الد خل اللغوي  وطريقته1شكل )
 اخلرج اللغوي.ابستعمال إسرتاتيجيات خاصة للطالب، مث يتم تطوير نظام معاجلة للوصول للهدف األخري، وهو 

خل اللغوّي  عمليتني؛ فاألوىل تسمى معاجلة الدّ  ّن بني الدخل اللغوّي واخلرج اللغويّ أابق ويظهر يف الّشكل السّ 
، والثانية تسمى تطوير نظام لتعديل املعاجلة األوىل اليت كان يستخدمها متعلم اللغة  وتنقيته وتصفيته للوصول حملصول لغويّ 

 األخري وهو )اخلرج اللغوّي(. للوصول إىل اهلدف 
وبناًء على ما سبق، ميكن تعريف طريقة معاجلة الدخل اللغوي تعريًفا إجرائًيا يتسق مع أهداف البحث احلالية  
وأسئلتها وسياقها أبهنا: توجيه وإرشاد متعلم اللغة العربية لغة اثنية إىل اإلسرتاتيجيات الفاعلة والصحيحة أثناء اكتسابه  

غة العربية، وحفظها، ومساعدته على حتويل الدخل اللغوّي، واحملصول اللغوّي إىل خرج لغوي يتسق مع قواعد  لرتاكيب الل
 اللغة العربية. 

ها  غرض   طريقة معاجلة الدخل اللغوي يرى أنّه حىت تؤدي  VanPatten جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن فانباتن 
 موذج.         مكوانت هلذه النّ   ثالثه جيب أن تكون هناك  فإنّ 

 مكوانت طريقة معاجلة الدخل اللغوي: 
هناك ثالثة مكوانت لطريقة   إىل أنّ  ( (Maftoon, P& Arianfar, A, 2014, p. 291مافتون وإرينفار يشري

وهي: املكون األّول؛ تزويد املتعلم مبعلومات صرحية حول   ((VanPatten, 1996 فانباتن ذكرها معاجلة الدخل اللغويّ 
إىل أّن  " ( 2009مذكور يف الشويرخ،  VanPatten, 1996, p. 497) فانباتن  الصيغة/ الرتكيب اللغوي املستهدف، ويشري

ة معاجلة الدخل  خضعوا لطريق الذينهذه اخلطوة ليست من املكوانت األساسّية لطريقة معاجلة الدخل اللغوي؛ ألن املتعلمني 
خضعوا لطريقة معاجلة الّدخل   الذين اللغوي بدون تلقي معلومات صرحية وشروحات كان أداؤهم مقاراًب ألداء املتعلمني 

هذا املكــــــــّون قد يكون مشاهبًا   إىل أنّ (  (Oumelaz, 2015, p. 112أوميالز ، ويشري" اللغوّي مع تلقي معلومات صرحية
 اكتساب الرتاكيب اللغوية.  للطريقة التقليدية يف 

تنبيه املتعلمني، وإخبارهم ابملشكالت اليت قد يواجهوهنا أثناء تعرضهم للدخل اللغوي، واليت قد تؤثر سلًبا يف  املكون الثاين: 
أيًضا  وإخباره ، (Sheen, 2009لغته التواصلية، ال سيما تلك النامجة عن االختالفات بني قواعد اللغة اهلدف ولغته األم ) 

 واليت أثرت سلًبا يف حماوالت املتعلم استخالص الرتكيب املستهدف.  اليت استعملها  املعاجلة إبسرتاتيجية
قيام املتعلمني ابلتدرب على التمارين/الرتاكيب اليت حيتاجون إليها، وذلك من أجل فهم  أّما املكّون الثالث: فيتمثل يف 

أي حماولة إبعاد املتعلم عن اسرتاتيجيات املعاجلة اليت  ذلك الوصول إىل املعىن املراد.  الشكل/ الرتكيب كي يتمكنوا من خالل 
  2009يشري الشويرخ و  .(Sheen, 2007) ترتكز على الشكل واملعىن  يلجأ إليها عادة وتوجيهه إىل إسرتاتيجيات بديلة

لغوّي بشكل جيرب املتعلمني على اختاذ قرارات  اخنراط املتعلمني يف أنشطة مقّيدة مرتبطة ابلّدخل ال( إىل ضرورة 176ص. 
 . مرتكزة على املعىن حول مجل تتطلب استعمال أو حذف الصيغة/ الرتكيب املستهدف يف الدخل اللغوي 

 الفرق بني الطريقة التقليدية يف تدريس الرتاكيب، وطريقة معاجلة الدخل اللغوي: 
إىل أّن طريقة معاجلة   ((Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012هاشيمنزهد و زانقالين  يشري

ات واآلليات املستخدمة من قبل متعلمي اللغة عند معاجلة الّدخل اللغوّي أثناء  إىل تغيري اإلسرتاتيجيّ  تسعى الّدخل اللغوّي 
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يف  ة تتمثل ة اهلدف، يف حني أن الطريقة التقليديّ تعلم اللغة الثانية إىل إسرتاتيجيات أكثر اتساقًا مع الرّتكيب اللغوّي يف اللغ 
اختيار جمموعة من القواعد اللغويّة وتضمينها يف املنهج اللغوّي ومعاجلتها على حنو مكثف ومنتظم، وتتكون من ثالث  

ثانية تتمثل  ة عن طريق شرحها بشكل مباشر وصريح، واخلطوة الخطوات رئيسية: اخلطوة األوىل يتم فيها تقدمي القاعدة اللغويّ 
يف التدرب على تطبيق القاعدة اللغوية من خالل جمموعة من التمارين اليت يغلب عليها االستعمال اللغوي املقيد، واخلطوة  
الثالثة تتمثل يف إعطاء املتعلم فرصة الستعمال القاعدة اللغوية املدروسة من خالل متارين يغلب عليها االستعمال اللغوّي غري  

 املقيد. 
ة يقوم املتعلم  فإّن االختالف بني الطريقتني يكمن يف األنشطة اليت تلي شرح القاعدة؛ ففي الطريقة التقليديّ  وعليه؛

ابلتدرب على استعمال القاعدة اللغوية إنتاًجا شفهًيا أو حتريراًي، يف حني أن املتعلم يف هذا املذهب يقوم بعد شرح القاعدة  
  2009املشتمل على تلك القاعدة اللغوية )الشويرخ،  االستيعابية ملعاجلة الدخل اللغويّ له بتنفيذ جمموعة من املهمات 

Wong, W., & Ito, K, 2018;.) 
  عديد وللتأكد من هذا النموذج وأثره الفاعل يف حتقيق التواصل اللغوّي لدى متعلم اللغة الثانية، وأثره أيًضا يف تغيري 

 وهم  ؛جمموعة من الباحثنيو  VanPatten قام فانباتن تخدمها متعلم اللغة الثانية؛ فقد من إسرتاتيجيات املعاجلة اليت كان يس

(Cardierno, 1993 Sanz, 1995; Cardierno, 1995; ;; Cheng, 1995Benati and Wong. 2001  
متنوعة إلثبات مدى فاعلية طريقة معاجلة الدخل   سياقات  يف  دراسات خمتلفة ب( .Neupane, M, 2009, p مذكورة يف 

وقد استخدم الباحثون  اللغوي على املهام االتصالية والصيغ والقواعد اللغوية والضمائر على اللغتني األسبانية والفرنسية. 
اختلفت نتائج  املنهج شبه التجرييب ذا التصميم الكالسيكي واملكون من جمموعتني، جمموعة ضابطة، وجمموعة جتريبية، وقد 

  فانباتن  النتيجة العامة للدراسات اليت اشرتك فيها إال أنفاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي، حول مدى هذه الدراسات 
VanPatten  لدى املتعلم،   تدعم الفرضية اليت يؤمن هبا، وهي أّن هلذه الطريقة أثرًا إجيابًيا يف النظام اللغويّ  مع الباحثني

يف اكتساب    مقارنة ابلطريقة التقليديةالّدراسات مجيعها عن فاعلية طريقة معاجلة الّدخل اللغويّ  حيث أسفرت نتائج  
 (.2009الرتاكيب اللغويّة )الشويرخ، 

 ;Dekeyser & Sokalski,1996 من جانب آخر يرى كّل من ديكيسر وسوكاالسكي وساالابري 

)Salabarry, 1997  ،2009مذكورة يف الشويرخ Wong, W., & Ito, K, 2018;) ا  الدراسات اليت قام هب أن
وزمالؤه حول طريقة معاجلة الدخل اللغوي تعاين من مشكلتني أساسيتني تتصالن ابلصدق    VanPattenفانباتن 

ة )جمموعات طريقة معاجلة  الداخلي، حيث تتمحور املشكلة األوىل يف حجم التدريس الصريح املقدم للمجموعات التجريبي
الدخل اللغوي( واجملموعات الضابطة )جمموعات الطريقة التقليدية(؛ حيث إن هناك تفاواًت يف هذه املسألة بني اجملموعتني،  
أما املشكلة الثانية فتتصل بنوع تدريبات املمارسة يف كلتا اجملموعتني؛ فقد ركزت األنشطة يف اجملموعات التجريبية على املعىن  

 بشكل أساسّي، يف حني كان تركيز األنشطة يف اجملموعات الضابطة األساسي على الصيغ/ الرتاكيب.  
وزمالؤه للتحقق من   VanPatten  فانباتن راسات اليت أجراهاإبجراء دراستني مشاهبتني للدّ وا لذلك، قام  ونتيجةً 

 ,Dekeyser, R& Sokalski, K) ديكيسر وسوكاالسكي ائج اليت توصلوا إليها، وقد اتفقت نتائج دراسةصدق النتّ 

، يف حني  خل اللغويّ وزمالئه من وجود أتثري إجيايب لطريقة معاجلة الدّ   VanPatten فانباتن مع نتائج دراسة   (1996
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وزمالؤه، حيث    VanPatten ابقة اليت أجراها عن الدراسات السّ  (Salabarry, 1997)  دراسة ساالابري  اختلفت نتائج 
 أثبتت نتائجها عدم وجود أتثري وفاعلية لطريقة معاجلة الدخل اللغوي. 

ة اليت أجريت للتحقق من مدى فاعلية طريقة  مث توالت يف السنوات القليلة املاضية العديد من الدراسات امليدانيّ 
 س القواعد اللغوية، ومنها: يف لغات وسياقات خمتلفة ومقارنتها بغريها من طرائق تدري  معاجلة الدخل اللغويّ 

ستني طالًبا مت اختيارهم بطريقة عشوائّية  دراسًة على ( (Maftoon, P. & Arianfar, A, 2014 مافتنون وأرينفار  أجرى 
  ملعرفة أثر الرتكيز على طريقة معاجلة الدخل اللغوّي والوعي يف مساعدة املتعلمني اإليرانيني يف اكتساب القواعد اللغويّة التالية 

صميم الكالسيكّي ذي  اجلمل الشرطّية، والتمين، والصلة. وقد اعتمد الباحث على املنهج شبه التجرييّب، عن طريق التّ 
كانت أكثر فاعلية يف الرتاكيب املستهدفة،    طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  الّدراسة عن أنّ  نتائج   وقد أسفرت  اجملموعتني.

  أوميالز  ة على اجملموعة الضابطة. وهذه النتيجة هي ما تشري إليها نتائج دراسة حيث تفوقت اجملموعة التجريبيّ 
S, 2015), (Oumelaz  ّة،  يف اكتساب األزمنة املاضية يف اللغة اإلجنليزيّ  حول مدى فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي

. وقد أكدت  ة عن طريق استخدام املنهج شبه التجرييبّ والطريقة التقليديّ  متت املقارنة بني طريقة معاجلة الدخل اللغويّ حيث 
 رحية. قة، ومعرفتهم الصّ ، والدّ حويّ من الدرس النّ   يف حتسني كلّ  راسة فاعلية معاجلة الدخل اللغويّ نتائج الدّ 

بدراسة تتعلق  (  (Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012 هاشيمنزهد و زانقالين كما قام 
والتعليم التقليدي يف تعلم مهارة الكتابة لدى   مبهارة الكتابة، حيث سعت إىل استقصاء أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

من ثالث وستني متعلمة للغة  عينة البحث، والبالغ عددها ثالثني متعلمة للغة اإلجنليزية مت اختيارهن بطريقة عشوائية من ض
جرييب عن طريق جمموعتني )جمموعة جتريبية وضابطة(، وقد توصلت  اإلجنليزية، وقد اعتمد الباحثان على املنهج شبه التّ 

البحث إىل نتيجة مفادها أنه على الرغم من أن كال التوجيهني كان هلما أتثري إجيايّب يف قدرة املتعلمات على الكتابة إال أّن  
 عة طريقة معاجلة الدخل اللغوي كانت أكثر فاعلية من التعليم التقليدي. جممو 

راسات اليت أجريت يف طريقة معاجلة الدخل  الدّ  أن مجيع   (,Wong, W., & Ito, K 2018)وآيتو  وونق  ويرى
ة يف  متعلمني للغة الفرنسيّ ، وعليه؛ فقد قام بدراسة على tracking-Eyeمل تستخدم إسرتاتيجية تتبع حركة العني  اللغويّ 

  املستوى املتوسط للتأكد من فاعلية هذه الطريقة ابستخدام إسرتاتيجية تتبع حركة العني، معتمًدا على املنهج شبه التجرييبّ 
( على اجملموعة  ة )طريقة معاجلة الدخل اللغويّ . وقد أسفرت النتائج عن تفوق اجملموعة التجريبيّ ذي التصميم الكالسيكيّ 

ة، حيث تغريت حركة العني بشكل  ة(، كما لوحظ تغري يف حركة العني لصاحل اجملموعة التجريبيّ ابطة )الطريقة التقليديّ الضّ 
 مباشر إىل الصورة الصحيحة. 

يف   هناك أتثريًا إجيابًيا لطريقة معاجلة الدخل اللغويّ  ابقة يلحظ أهنا مجيًعا تتفق على أنّ ظر يف الدراسات السّ وعند النّ 
كما أهنا تناولت مجيعها صيغ/ تراكيب  . (Salabarry, 1997) ساالابري اكتساب تراكيب اللغة، إال دراسة واحدة وهي

S. K, , (Hashemnezhad, H., & Zangalani هاشيمنزهد و زانقالين  اللغة اإلجنليزية واإلسبانية ابستثناء دراسة 

  يف القدرة على الكتابة، وعليه، فإن طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  اليت ركزت على أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  (2012.
 كانت املهارة، وعليه فقد ت طّبق هذه  ة بل تتعلق ابلرتاكيب اللغوية املنتجة أايً ال تقتصر على تدريس عنصر القواعد اللغويّ 

 املهارات والعناصر اللغوية املختلفة.  النظرية على تدرس مجيع
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على اعتبار أنّه يتفق مع ما تسعى إليه نتائج   راسات الّسابقة على املنهج شبه التجرييبّ وقد اعتمدت مجيع الدّ 
  يف اكتساب تراكيب اللغة الثانية/ األجنبية. إال أّن مجيع   راسات من حماولة معرفة أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ الدّ 
ة لدى غري الناطقني هبا،  مل ت ْستعم ل يف تعليم الرتاكيب العربيّ  ابقة اليت تناولت طريقة معاجلة الدخل اللغويّ راسات السّ الد

على الرغم من وقوع متعلمي اللغة العربية لغة اثنية يف أخطاء سواًء من جانب الصيغ أو الرتاكيب، أو فيهما مجيًعا وفًقا  
(، ووفًقا ملالحظة  2018( ودراسة فضيلة )1405حتليل األخطاء العربية؛ كدراسة العصيلي )دراسات للنتائج اليت أكدهتا 

من الرتاكيب اليت متت دراستها يف مستوايت سابقة، وعليه؛ فإن البحث احلالية تسعى   عديدالباحث ألخطاء الطالب يف 
   . لسد هذه الفجوة يف الدراسات السابقة 

 : املنهج واإلجراءات
 بحث: منهج ال

ابالعتماد على املنهج شبه التجرييب؛ إذ إنّه يسعى   قام الباحث احلايّل، وأهدافه، وأسئلته؛ فقد  بحث نظرًا لطبيعة ال
أبنه املنهج  ( 2005)إىل معرفة العالقة الّسببية بني أثر املتغري املستقل على نتيجة االختبار )املتغري التابع(؛ إذ يعرفه احلمداين 

ضوء ضبط كّل العوامل املؤثرة يف    الذي يقوم على التجربة العلمية اليت تكشف عن العالقات السببية بني املتغريات، وذلك يف
املتغري أو املتغريات التابعة، ما عدا عاماًل يتحكم فيه الباحث، ويغريه لغرض قياس أتثريه يف املتغري أو املتغريات التابعة.  

اكيب اللغوية  ابعة، فتتمثل يف اكتساب الرت واملتغري املستقل يف هذه البحث هو )طريقة معاجلة الدحل اللغوي( أما املتغريات التّ 
يف البحث احلالية التصميم شبه التجرييب التقليدي   الباحث املستهدفة، واالحتفاظ هبا، ومن مث استعماهلا، وقد استخدم 

Design Traditional على جمموعة من األسس اآلتية:  قام، الذي 
 على جمموعتني، جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة بطريقة عشوائية.  االعتماد -
 إجراء اختبار قبلي للمتغري التابع للمجموعتني قبل إدخال املتغري املستقل.  مت -
التحكم يف املتغري املستقل )طريقة معاجلة الدخل اللغوي(، وذلك عن طريقة إدخاله على اجملموعة التجريبية، يف حني   مت -

 اجملموعة الضابطة. يتم حجبه عن 
 اختبار اجملموعتني يف التصميم التقليدي اختبارًا بعداًي ملعرفة حالة املتغري التابع.  مت -
الباحث مبقارنة نتائج االختبار البعدي يف اجملموعتني ملعرفة أثر املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية. وقد   قام بعد ذلك  -

 مت تصميم الشكل التايل: 
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 . . بدًءا بتقسيمها إىل جمموعتني وانتهاًء ابملقارنة بني نتائج اجملموعتني تصميم البحث احلالية  (2)شكل 
 االيت:  ( 1)بتوضيح تصميم البحث احلايل يف اجلدول    قام الباحثوقد 

 التصميم شبه التجريب التقليدي ذو اجملموعتني التجريبية والضابطة (1)جدول 
 املتغري التابع  االختبار بعدي  الربانمج/ الطريقة  قبلياالختبار  العدد  اجملموعة 
جمموعة 
 جتريبية 

متغري مستقل )طريقة معاجلة الدخل  اختبار قبلي 25
 اللغوي(

اكتساب الرتاكيب  اختبار بعدي
 اللغوية املستهدفة: 
االحتفاظ هبا/ 

 استعماهلا 
جمموعة 
 ضابطة 

 اختبار بعدي الطريقة التقليدية  اختبار قبلي 24

 وعينته:  بحثجمتمع ال
لغة اثنية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود   على متعلمي اللغة العربية  بحث ال ا طبق هذ

وأربعني   ةراسة تتكون من تسع . وعينة الدّ 1439/1440ل من العام اجلامعي اإلسالمية ابلرايض يف الفصل الدراسي األوّ 
أعمارهم ترتاوح بني تسع عشرة سنة إىل مخس  كما أن متعلًما يف املستوى الثاين ميثلون جنسيات وثقافات ولغات خمتلفة،  

وعشرين سنة. وسبب اختياري للمستوى الثاين هو أّن مستواهم اللغوي املتوسط قد يتيح هلم استخدام إسرتاتيجيات معاجلة  
اللغوي ومعاجلته من أجل فهم الرسالة وإيصال الرسالة بطريقته اخلاصة، على اعتبار أن أتثري  خاصة هبم أثناء استقبال الدخل 

منوذج طريقة معاجلة الدخل   تطبيق   ( ال زال فاعاًل لديهم، وابلتايل فإنّ 1 جدول واملعاجلة اخلاصة )انظر  االسرتاتيجيات
نه قد يغرّي من إسرتاتيجيات املعاجلة املستخدمة وابلتايل ميكن  راسة احلالية، حيث إقد يكون ذا فاعلية يف نتائج الدّ  اللغويّ 

 معرفة مدى فاعلية النموذج من عدمه. 
 : بحثإجراءات ال 

 احلايل وفق املراحل التالية:    بحث لقد مّت إعداد ال
املستقل يف معاجلتها. جتدر  ة املستهدفة لقياس أثر املتغري اكيب اللغويّ : وفيها قام الباحث ابختيار الرتّ ة البحث التمهيدي  

  ة وفق معيارين أساسيني؛ مها: اخلطأ النحويّ راسة احلاليّ ة يف الدّ اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه مّت اختيار الرتاكيب اللغويّ 

تماختيارمجموعتين،مجموعة
تجريبية،ومجموعةضابطة

ياستمإجراءاالختبارالقبليلق
قالمتغيرالتابعقبلالتطبي

التحكمفيالمتغيرالمستقل
طريقةمعالجةالدخلحيثتم)

ة،إدخالهعلىالمجموعةالتجريبي
وحجبهعنالمجموعةالضابطة

تغيرتمإجراءاالختبارالبعديللم
التابع

تبارمقارنةالفرقبيننتائجاالخ
البعديللمجموعتين
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تعاد عن  ة، فقد حرص الباحث على االبواملركزيّ  ابلّسهولةواملركزيّة، أما فيما يتعلق  الّسهولة الشائع لدى عينة البحث، ومعيار 
الرتاكيب املعقدة اليت قد حتتاج قدرًا كبريًا من الشرح والرتكيز والتدريب واملوازنة، كما حرص على االبتعاد عن الرتاكيب  
الثانوية اليت قد ال تكون ذات أمهية كربى يف تعليم اللغة العربية لغة اثنية على اعتبار أن بعض الصيغ والرتاكيب ذات أمهية  

 الرتاكيب. ومركزية من بقية 
إبعداد وحتديد معامل واضحة ألبعاد الرتاكيب اللغوية املستهدفة    -وفًقا هلذين املعيارين-وبناًء على ذلك، قام الباحث 

ة، ومن أجل إعداد أداة البحث )االختبار( لقياس أثر طريقة  موذج الذي سيطبق على اجملموعة التجريبيّ من أجل تصميم النّ 
ة املستهدفة  فقد مت اختيار )الفاعل أبنواعه، وأمساء اإلشارة( لتكون هي الرتاكيب اللغويّ  ،وعليه  ؛ معاجلة الدخل اللغوي فيها

ذكرهتما سابًقا، حيث إهنا يعدان   اللذينة. وسبب اختياري هلذين الرتكيبني هو، أهنما يتناسبان مع املعيارين يف الدارسة احلاليّ 
حيث خيطئ كثري من متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا يف مطابقة  من األخطاء الشائعة لدى متعلم اللغة العربية، 

الفاعل لفعله من حيث التذكري والتأنيث، والفاعل الضمري وغريمها، وكذلك عدم مطابقة اسم اإلشارة للمشار إليه، إضافة  
، وابلتايل قد يسقط معاجلة لغوية  لتواصل اللغويّ سالة املتلقاة ومعاجلتها، وحماولة امتعلم اللغة يسعى إىل حماولة فهم الرّ  إىل أنّ 

على هذين الرتكيبني. إضافة إىل أن هذين الرتكيبني يتوافقان مع املعيار الثاين من حيث   -وفق تراكيب لغته األم-خاصة 
ما من الرتاكيب ذات  واملركزية، فهما ليسا من الرتاكيب املعقدة اليت قد حتتاج وقًتا أطول يف الشرح والرتكيز، كما أهن السهولة 

 مركزية كبرية يف اللغة العربية. 
من جانب آخر قام الباحث بتصنيف هذه الرتاكيب )الفاعل، أمساء اإلشارة( إىل قسمني وفًقا ألهداف البحث  

بعد ذلك ابختيار املوضوعات اليت سوف تطبق يف   ام الباحثوأسئلتها، وهي: حفظ الرتاكيب اللغوية، واستعماهلا. مث ق
 ة تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وسلسلة العربية بني يديك. لانمج من سلسالرب 

 ا ملعاجلة الرتاكيب املستهدفة عن طريق املراحل التالية:  تصميم برانجمً   فقد متّ  ؛ على ما سبق  وبناءً تصميم برانمج املعاجلة: 
دفع املتعلم إىل استخدام إسرتاتيجية معينة من اإلسرتاتيجيات اليت كان يستخدمها وذلك من خالل تزويده مبجموعة من   •

 الصور لكتابة مجل تصف الصور اليت أمامه، مث سؤاله عن سبب كتابة تلك اجلمل. مثل: 
 
 

 
 
 
 

 ...............................................................................................................
 ..................................................................................................... 

حيث يطلب من متعلم اللغة كتابة مجل عن هذه الصور .   Input processingاخلاصة للرتكيبكتابة مجل عن طريق معاجلته ( 3)شكل 
 ابستعمال اسرتاتيجية املعاجلة اخلاصة.. 
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تزويد املتعلمني مبعلومات  وإسرتاتيجيات صرحية حول كيفية معاجلة الرّتاكيب املستهدفة وتعديل اإلسرتاتيجية غري الفعاّلة   •
أو تصحيح استعمال زمن معني يف كافة األزمنة، واهلدف من ذلك هو حماولة ختليص املتعلم من   اليت استعملها املتعلم، 

 اإلسرتاتيجية غري الفعالة اليت كان يستعملها، وتغيريها إبسرتاتيجية معاجلة تتسق مع أنظمة اللغة العربية وقواعدها. 
 
 
 
 

 
 

. يف الشكل السابق يتم توظيف اسرتاتيجية معاجلة صحيحة الختيار املعدود  املعاجلة الصرحية اسرتاتيجياتبعضًا من  (4)شكل 
 . املناسب، مع بيان سبب اختياره

املرحلة مرحلة تدريب املتعلمني عن طريق كتابة مجل حتتوي على الرتاكيب املستهدفة، حيث مت تزويدهم ببعض  تلي هذه  •
 ة، وطلب منهم كتابة وصف خمتصر عّما شاهده فيها، أو تصحيح بعض الرتاكيب اخلاطئة. الصور التعبرييّ 

 : بحثتصميم أداة ال
اليت تقيس   بحثبناًء على املعيارين الّسابقني، قام الباحث إبعداد أداة الاحلايّل  بحثبعد اختيار الرّتاكيب املستهدفة يف ال

بعدة مراحل   بحث مدى فاعلية املتغري املستقل )طريقة معاجلة الدخل اللغوي( يف املتغري الّتابع. وقد مّر إعداد أداة ال 
 وخطوات على النحو التايل: 

نظري للموضوعات والّتدريبات يف الرتاكيب املستهدفة يف كل من   : حيث قام الباحث مبسحمرحلة البناء املبدئي لالختبار 
 )كتاب النحو للمستوى الثاين يف سلسلة جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية، وكذلك العربية بني يديك(. 
يارًا واحًدا من  وعليه، مّت إعداد اختبار أويل يتكون من قسمني، القسم األول االختبار املوضوعي الذي خيتار فيه املتعلم خ

ضمن أحد اخليارين املتاحة له )صحيحة/ خاطئة( أو خيتار خيارًا واحًدا من ضمن خيارات متعددة، يف حني كان القسم  
الثاين عبارة عن اختبار مقايل، حيث يطلب من متعلم اللغة العربية كتابة مجل بناًء على الصورة اليت تكون يف االختبار، وقد  

 التاليني لتوضيح طريقة األداة )االختبار(:  مّت تصميم النموذجني
 منوذج عن األسئلة املوضوعية حول الرت اكيب املستهدفة  (2جدول )

 اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة حتت ما يناسبها -أ
 اإلجابة  الرتكيب اللغوي 
 خاطئة  صحيحة  تعمل هذه السيدة معلمة للغة العربية  

✓   
  ✓  قام السيدة إىل املدرسة 

 أنت هم هذه  هو هؤالء هذا  خرج ........... الرجال إىل السوق 
 هو هم فاطمة الرجال الطالب  حممد ذهبْت  ........... إىل اجلامعة. 

 السبب المطابقة البنت

 +فاعلمذكر×ذهب+ مؤنثذهب+تاءتأنيث+فاعل

 هؤالء
 الرجال

 الولد

 ا ألناسماإلشارةجمع



 عسيري  زاهر  بن جابر . د     ."ثانية لغة العربية اللغة متعلمي  لدى اللغوية التراكيب اكتساب  في اللغوي  الّدخل معالجة طري ةأثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  امللكجملة جامعة  

 

14 

 استعمل اسم اإلشارة املناسب واملشار إليه، مث ضع املشار إليه فاعاًل يف مجلة أخرى  -ب

                          
 اسم إشارة: ............       .............         ...........       .............         
 الفاعل: ..........      ..........        ............. ......            .................   

ويكون ذلك عن طريق استعمال الرتاكيب اللغوية املستهدفة يف مجل مفيدة، بعد أن  ا،( منوذج لكيفية حفظ الرتاكيب املستهدفة واستعماله5شكل )
 اللغوي. مت تدريبه على طريقة معاجلة الدخل

 صدق األداة: 
، قام الباحث بعرضها على ثالثة متخصصني يف اللغوايت التطبيقية،  بحث بعد االنتهاء من البناء املبدئي ألداة ال

واالختبارات اللغوية لبيان آرائهم حول مدى قياس األداة ملا وضعت له، ولبيان آرائهم يف صياغة السؤال من حيث السهولة  
العبارة من عدمها. وقد اتفقت مجيع آراء احملكمني على صالحية األداة، يف حني أن هناك بعض  والصعوبة، ووضح 

 امللحوظات حول الصياغة، وعليه فقد قمت بتعديل االختبار بناًء على رأي احملكمني. 
 ثبات األداة: 

طالعية مكونة من ثالثة  للتحقق من ثبات االختبار قام الباحث بتطبيق إجراء اختبار وإعادة اختبار على عينة است
وعشرين متعلًما بفارق زمين قدره أسبوعان، وقد حرص الباحث على أن تكون الظروف متشاهبة يف التطبيقني، مث قام  
الباحث ابستخدام معامـل ارتبـاط بريسون حلسـاب العالقـة بـني التطبيقـني، وقد أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط بني  

(، وهذا يدل على ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق  0.01( وهي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.7853) االختبارين بلغت 
 النهائي. 

 متغريات البحث وضبطها: 
 : يت كما أيبحث  بناًء على ما سبق مّت حتديد وضبط متغريات ال 

وقد مّت إعداد الربانمج بناًء على   ، هو طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  املتغري املستقل يف البحث احلايلّ املتغري املستقل: 
 الرتاكيب اللغوية املستهدفة. 

املتغريات التابع يف البحث احلايل هي اكتساب الرتاكيب اللغوية )الفاعل، وأمساء اإلشارة(، وحفظها،  املتغري التابع: 
 واستعماهلا، ومت ضبطه عن طريق االختبار القبلي للمجموعتني. 

هي املتغريات الثانوية اليت يلزم على الباحث ضبطها يف اجملموعتني )التجريبية والضابطة( قبل   : املتغريات الدخيلة/ اخلارجية
الشروع يف تطبيق الدارسة األساسية، وقد عمد الباحث يف البحث احلايل إىل ضبط مجيع املتغريات الدخيلة ملعرفة مدى  

 : يت تكافؤ اجملموعتني على النحو اآل
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 تكافؤ اجملموعتني
الباحث على التأكد من تكافؤ اجملموعتني قبل الشروع يف البحث األساسي، وقد كان ذلك وفًقا للخطوات  حرص 

 اآلتية: 
العودة إىل وكالة املعهد للشؤون التعليمية، واإلرشاد األكادميي للتأكد من سجلهم األكادميي، وظروفهم التعليمية   •

اخلاصة، ونسبة الغياب، على اعتبار أن هناك بعًضا من متعلمي اللغة العربية قد يتعرضون لصدمة ثقافية ولغوية قد  
 متنعهم من إمتام دراستهم اللغوية يف املعهد.  

 T-Test for Independentما قام الباحث ابستخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني )ك •
Samples،)   وذلك للتعرف على االختالف بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي

 واجلدول التايل يبني النتائج اليت مت التوصل إليها:    للرتاكيب املستهدفة، وفروعها، والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي،
 اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية( 3جدول )

 ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي
املتوسط  العدد  اجملموعات  الرتاكيب املستهدفة 

 احلسايب*
االحنراف 

 ي املعيار
مستوى  قيمة ت

 الداللة 
 التعليق

 غري دالة 0.516 0.66 10.73 84.77 25 التجريبية  حفظ الرتاكيب املستهدفة 

 7.54 86.50 24 الضابطة 
استعمال الرتاكيب  

 املستهدفة 
 غري دالة 0.633 0.48 10.40 82.92 25 التجريبية 

 10.54 81.50 24 الضابطة 
لالختبار الدرجة الكلية  

التحصيلي يف الرتاكيب  
 املستهدفة بنوعيها 

 غري دالة 0.951 0.06 9.40 83.85 25 التجريبية 

 8.00 84.00 24 الضابطة 

( أن قيم )ت( غري دالة يف الرتاكيب املستهدفة والتصنيف الفرعي )حفظ الرتاكيب اللغوية،  3يتضح من اجلدول )
واستعماهلا(، وكذلك يف الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  

التطبيق القبلي لتلك الرتاكيب لالختبار التحصيلي وكذلك يف   متوسطي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف درجات 
 الدرجة الكلية لالختبار.  

راسة )التجريبية والضابطة(، يف االختبار التحصيلي قبل البدء  من تكافؤ جمموعيت الدّ  وبذلك يكون الباحث قد حتقق  
 ة. راسة األساسيّ ابلدّ 

 : دراسة األساسيةال
ة، والتأكد من صدق األداة وثباهتا، وكذلك التأكد من تكافؤ اجملموعتني، وكذلك  التمهيديّ  دراسةبعد االنتهاء من ال

يف املستوى الثاين يف معهد تعليم اللغة العربية   طالب ة على األساسيّ  دراسة بعد تصميم برانمج املعاجلة؛ قام الباحث إبجراء ال
طريقة عشوائية بسيطة إىل جمموعتني: حيث قام الباحث برتتيب  بهم جبامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية، وقد مت توزيع
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يف   مجيع أفراد عينة البحث وفًقا للرتتيب اهلجائي، مث ترقيمها بشكل متسلسل، حيث قام الباحث بوضع الرقم الفرديّ 
 ة، ومن مث توزيعها.  يف اجملموعة التجريبيّ   اجملموعة الضابطة، والرقم الزوجيّ 

االنتهاء من تقسيم عينة البحث إىل جمموعتني؛ قام الباحث إبجراء اختبار قبلي على اجملموعتني يف   : بعداالختبار القبلي 
زمن استغرق مخسني دقيقة. وقد حرص الباحث على أن يشرف على اجملموعتني، جتنًبا ألي غموض يف األسئلة قد يؤثر يف  

 (. 3الكلية ويف فروع االختبار )انظر جدول اختيار املتعلم، وقد كانت نتيجة االختبار غري دالة يف الدرجة 
 بعد االنتهاء من االختبار القبلي املطبق على اجملموعتني؛ قام الباحث بتدريس اجملموعتني وفقاً ملا يلي:    تدريس اجملموعتني

تدريس اجملموعة  تدريس اجملموعة التجريبية وفًقا لطريقة معاجلة الدخل اللغوي مبعدل ثالث حماضرات أسبوعًيا، يف حني مّت 
 ة. ة يف نفس املوضوعات اليت مت تدريسها، وكذلك نفس الزمن املقرر على اجملموعة التجريبيّ الضابطة ابلطريقة التقليديّ 

 االختبار البعدي: 
بعد االنتهاء من تدريس اجملموعتني؛ قام الباحث إبجراء االختبار البعدي يف نفس الظروف اليت أجرى فيها الختبار  

 من مث تصحيحه يف كلتا اجملموعتني )الضابطة، والتجريبية( ورصد درجاته.  القبلي، و 

 
وذلك ابالختبار القبلي للمجموعتني، مث تدريسها بطريقتني خمتلفتني؛ الضابطة بطريقة  . ( يوضح إجراءات البحث األساسية6شكل رقم )

 ذلك يتم اختبار اجملموعتني اختبارًا بعداًي. تقليدية، أما التجريبية فتكون بطريقة معاجلة الدخل اللغوي، مث بعد 
 حتليل النتائج: 

ملعاجلتها إحصائًيا   SPSSقام الباحث بعد رصد درجات االختبار البعدي للمجموعتني ابستخدام برانمج 
ابستخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وداللة الفروق اإلحصائية للمجموعتني. كما قام الباحث ابستخدام  

وذلك للتعرف على  (، T-Test for Independent Samplesبني جمموعتني مستقلتني ) ملعرفة التفاوتاختبار )ت( 
جملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي للرتاكيب املستهدفة، وفروعها، والدرجة  االختالف بني متوسطي درجات ا 

 الكلية لالختبار التحصيلي. 
 : نتائج البحث

الثة اليت ذكرت سابًقا ولتحقيق اهلدف  كانت الّدراسة احلالّية هي حماولة للحصول على إجاابت لألسئلة الثّ 
ة العربية لدى  الرتاكيب اللغويّ  اكتساب يف  ى فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغويّ راسة، وهو معرفة مدمن الدّ  األساسيّ 

ة للعلوم  قام الباحث بتفريغ البياانت وحتليلها مستخدًما احلزمة اإلحصائيّ  متعلمي اللغة العربية لغة اثنية، وعلى هذا األساس
للكشف عن  (، حيث قام ابستخدام اختبار )تStatistical package for social science (SPSS )االجتماعية 

(، وذلك للتعرف على داللة الفروق بني  T-Test for Independent Samplesبني جمموعتني مستقلتني ) الّتفاوت
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اكيب  )حفظ الرتّ  للتصنيف الفرعيّ  متوسطي درجات اجملموعة الّتجريبّية ودرجات اجملموعة الّضابطة يف القياس البعديّ 
 ة تبني النتائج اليت مّت الّتوصل إليها:  ، واجلداول التاليّ ة لالختبار التحصيليّ واستعماهلا( والدرجة الكليّ   املستهدفة،

اكيب اللغوية املستهدفة.  اكتساب أو اًل: أثر طريقة معاجلة الد خل اللغوي  يف   الرت 
املستهدفة، قام الباحث ابختبار )ت( على  ة يف تعلم الرتاكيب اللغويّ  ملعرفة أثر طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

 اجملموعتني، الّتجريبية، والّضابطة، وقد أسفرت نتائج االختبار البعدي عن اآليت: 
اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار ( 4جدول )

 التحصيلي
املتوسط  لعدد ا اجملموعات 

 احلسايب*
االحنراف 
 املعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 مربع ايتا  التعليق

دالة عند مستوى  0.002 3.24 7.09 90.69 25 التجريبية 
0.01 

0.18 

 8.07 83.75 24 الضابطة 

بني متوسطي   إىل وجود اختالف ، مما يشري 0.01( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 4اجلدول رقم ) من يتضح 
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف درجات التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية، أي أن  

 اجملموعة التجريبية تفوقت على اجملموعة الضابطة.. 
فقط من التباين   %( 18(، وهذا يعين أن )0.18م األثر )مربع آيتا( قد بلغت )من اجلدول أن حج   يتضحوكذلك 

الكلي للفروق بني متوسطات درجات القياسات البعدية لالختبار التحصيلي للمجموعتني يعود لتأثري طريقة معاجلة الدخل  
 اللغوي. 

 اللغوية املستهدفة.اثنيًا: أتثري طريقة معاجلة الدخل اللغوي يف حفظ الرتاكيب 
ة  ة؛ قام الباحث ابختبار )ت( للمجموعة التجريبيّ اكيب اللغويّ ة يف حفظ الرتّ أكثر فاعليّ  اجملموعتني ملعرفة أي 

 حو اآليت: واجملموعة الضابطة، وكانت النتيجة يف االختبار البعدي على النّ 
اجملموعة التجريبية ودرجات جملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لتصنيف  اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات ( 5جدول )

 حفظ الرتاكيب اللغوية املستهدفة 
املتوسط  العدد  اجملموعات 

 احلسايب*
االحنراف 
 املعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 مربع ايتا  التعليق

دالة عند مستوى  0.025 2.32 8.67 91.38 25 التجريبية 
0.05 

0.10 

 8.74 85.67 24 الضابطة 

بني متوسطي اجملموعة  اختالف ، مما يشري إىل وجود 0.05( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 5يتضح من اجلدول رقم )
ة املستهدفة لصاحل اجملموعة التجريبية، أي  اكيب اللغويّ ة واجملموعة الضابطة يف درجات التطبيق البعدي يف حفظ الرتّ التجريبيّ 

 ة على اجملموعة الضابطة. اكيب اللغويّ ة قد تفوقت يف حفظ الرتّ نتيجة اجملموعة التجريبيّ أن  
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( فقط من التباين  10%(، وهذا يعين أنه ) 0.10يتضح من اجلدول أن حجم األثر )مربع آيتا( قد بلغت ) وكذلك
هدفة للمجموعتني يعود لتأثري طريقة  للفروق بني متوسطات درجات القياسات البعدية حلفظ الرتاكيب اللغوية املست الكليّ 

 معاجلة الدخل اللغوي. 
 ة املستهدفة.يف استعمال الرتاكيب اللغوي   اثلثًا: أتثري طريقة معاجلة الدخل اللغوي  

ة املستهدفة، قام الباحث ابختبار )ت( لداللة الفروق بني  ة يف استعمال الرتاكيب اللغويّ اجملموعتني فاعليّ  أكثرملعرفة 
 متوسطي دراجات اجملموعتني يف االختبار البعدي على النحو التايل: 

اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الستعمال  ( 6جدول )
 الرتاكيب اللغوية املستهدفة 

املتوسط  العدد  اجملموعات 
 احلسايب*

االحنراف 
 املعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 مربع ايتا  التعليق

دالة عند مستوى  0.002 3.35 6.62 90.00 25 التجريبية 
0.05 

0.19 

 10.35 81.83 24 الضابطة 

بني متوسطي   اختالف ، مما يشري إىل وجود 0.05( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 6يتضح من اجلدول رقم )
واجملموعة الضابطة يف درجات التطبيق البعدي لتصنيف استعمال الرتاكيب اللغوية املستهدفة لصاحل   التجريبية اجملموعة 

ة املستهدفة أكثر من اجملموعة الضابطة، وكانت  اللغويّ ة قد استعملت الرتاكيب اجملموعة التجريبية، أي أن اجملموعة التجريبيّ 
وأتثريها يف اكتساب   نتائجها أعلى من اجملموعة الضابطة، وعليه، تؤكد هذه النتيجة فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

 اللغة. 
فقط من   %( 19(، وهذا يعين أنه )0.19كما يتضح من اجلدول السابق أن حجم األثر )مربع آيتا( قد بلغت )

التباين الكلي للفروق بني متوسطات درجات القياسات البعدية لتصنيف استعمال الرتاكيب اللغوية للمجموعتني يعود لتأثري  
 . خل اللغويّ طريقة معاجلة الدّ 

 تائج وتفسريها: مناقشة الن  
ة والضابطة وذلك لصاحل  بني اجملموعة التجريبيّ  يف نتائج االختبار البعديّ  تفاوت يجة العامة إىل وجود النتّ  أشارت 

ة تدعم ما  راسة احلاليّ وهذه النتيجة للدّ  ة املستهدفة لدى متعلمي اللغة العربية لغة اثنية.ة يف الرتاكيب اللغويّ اجملموعة التجريبيّ 
الرتاكيب اللغويّة،   اكتسابلطريقة معاجلة الّدخل اللغوّي يف إجيابًيا هناك أتثريًا  إىل أنّ   VanPatten فانباتن  أشار إليه

وزمالؤه حول فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي يف    VanPatten فانباتن  راسات اليت قام هبا وتدعم كذلك نتائج الدّ 
ة اليت أجريت هلذا  راسات امليدانيّ اكتساب الرتاكيب اللغوية مقارنة ابلطريقة التقليدية، وكذلك تتفق مع نتائج كثري من الدّ 

 ;Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2013 ;Wong, W., & Ito, K, 2018)الغرض؛ ومنها 
Maftoon, P., & Arianfar, A, 2014 Ellis, R. 2002; Oumelaz, 2015)   مع األخذ بعني االعتبار

اكيب املستهدفة ونوع اللغات أيًضا،  ة، وكذلك اختالف طبيعة الرتّ راسة احلاليّ ابقة والدّ ياق بني الدراسات السّ اختالف السّ 
حاًل لعالج كثري من   أنه ميكن اعتبار طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  ((Sheen, 2007 شني ومن هذا املنطلق يرى 
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لتغيري مهم إلسرتاتيجيات املعاجلة غري  ة اليت يواجهها متعلمو اللغة الثانية، كما ميكن استعماهلا الصعوابت الرتكيبية والنحويّ 
ه ميكن استعمال  إىل أنّ  (VanPatten, 2002) فانباتن الفاعلة اليت قد يستعملها متعلم اللغة الثانية/ األجنبية، حيث يشري

 هذه الطريقة وتغيريها مبا يتناسب مع أّي درس  حنوي أو لغوي، أو فيما يتعلق ابملنتج اللغوي.  
اليت توصلت إليها الّدراسة احلالّية تدعم كذلك األفكار  اليت ذكرهاإّن   Norris and Ortega (2000 وأوريقا نوريز   النتائج  

اليت ترى ضرورة استعمال التعليمات الواضحة   (Hashemnezhad, H., & Zangalani, S. K, 2012مذكور يف 
 والصرحية أثناء تدريس اللغة بشكل عام.  

هلا أتثري   ة والدراسات ذات العالقة هبا أّن طريقة معاجلة الدخل اللغويّ راسة احلاليّ من خالل نتيجة الدّ  يبدوكما 
أو شكل من أشكال اللغة، وابلتايل قد يؤثر يف  ظام الذي قد يساعد يف املعاجلة ألي نظام لغوي إجيايب فعال حىت على النّ 

ات اليت يستخدمها متعلم اللغة الثانية، كما أهنا قد تستخدم يف مهارات خمتلفة يف تعلم اللغة، وهذا ما  كثري من اإلسرتاتيجيّ 
قدرة من  H., & Zangalani, S. K, 2012)(Hashemnezhad , هاشيمنزهد و زانقالين  أشارت إليه نتائج دراسة 

موذج يف حتسن مستوى القدرة على الكتابة لدى متعلمي اللغة اإلجنليزيّة، فقد تستعمل الّتعليمات الواضحة  هذا النّ  أتثري
اليت تتكون منها الكلمات   Syllablesوالّصرحية ملعاجلة طريقة الكتابة؛ كإرشاد وتوجيه متعلم اللغة الثانية إىل معرفة املقاطع 

( و    أثناء تدريس الكتابة، كي يساعده ذلك على الكتابة بدقة لغوية جّيدة. مثل عدد املقاطع الصوتية يف كلمة )ك ت ب 
( ،)    (.(Cat (Hungry) Beautiful))حممد( و )ذهبت 

ة قد تؤدي نفس النتائج اليت قد  الطريقة التقليديّ  ة ختتلف عن فكرة أنّ راسة احلاليّ فإن نتائج الدّ  ؛املنطلقومن هذا 
اليت أشارت إليها   ة على طريقة معاجلة الدخل اللغويّ ، وعن فكرة تفوق الطريقة التقليديّ تؤديها طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

اليت أثبتت نتائجها عدم وجود اختالف بني اجملموعة التجريبية والضابطة،   (Salabarry, 1997)دراسة ساالابري  نتائج 
  ساالابري  دخل اللغوي على الطريقة التقليدية. ولكن من املهم اإلشارة إىل أن دراسة وعدم وجود فاعلية لطريقة معاجلة ال

Salabarry  مل تنجح يف تعريف طريقة معاجلة الدخل اللغوي تعريًفا إجرائًيا مطابًقا لتعريفVanPatten  وهو ما أشار ،
(،  2009مذكور يف الشويرخ،  ,Allen 2000) إلني وغريه من الباحثني مثل  ((VnPatten, 2002. P. 780 فانباتن  إليه 

الطريقة اليت قام بتطبيقها   قد تكون مضللة ألنّ  Salabarry ساالابري  وعليه، فإنه ميكن اعتبار أن النتائج اليت توصل إليها
( إىل  2009، ويشري الشويرخ )VanPattenختتلف متاًما عن الطريقة اليت يقصدها  على أهنا طريقة معاجلة الدخل اللغويّ 

مل يستخدم املعلم نفسه يف اجملموعة التجريبية كما هو احلال يف بقية الدراسات اليت أثبتت    Salabarry ساالابري أن
سات اليت أثبتت فاعلية توجيه املتعلم إىل  فاعليتها. وعلى هذا اإلساس فإّن الّدراسة احلالّية  هي واحدة من ضمن تلك الدرا

اإلجراءات اليت ينبغي معرفتها واختاذها أثناء معاجلة اللغة، وقد قام الباحث ابإلشراف على اجملموعتني مجيعها. عالوة على  
تضح  أعلى بكثري من الدراسات السابقة، وي  Salabarry ساالابري ذلك يبدو أّن الكفاية اللغوية للمبحوثني يف دراسة

 ذلك من خالل نتائج االختبار القبلي للدراسات. 
ة ومناسبتها لكافة املتعلمني  يف الّدراسة احلاليّ  يف هذا السياق إىل فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  اإلشارةجتدر 

  ية مقارنةً ابختالف حتصيلهم اللغوي، وتتضح تلك الفاعلية من خالل الدرجات اليت حصل عليها أفراد اجملموعة التجريب
 ابجملموعة الضابطة. 
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 صها فيما يلي: عدة أمور سوف أخلّ  إىل وقد يعزى ذلك   
، وتساعده  فكري يف الرتكيب اللغويّ على التّ  ذهنية تساعد املتعلم   من عمليات   ما حتمله طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  -1

 ، حيث إهنا جتمع بني الشكل واملعىن. أيضاً على التواصل اللغويّ 
من خالل وضع املفردات داخل سياق معني مما يساعد متعلم اللغة على   Context theoryتطبيق نظرية السياق  -2

 . ة اليت يقوم هبا املتعلم أثناء التواصل اللغويّ كيز والتذكر لإلسرتاتيجيات الذهنيّ االهتمام والرّت 
تواصلي وتفاعلي مع متعلمي اللغة العربية لغة  تطبيق فرضية التفاعل، حيث يتم تنفيذ دراسة الرتكيب اللغوية يف إطار  -3

 اثنية. 
 اخلامتة واالستنتاجات:  -6

  على حد علم  –ة والدراسات السابقة؛ فإنّه ميكن اعتبار الّدراسة احلالية هي األوىل يف ضوء نتائج الّدراسة احلاليّ 
اعتبار نتائجها إسهاًما علمًيا يف ميدان تعليم   يف ميدان تعليم اللغة العربية لغة اثنية، وعليه؛ فإنه ميكن  اليت أجريتْ  -الباحث

 يلي:   اللغة العربية لغة اثنية، وعليه، فإن الباحث يستنتج ما
 : بحث ملخص أببرز نتائج ال

 راسة فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي يف النتيجة العامة مقارنة ابلطريقة التقليدية. أظهرت نتائج الدّ  -1
 طريقة معاجلة الدخل اللغوي تساعد متعلم اللغة على االحتفاظ ابلرتاكيب اللغوية. راسة أن  أظهرت نتائج الدّ  -2
راسة أن طريقة معاجلة الدخل اللغوي تساعد متعلم اللغة على استعمال اللغة يف سياقات خمتلفة.  أظهرت نتائج الدّ  -3

 الباحث يوصي مبا يلي:  راسة فإنّ وبناء  على نتائج الدّ 
 وصيات: الت  

 دريس: دريب والت  التوصيات اخلاصة ابلت  
 يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايل؛ فإن الباحث يوصي مبا يلي: 

 ة احلديثة أثناء تدريس اللغة العربية لغة اثنية. االهتمام ابملذاهب التدريسيّ  -1
فقط بل يف كافة املهارات والعناصر  ة راسة ليس يف القواعد اللغويّ يف مناهج الدّ  إدراج طريقة معاجلة الدخل اللغويّ  -2

 ة بشكل عام، سواء يف مهارة الكتابة، أو يف مهارة احملادثة اللغوية. ة، والرتاكيب اللغويّ اللغويّ 
برؤى ميكن أن يستفاد منها أثناء تعليم اللغة   -أاي كان نوعها -ة معلمي اللغة الثانية راسة احلاليّ قد تزود نتائج الدّ  -3

 الثانية. 
 . VanPatten فانباتن ة اللغة على كيفية استعمال املذاهب التدريسية احلديثة سيما منوذج تدريب أساتذ -4
التعرف على إسرتاتيجيات املعاجلة اليت كان يستخدمها متعلمو اللغة العربية لغة اثنية من أجل تغيريها إىل   -5

 إسرتاتيجيات معاجلة تتسق مع قواعد اللغة العربية وتراكيبها. 
معرفة املذاهب التدريسية احلديثة يساعد يف تطوير تعليم اللغة العربية، وابلتايل فإنه ميكن استعمال   مما ال شك فيه أنّ  -6

 هذه الطريقة يف مجيع مهارات اللغة العربية وعناصرها اللغوية. 
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مل جتب عنها   ل اللغويّ من األسئلة املتعلقة بطريقة معاجلة الدخ هناك جمموعةً  وعلى الرغم مما حققته نتائج البحث احلالية إال أنّ 
 البحث احلالية، وابلتايل فإنه ميكن االعتماد على التوصيات التالية للحصول على إجاابت:  

 ة: التوصيات اخلاصة ابلبحوث املستقبلي  
 ة على مهارات خمتلفة كالكتابة، واحملادثة. راسة احلاليّ إجراء دراسات أخرى على غرار الدّ  -1
مدى فاعلية طريقة معاجلة الدخل اللغوي على عدد من املتعلمني ابستخدام أداة  إجراء دراسة حالة للتأكد من  -2

 املالحظة املباشرة/ غري املباشرة أثناء احلديث والكتابة. 
 : العربية   املراجع

  لة ، رسااثنية أثر املهمات االستيعابية يف تعلم الرتكيب النحوية لدى متعلمات اللغة العربية لغة  .( 1437األمحدي، جيهان. )
 اململكة العربية السعودية. ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: معهد تعليم اللغة العربية  ،ماجستري غري منشورة

مؤسسة الوراق للنشر   . األردن: مناهج البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي  .(2005) .احلمداين، موفق، وآخرون 
 والتوزيع.  

-163( 2) 12، علوم اللغةجملة املذاهب احلديثة يف تدريس القواعد اللغوية،  .(2009) . الشويرخ، صاحل بنت انصر
239. 

،  األخطاء الشائعة يف الكالم لدى طالب اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى  .(1405العصيلي، عبد العزيز إبراهيم. )
اململكة  ، تطبيقي، معهد تعليم اللغة العربية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ال رسالة ماجستري غري منشورة، 
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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
للنتاجات املعرفية يف األسئلة التقوميية لكتب   املطور هدف البحث احلايل الكشف عن مدى متثل مستوايت بلوم 

مواد العلوم الدينية املطورة للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة  
وبغية حتقيق هذا اهلدف؛ مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي املقارن  (م، 2019/2020الكويت، واملقررة للعام الدراسي)

، وأظهرت نتائج  لألسئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة، وذلك إبعداد بطاقة حتليل، والتأكد من خصائصها السيكومرتية 
عودية ودولة الكويت تركزت يف مستوايت  البحث أن األسئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة يف كل ٍّ من اململكة العربية الس

التفكري الدنيا؛ )التذكر والفهم(، وأغفلت املستوايت العليا من تصنيف هرم بلوم املعريف املطور؛ خباصة مستويي)التقومي،  
بلوم   كما أسفرت النتائج عن وجود فرق دالٍّ إحصائياً بني مدى تضمني أسئلة كتب مواد العلوم الدينية ملستوايتواإلبداع(،  

املطور تعزى ملتغري الدولة، وذلك لصاحل أسئلة كتب مواد العلوم الدينية يف اململكة العربية السعودية مقارنة بدولة الكويت.  
ويف ضوء هذه النتائج؛ أوصت البحث بتضمني كتب مواد العلوم الدينية أسئلة تقوميية تراعي تصنيف بلوم املعريف املطور،  

واإلبداع(، وبناء األسئلة التقوميية وفق جدول مواصفات حيقق التوازن واالنسجام والتدرج لكل   التقومي، )مستويي وخباصة 
، بعيًدا عن عملية اإلقحام القسري  منهجية علمية هادفة من خالل  مستوى من مستوايت تصنيف بلوم املعريف املطور

 لألسئلة، أو االختيار العشوائي هلا. 
 وميية، تصنيف بلوم املطور، كتب مواد العلوم الدينية. األسئلة التقالكلمات املفتاحية: 
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Analysis of the Evaluation Questions in Religious Sciences’ Textbooks in Saudi 
Arabia and Kuwait in light of Bloom’s Revised Taxonomy of Learning Outcomes 
Abstract  
  The current study aimed to reveal to what extent the evaluation questions in the ninth-
grade religious sciences’ textbooks in Saudi Arabia and Kuwait reflect Bloom’s revised 
taxonomy of learning outcomes during the academic year (2019-2020). To achieve this 
aim, the researcher used a comparative, descriptive, and analytical approach of the 
evaluation questions in the targeted textbooks by preparing an analysis form that assured 
their psychometric properties. The results of the study showed that the evaluation questions 
in the targeted books focused on the lower levels of thinking (comprehension and 
memory), whereas the higher levels on Bloom’s cognitive hierarchy:(evaluation and 
creativity) were ignored. The results, further, revealed a statistically significant difference 
regarding Bloom’s hierarchy inclusion in the evaluation questions of religious sciences’ 
textbooks that can be attributed to the variable ‘state/government’ in favor of the questions 
of Saudi religious sciences’ textbooks compared to the Kuwaiti books. In light of these 
findings, the study recommends that the religious sciences’ textbooks should include 
evaluation questions that take into account  Bloom's revised taxonomy of learning 
outcomes especially in the two levels of evaluation and creativity and build the evaluation 
questions according to a specification table that achieves balance, harmony, and progression 
for each level of Bloom's taxonomy. This can be achieved through a purposeful scientific 
methodology, away from the process of forced intercourse of questions, or their random 
selection. 
Key words: evaluation questions, bloom’s revised taxonomy, religious sciences’ textbooks.  
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 : واإلطار النظري املقدمة 
يعد  الكتاب املدرسي األداة الرئيسة يف عملية التعلم والتعليم، وتتمثل أمهيته يف تقدميه خربة منظمة تنظيًما منطقًيا    

ونفسًيا تتناسب ومستوايت الطلبة، ويوضح اإلطار العام للمادة الدراسية وأهم خطوات سري الرحلة التعليمية، ابإلضافة إىل  
 اعد يف تراكمية البناء املعريف وتشعبه، وإاثرة مستوايت التفكري العليا لديهم.  تزويد الطلبة أبنشطة وأسئلة تس

ومتثل األسئلة عنصراً مهماً من عناصر احملتوى املعريف، وأداة فاعلة يف استثارة التفكري مبستوايته املختلفة لدى الطلبة،  
م يف اكتشاف حقائق احملتوى املعريف وحب  وتتعدد وظائف األسئلة وأغراضها يف الكتاب املدرسي، ومن ذلك؛ فهي تسه

البحث واالستطالع، وُتستخدم يف قياس استعداد الطلبة للتعلم، والوقوف على خرباهتم السابقة، وتشخيص صعوابت التعلم  
  لديهم، وقياس مدى حتقق نتاجات التعلم وأهدافه، وإاثرة الدافعية لديهم، وتشجيعهم على التقومي الذايت، وتنمية مهارات 

 التفكري وأمناطه. 
ولذا، تؤكد االجتاهات احلديثة يف الرتبية على أمهية األسئلة يف تنمية التفكري أبمناطه املتعددة لدى الطلبة، كالناقد   

واإلبداعي والتأملي وما وراء املعريف، تلك األمناط التفكريية اليت تشجع استخدام املهارات العقلية العليا، اليت تتطلب من  
ويعتمد أتثري األسئلة  (، Susni,et al,2001;Moulton,2003)  ن يقوم بعمليات التحليل والتقومي واإلبداع املتعلم أ

والتمرينات يف هذه اجلوانب على نوعية األسئلة، ومدى جودهتا والطريقة اليت صيغت هبا، واملستوايت واجلوانب املعرفية أو  
 االنفعالية أو املهارية اليت تقيسها. 

السؤال،   صانيف عدة، ترتاوح بني املستوى البسيط واملعقد، وذلك تبعًا للعمليات العقلية اليت يتطلبهاولألسئلة ت  
(،  Sanders,1966( مث تصنيف)Aschner,et al,1961ولقد ظهرت عديد من التصانيف لألسئلة كتصنيف)

شيوعًا هو تصنيف بلوم للمجال  (، إال أن من أشهرها وأكثرها Frankell,1981وتصنيف)  (Guszak,1968تبعه)
صاحب  ،   1956(، وهو التصنيف الذي وضعه الرتبوي األمريكي بنجامني بلوم ورفاقه عامCognitive Domainاملعريف)

إذ صنف بلوم العمليات املعرفية إىل ستة مستوايت هي: )التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل،  مدخل التقومي ابألهداف، 
رتب بلوم هذه املستوايت ترتيبًا هرميًا منطقيًا معتمدًا مبدأ الزايدة يف الصعوبة والتعقيد، ابداًئ ابملستوى  الرتكيب، التقومي(، و 

 ;Byrd,2002;Benjelloun)األدىن)التذكر( الذي ميثل قاعدة اهلرم ومنتهياً ابملستوى األعلى)التقومي( الذي ميثل قمة اهلرم 

El Allame,2019 ًضرورة توافر االنسجام والتكامل يف املستوايت  سابقاً حلصول ما بعده، مع  (، ويعد كل مستوى متطلبا
املعرفية يف املناهج الدراسية، وحتقيق التوازن النسيب بينها سواًء يف احملتوى التعليمي أو األنشطة املصاحبة أو األسئلة  

 (. Wang & Farmer,2008اخلتامية)
ملعرفية يف نتاجات التعلم وما ينبثق عنها من أنشطة تدريبية  لقد كان اهلدف من تصنيف بلوم للمستوايت او    

، وضع قائمة ألنواع املعرفة اليت هتدف إليها عملية التعلم، وخباصة يف اجملال املعريف، مبا يسهم يف تسهيل  وأسئلة تقوميية 
اجات التعلم يف ظل إطار عام من  وتوجيه عملية التعلم والتعليم، وختطيط اخلربات واملعارف يف املناهج الدراسية، وحتقيق نت

(، ومن هنا تربز أمهية تصنيف بلوم  Stanny,2016تنويع أمناط التفكري واالنتقال التدرجيي واملتوازن إىل مستوايته العليا) 
املعريف يف كونه يساعد واضعي املناهج واملعلمني يف تكوين فكرة واضحة عن األهداف التعليمية، أو النتاجات املعرفية،  
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االهتا، واإلفادة منها يف حتديد أهداف الدروس والوحدات التعليمية، وحتقيق التوازن والتنوع بني تلك األهداف، وتسهيل  وجم
 لغة التفاهم اإلجرائية بني الرتبويني ومصممي املناهج واملقومني والطلبة. 

 :(Radmehr & Drake,2019)  ويتميز تصنيف بلوم للمجال املعريف بعدة ميزات، أمهها  
: إذ يشتمل تصنيف بلوم للنتاجات املعرفية مستوايت متدرجة، تبدأ من البسيط إىل املركب ومن احملسوس إىل  اهلرمية -

 اجملرد. 
: إذ يصلح الختيار اخلربات الرتبوية والنتاجات املعرفية، واألسئلة التقوميية، واألنشطة والتدريبات، واالختبارات  الشمول -

نهائية، ويتيح تصنيف أية نتاجات معرفية أو أسئلة أو أنشطة ضمن املستوايت الستة يف هذا التصنيف،  الشاملة أو ال 
 . نوط بهمستوى أمهيته اخلاصة ودوره امل  إذ لكلدون أن يعطي أفضلية ملستوى على حساب املستوايت األخرى،  

ابستخدام كلمات دقيقة تناسب مدلول  إذ يعطي كل مستوى وصفًا خاصًا مييزه عن ابقي املستوايت،  منطقي وحمدد: -
 كل مستوى. 

إذ يرتكز كل مستوى على السابق له، ويستمر العمق واالتساع املفاهيمي على شكل حلزوين من   استمراري وتراكمي:  -
 خالل التقدم يف املستوايت من البسيط إىل املركب. 

إذ يعد  من أكثر التصنيفات انسجاماً مع املبادئ والنظرايت الرتبوية والنفسية يف عملية التعلم والتعليم،   نفسي وتربوي:  -
 باًل لالستخدام يف كافة املواد واملقررات الدراسية. مما جيعله قا

  ولقد بذل علماء الرتبية جهودًا كبرية يف تقومي وتطوير تصنيف بلوم، ومن أشهرهم أندرسون وزمالئه   
(Anderson,et al,2001 حيث قدموا ،) ًمعـدَّاًل لتصنـيف بلوم يف مصفوفة ذات بعدين، األول هو بعد   شكـال

(، واملعرفة  Factualأبربعة مستوايت هي: املعرفة احلقائقية) (Knowledge Dimension)املعرفة 
أما البعد   .(Meta-cognitive)، واملعرفة فوق املعرفية (Procedural)، واملعرفة اإلجرائية (Conceptual)املفاهيمية

بستة مستوايت هي: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل،   (Cognitive Process)الثاين فهو بعد العملية املعرفية نفسها
 (. Anderson,et al,2001;Bijsterbosch,et al,2017)والتقومي، واإلبداع 

وللتوازن يف تلك املستوايت املعرفية أمهية ال تِقل عن التصنيف نفسه، إذ يعد  التوازن واالنسجام بني تلك    
هذه املستوايت تتعامل مع العمليات العقلية للمتعلم مبختلف مستوايهتا، ابتداًء   املستوايت من أهم أهداف التصنيف، ألن 

كدراسة  من عملية احلفظ واسرتجاع املعلومات، وانتهاًء ابالبتكار أو اإلبداع، وتشري العديد من الدراسات ذات الصلة،  
األسئلة التقوميية يف الكتب املدرسية ملستوايت  ( إىل ضرورة مراعاة 2015؛ اهلمزاين،2018؛ وبديوي،2019الصويركي،)

 تصنيف بلوم املعريف بشكل حيقق التوزان واالنسجام فيما بينها. 
وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ووزارة الرتبية يف دولة الكويت إىل تنمية وبناء معايري جديدة   توجه ومع   

خالل بناء أطر مرجعية وطنية وختصصية ومواد إرشادية لتطوير املواد التعليمية،  للمناهج التعليمية يف التعليم العام، من 
ومصادر التعلم، يف عدد من املواد واملقررات الدراسية، ومنها املقررات الشرعية لكافة صفوف التعليم العام، استجابة لرؤية  

(م، رغبة يف  2019/2020ية للعام الدراسي)، فلقد مت تطوير مناهج الرتبية اإلسالم 2035ورؤية الكويت  2030اململكة 
مواكبة التغريات العاملية الكربى، وتوجيه هذه املناهج إىل إحداث نقلة نوعية يف التعليم، من خالل تنمية التعلم الذايت لدى  
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ل ٍّ من  الطلبة، وتنمية مهارات التفكري لديهم؛ ومن هنا جاءت البحث احلايل لتقصي مدى حتقيق األسئلة التقوميية يف ك
 السعودية والكويت ملستوايت تصنيف بلوم املطور. 

 البحث  مشكلة 
يعد  حتليل الكتب املدرسية وتقوميها من الدراسات الضرورية يف ميدان املناهج وطرق التدريس؛ ألن الكتاب املدرسي  

؛  2019الصويركي،) كدراسة هو أحد العناصر املكونة للنظام التعليمي، وقد أكدت عديد من الدراسات الرتبوية 
العناية ابألسئلة التقوميية يف الكتب املدرسية، من  ( على ضرورة 2000؛ والرائقي،2013؛ والسلخي،2018وبديوي،

حيث مشول األسئلة وتوازهنا وتنوعها ووضوحها ومراعاة الدقة فيها، واشتماهلا على مهارات التفكري، وخباصة العليا؛ كالتقومي  
 والرتكيب. 

طورة حديثًا يف كل ٍّ من اململكة  وملا كان حمور هذه البحث هو حتليل األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية امل
العربية السعودية ودولة الكويت، على حد ٍّ سواء، فإن إجراء عملية حتليل هلذه األسئلة يعد غايًة يف األمهية؛ ألهنا ستلقي  
الضوء على طبيعة هذه األسئلة، ومدى توزيعها حبسب تصنيف بلوم املطور، ابإلضافة إىل إجراء مقارنة بني أسئلة الكتب  

، ولذا  -حبسب اطالع الباحث–ستهدفة يف كل ٍّ من اململكة العربية السعودية ودولة الكويت، وهذا مل يتم دراسته من قبل امل
 تتوصل البحث احلايل إىل نتائج علمية وتطبيقية، تفيد يف حتسني وتطوير كتب مواد العلوم الدينية. من املؤم ل أن 
 أسئلة البحث 

 ومن مث ؛ فإن البحث احلايل تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية:  
ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وفقاً   .1

 لتصنيف بلوم املطور للمجال املعريف؟ 
المية للصف التاسع يف دولة الكويت وفقًا لتصنيف بلوم املطور  ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلس .2

 للمجال املعريف؟ 
هل ختتلف مستوايت بلوم املطورة يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية ابختالف الدولة: اململكة العربية السعودية   .3

 والكويت؟ 
 أهداف البحث 

مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة  الكشف عن درجة تركيز األسئلة التقوميية املتضمنة يف كتب  -
العربية السعودية وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت على مستوايت اجملال املعريف وفق تصنيف بلوم  

 املطور. 
صنيف بلوم املطور يف  عقد مقارنة بني مدى تضمني األسئلة التقوميية لكتب مواد العلوم الدينية املستهدفة ملستوايت ت -

 كلٍّ  من اململكة العربية السعودية ودولة الكويت. 
 أمهية البحث 

 من املتوقع أن يسهم هذا البحث فيما أييت: 
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إثراء األدب النظري يف املناهج وطرق التدريس ومواد العلوم الدينية خباصة، ألهنا أتيت استجابة لتوصيات عديد من   -
املزيد من الدراسات لتقصي مدى مشول األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية  البحوث اليت حثت على إجراء 

ملستوايت بلوم املعرفية، هذا ابإلضافة إىل كوهنا تتناول مكواًن مهمًا من مكوانت العملية التعليمية؛ وهي األسئلة  
 ، وبناء االختبارات التقوميية. التقوميية، اليت يعتمد عليه املعلمون، عادة، يف تقومي مواقفهم التعليمية

تزويد واضعي املناهج عن مدى مراعاة أسئلة كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية   -
السعودية والصف التاسع يف دولة الكويت للمستوايت املعرفية وأبعادها، وفقًا لتصنيف بلوم املطور، مما قد يسهم يف  

 وحتديد نقاط القوة والضعف يف األسئلة التقوميية. تطوير هذه الكتب 
 مساعدة معلمي الرتبية اإلسالمية يف حتسني مستوى أسئلتهم املعرفية وفقاً ملستوايت بلوم املعرفية املطورة.  -
  تشجيع إجراء املزيد من الدراسات املشاهبة، لدراسة أهداف اجملال املعريف يف النتاجات التعليمية واألسئلة واحملتوى  -

 التعليمي واألنشطة املصاحبة يف الكتب املقررة لصفوف ومواد أخرى. 
 مصطلحات البحث 

(. أو هي  2005كل عبارة تنطوي على مطالبة الطلبة إبجابة، ترتبط هبدف تعليمي مقرر)الشمري،   األسئلة التقوميية: -
و وحدة من الوحدات املتضمنة يف  الطلبات املتمثلة يف عبارات استفهامية وأوامر تظهر يف هناية كل درس من الدروس أ

(، ويعرفها الباحث إجرائياً  Talbot,2001) الكتاب املدرسي وتتطلب استجابة من املتعلم لفظًا أو كتابة أو تطبيقاً 
أبهنا األسئلة املتوافرة يف كتب مواد العلوم الدينية املستهدفة، واليت تتبع الدروس والوحدات الدراسية، وابلتايل فإن  

التمهيدية اليت يف بداية الدروس أو األسئلة البنائية اليت تتخلل الدروس، وغريها من التمرينات، والتدريبات،  األسئلة 
 وأسئلة "فكر"، غري مستهدفة يف البحث احلايل. 

تصنيف ملستوايت نتاجات التعلم اليت يتوقع حتقيقها من قبل الطلبة، مت وضعه من   مستوايت بلوم املعرفية املطورة: -
(. ويعرفها الباحث إجرائياً؛ أبهنا جمموعة  Anderson,et al,2001)قبل جماالت، ومت تطويره من  ستقبل بلوم يف 

العقلية للمتعلم، واملتدرجة حسب   املهارات والقدرات العقلية مرتبة ترتيبًا منطقيًا للتعامل مع املعرفة، وفق القدرات 
التسلسل التايل: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقومي، اإلبداع. وميكن تفصيل هذه املستوايت الستة على النحو  

  (: Anderson,et al,2001;Bijsterbosch,et al,2017) التايل 
   Rememberingالتذكر: -1

االستدعاء والتعر ف(  )التذكر ويركز هذا املستوى على العمليات املعرفية البسيطة، اليت تتمثل يف قدرة الطالب على   
للمعلومات اليت ُقدِ مت له يف أثناء عملية التعلم، وميثل هذا املستوى أدىن مستوايت القدرة العقلية، إال أنه يشكل القاعدة  

كن إغفاله يف أثناء التدريس، ألمهيته يف ابقي املستوايت اليت تعلوه، ومن األفعال اليت تستخدم  العريضة للهرم املعريف، إذ ال مي
 لصياغة هذا اجملال: يُعر ف، يعدد، يذكر، حيدد. 

  Understandingالفهم: -2
جملال مستوايت  ويتضمن هذا ايتمثل هذا اجملال يف قدرة املتعلم على إدراك املعاين، واستيعاب ما حفظه من معلومات، و   

( وتتلخص بتحويل األفكار من صورة إىل أخرى والتعبري عنها من قبل املتعلم أبسلوبه  Translationثالثة؛ وهي: الرتمجة)
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( وهو إظهار القدرة على إدراك املعاين واخلربات  Interpretationاخلاص مع احملافظة على املعىن األساسي، والثاين التفسري)
، ويتطلب جتاوز حدود املعلومات  Extrapolation)بني األفكار واملوضوعات، والثالث االستكمال) والعالقات املوجودة 

املعطاة يف املشكلة، وتقدمي استنتاجات وتنبؤات بعد استقراء املعلومات واملعاين اجلزئية املتوافرة، ومن األفعال اليت تستخدم يف  
 يستقصي.  صياغة هذا النوع: يشرح، يعلل، يفسر، يستنتج، يوضح، 

 : Applyingالتطبيق: -3
ويتمثل يف القدرة على استخدام وتطبيق املعلومات واخلربات التعلمية يف مواقف جديدة واقعية، كتفسري بعض   

الظواهر وحل بعض املشكالت أو معاجلة بعض املواقف اليت تواجه املتعلم؛ سواء أكان ذلك داخل الفصل الدراسي أو  
أثر التعلم، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة هذا النوع: يطبق، جيرب، حيل، يتلو مراعياً  خارجه، وهذا يدعى انتقال 

 أحكام التالوة، يستخدم، حيسب. 
 : Analysisالتحليل: -4

ويشري إىل قدرة املتعلم على حتليل مادة التعلم إىل عناصرها ومكوانهتا اجلزئية، وكشف العالقات اجلزئية والكلية،    
وكيفية ارتباط األجزاء ببعضها وأبسِ ها املنبثقة منه، وما مييز مستوى التحليل أن املعاين املشتقة من النص ضمنية وغري صرحية  

متالك مهارة التمييز، والتنظيم، وعزو األسباب، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة هذا  أو غري مباشرة، وهذا يستدعي ا
 املستوى: حيلل، يصنف، يقارن، يُفرق. 

 : Evaluatingالتقومي: -5
ويشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم يف احلكم على قيمة األشياء أو املواقف أو األفكار، يف ضوء معايري أو حمكات    

داخلية أو خارجية( وأدلة منطقية، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة هذا املستوى: حيكم على، ينتقد، يفاضل،  )معينة 
 يثِبت، يرفض. 

 : Creatingاإلبداع: -6
ويتعلق هذا املستوى ابمتالك قدرة عقلية تتيح للمتعلم بتوليف العناصر املختلفة على شكل كل ٍّ متكامل، أو تكوين نتاج    

ومميز، فيه نوع من اجِلدَّة واحلداثة، مثل كتابة قصة حول موضوع معني، أو رسم خطة، أو تصميم   Unique))  ابتكاري فريد
هبذا املستوى يقدم   القات جمردة جديدة غري مطروحة يف النص، مبعىن أن الطالب جترييب، أو إنتاج شعري، أو اشتقاق ع

عماًل إبداعيًا ابتكارايً، ومن األفعال املستخدمة هلذا املستوى: يبتكر، يؤلف، ينتج، يستحدث، يعيد تنظيم، يقرتح خطة،  
 يصمم، يبين، يكتب. 

 : حدود البحث 
 احنصرت حدود البحث يف اآليت:  

 وضوعي األكادميي، ويتمثل بعنصرين:احلد امل-أوالً 
 قائمة تصنيف بلوم املعريف املطور، أببعاده الستة: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقومي، اإلبداع. .1
 كتب مواد العلوم الدينية، وهي كاآليت: .2
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للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وهي مثانية كتب، إذ مشلت عملية  كتب مواد العلوم الدينية املقررة -أ
الفصل األول والثاين(: كتاب احلديث، والتوحيد، والفقه، والتفسري، وهي الكتب املطورة  )جبزأيها؛ التحليل الكتب التالية 

 (. 2019/2020)املوافق   ،(1440/1441)الدراسي  حديثاً املعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية للعام 
كتب الرتبية اإلسالمية يف دولة الكويت: ومشلت عملية التحليل ثالثة كتب، وهي: كتاب الرتبية اإلسالمية للفصل  -ب

الدراسي األول، وكتاب الرتبية اإلسالمية للفصل الدراسي الثاين، وكتاب واحد ملادة القرآن الكرمي للفصلني، وهي الكتب  
 (.2019/2020)الدراسي  بية الكويتية للعام املطورة حديثاً املعتمدة من قبل وزارة الرت 

 (. 2019/2020)  الدراسيأجريت البحث يف الفصل الدراسي األول من العام   :احلد الزماين -اثنياً 
 الدراسات ذات الصلة 

حتليل األسئلة التقوميية وفقاً لتصنيف بلوم املعريف، وانعكاساته الرتبوية، وتطويراً للعمل التعليمي أجرى   ألمهيةنتيجة   
   ؛ مرتبة زمنياً من األحدث إىل األقدم:وهذا عرض لعدد من الدراسات ذات الصلة  الباحثون العديد من الدراسات العلمية، 

لة التقوميية يف كتاب اللغة العربية للصف األول الثانوي يف اململكة  ( دراسة هدفت حتليل األسئ2019أجرى)الصويركي،  
( سؤااًل، وأظهرت نتائج البحث  534) العربية السعودية، وفق تصنيف بلوم لألهداف املعرفية، وتكونت عينة البحث من 

(، بينما  65)% نسبة مئوية بلغت)التذكر، والفهم، والتطبيق( وب تركيز كتاب اللغة العربية على املستوايت الدنيا من التفكري 
 (. 33)%  )التحليل، والرتكيب، والتقومي( على ما نسبته  حصلت املستوايت العليا من التفكري

( حتليل األسئلة التقوميية املتضمنة يف كتاب الفقه لنظام املقررات يف اململكة العربية  2018) وهدفت دراسة بديوي   
( سؤااًل، وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، أظهرت  77) وبلغت عينة البحث السعودية وفق مستوايت بلوم املعرفية، 

 (. 62.38)%  نتائج البحث أن أسئلة كتاب الفقه تركزت على املستوايت الدنيا وبنسبة
( بدراسة هدفت الكشف عن واقع األسئلة التقوميية الواردة يف كتب أحكام القراءات للمرحلة  2015)اهلمزاين وقام 

( سؤااًل تقوميياً، وابستخدام  359)األسئلة الثانوية مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية، وبلغ جمموع 
لتقوميية أغفلت اجملالني: الوجداين، واملهاري، وتركزت على اجلانب  أسلوب حتليل احملتوى، أظهرت نتائج البحث أن األسئلة ا

 املعريف فقط، يف مستوايته الثالثة الدنيا؛ التذكر والفهم والتطبيق، وأغفلت مستوايت التفكري العليا. 
لصف  ( دراسة هدفت حتليل األسئلة التقوميية الواردة يف كتاب الرتبية اإلسالمية املطور ل2013)السلخي وأجرى 

( سؤااًل، أظهرت نتائج البحث تركيز األسئلة  376)وبتحليل السابع األساسي يف األردن وفق مستوايت بلوم املعرفية، 
(، بينما بلغت نسبة املستوايت املعرفية لكل ٍّ من؛ التطبيق  94.3%)بلغت التقوميية على املستوايت املعرفية الدنيا وبنسبة 

 (. 5.7)%  والتحليل والتقومي جمتمعة
( حتليل األنشطة التقوميية لكتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي يف سلطنة  2013)الشبييب وهدفت دراسة   

( نشاطاً،  126) ُعمان يف ضوء مستوايت التفكري العليا يف اجملال املعريف وفق تصنيف بلوم، وتكونت عينة البحث من
(  22)% ( مقارنة بنسبة 78)% مستوايت التفكري الدنيا بنسبة مئوية  وأظهرت نتائج البحث أن األنشطة التقوميية تركزت يف

 ملستوايت التحليل والرتكيب والتقومي جمتمعة. 
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( دراسة هدفت الكشف عن واقع األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية  2009)واخلوالدة وأجرى سلمان 
( سؤااًل، وابستخدام حتليل  2565)مشلت بحث من ستة كتب للمرحلتني؛ األساسية والثانوية يف األردن، وتكونت عينة ال 

احملتوى خلصت البحث أن األسئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة ركزت على اجملالني املهاري والوجداين مقارنة ابجملال املعريف،  
 مع اهتمامها ابملستوايت الدنيا من التفكري يف اجملال املعريف. 

دفت تقومي أسئلة كتب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث الثانوي يف اليمن، وتكونت  ( بدراسة ه2005) وقام مقبل  
( سؤااًل، وأشارت  774) عينة البحث من كتاب احلديث والفقه، وكتاب اإلميان، وكتاب السرية النبوية، وبلغ جمموع األسئلة 

(، مث  33.33)% مستوى التذكر بنسبة (، تاله 44.44)% نتائج البحث أن مستوى الفهم جاء يف املرتبة األوىل بنسبة 
 ابقي مستوايت هرم بلوم املعريف بنسب متدنية. 

( دراسة هدفت حتليل األسئلة واألنشطة املتضمنة بكتب الرتبية اإلسالمية املطورة يف  2000)السويدي وأجرت  
تب املستهدفة ابملستوايت  املرحلة اإلعدادية بدولة قطر وعددها ستة كتب، وأسفرت نتائج البحث عن اهتمام أسئلة الك

الدنيا من تصنيف بلوم، ابتداًء ابلفهم فالتذكر فالتطبيق على التوايل، كما ركزت األنشطة على اجلانب املهاري)التطبيقي(  
 مقابل إغفال اجلوانب األخرى من مستوايت بلوم املعرفية. 

( تقصي أسئلة كتاب الفقه املقرر على طالبات الصف الثالث املتوسط يف اململكة  2000)الرائقي وهدفت دراسة  
( سؤااًل، وأشارت نتائج البحث أن  283)البحث  العربية السعودية يف ضوء مستوايت بلوم لألهداف السلوكية، ومشلت عينة 

 والتطبيق(، وأمهلت املستوايت العليا.   التذكر، والفهم،)املعريف  أسئلة كتاب الفقه تضمنت املستوايت الدنيا للمجال 
 التعقيب على الدراسات السابقة 

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أهنا اتفقت مع البحث احلايل يف بعض اجلوانب، ومنها: استخدام  
عظم الدراسات  تصنيف بلوم املعريف يف عملية حتليل األسئلة وتقوميها، واستخدامها للمنهج الوصفي التحليلي، وأشارت م 

ذات الصلة إىل تركيز الكتب املدرسية على املستوايت الدنيا من تصنيف بلوم املعريف، وأوصت نتائج هذه الدراسات بضرورة  
صياغة أسئلة حتقق التوازن واالنسجام بني املستوايت املعرفية يف هرم بلوم، وتنمي مهارات التفكري العليا لدى الطلبة. وقد  

ك الدراسات يف اتباع املنهج املستخدم، وبناء أداة البحث، وتفسري النتائج، ومتيزت البحث احلايل عن  أفاد الباحث من تل
سابقاهتا بتحليل األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وكتب  

قًا لتصنيف بلوم املطور، وهذا ما مل تتطرق إليه أيٌّ من الدراسات ذات  الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت، وف
 الصلة. 

 منهجية البحث وإجراءاته 
 منهج البحث 

اتبع الباحث أسلوب حتليل احملتوى، نظرًا ملناسبته لتحقيق أهداف البحث احلايل، واإلجابة عن أسئلتها، وذلك  
ل مستوايت بلوم املعرفية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث  للكشف عن مدى متثابالعتماد على التقديرات الكمية 

 املتوسط يف اململكة العربية السعودية وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت. 
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 جمتمع البحث وعينته 
تكونت عينة البحث من اجملتمع األصلي نفسه، وهو مجيع األسئلة التقوميية املتضمنة يف الكتب املستهدفة، والبالغ  

( سؤااًل يف كتب الرتبية اإلسالمية  813( سؤااًل يف كتب مواد العلوم الدينية يف اململكة العربية السعودية، و)975)عددها 
 يف دولة الكويت. 
 متغريات البحث 
 بحث املتغريات التالية: مشلت ال

 ملتغري املستقل: وهو املستوايت الستة لألسئلة التقوميية وفق تصنيف بلوم املعريف املطور. ا -
املتغري التابع: وهو األسئلة املتضمنة يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية   -

 يف دولة الكويت. وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع 
 أداة البحث 

متثلت أداة البحث ببطاقة حتليل تتضمن مستوايت بلوم املطور يف اجملال املعريف لكل أسئلة الدروس، ومت اعتماد  
 وحدة السؤال كفئة أو وحدة للتحليل. 

 صدق األداة 
اجلامعي، واإلشراف الرتبوي،  مت عرض األداة على سبعة من ذوي اخلربة واالختصاص، ممن يعلمون يف التدريس 

والتعليم العام، حيث ارأتوا مناسبة األداة ملا أُعدت له، مع تقدمي بعض املالحظات، اليت أخذها الباحث ابالعتبار لتطوير  
 فعالية األداة. 

  ثبات التحليل
 بغرض التأكد من ثبات األداة استخدم الباحث أسلوبني، مها:   

( سؤااًل، عرضت على اثنني من  55)حجمها إذ مت اختيار عينة من جمتمع البحث، بلغ الثبات حسب األشخاص احملللني، 
(، حيث بلغ  Holisti)هولسيت املختصني، واستخرج معامل الثبات بني كل اثنني من احملكمني والباحث، وفق معادلة 

 (. 0.88)الكلي معامل الثبات 
الثبات عرب الزمن، إذ قام الباحث إبعادة عملية التحليل بعد ثالثة أسابيع من القيام بعملية التحليل األوىل، حيث أُعيد  

( Pearson correlation coefficient)بريسون تطبيق العينة ذاهتا مرة أخرى مع احملكمني، وابستخدام معامل ارتباط 
 ثبات مقبوالً إلجراء البحث احلايل. (، وعد  معامل ال0.83)الثبات  بلغ معامل 

 إجراءات التحليل
بعد حتديد هدف التحليل، وبناء أداة البحث، والتأكد من صدقها وثباهتا، قام الباحث بتحليل حمتوى األسئلة  

 التقوميية للدروس والوحدات الدراسية وفقاً للخطوات التالية: 
 حتديد فئات التحليل  -

وتشري فئات التحليل إىل جمموعة من اخلصائص واملواصفات الرئيسة اليت يتم حتديدها وفقًا لنوعية احملتوى احمللل وأيضاً     
(. وملا كان هدف التحليل هو تصنيف األسئلة التقوميية وفقاً  Mertens,2010;Stake,2010)التحليل اهلدف من 
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لبحث احلايل سُتمثل بست فئات حتليلية، وهي املستوايت الفرعية لتصنيف  ملستوايت بلوم املطور، فإن فئات التحليل يف ا
 بلوم املطور: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقومي، اإلبداع. 

لتحديد موقع كل سؤال ابلنسبة   قراءة احملتوى التعليمي واألسئلة التقوميية قراءة متمعنة من قبل الباحث، وذلك  -
 وذلك حبسب الضوابط التالية:   ملستوايت بلوم املعرفية،

املقالية، واملوضوعية(، التابعة لكل درس، وكذلك أسئلة الوحدات  )اخلتامية مشلت عملية التحليل مجيع األسئلة التقوميية -أ
 الدراسية. ومت استثناء األسئلة البنائية واألنشطة والتمارين اليت تكون قبل التقومي اخلتامي. 

ل املركب من فكرتني أو أكثر سؤااًل مستقاًل؛ فتعدد املطالب يف السؤال الواحد يعد  أسئلة  اعتبار كل فكرة يف السؤا -ب
 تقوميية مستقلة بذاهتا، فتعطى تصنيفاً وتكراراً خاصاً هبا. 

  إذا كان السؤال حيتوي على فروع، فإن كل فرع يعد سؤااًل مستقاًل بذاته، ويعطى تصنيفاً وتكراراً خاصاً به، وذلك إذا مل -ج
 تكن تلك الفروع بدائل ليختار منها الطالب واحداً فقط لإلجابة، كما يف األسئلة املوضوعية، كاالختيار من متعدد. 

األداة الستخراج األوزان النسبية للكتب املستهدفة، ورصد نتائج التحليل والتصنيف يف جداول خاصة   تطبيق  -
 ابستخدام التكرارات والنسب املئوية. 

 ومناقشتها نتائج البحث 
لتسهيل قراءة وعرض النتائج اليت أسفرت عنها البحث، جرى عرضها وتصنيفها حسب ترتيب أسئلة البحث بدًءا     

 من السؤال األول وانتهاًء ابلسؤال الثالث، وفيما يلي عرض لتلك النتائج: 
واد العلوم الدينية للصف  لإلجابة عن سؤال البحث األول الذي ينص:" ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب م -

مت حساب التكرارات والنسب املئوية  الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية لتصنيف بلوم املطور للمجال املعريف؟" 
،  للمستوايت الرئيسة لتصنيف بلوم املطور املتضمنة يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف السعودية

 (.  1)اجلدول  ه كما يوضح 
لألسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف السعودية وفق  ( الوزن النسيب  1)  جدول

 تصنيف بلوم املطور 
 النسبة املئوية  اجملموع الفقه  التفسري  احلديث  التوحيد  اجملال/الكتاب 

 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  %    

 41 399 29 190 107 73 التذكر 

 48.4 472 65 162 146 99 الفهم  

 2.3 23 9 3 5 6 التطبيق 

 4.4 43 25 2 11 5 التحليل 

 3.2 31 16 - 7 8 التقومي 

 0.7 7 2 - 3 2 اإلبداع 

 % 100 975 146 357 279 193 اجملموع



 لتصنيف بلوم املطور للنتاتحليل 
ً
 جمال خليل الخالديد.                            جات املعرفية األسئلة التقويمية املتضمنة في كتب مواد العلوم الدينية في اململكة العربية السعودية ودولة الكويت وفقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 
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( أن األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف السعودية، قد  1تظهر نتائج اجلدول)  
توزعت على خمتلف مستوايت تصنيف بلوم املطور، وبنسب عشوائية متفاوتة، وغري متوازنة أو متدرجة، حيث حازت أسئلة  

( سؤااًل، وبنسبة  472)  ئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة، إذ بلغ جمموعهامستوى الفهم على املرتبة األوىل من جمموع األس 
( سؤااًل، وبنسبة مئوية  399) %(، مث حصل مستوى التذكر على املرتبة الثانية مبجموع تكرارات بلغ 48.4مئوية بلغت)

  ت وبنسبة مئوية بلغت ( تكرارا7%(،  وحل  جمال اإلبداع يف املرتبة األخرية، أبقل نسبة تكرار بلغت)41) بلغت 
%(0.7 .) 

ومن مث ؛ فإن اهتمام األسئلة التقوميية ابملستوايت املعرفية الدنيا من تصنيف بلوم املطور، يتفق مع النتائج اليت توصلت إليها    
(. ورغم أمهية  2013، والشبييب،2015؛ واهلمزاين،2018؛ وبديوي،2019الصويركي،)كدراسة الدراسات ذات الصلة،  

أسئلة املستوايت املعرفية الدنيا إال أن الباحث يرى أن الرتكيز عليها هبذه النسبة العالية ينجم عنه سلبيات عدة أمهها: أبنه  
يعد ثغرة واضحة يف األسئلة التقوميية، مما قد يؤثر يف نوعية وجودة األسئلة الشفوية اليت يطرحها املعلم يف املواقف الصفية أو  

ة والفصلية، وانعكاس أثر ذلك على مهارات التفكري لدى الطلبة، وقدرهتم يف حل ومواجهة املشكالت  االختبارات اليومي 
 اليومية. 

كما لوحظ تدين مستوايت التفكري العليا يف األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية املطورة، حيث شكل     
د ذلك إىل عدم اعتماد مؤلفي الكتب ومطوريها معياراً معينًا يراعون  (، ورمبا يعو 3.9جمايل التقومي واإلبداع معًا ما نسبته)%

من خالله مستوايت بلوم املعرفية، وابلتايل يتم وضع األسئلة التقوميية بطريقة ارجتالية، أو رمبا يكمن السبب يف نظرة واضعي  
األسئلة على ختزين املعلومات واسرتجاعها وفهمها،  املناهج إىل طبيعة احملتوى املعريف ملواد العلوم الشرعية، مما جعل ُجل  تركيز 

ويرى الباحث أن هذا اإلمهال خيالف مبادئ الرتبية اإلسالمية اليت حتث على التفكري والتدبر، وإمعان النظر، وتعلي من شأن  
تعلم يف املوقف  ، اليت تدعو إىل إجيابية امل2030أويل األلباب، كما يتعارض مع خطة التطوير الرتبوي املنبثقة من رؤية 

التعليمي، وضرورة االهتمام مبيوله وحاجاته وتنمية مهارات التفكري العليا لديه، ومن انحية أخرى فإن إمهال املستوايت العليا  
من تصنيف بلوم املطور خيالف أهم مبادئ بلوم يف وضعه للمستوايت املعرفية؛ الذي يرى أن الغرض الرئيس من معظم ما  

املدرسة هو توظيفه بذكاء يف احلياة العملية، وتقييم املواقف اليت يتعرض هلا، ومواجهة ظروفه ومشكالته   يتعلمه الطالب يف 
 احلياتية بطريقة إبداعية. 

لإلجابة عن سؤال البحث الثاين الذي ينص:" ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع  -
وم املطور للمجال املعريف؟" مت حساب التكرارات والنسب املئوية للمستوايت الرئيسة لتصنيف  يف دولة الكويت لتصنيف بل

اجلدول  بلوم املطور املتضمنة يف األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت، كما يوضحه 
(2 .) 

الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت وفق تصنيف  لألسئلة التقوميية يف كتب ( الوزن النسيب  2)جدول  
 بلوم املطور 

 النسبة املئوية  اجملموع مادة القرآن الكرمي  الرتبية اإلسالمية  اجملال/الكتاب 
 التكرار  التكرار  %   



 لتصنيف بلوم املطور للنتاتحليل 
ً
 جمال خليل الخالديد.                            جات املعرفية األسئلة التقويمية املتضمنة في كتب مواد العلوم الدينية في اململكة العربية السعودية ودولة الكويت وفقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 
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 46.2 376 92 284 التذكر 

 40 325 154 171 الفهم  

 4 32 26 6 التطبيق 

 5.7 46 7 39 التحليل 

 2.3 19 5 14 التقومي 

 1.8 15 5 10 اإلبداع 

 % 100 813 289 524 اجملموع

( أن األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت قد توزعت  2وتظهر نتائج اجلدول) 
على خمتلف مستوايت تصنيف بلوم املطور، وبنسب عشوائية متفاوتة، وغري متوازنة أو متدرجة، إذ تركزت األسئلة التقوميية  

املطور يف اجملال املعريف، فحصل جمال التذكر على أعلى نسبة تكرار   على مستوايت التفكري الدنيا من تصنيف بلوم
( سؤااًل وبنسبة مئوية  325(، وجاء جمال الفهم يف املركز الثاين مبجموع)46.2( سؤااًل وبنسبة مئوية)%376بلغت)

 (. 1.8%( سؤااًل وبنسبة مئوية بلغت)15(، بينما جاء جمال اإلبداع يف املرتبة األخرية مبجموع)40بلغت)%
ومن مث ؛ فإن نتائج حتليل األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية يف كل ٍّ من اململكة العربية السعودية ودولة    

الكويت متشاهبة إىل حد كبري، وخباصة يف تركيزها على مستوايت التفكري الدنيا من هرم بلوم للنتاجات املعرفية، وإمهال  
كدراسة   واإلبداع، وهبذا تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ذات الصلة، مستوايت التفكري العليا؛ كالتقومي

 (. 2005؛ ومقبل،2009؛ وسلمان واخلوالدة،2013؛ والسلخي،2018؛ وبديوي،2019الصويركي،)
ورمبا يعود سبب ذلك إىل عدم اعتماد منهجية علمية مدروسة يف وضع وإعداد األسئلة التقوميية، أو العتقاد    

املناهج أن مواد ومقررات العلوم الشرعية حباجة إىل تعلم وتعليم مفاهيم تتمركز حول احلفظ واالسرتجاع، خاصة يف  واضعي 
هذه املرحلة التعليمية، أو لتأثر واضعي املناهج ومطوريها ابألسس السيكولوجية القدمية اليت ترى املتعلم ملكات عقلية  

جة، فاألسئلة ذات املستوايت العليا من التفكري ترهق املعلم واملتعلم ألهنا تتطلب  منفصلة، وعليه أن يُظهر ما تعلمه وقت احلا
معرفة جتريدية وتتضمن إجاابت مفتوحة، يف حني أن األسئلة ذات املستوايت الدنيا تتطلب إجاابت حمددة،   -غالباً -

عرفية العليا من مناذج تدريسية حديثة،  ويسهل تقييمها واحلكم عليها، هذا فضاًل عم ا حتتاجه األسئلة ذات املستوايت امل
 كالتفكري الناقد واإلبداعي وحل املشكالت والعصف الذهين. 

"هل ختتلف مستوايت بلوم املطور يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية   ولإلجابة عن سؤال البحث الثالث الذي ينص:-
بني النسب املتعلقة   تربيع" للمقارنة  "كاي  اختبار ماستخدا ابختالف الدولة: اململكة العربية السعودية والكويت؟" مت

بتضمني األسئلة التقوميية ملستوايت بلوم املطور، يف كتب مواد العلوم الدينية يف كل ٍّ من السعودية والكويت، كما يوضحه  
 (. 3)جدول 
بتضمني األسئلة التقوميية ملستوايت   بني النسب املتعلقة  ةللمقارن (Chi-Square test) تربيع كاي اختبار  (3)جدول  

 تصنيف بلوم املطور يف السعودية والكويت 
الداللة  درجات قيمة كاي   اجملموع  دولة الكويت اململكة العربية    اجملال



 لتصنيف بلوم املطور للنتاتحليل 
ً
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 اإلحصائية  احلرية  تربيع   السعودية 
 % التكرار  % التكرار 

 0.409 1 0.683 775 46.2 376 41 399 املالحظ  التذكر

 47.7 387.5 39.7 387.5 املتوقع 

 0.000 1 27.113 797 40 325 48.4 472 املالحظ  الفهم 

 49 398.5 40.9 398.5 املتوقع 

 0.225 1 1.473 55 4 32 2.3 23 املالحظ  التطبيق

 3.4 27.5 2.8 27.5 املتوقع 

 0.750 1 0.101 89 5.7 46 4.4 43 املالحظ  التحليل

 5.5 44.5 4.56 44.5 املتوقع 

 0.090 1 2.880 50 2.3 19 3.2 31 املالحظ  التقومي 

 3.1 25.0 2.6 25.0 املتوقع 

 0.088 1 2.909 22 1.8 15 0.7 7 املالحظ  اإلبداع

 1.4 11.0 1.1 11.0 املتوقع 

 0.000 1 14.678 1788 100 813 100 975 املالحظ  اجملموع 

 100 894.0 100 894.0 املتوقع 

بني اجملموع الكلي لتكرارات   (α≤0.05)( وجود فرقٍّ دالٍّ إحصائيًا عند مستوى الداللة 3ويتبني من اجلدول)  
مستوايت بلوم املطور يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية تعزى ملتغري الدولة، وذلك لصاحل أسئلة كتب مواد العلوم الدينية يف  

( سؤااًل، يف حني حصلت أسئلة كتب الرتبية  975اململكة العربية السعودية، اليت حصلت على أعلى تكرار، البالغ جمموعه)
 ( سؤااًل. 813سالمية يف دولة الكويت على تكرار بلغت قيمته)اإل

إىل وجود أكثر من كتاب مقرر   الفارق يف مدى التضمني ما بني الكتب السعودية والكتب الكويتية  هذاورمبا يعود   
ولة الكويت؛ إذ مت حتليل  يف العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية، وهو ما مل يتوافر يف مقررات د

أسئلة كتب: )احلديث، والتوحيد، والفقه، والتفسري(، للفصل الدراسي األول والثاين، مبجموع مثانية كتب، وبلغ عدد  
( درساً، مقارنة بكتاب واحد للرتبية اإلسالمية لكل فصل دراسي يف دولة الكويت، وكتاب اثلث ملادة  151الدروس فيها)

مما أكسب الكتب السعودية زمخاً كميًا يف عدد  ( درساً؛ 55وع كلي بلغ ثالثة كتب، واحتوت على)القرآن الكرمي، مبجم
ومنح القائمني على أتليف كتب مواد العلوم الدينية يف اململكة العربية   تكرارات األسئلة التقوميية مقارنة ابلكتب الكويتية،

ر عن أثر ذي داللة إحصائية لصاحل كتب مواد العلوم الدينية يف  السعودية إضافة املزيد من األسئلة التقوميية، وهذا أسف 
 اململكة العربية السعودية مقارنة بكتب الرتبية اإلسالمية يف دولة الكويت. 

 ويف ضوء النتائج املعطاة، فإن البحث ختلص إىل عدد من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات، كالتايل:   
 : االستنتاجات

متثيل املستوايت العليا من تصنيف بلوم املطور يف األسئلة التقوميية لكتب مواد العلوم الدينية، للصف الثالث  تدين نسبة  -
 املتوسط يف اململكة العربية السعودية، والصف التاسع يف دولة الكويت. 
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طور يف أسئلة كتب  كما أسفرت النتائج عن وجود فرقٍّ دالٍّ إحصائيًا بني اجملموع الكلي لتكرارات مستوايت بلوم امل -
مواد العلوم الدينية تعزى ملتغري الدولة، وذلك لصاحل أسئلة كتب العلوم الدينية يف اململكة العربية السعودية مقارنة بدولة  

 الكويت. 
 : التوصيات

 بداع. ضمني كتب مواد العلوم الدينية أسئلة تقوميية تراعي تصنيف بلوم املعريف املطور، وخباصة مستويي؛ التقومي، واإل -
بناء األسئلة التقوميية وفق جدول مواصفات حيقق التوازن واالنسجام والتدرج لكل مستوى من مستوايت بلوم املعريف   -

 املطور من خالل منهجية علمية هادفة، بعيداً عن عملية اإلقحام القسري لألسئلة، أو االختيار العشوائي هلا. 
اإلسالمية، ومشرفيها ومعلميها، هبدف املساعدة يف حتقيق   عقد ورش عمل لتطوير أداء مصممي مناهج الرتبية  -

 مستوايت بلوم املطورة يف البيئة الصفية، بصورة متوازنة وشاملة، مبا يعزز من امتالك الطلبة ملهارات التفكري العليا. 
 : املقرتحات

 سابقة. إجراء دراسة حتليلية مماثلة لصفوف أُخر، مل يُتطرق إليها من قبل دراسات  -
إجراء دراسات تستهدف معرفة تضمني أسئلة االختبارات املدرسية والوزارية يف مواد ومقررات العلوم الشرعية، ملستوايت   -

 بلوم املطور. 
 إجراء دراسات مماثلة ملعرفة مدى إملام معلمي الرتبية اإلسالمية مبستوايت أسئلة الكتب املدرسية.  -

   املراجع
 : أواًل: املراجع العربية 

م(. حتليل األسئلة التقوميية املتضمنة يف كتاب الفقه لنظام املقررات وفق مستوايت بلوم املعرفية،  2018يوي، مساعد.)بد
 .632-653(، 6)34، جامعة أسيوط، جملة كلية الرتبية 

املتوسط يف ضوء  دراسة حتليلية ألسئلة كتاب الفقه املقرر على طالبات الصف الثالث م(. 2000) الرائقي، طالعة. 
 ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية. مستوايت بلوم لألهداف السلوكية 

م(. حتليل األسئلة التقوميية يف كتاب الرتبية اإلسالمية املطور للصف السابع األساسي يف ضوء  2013)حممود. السلخي، 
 .237-281(، 106)27كويت، ، جامعة الاجمللة الرتبوية تصنيف بلوم املعريف، 

(. حتليل واقع األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلتني األساسية  2009)انصر. سلمان، خالد؛ اخلوالدة، 
 .251-266(، 36)  ، العلوم الرتبوية، اجمللدجملة دراساتوالثانوية يف األردن،  

بكتب الرتبية اإلسالمية املطورة يف املرحلة اإلعدادية بدولة   م(. األسئلة واألنشطة املتضمنة 2000)وضحى. السويدي، 
 . 49-102(، 1)12، جملة جامعة امللك سعود قطر، دراسة حتليلية، 

دراسة حتليلية لألنشطة التقوميية لكتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي يف سلطنة عمان  م(. 2013)خالد. الشبييب، 
 ، رسالة ماجستري، جامعة مؤتة، األردن. يف اجملال املعريف وفق تصنيف بلوم يف ضوء مستوايت التفكري العليا 

م(. دراسة حتليلية تقوميية لكتاب التفسري املقرر تدريسه لطالب الصف األول املتوسط ابململكة  2004)عادل. الشمري، 
 .240-241(،1)5، البحرين، جملة العلوم الرتبوية والنفسية العربية السعودية، 
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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
هدف البحث إىل تعرف درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أعضاء        

( عضو هيئة تدريس مت اختيارهم من ثالث جامعات خاصة ابلطريقة  150هيئة التدريس فيها.  وتكونت عينة البحث من )
جماالت ولإلجابة على أسئلة   سبع( فقرة موزعة على 59ستبانة مكونة من )العشوائية البسيطة. وطّور الباحث هلذا الغرض ا

البحث استخدام الباحث املتوسطات احلسابية ودرجة التطبيق والرتبة لكل فقرة ولكل جمال من جماالهتا. وتوصلت البحث  
عالية، كذلك كانت درجة تطبيق  إىل أن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن كانت 

معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف اجملاالت السبع مرتبة تنازليا ، املعلومات والتحليل ، االنتفاع ابملوارد  
نتائج  كما توصلت ال البشرية ، أكيد اجلودة يف اإلنتاج ، القيادة ، التخطيط االسرتاتيجي ، نتائج اجلودة، رضا املستهلكني. 

تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن يف جماالت القيادة واملعلومات والتحليل   درجة  إىل ارتفاع
 والتخطيط السرتاتيجي واالنتفاع ابملوارد البشرية وأتكيد اجلودة يف اإلنتاج. وأوصت البحث مبجموعة من التوصيات. 

 
 اجلودة، اجلامعات اخلاصة، معايري اجلودة. إدارة  املفتاحية: الكلمات  
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The Application Degree of The Comprehensive Quality Management Standards in 

Private Universities in Jordan, from the Teaching Staff Members' Point of View 

 

 Abstract 

This study aimed to identify the application degree of the comprehensive quality 

management standards in private universities in Jordan, from the teaching staff members 

point of view. The study sample consisted of 150 faculty members randomly selected 

from private universities. The researcher designed a fifty-nine-item questionnaire 

involving seven areas. To find out the answers of questions of the study, the researcher 

used the mean scores, the application degree and rank of each item, and each area of the 

study. The study results revealed a high degree of the implementation of the 

comprehensive quality management standards in private universities in Jordan. There was 

a descending order of the degree of the application of the comprehensive quality 

management standards in the seven areas as follows: information, analysis, human 

resources utilization, production quality assurance, leadership, strategic planning, quality 

results, consumer satisfaction. The results also showed that there is a high degree of the 

application of comprehensive quality standards in private universities in Jordan 

administration in the areas of leadership, information and analysis, strategic planning, 

utilization of human resources and quality assurance. The study put forward a number of 

recommendations. 

 

Keywords: quality management, private universities, standards quality. 
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 مقدمة البحث: 
يعد أتسيس اجلامعات والكليات اخلاصة يف الوطن العريب ظاهرة جديدة ال يزيد عمرها عن مخس عشرة سنة  

وعلمية وإنسانية ومتاشيا مع ظاهرة االنفجار السكاين اليت  ( وقد وجدت تلبية حلاجات اجتماعية واقتصادية 2000)ربيع،
حيث إن بداية فكرة هذه اجلامعات ظهرت يف العقدين اآلخرين من القرن   ؛بدأت تتفاقم يف الوطن العريب كما يف العامل كله 

املنصرم من أجل ختفيف الضغط عن اجلامعات الرمسية اليت ترهق احلكومات والدول اليت مل تعد حتتمل تكاليف التعليم بعد  
حث للجامعات الرمسية قادرة على  أن تضاعف عدد الطالب املتخرجني يف الثانوية العامة بزايدة ملحوظة، ومل تعد مقاعد الب

استيعاهبم كما أن أصحاب رؤوس األموال يف هذه الدول هنجوا إىل استثمار أمواهلم يف هذا القطاع احليوي والصرح العلمي  
 املهم.

لقد أحدث بروز هذه املؤسسات التعليمية اخلاصة يف الوطن العريب ثورة على التقاليد التعليمية املتعارف عليها،     
 أكون أكثر إنصافاً؛ فاحلقيقة أن جمرايت العصر والتقدم التكنولوجي هو الذي فرض واقع التغري، وملا كانت املنافسة  وحىت

أتخذ مكان الصدارة لدى العاملني يف القطاع اخلاص فقد برزت مظاهر التعليم العصري لدى مؤسسات التعليم اخلاص أكثر  
لعريب حاهلا يف ذلك حال كثري من دول العامل. وعندما ننظر إىل التعليم العايل يف  منه على مؤسسات التعليم العايل يف الوطن ا

مؤسسة   3000الوطن العريب حاهلا يف ذلك حال كثري من دول العامل. وعندما ننظر إىل التعليم اجلامعي اخلاص من أصل 
قني مبؤسسات التعليم العايل اخلاص مثال  تعليم عايل. ومنذ منتصف السبعينات من القرن العشرين كانت نسبة الطلبة امللتح 

مؤسسة تعليم عايل. ومنذ منتصف السبعينات   3000مؤسسة للتعليم اخلاص من أصل  1800جند أن هناك ما يزيد عن 
%. كذلك الوضع يف  23من القرن العشرين كانت نسبة الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل اخلاص األمريكية حوايل 

اليت أفرطت يف هذا اجلانب حيث استطاعت اجلامعات اخلاصة أن حتقق أمانيها، فعلى سبيل املثال هناك أكثر   بعض البلدان
% من الطلبة يف  60% من الطلبة يف كوراي اجلنوبية والياابن، و75% من الطلبة يف الفلبني، وفوق أكثر من 80من 

ات اليت حتدث يف العامل. وعليه فقد تعددت مؤسسات  (. إن وطننا العريب ليس ببعيد عن التغري 2000كولومبيا )درة، 
التعليم العايل اخلاص يف بالدان وأصبحت تستقطب أعدادا كبرية من الراغبني مبواصلة البحث، ففي دراسة أعدها رئيس  

طالب  جامعة فيالدلفيا توقعت أن يصل عدد الطلبة العرب امللتحقني ابجلامعات العربية إىل مخسة ماليني وست مئة ألف 
؛ ما يتطلب وفق البحث توفري ربع مليون عضو هيئة تدريس، وبينت البحث أن الدول العربية حققت توسًعا   2015عام 

  6.3كمًيا يف التعليم العايل جتاوز التوقعات خالل فرتة قصرية مشرية إىل أن عدد الطلبة العرب امللتحقني جبامعات عربية بلغ 
كلية جامعية، وأشارت    600جامعة و 200ألف عضو هيئة تدريس موزعني على  140مليون يقوم على تدريسهم حوايل 

مليار   60وحنو  1995مليار دوالر عام  44و 1990مليار دوالر على التعليم العايل عام  30إىل أن العامل العريب أنفق 
 (. 2004)العبادي، 2015مليارات عام  107ويتوقع أن ينفق  2000دوالر عام 

على جمموعة   -من خالل اطالع الباحث -من مؤسسات التعليم العايل اخلاص يف البالد العربية لقد اتفقت عديد 
 من األهداف تسعى إىل حتقيقها على املدى الطويل نذكر منها: 

 تنشئة املواطن الصاحل املؤمن ابهلل املنتمي إىل وطنه، وعروبته وتطويرها.  -
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 هارات التطبيقية التخصصية. تزويد الدارس بقدر كاٍف من املعارف والعلوم وامل -
 أتمني حاجات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من القوى البشرية وخدمة اجملتمع.  -
 دعم البحث العلمي ورفع مستواه وتوسيع نطاقه.  -

امة،  ومع زايدة التوجه يف األردن حنو االستثمار يف إنشاء جامعات أهلية خاصة اىل جانب اجلامعات اجلكومية الع
فقد أصبحت هذه اجلامعات تشكل عنصرًا مهما يف القطاع التعليم العايل ال ميكن جتاهله، أو التقليل مما تقدمه من مسامهة  
يف تعزيز االقتصاد األردين واستقطاب األعداد الكبرية من الطلبة الراغبني يف إكمال دراستهم اجلامعية من داخل األردن  

وضوع تطوير التعليم العايل وضمان اجلودة يف خمرجاته من خرجيي اجلامعات وتزويدهم  وخارجه من أجل ذلك؛ فقد أخذ م 
ابملهارات التكنولوجية واملعرفية يلقى اهتماما رمسيا وشعبيا ليس فقط ابعتباره مؤشرا رئسيا للتنمية والنهضة احلقيقية بل من  

قد أخذ اجملتمع االردين وبكافة فئاته من قادة رأي  أجل مواجهة متطلبات سوق االعمال احمللية واالقليمية والدولية، و 
ومسئويل تطوير تربوي وأهايل طلبة وأكادميني ورجال أعمال يطالب بضرورة توافر خرجيي ذوي كفاءات ومهارات تتواءم مع  

العلمي حنو ضمان  مطلبات سوق العمل وقادرة على مواجهة املنافسة االقليمية والعاملية مما دفع وزارة التعليم العايل والبحث 
جودة التعليم واالعتماد األكادمييني ووضع معايري معتمدة لتطبيق اجلودة املطلوبة ولكن عدًدا كبريًا من الرتبويني وااًلكادمييني  
األردنيني يرون أن معاير االعتماد الرمسية وأسس ضبط اجلودة للجامعات اخلاصة، وهي من التحدايت األساسية اليت يعاين  

ع التعليم العايل اخلاص يف األردن إضافة إىل مشكالت أخرى يرون أهنا تتمثل يف املستوى املتدين للخرجيني وعدم  منها قطا 
 (. 2009،  )صربيمواءمة الربانمج االكادميية مع سوق العمل وعدم االهتمام الكايف ابلبحث العلمي واألدارات اجلامعية .  

 اإلطار النظري 
 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة  

يعد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من أحدث املفاهيم اإلدارية والذي يقوم على جمموعة من األقسام واملبادئ اليت  
ميكن ألي إدارة أن تتبناها، وذلك من أجل أن حتقق أفضل أداء ممكن ويف ذلك تعددت وتباينت التعريفات اليت أوردها  

وضوع اجلودة يف وضع تعريف حمدد ملعىن ومضمون اجلودة وأبعادها املختلفة ومن الصعب أن جند تعريفاً  الكتاب واملهتمني مب
 بسيطاً يعرفها تعريفاً شامالً قاطعاً بسبب تعدد جوانبها، والتعريفات التالية توضح ذلك: 

ات تكون قادرة على الوفاء حباجات  يرى البعض أن تعبري اجلودة يشري إىل قدرة اإلدارات على إنتاج سلعة أو تقدمي خدم -
يف تعريف للجودة   (  Johnson,1992ويتفق معهم يف هذا التعريف إىل حد كبري ما ذكره جونسون  والعمالء، املستهلكني 

: " أبهنا القدرة على حتقيق رغبات املستهلك ابلشكل الذي يتطابق مع توقعاته وحيقق رضاه التام عن السلعة أو اخلدمة اليت  
مثل حجمه، شكله أو    characteristicأن اجلودة " هي صفة املنتج   Ruch(1992إليه ". كذلك يرى روتش )تقدم 

تكوينه, وحتديداً هي الصفة اليت حتدد قيمة املنتج يف السوق، وإىل أي مدى من الكفاءة سيؤدي ذلك املنتج الوظيفة واملهمة  
مياثل إىل حد كبري ما ورد يف التعريف السابق،   ( Gilmore,1974اليت صمم من أجلها". ويف تعريٍف َاخر أورده جيلمور )

 دة هي درجة مطابقة منتج معني لتصميمه أو مواصفاته ". إذ يرى أن اجلو 
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  املنظمة،أهنا " حتول يف الطريقة اليت تُدار هبا  على  James Rilay( 2000ويف تعريف أورده الدرادكه والشبلي )
واليت تتضمن تركيز الطاقات املنظمة على التحسينات املستمرة لكل العمليات والوظائف وقبل كل شيء املراحل املختلفة  

 (bhrrat wathu( تعريف َاخر لــــــــ )2001كما أورد الدرادكة )  العميل.للعمل، إذ إن اجلودة ليست إال حتقيق حاجات 
سعاد املستهلكني عن طريق عمل املدربني واملوظفني مع بعضهم البعض من أجل  عرفها " أهنا التفوق يف األداء إل الذي

حتقيق أو تزويد املستهلكني جبودة ذات قيمة من خالل أتدية العمل الصحيح ابلشكل الصحيح وفق املرة األوىل، ويف كل  
 ( يكون على الشكل ااَليت:  Tomوقت " أما وجهة النظر األمريكية، فإن تعريف )

اجلودة الشاملة هي فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ تعني وترشد املنظمة وتلحق هبا تطور مستمر، وهي   إدارة   
أساليب كمية ابإلضافة إىل املوارد البشرية اليت حتسن املواد املتاحة، وكذلك هي كافة العمليات داخل املنظمة، تسعى ألن  

 Avid and 1994(. ويعرفها أفيد وستارلين )2000)محودحتقق إشباع حاجات املستهلكني احلاليني واملرتفعني 
stranley   أبهنا  "حالة ديناميكية مرتبطة ابملنتجات املادية واخلدمات وابألفراد والعمليات والبيئة احمليطة حييث تتطابق )

 هذه احلالة مع التوقعات". 
نالحظ أن هناك اختالفًا واضحًا وكبري يف   -وطبعًا هناك الكثري -من خالل ما استعرضناه من تعاريف هلذا املفهوم

( يرى  Garvin1,984,تعريف اجلودة بني الباحثني ولذلك جند أن أحد املهتمني واملسؤولني عن جودة املنتج وهو جارفن )
  User-Basedحصرها مجيعًا وتقسيمها إىل عدة أنواع بعضها يعتمد يف تعريفها على أساس املستخدم  تعريفات ميكن أن 

إىل األخذ هبذا املدخل رجال التسويق حيث يرون أن اجلودة العالية تعين أداء أفضل. أما رجال اإلنتاج فإن اجلودة من  ومييل 
حيث إهنا تنظر إىل اجلودة على أنه املتغري اخلاضع   ؛ Manufacturing-basedوجهة نظرهم تقوم على أساس التصنيع 

رى أنه يتعني على املؤسسات أن تضع أهدافها املتعلقة بتصميم اجلودة  للقياس الدقيق. ونظرًا هلذه االختالفات فإنه ي
مبعىن أنه يتعني على املؤسسة أن تضع تصميم اجلودة ابلشكل الذي جيعل الفرق   ،وتكاليف احلصول على املستوى املعني هلا

 املوجب بني القيمة والتكلفة عند حده األقصى. 
وعلى العموم لو أمعنا النظر يف مجيع التعريفات السابقة وغريها من التعريفات الستخلصنا منها بعض األسس اليت    

 تقوم عليها اجلودة الشاملة واليت تعرب عن هذا املفهوم: 
وذلك من خالل   وتوقعاته، إن املؤسسة تعتمد يف حركتها بشكل أساسي على رغبات العميل ومدى احتياجاته  -

 وأخذها بعني االعتبار يف خططها واسرتاتيجياهتا التنظيمية.  العميل، اهتمامها ابلبياانت واملعلومات املرتدة عن 
ا تسعى ابستمرار خللق هذا التحسني وأال يكون هناك  إن املؤسسة تسعى دائماً إىل التحسني والتطوير الدائم؛ حيث أهن  -

 فرتة زمنية بني حتسني وَاخر، وأيضاً ضرورة أن يشمل التحسني كافة قطاعات املؤسسة دون االكتفاء بغريها.  
 تغري نظرة األفراد وإيصاهلم إىل حقيقة أن النجاح على املستوى الفردي معناه جناح املؤسسة.  -
ملية اختاذ القرار من خالل مجع البياانت وتلخيصها وحتليلها لضمان التطوير والتحسني  إن املؤسسة تعتمد على ع -

 واجلودة املستمرة.  
إن املؤسسة يف إدارة اجلودة تسعى إىل العمل اجلماعي، وهو استغالل مجاعات العمل الفاعلة، والبحث عن األساليب   -

 اخلالّقة والتحليلية يف عملية اختاذ القرارات. 
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 ظفني داخل املؤسسة سلطات وصالحيات أكرب.  منح املو  -
: إن وراء االهتمام املتزايد بتبين ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل عدد من املربرات  القولوميكن 

 ( منها:  2004،184)القيسي،
التعليم العايل بوصفة نتاج قوة انسانية عالية اجلودة وهي عملية تعمل على اشباع حاجات سوق العمل بقوى بشرية   -

 والتنمية. مؤهلة وذات قيمة نفعية يف االقتصاد 
هارات  التعليم العايل بوصفه تدريًبا على البحث العلمي فالتعليم العايل يعمل على اعداد االفراد إعداًدا عالًيا ويكسبهم م -

البحث العلمي ويتم قياس اجلودة اعتماًدا على جودة االنتاج العلمي الذي يتم اجنازه وعلى القدرة يف االكتشاف  
 والتحليل للوقائع ومعاجلة املشكالت وحلها. 

اذ يعد وسيلة للتطور االجتماعي وعرض الفرص للجميع للمسامهة يف   احلياة التعليم العايل بوصفه مسالة توسيع فرص  -
 املختلفة. اء املؤسسات بن

 :السابقة والبحوث  الدراسات 
دراسة هدفت إىل حتديد املعوقات االدارية واملعوقات البشرية واملعوقات الفنية   ( ابجراء2014قامت حسن )

واملعوقات املادية اليت تواجه تطبيق ادارة اجلودة الشاملة بربانمج املاجستري املوازي يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة االمام  
ا من املعوقات تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من أمهها:  حممد بن سعود االسالمية بينت نتائج البحث إىل أن هناك كثريً 

عدم وجود معايري خاصة جبودة الربامج الدراسية والتغري الدائم غري املربر للقيادات اجلامعة وضعف التزام القيادات اجلامعية  
دارة اجلودة الشاملة وضعف التنسيق  ابلقضاء على معوقات تطبيق ادارة اجلودة الشاملة وتوقع النتائج السريعة لفوائد تطبيق ا

 بني اإلدارات املختلفة خبصوص الدورات التدريبية املقدمة ابجلامعة وضعف نظام احلوافز املادية ابجلامعة . 
( دراسة حالة جلامعة الطائف فرع اخلرمة كدراسة حول إمكانية  تطبيق  مفهوم إدارة اجلودة  2012أجرى جعفر )   

عليم العايل من أجل التحسني املستمر وضمان جودة املخرجات واحلصول على االعتمادية ومن  الشاملة على خدمات الت 
أهم النتائج اليت توصلت إليها البحث هناك وعي لدى أعضاء هيئة التدريس مبتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف  

ينات املخصصة والبيئة اجلامعية املميزة وهناك  مؤسسات التعليم العايل وهناك نقص يف القاعات التدريسية واملعامل واملاك 
نقص وقصور يف استخدام األساليب احلديثة يف التقومي وقياس األداء لطالب واألساتذة وان اخلدمات املقدمة ال تليب  

   .احتياجات اجملتمع احمللي كليا
لتعليم العايل بني النظرية  ( حبثًا هدف التعرف إىل إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات ا 2008أجرى الصرايرة ) 

والتطبيق ولتحقيق اهلدف مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي جبمع وتفسري املعلومات الالزمة لالستفادة منها يف موضوع  
البحث وانقش البحث مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأمهيتها وفوائد ومتطلبات تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل كما مت  

راهتا وحماورها وجتارب تطبيقها يف بعض الدول وخلص البحث بتقدمي بعض التوصيات اليت توضح ملؤسسات  مناقشة مؤش
 التعليم العايل أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة فيها.     
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(، دارسة حول " إمكانية تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل  2004) وأجرى الغميز 
الدوائر ورؤساء األقسام يف وزارة التعليم العايل"، هدفت إىل معرفة مدى إمكانية تطبيق   مديريية من وجهة نظر السعود 

معايري إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة املذكورة يف عنوان البحث، وهل توجد فروق دالة إحصائيًا يف إمكانية تطبيق معايري  
الدوائر؟ تعزى إىل املسمى الوظيفي واملؤهل   األقسام ومديري ن وجهة نظر رؤساء إدارة اجلودة الشاملة يف نفس املؤسسة م

 اإلدارية. العلمي واخلربات 
كان ترتيب جماالت إمكانية تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة حسب استجاابت أفراد العينة على أداة البحث مرتبة   -

جمال مرافق املؤسسات التعليمية، جمال القيادة، جمال التخطيط، جمال التعليم والتعلم، جمال   التايل: تنازليًا على النحو 
 الراجعة. ة، جمال التغذية التقومي، جمال املوارد البشرية واملالي 

(، بعنوان " تقدير درجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة يف اجلامعات  2004ويف دارسة قام هبا اخلطيب واخلطيب ) -
 هدفت إىل: األردنية احلكومية ابستخدام معايري جائزة ابلدريج " 

رجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة وفقاً ملعايري  تقدير مديري ورؤساء األقسام اإلدارية يف اجلامعات األردنية الرمسية لد  -
 اجلائزة. جائزة ابلدرج املساندة وفق نفس 

تقدير الفئة السابقة يف اجلامعات األردنية الرمسية لدرجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة وفقًا جملاالت معايري جائزة   -
 ابلدرج. 

 اآلتية: وقد توصلت البحث إىل النتائج  -
تقدير أفراد جمتمع البحث لدرجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة وفقاً ملعايري جائزة ابلدرج تقع ضمن املدة " درجة  أن   -

 قليلة" وابلتايل فإن هذه اخلدمات اإلدارية املقدمة ذات جودة قليلة ملعايري اجلائزة. 
لة أو جودة متوسطة يف مجيع اجملاالت الفرعية  إن اخلدمات اإلدارية املساندة املقدمة من أفراد اجملتمع ذات جودة قلي -

 ملعايري اجلائزة. 
بدراسة حول " تطوير أداة لقياس إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل" كان   ، (2003وقام املوسوي )

العايل، أيضاً   اهلدف منها تطوير إدارة موضوعية لقياس درجة استيفاء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم 
التحق من صدق األداء وثباهتا وقابليتها للتطبيق يف املؤسسات الرتبوية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي بركنيه الكمي  

( عضوًا من  60والكيفي على أساس أنه اإلسرتاتيجية املناسبة لتحقيق أهداف البحث، وكانت عينة البحث تتكون من)
( عضو  625% من أفراد العينة اجملتمع األصلي الذي ضم)10البحرين حبيث مثل أفراد العينة أعضاء هيئة التدريس جبامعة 

( فقرة استوفت معايري الصدق والثبات وغطت أربعة جماالت أساسية يف  48تدريس وتضمن املقاييس يف صورته النهائية )
فيما تراوحت معامالت ثبات االتساق  ( 0.75(و)0.41إدارة اجلودة الشاملة وتراوحت معامالت اتساق الفقرات بني )

( وهي كلها دالة إحصائيًا مما حدا ابلباحث على ضوء هذه النتائج  0.91( و)0.73الداخلي للمقاييس الفرعية بني)
ابإلفادة من هذا املقياس يف حتديد إمكانية توظيف مبادئ غدارة اجلودة الشاملة وأفكارها يف مؤسسات التعليم العايل لغرض  

 ليات التعليم والتعلم وحتسني خمرجات التعليم وجتويد التعليم يف الدول اخلليجية والعربية . تطوير عم 
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لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل:   ( حبثه بعنوان " دارسة إمربيقية bomtain,2002وأجرى بومتني )
(   CSFsمنوذج مقرتح لسياق جملس التعاون اخلليجي" هدفت إىل شرح اخلصائص والتعرف على عوامل النجاح احلرجة ) 
حول إدارة  ابلنسبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل، ابلنسبة جمللس التعاون اخلليجي، كذلك مراجعة األدبيات 

، وابلتحديد الفئات السبع: القيادة والتخطيط  ابلدريج( كإطاراجلودة الشاملة. وقد استخدم الباحث معايري جائزة )مالكون 
االسرتاتيجي، والرتكيز على الطالب واألطراف املعينة واملعلومات والتحليل والرتكيز على العاملني وهيئة التدريس وإدارة عملية  

 النتائج: داء التنظيمي، وخلصت هذه البحث إىل جمموعة من  الدعم ونتائج األ 
 إن إدارة اجلودة الشاملة ميكن تطبيقها يف التعليم العايل بدول جملس التعاون اخلليجي.  -
  جملس التعاوناجلامعات يف  ت اجلودة، وقياداإن جامعات دول جملس التعاون اخلليجي هي يف املراحل املبكرة من حركة  -

 الوعي أبمهية حتسني اجلودة يف مؤسساهتم واالستعداد ملتابعتها. اخلليجي لديهم 
( بعنوان " مدى مالءمة بيئة قطاعات التعليم العايل  ALGHABBOOSI,2002,ويف دراسة قام هبا الغنبوصي ) 

التعليم العايل  وجامعة السلطان قابوس لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة"، هدفت إىل معرفة مدى مالءمة بيئة قطاعات 
بشكل عام وجامعة السلطان قابوس بشكل خاص؛ لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، ولتحقيق هذا اهلدف اقرتح الباحث  

اَراء أعضاء الكادر الوظيفي جلامعة السلطان قابوس وبيئة اجلامعة من    منوذجاً يتألف من مثانية مبادئ تستخدم الستكشاف 
ودة الشاملة فيها، وكانت طبيعة هذه البحث استكشافية ووصفية. وقد استخدم الباحث  أجل التوصل على إطار للج 

 ( ملبادىء النموذج املقرتح الثمانية. وقد أشارت نتائج هذه البحث إىل النتائج اآلتية: 30)على استبانة حتتوي 
 مببادئها.  ميكن تبين إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التعليم العايل يف حالة كان هناك التزام  -
وعدم وضوح   القرارات، هناك بعض املعيقات اليت تواجه جناحًا واملتمثلة يف عدم مشاركة املوظفني األقل رتبة يف اختاذ  -

املسؤوليات للوظائف العليا وعدم وضوح املعايري واإلجراءات الرمسية ابلنسبة لتلك اليت ترتبط بنظام املكافآت ونظم  
 العاملني. فضاًل عن ذلك غياب خطة اسرتاتيجية لتدريب الرتقية وقياس أداء العاملني  

 .    SQUيوجد هناك بنية حتتية ممتازة متكن من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف بيئة   -
قد يساعد اجلامعة على   TQMكشف حتليل البياانت الرئيسي أن فئات العينة الثالثة وافقت على أن االلتزام مببادىء  -

 حتسني خدماهتا وتقليل تكلفتها. 
 هلا سلطة اختاذ القرارات فيما يتعلق بتبين مبادىء إدارة اجلودة الشاملة.  فقط  SQUقيادة  وافقت عينة البحث على أن  -

 التعقيب على الدراسات السابقة  
تعددت هذه الدراسات تعبعا لطبيعة املشكلة، وتنوعت الدراسات فيها ومنها من درس املعوقات اإلدارية أو طبيق  

 الشاملة. مفهوم اجلودة الشاملة، أو حول إمكانية تطبيق معايري اجلودة، أو حول تطوير أداة لقياس أداة اجلودة 
 األردن. ن الدراسات السابقة أها كانت شاملة للجامعة اخلاصة يف ولكن ما مييز دراستنا ع 

 
 



 محمد حسن حماداتد.  ،  ربابعه  عمر عبد الرحيمد.            درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الخاصة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) اجمللد احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

49 

 : وأسئلته  بحث مشكلة ال
حظي التعليم العايل يف األردن خالل الفرتة املاضية اهتماًما ابجلودة وأنظمتها يف مؤسسات الدولة كما أن هناك  
إقبااًل متزايدا على التعليم العايل سوى اجلامعات احلكومية او اخلاصة وتعترب اجلامعات اخلاصة عنصرًا مهًما يف قطاع التعليم  

 التقليل مما يقدمة من املشاركة يف تعزيز االقتصاد األردين.   العايل يف األردن ال ميكن جتاهل أو 
من أهم املوجات الىت استحوذت على   Total Quality Management( TQMوتعد إدارة اجلودة الشاملة )

واملرغوبة يف  اهتمام كبري من قبل القادة واملديرين واملمارسني والباجثني واألكادمييني بوصفها إحدى املفاهيم األدارية السائدة 
الفرتة احلالية ويرتبط هذا املفهوم ابجلودة ذاهتا واليت تدل على جممل السمات اخلصائص واملميزات اليت تتعلق ابخلدمة  

( واذ وصفت أبهنا املوجه الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية  Blackmur,2004وابحتياجات املستفيدين الظاهرة والكامنة )
ت نتيجة للمنافسة العاملية الشديدة بني املؤسسات االنتاجية الياابنية من جهة واالمركية واالروبية من  وثورة احلواسييب ظهر 

واكدت   ( lotana& lavan,1993;Weeb& Bryant,1993)جهة اخرى وذلك للحصول على رضا املستهلك 
نظمات اليت تطبقها وذلك من خالل زايدة  معظم الدراسات ان تطبيق ادارة اجلودة الشاملة له انعكاسات اجيابية على اداء امل

االنتاجية وحتسن معدل الرحبية واخنفاض التكاليف وحتسني االداء احلايل وحتسني عالقات املوظفني وارتفاع مستوايت الرضا  
-Buter,1995الوظيفي لديهم وبوجود املؤشرات اليت تبني جدوى ادارة اجلودة الشاملة ازدادت سرعة انتشارها 

1996;Rao,et,al,1996).) ( 2008 )الصرايرة 
وتسعى اجلامعات  ولقد لقيت ادارة اجلودة الشاملة اهتماما كبريا من القيادات االدارية والباحثني واألكادميني، 

للوقوف على مدى تطبيقها ملعايري إدارة اجلودة الشاملة. وذلك من أجل حتسينها وتطويرها واالرتقاء هبا. كما تسعى وزارة  
لتعليم العايل أيضا على الوقوف على مدى تطبيق هذه املعايري يف اجلامعات الرمسية واخلاصة ولكن هذه البحث سيتم  ا

إجراؤها على اجلامعات اخلاصة. وحتديداً تكمن مشكلة البحث يف التعرف على درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف  
 فيها. ضاء هيئة التدريس اجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أع

 سؤال البحث:  
 ما درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟ 
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 أمهية البحث 
البحث من خالل تناوهلا ملعايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة وتربز أمهيته من خالل   ا تربز أمهية هذ

 النقاط اآلتية: 
البحث أمام صانعي القرار يف التعليم العايل وإدارة اجلامعات اخلاصة من حيث توفري املعلومات اليت   استكون نتائج هذ .1

 تساعد صناع القرار على التطوير والتحسني. 
 رفع مستوى األداء يف اجلامعات اخلاصة.  .2
 االطالع على جتربة اجلامعات اخلاصة يف تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة.  .3
 إثراء املكتبة األردنية والعربية والعاملية هبذا النوع من الدراسات.  .4
 تبىن عليها دراسات أخرى.  .5

 مصطلحات البحث: 
  املختلفة ومن تؤسس املتطلبات ابنظمة اجلودة يف املؤسسات  معايري اجلودة: هي جمموعة من املواصفات اليت

بداية مراحل تطبيق منهجية ادارة اجلودة الشاملة وذلك ملساعدة االدارة يف قياس النتائج الفعلية على   يف الضروري وضعها 
أساسها فبدون هذه املواصفات لن تتمكن املؤسسة من احلكم على ادائها واجنازها سواء اكان ذلك اثناء مرحلة التطبيق ام  

 ( 2004، )جودة بعدها  
 : حدود البحث 

 االتية: دود اقتصر البحث على احل
التعرف على درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات اخلاصة األردنية من وجهة نظر   املوضوعية: احلدود  -

 أعضاء هيئة التدريس. 
 اقتصر البحث على اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة   البشرية: احلدود  -
 احلدود املكانية: اقتصر البحث على اجلامعات اخلاصة يف االردن   -
  2015الدراسي خالل العاماحلدود الزمانية: مت تطبيق البحث   -
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 الطريقة واإلجراءات  
   :منهجية البحث 

رته على تزويدان ابملعلومات الضرورية؛ ومن مث حتليل هذه  مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لقد
 البحث. املعلومات وتفسريها للوصول إىل النتائج اليت أسهمت يف حتقيق أهداف 

جمتمع البحث وعينتها: تكون جمتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة يف األردن والبالغ  
% من جمتمع البحث مت اخذ جامعة من الشمال  10.مث أخذ الباحث العينة ابلطريقة العشوائية البسيطة 1500عددهم 

 الشرق. وجامعة من الوسط وجامعة من 
   : البحث  واتأد

ث على استبانة قام الباحث بتطويرها بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة اليت  اشتملت البح
فقرة عربت بكل فقرة منها عن أحد معايري   59تناولت جماالت إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات وقد تكونت االستبانة من 

أتكيد   –نتائج اجلودة  -رضا املستهلكني -القيادة  -املعلومات والتحليل  -اجلودة الشاملة وهي التخطيط االسرتاتيجي 
 اإلنتفاع ابملوارد البشرية ولإلجابة على الفقرات مت استخدام مقياس )ليكرت( اخلماسي.  -اجلودة يف اإلنتاج واخلدمات 

 االيت: وقد مت اعتماد تصحيح اداة البحث على النحو 
 منخفضة  مؤشرا على درجة  2,3-1املتوسط احلسايب الذي يقع بني 
 يعد مؤشرا على درجة متوسطة   3,7-2,3املتوسط احلسايب الذي يقع بني 
 مؤشرا على درجة عالية   5-3,7املتوسط احلسايب الذي يقع بني 

 صدق األداة 
مت التحقق من صدق األداة بعرضها على عشرة حمكمني من ذوي الكفاءة واخلربة واملختصني مبجال اجلودة الشاملة واإلدارة  

 ية من اجلامعات االردنية الرمسية واخلاصة. الرتبو 
 ثبات األداة 

مت التحقق من ثبات األداة ابتباع طريق االختبار وإعادة االختبار على عينة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  
أنفسهم مرة   اخلاصة من جمتمع البحث وبعد مضي ثالث أسابيع من التطبيق األول مث إعادة تطبيق األداة على أفراد العينة

ويعد هذا معامل ثبات مقبواًل إلجراء البحث كما مت احتساب معامل   (0.90أخرى وقد بلغ الثبات بني االختيار بني )
 ( وهي كذلك نسبة مقبولة. 0.85ألفا لالتساق الداخلي بني فقرات األداة وبلغ )  كرونباخ

 اإلحصائية املستخدمة: االساليب 
استخدم الباحث املتوسطات احلسابية ودرجة التطبيق ملعرفة استجاابت أفراد البحث على كل فقرة وكل جمال من جماالت  

 البحث. 
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 عرض ومناقشة نتائج سؤال البحث 
درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها "متت  " ما 

اإلجابة على هذا السؤال من خالل حساب املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على  
 اجملاالت ككل كما هي يف اجلدول اآليت: 

 املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق إلجاابت عينة البحث على اجملاالت ككل: (1ول )جد
 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  اجملال الرتبة  الرقم
 عالية  3.8 جمال القيادة 4 1
 عالية  4.1 جمال املعلومات والتحليل 1 2
 عالية  3.75 جمال التخطيط اإلسرتاتيجي  5 3
 عالية  4.0 االنتفاع ابملوارد البشرية جمال  2 4
 عالية  3.9 أتكيد اجلودة يف االنتاج  3 5
 متوسطة  3.6 جمال نتائج اجلودة  6 6
 متوسطة  3.5 جمال رضى املستهلكني 7 7

 عالية  3.8 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي
( أن املتوسطات احلسابية العامة الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جماالت البحث  1يتضح من اجلدول )

( حيث احتلت االستجاابت األكثر يف  4.1-3.5( وبدرجة تطبيق عالية تراوحت ما بني )3.8السبعه ومبتوسط كلي )
  االنتاج( ويليه جمال )أتكيد اجلودة يف  عالية.طبيق ( وبدرجة ت4.1والتحليل( مبتوسط حسايب وقدره ) جمال )املعلومات 

( وبدرجة تطبيق  3.8( وبدرجة تطبيق عالية. ويليه جمال )القيادة( ومبتوسط حسايب وقدره )3.9ومبتوسط حسايب قدره )
( وبدرجة تطبيق عالية ويليه جمال )نتائج اجلودة(  3.75االسرتاتيجي( ومبتوسط حسايب قدره )  )التخطيط عالية. ويليه جمال 

ومبتوسط   املستهلكني(  )رضا واحتلت االستجاابت االقل جمال  متوسطة.( وبدرجة تطبيق 3.6ومبتوسط حسايب وقدره )
ت أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات  ( وبدرجة تطبيق متوسطة. ولقد توصلت النتائج إىل أن تصورا3.5حسايب وقدره )

اخلاصة يف األردن مبعايري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة كانت بدرجة عالية على اجملاالت ككل. وميكن تفسري ذلك على أساس  
  أن إدارة اجلودة الشاملة من االجتاهات احلديثة واليت القت اهتماًما من إدارة اجلامعات اخلاصة واليت اعتربت ذلك أسلوابً 
شاماًل للتطوير التنظيمي. وكذلك ميكن تفسري ذلك على أن وزارة التعليم العايل يف األردن تسعى إىل بناء إسرتاتيجية لتطبيق  
إدارة اجلودة الشاملة وذلك لتطوير الكفاءات يف اجلامعات وتوجيهها حنو خدمة اجلامعة واجملتمع وتعزيز التنمية االقتصادية  

( يف  2004) دراسة املغينزاون بني اجلامعات اخلاصة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة واالجتماعية وتشجيع التع 
 التطورات حنو إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة. 
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 (                )القيادةعرض ومناقشة نتائج اجملال االول 
 احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال االول )القيادة(  ت املتوسطا (: 2جدول )

 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبة  الرقم

1 1 
تعمل اجلامعة على حتليل الشكاوى اليت تصدر من املوظفني 

 عالية  4.5 حلها. والطالب وتسعى يف 

2 8 
تتخذ إدارة اجلامعة اإلجراءات التصحيحية ملا يعرتضها من مشاكل 

 متوسطة  3.3 بشكل فوري ودون أتجيل.

 عالية  4.4 توفر اجلامعة فرق عمل تسهم يف حل املشكالت الطارئة.  2 3

4 9 
أغلب املشاكل اليت كانت تعرتض تطوير أدائي يف املاضي مت حلها 

 متوسطة  2.9 الكلية.من قبل إدارة 

 عالية  3.9 به. يطلب منك اقرتاحات تسهم يف تطوير العمل الذي تقوم  3 5

6 4 
أشعر بتحرر وعدم اخلوف عند مناقشة املشاكل أو املشاعر السلبية  

 عالية  3.8 عند مديري

7 5 
مديري ثقة كاملة يف قدرات زمالئي عند أدائهم لعملهم  يظهر 

 متوسطة  3.6 بشكل جيد. 

 متوسطة  3.4 مثال. توجد عالقات بني زمالء العمل خارج اجلامعه جلسات عشاء  7 8

9 6 
يعلمين مسؤويل بني فرتة وأخرى عن تكرار االخطاء يف ادائي من  

 متوسطة  3.5 خالل إستمارة يظهر فيها هذا التكرار. 

10 7 
عملت إداريت على تدرييب يف عمل خمططات بيانية تساعدين يف  

 متوسطة  3.4 تطوير أدائي. 

11 5 
تطوير األداء تزودان اجلامعة برسوم بيانية تصنف املشاكل اليت تعرتض 

 متوسطة  3.6 بناء على أمهيتها. 

 عالية  3.8 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال )القيادة(  2يتضح من خالل اجلدول )

( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األكثر  3.8( ومبتوسط حسايب كلي )  4.5-3.4قد تراوحت ما بني ) 
ني والطالب وتسعى يف حلها ( مبتوسط حسايب وقدره  الفقرة  )تعمل اجلامعة على حتليل الشكاوى اليت تصدر من املوظف 

( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األقل الفقراتن اللتان تنصان على التوايل ) توجد عالقات بني زمالء  4.5)
ئي  العمل خارج اجلامعة جلسات عشاء مثال(  )عملت  إداريت على تدرييب يف عمل خمططات بيانية تساعدين يف تطوير أدا

على   ( 6، 5، 3)( وبدرجة تطبيق متوسطة . وحصلت الفقرات 3.4( واللتان حصلتا على متوسط حسايب وقدره ) 
( وبدرجة تطبيق عالية . كما حصلت ابقي فقرات اجملال على درجة   3.8 ، 3.9 ،4.4) متوسطات حسابية على التوايل 

ة بدرجة عالية وميكن تفسري ذلك أن اجلامعه تعاجل ما  تطبيق متوسطة وميكن القول أن استجاابت عينة البحث كانت مطبق
يقدم هلا من مشاكل بشكل فوري وتسعى إىل حل هذه املشكالت وهذا يدل على وضوح األنظمة والتعليمات يف  
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اجلامعات اخلاصة وكذلك أن اجلامعات اخلاصة حتاول أن ترتقي إبدارهتا وخمرجاهتا حيث تسعى إىل بناء مسعة للجامعة  
بة للفقرات اليت حصلت على درجة متوسطة ويبدو أن هناك ضعف يف استخدام الرسوم البيانية يف قياس اداء العمل  وابلنس

 وكذلك مل تكن العالقات االجتماعية كما جيب ان تكون بدرجة عالية. 
 والتحليل(  )املعلوماتجمال   ومناقشة نتائج عرض 
املعلومات  )الثاين املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق إلستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال : (3) جدول

 والتحليل( 

املتوسط  الفقرة  الرتبة  الرقم
 احلسايب 

درجة 
 التطبيق

1 7 
 تشركين إدارة جامعيت يف استخدام التقنيات اإلحصائية ملراقبة جودة العمل. 

 متوسطة  3.5 

 عالية  3.8 فيها.توفر اجلامعة نظام حديث لتبادل وتداول املعلومات وتدفقها بني األقسام املختلفة  5 2
 عالية  4.6 بياانت. توجد قاعدة معلوماتية تساعد يف تسهيل ما يريد املوظف من  1 3
 عالية  4.5 املستمر. .تعمل اجلامعة على حتديث بياانهتا ومعلوماهتا ذات العالقة هبا ملواكبة التغري  2 4

5 3 
توفر إدارة اجلامعة استمارات للموظفني تساعدهم يف تنظيم وتسجيل البياانت واملعلومات 

 اليت ختدم تطوير العمل. 
 عالية  4.3

 عالية  3.9 تعاجل جامعيت املشكالت األكثر أمهية وحسب أولوايهتا من حيث اخلسائر النامجة. 4 6

بيانية تصنف األسباب اليت تساهم أبكرب قدر يف حدوث املشاكل تصمم جامعيت رسوم  6 7
 اليت تعرتض تطور األداء.

 عالية  3.7

 عالية  3.8 عملك.تتعرض إىل النقد والتوجيه أحياان مما يقلل من محاسك وإيداعك يف جتويد  5 8
 عالية  4.1 الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــياملتــــــــــــوســـــــــــط 

( أبن املتوسطات احلسابية  3عرض ومناقشة نتائج اجملال الثاين ) املعلومات والتحليل( يتضح من خالل اجلدول )
( ومتوسط   4.6-3.5الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال ) املعلومات والتحليل( قد تراوحت ما بني )

كثر الفقرة ) توجد قاعدة معلوماتية تساعد يف تسهيل ما  ( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األ 4.1حسايب كلي )
( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت االستجاابت األقل الفقره اليت تنص  4.6يريد املوظف من بياانت( ومبتوسط حسايب وقدره )

( وبدرجة  3.5على)تشركين إدارة اجلامعة يف استخدام التقنيات اإلحصائية ملراقبة جودة العمل( ومبتوسط حسايب وقدره)
تطبيق متوسطة أما ابقي فقرات هذا اجملال فقد حصلت على درجة تطبيق عالية وميكن القول أن استجاابت أفراد عينة  
البحث كانت مطبقه بدرجة عالية يف هذه الفقرة وميكن تفسري ذلك أن اجلامعات توفر قاعدة بياانت وتعمل على حتديثها  

على املوظفني استخدامها وكذلك استخدام التقنيات اإلحصائية وتوفر اجلامعة كل ما   لتبادل املعلومات بني األقسام ويسهل
يطلب مبحتوى فقرات هذا اجملال وهذا يدل أن اجلامعات اخلاصة تسعى للمنافسة وكذلك سرعة عملها لتوفري الوقت واجلهد  

 على طالهبا وموظفيها. 
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    االسرتاتيجي(  )التخطيطعرض ومناقشة نتائج اجملال الثالث 
التخطيط  )الثالث املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال : (4جدول )

 االسرتاتيجي( 
 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبه  الرقم

1 1 
تعمل إدارة اجلامعة على إاثريت وجذب اهتمامي حنو حتسيين  

 لعملي ابستمرار. 
 عالية  4.4

2 2 
تعمل جامعيت ابستمرار على تطوير عالقاهتا مع اهليئات  

 والوزارات املختلفة يف اململكة. 
 عالية  4.2

3 2 
توجد خطط تضعها جامعيت ملساعدة الوزارات واهليئات يف 
اململكة لتطوير مقدراهتا على توريد طالب ذوي مستوى عايل 

 إىل سوق العمل. 
 عالية  4.2

توجد قنوات ذات كفاءة عالية يف االتصال بني اجلامعة   3 4
 والوزارات واهليئات املختلفة يف اململكة. 

 عالية  4.1

تتجلى يل االهداف والسياسات اليت تسري عليها جامعيت   8 5
 بوضوح. 

 متوسطه  3.2

6 7 
إن ما وضعته اجلامعة من أهداف يف كافة اجلوانب للعام  

 احلايل حتقق مجيعها. الدراسي 
 متوسطه  3.4

 متوسطه  3.5 هتتم اجلامعة يف موضوع التميز والتفوق على اآلخرين. 5 7
 متوسطه  3.3 تسعى اإلدارة يف أن جتعل اجلامعة مكان جيد للعمل.  6 8

9 5 
توجد مكافآت مالية لألشخاص الذين يقدمون مقرتحات 

 جديدة. 
 متوسطه  3.5

10 4 
لقد تعلمت خالل فرتة وجودي يف اجلامعة أن أصف أدائي يف 
القسم الذي أان أعمل به ابستخدام احلاسب اآليل يف شكل  

 ، أعمدة، دوائر.بيانية، خطوطخمططات 
 متوسطة  3.6

 عالية  3.75 الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــياملتــــــــــــوســـــــــــط 
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال )التخطيط  4يتضح من خالل اجلدول )

( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت  3.75( ومتوسط حسايب كلي )4.4 -3.2االسرتاتيجي( قد تراوحت ما بني )
 وجذب اهتمامي حنو حتسيين لعملي ابستمرار(  إدارة اجلامعة على إاثريت  )تعملاالستجاابت األكثر الفقرة اليت تنص على 

يل   )تتجلىواحتلت االستجاابت االقل الفقرة اليت تنص على  عالية.( وبدرجة تطبيق 4.5ومبتوسط حسايب وقدره )
وحصلت   متوسطه.( وبدرجة تطبيق 3.2األهداف والسياسات اليت تسري عليها جامعيت بوضوح( ومبتوسط حسايب وقدرة )

جامعيت ابستمرار على تطوير عالقتها مع اهليئات والوزارات   )تعمل ى درجة عالية من التطبيق وتنص على ثالث فقرات عل
خطط تضعها جامعيت ملساعدة الوزارات واهليئات يف اململكة لتطوير مقدراهتا على ختريج طالب   اململكة. )توجداملختلفة يف 
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قنوات ذات كفاءة عالية يف االتصال بني اجلامعة والوزارات واهليئات املختلفة   )توجدذوي مستوى عايل إىل سوق العمل(، 
يق متوسطة وبشكل عام فقد حصل هذا اجملال على  يف اململكة(. أما ابقي فقرات هذا اجملال فقد حصلت على درجة تطب 

درجة عالية يف التطبيق يف مضمون فقرات هذا اجملال. وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة تعمل على جذب انتباه املوظف  
ق  حنو عمله وحتسينه وتطويره وكذلك تعمل على التخطيط مع اهليئات والوزارات املختلفة ابململكة وذلك من أجل التنسي

لتبادل اخلدمة وخدمة الطرفني والنهوض ابجلامعة. كما أن هناك جمموعة من الفقرات اليت جاءت بدرجة متوسطة وهذا يعين  
أن اجلامعات اخلاصة ما زالت مبضمون هذه النقاط بدرجة تطبيق متوسطة وحباجة إىل االرتقاء هبا لتصل إىل درجة عالية.  

وكذلك   األداء.داف اجلامعه للعاملني واستخدام احلاسب اآليل يف وصف ومنها استخدام االحصاء وكذلك توضيح أه
االهتمام مبوضوع التميز والتفوق. وعلى إدارة هذه اجلامعات العمل على االرتقاء، ومبضمون هذه الفقرات اليت جاءت  

 على اجلامعات أن تدرس  بدرجة متوسطة لتصل إىل درجة عالية من معايري اجلودة وتفعيلها بدرجة أكرب مما هي عليه فمثال 
موضوع املكافآت املادية على من يقدم تطوير وميكن أهنا تستخدم أساليب أخرى غري اجلوائز املادية هذا وقد اتفقت هذه  

 (. 2004النتيجة مع دراسة الغميز)
   البشرية(ابملوارد   )االنتفاععرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابجملال الرابع    

  )االنتفاعاملتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت افراد عينة البحث على فقرات اجملال الرابع  : (5جدول )
 ابملوارد البشرية( 

املتوسط  الفقره  الرتبه  الرقم
 احلسايب 

 درجة التطبيق

 عالية  4.5 تؤمن إدارة جامعيت وتقتنع أبمهية إكساب موظفيها جرعات تدريبية يف جمال عملهم. 2 1
 متوسطه  3.4 يوجد تقييم مستمر يف جامعيت ملدى حاجيت وزمالئي للتدريب حىت نقدم ما هو أفضل. 6 2
 عالية  4.7 الكلية. أشارك يف وضع أهداف لربامج التدريب اليت تعد يف  1 3
 متوسطة  3.3 تستقدم جامعيت خرباء من اخلارج لكي يسهموا يف تطوير األداء بداخلها.  7 4
 عالية  4.4 أغلب االقرتاحات اليت يقدمها زمالئي يف العمل يتم تطبيقها وترى النور.  3 5

6 5 
من األساليب اليت اكتسبتها أثناء عملك يف هذه اجلامعة أن حتدد ما يصادف من 

 مشاكل حتديدا دقيقا وتعرف األسباب وحتدد السبب الرئيسي. 
 عالية  3.9

 عالية  4.3 واحلوار خالل االجتماعات اليت تعقدها اجلامعة. يرتك لك حرية اإلبداع  4 7
 عالية  4.0 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي

ابملوارد   جمال )االنتفاع( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات 5يتضح من اجلدول )
( وبدرجة تطبيق عالية. واحتلت االستجاابت  4.0ومتوسط حسايب كلي ) ( 4.5 – 3.3وقد تراوحت ما بني ) البشرية( 

(  4.7يف وضع أهداف الربامج التدريبية اليت تعد يف الكلية( ومبتوسط حسايب وقدره ) )أشاركاألكثر الفقرة اليت تنص على 
جامعيت خرباء من اخلارج لكي يسهموا يف   )تستقدموبدرجة تطبيق عالية. واحتلت االستجاابت االقل الفقرة اليت تنص على 

( على درجة تطبيق  2حصلت فقرة )( وبدرجة تطبيق متوسطة و 3.3ومبتوسط حسايب وقدره ) بداخلها(تطوير األداء 
ابقي   أفضل( أما تقييم مستمر يف جامعيت ملدى حاجيت وزمالئي للتدريب حىت نقدم ما هو  )يوجد متوسطة واليت تنص على 
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فقرات هذا اجملال فقد حصلت على درجة تطبيق عالية . وهذا يدل على أن العاملني يف اجلامعات اخلاصة يشاركون بوضع  
هتتم إدارة اجلامعات يف اقرتاحات العاملني حيث أن   كبرية وكذلكوىل موضع التدريب للعاملني أمهية  األهداف وكذلك ت

  االجتماعات. معظمها يرى النور حسب رأي افراد عينة البحث كما أن يف اجلامعات اخلاصة حرية اإلبداع واحلوار خالل 
ولكن هناك بعض الفقرات جاءت بدرجة   بدقة.د اسباهبا وهناك حبث للمشاكل اليت تعرتي العاملني ومن مث حتديدها وحتدي

خالل حمتوى الفقرات ويوجد تقييم مستمر يف جامعيت ملدى حاجيت وزمالئي للتدريب ـــــــــــ فإن التقييم   متوسطة. فمن تطبيق 
مد على ذلك من خالل  مل يكن بدرجة عالية وكذلك ستقدم جامعيت خرباء من اخلارج ـــــــــ وهذا يدل على أن اجلامعه تعت

 مدربني من الداخل وعلى إدارة اجلامعات العمل لرفع فاعلية الفقرات اليت كانت بدرجة تطبيق متوسطة. 
 عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابجملال الرابع )أتكيد اجلودة يف اإلنتاج(    

أتكيد  ) اخلامس املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال  : (6جدول )
 االنتاج( اجلودة يف 

 درجة التطبيق املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبة  الرقم

1 5 
توفر اجلامعة اختبارات قبلية لتحديد مستوى الطالب املقبولني  

 متوسطة  3.3 لقياس كفاءهتم. 

2 1 
تعرضت الختبار عند قبويل كموظف يف اجلامعة حيدد قدرايت 

 عالية  4.7 وإمكانيايت. 

3 4 
حتدد جامعيت يف كل سنة براجمها الدراسية وفق احتياجات سوق 

 متوسطة  3.4 العمل. 

 متوسطة  3.6 توفر اجلامعة كل االحتياجات اليت تسهم يف تطوير أدائي وحتسينه.  2 4

5 3 
تعودت على ضبط أدائي من العمل ابستمرار وسعيت دائما على  

 تصويب اخطائي 
 متوسطة  3.5

6  
تعودت على تسجيل األفكار اليت تطرح أثناء االجتماع ومراجعتها  

 بعد انتهائه. 
  

 عالية  3.9 الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــياملتــــــــــــوســـــــــــط 
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال ) أتكيد اجلودة يف  6تضح من اجلدول )ي

االستجاابت  ( وبدرجة تطبيق عالية واحتلت 3.9( ومبتوسط حسايب كلي) 4.7 – 3.3اإلنتاج( قد تراوحت ما بني )
(  4.7األكثر الفقرة )تعرضت الختبار عند قبويل كموظف يف اجلامعة حيدد قدرايت وإمكانيايت( ومبتوسط حسايب وقدره )

وبدرجة تطبيق عالية وهذا يدل على أن اجلامعات تركز على موضوع  التعيني وتليه جل االهتمام من أجل تدعيم عملية  
األقل الفقرة اليت تنص على )حتدد اجلامعة اختبارات قليلة لتحديد مستوى الطالب   واحتلت االستجاابت ،التقومي املستمر
( وبدرجة تطبيق متوسطة وهذا يدل على أن اجلامعة مل تصل حلد اآلن إىل  3.3ومبتوسط حسايب ) كفاءهتم( املقبولني لقياس  

بيق متوسطة يف مضمون الفقرات  درجة عالية يف تطبيق مضمون هذه الفقرة. وكذلك حصلت ثالث فقرات على درجة تط
اآلتية ) توفر كل االحتياجات اليت تسهم يف تطوير أدائي وحتسينه وضبط أداء العاملني ابستمرار وتصويب األخطاء وحتدد  
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جامعيت يف كل سنه براجمها الدراسية وفق احتياجات السوق ( وكل هذه املضامني ما زالت بدرجة متوسطة من التطبيق  
امعات اخلاصة أن ترفع درجة التطبيق مبضامني هذه الفقرات إىل درجة عالية حيث يبدو عدم االهتمام هبا  وعلى إدارة اجل

ابلقدر الكايف كما أن املوظف تعود على كتابة أفكاره وطرحها بعد االجتماع وهذا يسجل للجامعات اخلاصة حيث دربت  
  االجتماعات من اقرتاحات وأفكار. العاملني على هذه املهارة مما يدل على املتابعه ملا يدور يف

 )نتائج اجلودة(     عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابجملال اخلامس 
نتائج  ) اخلامس املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال  : (7جدول )

 اجلودة( 
 التطبيقدرجة  املتوسط احلسايب  الفقرة  الرتبه  الرقم
 عالية  3.8 تتوفر لدي الرغبة العالية لتحسني أدائي ابستمرار 1 1
 متوسطة  3.6 وأخرى.يفحص املسؤولون يف اجلامعة أدائي يف العمل ما بني فرتة  2 2
 متوسطة  3.6 يوجد تقييم للمقرتحات اليت يقدمها املوظفون يف اجلامعة.  2 3
 متوسطة  3.6 له. تضع إدارة اجلامعة معايري لنوع اخلدمات اليت يقدمها القسم التابع  2 4

تتطوع أحياان من ذاتك يف االجتماع بزمالئك ويشاركك زمالؤك هذا  3 5
 التطوع يف بعض االحيان. 

 متوسطة  3.5

 متوسطة  3.4 أنت راض على األفراد الذين جتتمع معهم وحترتم دائما أرائهم.  4 6

7 2 
تشعر برضى عن األشخاص الذين يشرتكون يف حل املشكالت اليت 

تعرتض تطوير األداء يف جامعتتك وترى أهنم مناسبني حلضور مثل 
 االجتماعات. هذه 

 متوسطة  3.6

على إشراكك يف فريق عمل عملت اجلامعة خالل تواجدك للعمل هبا  3 8
 لوضع تطورات معينة جلودة األداء فيها. 

 متوسطة  3.5

 متوسطة  3.6 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي
( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات جمال )نتائج  7)اجلدول يتضح من خالل 

( وبدرجة متوسطة من التطبيق واحتلت  3.6ومتوسط حسايب كلي وقدره ) (3.8 -3.4قد تراوحت ما بني ) اجلودة(
وقدره  ر( ومبتوسط حسايب االستجاابت األكثر الفقرة اليت تنص على )تتوفر لدي الرغبة العالية لتحسني أدائي ابستمرا

وهذا يدل على أن العاملني لديهم الرغبة يف حتسني عملهم وإن دل ذلك فإمنا يدل على أن   عالية.( وبدرجة تطبيق 3.8)
العاملني يف اجلامعات اخلاصة لديهم الرغبة يف التحسني وهذا ما ينجح تطبيق معايري إدارة اجلودة وابلتايل مزيد من النجاح  

ا يدل كذلك على اهتمامهم أبنفسهم للحصول على مزيد من النجاح. واحتلت االستجاابت األقل الفقرة اليت  واإلبداع ومم
( وبدرجة تطبيق  3.4)قدرة تنص على )أنت راض على األفراد الذين جتتمع معهم وحترتم دائما أرائهم.( ومبتوسط حسايب 

طة وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة ما زالت يف درجة  وابقي فقرات هذا اجملال أيضا حصلت على درجة متوس متوسطة.
متوسطة يف تطبيق معايري مضمون هذه الفقرات وهي  )يفحص املسؤولون يف اجلامعة أدائي يف العمل ما بني فرتة وأخرى( ،  

اليت يقدمها القسم  )يوجد تقييم للمقرتحات اليت يقدمها املوظفون يف اجلامعة( ، )تضع إدارة اجلامعة معايري لنوع اخلدمات 
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التابع له (، )تتطوع أحياان من ذاتك يف االجتماع ويشاركك زمالؤك هذا التطوع يف بعض األحيان.( ،  )تشعر برضا عن  
األشخاص الذين يشرتكون يف حل املشكالت اليت تعرتض تطوير األداء يف جامعتك وترى أهنم مناسبني حلضور مثل هذه  

الل تواجدك للعمل هبا على إشراكك يف فريق عمل لوضع تطورات معينة جلودة األداء  االجتماعات(، )عملت اجلامعة خ 
فيها( ، وعلى إدارة اجلامعات اخلاصة أن تويل مضمون هذه الفقرات كل العناية وذلك لرفع درجة تطبيقها من درجة متوسطة  

 إىل درجة عالية من أجل املنافسة واإلبداع وأتدية رسالتها . 
 رضا املستهلكني(   ) السادس نتائج املتعلقة ابجملال عرض ومناقشة ال

رضا  )السادس  املتوسطات احلسابية والرتبة ودرجة التطبيق الستجاابت أفراد عينة البحث على فقرات اجملال : (8جدول )
 املستهلكني( 

 الفقرة  الرتبة  الرقم
املتوسط 
 احلسايب 

 درجة التطبيق

تقدم هلم  عماتقوم إدارة اجلامعة بتحديد درجة رضا الطالب واملوظفني  3 1
 من خدمات 

 متوسطة  3.5

تسعى إدارة اجلامعة من خالل وسائل اتصاهلا بك على التعرف عل  4 2
 احتياجاتك املستقبلية يف الوظيفة. 

 متوسطة  3.4

 متوسطة  3.1 العملتشركين إدارة جامعيت يف عملية التخطيط املتعلقة بيسر  6 3
 متوسطة  3.3 تسهم إدارة جامعيت يف حل مشكالت موظفيها وطالهبا بسرعة وإتقان.  5 4

تستفيد اجلامعة من نظام التغذية العكسية لقياس رضاك ورضا الطالب  2 5
 وسوق العمل. 

 متوسطة  3.6

 عالية  3.8 اجلامعة. يوجد معايري مناسبة لتقييم تطور أدائي يف العمل من قبل إدارة  1 6
 متوسطة  3.3 متنحين اجلامعة مكافآت مالية عندما تشعر بتحسن إنتاجي.  5 7

8 2 
يوجد حتفيز معنوي داخل اجلامعة لكل من يسهم يف تطوير أدائه مثل  

 كلمات الشكر والثناء ........اخل. 
 متوسطة  3.6

 متوسطة  3.3 ومقرتحاهتم. تشجع إدارة الكلية املوظفني على إبداء آرائهم  5 9
 متوسطة  3.5 املتــــــــــــوســـــــــــط الـــــــــــــكــــــــلـــــــــــي

  )رضا ( أبن املتوسطات احلسابية الستجاابت أفواج عينة البحث على فقرات جمال 8يتضح من اجلدول )
( وبدرجة تطبيق متوسطة. واحتلت  3.5( ومتوسط حسايب كلي )3.8 – 3.1املستهلكني( قد تراوحت ما بني )

يف العمل من قبل إدارة اجلامعة( ومبتوسط   االستجاابت األكثر الفقرة اليت تنص على )يوجد معايري مناسبة لتقييم تطور أدائي 
( وبدرجة تطبيق عالية وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة تضع معايري من أجل تقيم تطور أداء العمل  3.8حسايب )

والعاملني وهذا ما عربت عنه أراء عينة البحث على اإلجابة على حمتوى الفقرة. أما ابقي فقرات هذا اجملال جاءت بدرجة  
طة وهذا يدل على أن اجلامعة يف مضمون فقرات اجملال ما زالت يف درجة متوسطة وهي الفقرات )تقوم إدارة اجلامعة  متوس 

بتحديد درجة رضا الطالب واملوظفني عن ما تقدم هلم من خدمات(، )تسعى إدارة اجلامعة من خالل وسائل اتصاهلا بك  
)تشركين إدارة جامعيت يف عملية التخطيط املتعلقة بيسر العمل(،   على التعرف عل احتياجاتك املستقبلية يف الوظيفة( ،
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)تسهم إدارة جامعيت يف حل مشكالت موظفيها وطالهبا بسرعة وإتقان (، )تستفيد اجلامعة من نظام التغذية العكسية  
، )يوجد حتفيز  لقياس رضاك ورضا الطالب وسوق العمل(، )متنحين اجلامعة مكافآت مالية عندما تشعر بتحسن إنتاجي ( 

معنوي داخل اجلامعة لكل من يسهم يف تطوير أدائه مثل كلمات الشكر والثناء ........اخل( ، )تشجع إدارة الكلية  
املوظفني على إبداء آرائهم ومقرتحاهتم (. ولذلك على إدارة اجلامعة أن تويل كل االهتمام حملتوى فقرات اجملال أعاله وذلك  

جة تطبيقها إىل درجة عالية وهذا يدل على أن اجلامعات اخلاصة يف حمتوى هذه الفقرات ليست  من أجل العمل على رفع در 
ابملستوى املطلوب من التطبيق من حيث حتديد درجة رضى الطالب واملوظفني واملشاركة يف عملية التخطيط واملسامهة يف  

 كذلك التشجيع على إبداء الرأي وتقدمي املقرتحات. املالية واحلوافز املعنوية واملادية و  واملكافآت حل مشكالت املوظفني 
ولذلك على إدارة   اخلاصة.وأخريا البد من القول أن رضا املستهلكني مل يكن ابلدرجة املطلوبة عن أداء عمل اجلامعات 

 رسالتها. اجلامعات اخلاصة إعادة النظر من أجل حتقيق رضا املستهلكني من أجل املنافسة واحملافظة على حتقيق  
 نتائج البحث 

 اآلتية: خلصت البحث إىل النتائج 
 عالية. إن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن جاءت بدرجة تطبيق  .1
واملعلومات والتحليل،   جماالت القيادة،إن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات اخلاصة يف األردن يف  .2

 والتخطيط االسرتاتيجي، واالنتفاع ابملوارد البشرية، وأتكيد اجلودة يف اإلنتاج جاءت بدرجة تطبيق عالية. 
جلامعات اخلاصة يف األردن يف اجملاالت وأتكيد نتائج اجلودة، ورضا  إن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف ا .3

 املستهلكني جاءت بدرجة تطبيق متوسطة. 
 التوصيات

 إعالمي. نشر الوعي مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة وآلية تطبيقها يف اجلامعات اخلاصة من خالل برانمج   .1
 الشاملة. إميان إدارة اجلامعات اخلاصة بفلسفة اجلودة  .2
 عدم االهتمام ابلرحبية بدرجة كبرية تتعارض مع معايري اجلودة.  .3
لشاملة لرفع درجة التطبيق يف اجملاالت اليت جاءت بدرجة  تدريب العاملني يف اجلامعات اخلاصة على إدارة اجلودة ا .4

 متوسطة. 
 : العربيةاملراجع  أوال :  
إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خدمات التعليم العايل من اجل التحسني  ( 2012جعفر عبدهللا، ) دريس،

  ة ابخلرمه. جمل. دراسة حالة فرع جامعة الطائف املستمر وضمان جودة املخرجات واحلصول على االعتمادية 
العدد   الثالث،اجمللد  والتكنولوجيا، أماراابك، جملة علمية حمكمة تصدر عن األكادميية األمريكية العربية للعلوم 

   62ص -39ص  السابع،
 والتوزيع. دار املسرية للنشر  عمان، االردن: . إدارة اجلودة الشاملة(. 2000محود، خضري كاظم.)

 االردن ، دار وائل للنشر والتوزيع .  :عمانادارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات (  2004جودة، حمفوظ )
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تقدير درجة جودة اخلدمات اإلدارية املساندة يف اجلامعات األردنية  (.  2004اخلطيب، أمحد واخلطيب ، رداح. )
 حبث غري منشور، كلية الرتبية، جامعة الريموك، إربد: األردن.  . احلكومية ابستخدام معايري جائزة ابلدرج

.عمان،  إدارة اجلودة الشاملة (. 2001الدرادكة، مأمون والشليب، طارق واحليصات، خالد وصربي، عزام ويوسف، توفيق.)
 األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع. 
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 : ابللغة العربية  ص البحث ستخلم
ومن مث اجتهه البحهث احلها   خبصائص أطفال الروضة،هتمام واال ابلتدخل املبكر،هتمام يف السنوات احلديثة تطور اال        

معههدالت اشتشههار اضههطرار التصههرع واههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، لههدك أطفههال الروضههة، و هه ل   ىللتعههرع  لهه 
معههدالت االشتشههار لههدك أطفههال الروضههة الهه  ور وا على والتعههرع  لههى الفههروا لههر أطفههال الروضههة الهه  ور الكشههع  ههن 

أشثى، من الروضات  (314) ذ ر، و (387) طفاًلى منهم (701) ينة مشلت    ى. أجريت البحث  لوا عل يف االضطرالر
مت اسهتددام مدياسهر لالضههطراابت السهلو ية اةارجيهة مهن ل ههدا  البا ثهة مةهور  املعلمههة : . احلكوميهة واههليهة يدينهة البا ههة

يهاس االشداا ية ى واملد -قصور االشتبا، -يديس املدياس اهول اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، مارمل النشامل
أن أ لهى معهدل أوضهحت النتهائج تتبع البحث املنهج الوةهف  املسهح . ولعهد املعااهة اال صهائية . الثاين اضطراه التصرع

اضههطراه اههرمل يليههها  هه    %( 2.28)لنسهبة  (16) اشتشهار هههو لالضههطراابت املتالدمههة لههدك العينهة  كههل  يههث للهه   ههد ها
تضه  أن معهدالت اشتشهار االضهطراابت السهلو ية ماضهطراه اهرمل النشهامل .  مها االنشامل املصحوه لدصور االشتبها، املدهتل 

املصحوه لدصور االشتبا، واضطراه التصرع  لدك ال  ور تفوا معدالت االشتشار لدك ا عل. وتوجد اروا ذات  اللة 
والتصرع لر   يف متوسطات  رجات اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  0.01)ا صائية  ند مستوك الداللة  

 ال  ور وا عل من أطفال الروضة لصاحل ال  ور. 
 الروضة. أطفال ،اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، ،اضطراه التصرعالكلمات املفتاحية: 
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Prevalence of Behavior Disorders and Hyperactivity Accompanied by Attention 

Deficit Among Kindergarten children in Al-Baha City 

Abstract:     

In the last years, the interest of early interventions, and characteristics of kindergarten 

children have developed. Therefore, this study aimed to identify the prevalence of 

behavior disorders and hyperactivity accompanied by attention deficit among 

kindergarten children, detecting prevalence rates for male and female kindergarten 

children, as well as, identifying the differences between male and female kindergarten 

children in the two disorders. The study sample consisted of (701) children, (387 males 

and 314 females) from the governmental and private kindergartens in Al- Baha city. The 

external behavioral disorder scales were used by the researcher (teacher's form), the first 

scale attention deficit hyperactivity disorder (hyperactivity - attention deficit – 

impulsivity) and the second scale conduct disorder. The study utilized the descriptive 

survey method. After statistical treatment, the results showed that the highest prevalence 

rate is for syndrome disorders in the sample as a whole, as it reached (16) by (2.28%), 

followed by a pattern of hyperactivity disorder accompanied by mixed attention. It was 

also found that the prevalence rates of behavioral disorders (hyperactivity disorder 

accompanied by attention deficit and behavior disorder) in males exceeded the 

prevalence rates in females. There were statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) in the mean of degrees of disorders of hyperactivity accompanied by 

lack of attention and behavior between males and females of kindergarten children in 

favor of males. 

Keywords: conduct disorder, attention deficit hyperactivity disorder, kindergarten 

children. 
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 :البحث مقدمة
املدتلفة،  تغريات سريعة يف مظاهر النمو  االيت حتدل ايه املهمةمرا ل النمو  ك د لتعد مر لة الطفولة املبكر    
  ؛ ذا تعثر أي مظهر منهم ترتب  ليه مشكالت ال دة يف النمو يف املرا ل التاليةلوالعدل  واالشفعا  واالجتما  . و  ااسم 

 طفال هبا ملرا ل النمو التالية.   دا  اهل و يفية ل ا يوجد اهتمام خاص لرايض االطفال 
وجاء ه ا االهتمام   ،لتددمي خدمات التدخل املبكر  ابالهتمامال الرتلية اةاةة يعين ل ا ظهر توجه  ديث يف جم

 ضرور   تمية لأل لة الدوية اليت قدمتها البحول العلمية يف العلوم النفسية والرتلوية  ول الدور احلاسم للعوامل البيئية يف  
من العمر ابلنسبة للنمو املستدبل  أمر   مهية السنوات اهوىلأمن العمر يف تغيري مسارات النمو. وابلرغم من  السنوات اهوىل

العمل    كاملستو  ىأ ر ه الرتلويون و لماء النفس وغريهم من  ارت  طويلة اإن ليالء ه ، السنوات االهتمام ال ي تستحق  ل
 . (2011 احلديديىو ا ماةطيب ا شسبيً جاء متأخرً 

وتعد اةطو  اهوىل قبل تددمي خدمات التدخل املبكر، التعرع  لى  جم االضطراابت السلو ية من خالل التعرع  
  لى معدالت اشتشارها يف مر لة ما قبل املدرسة؛ اهمر ال ي ينعكس يف توجيه ااهو  وتنسيدها يا يوائم الواقع الفعل  هلا. 

 يث   يت هلا معدالت اشتشار مرتفعة يف مر ليت الطفولة واملراهدة،ويعد اضطراه التصرع أ د االضطراابت ال  
  من اهوال   %9 أن  وا  لىل DSM-III-R الدليل التشديص  وا  صائ  لالضطراابت النفسية الثالث املعدل أشار

يوجد لديهم ه ا االضطراه، ومع ذل  يعد اضطراه التصرع من أ ثر االضطراابت   سنة 18 من البنات اهقل من %2و
  اهطفال ال ين مت ل التهم لىل  من %50-%33 املوجو    اخل  يا ات الصحة النفسية لألطفال واملراهدر. و وا 

   . 2003،  يا ات الصحة النفسية  ان لسبب اضطراه التصرع م وديول وستوت 
وسلبية مع الراشدين،  ما   ، حتدايا ولفظياا  جسمياا   ين ينطبق  ليهم حم  اضطراه التصرع  دواعا يظهر اهطفال الو 

ينتشر لديهم الك ه املستمر والتهره املتكرر من أ اء الواجب، وحتطيم امللكية العامة أو اةاةة. يفشل  ديد من هؤالء  
هؤالء   الرااا، ويتسمكوين  القات سوية مستمر  مع اهطفال يف لظهار االتصال االجتما  ، ويتض  ذل  يف ةعوابت ت 

اهطفال ابلتددير املندفض لل ات، ويظهر متر زهم  ول ال ات من خالل تال بهم ابآلخرين للحصول  لى مسا د ،  ما  
 .(Kaplan & Sadock, 1998) ما يوجد لديهم شعور ابل شب ا أهنم ال يهتمون يشا ر ورغبات اآلخرين، وع رً 

 ل من    أجريت لعض الدراسات للكشع  ن اشتشار اضطراه التصرع،  ما يف البحث الطولية اليت أجراهاومن مث  
 & Cohen, Arseneault, Caspi, Tomás, Taylor وموايت ىواتيلور  ىوتوماس  ىو اسب  ى وأرسينيولت ى وهر

Moffitt  (2005)   نفسية الرالعالدليل التشديص  وا  صائ  لالضطراابت ال  للتحدق من ةدا حم DSM-IV 
أجريت مدالالت  ، و وطفلة  طفالا  (2232)ى أجريت البحث  ل ، وقدسنوات (5-4.5) اهطفال يف اجملتمع العام من كلد

أشهر املاضية ه راض   6 استبيان لتدييم سلوك اهطفال خالل ال  ن جالة   ا  مع اهمهات واملعلمات اب ضااة لىل 
ذا  لأما  ،ذا اشطبق  ليه ثالثة أ راض أو أ ثر الضطراه التصرعلويتم تشديص الطفل هب ا االضطراه  ،اضطراه التصرع

أشارت النتائج أن معدل اشتشار   ، وقدأ راض أو أ ثر يصنع  نم  ار   من متوس  ل  شديد  ة الطفل مخس ى ظهر  ل
التوا . ومن خالل   ى ل %(2.5) و  %(6.6) الشديد تراو ت لر توس  لىلاضطراه التصرع والنم  الفر   امل

ولديهم  وامل   ا،املال ظة خالل جلسة الدياس لو ظ أن اهطفال ال ين مت تشديصهم ابضطراه التصرع  اشوا أ ثر شغبً 
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ل ين مت تشديصهم يف  مر   ما أظهرت النتائج أن اهطفال ا،خطور  ترتب  ابضطراه التصرع يف املرا ل العمرية التالية 
ومن مث   ؛ مخس سنوات ابضطراه التصرع تز ا  ا تمالية ظهور ةعوابت سلو ية وأ ا ميية لديهم يف  مر سبع سنوات

أوةت البحث لضرور   دم جتاهل املشكالت السلو ية لألطفال يف مر لة ما قبل املدرسة وال ين اشطبق  ليهم حم   
 ب ميكن أن يدلل من تطور الصعوابت السلو ية واه ا ميية. وأن التدخل املناس  ،اضطراه التصرع 

التحدق من   لىل Keenan & Wakschlag (2004) وو سالج  ل من  ينان، وهدات البحث اليت أجراها  
اهطفال يف مر لة ما   ى  راض اضطراه التصرع واضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة ميكن أن تنطبق  لأارضية أن 
الضطرار التصرع والتحدي   DSM-IV خالل استددام املداللة شبه املدننة مت قياس معدل أ راض ومن ، قبل املدرسة

 يا ات الصحة    التهم لىللوال ين مت  ،سنة (5.5-2.5) اهطفال ال ين ترتاوح أ مارهم ما لر كاملصحوه ابملعارضة لد 
 التهم يف مر لة ما قبل املدرسة لديهم  ل التهم. أوضحت شتائج البحث أن اهطفال ال ين مت لالنفسية مدارشة أبطفال مل يتم 

 التهم. و اشت  لمعدالت مرتفعة لدرجة  الة الضطرار التصرع والتحدي املرتب  ابملعارضة مدارشة ابهطفال ال ين مل يتم 
 ؛  %8) ا  التهم تدريبً ل جممو ة اهطفال ال ين مل يتم  كرار التصرع والتحدي املصحوه ابملعارضة لد معدالت اشتشار اضط

الضطرار التصرع والتحدي املصحوه ابملعارضة ميكن أن متيز لر   DSM-IV ومن مث ميكن أن شستنتج أن أ راض
 التهم يف    يتشاله مع ذل  ال ي يظهر لدي  لتم وأولئ  ال ين مل ي ، التهم لاهطفال يف مر لة ما قبل املدرسة ال ين مت 

وأن اهطفال ال ين مل يرت  وا  ل  مرا ز الصحة العدلية ليس لديهم معدالت مرتفعة من مشكالت   ، ااهطفال اه رب سنً 
ةا ا يف التمييز لر سلوك الشغب النمط  وغري النمط  يف مر لة ما قبل   DSM-IVوأن تصنيع  ، سلوك الشغب 

 املدرسة. 
 ما يلي: مما سبق ميكن أن نتوصل إل 

  . (2003 وستوت  ما أشار  وديول    الة الطفلل  تؤ ي لىل  ابت اليتاضطراه التصرع يعد أ ثر االضطرا •

 ما أشارت  راسة  وهر    ميكن  راسة اضطراه التصرع يف مر لة ما قبل املدرسة مالروضة  وحتديد معدالت اشتشار، •
 .(Keenan, et al., 2004) و ينان وآخرون (Cohen, et al., 2005) وآخرون

وقد  ان يعتدد أن ارمل النشامل حيدل شتيجة   ، لر اضطراابت مر لة الطفولة  اشائعً  ارمل النشامل اضطراابً  ديع ما 
حتول   لىل كلال أن الفهم اايد هل ا االضطراه أ  ،ضعع التحكم يف السلوك احلر   وجو  خلل وظيف  ابملخ مما يؤ ي لىل

ا من قصور  وأةب  يعتدد أن ارمل النشامل ينشأ أساسً  ، لنوا   املعراية االهتمام اب السلوك احلر   لىل  ىاالشتبا، من الرت يز  ل
 .(Wenar, 1994)االشتبا، 

ه ا االضطراه   و ااهطفال ذو  ، يف مر لة الطفولة وميكن أن ينشأ اضطراه قصور االشتبا، املصحوه ابلنشامل الزائد
. وأ ياع  ك لديهم  ساسية مفرطة للمثريات وينز جوا لسهولة من الضوضاء والضوء و رجة احلرار  وأي تغريات ليئية أخر 

من   ويتصع لبط ء النمو يف الشهور اهوىل  وينام  ثرياً  وميش  مضطرابً   يث ميكن أن يكون الطفل ها ئً  ؛ حيدل العكس 
  (Kaplan & Sadock, 1998)  ثرياً.هو النشامل الزائد وقلة النوم والصراخ     اً ولكن النم  اه ثر شيو    ياته،

وشظرا همهية التعرع  لى معدالت االشتشار لالضطراابت املدتلفة وابهخص يف مرا ل النمو املبكر  أجريت  
  ى ل من لوشد   اسة  راسات متعد   للكشع  ن معدل اشتشار اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   ما يف  ر 
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  استدبار  ابستددام طاله املدارس  كلد ADHD لبحث معدل االشتشار الضطراه Ponde & Freire (2007)وارير 
لديهم   %(7.6) أظهرت النتائج أن طفالً  (774)  ينة مشلت ىطبدت البحث  ل ،تددير سلوك الطفل جييب  ليه املعلم
  ك لد  ما اتض  أن النم  الفر   النشامل الزائد / االشداا ية  ان أ ثر اشتشاراً   ،ا تمالية مرتفعة لإلةالة ابالضطراه

 البنات مدارشة ابل  ور ال ين ظهر لديهم    قصور االشتبا،.  
 ,Froehlich, Lamphearو اهن  و اتوسي ،  وابرلريزي، وايبستر،  والمفري، اروهليش،  ل من  كجر أو 

Epstein, Barbaresi, Katusic & Kahn (2007)  راسة لبحث معدالت اشتشار اضطراه ADHD ينة   كلد 
وجو    اب ضااة لىل  DSM-IVحم   ىللتشديص مت اال تما   ل ،ا  امً  15-8 من اهطفال ترتاوح أ مارهم ما لر

من اهطفال.   %8.7 لى  DSM-IVأوضحت النتائج اشطباا حم   ،تشديص سالق لوجو  االضطراه لواسطة طبيب 
منهم يتناولون  الج  وائ .  ما ترتفع معدالت   %32 تشديص سالق لالضطراه وأن ذوي منهم  %47.9  ما وجد أن 
 ال  ور مدارشة اب عل.  كاالشتشار لد
 Cardo, Serrera ,Vidal, De  ار وى وسرياراى وايدالى و ي أذواى وريدوشدوى وريتور   ل من  كوأجر   

Azua, Redondo & Riutor  (2011)  تددير معدل اشتشار اضطراه  ىل راسة هتدع لADHD   ابستددام حمكات
حمكات   ى وابستددام اثنر من املداييس اليت تعتمد  ل( ICD-10مدالل  DSM-IV-TRتشديص خمتلفة محم  

DSM-IV ، أوضحت النتائج أن معدل   ،   عاما  12-6  ينة من اهطفال ابملدارس مترتاوح أ مارهم ما لر ىوذل   ل
التصنيع ا  صائ  العامل    ابستددام حم % 1.2 مدالل DSM-IV-TRابستددام حم   %3.6 االشتشار لل 

ابستددام املداييس اليت تعتمد  ل   %  4.6و ICD-10 لالضطراابت واملشكالت الصحية املصا بة ملنظمة الصحة العاملية
 اروا لر اانسر.   و   وج ما أشارت النتائج لىل   DSM-IV ,حم  

مالرياس،   –لوليز، ولريو، وريدو، وساشفليكس، وجيمنو، وجينواا  – اتال   وهدات البحث اليت أجراها  ل من 
  لىل  Catla-Lopez, Peiro, Ridao, Sanfelix- Gimeno, Genova- Maleras & Catala (2012)و ااتال 

سباشيا وذل  من خالل لجراء مراجعة منظمة  أاهدر يف اهطفال واملر  كلد ADHDحتديد معدل اشتشار اضطراه 
الدراسات اليت أجريت   ى  ل اال تما  معدالت االشتشار وابستددام التحليالت ا  صائية. مت  ى للدراسات اليت أجريت  ل

 اذج التأثري  . ومت تدييم شتائج تل  الدراسات و ساه معدل االشتشار ابستددام  اماا  18أ مارهم  ن  ينات تدل  ى ل
ا. أشارت النتائج أن معدل  ومراهدً  طفالا  (361580)  راسة وابئية لل   د  أارا  العينة يف ه ، الدراسات  14له  العشوائ  

 %.6.8  لل  ADHDاالشتشار الضطراه 
لة ما  الطفل يف مر   كشه قليال ما يتم تشديصه لدأومع أن ه ا االضطراه حيدل يف املرا ل العمرية املبكر  لال   

حبيث أن الطفل ال يستطيع أن   ولكنه داي   ملحوظة جداا  احلر  ،النشامل  كقبل املدرسة. وهو ليس أي داي   يف مستو 
      . 2011 احلديديىو مائد  الطعام أو يف السيار  ماةطيب    ىسواء يف غراة الصع أو  ل  اجيلس هبدوء ألدً 

ول ا   ؛ه ا االضطراه ابهتمام البا ثر وذل  لسعة اشتشار، وتعد  أ راضه وتغريها مع التددم يف العمر   ظ وقد 
جيب لجراء تشديص و شع مبكر  ن اهطفال ال ين يعاشون من ه ا االضطراه يف مرا ل  مرية مبكر    دا  الربامج  

  . 2010 والطحانى مجريساتواةط  الرتلوية املناسبة هلم  



 نجالء محمود الحبش ي د.    املصحوب بقصور االنتباه لدى أطفال الروضة بمدينة الباحةمعدالت انتشار اضطرابي التصرف وفرط النشاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 
70 

أطفال الروضة منها البحث اليت أجراها  ل من   كحبث معدالت االشتشار لد الدليل من الدراسات لىل اجته  ول ا  
 ADHDحبث معدل اشتشار  واليت اجتهت لىلMeysamie , Fard & Reza (2011) وردا  ىواار   ى ل من ميسام  

  ى أجريت البحث  ل ، وقدتدديرات الوالدين واملدرسر  ى  ل ا تما اا  ؛اهطفال ا يراشير يف مر لة ما قبل املدرسة كلد
مت تشديصهم   ، 2213روضة لألطفال م ن= 37 ومت اختيار  ، سنوات 6-3 اهطفال ال ين ترتاوح أ مارهم ما لر

اشطباا اه راض   كية الطفل ووالدي الطفل لتحديد مدر ا  ىابستددام استدبار تددير سلوك الطفل يطبده الدائم  ل
   % 25.8 ن ملعدل االشتشار لل يأوضحت النتائج أن تددير الوالد ، وقد الطفل خالل الستة شهور اهخري  ى املوجو   له  ل

 %.17 أما تدديرات املعلمر ابلغت
حتديد معدل االشتشار الضطراه   لىل  تاهدا Suvarna & Kamath (2009)   و امس سواارع، أما  راسة   
ADHD مت  طفاًل    1250ى مواشتملت  ينة البحث  ل ، اهطفال يف  مر ما قبل املدرسة يف رايض اهطفال ك لد 

ن أو  اوللتشديص أجاه الوالد ، سنوات 6-4 تراو ت أ مارهم ما لر لنت   651ولد و 559م روضة    40م اختيارهم من 
ا  مت تشديص الطفل ايها طبدً  ، ذل  لجراء مداللة ل لينيكية تشديصية ىوك الطفل تلقائمة  وشرد لتددير سل  ىاملعلم  ل
 . %12.2 أن معدل االشتشار لل لىل أشارت النتائج   ، وقدDSM-IVحمل  

 ,Kadesjö, Hägglöf  ا سيجو، وهاجلوع، و ا سيجو، وجيلربج   واستهدات البحث اليت أجراها  ل من  

Kadesjö. & Gillberg (2003) طفال من  اه  ك ن معدل اشتشار اضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة لد  الكشع
واانس و   اضطراه ارمل النشامل   ، والكشع  ن أتثري العمر ، العيا ات يف السويد ىسنوات املرت  ين  ل( 3-7)

و راسة أ راض   ،عارضةاملصحوه لدصور االشتبا، والعوامل االجتما ية واهسرية يف اضطراه التحدي املصحوه ابمل
 ابضطراه ارمل النشامل قصور االشتبا، أو  اضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة واملشكالت املرتبطة له سواء مصحوابً 

 (7-3)  مارهم لرأ  وطفلة تراو ت طفاًل  (262)  ينة للغت  ىلدوشه ومن خالل جممو ة مدارشة. طبدت البحث  ل
   131مو  ،  ذوي اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،طفاًل  (131) ممنه ،العيا ات  ىسنوات ممن يرت  ون  ل

  ي طفال ذو من اه %(60) اتض  من شتائج البحث أن ، لدون اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، طفاًل 
ارضة.  الضطراه التحدي املرتب  ابملع DSM-IVاضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، اشطبق  ليهم حم  

اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، ال ين اشطبق  ليهم حم    ي وأوضحت النتائج   ل  أن شسب اهطفال ذو 
  (0.05)ك لكن توجد اروا ذات  اللة  ند مستو  ،ال ختتلع طبدا ملتغري العمر  ،اضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة 

النم  الفر   مقصور االشتبا،  الضطراه ارمل   ىل ل كتعز  (0.05)ك  ما وجدت اروا ذات  اللة  ند مستو   ،لصاحل ال  ور
 النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  ند مدارشته ابه امل اهخرك. 

 أن:  مما سبق ميكن أن شتوةل لىل 
   ما أشار وينر  ة الطفولةا يف مر ل ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، يعد من االضطراابت اه ثر اشتشارً  -

(Wenar, 1994). 
  اهطفال يف مر لة ما قبل املدرسة  كلل  معدل اشتشامل اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لد -

   Suvarna  & Kamath (2009) .    ما اتض  من  راسة سوارع و امس12.2%)
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يف اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لر أطفال   (0.05) كتوجد اروا ذات  اللة ا صائية  ند مستو  -
 .Kadesjö, et al., (2003) .،  ما أشارت  راسة  ا سيجو وآخرونالروضة ال  ور وا عل لصاحل ال  ور

اتض  ا تما  لعض الدراسات  لى الدوائم اليت جييب  ليها معلمات الروضة أو الوالدين للكشع  ن معدل اشتشار   -
طراابت يف مر لة رايض اهطفال، وابلتا  اجتهت البحث احلا  لىل ل دا  قوائم سلو ية لالضطرالر جتيب  تل  االض 

  نها معلمات الروضة؛ لتدييم تل  االضطراابت لدك اهطفال. 
لديهم اضطراه التحدي   %(70-%40) احوا  الطفولة،وتعد االضطراابت املدتلطة ظاهر  شائعة يف مر لة 

لديهم اضطراه   %(24-%14) ا مع اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. و وا  عارضة خمتلطً املصحوه ابمل
ن االضطراابت املدتلطة  أاارتاض  ى ويتفق البعض  ل ، ا مع اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، التصرع خمتلطً 

 . (Mayes, Calhoun, Chase, Mink & Stagg, 2008)  ن االضطراابت السالدة اومميزً  ا خمتلفً  ا ار يً  ا تعد  طً 

أن اهطفال ذوي ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل  مع اضطراه   توجد  الئل متعد   تشري لىل   
وأوضحت    اضطراه ارمل املصحوه لدصور االشتبا، اد  أو اضطراه التصرع اد . ي ن اهطفال ذو  نالتصرع خيتلفو 

ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل  مع اضطراه التصرع لديهم أساليب معاملة   ي الدراسات أن اهطفال ذو 
اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور   ياالقتصا ي االجتما   مدارشة ابهطفال ذو  ك والدية سلبية وتدين يف املستو 

الدراسات اليت ر زت  ن العوامل الوراثية أن اجملمو ة ذات   االشتبا، اد  أو اضطراه التصرع اد .  ما أوضحت
لكن ال توجد اروا لر   ،أ د االضطرالر اد   ي االضطراابت املدتلطة ختتلع يف  وامل املنشأ الوراثية  ن اجملمو ة ذو 

 (Waschbusch, 2002).احلملاجملمو ات يف ا ساء  ااسمية أو مشكالت 
اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   ي من اهطفال ذو  %(75-%41) تشري التدديرات لىل أن  وا و  

  جيين وتوض   راسات التوائم أن التالدم املرتفع لر  ال االضطرالر يرجع لىل منشأ  ،ا من اضطراه التصرعيعاشون أيضً 
اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، ال ي تستمر   يأن اهطفال ذو  ،  ما   Thaper et al., 2001حمد  م

 .(Kaplan & Sadock, 1998)أ راضه يف مر لة الرشد يكوشون يف خطور  مرتفعة لإلةالة ابضطراه التصرع 
ولدد  اول البا ثون تددمي تفسريات  ديد .  لى سبيل املثال، ميكن أن يؤ ك ارمل النشامل لىل اضطراه التصرع  

-ICDهو اضطراه آخر مميز يف  د ذاته. ويد م ذل  ةدا منحى  ن التالدم لر االضطرالر معاا أ. و والعكس ةحي 

 (Stahl  & Clarizio, 1999) النشامل.قدمت ائة ار ية تشمل اضطراه التصرع املرتب  لفرمل  واليت 10

البحث الطولية اليت أجراها  ل من  ول ا أجريت لعض الدراسات  ن التالدم لر االضطراابت السلو ية مثل 
سلو ية   اضطراابت  ن التالدم لر  Fergusson, Horwood & Lunskey (1994) اريجسون، هورو ، لينسكى

اضطراه التصرع، اضطراه التحدي املرتب  ابملعارضة، اضطراه ارمل النشامل املرتب  لدصور االشتبا،، اضطراه  د   ممتع
من العينة الكلية ينطبق  ليهم حم  اثنر  لى اهقل من االضطراابت السالدة،   %(41) أن  اتض  املزاج، اضطراه الدلق  
  .(Cited in: Stahl & Clarizio, 1999)اضطراابت أو أ ثر  ثاللينطبق  ليهم حم   %(10) يف  ر أن أ ثر من

  لىل Martin, Levy, Pieka & Hay (2006)وهاي  ىوليكا  ىوليف   ىوهدات أيضا  راسة  ل من مارتر
حبث اهسباه احملتملة وراء اختالمل اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، مع اضطراه التصرع واضطراه  
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لياعت التدرير الوالدية   ى مت استددام النماذج الوراثية اه ا ية والثنائية  ل ، التحدي املصحوه ابملعارضة وةعوابت الدراء 
اضطراه ارمل النشامل   كأسر  لديهم توائم وذل  خالل املشروع االسرتا   ن التوائم ذو   (2040) واليت مت مجعها من

  لسيطًا،   لبيئة اهسرية املشرت ةا ور أن و  ،)0.08) أ ثر منتبل  وراثة الاملداييس أن  وتظهر  ، املصحوه لدصور االشتبا،
  والبيئة املشرت ة  (0.69)الوراثة االشتبا، لل  أتثري  ابستثناء النم  الفر   املدتل  الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور

أوضحت النتائج وجو  تداخل  بري لر العوامل الوراثية الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   ، وقد (0.19)
 واضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة.         

الكشع  ن التالدم لر   لىل  Pardini, Jelena & Loeber (2006)  وليولر  وجيلينا،  ابر يين، واجتهت  راسة 
  ، ال  ور كابستمرارية اانوح لد  منبئمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والدساو   اضطراه التصرع واضطراه ار 

من النزالء لدار   (856) والصع السالع (868) والصع الرالع (849) أ دال  يف الصع اهول ىأجريت البحث  ل
املراهدة،   ها من الطفولة  ىت صائية وجو  ارتبامل لر االضطراابت السالدة واستمراريتاملال ظة. أوضحت التحليالت ا 

  ينبئ أما التالدم لر اضطراه التصرع وقصور االشتبا،  ، النزالء ةغار السن اانوح لدكاضطراه التصرع ابستمرارية  وينبئ
النزالء اه رب سنا   كالدساو  ابستمرارية اانوح لد  وتنبئ ، الرالع  مالصعالنزالء يف السن املتوس   ك ابستمرارية اانوح لد
 مالصع السالع .    

 & Dick, Viken, Kaprio, Pulkkinen ورود ولولكنر،  و الريو،  وايكر،   ي ،واجتهت  راسة  ل من   

Rose (2005)   ملصحوه  حبث أتثري العوامل البيئية والوراثية يف اختالمل  ل من اضطراه التصرع وارمل النشامل ا ىلل
معهم مداللة   يأجر  (600)  ينة من التوائم للغت ىلدصور االشتبا، والتحدي املصحوه ابملعارضة. وطبدت البحث  ل 

مت استددام مناهج وراثة السلوك لبحث أتثري العوامل البيئية والوراثية يف أ راض  ل   ، وقدسنة (14) مدننة يف  مر
مع وجو  أتثريات متوسطة   ، ل اضطراه   ىاثية ذات  اللة ا صائية  لأوضحت شتائج البحث وجو  أتثريات ور  ، اضطراه 

أن االختالمل لر اضطراه التصرع وارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   وتشري شتائج البحث لىل ،للعوامل البيئية 
وراثية ختص  ل  والتحدي املصحوه ابملعارضة يفسر يف ضوء العوامل الوراثية املشرت ة. ومع ذل  توجد أيضا أتثريات 

      د،. ى اضطراه منهم  ل
 الدراسات السابقة ميكن أن خنلص إل عدة نقاط هامة:  شتائج ومن خالل 

، و ثريًا ما خيتل  اضطراه التصرع مع اضطراه ارمل  تعد االضطراابت املدتلطة ظاهر  شائعة يف مر لة الطفولة  -
 النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. 

 االضطرالر خيتلع  ن وجو  أ دمها اد ،  ما ميكن تفسري التالدم لينهما يف ضوء الوراثة. النم  املدتل  لكال  -
النم  املدتل  لكال االضطرالر يعد أ ثر خطور ؛ ول ا ميكن وضع تصنيع لنم  ار   يشمل اضطراه التصرع   -

 املرتب  ابضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. 
 االضطراابت  لى مرا ل تعليمية لعد مر لة رايض اهطفال، ومل جترا  راسات  لى  ر زت مجيع  راسات التالدم لر  -

 التالدم لر االضطرالر يف مرا ل مبكر . 
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 مشكلة البحث:
يعد ظهور أ راض اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، يف مر لة ما قبل املدرسة  المة خطور   بري     

وتشمل السلو يات اةارجية: اضطراه التصرع   ى، لظهور مشكالت سلو ية خارجية أ ثر خطور  يف مر لة الطفولة الوسط
املنشأ املبكر الضطراه التصرع واضطراه   ي ر اإن اهطفال ذو خ اااشب اه ىواانوح والعدوان. و ل ،املنشأ املبكر  ذوي 

ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لديهم خطور  الستمرارية السلوك االجرام  واملضا  للمجتمع يف مر لة الرشد  
(Crowell, Beauchaine, Gatzke-Kopp, Sylvers, Mead & Chipman-Chacon, 2006). 

وسلو يات   االشتبا،،  ر واالشداا ية، وقصو  ،  ية اةارجية يف مر لة الطفولة ارمل النشاملتشمل االضطراابت السلو   
من   %(10-%5) أن  وا   دوا اهخرين. تشري الدراسات الوابئية لىل  مرا ا و دم  ، والعدوان  ،واملعارضة  التحدي، 
من اهطفال احملالر لىل  يا ات الصحة النفسية يعاشون من اضطراابت السلوك   %(50) و وا  واملراهدر، اهطفال 

اةارجية. و ندما ال يتم  الج ه ، االضطراابت يتعرض الطفل للنب  من الرااا، ومشكالت مدرسية، ومشكالت يف  
فاض املستوك االقتصا ي  التعامل مع الوالدين واملعلمر، اب ضااة لىل تعرضهم يف مر لة الرشد ملشكالت مهنية، وان 

االجتما  ، وتدين مستوك التحصيل، ومعدل مرتفع من التعرض حلوا ل السيارات، واملشكالت اهسرية، والسلوك املضا   
  (Waschbusch, 2002). للمجتمع، ومشكالت املزاج

ثة للحد من  ول ل  اإن الكشع املبكر  ن ه ، االضطراابت وتددمي التدخل املبكر يعد أ د التوجهات احلدي 
املشكالت السلو ية ومن تفاقمها يف املرا ل التالية، ول ا اجتهت البحث احلا  لىل الكشع  ن اضطراه التصرع  
واضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لدك أطفال الروضة، للتعرع  لى معدالت اشتشار تل  االضطراابت  

 مة. ومدك التالدم لينهما يف ل دك مرا ل النمو اهلا
 اآلتية:  اهسئلةومن مث ميكن أن تتحد  مشكلة البحث يف        

أطفال   ك ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  والتالدم لينهما لد -ما معدالت اشتشار اضطراابت مالتصرع  .1
 البا ة؟  يدينة الروضة 

لدك ال  ور  ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  والتالدم لينهما  -معدالت اشتشار اضطراابت مالتصرع ما  .2
 البا ة؟  يدينة أطفال الروضة وا عل من 

لر ال  ور وا عل  التصرع و ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  اضطرار اروا يف متوسطات  رجات هل توجد  .3
 أطفال الروضة؟   من
 البحث:أهداف 

أطفهال    لهدكاهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، -شسب اشتشار االضطراابت السلو ية اةارجيهة مالتصهرع  حتديد 1.
 البا ة.  يدينةالروضة 

  لهدك اله  ور اهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، -شسب اشتشار االضطراابت السلو ية اةارجية مالتصهرع  حتديد 2.
 البا ة. يدينةالروضة  من أطفالوا عل 
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أطفال   لر ال  ور وا عل من التصرع و ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  ن الفروا يف اضطرار الكشع  3.
 . الروضة 

  أمهية البحث:
تظهر أمهية البحث يف حبثها لفئة واسعة االشتشار من االضطراابت السلو ية،  ما اتض  أن ه ، االضطراابت تعد   -

 مؤشر ملشكالت أ ثر خطور  يف مرا ل النمو التالية. 
واليت تسا د يف احلد من االحنرااات السلو ية   املبكر،يسا د الكشع املبكر هل ، االضطراابت يف توجيه لرامج التدخل  -

 يف مرا ل النمو التالية. 
 حتديد احلجم الفعل  للمشكلة لتددمي اةدمات الرتلوية املناسبة. تسا د شتائج البحث يف  -
املعلمات لتدييم أ راض قصور االشتبا، والنشامل الزائد واضطراه   ل دا  مدياس لتددير سلوك طفل الروضة من جاشب  -

 التصرع. 
تفيد شتائج البحث الدائمر  لى ر اية أطفال الروضة يف وضع آلية مناسبة ملواجهة االضطراابت السلو ية الشائعة   -

 لينهم.  
هلم من جواشب الوقاية  الرشا ية الرتلوية واوتددمي اةدمات  اضطراابت متالدمة الكشع  ن اهطفال ال ين لديهم يعد  -

من  يعد التالدم لر ه ، االضطراابت  ،  يث لنيف مر لة رايض اهطفال تكون النتائج أاضل  شف تذا ل اهلامة واليت 
 . ع يف مرا ل النمو التاليةمؤشرات االحنرا

 تعريف املصطلحات:
 ينة   االشتبا، لدكالنشامل املصحوه لدصور : هو  د  احلاالت اليت تعاين من اضطراابت التصرع وارمل معدل االنتشار 

 من أطفال الروضة. 
 اضطراب التصرف: 

وميكن أن   ، هو اضطراه مستمر ومتكرر لدك اهطفال واملراهدر ال ين ينتهكون احلدوا اهساسية لآلخرين  
احليواعت، أو أن يتضمن  ا يهد  أو يتسبب يف ضرر جسم  لألشداص أو ا  ا ً ا  دواشيً يتضمن اضطراه التصرع سلو ً 

 ,Gall)  ما يوجد  طان ار يان الضطراه التصرع: اهول ذو منشأ الطفولة، الثاين ذو منشأ املراهدة  ،ا غري  دواين سلو ً 

1996.) 
ا يف البحث احلا  أبشه: اشتهاك اهطفال للحدوا اهساسية لألخرين وميكن قياسه  جرائيً لويعرع اضطراه التصرع  

 املدياس املستددم يف البحث.  ى  رجة الطفل  لمن خالل 
 :  اضطراب قصور االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد 

اضطراه ارمل النشامل املصحوه   DSM-5 الدليل التشديص  وا  صائ  لالضطراابت النفسية اةامس عرعي 
واللد أن   ، داخل مع أ اء الفر  أو تطور،لدصور االشتبا، أبشه    مستمر من  دم االشتبا، و/ أو ارمل النشامل/ االشداا ية ويت

وأن   ،النشاطات االجتما ية واال ا ميية واملهنية للفر    لى لدرجة أهنا تؤثر  ،اهقل ىتستمر اه راض ملد  ستة أشهر  ل
 .(DSM-5, 2014) كاضطراابت شفسية أو  دلية أخر  تكون اه راض ال ترجع لىل
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قصور   -االشداا ية -اهلعا  الثالثة للمدياس مارمل النشامل ىيف البحث احلا  أبشه  رجة الطفل  ل جرائياا لويعرع 
املدياس وطبدا للمعايري اليت مت ذ رها   ىويتم تشديص الطفل أب د اه امل الفر ية لالضطراه وادا لدرجاته  ل االشتبا، ،

 لعد املدياس. 
 حدود البحث:

ع البحث احلا  ابلكشع  ن معدالت اشتشار و رجات اضطرار التصرع وارمل النشامل يتحد  موضو احلدود املوضوعية: 
 .معاا  املصحوه لدصور االشتبا، و رجة اختالطها

 .طبدت البحث  لى أطفال الروضة ال  ور وا علاحلدود البشرية: 
 .هه 1438/1439 مت اجراء البحث يف الفصل الدراس  الثاين للعاماحلدود الزمنية: 
 يدينهةأطفهال الروضهة اله  ور وا عل ابلروضهات احلكوميهة واههليهة  ىاقتصرت البحث احلا  ابلتطبيق  له  احلدود املكانية:

 البا ة.
 اإلطار النظري:

 أوال اضطراب التصرف:
 التشخيص واملظاهر اإلكلينيكية الضطراب التصرف:

   متكرر ومستمر من السلوك،   الضطراه السلوك العام وهو أشه:   تعريفاً ( (DSM-5, 2014,166 ولدد وضعت
ويتض  ذل  لوجو  ثالل مأو   ،يتم ايه اشتهاك احلدوا اهساسية لآلخرين أو الدوا د واملعايري االجتما ية املالئمة لكل سن 

قل خالل الستة أشهر  املاضية، مع وجو  حم  وا د  لى اه  شر شهراا  االثين أ ثر  من حمكات االضطراه، وذل  خالل 
 وه ، احملكات ه :   ، املاضية 
   ل  االشسان واحليوان.  دوان -
 امللكية.حتطيم  -
 السرقة.اةداع أو  -
  للدوا د.االشتهاك احلا   -

 : وه  ما أشارت لىل وجو  أ امل ار ية تعتمد  لى  مر املنشأ 
  شر سنوات.تظهر أ د حمكات اضطراه التصرع  لى اهقل قبل  مر منط منشأ الطفولة: 
  دم ظهور أي حم  الضطراه التصرع قبل  مر  شر سنوات.منط منشأ املراهقة: 

 شديد.  –ووضعت  رجات شد  هل ا االضطراه ترتاوح من لسي  
 ايسبب ضررً  التصرع واضطراه  التشديص،  لوضع  املطلولة تل  تتجاود  وجدت  لذا السلوك  يف قليلة  مشا ل  :بسيط
 لذن،  الظالم  ون   لول لعد  املنزل  خارج  والبداء  املدرسة،   ن  التغيب  الك ه،  املثال،  سبيل  لآلخرين   لى  ا شسبيً  اا طفيف
 . ) للدوا د  سر  من وغريها

   لى م "الشديد" يف  املوجو    وتل   "خفيع " يف  احملد   تل  تتوس   اآلخرين   لى والتأثري السلو ية املشا ل   د   :متوسط
 .التدريب  الضحية،  مواجهة  ون  سرقة  ثال،سبيل امل
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 اا  بري راا  ضر  تسبب السلوك  يف  مشا ل أو التشديص، لوضع املطلولة  تل   تتجاود السلو ية املشا ل من  : الكثري شديد 
  . يواجه الضحية لينما  والسرقة  سالح،  استددام ااسدية،  والدسو  اب  را،، اانس  املثال،  سبيل لآلخرين   لى

 التصرف:منشأ اضطراب 
منههها مها يههرتب    ديهد ،وجههو  أسهباه  أجريهت  راسهات متعههد   للبحهث يف أسهباه اضههطراه التصهرع توةهلت لىل

 ،ومنههها مهها يههرتب  خبصههائص الفههر  الشدصههية ،يعههيش ايههها الفههر  الههيتلعوامههل ليولوجيههة خاةههة ابلفههر  ومنههها مهها يههرتب  ابلبيئههة 
 ايما يل : تل  اهسباه وشعرض

 للفرد:العوامل البيولوجية  •
 ذويجههاءت الههدالئل الههيت تههد م وجههو  خلههلر شيوروسههيكاترك لههدك اجملمو ههات اه ثههر  نفههاً مههن اهطفههال واملههراهدر 

مهن خهالل  اضطراه التصرع اليت تضمنت جممو ة الكاتيكوالمر من الناقالت العصبية. وميكن قيهاس النشهامل السهريوتوشيى
السههائل الشههو    املوجههو  يف (HIAA-5 هيدرو سهه  لشههدول اسههتي  5 قيههاس معههدل اهيههض اةههاص لههه ممههن خههالل  ههض

هامة يف  راسة اضطراه  HT-5 املد ، وال ي تكون مستوايته وراثية وضعيفة التأثر ابلعوامل البيئية، ول ل  تعد معراة  ور
  .2003 التصرع م وديول وآخرونى

 يئية:العوامل الب •
أن تهدخر اهم لىل  (Boden, Fergusson & Horwood, 2010)وههوروو   أشار  ل من لهو ن، واريجسهون،

خههالل اههرت  احلمههل يزيههد مههن  وامههل اةطههور  لتعههرض اهلنههاء الضههطراه التصههرع أو التحههدي املصههحوه ابملعارضههة يف مر لههة 
وتنهاول االم  للوالهدين،والسهلوك الالتكيفه   املتهدين،االقتصا ي االجتما    ك ما اتض  أيضا أن املستو   ،الطفولة أو املراهدة

واالنههرامل يف ااههرائم للوالههدين مجيعههها  وامههل تزيههد مههن خطههور  التعههرض الضههطراه  النفسههية،وتعههاط  املههوا   للكحههول،احلامههل 
 . و املراهدةالتصرع والتحدي املصحوه ابملعارضة يف مر لة الطفولة أ
  هدواين، وميكهنيدوم لسهلوك  –خاةة لساء  املعاملة ااسمية  - ما أن الطفل ال ي يتعرض للعنع لفرتات طويلة
، وتزيد ه ، الصعولة من اجتاههه للتعبهري  هن شفسهه جسهمياا  مشا ر،،أن يوجد لدك ه ا الطفل ةعولة يف التعبري اللفظ   ن 

لىل  يممها يهؤ  مفرطهة،ال ين تعرضوا  ساء  معاملة شهديد  ميكهن أن يوجهد لهديهم يدظهة اب ضااة لىل أن اهطفال واملراهدر 
 له ا تكهون اسهتجالتهم هلها  نيفهة حيتمهل معهها اشتهها هم حلدهوا اآلخهرين ،تلديهم للمواقع غهري اةطهري  أبسهلوه غهري ةهحي 

(Kaplan & Sadock, 1998). 
 اخلصائص الشخصية: •

أشهه توجهد جممو هة  (Boden, Fergusson & Horwood, 2010) ذ هر  هل مهن لهو ن، واريجسهون وههوروو   
 املندفضههة،والدههدر  املعرايههة  ااههنس،مههن العوامههل الشدصههية الههيت تههرتب  ابرتفههاع خطههور  التعههرض لالضههطراابت السههلو ية مثههل 

الهه  ور مدارشههة  كاابت السههلو ية تنتشههر أ ثههر لههد يههث أظهههرت الدراسههات أن االضههطر  الراههاا،واالشتمههاء اما ههة منحراههة مههن 
 .ةالددر  املعراية املندفض ذوي كولد ،اب عل
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 اثنيا اضطراب فرط النشاط املصحوب بقصور االنتباه:
وابلتهها  اهههتم  ؛يف مر لههة الطفولههة اضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، مههن أ ثههر االضههطراابت اشتشههاراا  

 .(Wenar, 1994)لطبعاته املدتلفة إب راج ائة هل ا االضطراه   DSMالدليل ا  صائ  لالضطراابت العدلية 
مع سيطر  ه د اه امل  ،يتصع اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، لثالل جممو ات من اه راض  

هه ا االضهطراه  وامل االشداا يهة والهنم  املدهتل . يعهاين اهطفهال ذو الفر ية لالضطراه:    قصور االشتبا، و   اهرمل النشه 
 مههها ميكهههن أن خيهههتل  ظههههور ههههه ا   االجتما يهههة،مهههن ةهههعوابت مدرسهههية وانفهههاض تدهههدير الههه ات ومشههههكالت يف العالقهههات 

 %(8.5-%5.5) طهاله املهدارس مها لهر كتهرتاوح معهدالت اشتشهار هه ا االضهطراه لهد ك،االضطراه مهع اضهطراابت أخهر 

 .(Ponde  & Freire, 2007) %( 6.6) توس  اشتشاري
 واشفعاليهههة،اهطفههال احملههولر للتديهههيم  حالههة اضههطراابت سههلو ية  كا لههدويعههد اههرمل النشههامل الشههكوك اه ثهههر شههيو ً   

مرتفع يف الوقت غري املالئمى وال ميكن ليدااه يجر  الطلهب مهن الطفهل ميف:  ك: ششامل يستو 1982)ويعراه روس وروس م 
  .2011 وأخرونى ،الناطور ،حي  ،احلديدي ،الروسان ،الصما ي ،اةطيب

 التشخيص واملظاهر اإلكلينيكية لالضطراب:   
احملكههات  DSM-IVتدسههم  ،ميكههن أن ينشهها اضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، يف مر لههة الطفولههة

  والهنم  املدهتل   ،   ارمل النشهامل واالشداا يهة ،أ امل ه :    قصور االشتبا، املسيطر ةثالث التشديصية لالضطراه لىل

Wenar,1994) ؛ .(Kaplan & Sadock, 1998 
واللد أن يتم تشديص االضطراه يف سياا ارتدائ   يث يتم تديهيم اه هراض لذا  اشهت مفرطهة  مها ههو متوقهع مهن 

 & Rowland , Lessen)ال تتضههه  اه هههراض يف البيئهههة شهههديد  التدييهههد  االعمريهههة،  مههه الطفهههل يف شفهههس املر لهههة 

Abramowitz , 2002). 

أمهية اال تما   ل  قوائم تدديرات الوالدين واملعلمر   ى اسات  لومن خالل مراجعة أساليب التشديص أ دت الدر      
 ,Brown, Freeman, Perrin, Stein, Amler) التشديصواليت تديس لدقة أ راض االضطراه خالل  ملية 

Feldman & Wolraich, 2001) االطفال  ول ا مت اال تما  يف البحث احلا   لى قوائم جييب  نها معلمات رايض  ؛
 لكل من اضطرار التصرع وارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،. 

 لتشخيص االضطراب:   DSM-5حمكات 
ميكن تشديص اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، وادًا حملكات الدليل التشديص  ا  صائ   

  ما يل :   APA  يكيةورالطة الصحة النفسية اهمر   (DSM-5)لالضطراابت العدلية "الطبعة اةامسة" 
   .قصور االشتبا،  -
 ارمل النشامل.  -
 .(DSM-IV-5 , 2014)  االشداا ية  -
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 ة: احلالي  الشدة حتديد  
 لىل تؤ ي الراهن، واه راض الوقت يف موجو   التشديص لوضع املطلولة تل  تتجاود  وجدت لن قليلة، أ راض :بسيط
 .املهين  أو  واه ا مي ،  االجتما   اه اء يف طفيع ضعع 

 ."شديد"و"خفيع " لر  املوجو   الوظيف   الضعع  أو اه راض : املتوسط
 موجو   يف جداا  شديد  اه راض من  د  أو، التشديص لوضع املطلولة تل  تتجاود ، ضاه را :االضطراه  :شديد 
 ,DSM-IV-5)املهين  أو  واه ا مي ،  االجتما    اه اء  يف  ملحوظ  ضعع  لىل  تؤ ي اه راض  أن  أو  الراهن،  الوقت 

2014). 
 االضطراب: منشأ 

 يههث يبههدو أن ههه ا االضههطراه  ،ال يوجههد سههبب وا ههد ملنشههأ اضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها،  
وميكهن أن تكهون لعهض  ،اف  لعض احلاالت ميكن أن تسبب لةالة املهخ النشهامل الزائهد ،متغاير اةواص وله أسباه متعد  

العوامههل البيئيههة مسههئولة  ههن االضههطراه مثههل الههوال   املبكههر  وتههدخر اهم للسههجائر خههالل اههرت  احلمههل  مهها ميكههن أن يكههون 
 .(Rowland, Lesesne  & Abramowitz, 2002) (Hetherington & Parke, 1993)السبب وراثيا 

 العوامل البيولوجية:  •
 االتفااوذل  من خالل  االشتبا،،توجد  الئل توض  اهساس الوراث  الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور    

أخههههو  اهطفههههال مفرطهههه  النشههههامل خطههههور  مضهههها فة لإلةههههالة  كالكبههههري لههههر التههههوائم املتماثلههههة وغههههري املتماثلههههة.  مهههها يوجههههد لههههد
 .(Kaplan & Sadock, 1998)و   (Wenar, 1994)ابالضطراه مدارشة ابهطفال العا ير 

 Thaper, Harington & McGuffinومكجههوار  وهههارينجتون، ،واتضهه  مههن البحههث الههيت أجراههها  لههر

ولكهن أوضهحت  ، وامل خطور  أسهرية أيضها  ما توجد  ضطراه،االأشه يوجد  امل وراث  مسئول  ن ظهور ه ا  (2001)
 الدراسات أن  وامل اةطور  اهسرية ه ، أيضا وراثية.  

ولدهههد ظههههرت  ،تهههرتب  العديهههد مهههن النهههاقالت العصهههبية أب هههراض اضهههطراه اهههرمل النشهههامل املصهههحوه لدصهههور االشتبههها،و
ا ومههههن أ ثرههههها شههههيو ً  االضههههطراه،االضههههطراه مههههن أتثههههري العديههههد مههههن اه ويههههة يف  ههههالج ههههه ا  الفههههروض  ههههول شيورو يميائيههههة

ولكهن ال حتسهن املنشهطات  ،(Kaplan & Sadock, 1998) هل مهن الهدوابمر والنهورالنفرين   ىوالهيت تهؤثر  له  ،املنشطات
تعلهم  ول ا حيتهاج هه ا الطفهل لىل راه،لالضطيف  د ذاهتا من أ اء الطفل  يث أهنا تتجاهل التأثريات النفسية واالجتما ية 

  .(Kail, 1998)تنظيم السلوك 
  كميكن أن حتدل أ راض اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، شتيجة وجو  قصور وظيف  ابملخ لد  ما
هؤالء اهطفال خالل مر لة احلمل أو الوال   أو ما لعد   ك وميكن أن حتدل لةالة املخ لد ،ه ا االضطراه  ياهطفال ذو 

 .(Kaplan & Sadock,1998)الوال   لواسطة التلول أو االلتهاه أو احلوا ل 
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 العوامل البيئية:  •
  ك الفدر واشفصال الوالدين وانفاض مستو  وجو   وامل أسرية مسئولة  ن االضطراه    لىلر يشري لعض البا ث 
  ك ولكن ما ثبت أن مثل ه ، العوامل ال ميكن أن تتسبب يف ظهور االضطراه لكنها جتعله يتفاقم أو يستمر لد  ،التعليم

  Hetherington & Parke,1993). ؛(Wenar, 1994ل ل  االستعدا   ياهطفال ذو 
 إجراءات البحث:

 منهج البحث:
التصرع   ضطرارا حتديد شسب اشتشار   وشه يناسب البحث احلا  من  يث   الوةف  املسح ، تتبع البحث املنهج 

   البا ة. يدينة  ال  ور وا عل  أطفال الروضة  ك املصحوه لدصور االشتبا، لد وارمل النشامل 
 جمتمع البحث: 

ال   ههى والب 1438/1439البا ة يف العام  يدينةيشمل جمتمع البحث مجيع اهطفال امللتحدر لرايض اهطفال 
 ار   ل ا   صائية وادً    سنوات، 6-4واههلية، ترتاوح أ مارهم ما لر م لرايض اهطفال احلكومية طفاًل  (1232) د هم 

    . 2017م التعليم ابلبا ة 
   عينة البحث:

من الروضات احلكومية   ى، طفلة أشث (314) و ، ذ ر طفاًل ) 387م منهم ،  طفاًل 701تكوشت  ينة البحث من م 
 البا ة.  يدينةواههلية 

 البحث: واتأد
 :املقاييسوصف 

ه راض  ادر )11)ويشمل  التصرع،اضطراه  املدياس اهول ديسي ، دا  البا ثةمدياسر من لمت استددام 
  -قصور االشتبا، -النشاملضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، مارمل اضطراه التصرع، واملدياس الثاين ال

  قصور االشتبا، الفدرات ى و (6-1) ارمل النشامل الفدرات من تتودع  ل  ثالثة ألعا   ما يل  ادر ، (23)ويشمل  ،االشداا ية 
 . (23-19) واالشداا ية الفدرات ،(7-18)

 :ملقياس اضطراب التصرف ةالسيكو مرتياخلصائص 
  ، ومت ةياغة الفدرات لالضطراه، (DSM-IV-5 , 2014)حمكات  ىمت االطالع  ل املدياسلصياغة ادرات    

 حبيث تشمل مجيع اه راض. 
 : املقياس صدق  

 هبدع ؛االختصاص  ذوي  من (8)جممو ة من احملكمر  ى  ل املدياسمت  رض  الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: 
ومت   ،ايه  وضعت  ال ي للبعد  منها   ل  واشتماء ، الفدرات  ةياغة  وسالمة أجله،  أ دت من ملا اه ا   مناسبة  من التأ د 

    اأ ثر.  %(90)الفدرات اليت  ظيت لنسبة اتفاا   لىلداء ا 
والدرجة الكلية  من خالل  ساه معامل االرتبامل لر  ل ادر   املدياسمت التحدق من ةدا : التكوين الفرضيصدق 

 وتتض  النتائج من اادول التا :   للمدياس،
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 الكلية للمدياس الفدرات والدرجة  ى   معامالت االرتبامل لر الدرجة  ل1جدول م
 معامل االرتبامل  رقم الفدر 
24 0.728 
25 0.929 
26 0.934 
27 0.888 
28 0.940 
29 0.964 
30 0.639 
31 0.923 
32 0.922 
33 0.712 
34 0.935 

وه  معامالت ارتبامل مرتفعة   ،(0.964 -0.639)يتض  من اادول السالق أن معامالت االرتبامل تراو ت ما لر     
 (.0.01) ند مستوك ل صائياا و الة 
 : املقياس ثبات
 وتتض  النتائج من اادول التا :   ،ألفا لعد   ع الفدر   معا لة  روشباخ مت استددام   املدياس للتحدق من ثبات        

 لعد   ع الفدر   املدياسألفا لفدرات  خ  روشبا شتائج حتليل     2م جدول

مت  لذامعامل ثبات  روشباخ الفا  معامل متييز الفدر   الفدرات 
   ع الفدر  

  روشباخ الفا 

24 0.687 0.964 

0.963 

25 0.911 0.956 

26 0.915 0.956 

27 0.861 0.958 

28 0.925 0.956 

29 0.931 0.956 

30 0.413 0.971 

31 0.906 0.957 

32 0.901 0.957 

33 0.670 0.964 

34 0.918 0.956 

ومجيعها معامالت متييز   (0.931 -0.413) يتض  من اادول السالق أن معامالت متييز الفدرات تراو ت ما لر     
تمتع يعامالت ةدا  ياس يومما سبق يتض  أن املد  ، معامل ثبات جيد  و وه ،(0.963) ألفا  معامل  روشباخ  ولل  جيد ، 

 وثبات جيد  تربر استددامه يف البحث احلا .   
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 : املقياسمعايري 
ا للمح  ال ي  ويتم التشديص طبدً  ، يتم تشديص أي اضطراه من االضطراابت السلو ية طبدا لدرجة اه راض      
  ما يل : الضطراه التصرع   DSM-5 (2014) اقرت ته
ذا  لوتعد الدرجة لسيطة  ، لالضطراه  ا  رضً  ( 11) ذا اشطبق  ل  الطفل ثالثة أو أ ثر من ليتم التشديص ابالضطراه        

 أ راض تعد الدرجة شديد .  (5)  أما لذا اشطبق  ليه أ ثر من ،أ راض (5-3) اشطبق  ل  الطفل من 
 :ملقياس اضطراب فرط النشاط املصحوب بقصور االنتباه ةالسيكو مرتياخلصائص 

ومت ةياغة الفدرات حبيث تشمل مجيع   لالضطراه، (,-DSM)حمكات  ىمت االطالع  ل املدياسلصياغة ادرات      
 اه راض.

 : املقياس صدق  
 التأ د هبدع االختصاص ذوي  من   (8)جممو ة من احملكمر  ى  ل املدياس مت  رض  الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: 

لداء  ل   ومت ا  ،ايه  وضعت ال ي للبعد منها   ل واشتماء ، الفدرات ةياغة وسالمة أجله،  أ دت من ملا اه ا  مناسبة من
    اأ ثر. %(90)الفدرات اليت  ظيت لنسبة اتفاا  

والدرجة الكلية  من خالل  ساه معامل االرتبامل لر  ل ادر   املدياسمت التحدق من ةدا : التكوين الفرضيصدق 
 وتتض  النتائج من اادول التا :  للبعد ال ي تنتم  لليه
 الدرجة  لى الفدرات والدرجة الكلية للبعد ال ي تنتم  لليه معامالت االرتبامل لر  (3)جدول 

 معامل االرتبامل  رقم الفدر   معامل االرتبامل  رقم الفدر  

 0.876 12 أوالا: لعد ارمل النشامل 

1 0.972 13 0.864 

2 0.960 14 0.898 

3 0.948 15 0.901 

4 0.946 16 0.930 

5 0.805 17 0.922 

6 0.930 18 0.924 

  لثاا: لعد االشداا ية   شياا: لعد قصور االشتبا، 
7 0.843 19 0.801 

8 0.786 20 0.877 

9 0.854 21 0.940 

10 0.683 22 0.774 

11 0.838 23 0.849 

وه  معامالت ارتبامل مرتفعة   ،(0.972 -0.683) يتض  من اادول السالق أن معامالت االرتبامل تراو ت ما لر    
 (.0.01)ك  ند مستو ل صائياا و الة 
 : املقياس ثبات
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 وتتض  النتائج من اادول التا :  الفدر ، ألفا لعد   ع   معا لة  روشباخمت استددام    املدياسللتحدق من ثبات    
 لعد   ع الفدر   املدياسألفا لفدرات   خ روشبا شتائج حتليل   (4) جدول

 معامل متييز الفدر   الفدرات  اهلعا  
مت  لذامعامل ثبات  روشباخ الفا 

   ع الفدر  
  روشباخ الفا 

 ارمل النشامل

1 0.958 0.995 

0.968 

2 0.941 0.957 

3 0.922 0.959 

4 0.921 0.959 

5 0.733 0.977 

6 0.899 0.961 

 قصور االشتبا، 

7 0.808 0.966 

0.988 

8 0.750 0.968 

9 0.827 0.966 

10 0.632 0.970 

11 0.806 0.966 

12 0.849 0.965 

13 0.835 0.965 

14 0.876 0.964 

15 0.879 0.964 

16 0.913 0.963 

17 0.905 0.964 

18 0.907 0.964 

 االشداا ية 

19 0.700 0.892 

0.902 

20 0.794 0.872 

21 0.901 0.849 

22 0.642 0.905 

23 0.756 0.880 

ومجيعها معامالت متييز   ،(0.958 -0.632) يتض  من اادول السالق أن معامالت متييز الفدرات تراو ت ما لر 
ومما سبق   ،وه  معامالت ثبات جيد  ،(0.988-0.902) وقد تراو ت معامالت  روشباخ ألفا لأللعا  ما لر ،جيد 

 تمتع يعامالت ةدا وثبات جيد  تربر استددامه يف البحث احلا .   ت اس ييتض  أن املد 
 : املقياسمعايري 

ا للمح  ال ي  ويتم التشديص طبدً  ،ا لدرجة اه راضلو ية طبدً يتم تشديص أي اضطراه من االضطراابت الس 
 ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،  ما يل : الضطراه  DSM-5 (2014) اقرت ته

 لدصور االشتبا، اد .  (13) أ راض من  (9)    قصور االشتبا، املسيطر ويكون ابشطباا  -
 .  للنشامل الزائد واالشداا ية معاا   اا  رض (11) أ راض من   8م  ابشطباا    النشامل الزائد /االشداا ية املسيطر ويكون   -
 ا. النم  املدتل  الضطراه قصور االشتبا، املصحوه ابلنشامل الزائد ويكون ابشطباا احملكر السالدر معً  -

أ راض لدصور االشتبا، اد  يعين أشه يعاين من قصور االشتبا،   (9)ى ل ا ا تمدت البا ثة أن  صول الطفل  ل
شه يعاين من  رجة شديد  من قصور االشتبا،. و  ل      أ لىل  يشري)9)  رجة أ ثر من   لى أما لذا  صل  ، لدرجة لسيطة
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ا  وشديدً  ،أ راض اد  للنشامل الزائد واالشداا ية  (8) النشامل/ الزائد االشداا ية تكون  رجة الطفل لسيطة لذا اشطبق  ليه
 لذا اشطبق  ليه أ ثر من ذل . 

 األسلوب اإلحصائي:
واختبههار مههان ويتههين لداللههة  ،واختبههار تههو   ،وحتليههل التبههاين اه هها ي ،واالحنرااههات املعياريههة ،مت اسههتددام املتوسههطات

 ومعامل ارتبامل لريسون. ،الفروا لر اجملمو ات
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

 السؤال األول ومناقشتها وتفسريها:  يجةنت
"مههها معهههدالت اشتشهههار اضهههطراابت ماهههرمل النشهههامل املصهههحوه لدصهههور  ىالسهههؤال اهول والههه ي شهههص  لههه   هههنلإلجالهههة 

البا هههة؟ مت اسهههتددام التكهههرارات والنسهههب لأل هههراض لكهههل  يدينهههةأطفهههال الروضهههة  كدم لينهمههها لهههدالتصهههرع  والهههتال -االشتبههها،
 اضطراه  ما يتض  من اادول التا :

 معدالت اشتشار اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع والتالدم لينهما  (5)جدول 
 النسبة  العد   االضطراه م

 % 2.28 16    التالدم لر اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع  1

% 0.71 5    اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل   2  

 % 0.42 3    قصور االشتبا، املسيطر 3

 % 0.28 2    ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر  4

 % 0.14 1 ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر والتصرع  التالدم لر    5

( 16)العينة  كل  يث لل   د ها  كمعدل  ان لالضطراابت املتالدمة لد ىيتض  من اادول السالق أن أ ل 

لنسبة   (5)لل   د ،  املدتل   يثارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،     اضطراهيليها   % 2.28ملنسبة 
أما    ارمل النشامل / االشداا ية   ،%(0.42) لنسبة (3) يليه    قصور االشتبا، املسيطر  يث لل   د ، (0.71%)

  لنسبة  (1) ارمل النشامل /االشداا ية املسيطر والتصرع التالدم لر ولل   د      %(،0.28) لنسبة  (2) املسيطر لل   د ، 

(0.14.)% 
وتتفق ه ، النتيجة مع الدراسات السالدة   % 2.28م شسبة  اشت للتالدم لر االضطرالر  ى ما اتض  أن أ ل

تض  منها وجو  تالدم مرتفع لر  ل من اضطراه التصرع واضطراه ارمل النشامل  اريت  ل  التوائم واليت واليت أج
حمد    جيينوتوض   راسات التوائم أن التالدم املرتفع لر  ال االضطرالر يرجع لىل منشأ  ،املصحوه لدصور االشتبا،

(Thaper et al., 2001) امل املصحوه لدصور االشتبا، ال ي تستمر أ راضه  اضطراه ارمل النش يى  ما أن اهطفال ذو
 .(Kaplan & Sadock, 1998)يف مر لة الرشد يكوشون يف خطور  مرتفعة لإلةالة ابضطراه التصرع 
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 لى سبيل املثال، ميكن أن يؤ ك ارمل النشامل لىل اضطراه التصرع والعكس   ل ل ،متعد   تفسريات  وتوجد
واليت    ICD-10ويد م ذل  ةدا منحى  ،ولن التالدم لر االضطرالر معا هو اضطراه آخر مميز يف  د ذاته  ،ةحي 

 (Stahl et al., 1999). قدمت ائة ار ية تشمل اضطراه التصرع املرتب  لفرمل النشامل 
الوراثية   تداخل  بري لر العوامل  وجو   (Martin, et al., 2006)و ما اتض  من  راسة مارتر وأخرون 

  التصرع، وأوضحت الضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، واضطراه التحدي املصحوه ابملعارضة واضطراه 
أن االختالمل لر اضطراه التصرع وارمل النشامل املصحوه    (Dick, et al., 2005)أيضا شتائج  راسة  ي  وأخرون 

ومع ذل  توجد أيضا أتثريات وراثية   ؛ ضوء العوامل الوراثية املشرت ة لدصور االشتبا، والتحدي املصحوه ابملعارضة يفسر يف
     ختص  ل اضطراه منهم  ل   د،.

 %(0.71) للغت  يتض  من النتائج أيضا أن شسبة اشتشار اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل 
أن اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا،   لىل وتتفق النتيجة مع اه ه النظري وال ي يشري  ، وه  املرتبة الثاشية 

لطبعاته   DSMوابلتا  اهتم الدليل ا  صائ  لالضطراابت العدلية  ؛ يف مر لة الطفولة من أ ثر االضطراابت اشتشاراً 
 .(Wenar, 1994)املدتلفة إب راج ائة هل ا االضطراه 

أن   واليت أشارت لىل (Suvarna et al., 2009) سواارع وأخرون  شتيجة  راسةوختتلع شتيجة البحث احلا  مع  
و  ل    %(.12.2) اهطفال يف  مر ما قبل املدرسة يف رايض اهطفال لل   كلد ADHDمعدل االشتشار الضطراه 

 ADHDن معدل اشتشار أ  توةلت لىل ، واليت   (Meysamie , et al., 2011)شتائج  راسة من  ل من ميسام  أخرون 
  لتدديرات الوالدين أما تدديرات املعلمر ابلغت  %(25.8) اهطفال ا يراشير يف مر لة ما قبل املدرسة للغت  كلد
(17)%. 

أ لى شسبة يف الرتتيب، وه ا   %(2.28) يتض  من شتيجة السؤال اهول أن معدل اشتشار االضطراابت املدتلطة       
يشري لىل أمهية الكشع  ن تل  االضطراابت املدتلطة يف مر لة رايض اهطفال، وخباةة أشه اتض  أن التالدم يعد  طًا  

يف ه ، املر لة للحد من تل  االضطراابت، و دم تفاقم أ راضها يف   أ ثر خطور ، ومن مث اللد أن تبدأ لرامج التدخل
 مرا ل النمو التالية. 

 السؤال الثاين ومناقشتها وتفسريها:  يجةنت
ارمل النشامل املصحوه   -معدالت اشتشار اضطراابت مالتصرع ما  " ى السؤال الثاين وال ي شص  ل  نلإلجالة 

مت استددام التكرارات والنسب  " البا ة؟  يدينة أطفال الروضة لدك ال  ور وا عل من لدصور االشتبا،  والتالدم لينهما 
 ال  ور وا عل  ما يتض  من اادول التا :  ك لأل راض لكل اضطراه لد

 
 
أطفال الروضة   كرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع والتالدم لينهما لدمعدالت اشتشار اضط (6)جدول 

 ال  ور وا عل 
 النسبة  العد   النوع  االضطراه م
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% 3.61 12 ال  ور    التالدم لر اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع  1  

% 1.27 4 ا عل  

% 0.77 3 ال  ور    اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل   2  

% 0.63 2 ا عل  

% 0.77 3 ال  ور    قصور االشتبا، املسيطر  3  

%0 0 ا عل  

% 0.51 2 ال  ور    ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر  4  

%0 0 ا عل  

 % 0.25 1 ال  ور ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر والتصرع  التالدم لر    5

 %0 0 ا عل

 %(3.61)  يث لل  معدل التالدم لر االضطرالر ، يتض  من اادول أن معدالت ال  ور تفوا معدالت ا عل
ولل      ى %(0.63) و  %(0.77) ى ولل     اضطراه ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل %(1.27) و

ولل       ،%(0) و  %(0.51) ولل     ارمل النشامل/االشداا ية املسيطر ،%(0) و  %(0.77) قصور االشتبا، املسيطر
وتتفق   ،التوا   ىال  ور وا عل  ل كلد%( 0)و  % 0.25م التالدم  لر ارمل النشامل / االشداا ية املسيطر والتصرع

ل  ور وا عل لذ تددر  وجو  ارا واض  يف االضطراابت السلو ية لر ا  ه ، النتيجة مع اه ه النظري وال ي يشري لىل 
احلديديى حي ى الناطورى وأخرونى   ، ماةطيبى الصما يى الروسان (8-1) ا عل  ال  ور لىل  ك شسبة االشتشار لد

  (, 2-1) فوا ا عل وترتاوح ه ، النسبة لر ت ال  ور  ك أن شسب االشتشار لد لىل ك ما أشارت  راسات أخر   ، 2013
  . 2015مخطاهى   (5-1) ويف لعض الدراسات

 السؤال الثالث ومناقشتها وتفسريها: يجةنت
اضطرار ارمل النشامل  متوسطات  رجات  اروا يف " هل توجد  ى السؤال الثالث وال ي شص  ل ن   لإلجالة 

اختبار مت  لداللة الفروا لر  أطفال الروضة؟ مت  ساه  لر ال  ور وا عل مناملصحوه لدصور االشتبا، والتصرع 
  ما يتض  من اادول التا :   املتوسطات وذل  لعد التحدق من التجاشس لر العينتر من خالل اختبار ليفر،

لر أطفال    ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع اضطرار متوسطات  رجات لر الفروا يوض  ( 5) جدول
 الروضة ال  ور وا عل 

 النوع  االضطراابت
 اختبار ليفر 

 املتوس  
االحنراع 
 املعياري 

 رجات 
 احلرية 

قيمة 
 الداللة  مت 

 الداللة  ع

 التصرع 
 ذ ور

0.078 0.767 
8.0833 3.215 

699 

 3.320 3.666 لعل 0.000 3.390

 ارمل النشامل
 ذ ور

0.069 0.768 
10.0833 3.016 

 3.212 5.600 لعل 0.000 4.780

 قصور االشتبا، 
 ذ ور

0.088 0.766 
18.833 2.412 

 2.516 9.333 لعل 0.000 5.521
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 االشداا ية 
 ذ ور

0.001 0.978 
6.708 2.614 

 2.8130 4.000 أعل 0.000 3.891

 متوسهطات  رجهات لهر (0.01م نهد مسهتوك الداللهة   صهائيةلذات  اللهة  اهروايتض  من ااهدول السهالق وجهو  
 لر أطفال الروضة ال  ور وا عل لصاحل ال  ور.اضطرار ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، والتصرع 

أشههه توجههد  (Boden, Fergusson & Horwood, 2010)و مهها أشههار  ههل مههن لههو ن واريجسههون وهههوروو  
والدهههدر  املعرايهههة  ،مثهههل ااهههنس خطهههور  التعهههرض لالضهههطراابت السهههلو ية ابرتفهههاعجممو هههة مهههن العوامهههل الشدصهههية الهههيت تهههرتب  

ال  ور  ك يث أظهرت الدراسات أن االضطراابت السلو ية تنتشر أ ثر لد  الرااا،واالشتماء اما ة منحراة من    ،املندفضة
 .الددر  املعراية املندفضة يذو  كولد اب عل،مدارشة 

اتض  من شتيجة السؤال الثاين والثالث أن معدالت االشتشهار لهدك أطفهال الروضهة اله  ور تفهوا معهدالت ا عل،  
وأشه توجد اروا لر متوسطات  رجات اضطرار التصهرع واهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، لصهاحل اله  ور  ه ل ، 

 مههها أن هههه ا الفهههرا يوجهههد يف غالبيهههة ائهههات ذوي   انسهههر،اومهههن مث اللهههد أن يفسهههر ذلههه  يف ضهههوء الفهههروا البيولوجيهههة لهههر 
ممهها يهد م أن الفهروا البيولوجيهة لههر اانسهر ميكهن أن تكههون  الهتعلم،اال تياجهات اةاةهة مثهل اضههطراه التو هد وةهعوابت 

مهن مرا هل  أ د اهسباه لتل  الفروا. ول ا اللد من تر يز االهتمام  لى تدهدمي لهرامج تهدخل مبكهر يف تله  املر لهة اهلامهة
 مع تر يز االهتمام  لى أطفال الروضة ال  ور. النمو،

 ملخص لنتائج البحث:
 لنسهبة( 16) العينهة  كهل  يهث لله   هد ها كمعدل اشتشار هو لالضهطراابت املتالدمهة لهد ىان أ ل لىلأشارت النتائج  .1

 ارمل النشامل املصحوه لدصور االشتبا، املدتل .    اضطراهيليها  %(،2028)
 كمعههدالت اشتشههار االضههطراابت السههلو ية ماضههطراه اههرمل النشههامل املصههحوه لدصههور االشتبهها، واضههطراه التصههرع  لههد .2

 ا عل.  كال  ور تفوا معدالت االشتشار لد
ار التصرع وارمل النشامل لر متوسطات  رجات اضطر ( 0.01اروا ذات  اللة ا صائية م ند مستوك الداللة توجد   .3

 .املصحوه لدصور االشتبا، لر أطفال الروضة ال  ور وا عل لصاحل ال  ور
 توصيات:

و مها اتضه  مهن اه ه  ،اتض  من شتائج البحث احلا  وجو  معدالت اشتشهار مرتفعهة لالضهطراابت السهلو ية املتالدمهة -1
ظههور اضهطراابت متالدمهة ماهرمل النشهامل املصهحوه لدصهور االشتبها، والتصهرع  يضهع الطفهل يف خطهور   أشهه  نهدالنظري 
ومهن مث االلهد مهن  ؛(Pardini, et al., 2006)  خهرونآاتض  ذل  من شتهائج  راسهة ابر يهين و  ا مايما لعد، للجنوح

 وتوجيه لرامج االرشا  املناسبة هلم  هىت االضطراابت املتالدمة ي ن  االت أطفال الروضة ذو املبكر االهتمام ابلكشع 
 ال يتعرضوا للجنوح ايما لعد.

أطفهال  كن معهدالت اشتشهار االضهطراابت السهلو ية سهواء املتالدمهة أو الفر يهة ترتفهع لهدأمهن شتهائج البحهث  ااتض  أيضه  -2
الروضة ال  ور وا عل   ما توجد اروا لر متوسطات  رجات االضطرالر لر أطفال  ،الروضة ال  ور مدارشة اب عل

 ومن مث االلد من تر يز االهتمام  ل  أطفال الروضة ال  ور وتوجيه الربامج االرشا ية املناسبة هلم.لصاحل ال  ور، 
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 حبثية: اقرتاحات
جهههراء  راسهههات  هههن العالقهههة لهههر االضهههطراابت السهههلو ية اةارجيهههة ولعهههض اةصهههائص الشدصهههية لتدهههرتح البحهههث احلههها   -1

 أطفال الروضة.  كاهخرك لد
 جراء  راسات  ن العوامل البيئية والوراثية لألطفال ذوي االضطراابت املتالدمة. ل -2
 مماثلة  لى أطفال الروضة يف مناطق أخرك ابململكة.جراء  راسة ل -3
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 : مستخلص البحث ابللغة العربية 
الصدددمل اوبلدددوت ملدددل ينيةددد  التحصدددةري العدددعرا  الت  ددد  ال لةدددع  اسدددياية ة أثدددر   هدددال البحدددث ا دددعر    الت دددرل

( لعلبدد  61ي ونددع مةندد  البحددث لدد   ااالنغيددعيف ت ي لددر الرت ددةع  لددا  لعلبددع  الصددمل امباط العددعنو   ن بدد  م دد   
امتيدددا البحدددث ت  هرالايددده ملدددل اودددنعل ادددبه الت دددريم البدددعجر ملدددل يصددديةر ا يدددومت  الت ريبةددد  ا ابلصدددمل امباط العدددعنو   

( 0,05 اهدو  ردرد  اط  اصدعجةعع مندا ل دتو    اقدا   التولدري    مدات نتدعجل لنعدع:االضعب   لع اختبعرا  قبلةد  ب ايد   
, بددعر التحصددةلج لصددعا لعلبددع  ا يومدد  الت ريبةدد بدد  لتوسدد ج  رهددع  لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب   ت االخت

بدد  لتوسددد ج  رهددع  لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب   ت اختبدددعر  (0,05  اهددو  رددرد  اط  اصددعجةعع منددا ل ددتو 
 لعدعرت الت  د (  ددري ملدل ادات لصددعا –لعدعرت الي ةدد   –ال وانيده ال رمةد   لعددعرت التحلةدري   لعدعرا  الت  د  ال لةدع   ددري
بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت   (0,05  اهدددو  ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو , لعلبدددع  ا يومددد  الت ريبةددد 

اوشدددعر   ت  -ال وانيددده ال رمةددد   االسدددتيتع  ابلدددت لر   ت ي لدددر الرت دددةع    دددري االنغيدددعيفالت ريبةددد  االضدددعب   ت لبةدددعيف 
ات  ددول النتدعجل ال ددعبب    يبدا  ب دد   لبدع  ا يومدد  الت ريبةد  اد  االسددت ال (  دري ملددل ادات لصددعا لع -امبنشد   

 التولةع  ااوبياع  
 

االنغيددددعيف ت ي لدددددر   لعدددددعرا  الت  دددد  ال لةدددددع  حتصدددددةري الرت ددددةع   الصدددددمل اوبلددددوت اسددددياية ة الكلمااااافت ايةتف ياااااة: 
 لعلبع  الصمل امباط الععنو    الرت ةع 
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The Effectiveness of Flipped Classroom Strategy on Developing Achievement, High 

Order Thinking Skills and Engagement of First Year Secondary 

Female Students' Mathematic learning in Asir Region 
 

Abstract:  

      The current research aimed to identify the effect of flipped classroom strategy on 

developing achievement, high order thinking skills and mathematics learning engagement 

of first year secondary female students in Asir region. The research utilized quasi-

experimental design of two experimental and control groups with pre-and- post-test. The 

study sample consisted of 61 female students at the first-year secondary school. The 

research results revealed that there was a statistically significant difference at (0.05) level 

between mean scores of the experimental and control groups in the achievement test 

favoring the experimental group female students. There was a statistically significant 

difference at (0.05) level between the overall experimental and control groups mean 

scores of the high order thinking skills test and its sub-components (analysis skill - 

synthesis skill - interpretation skill) favoring the experimental group. There was a 

statistically significant difference at (0.05) level between the overall experimental and 

control groups mean scores in mathematics learning engagement scale and its sub-

components (learning enjoyment - activity participating - curiosity) favoring the 

experimental group. In the light of the previous results, some suggestions and 

recommendations were given. 

     

Keywords: flipped classroom strategy, mathematics achievement, high order thinking 

skills, engagement in learning mathematic, first year secondary female 

students. 
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 النظرية:مقااااادمة البحث وخلةيته 
ان  د  ملدل لدع يبالده اوارسد   الدي عال  اخعل  جمعط الت لةر  امبلر ا يشعا ال عمل او علر ي وراع هعجالع ت اىت 

ل  اسياية ةع  ياري  خمتل   التنوم  و عمات ال الت ت يلبة  اعهعهتر اآلنةد  اليوادعهتر او دتببلة   اي دا هديا الت دور 
ملدل ادا سدوال  األدبك ا  در ملدل لدا  يبدام امبلدر ارقةعدع يدتر  ااالهتيعمةد ت ال لوم ال بة ةد  ان  عسعع لالن  عر او رت 

 0يامر لععرا  الت    لايعر ت اورااري الاراسة  اوختل   مببنعجعع اربعع وع يباله ل  ي لةر لتيةز 
هلدع لد   ار  بد  ت ي دوي  اخصدة  ينية  لععرا  الت  د  ال لةدع لد  امبهداال امبسعسدة  ودع ت الرت دةع  ودع  اي ا

   حتبةدد   ال ربةدد  ال دد و ي    ايعددال لددنعل الرت ددةع  او ددور ابويل دد لتوازندد  قددع رت ملددل اددري اوشدد ال  الدد  ي ي ددعع
اليبةد   ازارت ال لةع هوان  ل ةن  ت ي لةر الرت ةع  اي ليعع  اماهع أهاارعع للينعل  ال  أبرزهع االهتيعم  ععرا  الت    

(  املددل الددرنر لدد  الددن أاددعر  نتددعجل ب دد  الاراسددع  ال ددعبب     أ  ل ليددج الرت ددةع  ال 5, 2018/2019, االت لددةر
يعتيو   ع عا   دتوت  ال دالت  اير دزا  ت امبسدال  الد  ي راوىدع ملدل أسدال  التدي ر  ايت دعهلو  لعدعرا  الت  د  ال لةدع  

 ( 2012؛ احعيه,2011؛ ال وين 2004نير,ال ( علتحلةري  االي ة   االتبو 
   ينيةد  الت  دد  لدا  اوت ليدد  ل لد  رجة ددج لد  لت لبددع  ال يلةد  الت لةيةدد  الت ليةد   اخددري رصدوط الرت ددةع    

ا ميددعط لعددعرا  الت  دد  لددا  ال ددالت للت علددري لددع  لنشددو عا اخعلدد  ت اورالدد  الععنويدد   اةددث ةعددري ينيةدد  الت  دد  هددارعع 
الدد  ي ددرا ت اوواقدمل الت لةيةدد  ب  ددعلت ارعملةد   ابدديلن ألددبك البحدث مدد  الن ددرت  ااالسدياية ةع  الدد  لدد  اوشد ال  

  ( 2011االتحوط ل  ثبعر  اليا رت    ثبعر  اإلباا  ألرعا اتيةعع بار, او  رت اأىع أ  ي عر ت منو هيه ال بلة  
"اةث يدر  ال ايدا لد  اليبدوي  أ  اهلدال لد  ي لةيعدع الاراس  الرت ةع  أمهة   ب ت لل الت ت اورال  الععنوي   

جت لدده قددع راع ملددل اددري اوشدد ال  اوت لبدد   ل دد  هددو ل ددعمات اوددت لر للحصددوط ملددل ل ددعهةر العددعرا  رت ددة  ميةبدد  اا  
ته ت لؤس دع  الت لدةر امبملدل ااالسدتيرار ت الدت لر اليان" النديير اخشدع  امت نده لد  لتعب د   راسد  الةولةد  حبعهع  ا ةدعت 

ارصوط الرت ةع  ال  يش ع اي تامج ي  د  ال دالت هدج الد  ي دتخام رةعدع النبدعي ا يدعمج (  15 ,2012اال لور,
بد  ال دؤاط الدرجة  بدري لدرا   امدام التوهده اوبعادر إدو  هعختل د ل  خدالط لدرا أسدال  ي دتامج ةعرسد  لعدعرا  الت  د  او

لزيااع ل  امبسال  ال  يبو  لإلهعب  منه   ع يش ع ال الت ملل اوشعر   االت    االبحث م  اإلهعب   الرا امبسال  ال  
  (.Waston,2002 او توا  ي تامج لععرا  الت    ال لةع ااا  النععت  

ربددا ر ددز  االجتعهددع  اليبويدد  ا ايعدد  ملددل  مددع ت الن ددر ت الدد الل  امبرددرا  مبمهةدد  لعددعرا  الت  دد  ت اةددعت  ان ددراع 
ا مدداا هع حبةددث هتةددل لل علدد  ررلعددع مايددات ويعرسدد  لعددعرا  الت  دد   الت لددةر الت لةيةدد  ااونددعهل الاراسددة  ت  عردد  لرااددري 

 يددع أ  هنددعو  ددرارت إلمدداا  . (Dinkelman,2000) ا ايعدد ال ليةدد   االدد  ي ددعما ملددل لالابدد  الت ددورا  اوختل دد  
انبدا او ررد  االدتالو لعدعرا  التوالدري لدع اآلخدري   ريد  خدالط الي ةدز  االت  د  ال عل  حبةث يصبك قع راع ملل التحلةدري 

(  الدد  ت ي دددا Murray,2011 يبنةددعع ملددل لعددعرا  الت  دد  ال لةددع ة ددد  لل ددالت لواهعدد  التحددات  ت جمتيدددع لت ددور 
 لععرا  الت    اسعجط لعي  ال ت عت او رر  الرت ة   ايُلم اعه  ال عل  ت ي وير او رر  ايوظة عع 

 ااالسديهع  ايشديري او دتوت  الدانةع امبسعسدة  اامبالةد   ا نةدع اينب ر لععرا  الت  د  معلد     ل دتوت  ملةدع  
التحلةددري  لعددري عددعرا  مبلةدد ل ملددل مدداتلعددعرا  الت  دد   شددتيرياي ااإلبدداامج بةنيددع يشدديري او ددتوت  ال لةددع الت  دد  النعقددا 
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ب   أ  اوعدددعرا  ال لةدددع الددد ت اددد  يدددر   ( Benson,2009 ؛1998؛ مبددداا  ة ,1996 أبدددومي ت االت  ددد  االي ةددد  
امتعري ال الق  ااوران  اامبلعل   االتبو    ااالستاالط اامبلعل   ااوران   ال الق  للت    ت الرت ةع  يتيعري ت لععرا : 

ا ألع االستنتعج االت    االتبو  رتيعري ي   اع   باامةعع ي   ا   ( 2011؛ بار,2003 لع ج,انقاع
   ينية  لععرا  الت    ال لةدع لدا   ال ربة  ال  و ي  يعال ةع  ابورال  الععنوي  ت اويل  الرت  لبرر اياري  
ل دأل   ي يدر ايندارج حتدع مدات ل ديةع  لعدري:  ال لةدع اةدث يشدتيري ملدل ال ايدا لد  ل دعجري لعدعرا  الت  د   ال علبدع  
 ازارت اليبةددددددددد       خلاخدددددددددي لريبددددددددد  بةدددددددددعان  ين دددددددددةر  اخل دددددددددأ ا تشدددددددددعل  ال دددددددددا   ا ددددددددد   أ تددددددددد   حتدددددددددا    ل تواددددددددد  
   م(2018/2019االت لةر 
اقددا أ ددا  نتددعجل ب دد  الاراسددع  ال ددعبب     رعملةدد  ب دد  االسددياية ةع  ااوددااخري االدد الل ت ينيةدد  لعددعرا   

الددددددت لر (؛ 2011لبيادددددد  للددددددت لر النشددددددط بار, اسددددددياية ة النعددددددع:  اوختل دددددد  الت  دددددد  ال لةددددددع لددددددا  ال ددددددالت ت اورااددددددري 
أسدددددددددلوت ادددددددددري ؛ امندددددددددواج الدددددددددت لر البندددددددددعجج (NCTM) قعجيددددددددد  ملدددددددددل ل دددددددددعي (؛ اادددددددددات لبياددددددددد  2012 هو ت,اودددددددددالل

 (  2019 الغعلا  ابرين,البنعجج (؛ منواج ابيم 2015 برزجنج,اوش ال 
 

ا ج لو و  االنغيعيف ت الت لر ابهتيعم ابلغ ل  قبري اليبوي   اةث أ ااا ملل أ  نعلبة  ال الت ةةلو    البا 
ملددل  عريشدد    ةددع لددوط الددت لر ال ددلم    ي لددر نشددط ر ددعط ؛   الت ددعا  ااوشددعر   ت ةعرسدد  امبنشدد   الت لةيةدد  اوختل دد 

ة ددنعر لدد   أميدد  اأيخددي ال ددالت    ل ددتوت   اورهددوت ل الت لةيةدد  اي ددعماهر ت حتبةدد  امبهدداا الددت لر االنغيددعيف ت 
االنغيدعيف ت  يدع يدر  مايدا لد  اليبدوي  أ  (   2016مبعيف اا  دة  اميدا اال در , الةولة  ي بة  لع ي ليوه ت اةعهتر 

لب ضدعر الدب  , اال يدري  شدر عل اةث ة نعر ل  البةعم ابلتداري    الت لر يلبج ملل ال الت ل ؤالة  الت لر ااختعا البرار
اة د  حتبةد  انغيدعيف ال دالت لع او لي , ايزيا ل  ر عهر م  الت لر, ايش  عر ملل مرض اهعع  ن درهر لخخدري , 

ايش ة عر ملدل ةعرسد    ت الت لر ل  خالط: لشعر تعر ت أنش   يت ل  استخاام لععرا  الت    ال لةع باالع ل  ا   
اي بةددد  الن دددرت  االبوامدددا   ملدددل الدددت لر لددد  خدددالط اال تشدددعل عرايشددد ة   اوعدددعم الددد  يت لددد   لدددل ل دددعررعر العدددعراهتر

 ;Skinner, Furrer, Marchand & Kindermann,2008) ااو ددعهةر اوختل دد  ت اددري اوشدد ال  الرت ددة 

Clark,2015; Bray & Tangney,2016)   
مب  انغيددددعيف اا ددددرا  ال علدددد  ت لعددددعم الددددت لر معلددددري رجددددة  ت جنعادددده  اةددددوتع النغيددددعيف ت الددددت لر ل لبعددددع اي ددددا ا 
املددل امبلددا الب ةددا ة دد  لدد  خاللدده التنبددؤ  ال ددالت ر لددل امبلددا البصدد  ة دد  لدد  خاللدده التنبددؤ بددت لر احتصددةري  الاراسددج 

  (.Skinner, et al, 2008 ال ليج االبارت ملل العع ابمبسلوت  لش الهتع ابلن عا ت ا ةعت ال يلة  االت ةمل لع 

 معلري لعر ت ينية  ال  علت اليايةد  امب ع ةةد   ت الت لر االنغيعيفيش ةع  نتعجل الاراسع  ال عبب  أ  أ ا اقا  
ينيةد  االنغيدعيف ت اسدتخاام بةاد  الدت لر مد  الويد  هلدع  ار ر دعط ت ؛ اأ  (Lei, Cui & Zhou,2018) تلدا  ال دال

 يدع أ  يشد ةع أنشدد   التبدو  الت دوي  ي يددري ملدل زت ت االنغيدعيف ت ي لددر ؛  (Tao, Zhang & Lai,2018) الدت لر
؛ اابإل دعر     الدن يوهدا مالقد  اريبعلةد  Liu, Zhen, Ding, Liu, Wang, Jiang & Xu, (2018))الرت دةع  

  .(Hlalele,2018) الرت ةع ت  ر امب ع ةجلوهب  ب  انغيعيف ال الت ت الت لر احتصةلع
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ا ايعد  الد  يدورر و لدر الرت دةع  ال عد   االسدياية ةع   ي ا اسياية ة  الصمل اوبلوت ل  اآلخر ا عن   املل
االد  ة د  أ  يشددعهاهع ال دالت ت لنددعزهلر لد  خددالط  للددارايف لد  الوقدع للت عمددري لدع لالبدده بداالع لد  الشددرا التبلةدا  

لل ددع  رةددايو لنتبددعت   يددع ي ددا أاددا ا لددوط التبنةدد  ا ايعدد  ل ددالج  دد مل الت لددةر التبلةددا  اينيةدد  لعددعرا  الت  دد  لددا  
امد  لريد    ر   لري  لشعهاهتر للارايف ت اونزط لببو  او توت  الانةع ل  ا عط او رت اربعع لتصنةمل بلدوم ال الت 

 ( 2018  اوزلولجالت عمري اا وار ااونعقش   اخري ال صري الاراسج لببو  او توت  ال لةع ل  هيا ا عط
ي  استعيعرعا لععلةعع للوقع ت يلبج ي لةر يشخةصج, يت ر اب ضور بتور   لعر ميلج يض  االسياية ة ايتيةز يلن   

الشخصج اوبعار ان  اوبعار ل ري ل  او لر اال عل ,  يع أىع يرامج  بش ري نومج( ااتةعهدع  ي ليعدر اال دراد ال ر يد  
ثرت ت لو دو  ي ليعدر, ايدورر ايزاياهر بتغيي  راه   روري  لؤ   بةنعر, ايتةك للي لي  اخصن  الت لةر ل ري لعل  ب عملة 

 يع يالجر استخاام أ اا  خمتل      لنعخعع ل ةعع ثر  اخل ا , ايش ع ملل يوظةمل يبنةع  اايع  لتنوم  ت لواقمل الت لر
 (.Adedoja,2016 ؛2014 رضالع م  أىع يورر ررلعع لتنوم  لت لر ار الر  لليت لي  ب مجع  اسعلرز  للتبةةر البنعجج

هددرالا  التدداري   اةددث يبددوم ملددل قلدد    الصددمل اوبلددوت ملددل ي بةبددع  الت لددةر اوددالل اسددياية ة  يددع ي تيددا   
مدد  لريدد  يصدديةر متددو  يلددن اوبددررا  ت ادد ري اصدد  أا   التبلةددا  لليبددررا  الاراسددة  ت اورااددري الت لةيةدد  اوختل دد 

ا اتاد  ال رلد    عهاهتع ت اوندزط قبدري ا صد  بوقدع  دعلاتاتعع لل الت وشد  يتر   لل ع  رةايو ل  ل  ب الل لتخصص 
ت استعيعر اقع ا ص  رةيع ب دا ت ين ةدي ب د  امبنشد   الت عملةد  االتداريبع  اوتنومد    هلر إب عر  قرالاهتر اخلعرهة  اوهلع

لددد  اوبدددررا    اخدددري ا دددرت الاراسددد  ردددر تع أا ت جميومدددع  لدددغ ت, بغدددرض حتبةددد  امبهددداال اوو دددوم  ل دددببع ل دددري لبدددرر
 الاراسة  
رعلصددمل اوبلددوت هدو ي لددر لددالل لددع ن ريدد   االهتيعمةدد     الن ددريت  البنعجةد  االبنعجةدد   االسددياية ة يلددن  اي دتنا  
 ا ي ونوا لنخرل  ت متو    ي ليعر  ا ي  ج ال الت ررل  لةصبحوا أ عر نشعلعع ت الت لر التح ي  ت    البنعجة  الت لر  

اإبل عىر لرا     ا  ىر ي يلو  ررا   أا لع أقراىر ت جميومع     يع ي ت ةع ال الت بنعل ل ررتعر أبن  عر   أ عر ميبعع
(   يدددع أ  الصدددمل اوبلدددوت Lobdell,2013 ال علددد  اهعدددع  ن دددر خمتل ددد  لدددع ب ضدددعر الدددب   ت بةاددد  ي عملةددد  لر زهدددع 

الدد   االهتيددعمج الدد  يؤ ددا  ار اوددت لر النشددط ت بنددعل او دد  لدد  خددالط الت عمددري  االهتيعمةدد البنعجةدد  لتألددري لدد  الن ريدد  
ملددل أ  ل ددل اوددت لر ابلتوهةدده ااإلراددع  لدد    اوي دد  أ  يبددام الوسددعجط الت لةيةدد  خددالط الصددمل اوبلددوت ل ددعرل هايددات

الصدمل  ا  قلد للت لر الت عاين اي لةر امبقرا  أمهة  خالط ا  لليحتو  ل لي  أ  عل اىت ي و  قع رعا ملل رعر ل   أمي  
 (.Tétreault,2013) ال عبب  ىع يضةمل ل عرل هايات ارعر و ررتعر 

 خاللده لد  او لدر الصمل اوبلدوت ملدل اسدتخاام لوقدع الةويةدوت  بولد ه اسدةل  للنشدر ي دت ةع اسياية ة  اي تيا
لد  خدالط ال يدا اإلل دياين  أا ادب ع  التوالدري االهتيدعمج؛  ا ي دت ة و   لل دالت انشدرهع لصدورت لشدرامع  ين ةدي

  ا اإلنيندع؛ يدورر خدالط لد  رتلبعاد  الةويةدوت لوقدع لد  ال ةدايو لبعلع (   يع ة   يضي Wantz,2011 لشعهاهتع 
 (.Trier,2007) اوختل   اوو ومع  ينعس  لل ع  ال ةايو ال  ل   ب  ما  لشعهات ي ت ةع ال الت

؛ 2015الشددددددرلع , اهددددددج ي دددددديل ابلتددددددعلا  ال ددددددع  لرااددددددري الددددددت لر اوبلددددددوت  بوهدددددده مددددددعم( مددددددات  االسددددددتخاام  
 (:2018ال  ةا ,؛ 2016؛ ال  ة ,Clark,2015 ؛2015ال حةلج,
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 ايشي  لنعسبتعع للبل   ابلصمل اهتال    حتايا لو و  الاريف ال  ينو  او لر قلبعع  مر لة التحديد: -
يدتر يريةبعدع يب عدع مبمهةتعدع الن دبة  لد  اهعد   العدعرا  اهتال لتحلةري احملتو     ل دعهةر اي يةيدع   مر لة التحليل: -

 ن ر او لر ت مر عع ببل  التاري  لل الت 
ا دات ال  االصدورت لتضينعع اوع ت ال لية  ابلصو   لليو و  هتال لتصيةر ا نتعج ال ةايو الت لةيج  مر لة التصميم: -

 ين لنعس  انشره ملل  اا  أ اا  الوي  أا أ  اسةط  ل يا  ال عم  يت عاز ربع 
قبدري ا صد   اإلنيندع هتال لتوهةده ال دالت    اسدتخاام الوسدةط الت نولدوهج وشدعهات ال ةدايو لد   مر لة التوجيه: -

 بو ع قواما ليلن اي ريمل ال الت هبع انشرهع  اقع الاراسة  ت اونزط ات أ  
اي بة  أنش   ااسدياية ةع   الاراسة    أ  ي بة  او عهةر ال  ي ليعع ال الت ل  ال ةايو ت ا ص مر لة التطبيق: -

 الت لر النشط ا يلن اوشرامع  ااري اوش ال  
 اجير  رةعع يبو  ي لر ال الت  اخري ا رت الاراس  أب اا  التبو  اونعسب   مر لة التقومي: -

ا لددد  الوقدددع و دددعمات ال ددد  االسدددياية ة السدددتخاام يلدددن هنددعو مدددات لةدددزا  ا  الت ايلبدددج لنعدددع: لدددنك او ليددد  لزيددداع
است  عراهتر, ي بة  الت لر النشط ب دري سدعول , يدوارر خةدعرا  أ عدر ت ةعرسد  الت لدةر ابسدتخاام ل دتحال  الت نولوهةدع, 
لضعم   اقع الت لر جبي ه ب  ريي  ال عن  للت لر قبري ا صد  اأثنعجعدع, ا يدع بد  اد ل  لد  الت لدةر مهدع الت لدةر اودزيل 

ال , ا يددع بدد  أسددلو  الددت لر الدديان االددت لر البنددعجج, ي زيددز الت  دد  النعقددا االددت لر الدديان ابنددعل اخلدد ا  ااوتددزال  اندد  اوتددز 
الععرا  التوالري االت عا  ب  ال الت, يور  اقع الت لر ت ةعرس  امبنش    اخدري ا صد  الاراسدة ,  ا يدتر ادرا او دعهةر 

 & Schallert؛ 2018؛ سددددد ع ت,2016 اوارسددددد  الاريمخدددددالط لشدددددعهات ال ةدددددايو قبدددددري اضدددددور ا صددددد   اخدددددري 

Krainer,2018  ) 
احملتدو  الرت دج اأهداال الداريف االنتدعجل اوتوق د ,  الصدمل اوبلدوت, لنعدع: حتايدا اسياية ة مات أ اار ت  اللي لر

 م  نتعج أا ااضعر اوع ت الت لةية  ل  أاا اوصع ر االايارة   لع ملل ا ري رةايو ي لةيج أا مرض يباةج, ررع احملتو  
 تعبدد  اوالا ددع  اإلنينددع أا أاددا أ اا    ارت الددت لر الشددعر   ال ددالت اوددع ت ال ليةدد   ل يانةددع, ايدداري  ال ددالت ملددل  

سددال  أثندعل لشددعهات احملتددو  اوبدام, ابنددعل أنشدد   ي لةيةد  لتنومدد  النعسدب  لل ددالت حتبدد  أهداال الدداريف, يبددا  ايدااي  امب
يغييدد  راه دد  روريدد  لل ددالت ب ددا لشددعهات اوددع ت ال ليةدد   لددع مدد  لريدد  اونعقشدد  مدد  اددب   التوالددري اونعسددب  ااالهعبدد  مدد  

اإلهعب  م  ي عؤال  ال الت اوط ال ةايو الت لةيج  اخري   بعر  ل ياين قص  لتبةةر أهاال الاريفأا يبا  اخت  تعرأسال
؛ 2015ال صدددري ااإلادددرال ملدددل سددد  امبنشددد   الت لةيةددد  ايبدددا  الدددامر الدددالزم لل دددالت الددديي  حبعهددد  للي دددعمات الزهراين,

Brown,2016.) 

لتعج ال الت    ل عمات ل ليةعر, ان را مبنه يوها لزيا ل  ألع  ار ال عل  رةتيعري ت الولوط    او لي :  ا  
الوقع لدا  او ليد  و دعمات ال دالت ردصىر لصدلو  ملدل لزيدا لد  او دعمات, ااوشدعر   ت امبنشد   الصد ة : ن درعا لوهدو  

 لر اخلعلد  ابل دالت, لزيا ل  الوقع ت ال صري, رص  ةعرس  امبنش   أثنعل اص  الرت ةع  ي عما ملل اريبع  ميلة  الدت
ا دديلن الوقددع الت ددعاين اةددث ي يددري ال ددالت مددع ت ت الصددمل اوبلددوت ت جميومددع    رضددالع مدد  أهدداال لل ددع  ال ةددايو
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لغ ت, اجياا  ل   ل  خالط الت عمري االت عا  لع أقراىر,  يع جيا ال الت الوقع الي  ي يلو  رةه هنبعع    هن  لدع 
  Kurt,2017) ؛ 2015ب مجع  اسعلرز,زلالجعر 
 ؛ت لرالدد أ ددا  نتددعجل الاراسددع  ال ددعبب  رعملةدد  الددت لر اوبلددوت بصددوره اوختل دد  ت ينيةدد  ال ايددا لدد  نددوايل  البددا 
الت  د  الرت دج (؛ Clark,2015; Lai & Hwang,2016) دالت اينيةد  أ اجعدر ت الرت دةع الزت ت لشدعر   النعدع: 

(؛ لعدعرا  الت  د  2017 لععرت التيعةري الرت ج ااالجتعه إو الت لر اليان ا ع   (2017اخواراةات االاار ة  إو الت لر 
(؛ 2018(؛ التحصددةري العددعرا  اددري او ددعجري اخ دد  البلدد  الرت ددج أ ا,2017اإلاصددعجج اا دد  اإلاصددعجج الغعلا ,

؛ (2018ري اإلباامج لليش ال  الرت ة  الراةلة ,لععرا  لع ارال او رر  اا (؛ 2018لععرا  التوالري الرت ج الراةلج,
؛ )Carter, Carter & Foss,2018; Sun, Xie & Anderman,2018(ا عل د  ت لرالد حتصدةري الرت دةع  

حتصدةري الرت دةع  لدا  ؛  )Webel, Sheffel & Conner,2018( حتصدةري الرت دةع  لدا  ياللةدي اورالد  االبتااجةد 
 ,Sari, Handika)البددارت ملددل رعددر او ددعهةر الرت ددة   ؛(Fredriksen & Hadjerrouit,2019)لددالت ا عل دد  

Rosita, Sari, Anggoro & Putra,2019)2019لععرا  ا   ال ا   ااستة عت او عهةر الرت ة  آط اار , ؛ ) 
  ي رقع     راس  (ت ااا  قرالا  البعاع   سعبب  اامبحبعث ال عبب  يتضك مام اهو   راس  الاراسع ا راه   

الصدمل اوبلدوت ملدل ينيةد  التحصدةري العدعرا  الت  د  ال لةدع ااالنغيدعيف ت ي لدر الرت دةع  لدا   اسياية ة أثر استخاام 
 لعلبع  الصمل امباط الععنو  ابويل   ال ربة  ال  و ي   

 بحث وأسئلته:مشكلة ال
لبا نب ع لش ل  البحث ل  خالط قةعم البعاع  ب ات زترا  لةاانة  لب   اوااريف الععنوي  للبنع  ت لاين  أهبع 
امخة  لشةط  اةث الا ع خالهلع ا و  ل ليع  الرت ةع  ل  ا  عض او تو  التحصةلج لل علبع  بص   معل   

ا لدد  الت  دد  اخعلدد  يلددن الدد  يشددتيري ملةعددع ملددل اددري اوشدد ال  الرت ددة  الدد  يت لدد  قددارع  هت ابإل ددعر     مددام قددار 
 ورال  الععنوي  لعري  ل عجري لععرا  الت    ال لةع(  ةع ي ا لؤارعا ال  عض ل تو  لععرا  الت    ال لةع لايع  البررا   

ل ا  دعض ل دتو  لعدعرا  الت  د  ال لةدع لدا  ال دالت ابإل عر     لع أ ايه مايدا لد  الاراسدع  اامبحبدعث ال دعبب  ملد 
؛ الغعلا  2015؛ برزجنج,2012؛ احعيه,2011اال علبع  معل  امبلر الي  قا يؤثر سلبعع ملل حتصةلعر للرت ةع  بار, 

 ( 2016ابرين,
ت ميلةد   الصدمل اوبلدوت ودع هلدع لد  لةدزا  مايدات اسدياية ة اوش ل  سد ع البعاعد     اسدتخاام  يلنال الج  

   ابوراري الاراسة  معل  ااورال  الععنوي  خعل  ي لةر اي لر الرت ةع 
 وميكن صيفغة مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآليت:

الصف ايقلوب علا  تنمياة التحصايل وماافاات التةكال العلياف وا يفغمافم يف تعلام الرى ايفت لاد   اسرتاتيجيةمف أثر 
 طفلبفت الصف األول الثفيفوي مبنطقة عسل؟

 ايت ر  ل  ال ؤاط ال عب  امبسال  ال رمة  اآلية :
 الصمل اوبلوت ملل ينية  التحصةري لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو ؟ اسياية ة لع أثر  -1
 الصمل اوبلوت ملل ينية  لععرا  الت    ال لةع لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو ؟ اسياية ة أثر  لع -2
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 الصمل اوبلوت ملل ينية  االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو ؟ اسياية ة لع أثر  -3
 فروض البحث:

 لح  ال راض اإلاصعجة  التعلة : البحثخيت  
بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ريبةددد  االضدددعب   ت  (0,05  يوهدددا ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو  -1

 لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة  التحصةلج ختبعر ت بة  الب ا  لالال
بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ريبةددد  االضدددعب   ت  (0,05  يوهدددا ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو  -2

لعددعرت  -لعددعرت الي ةدد  –التحلةددريلعددعرت  ال رمةدد  ال وانيدده    ددري ختبددعر لعددعرا  الت  دد  ال لةددع  ت بةدد  الب ددا  الال
 الت   (  ري ملل اات لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة 

بددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ريبةددد  االضدددعب   ت  (0,05  يوهدددا ردددرد  اط  اصدددعجةعع مندددا ل دددتو  -3
اوشدددعر   ت  -ال وانيددده ال رمةددد   االسدددتيتع  ابلدددت لر    دددري ت ي لدددر الرت دددةع    االنغيدددعيفبةدددعيف ت بةددد  الب دددا  وال

 ا  االست ال (  ري ملل اات لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة  -امبنش   
 هدف البحث:

الصددمل اوبلددوت ملددل ينيةدد  التحصددةري العددعرا  الت  دد   اسددتخاام اسددياية ة هددال البحددث    الت ددرل ملددل أثددر 
  ال لةع ااالنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو   ن ب  م  

 

 أمهياة البحث:
 :ت  ونهيتيعري أمهة  البحث ا عر 

ت يغدد   ار ال علبدد  لدد  لتلبةدد  سددلبة  للي لولددع     اباعدد  الددعن   للي رردد  الرت ددة  انشدد   ا جيعبةدد  ت  قددا ي ددعر -
امبلددر الددي  يددن     جيعبةعددع ملددل حتصددةلع  الاراسددج لدد  هعدد  اينيةدد  لعددعرا  الت  دد  ازت ت  االددت لر لواقددمل الت لددةر 

 ت ي لر الرت ةع  ل  اناة  أخر   انغيعسع 
ية در ميلعدع   ي لي  يتضي  ب    رايف الرت ةع  لصعن  للتاري  اربعدع السدياية ة  الصدمل اوبلدوتلل يبام  لةالع  -

   اوارس التاري ج ايغ   ارهع ل  للبن  ام       لة رت الوهع  ل يلة  الت لر  اخري اخعرج 
ةددع     الت بةبددع  التبنةدد  ا ايعدد االدد  ي ددتنا    ا ايعدد  ت ي لددةر الرت ددةع  االسددياية ةع الضددول ملددل  اددا   يلبدج -

 ورال  الععنوي   ابي عر ت حتبة  أهاال ياري  الرت ةع  
ي تك ا عط ألعم البعاع  إلهرال  راسع  اأحبعث أخر  ةعثل  قا ي عر ت ي وير اويعرسع  التاري دة  اوت بلد  بت لدةر  -

 اي لر الرت ةع  ابورال  الععنوي   
 مواد وأدوات البحث:

 :اآلنمتعلع لوا  اأ اا  البحث  ال  أماهتع البعاع ( ت 
 الصمل اوبلوت  اسياية ة  لةري او لي  الستخاام  -
 أاراد ال يري اامبنش   الت عملة  لل علبع   -
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 االختبعر التحصةلج  -
 اختبعر لععرا  الت    ال لةع  -
  لبةعيف االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  -

 مصطلحفت البحث: 
أبىددددع  Flipped Classroom Strategyالصدددمل اوبلددددوت  اسدددياية ة يُ ددددرل  الصاااف ايقلاااوب: اسااارتاتيجية -

ابسدتخاام  رايف رةدايو  مدع ت  ا يبوم باراس  اوو و  ل  يلبعل ن  ده   ي تيا ملل الت لر اليان لل عل  اسياية ة "
العاط ال عل  ب ا الن ت ال صري ي بة  او ررد    ل  ل  يتر  ماا هع ل  قبري او لر أا لشعر تعع ل  قبري ل لر آخر

   يع ي رل أبىع "نو  ل  الت لر الي  جير  (Marlowe,2012,4االبةعم أبميعط ي بةبة "     او عجريل  خالط اري 
جيدر  ا د عع ملدل االنيندع  ا  ااونعسدب  رةه حتويري ا ص  التبلةاي      رايف ل د ل  لد  خدالط الت نولوهةدع اوتدوررت 

م بنشددددددددعلع  أخددددددددر   اخددددددددري إلر ددددددددعا ا ددددددددعط للبةددددددددع الصدددددددد ة  ي ددددددددت ةع ال علدددددددد  الولددددددددوط  لةعددددددددع خددددددددعرج ا صدددددددد  
 ( 160, 2015ا ص " الشرلع ,

امبا عط   يربوي  ي تيا ملل ي لر لعلبع  الصمل امباط الععنو  حملتو  رصلج : اسياية ة  اي ررعع البعاع   هراجةعع أبىع    
  الاريف  يتر لشعهاهتع ت اونزط قبري اقع    ل  خالط لل ع  رةايو قص ت  ( 2  الرابمة  االتشعبه ل  لبرر الرت ةع 

لالست ع ت بش ري أ   ل    الاراسة   اهتةا  ال علبع  الستببعط او عهةر اوتضين  ت  ري رةايو ي لةيج قبري لوما ا ص  
ايوهةه ال علبع  لت بة  لع ي لينه ل  خالط اري     اقع ا ص  ت امبنش   الت عملة  االت بةبة  ال  ي اهع او لي 

 لت بةبع  ااو عجري اوت لب   و و  الاريف الي  هر  لشعهايه  ا
ايبصدا هبدع قدارت ال علبد  ملدل ادرا اي ريدمل ارعدر اةعرسد  لعدعرا  ال يلةدع  ال بلةد  او لوبد   مافاات التةكل العليف: -

 ايتضي  اوععرا  التعلة : اوختل   لنعع ب رم  ا ق  ا يبع  أثنعل اري اوش ال  الرت ة  
بدد  امبهددزال االت ددرل ملددل ا  راو ال القددع    اي دد  قددارت ال علبدد  ملددل جتزجدد  اوددع ت الت لةيةدد  او  ددعت مااافاا التحلياال: -

 اوبع ئ ال  حت ر ال القع  الرت ة  
اي   قارت ال علب  ملل البةعم بت يةع امبهزال اوختل د  لد  احملتدو  أا اوو دو  الدرجة  ت  جيدع  ادجل  مافاا الرتكيب: -

 هايا خيتلمل م  امباةعل ال عبب  
احتويلعدع لد  اد ري آلخدر   ة  او لولع  الرت ة  او  دعتاي   قارت ال علب  ملل ارا اي ريمل ايلخ مافاا التةسل: -

 ا يلن البارت ملل  مع ت يرية  او لولع  الرت ة  لتبا  ي    هايا   بلغتعع اخلعل 
 ايبعيف لععرا  الت    ال لةع  هراجةع ابلاره  ال  حتصري ملةعع ال علب  ت االختبعر او ا ليلن 

أبنه "ل اط انغيعيف ال عل  ت  Learning Engagementالت لر ت  االنغيعيف ي رل  الرى يفت: ا يفغمفم يف تعلم  ▪
اي رل   .(Kuh, et al,2008, 546امبنش   الت لةية  ال  يؤ   ت النععي     حتبة  امبهاال اورهوت ل  الت لر" 

ارص لعلب  الصمل امباط الععنو  ملل اوشعر   ت امبنش   اوت لب   برر   ت ي لر الرت ةع  أبنه االنغيعيف البعاع  
االت ود ت   اونشو ت لتحبة  امبهاال   اي ضةلعع هلع لبعرن  ابمبنش   الت لةية  ت اوبررا  امبخر   ( 2 الرت ةع  

  راس  لبرر الرت ةع    
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 لبةعيف االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  او ا ليلن ع ابلاره  ال  حتصري ملةعع ال علب  ت ايبعيف  هراجةع 
  دود البحث:

 متعلع ااا  البحث ت:
  اقددا   اختةددعر الصددمل امباط ابمتبددعره باايدد  اورالدد  ن بدد  م دد     أهبددعايندد ت لب دد  لعلبددع  الصددمل امباط العددعنو   -

 اوتوس  الععنوي   اياريف رةه ال علب  ررا  لت ا ت للرت ةع  لبعرن  ابورال  
  ا  اختةدعر متدو  هديي  ال صدل ؛ صدمل امباط العدعنو ل( ل2  رصلج امبا عط الرابمة  االتشعبه ل  لبدرر الرت دةع  -

 ن رعا وع قا يواهعه ال علبع  ل  ب   الص واب  أثنعل ميلة  الت لةر االت لر 
ا  اختةددعر يلددن اوعددعرا  مبىددع الشددعج   ت  الت  دد  لعددعرت  –لعددعرت الي ةدد   -لعددعرا  الت  دد  ال لةددع: لعددعرت التحلةددري -

 ل عجري لععرا  الت    ال لةع ت لبرر الرت ةع  ل علبع  الصمل امباط الععنو  
 ا  االست ال    -اوشعر   ت امبنش   -ل وان  االنغيعيف ت الت لر: االستيتع  ابلت لر -

 اإلجراءات التجريبية للبحث:
  التجرييب:منااج البحث وتصميمه 

امتيا البحث ت  هرالايه ملل اونعل ابه الت ريم البعجر ملل يصيةر ا يومت  الت ريبة  االضدعب   لدع اختبدعرا  
 الت ربدد  بددال العالثدد  قبددري اوتغدد ا  ت ا يددومت  لعلبددع  ل ددتو  حتايددا االختبددعرا  الببلةدد     عقبلةدد  ب ايدد   اةددث هددار

الصدمل اوبلدوت(  اسدياية ة االختبدعرا  الب ايد     بةدع  أثدر اسدتخاام اوتغد  او دتبري   عهدار  ت اد  امبسعسة  للبحث
( لدا  لعلبدع  الصدمل امباط االنغيدعيف ت ي لدر الرت دةع   لعدعرا  الت  د  ال لةدع التحصدةري  ملل ينية  اوتغ ا  التعب   

  الععنو 
 جمتمع البحث وعينته:

جمتيددع البحددث لدد  مجةددع لعلبددع  الصددمل امباط العددعنو   ن بدد  م دد , ت ادد  اقتصددر  مةندد  البحددث ملددل  ي ددو 
, مشلدتعر الت ربد  االععنوي  ال عب   حبج اووظ    ايند  أهبدع ( لعلب  ل  لعلبع  الصمل امباط ابلععنوي  امبا  حبج اونعري61 

( لعلبدد  لةيعددري ا يومدد  الت ريبةدد , 30اوارسدد  امبا  امددا  لعلبعيدده  ( لدد  1/1رصددري   امبسعسددة  للبحددث, اةددث   اختةددعر
اقددا   اختةددعر مةندد  البحددث ب ريبدد    ( لعلبدد  لةيعددري ا يومدد  الضددعب  31لدد  اوارسدد  الععنةدد  امددا  لعلبعيدده   (1/2ارصددري  

ن را لت عرؤ ل لي    ةعر ال صوطمشواجة  لبصو ت, مشواجة  ت اختةعر اوااريف ال    رةعع ي بة  البحث, لبصو ت ت اخت
 الرت ةع  ت اوارست  ت لات اخل ت ت التاري , ايبعرت او تو  التحصةلج لل علبع  رةعيع 

 إعداد و بط مواد وأدوات ايعفجلة التجريبية للبحث:
 إعداد و بط دليل ايعلمة وأوااق عمل الطفلبفت:

متدو  ال صدل  امباط  الصمل اوبلوت ت ياري  اسياية ة  لةري للي لي  لالسياع  به منا استخاام   ماا هر  
( للصددمل امباط العددعنو ,  ا يشددتيري ال صددري امباط ملددل سددت  2   امبادد عط الرابمةدد ( االعددعين  التشددعبه( لدد  لبددرر الرت ددةع 

ابه اونحرل ااد ري ال دعجرت   او   ااوربع  او ت ةري   ال متةةز لتواز  امب  لتواز  امب ال    رايف هج:  زاات اوضلع
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ت اددد  اادددتيري ال صدددري العدددعين ملدددل أرب ددد   رايف  اوضدددل ع  اوتشدددعهب , اوعلعدددع  اوتشدددعهب , او دددتبةيع  اوتوازيددد    الورقةددد (
 للخ وا  التعلة :, اقا هر   ماا  هيا الالةري اربعع اامبهزال اوتنعسب , منعلر اوعلعع  اوتشعهب (

ا ددديلن اوصدددع ر اوت لبددد  ابسدددتخاام اسدددياية ة  الصدددمل اوبلدددوت ت يددداري   مراجعاااة األدبيااافت والدااسااافت السااافبقة: ▪
  & Ogden؛2018أ ا,؛ 2016الرايف اميعرت,  ؛ أبو Zaharani,2015-Al اوععط  النعع ملل سبةري    الرت ةع  

Shambaugh,2018; Zhang,2018 2019 ؛ آط اار ) 
الصددمل اوبلددوت ت يدداري   اسددياية ة خ ددوا  اسددتخاام   اقددا   حتايدداالصااف ايقلااوب:  اساارتاتيجيةحتديااد خطااوات  ▪

 الرت ةع   ملل  ول الاراسع  اامبحبعث ال عبب  ال    حتاياهع سل عع( ت التعر:
: التخطاايط لقلااب الصااف: احتايددا او ددعي  أا خمرهددع   للبلدد  و ددومع  اونعسددب  اواختةددعر  اهددر  الددن لدد  خددالط: أو ا

حتايا الصةغ  اوبام هبع احملتدو   اوبال  احتايا او عهةر امبسعسة   اريفحتلةري متو  ال أهاارعع الةعن   هبع الت لر اوريب   
امبسدلوت الدي  سدةتر بده يبدو   اختةعر ايباةه حتايا امبسلوت الي  سةتر به  مع ت لةعن  احملتو    ست ززهاالتبنةع  ال  

 ت لر الأهاال 
االتأ ددا لددد    ةدد  اوتعادد  ت اوارسدد بنلراه دد  اإلل ددعان  الت اهددر  الددن لددد  خددالط:اثيفياااف: لولبااة ا تااو  لباال الصااف: 

حتايددا الوسددةط الددي  سةنشددر الصددةغ    اختةددعر الصددةغ  االل يانةدد  ا عابدد  ااونعسددب  لليحتددو   لالللتعددع لبددارا  ال علبددع 
يو ددك يصدديةر متددو   ريف الرت ددةع     لددزم   لددةعن  سددةنعريو لب ددط  اإلل يانةدد  لليحتددو  ملةدده ااختبددعر قعبلةتدده للنشددر

حتايددا الت لةيدددع  اونعسدددب  الددد  يشددد ع  اي دددويره انتدددعج الصدددةغ  اإلل يانةددد  لليحتدددو  ب ددا  مدددع ت لدددةعنته الراه تددده   امبلددر
 منا لشعهاهت  وو و  الاريف قبري ا ص  انشرهع هل   ال علبع 

 

حتايددا نددو  اوعددعم اامبنشدد   ال ر يدد  الدد  سددتؤ يعع  ددري لعلبدد  قبددري  االددن لدد  خددالطاثلثاااف: حتديااد أيفشااطة الااتعلم والتقااومي: 
  أ تدد   حتدا     ل دأل  ل توادد  ي يدر يبدا  أنشد   يت لدد   عدعرا  الت  د  ال لةددع   الددت لر إدو  عاضدور ا صد  ايعدد   ار ةتعد 

 حتايا أ اا  التوالري الاللتزال  لتن ةي امبنش     (اخي لريب   ا تشعل اخل أ  ا   ال ا  
 ايتنو  لور يلن امبنش   النعع:اابعاف: حتديد أيفشطة التعلم أثنفء احلصة الدااسية: 

 اوبددام ل ددرض للخدد  مدد  اوو ددو   ا صدد  االددن بتخصددة  اددوار مشددر  قددعج  ت باايدد   التقااومي القبلاا : أيفشااطة -
 ايبا  التغيي  ال وري  هل   له ايبةةر استة عت ال علبع  

رةدددتر يب دددةر ال علبدددع      اخلددد ا  االغدددرض لنعدددع الدددتي   لددد  الت بةددد  اي يةددد  ال عدددر ايبدددع ط  األيفشاااطة اجلمفعياااة: -
 أا  ري لش ل  رت ة  ل ةن    جميومع  ميري لغ ت ونعقش  قضة  لع

أا الد  مل جيدر اسدتة عهبع أثندعل لشدعهات ال ةدايو  ال علبع  : لتحايا أهر امبسال  االنبع  ال  يشغري أيفشطة ا ستةسفا -
 ايتر يااينعع ل  قبري ال علبع    الت لةيج ت اونزط

 االغرض لنعع التبةةر او تير لل علبع   ا ص  اي و  ت ىعي   :البعدي قوميأيفشطة الت -
ايتيعري ت امبسال    االولوط و تو  االيبع  الت لر ايتر الستيرار ميلة    خفمساف: ممفاسة أيفشطة مف بعد احلصة الدااسية:

 اأنش   اوشرامع  البحعة  سوال أ عنع رر ي  أم مجعمة  
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 سفدساف: التقومي التكويين والنافئ :
أا االهعبد   اولده اميدري مندعاج ي بةبةد   اوبدام يبةةر ال علبع  لرالةعع اىعجةعع: حبري لزيا لد  التداريبع  ادوط اوو دو   -

 اااية  لل علب  ن  عع أا لغ هع ل  ال علبع   ة  امجعمايتنو  لع ب  رر ي   لع م  سؤاط 
رضدالع مد  آلةعيده اخلعلد  ابلتغييد    لل علبدع  اونعسدب  ايور  ررص الدت لر  يبةةر او لي  لن  عع: ل  اةث  ماا  اوع ت -

  اينية  انغيعسع  ت الت لر  ملل لوالل  الت لر ابلصمل اوبلوت ه احت ةز   الراه  
الصددمل اوبلددوت اأمهةتعددع الددزات اسددتخاالعع ت  اسددياية ة يضددي   لةددري او ليدد  لددع يلددج: لبالدد  مدد  مكااو ت الاادليل:  ▪

 يددع      اا ددااط الددزل  لتدداري  اوو ددومع  اوختددعرت ا دديلن اإلهددرالا  اوتب دد  الددالةري اأهدداال  الرت ددةع  يدداري  
 يو ةك  ار  ري ل  او لي  اال علب  أثنعل التاري  

 الت لةر لضبط الالةري   مر ه ملل جميوم  ل  احمل ي  اوتخصص  ت جمعر ي لةر الرت ةع  ايبنةع     بط الدليل: ▪
ألددبك  الت ددايال  اب ددا  هددرال ب دد   العددعنو  يةدد  الالللتدده ل علبددع  الصددمل امباط بغددرض ل رردد  لددا  لددالاةته ال ل

 ( 1الالةري لع عع لالستخاام ت الت رب  امبسعسة  للبحث للح :
 إعداد مواد ايعفجلة التجريبية:

  متعلع لوا  او ع   الت ريبة  ت اآلن: 
لشددرا اوو ددومع  اوتضددين  ت ال صددل  اوختددعري  ل دد ل  لدد  قبددري ل ليدد  الصددمل أا  عاادد ماان مقاافطع الةيااديو: •

حبةددث يبددوم ال علبددع   شددعهاهتع ا راسددتعع ت اونددزط قبددري اقددع ا صدد    و ليدد  آخددري  يشددراو  اوو ددومع  ن  ددعع
 لبعلع ل ري  ريف ( 5-3  اقا يرااا ما  لبعلع ال ةايو ل  اونعسب  اوارسة  ت الزلع  ااو ع  

 ا جيددر  يب ددةر لعلبددع  ال صددري     جمموعااة ماان أوااق العماال واأليفشااطة التةفعليااة تااتم يف ولاا  احلصااة الر اا : •
لعلبدددع , يبددداأ ا صددد   راه ددد  النعقشددد  سدددري   وب دددع ال ةدددايو  (5-4) جميومدددع  لدددغ ت, يت دددو   دددري جميومددد  لددد 

ال  الرت دة  اامبنشد   اوتنومد  الد  يبدة  لعدعرا  الت  د  ال عب , يتر ب اهع االنتبعط    ادري جميومد  لد  اوشد 
( 4  ( ارقدد  ميددري انشددعلعع خمتل عددع بواقددع40  ال لةددع لددا  ال علبددع , اقددا بلددغ مددا  أاراد ال يددري اامبنشدد   الت عملةدد 

امبنشددد   الت عملةددد  اأاراد ميدددري   (1  (, ايو دددك ا دددااط2 للحددد : أنشددد   خمتل ددد  ل دددري  ريف لددد  الدددارايف ال شدددر
 علبع  اربع ل ري  ريف ل   رايف ال صل  اوختعري :ال 
 يو ح األيفشطة التةفعلية وأوااق عمل الطفلبفت وفقف لكل دام من داوم الةصلني ايختفاين   .( 1)جدول  

   
 األيفشطة ايتعلقة بكل مو وع   عنوان الدام   م الةصل 
 
 
 امباط 

 1, 2, 3, 4 زاات اوضلع 1
 5, 6, 7, 8 لتواز  امب ال  2
 9, 10, 11, 12 متةةز لتواز  امب ال  3
 16, 15, 14, 13 او ت ةري 4
 20, 19, 18, 17 او   ااوربع 5
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 األيفشطة ايتعلقة بكل مو وع   عنوان الدام   م الةصل 
 24, 23, 22, 21 ابه اونحرل اا ري ال عجرت الورقة   6

 
 الععين 

 28, 27, 26, 25 اوضل ع  اوتشعهب  7
 32, 31, 30, 29 اوعلعع  اوتشعهب  8
 36, 35, 34, 33 او تبةيع  اوتوازي  اامبهزال اوتنعسب  9
 40, 39, 38, 37 منعلر اوعلعع  اوتشعهب  10

 40 اجملموع الكل  
 

 :التحصيل إعداد و بط ا ختبفا 
    ماا  ا بط االختبعر التحصةلج اربعع للخ وا  اآلية :

متدددو   ل دددتو  لعلبدددع  الصدددمل امباط العدددعنو  ت حتصدددةري   الت دددرل ملدددل هدددال االختبدددعر حتدياااد هااادف ا ختبااافا:  ▪
 م( 2018/2019  ازارت اليبة  االت لةر ال صل  امباط االععين ل  لبرر الرت ةع  للصمل امباط الععنو 

اةث   حتلةري متو  ال صل  امباط االععين    ل عهةر اي يةيع  الععرا  االتأ دا  حتليل حمتو  الةصلني ايختفاين: ▪
 ا  لةعن  ل ر ا  االختبعر ملل  ول الن  التحلةري د اثبع  ميلة  ل  لا

اةث ي ل  ل  ال علب   لت ا  ي و  االختبعر ل  هزأي : امباط اااتيري أسال  ل  نو  االختةعر ل  وصف ا ختبفا:   ▪
لدد  نددو  الت يةددري , ألددع ا ددزل العددعين: رعاددتيري أسددال  (A-B-C–D)اختةددعر اإلهعبدد  الصددحةح  لدد  بدد  أرب دد  بددااجري 

اقدددا   بندددعل هدددااط اووالددد ع  ت  دددول امبمهةددد  الن دددبة  االدددوز  الن دددم وو دددومع  ال صدددل  , ا ددديلن ادددري اوشددد ال 
 التعر لوال ع  االختبعر التحصةلج:( 2  ايو ك هااط  اوختعري 

 مواصةفت ا ختبفا التحصيل    .( 2)  جدول
 

 

 الةصل 
 
 

 اجملموع  ايستو  ايعريف   ايو وعفت
  ل مشكالت تطبيق  فام  

 
 
 األول

 2 - 11 1 زاات اوضلع 

 3 21 10 5 لتواز  امب ال  

 2 - 15 2 متةةز لتواز  امب ال   

 2 19 - 3 او ت ةري 

 3 22 12 7 ااوربع او   

 3 24 16 4 ابه اونحرل اا ري ال عجرت الورقة 

 2 - 13 9 اوضل ع  اوتشعهب  

 2 - 14 6 اوعلعع  اوتشعهب 



 السعــيدي حنــان أحمـــد د.            نوي بمنطقة عسير فاعلية استراتيجية الصف املقلوب في تنمية التحصيل ومهارات التفكير العليا واالنغماس في تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

104 

 

 الةصل 
 
 

 اجملموع  ايستو  ايعريف   ايو وعفت
  ل مشكالت تطبيق  فام  

   الثفن 
 

 3 23 17 8 او تبةيع  اوتوازي  اامبهزال اوتنعسب 

 3 20 18 - منعلر اوعلعع  اوتشعهب 

 24 6 9 9 اجملموع الكل   

 
 

اوتخصصد  ت ي لدةر  ب د اةدث   مر ده ملدل   التحب  ل  الصاد ال عهر  لالختبدعر تقدير صدق ا ختبفا:  ▪
 ال  ت رعالختبعر لع د ظعهرتع   اةث أمج وا ملل أ  االختبعر لع د وع ا ع لبةعسه  الرت ةع 

اةددث  ( 327, 1989 رددرج,   ا ددعت ثبددع  االختبددعر ابسددتخاام ل ع لدد  أل ددع  رانبددع    ساافب ثباافت ا ختباافا: ▪
اي ا ل علري  (0,89  اقا بلغ ل علري ثبع  االختبعر  أنوامعع  تخام ت ا عت ثبع  االختبعرا  ااوبعية  ب عر   ي

 ( 3ال  ت ألبك االختبعر لع عع للت بة  للح :  ثبع  لنعس 
  ا عت الزل  الي  استغرقته  ري لعلب  ملل اات ت اإلهعبد  مد  أسدال  االختبدعر اةث   ا ختبفا: سفب زمن  ▪

 (  قةب   90  ختبعرت ا عت لتوسط يلن امبزلن  اقا بلغ زل  اال
  ختصدة   رهد  ااادات ل دري سدؤاط لد  أسدال  االختةدعر  التحصدةلج لتصدحةك االختبدعر  طريقة تصاحيح ا ختبافا: ▪

اابلتدعر يبلدغ النععيد  ال  يدل لالختبدعر   الث  رهع  ل ري سؤاط ل  أسال  الت يةري ااري اوشد ال اث لت ا  ل  
 (  ره  50 

 :اات التةكل العليففماإعداد و بط اختبفا 
 :اربع للخ وا  اآلية  را  الت    ال لةععلع ماا  ا بط اختبعر اقا   

ت لععرا  الت    ال لةع  امباط الععنو    الت رل ملل ل تو  لعلبع  الصمل  هال االختبعر  حتديد هدف ا ختبفا:   ▪
 تاري  الالصمل اوبلوت ت  اسياية ة  نعيل ي لر الستخاام   ابلرت ةع  اوت لب  

 أبدددددو ال دددددعبب    لراه ددددد  ب ددددد  امب بةدددددع  االاراسدددددع    عدددددعرا يلدددددن اولتحايدددددا  حتدياااااد ماااااافاات التةكااااال العلياااااف: ▪
لععرا  الت  د  ال لةدع  اةث   حتايا ( 2012؛ احعيه,2000؛ بل ة  التور,1998؛ لةخعجةري االتيعر,1996مي ت,
 الت   (  –الي ة   – التحلةريهج  رجة   ( لععرا 3 ت 

ايشدتيري ملدل لعدعرا  الت  د   أسدال  ( 4  ي و  االختبعر ل  ثالث  أهزال خمتل   يت و   ري لنعع ل وصف ا ختبفا:  ▪
 ( لوال ع  االختبعر:3  ايو ك هااط الي ر( ال لةع  سعل   

 مواصةفت اختبفا مافاات التةكل العليف لد  طفلبفت الصف األول الثفيفوي   .( 3)  جدول
 

 زمن ا جفبة  الداجة  عدد األسئلة  مكو ت ا ختبفا  م
  قةب   25 20 4 لععرت التحلةري 1
  قةب   25 20 4 الي ة لععرت  2
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 زمن ا جفبة  الداجة  عدد األسئلة  مكو ت ا ختبفا  م
  قةب   25 20 4 لععرت الت    3

 دليقة  75 60 12 اجملموع الكل  
 

اوتخصصدد  ت ي لددةر  ب دد اةددث   مر دده ملددل   التحبدد  لدد  الصدداد ال ددعهر  لالختبددعر تقاادير صاادق ا ختباافا:  ▪
 اأنه ملل  ره  لنعسب  ل  الصاد   اةث أمج وا ملل أ  االختبعر لع د وع ا ع لبةعسه  الرت ةع 

اقدا بلدغ ل علدري ثبدع   ال دعب    يبداير ثبدع  االختبدعر ابسدتخاام او ع لد  ن  دعع ت االختبدعر    سفب ثبفت ا ختبفا: ▪
 ( 4 للح :  بة ال  ت ألبك االختبعر لع عع للت لنعس  اي ا ل علري ثبع   (0,88  االختبعر

 (  قةب   75  بلغ الزل  اونعس  لالختبعر  سفب زمن ا ختبفا: ▪
(  رهددع  ل ددري سددؤاط لدد  أسدددال  5    ختصددة   اختبددعر لعددعرا  الت  دد  ال لةددعلتصددحةك  طريقااة تصااحيح ا ختباافا: ▪

 (  ره  60  اابلتعر يبلغ النععي  ال  يل لالختبعر العالث  االختبعر ت امبهزال 
  إعداد و بط مقيفم ا يفغمفم يف تعلم الرى يفت:

هال    الت رل ملل  ره  ال تو  االنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل حتديد اهلدف من ايقيفم:  ▪
 الصمل اوبلوت ت ياري  الرت ةع   اسياية ة  نعيل ي لر الستخاام    امباط الععنو 

 ب ا لراه   ب   اوصع ر االاراسع  ال عبب  الت لر   حتايا ثالث  معار وبةعيف االنغيعيف ت حتديد حمفوا ايقيفم:   ▪
 ,Hlalele؛ Abah, Anyor & Iji,2018؛Boaler & Sengupta-Irving,2016؛ 2016,مبدعيف اآخدرا  

 : امتعلع ت( 2018
o :ايبصدددا بددده اددد ور ال علبددد  ابل ددد ع ت اال دددرار الدددي  يدددريبط باراسدددتعع وو دددومع  لبددددرر  ا ساااتمتفع ابلاااتعلم

ت اهددو  أهدداال ي دد ل لتحبةبعدددع االددن لتبلةددري اولددري أا الصددد واب  الدد  قددا يواهععددع لتحبةددد    الرت ددةع 
 امبهاال اونشو ت 

o :االدددن هبدددال ينيةددد   اوبالددد  امبنشددد   الت لةيةددد   اي ددد  رنبددد  ال علبددد  ت اوشدددعر   ت ايشااافاكة يف األيفشاااطة
 لععراهتع احت   ل تواهع امب ع ةج ت الرت ةع  ابلوغ ل عن  لرلوق  ابيط ا عا لتحبة  الن  

o :ايبصددددا بدددده يددددورر الرنبدددد  لددددا  ال علبدددد  ت ا تشددددعل او ددددعهةر الرت ددددة  االن ددددرت  ااددددري   ااااب ا سااااتطالع
   حتةط هبع  اوش ال  اابعج  امبلور الغعلض  ال

ددع  ثالثددج likert  لددةعن  مبددعرا  اوبةددعيف اربددع لنيددواج لة ددر  صاايفغة عباافاات ايقياافم:  ▪  -أاةددعانع  –التددارج   اجيع
 أثنعل  راس  ال علب  للرت ةع   هعان رعا(  حبةث ي   م  ب   ال لو ةع  ال  قا ي    لرا  ي رار 

مر دده ملددل ب دد  احمل يدد  اوتخصصدد  ت جمددعر ي لددةر الرت ددةع  املددر الددن    لدد  خددالط: تقاادير صاادق ايقياافم ▪
 اةث أمج وا ملل أ  اوبةعيف يبة  لع ا ع ل  أهله اأنه ملل  ره  لنعسب  ل  الصاد   الت لةيج
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ولعع ( ي21    ا عت العبع  م  لري   مع ت ي بة  اوبةعيف لري  لتتعلةت  ب علري زل  قاره   سفب ثبفت ايقيفم: ▪
ةددع  (0,95  ( بلددغ ل علددري ثبددع  اوبةددعيف   ددري385-382, 2006  ال ددةا بددراا -اابسددتخاام ل ع لدد  سددب لع   يبريبعددع

  ياط ملل أ  اوبةعيف يتيتع   علري ثبع  لنعس 
يندارج حتدع ثالثد   ,( 5 للحد : ( مبدعرت33  بلدغ مدا  مبدعرا  اوبةدعيف ت لدوريه النععجةد الصواا النافئياة للمقيافم:  ▪

 ( معار اوبةعيف اما  مبعرايه:4  معار يبة  ت جميومعع ل تو  االنغيعيف ت ي لر الرت ةع , ايو ك ا ااط
 مواصةفت مقيفم ا يفغمفم يف التعلم وعدد عبفااته ايوجبة والسفلبة   .( 4)  جدول

 

 اجملموع العبفاات السفلبة العبفاات ايوجبة حمفوا ايقيفم م
 11 30, 26, 18, 13, 6 33, 24, 19, 12, 8, 3 االستيتع  ابلت لر 1

 11 28, 25, 17, 11, 9 31, 22, 20, 14, 5, 1 اوشعر   ت امبنش   2

 11 32, 23, 21, 18, 7, 2 29, 27, 16, 10, 4 ا  االست ال  3

 33 16 17 اجملموع
 

ابددديلن يبلدددغ ال دددا   مبدددعرت ( 16اال دددعلب    ( 17اوبةدددعيف اووهبددد   ( ال دددعب  أ  مدددا  مبدددعرا  4ايتضدددك لددد  ا دددااط      
 ( مبعرت 33)اإلمجعر ل بعرا  اوبةعيف 

ابدديلن  , (3-2-1)بةنيددع ال بدعرا  ال ددعلب    (1-2-3  التصدحةك إبم ددعل ال بددعرا  اووهبد    طريقاة تصااحيح ايقياافم: ▪
 (  ره  33االصغر     (  ره 99ي و  الاره  ال  يل لليبةعيف 

 التأكد من تكففؤ طفلبفت اجملموعتني لبل تنةيذ التجربة:
 -  ي بةدد   االختبددعر التحصددةلج البحددث قبددري ين ةددي جتربدد    للتأ ددا لدد  ي ددعرؤ لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب        

لبةعيف االنغيعيف ت ي لدر الرت دةع ( قبلةعدع ملدل لعلبدع  ا يدومت   للت درل ملدل او دتو  امبار  –لععرا  الت    ال لةع
  لل علبع  ت يلن اوتغ ا  قبري بدال الت ربد   اقدا رامدج ت الت بةد  يو دةك الت لةيدع  اااللتدزام ابلدزل  احملدا  لإلهعبد   ا 

ا عت اوتوسط ا  ع  ااالإرال او ةعر  اقةي    ( للت رل ملل  الل  ال رد ب  لتوس ج  رهع  لعلبع  ا يومت   
 التعلة :( 7) ،(6) (،5) يع هو لب  ت ا اااط 

يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل  د لة الةرق بني متوسط  داجافت طفلبافت اجملماوعتني التجريبياة والةافبطة  .(5جدول )
 يف التطبيق القبل  لالختبفا التحصيل 

 اجملموعة
عدد  

فلبفت الط  
ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة 

 الد لة 
 اإل صفئية 

  1,36 8,74 30 التجريبية  

59 

 

0,49 
 ال رد ن  
 1,45 8,92 31 الةفبطة      اط  اصعجةع

 (1,67( =  0,05  ( ال تو   الل 59  قةي    ( ا االة  منا  ره  اري  •
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د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني التجريبية والةفبطة  يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .( 6)  جدول
 يف التطبيق القبل   ختبفا مافاات التةكل العليف  

مكو ت  
عدد   اجملموعة ا ختبفا

 الطفلبفت 
ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

)ت(    ليمة
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

لععرت  
 التحلةري 

  1,27 4,65 30 الت ريبة  

59 0,41 
 

 ال رد  
 ن   
  اط 

  اصعجةعع   
 

 1,18 4,52 31 الضعب   

لععرت  
 الي ة  

  1,25 3,98 30 الت ريبة  

 1,31 4,07 31 الضعب    0,27 59

لععرت  
 الت    

  1,20 4,51 30 الت ريبة  

 1,26 4,14 31 الضعب    0,53 59

ا ختبفا  
 ككل

  2,47 13,14 30 التجريبية  

 2,69 13,27 31 الةفبطة   0,19 59

 

د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني التجريبية والةفبطة  يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .( 7جدول )
 يف تعلم الرى يفت  ا يفغمفميف التطبيق القبل  يقيفم 

مكو ت  
 ايقيفم 

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

االستيتع   
 ابلت لر 

  2,35 21,19 30 الت ريبة  

59 0,75 
 

 ال رد  
 ن   
  اط 

  اصعجةعع   
 

 2,17 20,75 31 الضعب   

اوشعر   ت  
 امبنش   

  2,41 22,16 30 الت ريبة  

59 

 
 2,64 22,93 31 الضعب    1,17

ا  
   االست ال 

  2,19 19,87 30 الت ريبة  

 2,40 20,35 31 الضعب    0,81 59

 ايقيفم 
 ككل  

  3,76 63,12 30 التجريبية  

 3,98 64,03 31 الةفبطة   0,91 59

 رهددددع  لعلبدددع  ا يددددومت  الت ريبةدددد   ع د بددد  لتوسدددد ا ال ددددعبب  أ  ال ددددر  (7(، )6) (،5) ايتضدددك لدددد  ا ددداااط
 اةث مل يت عاز قةر   ( احمل وب  قةيتعدع ا االةد   ن   اط  اصعجةعع اوختل  االضعب   ت الت بة  الببلج مب اا  البحث 

االضددعب   ت   ةددع يدداط ملددل ي ددعرؤ لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  (0,05  ال ددتو   اللدد  (59) منددا  رهدد  اريدد  (1,67)
 يلن اوتغ ا  
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 تنةيذ التجربة األسفسية للبحث:  
   ين ةي الت رب  امبسعسة  للبحث اربعع للخ وا  اآلية :

لد  اوارسد   (1/1)ااختةدعر رصدري   الععنوي  امبا  حبج اونعري االععنوي  ال عب   حبج اووظ    ايند  أهبدعاختةعر لارس   -
  ل  اوارس  الععنة  لةيعري ا يوم  الضعب   (1/2)ارصري   امبا  لةيعري ا يوم  الت ريبة 

 االتأ ا ل  ي عرؤ لعلبع  ا يومت     هرال الت بة  الببلج مب اا  البحث قبري بال الت رب  -
الصدمل  اسدياية ة يداريبعع ملدل اسدتخاام قعلدع ل ليد  الرت دةع  ابوارسد  امبا  ب دا   رةيع يت لد  ابلبدعجر ابلتداري  -

ت ادد  قعلددع ل ليدد  ال صددري ت اوارسدد  امبخددر  ابلتدداري  ل علبددع    ابلتدداري  ل علبددع  ا يومدد  الت ريبةدد  اوبلددوت
 ت الوقع ن  ه ات ال يت الزلنة  ن  عع  او تع ت ا يوم  الضعب   ابستخاام ال ريب  

ر ددري لنعيددع اعلددل  ملددل لؤهددري مددعط يربددو    ارلددع البعاعدد  ملددل التأ ددا لدد  ي ددعرؤ او ليتدد  البددعجيت  ابلتدداري  -
الدديا لدد  ي ددو  هلدديي  اوتغدد ي  أ    سددنوا ( 8-7ا دديلن لددات اخلدد ت ت التدداري  ن  ددعع يبريبعددع   ( ةدد  ب ددعلوريويف يرب

أتث  سلم أا  جيع  ملل نتعجل الت رب    يع ارلدع البعاعد  ملدل ادرا ر درت الاراسد  اأهداارعع للي ليتد  اوت دعانت  
   ل عع ت الت بة  ل  خالط مات لبعلا  ل عيع قبري بال الت رب

ل ليدد   التددزام ا هددر  التأ دا لدد    اتب دع البعاعدد  ل ليدد  الرت دةع  ت اوارسددت  اوختددعري  للتأ ددا لد  سدد  الت ربدد  -
 يدع   لتعب د     الصدمل اوبلدوت اسدياية ة ا يوم  الت ريبة  ابستخاام  لةدري او لدر ااودوا  الت لةيةد  اخلعلد  ابسدتخاام 

 اري  ابستخاام ال ريب  او تع ت  ل لي  ا يوم  الضعب   أثنعل الت
ت الوقددع ن  دده احتددع ال ددرال ن  ددعع     ي بةدد  أ اا  البحددث ب دداتع ملددل لعلبددع  ا يددومت  الت ريبةدد  االضددعب   -

 ب ا االنتععل ل  الت رب  لبعارت    يبريبعع
 يفتفئج البحث:

 اإلجفبة عن السؤال األول:
الصددمل اوبلدوت ملددل ينيةد  التحصددةري لدا  لعلبددع  الصددمل  اسدياية ة ند  ال ددؤاط امباط لد  أسددال  البحدث ملددل "لدع أثددر 

 يوهدا رددرد  اط  اصدعجةعع منددا ل ددتو   لددةعن  ال ددرض اإلاصدعجج التددعر "  امباط العدعنو ؟" الإلهعبدد  مد  ال ددؤاط ال دعب 
ختبدددعر التحصدددةلج لصدددعا ت بةددد  الب دددا  لالبةددد  االضدددعب   ت البددد  لتوسددد ج  رهدددع  لعلبدددع  ا يدددومت  الت ري (0,05 

اسدددتخاام اختبدددعر   ( وتوسددد   نددد  لدددريب   اةدددث     لعلبدددع  ا يومددد  الت ريبةددد "  اللتحبددد  لددد  لدددح  هددديا ال دددرض
ا  التولددددري    النتددددعجل   t-testب ددددا التأ ددددا لدددد  يددددوارر اددددرا  اسددددتخاام اختبددددعر   (453, 2006 ال ددددةا  (2 ≠1  

  ( التعر:8  اوو ح  ت ا ااط
التجريبية   د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني)ت( للتعرف عل   يفتفئج اختبفا   .( 8جدول )

 والةفبطة يف التطبيق البعدي لالختبفا التحصيل  

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

 الد لة 
 اإل صفئية   

 اط  ال رد   11,34  3,06 44,37 30 التجريبية 
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 2,87 35,65 31 الةفبطة 
  ل تو منا  59

(0,05) 
 

 قدا جتدعاز  قةيتعدع ا االةد  (11,34)   ( احمل دوب  يتضدك أ  قةيد  ال دعب   (8) اابستبرال النتعجل اوتضين  ت هااط   
رددرد  اط  اصددعجةعع بدد  لتوسدد ج  رهددع   , ةددع يدداط ملددل اهددو (0,05  ال ددتو   اللدد  (59) منددا  رهدد  اريدد  (1,67)

ال  ت يتر ختبعر التحصةلج لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة   ت بة  الب ا  لاللعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت ال
 قبوط ال رض اإلاصعجج امباط  ابيلن ي و  البعاع  قا أهعبع م  ال ؤاط البحعج امباط 

 الثفن:اإلجفبة عن السؤال  
الصمل اوبلوت ملل ينية  لععرا  الت    ال لةع لا  لعلبع  الصمل امباط  اسياية ة ن  ال ؤاط الععين ملل "لع أثر     

بد  لتوسد ج  (0,05  يوها ررد  اط  اصعجةعع منا ل دتو   لةعن  ال رض التعر " ال ؤاط الععنو ؟" الإلهعب  م  هيا 
  ال وانيده ال رمةد    دري ختبدعر لعدعرا  الت  د  ال لةدع  لت بةد  الب دا  ال رهع  لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضدعب   ت ا

ا   امباط اللتحب  ل  ال رض الععين   اختعا اإلهرال ن  ده ت ال درض لصعا لعلبع  ا يوم  الت ريبة "   اات  ري ملل 
 ( التعر:9  اوو ح  ت هااطالتولري    النتعجل 

التجريبية والةفبطة   د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتنييفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .( 9)  جدول
 يف التطبيق البعدي  ختبفا مافاات التةكل العليف  

مكو ت  
 ا ختبفا

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

لععرت  
 التحلةري 

  2,71 15,62 30 الت ريبة  

59 6,05 
 
 ال رد 
  اط 

  اصعجةعع   
منا  
  ل تو  

(0,05) 
 

 2,59 11,46 31 الضعب   

لععرت  
 الي ة  

  2,90 14,89 30 الت ريبة  

 2,63 11,17 31 الضعب    5,18 59

لععرت  
 الت    

  2,87 17,25 30 الت ريبة  

 2,69 10,84 31 الضعب    8,89 59

 ا ختبفا
 ككل  

  3,85 47,76 30 التجريبية  

 3,62 33,47 31 الةفبطة   14,75 59

    

قدا  (14,75)(, 8,89(, )5,18(, )6,05)   ( احمل وب  يتضك أ  قةر ال عب  ( 9  اابستبرال النتعجل اوتضين  ت هااط
ررد  اط  اصعجةعع ب    ةع ياط ملل اهو   (0,05)  ال تو   الل  (59)  منا  ره  اري  (1,67)  جتعاز  قةيتعع ا االة 

ختبعر لععرا  الت    ال لةع   ري, ال وانيه ال الت بة  الب ا  لتوس ج  رهع  لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت
الدد  ت يددتر لعددعرت الت  دد (  ددري ملددل اددات, لصددعا لعلبددع  ا يومدد  الت ريبةدد    –لعددعرت الي ةدد  –ال رمةدد   لعددعرت التحلةددري

 ال ؤاط البحعج الععين   ابيلن ي و  البعاع  قا أهعبع م  قبوط ال رض اإلاصعجج الععين
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 السؤال الثفلث:اإلجفبة عن 
الصددمل اوبلددوت ملددل ينيةدد  االنغيددعيف ت ي لددر الرت ددةع  لددا  لعلبددع   اسددياية ة ندد  ال ددؤاط الععلددث ملددل "لددع أثددر    

يوهدا ردرد  اط  اصدعجةعع مندا الصمل امباط الععنو   ن ب  م  ؟"  الإلهعب  م  ال ؤاط ال دعب    لدةعن  ال درض التدعر "
ت ي لدر  االنغيعيفبةعيف و الت بة  الب ا   لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت ب  لتوس ج  رهع (0,05  ل تو 

    ملل اات لصعا لعلبدع  ا يومد  الت ريبةد "  اللتحبد  لد  لدح  هديا ال درض ال رمة   ريال وانيه    ري الرت ةع   
 :ناآل (10) ا  التولري    النتعجل اوو ح  ت ا ااط  اختعا اإلهرالا  ن  عع ت ال ر   ال عبب 

د لة الةرق بني متوسط  داجفت طفلبفت اجملموعتني التجريبية  يفتفئج اختبفا)ت( للتعرف عل    .(10) جدول
 يف التعلم   ا يفغمفموالةفبطة يف التطبيق القبل  يقيفم 

مكو ت  
 ايقيفم 

عدد   اجملموعة
 الطفلبفت 

ايتوسط  
 احلسفب 

ا حنراف  
 ايعيفاي

داجة  
 احلرية 

ليمة )ت(  
 ا سوبة  

  الد لة 
 اإل صفئية  

االستيتع   
 ابلت لر 

 3,01 29,78 30 الت ريبة  
59 10,03 

 
  اط ال رد  

  اصعجةعع  
منا  
 ل تو  

 0,05 )   
 

 2,85 22,16 31 الضعب   

اوشعر   ت  
 امبنش   

  2,77 28,39 30 الت ريبة  

 2,49 24,17 31 الضعب    6,18 59

 ا 
   االست ال 

  2,83 26,95 30 الت ريبة  

 2,76 22,83 31 الضعب    5,69 59

 ايقيفم 
 ككل  

  4,59 85,12 30 التجريبية  

 4,23 69,16 31 الةفبطة   13,96 59

 
 

 (13,96(, )5,69(, )6,18(, )10,03)   ( احمل دوب  يتضك أ  قةر ال عب   (10) اابستبرال النتعجل اوتضين  ت هااط
ررد  اط  اصعجةعع  , ةع ياط ملل اهو (0,05  ال تو   الل  (59) منا  ره  اري  (1,67) قا جتعاز  قةيتعع ا االة 

بةعيف االنغيعيف ت ي لر الرت ةع    ري, و الت بة  الب ا  ب  لتوس ج  رهع  لعلبع  ا يومت  الت ريبة  االضعب   ت
ادد  االسددت ال (  ددري ملددل اددات, لصددعا لعلبددع  ا يومدد   -اوشددعر   ت امبنشدد   -ال وانيدده ال رمةدد   االسددتيتع  ابلددت لر

 ابيلن ي و  البعاع  قا أهعبع ملل ال ؤاط البحعج الععين  الععين ال  ت يتر قبوط ال رض اإلاصعجج الت ريبة   
 ايتغلات التفبعة:  أتثل ايتغل ايستقل عل   جم ليفم

للنتدعجل  Practical Significance  ا دعت الااللد  ال يلةد   التعب د   اوتغ  او تبري ملل اوتغ ا   ثأتا ر   لبةعيف  
 (11) ا  التولدري    النتدعجل اوو دح  ت ا دااط ( 82, 2006أبدومالم  امبثدر ولري  لةعع بت بة  اختبعر ا ر تال    ال
 التعر:
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 ( للتعرف عل  أتثل ايتغل ايستقل عل  ايتغلات التفبعةdيفتفئج اختبفا  جم األثر) . (11)  جدول
 

 ليمة )ت(  أدوات البحث 
 ا سوبة 

داجة  
 احلرية 

ليمة  جم  
 d))األثر  

مستو   
 األثر 

  ب   2,93 59 11,34 ا ختبفا التحصيل    
اختبفا  
مافاات  
التةكل  
 العليف 

  ب   1,56 59 6,05 لععرت التحلةري
  ب   1,34 59 5,18 لععرت الي ة 
  ب   2,30 59 8,89 لععرت الت   

  ب   3,82 59 14,75 ا ختبفا ككل
مقيفم  
ا يفغمفم  
يف تعلم  
 الرى يفت 

  ب   2,59 59 10,03 االستيع  ابلت لر 
  ب   1,60 59 6,18 اوشعر   ت امبنش   
  ب   1,47 59 5,69 ا  االست ال  

  ب   3,61 59 13,96 ايقيفم ككل
 

( ال دددعب   أ  قدددةر ا دددر التدددأث  النعجتددد  مددد  اسدددتخاام اوتغددد  او دددتبري 11  ايتضدددك لددد  البةدددعان  اوتضدددين  ت ا دددااط       
االنغيددددعيف ت ي لدددددر  –لعددددعرا  الت  ددددد  ال لةددددع –الصددددمل اوبلددددوت( ملدددددل ينيةدددد  اوتغدددد ا  التعب ددددد   التحصددددةري اسددددياية ة  

الاالدد  ملددج أ  ل ددتو  ( 0,70) اقددا جتددعاز  مجة عددع البةيد  (,3,61(, )3,82(, )2,93) الرت دةع (  عنددع ملددل الييةد 
الصمل اوبلدوت ملدل ينيةد  التحصدةري العدعرا  الت  د   اسياية ة  ا ر التأث   ب اع  ةع ي   أ  هنعو أثراع  ب اع الستخداام

 ال لةع ااالنغيعيف ت ي لر الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل امباط الععنو  
 تةسل ومنفلشة يفتفئج البحث:

 أوأل: تةسل ومنفلشة النتفئج ايتعلقة بتحصيل الرى يفت:
سدياية ة  الصدمل اوبلدوت ملدل ينيةد  حتصدةري الرت دةع  لدا  لعلبدع  إل لع نتعجل البحث ملدل اهدو  أتثد   بد      

ملل لعلبع    الصمل اوبلوت  اسياية ة ابستخاام     ا ي وقع لعلبع  ا يوم  الت ريبة  الالن  رس   الصمل امباط الععنو 
اقددا يرهددع ي ددود لعلبددع  ا يومدد   ا يومدد  الضددعب   الددالن  رسدد  احملتددو  ن  دده ابسددتخاام ال ريبدد  او تددع ت ت التدداري  
 الت ريبة  ملل ن  اهت  اب يوم  الضعب   ت االختبعر التحصةلج ل ات أسبعت لنعع:

اةث ألبحع ال علب  موراع لل يلة    ن ب  لل علبع لريب  يبا  لو ومع  الرت ةع  أبسلوت اة  ان  لألول ابل -
 ايبوم ابلاار امب   ت ميلة  الت لةر االت لر  الت لةي  

 ا صدد  االددن بتخصددة  ردديت زلنةدد  مددا ت ت باايدد   الرت ددةع  يبددا  ب دد  امبنشدد   الت لةيةدد  اوت لبدد   و ددومع   -
 ايبا  التغيي  ال وري  هل   له ايبةةر استة عت ال علبع    ل رض للخ  م  اوو و  اوبام
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ل  خالط امبنشد   ا يعمةد  ايب دةر   مت   ال علبع  ل  الت بة  اال عر ايبع ط اخل ا  اوط هوان  الت لر اوختل   -
 أا  ري لش ل  رت ة   لع ال علبع     جميومع  ميري لغ ت ونعقش  قضة  

لدد  خددالط  الصددمل االددن لدد  خددالط ةعرسدد  أنشدد   لددع ب ددا  الاراسددة  ب ددا انتعددعل ا صدد   اسددتيرار ميلةدد  الددت لر اددىت -
االغدرض لنعدع الدوط ال علبدع      رهد  اإليبدع  لليحتدو   مجعمةد  أنش   اوشرامع  البحعة  سوال أ عنع رر يد  أا 

 الرت ج اوبام 
ةدددع  عل ةدددايو اادددب ع  التوالدددري االهتيدددعمج يدددوارر خةدددعرا  أ عدددر ت ةعرسددد  الدددت لر ابسدددتخاام ل دددتحال  الت نولوه -

 ا يلن لضعم   اقع الت لر جبي ه ب  ريي  ال عن  للت لر قبري ا ص  اأثنعلهع  اوختل   
 البندعجج اا يع ب  أسدلو  الدت لر الديان االدت لر  اوتزال  ا يع ب  ا ل  ل  الت لةر مهع الت لةر اوزيل ااوتزال  ان   -

نعل ال علب  او رر  لن  عع ابن  عع ابيط ا عا ت ا صوط ملل او لولع  الرت ة  حتدع  ادرال ايوهةده ةع أ      ب
 او لي  

الصددمل اوبلددوت ت  اسددياية ة ا ددعر لددع نتددعجل ب دد  الاراسددع  ال ددعبب  الدد  يولددلع    رعملةدد   بحددثايت دد  نتددعجل ال   
حتصةري الرت ةع  لا  لالت اورال  الاراسة , النعع ملل سبةري اوععط: ينية  حتصةري الرت ةع  لا  ال الت ت اورااري 

 حتصدددددةري الرت دددددةع  لدددددا  لدددددالت الصدددددمل امباط العدددددعنو (؛ Bhagat, Chang & Chang,2016الععنويددددد  
 & Carter, Carter & Foss,2018; Sun, Xie)حتصةري الرت ةع  لا  لالت اورال  ا عل ة (؛  2018 اوزلولج 

)Anderman,2018 حتصدةري الرت دةع  لدا  ياللةدي اورالد  االبتااجةد ؛ )Webel, Sheffel & Conner,2018(  ؛
اسددتة عت او ددعهةر الرت ددة  لددا  ؛ )(Fredriksen & Hadjerrouit,2019حتصددةري الرت ددةع  لددا  لددالت ا عل دد  

 ( 2019آط اار , االبتااجة لعلبع  اورال  
 اثيفياف: تةسل ومنفلشة النتفئج ايتعلقة مبافاات التةكل العليف:

سياية ة  الصمل اوبلوت ملل ينية  لععرا  الت    ال لةدع لدا  لعلبدع  إل  لع نتعجل البحث ملل اهو  أتث   ب    
ملل لعلبع    الصمل اوبلوت  اسياية ة ابستخاام   ا ي وقع لعلبع  ا يوم  الت ريبة  الالن  رس      الصمل امباط الععنو 

اقددا يرهددع ي ددود لعلبددع  ا يومدد   ا يومدد  الضددعب   الددالن  رسدد  احملتددو  ن  دده ابسددتخاام ال ريبدد  او تددع ت ت التدداري  
 را  الت    ال لةع ل ات أسبعت لنعع:الت ريبة  ملل ن  اهت  اب يوم  الضعب   ت اختبعر لعع

 ال علبع   عنع إلسياية ة  الصمل اوبلوت  ارعا  جيعبةعع ت ينية  اي وير قارا  الت    االبحث االتبو  اليان لا   -
 الرت ةع   الت   ( أثنعل ي لةر اي لر –الي ة   –ال  ت يش ة ع  ملل ينية  لععرا   التحلةري 

ال علبدع  ملدل متعةدري او دعهةر االت يةيدع   أ   الدن    يشد ةع  ابلشد ري امبلعدري الصمل اوبلوت اسياية ة يوظةمل  -
 تحلةري االي ة  االت    أسعر ت ينية  لععرا  ال ةع ب عول  الرت ة  ا ايات ال ع تعع 

امبسدال  الدد  ا  النععيدد  امبسددال  ل تواد  لعدري  الرت دةع  صدد  ا  أ ال ال علبدع  لليعدعم اامبنشدد   ال ر يد  قبددري اضدوره -
 ين ةر بةعان (  اخل أ ا تشعل  ل توا  ل أل   ي ير   لعري يش ع ملل ةعرس  لععرا  الت    ال لةع

الصمل اوبلوت ت ينيةد  اوعدعرا   اسياية ة لاراسع  ال عبب  ال  أ ا  ملل رعملة  ايت   يلن النتعجل لع نتعجل ب   ا
 لعددددددددعرا  الت  دددددددد  اإلاصددددددددعجج ( 2017لعددددددددعرا  الت  دددددددد  الرت ددددددددج  اخواراددددددددةات  النعددددددددع: ال ددددددددالت اوختل دددددددد  لددددددددا  
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لعدعرا  (؛ 2018 الراةلدج, الرت دج(؛ لعدعرا  التوالدري 2018 أ ا, (؛ لععرا  اري ل عجري اوة عنة ع2017, الغعلا 
 يع يت   نتعجل البحث ا عر لع نتدعجل ب د    ( 2019 آط اار , لععرا  ا   ال ا  (؛ 2018, الراةلة  لع ارال او رر 
التدداري  اخعلدد  يلددن الدد   ااسددياية ةع االدد  يولددلع    اهددو  ا ددر أتثدد   بدد  لددب   أسددعلة   ال ددعبب  الاراسددع  

 أسدلوت ادري اوشد ال (؛ 2012 هدو ت, الدت لر اودالل(؛ 2011 بدار, النعع: الت لر النشدطيش ع ال الت ملل الت    
اال  أ ا  ملل أ  الاار النشط لل عل  معلري لعدر ت  ( 2019 الغعلا  ابرين, (؛ منواج ابيم البنعجج2015 برزجنج,

  الت    ال لةع لايهينية  لععرا  
 اثلثاف: تةسل ومنفلشة النتفئج ايتعلقة اب يفغمفم يف تعلم الرى يفت:

   ا ياية ة  الصددمل اوبلددوت ملددل ينيةدد  االنغيددعيف ت ي لددر الرت دددةع إلسدد  لددع نتددعجل البحددث ملددل اهددو  أتثدد   بدد  
ملل لعلبع  ا يوم  الضدعب   الدالن  الصمل اوبلوت اسياية ة ابستخاام ي وقع لعلبع  ا يوم  الت ريبة  الالن  رس  

اقدددا يرهدددع ي دددود لعلبدددع  ا يومددد  الت ريبةددد  ملدددل ن ددد اهت    رسدد  احملتدددو  ن  ددده ابسدددتخاام ال ريبددد  او تدددع ت ت التددداري  
    مات أسبعت لنعع: الرت ةع  ت ي لر  نغيعيفااللبةعيف  اب يوم  الضعب   ت

ا جمع  ت  ا ةعية  الصمل اوبلوت بةا  ي لر ابةبة  ه لع ال علبع  ةعرس  الرت ةع  او ةشة  أا   اسياية ة ارر    -
أسدعر الدن ت   ايبا  التغيي  الراه   اونعسب  هلد  للرت ةع  أنش   ي لية  لتنوم  ل  أهري ي وي  ال عر الصحةك 

ازت ت لشددددعر تعر ت امبنشدددد   الت عملةدددد   اخددددري اصدددد  الرت ددددةع  ا دددديلن زت ت ادددد   ابلددددت لر اسددددتيتع  ال علبددددع  
 االست ال  لايع  

ايددور   للحصدد  اوعددعرا  الرت ددة  اوختل دد  خددالط لشددعهات ال ةددايو قبددري اضددور ال علبددع  اددرا او ددعهةر االت يةيددع  ا  -
 اقع الت لر ت ةعرس  امبنش    اخري ا ص  أسعر الن ت زت ت انغيعيف ال علبع  ت ميلة  الت لر 

 لدددنع   دددنات     دددري لددد  خدددالط لنعقشدددعهت  ت أمهةددد  امب اار او الدددت لر ت ميلةددد   اانغيعسدددع  لرت  ار ةددد  ال علبدددع   -
 ا رارت اجنعز  ري لعلب  لليعي  اوو ل   لةعع أثنعل الت لر اوبلوت اةعرس  امبنش   الت عملة  

 الدت لر باالع ل  االمتيع  ملل ا    ا ثرال بةاد    غيعيف ال علبع  ت أنش   يت ل  استخاام لععرا  الت    ال لةعان -
  ابلرت ةع  ايش ة ع  ملل ةعرس  اوععم ال  يت ل   لل ل عررع  الععراهت  اوت لب  

ايزايدداه  ابلتغييدد  الراه دد   الت لةيةدد  امبخددي ت االمتبددعر اهتيعلددع  الةددوط ال علبددع  اال يددري ملددل  جمعددع ت اوواقددمل  -
 اونعسب  

 أ دا  ملدل أمهةد  لشدعر   ال دالت ت امبنشد   الت لةيةد  ايت   يلدن النتة د  لدع نتدعجل ب د  الاراسدع  ال دعبب  االد     
االد  يولدلع   Lei, et al (2018   راسد  زت ت انغيعسدعر ت ميلةد  الدت لر, النعدع ملدل سدبةري اوعدعط:ي دعر ت اوختل د  

االد    Tao, et al (2018)   اهو  مالق  اريبعلة  لوهبد  بد  انغيدعيف ال دالت ت الدت لر احتصدةلعر امب دع ةج؛ ا راسد 
 Liu, et al   راسد   ديلن؛ ا يولدلع    أ  اسدتخاام بةاد  الدت لر مد  الويد  هلدع  ار ر دعط ت ينيةد  االنغيدعيف ت الدت لر

انغيعيف  , اأ  اال  يوللع    أ  يش ةع أنش   التبو  الت وي  ي يري ملل زت ت االنغيعيف ت ي لر الرت ةع (2018)
 ت ت لععم الت لر معلري رجة  ت جنعاعر اي وقعر الاراسج اا را  ال ال
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 توصيفت البحث:
 ت  ول النتعجل ال  يولري  لةعع البحث يولج البعاع   ع يلج:

 صادددا    اوبلدددوت مبدددا  ارا  ياريبةددد  و ليدددع  الرت دددةع  ابورالددد  الععنويددد  لتنيةددد  قددداراهت  ملدددل اسدددتخاام الصدددمل  -
  االسياية ة ا ماا   ماا  أ ل  للتاري  اربعع لتلن  ا ايع  الت لةر االت لر  اسياية ةع 

 جيعبة  الشعر   ال علبع  ت اوواقدمل الت لةيةد  ي يري ملل زت ت  الرت ةع  يور  بةا  ي لر نش   ت ي لةر اي لر لبرر  -
اوختل دد   اي ددعر ت حتبةدد  أهدداال يدداري  الرت ددةع  ابورالدد  الععنويدد  لدد  هعدد  اينيةدد  حتصددةلع  الاراسددج لدد  هعدد  

 أخر  
إلثدرال ي لدةر الصدمل اوبلدوت  ابسدياية ة  علبع  لبنعل امبنشد   الت لةيةد  أبنوامعدع اوختل د  أثندعل الدت لر ل اتا  ال رل  ل -

ا م  من ة  الارايف التبلةاي  اوتب    اليان ايش ة ع  ملل الت لر  الرت ةع  اي لر   ب ةاع
 يش ةع لعلبع  اورال  الععنوي  ملل ال يري الت عاين ايبع ط اآلرال اامبر عر اوت لب  جبوان  الت لر اوختل   للرت ةع    -

 مقرت فت البحث:
 يبيا البعاع   هرال امبحبعث االاراسع  التعلة  ت او تببري:  اوبياطاست يعالع لل عا 

 راسد  أثددر اسددتخاام اسدياية ة  الصددمل اوبلددوت ملدل ينيةدد  لعددعرا  الت  د  ال لةددع ااالنغيددعيف ت الدت لر لددا  لعلبددع   -
 الص   الععين االععلث الععنو  

لرت دةع  ملدل ينيةد  ندوايل ي لدر أخدر   او دتوت  ال لةدع الصدمل اوبلدوت ت يداري  ا اسدياية ة  راس  أثر اسدتخاام  -
 استباللة  الت لر( لا  لعلبع  اورال  الععنوي   –لععرا  البر  ا ع   اال شري   -للتحصةري 

دداام  - ددة  التحصددةري امب ددع ةج ااالجتددعه إددو  اسددياية ة  راسدد  أثددر استخد الصددمل اوبلددوت ت يدداري  الرت ددةع  ملددل ينيد
  لر اوبلوت لددا  لددعلبع  اورال  الععنوي  استخاام الت

بدددرانلل يددداريم و ليدددع  اورالددد  الععنويددد  لتنيةددد  لعدددعراهت  التاري دددة  اوت لبددد  ابسدددتخاام الدددت لر اوبلدددوت ت ي لدددةر اي لدددر  -
 الرت ةع  اأثر الن ملل حتصةري لعلبعهت  

 لفئمة ايراجع:
 أو : ايراجع العربية:  

  رعملةد  الصدمل اوبلدوت ت ينيةد  التحصدةري الاراسدج لدا  لعلبدع   لةد  (2016) ندورا  اميدعرت مدع ط لند ؛  الرايف أبو 
 .294 -176 ,( 9)5امبر  ,  اوتخصص  ا ل  الاالة  اليبوي   إوه اليبة  جبعل   ق ر ااجتعهعهت  

 البعهرت: ل تب  الاار ال ربة   ي بةبة ( اوت وقو  االرت ةع    راسع   (.1996) مبع  مي ت أبو 
جملددد  النشدددر   اليبويددد ا لددد   اإلاصدددعجة  (  ا دددر أثدددر او ع دددع  الت ريبةددد  ا اللددد  الااللددد  2006  رهدددعل ميدددو  أبدددومالم 

 ( 20ا لا  ( 78 ال ا  للح   ال ويع ال ليج جبعل   
(  رعملةدد  اسدتخاام اسددياية ة  الصد ول اوبلوبد  لتنيةدد  التحصدةري العددعرا  ادري او ددعجري 2018   ةدع  ريدد   دا  أ دا 

ا ي ةدد    الرت ددةع جملدد  يربددوت   الععنويدد  اخ دد  البلدد  الرت ددج إددو  راسدد  اوة عنة ددع لددا  لددالت اورالدد  
 .316 -260 ,( 3)21,ينعير لصر  الرت ةع  اوصري  ليبوت  



 السعــيدي حنــان أحمـــد د.            نوي بمنطقة عسير فاعلية استراتيجية الصف املقلوب في تنمية التحصيل ومهارات التفكير العليا واالنغماس في تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

115 

الصمل اوبلوت ت ينية  الت    الرت ج ات الاار ة    اسياية ة   أثر استخاام  (2017)  اخواراةات  مب  أ ا  ةمل هللا
هعل د  آط  اليبويد   لةد  ال لدوم   لعه دت  رسدعل   ال ليدج إو ي لر الرت ةع  لدا  للبد  الصدمل امباط العدعنو  

 امبر    البةع 
ا ددد  ال دددا   الصدددمل اوبلدددوت ملدددل ينيةددد  لعدددعرا   اسدددياية ة أثدددر اسدددتخاام  (.2019) اندددع  ا ددد  مبددداهللا اار  آط 

 هعل   اولن خعلا  لعه ت  رسعل   االبتااجج ااستة عت او عهةر الرت ة  لا  لعلبع  الصمل ال ع يف 
  ر علة  التاري  ابسياية ة  لبيا  للت لر النشط ملل ينية  لعدعرا  الت  د  ال لةدع ت اهلناسد  لدا  (2011) بعةن  بار 

(, 5)2لصددر,   الددن  جملدد   راسددع  مربةدد  ت اليبةدد  املددر  اوتوسدد   التليةدديا  لنخ ضددج التحصددةري ابورالدد  

115- 143. 

أثددر أسددلوت اددري اوشدد ال  ت ينيةدد  الت  دد  اإلبدداامج االبددارا  ال بلةدد  ال لةددع ت لبددرر  (.2015) سددلو  سددعمل برزجنددج 
ا ي ة  اوصري  ليبوت     الرت ةع جمل  يربوت     اونورت الرت ةع  لا  لعلبع  الصمل الععين اوتوسط ابواين   

 .36 -3(, 3)18لصر,  الرت ةع  

ي وير التاريبع  اامبنش   اوصعاب  وبرر الرت ةع   رال  الت لةر امبسعسج  (.2000) مالل الاي   التور ا      بل ةه 
 الرت دددةع    ا ي ةددد  اوصدددري  ليبدددوت  جملددد  يربدددوت  الرت دددةع  ( HOTS  ت  دددول لعدددعرا  الت  ددد  ال لةدددع

 .64 -1, 3يولةو,  لصر 

يرمجد : ز درت   لدملالصمل اوبلدوت: الولدوط  دري يدوم     دري لعلد  ت  دري (. 2014) آرا  اسعلرز هوانل ؛  ب مجع  
 الرتض   اخللةل ل ت  اليبة  ال ر  لااط  البع ج 

ل تد   ال دةالين يرمج : مباهللا زيا   ال التالصمل اوبلوت: بواب  وشعر     (2015) آرا  اسعلرز هوانل ؛  ب مجع  
 الرتض  اخللةل اليبة  ال ر  لااط 

ال صدري اوبلدوت ت ينيةد  لعدعرت التيعةدري الرت دج  اسدياية ة   رعملةد  اسدتخاام (2017) ا ع   لنعط بنع م د  خلةدو 
 الرت ددةع  جملدد  يربددوت   جبددات ااالجتددعه إددو الددت لر الدديان لددا  ال علبددع  اووهددواب  ت الصددمل العددعين اوتوسددط 

 .46-6 ,( 7)20 لصر, الرت ةع  ا ي ة  اوصري  ليبوت  

  رعملةدددد  الددددت لر اوددددالل ت ينيةدددد  ب دددد  لعددددعرا  الت  دددد  ال لةددددع العددددعرا  رسددددر الدددداااط (2012) سددددعلة  ا دددد  هددددو ت 
  الددن  جملدد   راسددع  مربةدد  ت اليبةدد  املددر  الرت ددةع  ابسددتخاام ا عسددوت لددا  ال علبددع  او ليددع  بب ددر 

 .134 –92 , 3نوري ,
 ال ددعر اجتعهددع  ايصددورا  ال علبددع  ا عل ةددع  اددوط ي بةدد  ال صددري اوبلددوت ت الت لددةر  (.2017) معددو  لددعا الدداريم 

 .276 -253 ,3يولةو,  ال رت راب   اليبوي    النومة جمل  حبوث مربة  ت جمعال  اليبة  

(  أثدر الت عمدري بد  ال صدري اوبلدوت مد  ي بةبدع  ا دواط اامبسدلوت او درت ت ينيةد  2018  الراةلج  نره  سعمل سالل 
اور دددز البدددولج   االن  دددة جملددد  ال لدددوم اليبويددد    اوتوسددد  لعدددعرا  التوالدددري ت الرت دددةع  لدددا  لعلبدددع  اورالددد  

 .94-67 ,( 18)2 رل   , بغزت للبحوث 
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رعملة  استخاام اسياية ة  الت لر او  ويف لتنية  لععرا  لع ارال او رر  اا دري  (.2018) رضةل  مباهللا سلةيع  الراةلة  
رسدددعل   ميدددع  اإلبددداامج لليشددد ال  الرت دددةعية  لدددا  لعلبدددع  ا لبددد  الععنةددد  لددد  الت لدددةر امبسعسدددج ت سدددل ن  

 هعل   البعهرت  لليبة   لة  الاراسع  ال لةع     توراه 
رعملة  اسياية ة  الصمل اوبلوت ت ينية  ل تو  التحصةري او رت وبرر الت لدةر االل دياين  (.2015) مباالر   الزهراين 

 .30-1 ,( 162)1لصر,  امبزهر هعل     اليبة جمل   لة    زمبا ال زيلا  لالت  لة  اليبة  جبعل   اولن 
 امبر    او  ت   ميع :  ار التاري  او علرت اسياية ةع  (.2018) هو   أ ا س ع ت 

رؤيددد  ل دددتببلة  للت لدددةر االدددت لر ت لدددااريف اهعل دددع  اويل ددد  ال ربةددد   :الدددت لر اوبلدددوت (.2018) ال ددد ةا   اندددع  أ دددا
ارقددد  ميدددري لبالددد     اوددؤمتر ال ليدددج ال دددنو  ال دددع يف مشددر لل ي ةددد  اوصدددري  ليبدددوت  الرت دددةع   ال دد و ي  

 .203-187يولةو,  (15-14) ،مش هعل   م    ا و ت( ي وير ي لةر اي لر الرت ةع  لتحبة  ثبعر  
 البعهرت:  ار ال  ر ال ر   او ورت ال ب     البشر ملر الن   اإلاصعجج اقةعيف ال بري (  2006  رؤا  البعج ال ةا 
اابسددتخاام منددواج  NCTMرعملةدد  ااددات لبيادد  ت الرت ددةع  قعجيدد  ملددل ل ددعي   (.2012) ميددا مبددااون ر اددحعيه 

 لن ددع هعل دد    اليبةدد جملدد   لةدد   اإلماا يدد  الددت لر البنددعجج ت ينيةدد  اوعددعرا  ال لةددع للت  دد  لددا  ياللةددي اورالدد  
 .582 -529, 46لصر, 

 امبر  :  ار او  ت للنشر االتوزيع اال بعم     او  ويفالت لر اوالل االت لر  (.2015) معلمل أبو  ةا الشرلع  
الت عمدري بد  بةاد  الدت لر  (.2016) زيند  ميدا اال در  الةا يوسمل؛  اميا ان ي  ال ةا؛  اا  ة  االل أ ا؛  مبعيف 

اإلل دددياين التشدددعر ة  اال ر يددد  اأثدددره ملدددل الت  ددد  النعقدددا االاار ةددد  لإلجندددعز ااالنغيدددعيف ت الدددت لر لدددا  ال دددالت 
  .702-617(, 2)22, جمل   راسع  يربوي  ااهتيعمة  ااوتأللو  اوت وق   راسةع النعا و  

اسياية ة  لبيا  لتنية  لععرا  اري او ع ال  اب   اوععرا  ال لةع للت    لا  ياللةي  (.1998)  لالا  مباا  ة  
 -149, 1 ي ددي ,  الرت ددةع  ا ي ةدد  اوصددري  ليبددوت    الرت ددةع جملدد  يربددوت   اإلمدداا   الصددمل العددعين 

189 . 
أثددر اسددتخاام اسدددياية ة  الصددمل اوبلددوت ت ينيةدد  لعدددعرا  الت  دد  النعقددا لدددا   (.2016) نددورت  ددا مبددداال ر  ال  ةدد  

هعل دد  اإللددعم ميددا بدد  سدد و   االهتيعمةدد   لةدد  ال لددوم   لعه ددت  رسددعل   ا ي دد  لعلبددع   لةدد  اليبةدد  جبعل دد  
 الرتض   االساللة  

رسددعل   اوتوسدد   يبددو  لعددعرا  امبسددال  الصدد ة  الشدد عة  الدد  يؤ يعددع ل ليددو الرت ددةع  ابورالدد   (.2011) ال ددوين  لددعا
 لعه ت   هعل   اولن س و   الرتض 

رعملةددد  اسدددياية ة  الدددت لر اوبلدددوت ت ينيةددد  لعدددعرا  الت  ددد  اإلاصدددعجج اا ددد   (.2017) الغعلدددا    بدددراهةر ميدددا ملدددج
لصدر,  الرت دةع  ا ي ة  اوصري  ليبوت    الرت ةع جمل  يربوت   ال لةع   اإلاصعجج لا  لالت الاراسع

20(11 ,)97- 148. 
رعملة  منواج ابيم البنعجج ت ينية  لعدعرا  الت  د  ال لةدع لدا   (.2019) ابرين  رعلي  ميا ؛مبا هللاالغعلا   اراد 

 .477-449(, 4)35لصر,  أسةو  هعل     اليبة جمل   لة    الععنوي لعلبع  اورال  
 البعهرت: امبجنلو اوصري   الععنة  ال ب     الن  جالبةعيف  (.1989) ل و  ررج 
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 اواين  اونورت: ل تب   ار الزلع    الت لررعملة  ال صوط اوبلوب  ت (  2015  ابت عم س و  ال حةلج 
اوددؤمتر  نددزت أسددعلة  ينيةدد  لعددعرا  الت  دد  ال لةددع ت اهلناسدد  لددا  ياللةددي الصددمل العددعل  بب ددع   (.2003) لددى لع ددج 

   ار الضةعر  الرت ةع  اينية  اإلباا ال ليج ال نو  الععلث لل ي ة  اوصري  ليبوت  الرت ةع : ي لةر اي لر  
 ( أ توبر, لصر 9-8جبعل   م  مش    

 امباط الصمل لالت لا  الرت ةع  وع ت الاراسج التحصةري ملل اوبلوت الصمل أثر (.2018)مويش  مباهللا اوزلولج 
  285 -262(, 11)34, لصر أسةو   هعل    اليبة   لة   جمل  الععنو  

  ال ربةد ل تببري اليبة    ال لةع ار لنعهل الرت ةع  ت ينية  لععرا  الت      (1998) هعسر االتيعر انهج  لةخعجةري 
 . 194-169(, 3)10 لصر,

اسددياية ةع  رعملدد  ت اددري اوشدد ال    (2012) ل دد ر سدد و  اال ددلور خعلددا اليددج؛  اخشددع  ميددا مبدداهللا؛  النديير 
 الرتض  س و  هعل   اولن  االرت ةع  لر ز التيةز البحعج ت ي وير ي لةر ال لوم   الرت ة 

ت يدداري  ا ددعت اوعلعددع  ملددل التحصددةري الاراسددج  أثددر اسددتخاام اودداخري اون ددولج (.2004) رمبددا البددع  ميددا النيددر 
 هعل   اونورة   لصر  اليبة   لة    لعه ت  رسعل   الععنو  ااوععرا  ال لةع للت    لا  ياللةي الصمل امباط 

الددددرتض: اددددر   او ددددعبع امبهلةدددد   (.2) للصددددمل امباط العددددعنو  تددددعت الرت ددددةع   م(.2018/2019) ازارت اليبةدددد  االت لددددةر
 لألار ع احملاا ت 
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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
هدف البحث إىل التعرف على أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة  

جامعة أم القرى، واتبع البحث املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه التجرييب، وتكونت عينة  السنة األوىل املشرتكة يف 
طالًبا مت اختيارمها بطريقة   19طالًبا، وأخرى جتريبية مكونة من  23البحث من جمموعتني أحدمها ضابطة مكونة من 

اًل الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل، وتوصلت  عشوائية، وأعد الباحث اختبارًا لقياس مهارات القراءة الناقدة ودلي 
بني متوسطات اجملموعتني الضابطة   ( α ≥ 0.05) البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

د من  والتجريبية يف االختبار البعدي ملهارات القراءة الناقدة لصاحل اجملموعة التجريبية، ويف ضوء نتائج البحث مت تقدمي عد
 التوصيات واملقرتحات. 

 القراءة الناقدة، التدريس التباديلالكلمات املفتاحية:  
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The Effectiveness of Using the Reciprocal Teaching Strategy in 

Developing Critical Reading Skills in Common First Year Students at 

Umm Al-Qura University 

 
Abstract 

The purpose of this study was to examine the effectiveness of using the Reciprocal 

Teaching strategy in developing critical reading skills in Common First Year students at 

Umm Al-Qura University. The research used quasi-experimental design. The sample of 

the study consisted of two groups randomly: control group which consisted of 23 

students, and experimental group which consisted of 19 students. The findings of the 

study revealed that there was statistically significant different between the mean of the 

groups in the post-test at (α≤ 0.05) for the favor of experimental group. Based on the 

results of this study, recommendations for practices and future research were presented. 

Keys words: critical reading, reciprocal teaching 
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 البحث: مقدمة 
تعد مهارة القراءة من أهم مهارات االتصال األساسية اليت حيتاج إليها الفرد يف حياته العلمية والعملية، فمن خالهلا  
يستطيع الفرد التواصل الفّعال مع اآلخرين، فهي إحدى مهارات اللغة، وركيزة أساسية يف بناء الفكر اإلنساين. فالقراءة تُعد  

(. ولقد  2011لبشري، وهي فن لغوي رئيس ذو وظائف نفسية واجتماعية ومعرفية )حرب، من أبرز وسائل االتصال ا
أولت الدول اهتماًما ابلًغا يف اآلونة األخرية ابلقراءة، فركزت املؤسسات الرتبوية عليها ملا هلا من أمهية خاصة يف حقل التعليم  

 (.  2007ابإلضافة إىل كوهنا وسيلة لالبتكار واإلبداع )زهري، والتعّلم؛ فهي األساس الذي يقوم عليها بناء املتعلم املعريف،  
فإتقان القراءة شرٌط أساسي يف التحصيل العلمي يف مجيع املواد الدراسية، لذا ميكن القول أبن هناك ارتباط وثيق بني القراءة  

( بقوله: أن القراءة تُعد  2000) دعبد احلميوالتحصيل العلمي؛ فالقراءة شرط الكتساب التحصيل العلمي. وقد أكد ذلك 
الركيزة األساسية يف مجيع عمليات التعلم، وهي أداة الفرد وعدته األساسية لتحصيل املعرفة اللغوية وغريها من املعارف  

( واليت وجدت أن هناك ارتباط  1995األخرى داخل املدرسة وخارجها. وقد أثبت ذلك الدراسة اليت قام هبا فهمي )
قدرة على القراءة والتحصيل الدراسي يف املواد الدراسية. فالتعلم يف مجيع املواد واملراحل الدراسية كافة ال ميكن  مباشرة بني ال

أن يتحقق دون إتقان املتعلم ملهارة القراءة بصورة متكنه من التواصل مع النصوص القرائية بسهولة ويسر، فيسرب أغوارها،  
 (. 2016رك أبعادها )العبدالالت، الصمادي، ويتذوق مجاهلا، ويغوص يف أسرارها، ويد

ويف العصر احلاضر تزداد أمهية القراءة نتيجة الرتفاع معدالت اإلنتاج املعريف والفكري مبعدالت كبرية جًدا عن  
(، فالقراءة هي  2016السابق، ولن يتمكن األفراد من مواكبة التطور املعريف والفكري بدون التمكن من القراءة )نصر، 

ذة األساسية للمعرفة، ومفتاح الثقافة اليت متكن الفرد من االطالع على ما أنتجه العقل البشري يف كافة فروع املعرفة  الناف
(، وعن طريق القراءة تتشكل لدى الفرد امليول واالجتاهات اليت ُتسهم يف تكوين شخصيته وفكره  2009والثقافة )أمحد، 

من املشكالت اليت تواجه الفرد، وحتفز لديه استخدام مهارات التفكري العليا  (، وتسهم القراءة يف حل كثري 2008)حافظ، 
(، وتسهم القراءة يف مساعدة الفرد يف التوافق الشخصي واالجتماعي  2000كالتأمل والتفكري والنقد واالبتكار )اليف، 

 (. 2000)شحاتة، 
ة جًدا لبيان مفهومها وحتديد مهاراهتا، وبناء  وقد أدرك الباحثون تلك األمهية للقراءة فخصوها بدراسات وأحباث كثري 

(، وقد نتج عن ذلك تطور مفهوم القراءة ومفهوم القارئ  2014مناهجها، وإعداد معلميها، وتقومي متعلميها )الروقي، 
القارئ   اجليد، فقد كان مفهوم القراءة حمصورًا يف دائرة ضيقة ال تتجاوز التعرف على الرموز املكتوبة ونطقها، وأما مفهوم

اجليد فقد كان يركز على صحة القراءة فقط، وأصبح مفهوم القراءة يرتكز على عمليات عقلية ُعليا تتجاوز جمرد ضم حرف  
آلخر؛ إىل تفسري الرموز املكتوبة وإدراك معانيها، وحتليليها وتقوميها والتفاعل معها، وهو ما اُصطلح على تسميته ابلقراءة  

يد هو القارئ املتمكن من حتليل ما يقرأ، وتقوميه، وإبداء الرأي فيه، ومناقشته، والتفاعل معه  الناقدة، وأصبح القارئ اجل
 (. 2002)فهمي، 

ويُعد مفهوم القراءة الناقدة من املفاهيم احلديثة نسبًيا، وقد تباينت آراء الباحثني حول مفهومها، ومل يتفقوا على  
(، وقد يعود هذا التباين إىل اختالف املظاهر الكثرية للقراءة أو استخدامها  2017مفهوٍم واحٍد للقراءة الناقدة )الصاعدي، 

(. وابستقراء لتعاريف القراءة الناقدة اليت وردت يف األدب الرتبوي منها على سبيل املثال: احلالق،  1987)مرزوق، 
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ميكن  ، 2001؛ موسى 2008؛ مدكور، 2015؛ اليف، 2000؛ عصر، 2000؛ شحاتة، 2000؛ سامل، 2010
اخللوص إىل أن القراءة الناقدة عملية عقلية تتطلب من القارئ التمييز بني األفكار، وحتليلها، وتفسريها، وربطها خبرباته  

( تتضمن  2002السابقة، والتفاعل معها، ونقدها، وإصدار األحكام عليها، وتقوميها. فالقراءة الناقدة كما يشري عطية )
ل والتقومي. ففي عملية التحليل يقوم القارئ ابلتعرف على املعاين واألفكار الصرحية والضمنية،  عمليتني متكاملتني، مها التحلي 

والرئيسة والفرعية، واحلقائق واآلراء، والتفسريات املنطقية وغري املنطقية، وأما يف عملية التقومي، فيقوم القارئ ابحلكم على  
 قروءة، واستنتاجات مبنية على عملية التحليل. املادة املقروءة وفًقا ملعايري مرتبطة ابملادة امل

فالقارئ الناقد حاضر الذهن، ينظر يف املقروء من جهات متعددة، ويستنتج املعاين الضمنية والصرحية )أبو اهليجاء،  
حلها،  (، ويستغرق وقًتا كافًيا يف أتمل األفكار، ويربطها ابخلربات السابقة، ويقّيم املشكالت، ويُسهم يف 2003والسعدي، 

ويبحث عن احلقائق، ويُفكر بطريقة منسجمة مع قواعد املنطق، ويتقبل األفكار اجلديدة، ويصدر األحكام استناًدا ألدلة  
(، وُتكِسب القراءة الناقدة القارئ قوة الشخصية،  2010وبراهني، ويتخذ موقًفا جتاه األفكار املضّمنة يف املقروء )احلالق، 

 (. 2007ار، والقدرة على تفنيد اآلراء واألفكار )مفلح، واالستقاللية يف اختاذ القر 
وتُعترب القراءة الناقدة أحد أهم املهارات اليت جيب أن يتقنها مجيع املتعلمني. وتزداد أمهيتها يف الوقت احلاضر نتيجة  

اإلنتاج املقروء فيه الغيث  لكثر اإلنتاج املقروء احمللي واإلقليمي والعاملي، وسهولة الوصول إليه. وال خيفى على ذي لٍب أن 
والسمني، وحيمل بعض األفكار الضارّة اهلدامة للمجتمعات واألفراد. فإتقان القرّاء ملهارات القراءة الناقدة يُعد احلصن املنيع  

 يف  (. وإمهال تنمية مهارات القراءة الناقدة للمتعلمني يؤدي إىل اهتزازٍ 2003وراء االنسياق لتلك األفكار واآلراء )فهمي، 
شخصية املتعلمني وأفكارهم؛ نتيجة عدم قدرهتم على مواجهة ما يتعرضون له من غزو ثقايف وفكري )احملبوب، والكندري،  

(. لذا جعلت األنظمة التعليمية القراءة الناقدة هدفًا هلا، وسعت إلكساب املتعلمني هلا ليصبحوا أكثر  2010، موعبد الرحي
 (. 2012مع املقروء )السلييت، وعًيا وإدراًكا وفهًما وتفاعاًل 

وقد أدرك الباحثون تلك األمهية للقراءة الناقدة فخصوها أبحباث ودراسات كثرية، وتنوعت أهدافها، حيث هدفت  
؛ أبو اهليجاء،  2016بعض تلك األحباث إىل حتديد مهارات القراءة الناقدة وتنميتها منها على سبيل املثال: اإلبراهيم، 

؛   2015؛ بسيوين، 2017؛ البدور، و وشاح، 2014ب؛ أمني، 2011؛ أمحد، 2003ي، وعبدالرحيم، والسعد
؛  2012؛ راببعة، وأبو جاموس، 2015؛ احلوامدة، 2007؛ حسني، 2018؛ حسن، 2015بسيوين، وأبو جاموس، 

؛ قحوف،  2003؛ فهمي، 2014؛ علي، 2002؛ عطية، 2006؛ الظفريي، 2017؛ الصاعدي، 2014الروقي، 
. وهدفت أحباث أخرى إىل تقومي مهارات القراءة الناقدة لدى  2001؛ موسى، 2016؛ منسي، 2008د، ؛ حمم2019

؛ قاجة، والشايب،  2000؛ سامل، 2004؛ احلريب، 2013املتعلمني، منها على سبيل املثال: البلوشي، وعثمان، 
الناقدة منها على سبيل املثال:  . وهدفت أحباث أخرى إىل البحث عن صعوابت ومعوقات تنمية مهارات القراءة 2016

، وهدفت أحباث أخرى إىل تقومي تدريس القراءة الناقدة،  2010، موعبد الرحي؛ احملبوب، والكندري، 2007األمحدي، 
، وهدفت أحباث أخرى إىل تدريب معلمي املستقبل على تدريس مهارات القراءة الناقدة  2011كدراسة الوائلي، وأبو الرز، 

، وهدفت أحباث أخرى إىل حتليل حمتوى كتب اللغة العربية للتأكد من مدى تضمني مهارات القراءة  2012كدراسة العقيل 
 .2000الناقدة فيها كدراسة الغامدي 
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ومع تلك األمهية للقراءة الناقدة إال أن مستوايت الطلبة ضعيفة جًدا يف مهارات القراءة الناقدة، وقد أكد ذلك  
؛ الظفريي،  2000؛ سامل، 2004؛ احلريب، 2013على سبيل املثال: البلوشي وعثمان، نتائج عدد من الدراسات منها 

، وقد يعود سبب هذا الضعف إىل عدٍد من العوامل منها ما هو  2019؛ قحوف، 2016؛ قاجة والشايب، 2006
ا غري فعالة لتدريس القراءة  متصل ابملعلم كعدم إدراكه ألمهية تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى املتعلمني، واستخدامه طرقً 

الناقدة، ومنها ما هو متصل ابملواد التعليمية كعدم كافية التدريبات على مهارات القراءة الناقدة، وعدم جاذبة املواد التعليمية  
( أن من أهم األسباب املسؤولة عن ضعف مهارات القراءة الناقدة  2017(، ويرى طعيمة )2014للمتعلمني )الروقي، 

 تعلمني هو تدريسها أبسلوب غري جذاب للمتعلمني، فال يثري اهتماماهتم، وال يتحدى قدراهتم العقلية. لدى امل
لذا كان لزًما على املعنيني بتنمية مهارات القراءة الناقدة السعي لعالج مشكلة ضعف مهارات القراءة الناقدة لدى  

اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة لتنمية مهارات القراءة الناقدة  املتعلمني، وقد حاول عدٌد من الباحثني معاجلة الضعف بتجريب 
؛ بسيوين  2017؛ البدور ووشاح، 2011؛ أمحد، 2003لدى املتعلمني، منهم على سبيل املثال: أبو اهليجاء والسعدي، 

؛  2017؛ الصاعدي، 2014؛ الروقي، 2015؛ احلوامدة، 2018؛ حسن، 2015؛ بسيوين، 2015وأبو جاموس، 
، وقد أثبتت تلك االسرتاتيجيات  2001؛ موسى، 2016؛ منسي، 2019؛ قحوف، 2003؛ فهمي، 2002عطية، 

فاعليتها يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى املتعلمني، وقد أوصى بعض الباحثني منهم على سبيل املثال: أبو اهليجاء  
؛ قاجة، والشايب،  2006 ؛ الظفريي، 2017؛ الصاعدي، 2000؛ سامل، 2014؛ الروقي، 2003والسعدي، 

، إىل جتريب استخدام اسرتاتيجيات جديدة لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى  2011؛ الوائلي، وأبو الرز، 2016
على الدور النشط للمتعلم، وتدربه على الربط واالستنتاج والنقد وإبداء الرأي؛ لريبط ما  املتعلمني تركز هذه االسرتاتيجيات 

سابقة، ويدرك العالقة بني األسباب والنتائج، ويفسر املادة املقروءة، ويقومها حىت تنمو اجتاهاته فيقبل على  يقرأه خبرباته ال
 (. 2012علي، القراءة حبب وشغف مستمتًعا مبا يقرأ )

( إحدى هذه االسرتاتيجيات اليت ميكن أن  Reciprocal Teachingوتُعد اسرتاتيجية التدريس التباديل )
(،  2003مهارات القراءة الناقدة، وذلك ألهنا ترتكز على املتعلمني، وجتعلهم حمورًا للعملية التعليمية )زيتون،  ُتسهم يف تنمية 

فهي حتتوي على أنشطة تعاونية وحوارية بني املعلمني أنفسهم أو مع معلمهم مما جيعل التعلم ذا معىن، ومُيّكن املتعلمني من  
(.  فاسرتاتيجية  2003عل العملية التعليمية عملية ممتعة )يوسف، (، وجيGruenbaum ،2012مراقبة تعلمهم )

( اليت هتدف إىل تفاعل القارئ مع النص،  Oczkus ،2018التدريس التباديل إحدى اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة )
رصة للمتعلم  وتتيح الف(، 2018وتنشيط خرباته السابقة، واالستفادة من خرباته يف بناء املعرفة اجلديدة )السواعدة، 

  للمشاركة والتفاعل يف املوقف التعليمي كما جتعله يفكر بنفسه بداًل من إلقاء املعلومات عليه ليقوم حبفظها واستظهارها
(، وهي تزيد من دافعية املتعلمني حنو القراءة، وتنمي مهارات التواصل الشفهي، وتشجعهم على طرح أسئلة  2012)علي، 
 (. Frager ،1993عميقة )

( فإن املتعلمني يتبادلون األدوار هبدف فهم املادة املقروءة  1984) Brown & Palinscarووفًقا ملبتكريت االسرتاتيجية 
(،  Clarifying(، والتوضيح )Questioning(، والتساؤل )Predictingمن خالل أربع خطوات هي: التنبؤ ) 

(، فمرحلة التنبؤ تتيح الفرصة للمتعلمني للتنبؤ مبا يتضمنه النص من معاٍن وأفكار، ويكون  Summarizingوالتلخيص )
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ذلك من خالل مسح النص سريًعا، واالطالع على العناوين الرئيسة والفرعية، والرسوم واألشكال والصور، وربطها مبا لديه  
تعلمني الفرصة لطرح أسئلة حول املوضوع واإلجابة  من خربات سابقة ذات عالقة هبا. وأما مرحلة التساؤل فهي تتيح للم

عنها لفهم املوضوع فهًما عميًقا، وتكون األسئلة متنوعة تستهدف فهًما مباشرًا، واستداللًيا، واستنتاجًيا، ونقداًي. وتتيح  
أو كلمات جديدة.  مرحلة التوضيح الفرصة أمام املتعلمني لفهم ما ميكن أن يعيق فهمهم من أفكار غامضة، أو غري مألوفة، 

 وأما مرحلة التلخيص فتتيح الفرصة للمتعلمني للتعبري عما فهموه أبسلوهبم، بعد استبعاد احلشو غري املتصل ابملوضوع. 
وتتطلب كل خطوة من خطوات اسرتاتيجية التدريس التباديل عدًدا من اإلجراءات، وقد أورد تلك اإلجراءات احلميدان  

 : 1(، وهي كما تظهر يف جدول Richards ،2006( نقاًل عن ) 2011)
 (: إجراءات التدريس التباديل 1جدول )

 اإلجراءات  اخلطوات

 التنبؤ  
Prediction 

 ربط اخلربات السابقة ابلنص املقروء من خالل تنشيط واستدعاء اخلربات السابقة. -
 املقروء.االطالع على العناوين الرئيسة والفرعية لوضع توقعات حول ما حيتويه النص  -
 حتديد اهلدف من قراءة النص.  -
 فرض جمموعة من الفروض حول النص املقروء. -

 التساؤل  
question 

 توليد أكرب عدٍد من األسئلة متعددة املستوايت حول النص املقروء. -
 حماولة اإلجابة عن األسئلة بناء على اخلربات السابقة.   -

 التوضيح 
Clarification 

املقروء، وتوضيح املعاين الغامضة، والكلمات املبهمة، ومن مث توضيح األفكار املتضمنة يف  أتمل النص  -
 النص املقروء أبكمله.

 التلخيص 
Summarization 

 حتديد الفكرة العامة يف النص املقروء.  -
 حتديد األفكار الفرعية املهمة يف النص املقروء. -
 .عرض األفكار واملعان املهمة يف النص املقروء -

ولكي حتقق اسرتاتيجية التدريس التباديل األهداف املرجوة منها؛ البد من توفر أربعة أسس، هي: التشاركية يف  
املسؤولية بني املعلم واملتعلمني، والنمذجة وذلك من خالل منذجة االسرتاتيجيات الفرعية وهي من مسؤولية املعلم ابتداًء، مث  

، والفاعلية وذلك من خالل اشرتاك مجيع املتعلمني يف األنشطة، والبنائية وذلك من  تُنقل تلك املسؤولية تدرجيًيا للمتعلمني
 (. Lederer ،2000خالل قيام املتعلمني ببناء فهم من خالل مراحل االسرتاتيجية األربع، وتقومي النصوص املقروءة ) 

ونظرًا ألمهية التدريس التباديل فقد حظيت ابهتمام الباحثني، وأُجريت العديد من الدراسات يف تعليم مهارات اللغة وتعلمها  
؛ البقعاوي،  2015أ؛ بدوي، وعطا، وهواري، 2011؛ أمحد، 2009؛ أمحد، 2017منها على سبيل املثال: أبو اخلري، 

؛ حسن،  2013؛ احلريب، 2015؛ حافظ، 2008؛ احلارثي، 2018؛ تكروين، 2010؛ بين خالد، 2019والنصار، 
؛ الدرغام،  2013؛دخيخ، 2012؛ اخلوالدة، 2007؛ خلف، 2014؛ احلواري، 2016؛ محادنة، وكاظم، 2010
؛ صادق،  2014؛ شعيب، 2018؛ السواعدة، 2014؛ السلييت، 2016؛ الزهراين، 2010؛ الرواحية، 2018
؛ عيسى،  2016؛ العموش، واجلهين؛ 2012؛ علي، 2014؛ العريب، 2016؛ العبدالالت، والصمادي، 2011
؛ مصطفى،  2007؛ حممود، 2012؛ الكندري، املنصوري، والعوضي، 2016؛ غنيم، 2010؛ الغامدي، 2007
، &  Andewi ،Raja؛ 2015؛ يونس، 2016؛ نصر، 2006؛ انجي، 2018؛ املنتشري، 2008
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Simbolon ،2013 ؛Oczkus ،2003 ؛Soriano ، Chebaani ،Soriano  & ،Descals ،2011  ؛
Stricklin ،2011 ؛Sun ،2011  وُيالحظ أن تلك الدراسات مجيعها مل تركز على تنمية مهارات القراءة الناقدة ،

 اسرتاتيجية التدريس التباديل. ابستخدام  
عليها، ومتابعة املتعلمني  وأول خطوة لتنمية مهارات القراءة الناقدة للمتعلمني؛ حتديد مهاراهتا، ليسهل التدريب 

فيها. ومبراجعة لألدب الرتبوي املتصل مبهارات القراءة الناقدة يلحظ القارئ كثرة املهارات الرئيسة والفرعية للقراءة الناقدة  
( ست مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، وحل  1987واختالفها، فعلى على سبيل التوضيح؛ أورد مرزوق )

والتذوق األديب، واملوازنة، ومقاومة الدعاية وأتثري اإلعالن، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة   املشكالت، 
( فقد حدد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي:  2002مهارة. وأما عطية ) 38رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 

  38ار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها التمييز، واالستنتاج، واملقارنة، والتقومي وإصد
( مت حتديد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، والتذوق األديب، واملوازنة،  2000مهارة. ويف حبث الغامدي )

 مهارة.    40 والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
( فقد حدد ثالث مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، هي: االستنتاج، والتمييز، والتقومي وإصدار  2008وأما حافظ )

( ست مهارات  2010مهارة. وأورد احلالق ) 12األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
ستها، وحتديد هدف الكاتب، والتمييز بني احلقيقة والرأي، والقيام بعمل  رئيسة للقراءة الناقدة، هي: فحص املصادر ودرا

  21استنتاجات، وتكوين أحكام، واستنتاج أساليب الدعاية، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
ييز، والتذوق األديب، وحل  ( فقد حدد سبع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التقسيم، والتم 2015مهارة. وأما اليف )

مهارة. وأما الروقي   44املشكلة، واملوازنة، واالستنتاج، التقومي، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
( فقد حدد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والتقومي، ويندرج حتت  2014)

 مهارة.   19هارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها كل م
( مت حتديد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق  2017ويف دراسة الصاعدي )

( فقد حدد  2007مهارة. وأما حسني ) 38األديب، والتقومي، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
بع مهارات للقراءة الناقدة، وهي: حتديد أفق التوقعات، ومقارنة النص، وملء الفجوات يف النص، واالستنتاجات املوسعة،  أر 

( بتحديد أربع مهارات  2018مهارة. وقد قام حسن ) 11ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
، والتقومي، ومقاومة الدعاية، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية  رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: االستنتاج، والتمييز 

 مهارة.   11بلغ جمموعها 
واملتأمُل هلذه املهارات يلحظ أهنا متقاربة جًدا، وأن االختالف بينها يف اجململ هو اختالف يف املسميات، ويعضد ذلك ما  

( أبن االختالف يف مهارات القراءة الناقدة هو اختالف تنوع ال تضاد، وأاًي كان هذا االختالف  2017أورده الصاعدي )
 تتطلب االهتمام هبا، وتدريب املتعلمني عليها.  فإهنا تتفق مجيعها على مهارات أساسية 
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 مشكلة البحث 
أمهية القراءة الناقدة، وضرورة اكتساب املتعلمني هلا يف مجيع املراحل التعليمية السيما يف هذا العصر الذي   من ابلرغم 

اجملتمعات؛ إال أن مستوايت الطلبة  يتسم ابالنفجار املعريف، وكثرة املطبوعات اليت قد حتمل أفكارًا تؤدي إىل تدمري األفراد و 
دون املأمول، وقد الحظ الباحث ذلك من خالل تدريس طلبة املرحلة اجلامعية، حيث ال حظ أثناء تكليفهم ببعض  
املتطلبات الدراسية األكادميية ضعًفا يف مهارات القراءة الناقدة لديهم، وقد أكد ذلك الضعف عدد من الباحثني، منهم على  

؛  2016؛ قاجة والشايب، 2006؛ الظفريي، 2000؛ سامل، 2004؛ احلريب، 2013البلوشي وعثمان، : سبيل املثال
؛  2003أبو اهليجاء والسعدي، ونتيجة هلذا الضعف؛ دعا بعض الباحثني منهم على سبيل املثال: ، 2019قحوف، 
؛ الوائلي، وأبو الرز،  2016؛ قاجة، والشايب، 2006الظفريي،  ؛ 2017؛ الصاعدي، 2000؛ سامل، 2014الروقي، 
على حد  -إىل جتريب اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة لتنمية مهارات القراءة الناقدة. ونظرًا لعدم وجود دراسة سابقة  ،2011

تناولت استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة أتى هذا البحث للتعرف على   -علم الباحث
خدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، وقد حتددت مشكلة البحث يف السؤال  فاعلية است

 الرئيس التايل: 
اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة السنة األوىل يف جامعة أم   استخدام ما فاعلية 

 القرى؟ 
 سئلة التالية: ويتفرع من هذا السؤال األ

 ما مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة السنة األوىل املشرتكة؟  .1
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية تُعزى إىل استخدام طريقة التدريس   .2

 )التدريس التباديل، والطريقة االعتيادية(؟ 
 فرض البحث: 

( بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف  α ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق ذات 
 القياس البعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة. 

 أهداف البحث: 
 سعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية: 

 حتديد مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطالب السنة األوىل املشرتكة.  .1
اعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب السنة األوىل  الكشف عن ف .2

 املشرتكة.
 أمهية البحث: 

تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي يتناوله؛ فهو يتناول مهارة من أهم املهارات الالزمة للنجاح يف احلياة  
العلمية والعملية؛ وهي القراءة الناقدة، فهي مهارة جديرة بتنميتها لدى طالب املرحلة اجلامعية السيما يف هذا العصر الذي  

 على الغث والسمني؛ مما يستدعي إعداد طالب قادرين على نقد املقروء وتقوميه.   يتسم ابالنفجار املعريف، والذي حيتوي
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كذلك ميكن أن يُفيد البحث احلايل املسؤولني يف السنة األوىل املشرتكة ومدرسّي الطالب، وذلك بتعريفهم مبهارات القراءة  
 ابسرتاتيجية التدريس التباديل.   الناقدة املناسبة للطالب، ومستوايت الطالب يف القراءة الناقدة، وتعريفهم

كذلك ميكن أن يُفيد البحث احلايل القائمني على أتليف مقررات السنة األوىل املشرتكة، وذلك بتعريفهم مبهارات القراءة  
 الناقدة املناسبة للطالب ليتم مراعاهتا أثناء أتليف املقررات. 

 حدود البحث: 
 اقتصر البحث على احلدود التالية: 

وضوعية: استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة )التمييز، واالستنتاج، والتذوق  احلدود امل -
 األديب، والتقومي وإصدار األحكام(. 

احلدود املكانية: طالب السنة األوىل املشرتكة يف جامعة أم القرى يف املقر الرئيس يف مدينة مكة املكرمة يف مقرر   -
 تعلم. مهارات ال

 هـ.1441-1440احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي اجلامعي  -
 مصطلحات البحث: 

 يستعرض الباحُث فيما أييت مصطلحات البحث بصورة إجرائية، وهي: 
د  اسرتاتيجية تدريسية تقوم على تبادل األدوار بني الطالب بعضهم البعض ومع معلمهم هبدف نق التدريس التباديل:

 التنبؤ، والتساؤل، والتوضيح، والتلخيص. املقروء، وفق أربع خطوات هي: 
هي تلك املهارات املناسبة لطالب السنة األوىل املشرتكة واليت توصل إليها البحث، واملتمثلة يف   مهارات القراءة الناقدة:

أربع مهارات رئيسة هي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويتفرع منها عدد من املهارات  
 الفرعية، وسيتم قياسها من خالل اختبار ُخصص لذلك. 

هي برانمج أكادميي مدته عام دراسي يلتحق به مجيع الطلبة املستجدون يف اجلامعة يف بعض   األوىل املشرتكة:  السنة 
 التخصصات، هبدف متكني الطلبة من املهارات األساسية الالزمة للنجاح يف املرحلة اجلامعية. 

 إجراءات البحث: 
: منهج البحث:   أوًلا

السابقة ذات العالقة بطبيعة البحث احلايل؛ توصل الباحث إىل   بعد االطالع على أهداف البحث، واألحباث 
 مناسبة املنهجني التاليني لطبيعة البحث، ومها: 

املنهج الوصفي التحليلي: وذلك من خالل االطالع على البحوث ذات العالقة، وحتليلها، واالستفادة من ذلك يف   .1
 البحث ومواده. اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث، وبناء أدوات 

املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه التجرييب: وذلك لإلجابة عن سؤال البحث والتحقق من صحة فرضه من   .2
خالل جتريب استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة. وقد مت اختيار جمموعتني  

بق عليهما اختبار قبلي، ومن مث تدريس اجملموعة التجريبية ابستخدام  متكافئتني أحدمها ضابطة وأخرى جتريبية، وطُ 
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اسرتاتيجية التدريس التباديل، واجملموعة الضابطة ابستخدام الطريقة املعتادة، ومن مث طُبق اختبار بعدي على اجملموعتني.  
 يوضح تصميم البحث  1وشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تصميم البحث 1شكل 
 اثنياا: جمتمع البحث وعينته 

( طالًبا وطالبة حسب  3559مجيع طلبة السنة األوىل املشرتكة، والبالغ عددهم )تكون جمتمع البحث من 
إحصائيات عمادة القبول والتسجيل يف جامعة أم القرى. وأما عينة الدراسة فقد مت اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة؛ حيث  

لقرعة، مث مت تعيني إحدامها جتريبية  مت كتابة أرقام مجيع شعب مقرر مهارات التعلم، واختيار شعبتني منهما عن طريق ا
 ( طالًبا. 19( طالًبا، واجملموعة التجريبية )23واألخرى ضابطة بطريقة عشوائية، وقد بلغ عدد طالب اجملموعة الضابطة )

 اثلثاا: أدوات البحث ومواده: بناؤها وضبطها: 
 لية: سعًيا لتحقيق أهداف البحث؛ استخدم الباحث األدوات واملواد البحثية التا 
: إعداد قائمة مبهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة السنة األوىل املشرتكة:   أوًلا

مت إعداد قائمة مبهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة السنة األوىل املشرتكة لالعتماد عليها يف بناء اختبار قياس  
االطالع على األحباث ذات العالقة مبهارات القراءة الناقدة  مهارات القراءة الناقدة، وقد مت إعدادها بصوة مبدئية من خالل 

 جمموعتا البحث

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 القياس القبلي ملهارات القراءة الناقدة

 التدريس ابلطريقة املعتادة التدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل

 القياس البعدي ملهارات القراءة الناقدة
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التمييز، واالستنتاج،   السيما تلك املناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية، وقد اشتملت القائمة على أربع مهارات رئيسة، هي:
 جمموعها واحد وعشرون مهارة. والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ  

وقد مت التحقق من صدق القائمة ابالعتماد على صدق احملكمني؛ حيث مت عرض القائمة بصورتيها املبدئية على عدٍد من  
( حمكًما؛ إلبداء الرأي يف مدى مناسبة املهارات الرئيسة والفرعية لطالب السنة  11اخلرباء يف تعليم اللغة العربية، وعددهم )

املشرتكة، ومدى انتماء املهارات الفرعية للمهارات الرئيسة، ومدى وضوح الصياغة اللغوية لكل مهارة من املهارات.   األوىل 
% فأكثر من احملكمني، وقد تكونت القائمة يف صورهتا النهائية من  80وقد مت حتليل آراء احملكمني، واألخذ مبا اتفق عليه 

نتاج، والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتتها مخس عشرة مهارة  أربع مهارات رئيسة هي: التمييز، واالست
 فرعية. 

 اثنياا: بناء اختبار مهارات القراءة الناقدة: 
مت إعداد اختبار يهدف إىل قياس مستوى طالب السنة األوىل املشرتكة يف مهارات القراءة الناقدة بعد االطالع على  

هارات القراءة الناقدة خصوًصا تلك املناسبة لطالب املرحلة اجلامعية، وأهداف مقرر مهارات  األحباث ذات الصلة بقياس م
التعلم، وامليول القرائية لطلبة املرحلة اجلامعية، وقد تكون االختبار من أربعة أبعاد رئيسة متثل مهارات القراءة الناقدة الرئيسة،  

قومي وإصدار األحكام، وقد ُخصص لقياس كل مهارة سؤاالن من منط  وهي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والت 
االختيار من متعدد، وُخصصت درجة واحدة لكل سؤال متت اإلجابة عليه إجابة صحيحة، وصفر يف حال كانت اإلجابة  

بية، وذلك إلبداء  ( خرباء يف القياس والتقومي، وتعليم اللغة العر 9خاطئة. وقد مت عرض االختبار يف صورته املبدئية على )
آرائهم يف مدى وضوح تعليمات االختبار، ومدى مناسبة النصوص القرائية لطلبة السنة األوىل املشرتكة، ومدى مناسبة  

% فأكثر من آراء  80األسئلة لقياس املهارات احملددة، ومدى وضوح الصياغة اللغوية. وقد أخذ الباحث مبا اتفق عليه 
 ار جاهزًا بصورته املبدئية متهيًدا لتطبيقه على عينة استطالعية. احملكمني، وهبذا أصبح االختب

طالًبا من طالب السنة األوىل   54وقد مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية )غري عينة البحث( مكونة من 
االختبار من خالل إجياد  املشرتكة حلساب زمن االختبار، وصدق االتساق الداخلي، ومعامل الثبات. وقد مت حساب زمن 

املتوسط احلسايب للوقت الزمين الذي استغرقه أول طالب يف اإلجابة على األسئلة، وآخر طالب. وقد استغرق أول طالب  
 ( دقيقة. 50( دقيقة، وبتطبيق املعادلة السابقة حتدد الزمن املناسب لالختبار بـ )47( دقيقة، وآخر طالب )53)

 Pearsonداخلي الختبار مهارات القراءة الناقدة؛ مت حساب معامل ارتباط بريسون ) وللتحقق من صدق االتساق ال
correlation  بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمهارة الرئيسة اليت تنتمي هلا، وكذلك الدرجة الكلية للمهارة )

، وهي مجيعها قيم دالة  0.89 -0.83الرئيسة والدرجة الكلية لالختبار ككل، وقد تراوحت قيم معامل االرتباط بني 
 ( مما يشري إىل أن املفردات تقيس ما ُوضعت له. α ≥ 0.05إحصائًيا عند مستوى )

يوًما حلساب ثبات االختبار ابستخدام معادلة كيودر   17ومت إعادة تطبيق االختبار على العينة االستطالعية بعد مرور 
د تراوحت قيم معامل الثبات للمفردات بني  (، وقKuder–Richardson Formula 20) 20ريتشاردسون 

 وهي قيم مرتفعة ومطمئنة الستخدام االختبار.   0.92 – 0.89
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 اثلثاا: إعداد دليل للتدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل: 
دليل للتدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل؛ بعد االطالع على األدبيات املتصلة ابستخدام   بناء مت 

، وتعريف ابسرتاتيجية التدريس التباديل  وإجرائيةاسرتاتيجية التدريس التباديل، وقد اشتمل الدليل على مقدمة، وأهداف عامة 
ور املعلم واملتعلم عند استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل،  من حيث: مفهومها، وأمهيتها، وأسسها، وخطواهتا، ود

( خرباء  7والوسائل واألنشطة التعليمية، وأساليب التقومي، واخلطة الزمنية التدريسية. ومت عرض الدليل بصورته املبدئية على )
وحها، وصحة صياغتها اللغوية، وقد  يف تعليم اللغة العربية، وذلك إلبداء الرأي يف مكوانت الدليل من حيث مناسبتها، ووض

 . % من احملكمني 80أخذ الباحث مبا اتفق عليه 
 رابعاا: إعداد دليل الطلبة ًلستخدام اسرتاتيجية التدريس: 

وقد مت تنظيم حمتوايت الدليل وفق جزأين  أعد الباحُث دلياًل مساعًدا للطلبة الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل، 
ري، ويشمل نبذة تعريفية عن اسرتاتيجية التدريس التباديل، وأمهيتها، وأسسها، وخطواهتا، ودور املعلم  رئيسني: أحدمها نظ

واملتعلم. وأما اجلزء التطبيقي فقد اشتمل على أهداف تعليمية، ونصوص قرائية، وأنشطة تدريبية الستخدام اسرتاتيجية  
( خرباء يف تعليم اللغة العربية، وذلك إلبداء  7رته املبدئية على )التدريس التباديل، وأساليب تقوميية، ومت عرض الدليل بصو 

%  80الرأي يف مكوانت الدليل من حيث مناسبتها، ووضوحها، وصحة صياغتها اللغوية، وقد أخذ الباحث مبا اتفق عليه 
 . من احملكمني 

 إجراءات تطبيق البحث ميدانياا: 
 اتبع اإلجراءات التالية للتطبيق امليداين: بعد أن فرغ الباحث من بناء أدوات البحث ومواده؛ 

 إجراء التطبيق القبلي الختبار مهارات القراءة الناقدة للمجموعتني: التجريبية والضابطة.  .1
هـ إىل  2/1440/ 7أسابيع، من أتريخ  5التدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل للمجموعة التجريبية ملدة  .2

 هـ. 13/3/1440أتريخ 
 طبيق البعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة للمجموعتني: التجريبية والضابطة. إجراء الت .3

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث: 
مت استخدام عدًدا من األساليب اإلحصائية، وهي: املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، ومعامل بريسون، ومعادلة  

 . ω2أوميجا   ، واختبار ت، ومربع20كيودر ريتشاردسون 
 عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها: 
 ما مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطالب السنة األوىل املشرتكة؟  نتيجة اإلجابة عن السؤال األول ونصه: 

ومتت اإلجابة على هذا السؤال من خالل مراجعة األدب الرتبوي السابق املتصل مبهارات القراءة الناقدة السيما  
،  2014؛ علي، 2006؛ الظفريي، 2016؛ بوقرة، 2014املناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية، منها على سبيل املثل: أمني، 

  مهارات رئيسة هي: أربعملناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية حتتوي على وتوصل الباحُث إىل قائمة مبهارات القراءة الناقدة ا
التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتتها مخس عشرة مهارة فرعية، وفيما يلي بيان  

 ذلك: 
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 مهارات التمييز: 
 .التمييز بني احلقائق واآلراء .1
 .الرئيسة والفرعية التمييز بني األفكار  .2
 .التمييز بني احلجج القوية واحلجج الضعيفة .3
 .التمييز بني ما يتصل ابملوضوع وما ال يتصل به .4
 التمييز بني أوجه الشبه واالختالف.   .5

 مهارات اًلستنتاج: 
 .استنتاج ما يتضمَّنه املوضوع من معانٍ  .6
 .استنتاج العالقة بني األسباب والنتائج .7
 .الواردة يف النص املقروء استنتاج احليل الدعائية  .8

 مهارات التذوق األديب: 
 حتديد الصور البيانية املضّمنة يف النص املقروء.  .9

 حتديد مواطن اجلمال يف النص املقروء.  .10
 حتديد الكلمات اليت تثري العاطفة يف النص املقروء.  .11

 مهارات التقومي وإصدار األحكام: 
 .احلكم على قيمة املوضوع  .12
 نص املقروء. احلكم على مدى ترابط ال .13
 تقومي األفكار املوجودة يف النص املقروء.  .14
 .إبداء الرأي جتاه األفكار الواردة يف النص املقروء .15

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية   نتيجة اإلجابة عن السؤال الثاين ونصه:
 )التدريس التباديل، والطريقة االعتيادية( يف القياس البعدي؟ تُعزى إىل استخدام طريقة التدريس  

ومتت اإلجابة على هذا السؤال من خالل حتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية ابستخدام  
 نتيجة اختبار )ت(:   2اختبار )ت(، ويوضح اجلدول 

 موعتني يف القياس البعدي (: نتيجة اختبار )ت( للمقارنة بني اجمل2جدول )
مهارات  
القراءة  
 الناقدة 

درجة  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة 
 احلرية

قيمة  
 )ت( 

مستوى   Pقيمة  
املتوسط   التطبيق  الدًللة

 احلسايب
االحنراف  
 املعياري 

املتوسط   التطبيق 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

0.001 7.73- 40 1.42 4.57 قبلي 1.33 4.65 قبلي التمييز 
<. 

 دالة 

 2.36 8.42 بعدي  1.70 3.65 بعدي 
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0.001 3.42- 40 1.09 2.73 قبلي 1.34 2.43 قبلي اًلستنتاج
4 

 دالة 

 1.60 4.31 بعدي  1.014 2.91 بعدي 

التذوق 
 األديب

0.001 8.32- 40 1.10 2.10 قبلي 1.21 1.73 قبلي
<. 

 دالة 

 1.50 4.48 بعدي  1.08 1.52 بعدي 

التقومي  
وإصدار  
 األحكام

0.000 4.18- 40 2.01 4.52 قبلي 1.94 4.60 قبلي
2 

 دالة 

 1.70 6.31 بعدي  2.30 3.65 بعدي 

املهارات  
 جمتمعة 

0.001 7.74- 40 3.97 13.94 قبلي 4.03 13.43 قبلي
<. 

 دالة 

 6.48 23.89 بعدي  3.58 11.65 بعدي 

اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية ملهارات القراءة الناقدة للمجموعة التجريبية يف االختبار  يتضح من خالل 
، يف حني أن املتوسطات احلسابية ملهارات القراءة الناقدة للمجموعة الضابطة يف  8.42و 4.31البعدي تراوحت بني 

حلسايب ملهارات القراءة الناقدة جمتمعة  ، وكذلك يتضح أن املتوسط ا3.65و 1.52االختبار البعدي تراوحت بني 
يف حني أن املتوسط احلسايب ملهارات القراءة الناقدة جمتمعة   23.89للمجموعة التجريبية يف االختبار البعدي بلغ 

، وهو ما يدل على أن قيمة املتوسطات احلسابية للمهارات الفرعية  11.65للمجموعة الضابطة يف االختبار البعدي بلغ 
ات جمتمعة للقراءة الناقدة للمجموعة التجريبية أكرب من قيمة املتوسطات احلسابية للمهارات الفرعية واملهارات جمتمعة  واملهار 

، وبلغت قيمة  8.32-و 3.42-للقراءة الناقدة للمجموعة الضابطة. وتراوحت قيمة اختبار )ت( للمهارات الفرعية بني 
، وابلتايل يتم رفض الفرض  0.0014و .>0.001( بني Pقيم ) ، وتراوحت7.74-اختبار )ت( للمهارات جمتمعة 

الصفري القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات القراءة  
(، وقبول الفرض البديل القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني  α ≥ 0.05الناقدة البعدي عند مستوى داللة )

( لصاحل  α ≥ 0.05متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات القراءة الناقدة البعدي عند مستوى داللة )
ت القراءة الناقدة؛ مت حساب مربع أوميجا  اجملموعة التجريبية، وملعرفة حجم أتثري اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارا

ω2 (Omega Square( وقد بلغت قيمته ،)وهو يدل على أن حجم األثر كبري، لذا ميكن القول بفاعلية  0.60 ،)
 استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة السنة األوىل املشرتكة. 

جة أبن خطوات اسرتاتيجية التدريس التباديل حُتفز على إعمال التفكري يف النصوص املقروءة؛  وميكن تفسري هذه النتي 
فالقارئ يتفاعل مع النصوص املقروءة لفهمها وتوضيح غامضها، مث تلخيصها، وهو ما ينتُج عنه فهًما أعمق للنصوص  

ية الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية  املقروءة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة اليت وجدت فاعل 
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؛ بين  2019أ؛ البقعاوي، والنصار؛ 2011؛ أمحد، 2017مهارات القراءة املختلفة، منها على سبيل املثال: أبو اخلري،
؛ خلف،  2014؛ احلواري، 2014؛ احلريب، 2011؛ حرب، 2008؛ احلارثي، 2018؛ تكروين، 2011خالد، 
؛  2014؛ السلييت، 2016؛ الزهراىن، 2010؛ الرواحية، 2018؛ الدرغام، 2013؛ دخيخ، 2012؛ اخلوالدة، 2007

؛  2016؛ غنيم، 2007؛ عيسى، 2016؛ العموش، واجلهين، 2012؛ علي، 2014؛ العريب، 2011صادق، 
،  Soriano؛ 2016؛ نصر، 2018؛ املنتشري، 2017؛ املرعبة، 2012الكندري، واملنصوري، والعوضي، 

Chebaani ،&  Descals ،2011 ؛Sun ،2011 . 
 ملخص نتائج البحث وتوصياته ومقرتحاته: 

: ملخص نتائج البحث:   أوًلا
 توصل البحث إىل النتائج التالية: 

التمييز، واالستنتاج، والتذوق   مهارات رئيسة:  أربعحتديد مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية، وهي  .1
 األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتتها مخس عشرة مهارة فرعية. 

تني الضابطة والتجريبية يف  ( بني متوسطات اجملموعα ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
 االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية. 

 اثنياا: توصيات البحث: 
 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل هلا، يوصي الباحث ابآليت: 

املشرتكة هبا،  اإلفادة من قائمة مهارات القراءة الناقدة اليت مت التوصل هلا، وتعريف أعضاء هيئة التدريس يف السنة األوىل  .1
 وكذلك تعريف طلبة السنة األوىل املشرتكة هبا. 

اإلفادة من اسرتاتيجيات التدريس اليت تتمحور على املتعلمني، وخصوًصا اسرتاتيجية التدريس التباديل، واستثمارها يف   .2
 تدريس طلبة املرحلة اجلامعية. 

لدى طلبة السنة األوىل املشرتكة يف املقررات الدراسية  زايدة الرتكيز على األنشطة اليت تُنمي مهارات القراءة الناقدة  .3
 املناسبة. 

 اثلثاا: املقرتحات: 
 بناء على نتائج البحث وتوصياته فإن الباحث يقرتح إجراء البحوث املستقبلية اآلتية: 

التحصيل   دراسة ارتباطية تتعلق مبستوى متكن طلبة املرحلة اجلامعية من مهارات القراءة الناقدة، وعالقته مبستوى .1
 الدراسي. 

 فعالية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية االجتاه حنو القراءة لدى طلبة املرحلة اجلامعية.  .2
برانمج تدرييب ألعضاء هيئة التدريس الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل وقياس أثره على تنمية مهارات القراءة   .3

 الناقدة لدى الطلبة. 
 ابلسنة األوىل املشرتكة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى الطلبة.   أثر االلتحاق .4
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 :املراجع
(. أثر برانمج تعليمي قائم على املدخل الوظيفي يف حتسني مهارات القراءة الناقدة لدى  2016) عبد هللااإلبراهيم، افتكار 

(، اجلمعية الكويتية  68)17جملة الطفولة العربية، طالبات الصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية، 
 لتقدم الطفولة العربية، الكويت. 

لدى طالب املرحلة الثانوية   س التباديل ومهارات الفهم القرائي واالجتاه حنو القراءة(. التدري2017أبو اخلري، عصام حممد )
 ، رابطة الرتبويني العرب. 81، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسجتريبية،   املعتمدين واملستقلني: دراسة

وأسلوب التعلم يف تطوير مهارات   (. أثر منوذج التعليم2003، والسعدي، عماد توفيق )معبد الرحيأبو اهليجاء، خلدون 
(، دمشق، جامعة  1)19جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية، القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي، 

 .دمشق
العمل التعاوين   أ(. فعالية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات الفهم القرائي واالجتاه حنو2011أمحد، سناء حممد )

 ، كلية الرتبية، جامعة سوهاج. 29، اجمللة الرتبوية دى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، ل
ب(. فاعلية استخدام الذكاءات املتعددة على تنمية مهارة القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعية  2011أمحد، سناء حممد )

 ، كلية الرتبية، جامعة سوهاج. 30،  اجمللة الرتبويةوالدافع لإلجناز لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 
(. فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية بعض مهارات الكتابة الوظيفية  2009حممد ) ع عبد السميأمحد، صالح 

 (، جامعة األزهر. 4)143جملة الرتبية، لدى طالب املرحلة الثانوية. 
الناقدة من وجهة نظر معلمات اللغة العربية واملشرفات  (. معوقات تنمية مهارات القراءة 2007األمحدي، مرمي حممد )

(، كلية الدراسات العليا الرتبوية، جامعة القاهرة،  4)15 جملة العلوم الرتبوية، الرتبوايت ابململكة العربية السعودية، 
 مصر. 

(. برانمج قائم على التلمذة املعرفية لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة اللغة  2014عباس ) معبد الرحيأمني، 
 ، جامعة طنطا، كلية الرتبية. 55، جملة كلية الرتبية العربية، 

بة السنة أوىل  (. أثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارة القراءة الناقدة لدى طل 2017البدور، أمني، ووشاح، هاين )
 (. 7)31جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، يف جامعة احلسني بن طالل يف األردن، 

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل   (.2015، وعطا، إبراهيم حممد، وهواري، أمري صالح ) معبد احلليبدوي، مسر 
جملة جامعة الفيوم للعلوم  تالميذ الصف األول اإلعدادي،  بية لدىتنمية مهارات التذوق األديب يف اللغة العر  يف

 كلية الرتبية، جامعة الفيوم.   (،2)5الرتبوية والنفسية، 
أثر أسلوب التعلم التنافسي يف حتسني مهارات القراءة الناقدة واإلبداعية لدى طلبة الصف  (. 2015بسيوين، حممد حسن )

 جستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك. )رسالة ما  السابع األساسي يف األردن
(. أثر أسلوب التعلم التنافسي يف حتسني مهارات القراءة الناقدة  2015بسيوين، حممد حسن، وأبو جاموس، عبد الكرمي )

 (، جامعة آل البيت. 4)21جملة املنارة للبحوث والدراسات، لدى طلبة الصف الّسابع األساسي يف األردن، 
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(. تنمية مهارات الفهم القرائي ابستخدام اسرتاتيجية التدريس  2019وي، سليمان ابدي، والنصار، صاحل عبد العزيز )البقعا
 (، جامعة أسيوط. 3) 35جملة كلية الرتبية، التباديل، 

(. مستوى متكن طلبة الصف العاشر األساسي من مهارات القراءة  2013البلوشي، نوال سيف، وعثمان، حممد الطاهر )
 (، األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 8)4، جملة أماراابكالناقدة يف عصر الثراء املعلومايت، 

بناء برانمج تدرييب مستند إىل أسلوب التدريس التباديل واستقصاء أثره يف حتسني  (. 2011) معبد املنعبين خالد، 
)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة عمان العربية،   االستيعاب القرائي لدى الطلبة الذين يعانون من الديسلسكيا 

 .األردن 
الدراسات العليا األجانب يف ضوء املقاربة  (. تطوير مهارة القراءة الناقدة عند طلبة 2016) دعبد احلميبوقرة، نعمان 

(، دار  3)4سياقات اللغة والدراسات البينية، ابلكفاايت وحتليل النصوص األصلية مثل من جامعة امللك سعود، 
 نشر العلوم الطبيعية. 

دى طالبات الصف  فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية ل(. 2018تكروين، هنلة حممد )
 .)رسالة ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة أم القرى   الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة 

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف القراءة  (. 2008احلارثي، مسفر عائض )
 .ستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة أم القرى)رسالة ماج  لدى طالب املرحلة الثانوية

فاعلية منهج متكامل بني القراءة والكتابة يف تنمية اإلداء القرائي والكتايب لدى تالميذ  (. 2008) عيسى حافظ، حنفي 
 )رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة قناة السويس، كلية الرتبية، مصر.  املرحلة االبتدائية 

مهارات   (. فعالية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تدريس النصوص األدبية لتنمية 2015د )حافظ، وحيد السي
، اجلمعية  165، جملة القراءة واملعرفة التذوق األديب ومهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي العام، 

 املصرية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. 
(. أثر اسرتاتيجية التعليم التباديل يف الوعي القرائي لطالب الصف العاشر األساسي يف األردن.  2011ب، ماجد )حر 

 (. 5)38دراسات العلوم الرتبوية، 
(. أتثري استخدام منوذج التدريس التباديل على استيعاب القراءة للطلبة الدراسني للغة اإلجنليزية كلغة  2014احلريب، ماجد )
 ، جامعة امللك سعود. 25، جملة جامعة امللك سعود للغات والرتمجة أجنبية، 

)رسالة ماجستري غري   ف األول الثانويتقومي مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة الص(. 2004احلريب، ممدوح سعود عواد )
 منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن. 

(. فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالب الصف  2010حسن، حسن عمران )
 (، جامعة أسيوط. 1)26جملة كلية الرتبية، األول الثانوي، 

(. فاعلية برانمج قائم على مدخل القراءة التشاركية لتنمية مهارات القراءة الناقدة واالجتاه  2018سليم )حسن، روال نعيم 
، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  61، رسالة الرتبية وعلم النفس حنو القراءة لدى طالبات الصف األول الثانوي. 

 والنفسية، جامعة امللك سعود. 
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فاعلية برانمج مقرتح قائم على نظرية التلقي يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى التالميذ    (.2007حسني، السيد حسني )
 )رسالة دكتوراه غري منشورة(. كلية الرتبية بدمياط، جامعة املنصورة.  املتفوقني ابملرحلة إلعدادية العامة 

 .. طرابلس، لبنان، املؤسسة احلديثة للكتاب ا املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومه(. 2010احلالق، علي سامي )
التعبري اإلبداعي   (. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتسني مهارات2016محادنة، أديب ذايب، وكاظم، عالء جبار )

 (، جامعة آل البيت. 3)22جملة املنارة للبحوث والدراسات، األردن،  لدى طلبة الصف السابع األساسي يف
(. فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل على التحصيل الدراسي ومهارة اختاذ القرار يف  2011احلميدان، إبراهيم عبد هللا )

 (، جامعة اإلسكندرية. 4)21جملة كلية الرتبية، مادة اجلغرافيا لدى طالب املرحلة املتوسطة، 
 يف حتسني الفهم القرائي لدى عينة من الطلبة ذوي  أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل (. 2014احلواري، هديل عيسى )

 )رسالة ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك.  صعوابت التعلم يف األردن 
(. فاعلية اسرتاتيجية قائمة على تعليم التفكري يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة  2015احلوامدة، حممد فؤاد )

 (، جامعة الريموك. 2)11، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية اسي، الصف اخلامس األس
القراءة لدى  دافعية أثر استخدام أسلوب التدريس التباديل على مستوى الفهم القرائي و (. 2007) عبد هللاخلف، عواطف 

كلية الدراسات    )رسالة ماجستري غري منشورة(. الكويت التلميذات ذوات صعوابت التعلم ابملرحلة االبتدائية بدولة
 العليا، جامعة اخلليج العريب. 

(. فاعلية برانمج تعليمي قائم على اسرتاتيجية التدريس التباديل لتنمية مهارات الفهم القرائي لذوي  2012اخلوالدة، انجح )
(، دار مسات للدراسات  4)1صصة، اجمللة الرتبوية الدولية املتخ صعوابت التعلم ابملرحلة األساسية ابألردن، 

 .واألحباث
(. فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجية التدريس التباديل لتنمية مهارات القراءة االبتكارية يف  2013دخيخ، صاحل أمحد )

 (، كلية الرتبية، جامعة األزهر. 5)156جملة الرتبية، اللغة العربية لدى طالب املرحلة املتوسطة، 
)رسالة  فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتسني فهم املقروء لدى الطلبة الصم (. 2018) عبد هللا  الدرغام، رويداء 

 ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك. 
الناقدة  (. أثر برانمج تعليمي يف القراءة الناقدة يف تنمية مهارات القراءة 2012راببعة، إمساعيل، وأبو جاموس، عبد الكرمي )

جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(،  والكتابة الناقدة واإلبداعية لدى طلبة الصف العاشر يف األردن، 
26(5 .) 

القرائي لدى   فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف اكتساب مهارات الفهم (. 2010) عبد هللاالرواحية، زمزم 
 )رسالة ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس.  األساسي طالبات الصف التاسع 

فاعلية اسرتاتيجييت التساؤل الذايت وتنشيط املعرفة السابقة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة  (. 2014الروقي، راشد حممد )
 منشورة(. كلية الرتبية، جامعة أم القرى. )رسالة دكتوراه غري   لدى طالب الصف األول الثانوي واجتاهاهتم حنو القراءة
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(. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتسني مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ أثر  2016الزهراىن، أمحد خبيت )
اجمللة الرتبوية  اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتسني مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية، 

 .(، دار مسات للدراسات واألحباث10)5دولية املتخصصة، ال
(. فاعلية استخدام اسرتاتيجية العصف الذهين يف تنمية مهارات القراءة االبتكارية لد تالميذ  2007زهري، عبد احلميد )

 ، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. 64جملة القراءة واملعرفة،  .الصف األول اإلعدادي، واجتاهاهتم حنوها 
 . القاهرة: عامل الكتب. تعليم الفكر(. 2003يتون، حسن )ز 

( مدى فعالية التعليم اجلامعي يف مساعدة املتخرجني على اكتساب بعض مهارات القراءة  2000سامل، حممد حممد )
 ، مصر، كلية الرتبية، جامعة قناة السويس. 62، دراسات يف املناهج وطرق التدريس الناقدة، 
 .. األردن، عامل الكتب احلديث التدريس التباديل والقراءة الناقدة (.2012السلييت، فراس )

(. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات الفم القرائي لدى تالميذ الصف  2014السلييت، فراس مصطفى )
 جامعة البحرين. (، مركز النشر العلمي يف 2)15، جلة العلوم الرتبوية والنفسية اخلامس األساسي يف األردن، م

أثر اسرتاتيجييت التدريس التباديل والتعلم ابلتخيل يف تنمية مهارات االستماع يف اللغة  (. 2018السواعدة، عائشة حممود )
 )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة مؤتة، األردن.  العربية لدى طالبات الصف الرابع األساسي يف حمافظة مأداب 

 .، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية 3. ط اللغة العربية بني النظرية والتطبيق تعليم (. 2000شحاتة، حسن )
(. أثر القراءة الناقدة على التعبري الكتايب لدى طالب الصف العاشر  2004الشرعة، انيل درويش، وحممد فارس )

 (، األردن. 1)31دراسات العلوم الرتبوية، األساسي،  
خدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تعليم املهارات اللغوية للناطقني بغري العربية:  (. است2014) عبد هللاشعيب، أبو بكر 

 ، جامعة أفريقيا العاملية. 17، جملة معهد اللغة العربية مهارة القراءة أمنوذًجا، 
لتعليمية لتالميذ  ا التدريس التباديل وأثره يف تنمية بعض املهارات القرائية واالجتاه حنو املادة(. 2011صادق، علي سيد )

كلية الرتبية،    )رسالة ماجستري غري منشورة(.السعودية  الصف السادس االبتدائي مبحافظة الطائف ابململكة العربية
 جامعة أم درمان اإلسالمية. 

الناقد  فاعلية برانمج إلكرتوين قائم على القراءة املوجهة يف تنمية مهارات القراءة (. 2017) عبد هللا الصاعدي، عمر 
 )رسالة دكتوراه غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة أم القرى.   والكفاءة الذاتية لدى طالب املستوى الثاين الثانوي

. القاهرة: دار الفكر  األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية: إعدادها، تطويرها، تقوميها(. 2017طعيمة، رشدي أمحد )
 العريب. 

(. فعالية برانمج مقرتح يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب كلية الرتبية جامعة  2006الظفريي، حممد دهيم )
، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، جامعة عني  51، جملة القراءة واملعرفةالكويت ختصص اللغة العربية دراسة جتريبية، 

 مشس، كلية الرتبية. 
فعالية اسرتاتيجيات معرفية معينة يف تنمية بعض املهارات العليا للفهم يف  (. 2000عبد احلميد، عبد احلميد عبد هللا )

 ، جامعة عني مشس، مصر. 2جملة القراءة واملعرفة، القراءة لدى طلبة الصف األول الثانوي. 
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التباديل  (. مقارنة فاعلية اسرتاتيجييت التدريس املباشر والتدريس 2016العبدالالت، بسام مقبل، والصمادي، مجيل حممود )
دراسات، العلوم  يف حتسني مهارات االستيعاب القرائي لدى الطلبة ذوي صعوابت التعلم يف القراءة )الديسلكسيا(. 

 (. 1)43الرتبوية،
(. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية استيعاب املقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني  2014العريب، أسامة زكي )

 .5، جملة جممع اللغة العربية على الشبكة العامليةبلغات أخرى.  
. اإلسكندرية،  اإلعدادية والثانوية  االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني(. 2000عصر، حسين عبدالباري )

 .مركز اإلسكندرية للكتاب
  برانمج لتنمية مهارات القراءة الناقدة ابستخدام احلاسب اآليل لطالب املرحلة الثانوية (. 2002عطية، مجال سليمان )

 مصر.   .)رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة الزقازيق، كلية الرتبية 
برانمج مقرتح لتنمية مهارات تدريس القراءة الناقدة لدى الطالب املعلمني بقسم  (. 2012عقيل حممد ) عبد هللا العقيل، 

)رسالة دكتوراه غري منشورة(. معهد الدراسات والبحوث   اللغة العربية بكليات املعلمني ابململكة العربية السعودية
 الرتبوية، جامعة القاهرة. 

ستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تدريس القراءة على تنمية بعض مهارات الفهم  (. فاعلية ا2012علي، رقية حممود )
، كلية الرتبية بقنا، جامعة جنوب  17، جملة العلوم الرتبوية القرائي وامليل حنو القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، 

 الوادي 
لقراءة الناقدة يف ظل حتدايت الثورة املعلوماتية والتقنية  (. برانمج مقرتح لتنمية بعض مهارات ا2014علي، ماراي حسني )

 . مايو  ١٠-٧املؤمتر الدويل الثالث للغة العربية، ديب، الرقمية لدى طالب اجلامعات العربية، 
(. أثر استخدام أسلوب التدريس التباديل يف تنمية مهارات فهم  2016العموش، إبراهيم حممد، واجلهين، عبد هللا بن محود )

جملة جامعة طيبة "العلوم  قروء لدى طلبة الصف الثالث املتوسط يف حمافظة القرايت ابململكة العربية السعودية. امل
 (. 11)1 ،الرتبوية" 
(. أثر برانمج تدرييب السرتاتيجية التدريس التباديل على ما وراء الفهم لدى الطلبة ذوي صعوابت  2007عيسى، ماجد )

 .(، جامعة أسيوط 1)23بية، جملة كلية الرت الفهم القرائي، 
حتليل حمتوى تدريبات كتب القراءة ابملرحلة الثانوية العامة يف ضوء مهارات القراءة  (. 2000الغامدي، سعيد عبدهللا )

 .)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة أم القرى، كلية الرتبية الناقدة الالزمة لتالميذها 
تيجييت التدريس التباديل وتنشيط املعرفة السابقة يف تنمية بعض مهارات  فاعلية اسرتا(. 2010الغامدي، علي عوض )

)رسالة دكتوراه غري منشورة(. كلية   التذوق األديب واالجتاه حنو دراسة األدب لدى طالب الصف الثاين الثانوي 
 .الرتبية، جامعة أم القرى 

ة التدريس التباديل لتنمية مهارات االستيعاب  (. فاعلية برانمج تعليمي قائم على اسرتاتيجي 2016غنيم، حممد صربي )
 .(، جامعة بنها 106)27جملة كلية الرتبية، القرائي لدى طالب الرتبية الفكرية، 
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(. فعالية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات القـراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول  2003فهمي، إحسان )
 (، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، القاهرة، جامعة عني شـمس، كلية الرتبية. 23، )جملة القراءة واملعرفةالثانوي، 

(. تقومي كتاب القراءة ذي املوضوع الواحد للصف اخلامس من مرحلة التعليم األساسي،  1995فهمي، إحسان عبدالرحيم )
 ، جامعة عني مشس، القاهرة. 2حولية كلية البنات،

(. أثر تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة على التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثاين  2002عبدالرحيم )فهمي، إحسان 
 ، جامعة عني مشس، القاهرة. 1،حوليات كلية البناتالثانوي، 

من  (. مستوى متكن التالميذ من مهارات القراءة الناقدة "دراسة على عينة 2016قاجة، كلثوم، والشايب، حممد الساسي )
، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  24، جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية تالميذ السنة الثانية اثنوي"، 

 اجلزائر. 
(. اسرتاتيجية قائمة على األنشطة املتدرجة لتنمية مهارات القراءة الناقدة وامليول حنو تعلم  2019قحوف، أكرم إبراهيم )

 ، جامعة سوهاج، كلية الرتبية. 65 اجمللة الرتبوية، حلة االبتدائية، اللغة العربية لدى تالميذ املر 
فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية   (. 2012الكندري، وليد أمحد، واملنصوري، مشعل بدر، والعوضي، نبيل علي )

(، كلية الدراسات  4)20بوية، العلوم الرت الفهم القرائي ملقرر طرق التدريس العام لدى طالب كلية الرتبية األساسية، 
 العليا للرتبية، جامعة القاهرة. 

 .. عامل الكتبتعليم اللغة العربية املعاصرة، القاهرة(.  2015اليف، سعيد )
(. برانمج مقرتح يف القراءة يف ضوء القضااي املعاصرة وأثره يف تنمية التفكري الناقد لدى طالب  2000اليف، سعيد عبدهللا )
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي الثاين للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس "مناهج التعليم  ية. املرحلة الثانو 

 . دار الضيافة. جامعة عني مشس. / جوالي26-25وتنمية التفكري"، 
اءة  (. صعوابت تنمية مهارات القر 2010احملبوب، شايف فهد، والكندري، وليد أمحد، وعبدالرحيم، عبداهلادي عبدالرحيم )

( جامعة عني  43)2جملة كلية الرتبية، الناقدة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ابملدرسة الثانوية بدولة الكويت، 
 .مشس

أثر برانمج مقرتح لتنمية بعض املهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول ابملرحلة  (. 2008حممد، ماراي حسني )
 ه غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة اخلرطوم. )رسالة دكتورا  الثانوية ابلسودان

يف تنمية التحصيل النحوي   (. أثر استخدام اسرتاتيجييت خرائط املفاهيم والتدريس التباديل2007حممود، عبدالرمحن كامل )
 ، جامعة الفيوم. 6، جملة كلية الرتبية ابلفيوم لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي، 

 .. القاهرة، دار الفكر العريب تدريس فنون اللغة العربية (.  2008مدكور، على أمحد )
)رسالة   تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية بدولة البحرين (. 1987مرزوق، أمحد علي أمحد )

 .ماجستري غري منشورة(. جامعة عني مشس، كلية الرتبية، القاهرة
صعوابت   ية التدريس التباديل وفعاليته يف تنمية الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي (. اسرتاتيج 2017املرعبة، أحالم حممد )

 (، مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل. 20)5جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل، التعلم يف القراءة، 
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جملة  (. فعالية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية الكفاءة اللغوية يف الكتابة األكادميية، 2008مصطفى، رحياب حممد )
 ، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. 83، القراءة واملعرفة 

 .. الرايض، مكتبة الرشد انشرون ليم العام دليل تدريس اللغة العربية يف مناهج التع (.  2007مفلح، غازي )
(. أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى  2018، علي أمحد )املنتشري

واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني   ، اجلمعية املصرية للقراءة 206، جملة القراءة واملعرفة طالب الصف األول املتوسط، 
 مشس. 

ف الذهين يف تنمّية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة الصف السادس  (. أثر اسرتاتيجية العص2016منسي، غادة خليل )
 (، الشارقة. 1)13جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، االبتدائي يف األردن واجتاهاهتم حنو القراءة، 

جملة  القراءة الناقدة،  (. فعالية التعليم التعاوين يف اكتساب طالب الصف األول الثانوّي مهارات 2001موسى، حممد )
 . 74، دراسات يف املناهج وطرق التدريس 

أثر اسرتاتيجية التعليم التباديل يف االستيعاب االستماعي والتعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة  (. 2006انجي، حممد )
 .)رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة عمان العربية، األردن   األساسية يف األردن

أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى  (. 2016ة حسن )نصر، سايل سالم
 )رسالة ماجستري غري منشورة(. اجلامعة اإلسالمية )غزة(.   طالبات الصف التاسع بغزة

س مهارات القراءة  (. درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لتدري 2011الوائلي، سعاد عبدالكرمي، وأبو الرز، ضياء حممد )
دراسات، العلوم الرتبوية،  الناقدة يف الصف العاشر األساسي وأثرها يف حتصيل الطلبة واجتاهاهتم حنو القراءة، 

 (، اجلامعة األردنية. 1)38
أثر اسرتاتيجية التساؤل التباديل وأسلوب التعلم يف فهم املقروء لدى طالبات  (. 2003يوسف، عفاف حامد حسن )

 )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة الريموك، األردن.  األساسي  الصف السابع
أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف التحصيل وحتسني مهارات التعبري الشفهي لدى طالبات  (. 2015يونس، مىن يوسف )

 .)رسالة ماجستري غري منشورة(. اجلامعة اهلامشية، األردن  الصف السابع األساسي يف األردن 
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 ة: الدراسة ابللغة العربي   ستخلصم 
يف   مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض بعض لدى العاملني يف  هدفت الدراسة اىل التعرف على درجة الطمأنينة النفسية 

التأهيل الشامل يف منطقة الرايض )مركز  من مجيع العاملني يف بعض مراكز الدراسة  عينةتكون ضوء بعض املتغريات، وت 
التأهيل الشامل مبحافظة عفيف, مركز التأهيل الشامل مبحافظة شقراء، مركز التأهيل الشامل مبحافظة اجملمعة، مركز التأهيل  

مقياس  استخدم كما   ،استخدم الباحث املنهج الوصفي( موظًفا وموظفة، و 328الشامل مبحافظة الدرعية( البالغ عددهم )
دالة إحصائًيا عند   وجود )فروق((، وأظهرت نتائج الدراسة إىل عدم 1993الطمأنينة النفسية للباحث الدليم وآخرين )

 النوع،  تبًعا ملتغري  درجة الطمأنينة النفسية يفي    (0.05مستوى الداللة املعنوية أقل من )
 

 الطمأنينة النفسية، مراكز التأهيل الشامل.  فتاحية: املكلمات  ال
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Abstract: 

The study aimed to identifying the degree of psychological reassurance of workers in 

some of the comprehensive rehabilitation centers in Riyadh area in the light of some 

variables. The sample of this study includes all the workers in some comprehensive 

rehabilitation centers in Riyadh area (The Comprehensive Rehabilitation Center in Afif 

Governorate, The Comprehensive Rehabilitation Center in Shaqra Governorate, The 

Comprehensive Rehabilitation Center in Majmaah Governorate, The Comprehensive 

Rehabilitation Center in Daraiyah Governorate). The number of the workers in the 

centers is (328) female and male workers. The researcher used the descriptive approach 

in which he used the psychological reassurance scale designed by Aldelaim et al. (1993). 

The results of the study showed that there are no statistical differences at the significance 

level less than (0.05) in the degree of psychological reassurance according to the sex 

variable. 

 

Key words: psychological reassurance, comprehensive rehabilitation centers.  
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 املقدمة: 
تعد الطمأنينة النفسية لإلنسان من الضرورايت امللحة لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والصحي مع ذاته ومع  

( فشعور الفرد ابلطمأنينة النفسية يعكس لديه أن البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها  2: 2011اجملتمع احمليط به )العطاس، 
(. ويرى الباحث أن  520: 1989ويشعر كذلك أبن الناس اآلخرين يتقبلونه ويقدرونه )زهران، بيئة محيمية ابلنسبة له، 

اإلنسان الذي يشعر دائًما ابالطمئنان يف بيئته األسرية مييل إىل تعميم هذا الشعور يف مجيع أموره، ويرى كذلك البيئة اليت  
هم يف اجملتمع يتميزون ابحلب والعطاء والتعاون، كما يرى  يعيش فيها أبهنا مشبعة حلاجاته، وأن األشخاص الذين يتفاعل مع 

اإلنسان الذي يشعر بعدم االطمئنان دائًما يعيش يف حالة من التوتر والقلق واخلوف وعدم الرضا، وكذلك يشعر أن البيئة  
 اليت يعيش فيها تشكل ضررًا على ذاته. 

ن  إ  (331: 2005ا أكدته دراسة الدليم )ويستخدم مفهوم الطمأنينة كمفهوم مرادف لألمن النفسي وهذا م 
اإلحساس ابلطمأنينة النفسية مرتبط ابحلالة البدنية والعالقات االجتماعية للفرد، وكذلك مدى إشباع الدوافع األولية  

  واآلخر  ، النفسية يف مكونني، أحدمها داخلي يتمثل يف عملية التوافق النفسي مع الذات الطمأنينةوقد صنف  ،والثانوية 
العزلة والوحدة اليت ختل ابلتوازن النفسي  عن ا جي يظهر يف عملية التكيف االجتماعي مع اآلخرين والتفاعل معهم بعيدً خار 

 (. 93-8: 2006االجتماعي )جرب وتؤثر على مستوى توافقهم  ، للشباب واملراهقني
واألخرين أيضاً، يف حني يكون  املطمئنني نفسياً يف ظل عالقاهتم مع االخرين توقعات إجيابية حيال أنفسهم  ويشكل 

كما أن    .(Lreberman, et al, 1999 : 202-213)الغري املطمئنني نفسيًا توقعات سلبية حنو أنفسهم وحنو االخرين 
 & kiosseoglou املستوى املرتفع من الطمأنينة النفسية للفرد ترتبط اجيابيا برضا الفرد عن ذاته وتبنيه مفهوم اجيايب عنها

Leondari,2000,p.451- 464) . ) 
للطمأنينة النفسية يقوم على أساس اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وابلقدر   اإلسالمي إن التصور 

 (. 77: 1995خريه وشره، فكلما قويت درجة إميان الفرد زادت قدرته على مواجهة األخطار اليت هتدد أمنه )الصنيع، 
الَّذييَن  ن الطمأنينة النفسية هي شعور يدخله هللا سبحانه وتعاىل يف قلب اإلنسان املؤمن كما قال تعاىل: "ويرى الباحث أ

 (. 28" )سورة الرعد، آية   اْلُقُلوبُ  َتْطَمئينُّ  اَّللَّي  بيذيْكري  َأاَل آَمُنوا َوَتْطَمئينُّ قُ ُلوُُبُم بيذيْكري اَّللَّي 
ابلطمأنينة يصعب على اإلنسان مواجهة مشكالت احلياة ومصاعبها املتكررة؛ األمر الذي جيعله  وإذا انعدم الشعور 

عاجزًا ومستسلًما لالضطراابت النفسية املرتتبة على ذلك وجيعله يشعر ابلوحدة النفسية والعزلة االجتماعية، وينتج عن ذلك  
 (. 12: 2012خلل يف عالقاته الشخصية واالجتماعية )حممد، 

 البحث ة مشكل
إن اإلنسان يف حياته يشعر مبشاعر الطمأنينة النفسية إذا استطاع أن حيصل على كل ما حيقق له إشباع حاجاته     

الضرورية اليت حتقق له النمو النفسي السوي واملعتدل؛ وبذلك ينتج عنها حالة من الصحة النفسية يف مجيع مراحله احلياتية،  
ميلكون مشاعر إجيابية عن أنفسهم وعالقاهتم، إضافة إىل متتعهم مبهارات اجتماعية متوازنة   وأن األفراد املطمئنني نفسيًّا

 ( . (Ditommaso,2003: 130حيققون بواسطتها ارتقاء طبيعيًّا، وحتواًل نسبيًّا خالل مراحل النمو 
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حاجاته الضرورية لتحقيق النمو  وعليه فإن اإلنسان الذي يشعر ابألمل والطمأنينة النفسية إذا أمن احلصول على ما يشبع 
 (1997:89النفسي السوي وابلتايل يتمتع ابلصحة النفسية االجيابية يف مجيع مراحل حياته )عودة ومرسي،

وال شك أن فقدان الطمأنينة النفسية يف أوساط اجملتمع أصبح عرًضا ومظهرًا مألوفًا لدى العاملني يف جمال الصحة  
( بغرض دراسة العالقة بني بعض املتغريات الدميوغرافية ومستوى األمن  2006قام ُبا جرب ) النفسية، وهذا ما أكدته دراسة

الثالث مبنطقة مكة املكرمة   ة( معلمة ابملراحل التعليمي160( اليت أجرهتا على )1993النفسي، وكذلك دراسة ايركندي ) 
النفسية ودرجة الضغط املرتفع الذي يؤثر على حالة  وأثبتت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني اإلحساس ابلطمأنينة 

الفرد النفسية؛ فيولد إليه اإلحباط والشعور ابخلطر والتهديد النفسي، كما يشعره ابلعزلة واالنفراد، وأبنه غري حمبوب,بينما  
ائجها إىل أن  (إىل أن يف القران الكرمي ما حيفظ على طمأنينة الفرد النفسية فقد أشارت نت2001أشارت دراسة رضا )

( إىل  2013القرآن الكرمي له عالقة ابخنفاض مستوى االضطراب النفسي والقلق لدى الفرد, كما أشارت دراسة تعوينات )
أن أهم أعراض الطمأنينة النفسية هو شعور الفرد أبنه حمبوب ومتقبل من االخرين  الذين يعاملونه بدفء ومودة،  وبعد  

وسلوكه، والزايرات املتكررة ملركز   أشارت إىل أمهية الطمأنينة النفسية وأتثريها على شعور الفرد استقراء الدراسات السابقة اليت 
التأهيل الشامل مبحافظة عفيف واجللوس مع العاملني استشعر الباحث أن لديهم نوًعا من اإلحباط والقلق لدى العاملني يف  

مشاهدهتم املستمرة لتصرفات بعض املرضى الال إرادية من تقيؤ  املركز بسبب احتكاكهم ابملرضى وحاالت اإلعاقة املزمنة و 
بعض النزالء أو عدم حتكمهم بعملية اإلخراج وغريها، األمر الذي جعل الباحث يرى ضرورة عمل دراسة تقوم ابلتعرف على  

اخلدمة إىل فئة عزيزة وغالية  واقع الطمأنينة النفسية لديهم وتقدمي احللول املناسبة هلم؛ لكون هؤالء العاملني يقومون بتقدمي 
على قلوبنا مجيًعا، وهم أبناؤان من ذوي االحتياجات اخلاصة، ولكي تكون فائدة الدراسة أمشل وأعم وسع الباحث العينة  
لتشمل مجيع العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل مبنطقة الرايض يف ضوء بعض املتغريات, وعلى حد علم الباحث ال  

اولت الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض يف ضوء بعض  توجد دراسة تن
املتغريات, ويف ضوء ما سبق تربز مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيسي التايل: ما واقع الطمأنينة النفسية لدى العاملني  

 ضوء بعض املتغريات؟  يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض يف  
 : البحث أسئلة 

 : تيةاآل  التساؤالت للبحث  عن السؤال الرئيس  ينبثق
 ما درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض؟  .1
منطقة الرايض تعزى ملتغري  هل توجد فروق يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف  .2

 النوع، مقر العمل، املؤهل العلمي، مسمى الوظيفة؟ 
 : البحثأهداف   
 . البحث التعرف على درجة الطمأنينة النفسية املوجودة لدى عينة  -
التعرف على الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض وفقاً   -

 ملتغري النوع، مقر العمل، املؤهل العلمي، مسمى الوظيفة.   
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 : البحثأمهية 
  : يتيف اآل   البحثتتلخص أمهية   

 : النظريةاألمهية  
وهو الطمأنينة النفسية   ،جًدا يف جمال العلوم النفسية  اهمً م اهنا تتناول متغريً إ إذ  ؛إضافة إىل الرتاث النظري البحثثل مي .1

 لدى العاملني.   
 أمهية متغري الطمأنينة النفسية الذي قلما تناولته البحوث النفسية على حسب علم الباحث يف اجملتمع السعودي.  .2

   : التطبيقيةاألمهية  
.توجيه الباحثني حنو العمل على تصميم برامج إرشادية لرفع مستوى الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف مراكز التأهيل  1       

 . الشامل
لدى  حتسني درجة الطمأنينة النفسية من خالل ما تتوصل إليه من نتائج من شأهنا أن تسهم يف  احلايل البحثتربز أمهية .2

 يف مراكز التأهيل الشامل. وكذلك العاملني   ،لتوجيه واإلرشاد النفسي العاملني يف جمال ا 
 مصطلحات الدراسة: 

: الطمأنينة النفسية    (Psychological Reassurance)أوًلا
"هي شعور الفرد بتقبل الذات واآلخرين، والتحرر من االعتمادية واخلوف والرتدد ووضوح األهداف، وبعكس ذلك  

 (. 2041: 2010طمأنينة النفسية" )الصيفي، يؤدي إىل عدم الشعور ابل 
التعريف اإلجرائي للباحث: هي حالة من عدم اخلوف والشعور بنوع من االطمئنان، وهي كذلك إشباع الفرد جلميع  
احلاجات اليت تثري دوافعه، وتقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف مقياس الطمأنينة النفسية املستخدم يف هذه  

 الدراسة. 
     (Comprehensive Rehabilitation Centers)اثنياا: مراكز التأهيل الشامل  

هي املراكز اليت تعىن بتقدمي مجيع اخلدمات والوسائل واألساليب والتسهيالت املتخصصة اليت هتدف إىل تصحيح    
النفسي )حبراوي، ب.   العجز اجلسمي أو العقلي، كما تسعى إىل مساعدة الشخص املعوق على التكيف عن طريق اإلرشاد 

 ت(.   
التعريف اإلجرائي للباحث: هي املراكز اليت تعىن بتوفري مجيع اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة على مجيع  

 املستوايت اجلسمية والعقلية والنفسية ُبدف الرقي به ومساعدته على التكيف يف حياته. 
 : البحث حدود 

 )أ( احلدود املوضوعية 
وضوعية هلذا البحث يف التعرف على الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل  اقتصرت احلدود امل

 الشامل يف منطقة الرايض يف ضوء بعض املتغريات. 
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 )ب( احلدود البشرية  
 مجيع العاملني يف مركز التأهيل الشامل مبحافظة عفيف وحمافظة شقراء وحمافظة اجملمعة وحمافظة الدرعية. 

 احلدود املكانية )ج( 
على مجيع العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض، وهم   البحث ااقتصرت احلدود املكانية هلذ 

مركز التأهيل الشامل مبحافظة عفيف، ومركز التأهيل الشامل مبحافظة شقراء، ومركز التأهيل الشامل مبحافظة اجملمعة، ومركز  
 الدرعية.   التأهيل الشامل مبحافظة

 )د( احلدود الزمنية  
 م.2019ه /1441طبق البحث يف العام الدراسي 

 اإلطار النظري 
  (Psychological Reassurance) الطمأنينة النفسية 

بدأ منذ اللحظة األوىل مليالد اإلنسان من خالل إشباع األم  ت  ي وه ، الطمأنينة النفسية هي جذر األمن االجتماعي 
 (. 101: 2007 )عبد الرحيم،  األساسية املختلفة للوليد للحاجات 

احلماية والرعاية  و عدم اخلوف والشعور ابالطمئنان واحلب والقبول واالستقرار واالنتماء  أهناعلى الطمأنينة  عرفتو 
 (. 59: 2004 اجمليد، عبد) احلاجات  إشباع والدعم والسند عند مواجهة املواقف، مع القدرة على مواجهة املفاجآت، و 

إن الطمأنينة النفسية دالة على وجود الصحة النفسية، وهناك مؤشرات عدة تشري إىل أن املستوى املرتفع من الطمأنينة  
-Kiosseoglou, 2000,p.451النفسية للفرد يرتبط ارتباطًا إجيابيا برضى الفرد عن ذاته وتبنيه مفهوًما إجيابيا عنها 

464) ) . 
حة النفسية اإلجيابية، وأول مؤشراهتا، فلقد أشار عدد من العلماء املفكرين إىل أبرز  وتعد الطمأنينة أحد مظاهر الص 

املؤشرات اإلجيابية للصحة النفسية اليت منها شعور الفرد ابألمن النفسي والنجاح يف إقامة عالقات مع اآلخرين، وحتقيق  
 (. 167: 2007التوافق النفسي والبعد عن التصلب واالنفتاح على اآلخرين )الرقاص،  

يرى ماسلو أن الطمأنينة النفسية هي شعور الفرد أبنه حمبوب ومتقبل من اآلخرين، له مكانة بينهم، ويدرك أن بيئته  
 (. 56: 2004صديقة وودودة وغري حمبطة، ويشعر فيها بندرة اخلطر والتهديد والقلق )تلها، 

مجيع التعريفات ترى أن الطمأنينة شعور أبن الفرد   ويرى الباحث من خالل التعريفات السابقة للطمأنينة النفسية أن
 مقبول اجتماعًيا من اآلخرين، وله مكانة بينهم، وأهنا كذلك شعور معاكس متاًما للخوف وعدم الرضا يف مجيع أمور احلياة. 

 أمهية الطمأنينة النفسية: 
خالل   األوىل، إن الطمأنينة النفسية من أهم اجلوانب الشخصية املهمة واليت يبدأ تكوينها عند الفرد من بداية نشأته 

إذا ما تعرض الفرد   العمر، مهدداً يف آية مرحلة من مراحل  ما يصري خربات الطفولة اليت مير ُبا ذلك املتغري اهلام الذي كثرياً 
( ، ولقد  296: 1996شقري ،)النفسي مما يؤدي إىل االضطراب  ُبا،كرية ال طاقة له لضغوط نفسية، أو اجتماعية أو ف 

أصبح حتقيق الطمأنينة  النفسية يف اجملتمعات مطلبًا لكل الدول واحلكومات واملؤسسات واهليئات لتوفري الطمأنينة النفسية  
 ( 9: 2003)الشريف،
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 أبعاد الطمأنينة النفسية 
إىل أن الطمأنينة النفسية أتخذ جمموعة من األبعاد املتنوعة واملتعددة،  2011عطاس )وال (1989يشري عبد اجمليد )

منها النفسية واالجتماعية، وكذلك الرتبوية والثقافية، وأيًضا العسكرية، والطمأنينة هي اليت تقوم بضمان توفري الثقة واهلدوء  
و جمال للخوف من املخاطر، ويكون اإلنسان على  واالستقرار؛ وذلك نتيجة للشعور لدى الفرد بعدم وجود أي درجة أ

درجة من االطمئنان عندما يتم توفري مجيع حاجاته الفيسيولوجية والنفسية واالجتماعية وإىل توفري االحرتام والتقدير والعدل  
 واملساواة، وسبل احلرية له يف مجيع مناحي احلياة. 

 أنواع الطمأنينة النفسية 
 أنواًعا للطمأنينة    (2005(, وشقير)2008, ورياض ) Misra&Misra ( 2009)ذكر 

الطمأنينة الروحية: وهو ما حيمله اإلميان من قيمة وأمهية للفرد، وما حيدثه هذا اإلميان من االستقامة والشعور ابالرتياح   .1
 ئنان للفرد يف حياته. والطمأنينة واألمن يف حياة الفرد، ومن أهم إجيابيات هذا اإلميان هو حتقيق الراحة النفسية واالطم

الطمأنينة االقتصادية: وهي ضمان مستوى معني من املعيشة للمواطنني ومحايتهم من أنواع معينة من املخاطر   .2
االجتماعية واالقتصادية من خالل نظام الضمان االجتماعي الذي ينطلق من أربعة عناصر رئيسة هي: املساعدة  

  اية االجتماعية، والصحة العامة. العامة، والتأمني االجتماعي، وخدمات الرع
الطمأنينة االنفعالية وهي: ما حيمله اإلنسان يف داخله من رضى وسعادة وتوافق مع ذاته ويف حياته، وهذا الشعور بدوره   .3

ينعكس على عالقته ابآلخرين، ويشعر أبنه حمبوب، وأنه ذو قبول ابلنسبة هلم، األمر الذي جيعله يعيش يف حالة من  
النفسي، وكذلك يساعده على تقبل ذاته وتقدير واحرتام اآلخرين احمليطني به، األمر الذي جيعله يف وقاية من   االستقرار 

 .حدوث أي اضطراابت نفسية يف حياته
 معوقات الطمأنينة النفسية 

 ( . 1999( وسعد )1997للطمأنينة النفسية جمموعة من املعوقات ذكرها العتوم )
القيم: ال شك أن القيم تعد مبثابة املعتقدات اليت يؤمن الفرد دائًما ُبا، فإذا حصل هناك أي تغيري يف  التغيري يف نسق  -

شكل السلوك الذي يتم من خالله إشباع احلاجات النفسية؛ فإن الفرد سوف يلجأ إىل تبين قيم أخرى يتم وفقها تربير  
ر مثاًل ارتكاب سلوك العنف حبجة أن الفرد يقوم بنوع من  السلوك غري املقبول ابلنسبة للمجتمع وللفرد ذاته، كأن يرب 

 الدفاع عن نفسه وعن أسرته. 
اخلالفات واحلروب: إن وقوع احلروب يف اجملتمع حتدث تغريات اجتماعية واقتصادية بدورها تعمل على خلق نوع من   -

ن ردود األفعال والسلوك، وهذه  حالة التفكك يف العالقات االجتماعية، األمر الذي يؤدي إىل ظهور أمناط جديدة م
األفعال يف حقيقة األمر انجتة من خوف الفرد وعدم استطاعته على إشباع حاجاته املهمة والضرورية، وفقدان الطمأنينة  
األمر الذي حيدث لدى الفرد نوًعا من التغيري من مبادئه، وذلك من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يشكل هتديًدا  

 لديه. 
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لثقافية والتنشئة االجتماعية املضطربة: ويقصد ُبا مجيع العوامل اليت يعيش الفرد يف حميطها، مثل: انتشار أمناط  العوامل ا  -
غري سوية من أساليب التنشئة واضطراب العوامل الثقافية اليت تتحول مستقباًل إىل جمموعة من الصراعات اليت تقوم  

 هتها، أو إذا أراد االنتقال إىل بيئات أخرى خمتلفة. بعملية الضغط والتهديد على الفرد إذا أراد مواج
ضعف الوازع الديين: ويقصد به اخنفاض التدين لدى الفرد، ويعترب من السبل املؤدية إىل هتديد الطمأنينة النفسية لدى   -

 نة النفسية. الفرد واجملتمع كذلك، كما أشارت الكثري من الدراسات إىل وجود عالقة موجبة بني اإلميان ابهلل والطمأني 
 النظرايت املفسرة للطمأنينة النفسية 

 ( 1970-النظرية اإلنسانية )إبراهام ماسلو -1
  ر( والنم 2011اإلنسانية ذكرها العطاس )حول الطبيعة  تقوم النظرية اإلنسانية اليت قام ُبا ماسلو على بعض املسلمات

(1998 . ) 
  .عليها وال تتغري بذاهتا  أن كاًل منا له طبيعة داخلية ذات أساسي بيولوجي مفطور -
  .أن هذه الطبيعة ذات صبغتني، الصبغة األوىل ذاتية متيز الفرد عن اآلخرين والصبغة الثانية خاصة ابلنوع كله -
  .ال لالخرتاع  ،ن يف اإلمكان إخضاع هذه الطبيعة الداخلية للدراسة العملية لالكتشافأ -
  .وهي إما حيادية بني اخلري والشر أو أهنا طيبة  ،رة بطبعها أن هذه الطبيعة يف حدود ما توصلنا إليه ليست شري -
 .فمن األفضل استحضارها وتشجيعها بداًل من كبتها   ،وليست شريرة  ،حيث هذه الطبيعة الداخلية حيادية أو طيبة  -
  .ابطنًيا آجاًل أو عاجاًل إذا ما تعرضت هذه الطبيعة "اللبية" للبت أو األفكار فإن الفرد سيصيبه االعتدال ظاهراًي أو  -
 ن. غرائز احليوا : مثل   ،هذه الطبيعية الداخلية رغم أهنا ال تتغري ليست قوية أو مسيطرة  -
إن احلاجة إىل الطمأنينة واألمن تدفع اإلنسان إىل السعي إىل حتقيق بيئة أمنه وتكون متمثلة يف توفري األمان بصورة   -

 (429-392: 2011,لكفايف، النيا )به  ط عامة حلماية الفرد من املخاطر اليت قد حتي
 يف:   يتمثل جانبها اإلجيايب للطمأنينة االنفعالية لدى ماسلو ثالثة أبعاد أساسية أولية، (، أن 2011ويذكر العطاس )

 ومودة.  شعور الفرد أبن اآلخرين يتقبلونه وحيبونه وينظرون إليه ويعاملونه يف دفء -
  .له مكااًن يف اجلماعة شعور الفرد ابالنتماء وإحساسه أبن  - -
 .عور الفرد ابلسالمة وندرة الشعور ابخلطر والتهديد والقلق ش -

يسعى إلشباعها حسب تسلسل   ( أن نظرية ماسلو تقوم على أساس أن اإلنسان لديه رغبات2011وذكر العطاس )
  : هرمي

  .حاجات حتقيق الذات -
  .حاجات التقدير -
  .حاجات الشعور ابالنتماء  -
  .لألماناحلاجات  -
 . األساسية  -
 ( 1856-نظرية التحليل النفسي )سيجموند فرويد-2
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  :وهيكما ذكرها فرويد   أن هناك بناءات للشخصية( إىل 2011( والعطاس ) 1999)   سعديشري  
الشعور: وميثل اجلزء الواعي من العقل، ويشمل اجلزء األكرب من األان العمليات العقلية الواعية )فيما عدا ميكانزمات   -

 ( الدفاع الالشعورية 
وأيًضا   ،اسرتجاعها بشيء من اجلهد ما قبل الشعور وحيوي تلك اخلربات اليت ال تكون يف مركز الوعي إال أنه ميكن  -

 .لكبت اخلربات يف طريقها إىل ا
حيث   ؛لالشعور هذا هو اجلزء األهم من وجهة نظر فرويد، حيث ميثل اجلزء األعمق من العقل والبعيد عن الوعي ا -

الكبت( من   اليت حولت عن طريق )مكانيزم املاضية،وعادة ما ترتبط ابلرغبات األحداث  ، تكون حمتوايته ال شعورية
  ا بغرائز ودوافع معينة، وأن احلياة عبارة عن وبذلك فإن الفرد يولد مزودً  الشعور،أو  ،حيز الوعي إىل حيز الالوعي 

سلسلة من الصراعات تعقبها إشباعات أو إحباطات. وعليه فإن الفرد يف صراع بني دوافعه الشخصية اليت ال يقبلها  
 .من جهة أخرى اجملتمع من جهة واملطالب االجتماعية  

  :ويذكر فرويد أن الفرد يف صراع بني شكلني أساسيني من أشكال الدوافع
  .األول: متثله دوافع احلياة والبقاء ويتبلور حول الدوافع النوعية  -
وليست   ، والعالقات بني هذه الدوافع هي عالقات صدام وصراع ويتبلور حول الدوافع العدوانية  ،والثاين: دوافع املوت  -

توافق وانسجام، واإلنسان الذي يكون سواًي يف عملية التوافق هو الذي يكون ابستطاعته أن حيب وأن يعمل،  عالقات 
كما أنه يبعد الفرد عن    ،ومن ذلك نرى أن حمور التوافق النفسي عند أصحاب هذه املدرسة يغفل دور الفرد يف اجلماعة 

  ، يجعل سلوكه مقرتاًن ابستجابة تتعدل وفق املتغريات اخلارجيةف  ؛ اجاته. ويسلب الفرد إرادتهحلا وجيعله عبدً  ، إنسانيته 
 . وجيعل الفرد طوال حياته أسري نفسه الغريزية واألاننية املفرتسة 

وعليه يرى الباحث أن دوافع احلياة ممثلة يف األان كأحد مكوانت الشخصية هي املسوؤلة عن حتقيق الطمأنينة  
 النفسية. 

 ( 1962-ابندورا  )ألربت  اًلجتماعينظرية التعلم -3
ستانفورد. وتؤكد نظرية التعلم   ظهرت هذه النظرية على يد عامل النفس الشهري ألربت ابندورا األمريكي جبامعة 
 (. 336:  1991 االجتماعي على التفاعل احلتمي املتبادل واملستمر للسلوك، واملعرفة، والتأثريات البيئية )اجنلزا،

فإنه ال ميكن   ، اإلنساين وحمدداته الشخصية والبيئية تشكل نظاًما متشابًكا من التأثريات املتبادلة واملتفاعلةوالسلوك 
الداللة، واجلوانب املعرفية، واألحداث   ي إعطاء أي منها مكانة متميزة. وتتضح هذه التأثريات املتبادلة من خالل السلوك ذ

إلدراكات واألفعال، واملؤثرات البيئية اخلارجية. والسلوك ال يتأثر ابحملددات البيئية  الداخلية األخرى اليت ميكن أن تؤثر على ا
ولكن البيئية هي جزئًيا نتاج ملعاجلة الفرد هلا. ولذلك فالناس ميارسون بعض التأثريات على أمناط سلوكهم من   ، فحسب

هنم قادرون  إ أي  ،ردود الفعل إزاء املثريات اخلارجية ومن مث فالناس ليسوا فقط جمرد ممارسني ل ،خالل أسلوب معاجلتهم للبيئة 
 (. 78: 2000، على التفكري واالبتكار وتوظيف عملياهتم املعرفية ملعاجلة األحداث والوقائع البيئية )البهي

وعليه يرى الباحث أن النظرايت املفسرة للطمأنينة النفسية فسرت الطمأنينة من منظورها اخلاص فنظرية ماسلو  
عاًدا للطمأنينة النفسية، تتمثل يف شعور الفرد أبنه مقبول من اآلخرين وحيبونه، األمر الذي جيعله يشعر ابالنتماء  جعلت أب
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ابلسالمة من القلق واخلطر، أما نظرية التحليل النفسي فرتى أن مجيع دوافع احلياة   شعورهواملكانة داخل اجملتمع، وكذلك 
األساسي للشخصية، وهو بدوره املسؤول ابلدرجة األوىل عن حتقيق الطمأنينة   تتكون يف األان الذي بدوره يعد املكون 

النفسية. أما نظرية التعلم االجتماعي، فريى الباحث أهنا فسرت الطمأنينة النفسية أبهنا عبارة عن سلوك متعلم عن طريق  
ك أشخاًصا آخرين يشعرون ابلعجز  املالحظة، وأن الفرد يشعر كذلك ابلتهديد والعجز وعدم الطمأنينة إذا وجد أن هنا

 وعدم الطمأنينة. 
 مصادر الطمأنينة النفسية: 

 من املصادر للشعور ابلطمأنينة النفسية:  ( جمموعة 1991واخلليل )   (2001)  ابمشاخويذكر 
ابلطمأنينة  املستوى التعليمي: إن املستوى التعليمي يضع الفرد دائًما يف وضع اجتماعي وشخصي جيعله يعيش ويشعر  .1

 النفسية. 
السن: كلما كان الفرد متقدًما يف العمر كان على سبيل املثال أقل خوفًا وهتديًدا وأصبح يشعر ابلطمأنينة يف مجيع   .2

 جماالته. 
حتقيق اهلدف: كلما بلغ اإلنسان اهلدف املرسوم يف احلياة احملدد سلًفا ابلنسبة له، فإن ثقته يف نفسه تكون أكثر   .3

 ايل يكون مطمئًنا نفسًيا يف بيئته اليت يعيش فيها. إجيابية، وابلت
عيش أفراد مع أشخاص يهتمون به: إن وجود الفرد مع أشخاص يهتمون به، ويقومون بشكل مستمر مبشاركته وأتييده   .4

 يف األفكار واآلراء املختلفة، حيدث لدى الفرد قدرًا كبريًا من الشعور ابلطمأنينة النفسية وهو يعيش بينهم.
 ر اإلسالمي للطمأنينة النفسية: التصو 

تستند الطمأنينة النفسية يف معناها ومضموهنا على أساس الدين، فاإلميان ابهلل واليوم اآلخر واحلساب، والقضاء  
والقدر، وكل هذه الثوابت اليت يؤمن ُبا اإلنسان املسلم تؤدي إىل أمنه النفسي وصقله ابالتزان والطمأنينة وحترره من  

  َلُكم  َما َجَعَلُه اَّللَُّ إيالَّ بُْشَرى  قلق، وتقود إىل راحة البال فال يراتب وال يشك فيه مصداقًا لقوله تعاىل: "و االضطراب وال 
نْ  إيالَّ  النَّْصرُ  َوَماَوليَتْطَمئينَّ قُ ُلوبُُكْم بيهي  (.  51:  1997بكر،التل, أبو ( )126" )آل عمران، آية  الَعزييٍز احَلكييم   اَّللَّي  عيندي  مي

( ُبدف الكشف عن أثر مساع القرآن الكرمي يف تعزيز الطمأنينة النفسية  1997)وقد أكدت الدراسات اليت أجراها العتوم 
 لدى قارئ القرآن.   

ويلخص الباحث التصور اإلسالمي للطمأنينة النفسية أبنه املؤشر االجيايب للصحة النفسية هو اإلميان ابهلل عز وجل  
 تقبل الذات، وأن حيب اإلنسان لنفسه ما حيبه لآلخرين، وأن يكون كذلك متفائاًل، ويرضى مبا قسمه هللا له يف مجيع أموره. و 
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هو مجيع املراكز اليت تقوم بتقدمي اخلدمات والوسائل واألساليب والتسهيالت املتخصصة اليت هتدف إىل تصحيح  
العجز اجلسمي أو العقلي، كما تسعى إىل مساعدة الشخص املعاق على التكيف عن طريق اإلرشاد النفسي. )حبراوي، ب  

 ت(.   
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 مهام مراكز التأهيل الشامل  
لشامل على جمموعة من اخلدمات اليت تسعى جلعل املعاق أو ذوي االحتياجات اخلاصة يستعيد  تقوم مهام التأهيل ا

أقصى درجة من قدراته العقلية والنفسية واجلسمية بقدر اإلمكان، وهذه اخلدمات أو املهام اليت يقدمها مركز التأهيل للمعاق  
 على مراحل متتابعة تشمل:  

 تقدمي التأهيل الطيب املناسب للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة.   .1
 تقدمي خدمات اإلرشاد والتوجيه النفسي اليت حيتاج هلا املعاق.   .2
 تقدمي العالج الطبيعي الالزم لذوي اإلعاقات املزمنة.   .3
 ي، ب ت(.   العناية الفائقة ابملعاقني يف مجيع اجملاالت منها الطبية والنفسية واالجتماعية )حبراو  .4

وعليه يرى الباحث أن مراكز التأهيل الشامل تقوم بدور حيوي ومهم يف تقدمي املساعدة ويد العون لذوي االحتياجات  
 اخلاصة يف مجيع اجملاالت، سواء أكانت الطبية منها أو النفسية أو االجتماعية. 

 الدراسات السابقة: 
من  الدراسات  ههذمت عرض و  ة املتعلقة مبوضوع الدراسة، اطلع الباحث على عدد من البحوث والدراسات السابق  

 وذلك على النحو التايل:   األقدم إىل األحدث،
 ( ٢٠٠٣دراسة اليوسفي)-1

النفسي والكشف عن الفروق بني النوعني   ابألمنهدفت الدراسة اىل التعرف على العالقة بني حتقيق الذات والشعور  
واالدبية  ( من املعيدين والباحثني جبامعة املنيا من كلية الرتبية من االقسام العلمية ٢٠٠الدراسة )يف ذلك، وقد تكونت عينة 

دى عينة  ، وأظهرت نتائج الدراسة اىل وجود عالقة ارتباطية بني حتقيق الذات واالمن النفسي لواآلداب والفنون  واهلندسة 
لصاحل الباحثني والباحثات لصاحل الباحثات وبني   النفسي ابألمن فروق بني املعيدين والباحثني يف الشعور الدراسة، ووجود 

 املعيدين واملعيدات لصاحل املعيدين 
 ( ٢٠٠٣)  دراسة اخلضري -2

الطبية وعالقته ببعض  سعاف من النفسي لدى العاملني يف مراكز اإلهدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى األ 
ن العاملني  أ  ىل إ( عاماًل من حمافظات غزة، وتوصلت نتائج الدراسة ١٢٣وقد تكونت عينة الدراسة من ) مسات الشخصية، 

من النفسي وااللتزام الديين وقوة  من النفسي، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بني األ األ  يشعرون مبستوى متوسط من
 .فراد العينةأ ان لدى األ
 ( 2007دراسة الرقاص ,الرافعي ) -3

هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق يف درجات الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغريات الصحة النفسية والصحة  
( طالًبا من طالب جامعة امللك  567اجلسمية والتدين لدى طالب جامعة امللك خالد، وأجريت الدراسة على عينة بلغت )

ث مقياس الطمأنينة النفسية من إعداد الباحثني، وأظهرت نتائج الدراسة أن مرتفعي الطمأنينة النفسية  خالد، واستخدم الباح
 لديهم صحة نفسية عالية ولديهم صحة جسمية عالية والتزام ديين. 
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 ( ٢٠٠٩)   دراسة الدلبحي -4
العمل لدى معلمي املرحلة الثانوية مبدينة   إلجنازمن النفسي وعالقته ابلدافعية ىل التعرف على األإهدفت الدراسة 

وقد تكونت عينة الدراسة  .الراتب، احلالة االجتماعية، سنوات اخلربة( التعليمي، املستوى الرايض واليت تعزى ملتغريات )العمر،
عند   لإلجنازعالقة بني االمن النفسي والدافعية   وجود النتائج،استخدم الباحث املنهج الوصفي، واظهرت  معلم،( ٣٤٤من )

النفسي لدى املعلمني، ووجود مستوى عال من   ابألمن ( ووجود مستوى عايل جدًا من الشعور ٠،١٠٠مستوى الداللة )
تبعاً   از لإلجنوتبني انه توجد فروق يف مستوى االمن النفسي والدافعية  ابلرايض، عند معلمي املرحلة الثانوية  لإلجناز الدافعية 
 . وعدم وجود فروق يف متغريات احلالة االجتماعية واملستوى التعليمي ، اخلربة، الراتب( )العمر،ملتغريات  

 ( 2009دراسة العتييب) -5
، وطبقت  الرايضمنية يف مدينة هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الطمأنينة النفسية لرجال الدورايت األ 

استخدم الباحث املنهج الوصفي وقد   ،( فرداً 330منية بلغت ) يف الدورايت األنيفراد العاملالدراسة على عينة من األ
  .النفسية ومهارات التعامل مع اجلمهور الطمأنينة ىل وجود عالقة طردية موجبة بني إأظهرت نتائج الدراسة  

 ( ٢٠١٠)  مهنادراسة  -6
ابلتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد إعداد املعلمني،  من النفسي وعالقته هدفت الدراسة إىل معرفة األ

كما هدفت إىل قياس مستوى االمن النفسي والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد إعداد املعلمني، وطبقت  
ية موجبة  واظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إرتباط طالباً، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، ( ٤٣٦الدراسة على عينة ) 

 . بني االمن النفسي والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد إعداد املعلمني 
 ( 2010دراسة اجلهين ) -7

وهدفت إىل التعرف على الفروق يف درجة الرهاب االجتماعي والشعور ابلطمأنينة النفسية لدى طالب اجلامعة،  
لبة جامعة الطائف، واستخدم الباحث مقياس الرهاب  ( طالًبا وطالبة من ط437وأجريت الدراسة على عينة بلغت )

االجتماعي إعداد جمدي الدسوقي ومقياس الطمأنينة النفسية إعداد الدليم وآخرين، وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلانث الاليت  
 فقدن األب أكثر شعورًا بعدم احملبة كتعبري عن عدم الشعور ابلطمأنينة النفسية من الذكور. 

 ( 2010)   هيمدراسة إبرا-8
هدفت الدراسة إىل الكشف عن عالقة إدمان اإلنرتنت وعالقته ابلوحدة النفسية والطمأنينة النفسية لدى طالب  

(  444وطالبات جامعة امللك خالد ابلسعودية يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية، وأجريت الدراسة على عينة بلغت )
ية، واستخدم الباحث مقياس الطمأنينة النفسية واستمارة بياانت دميوغرافية من  طالًبا وطالبة من جامعة امللك خالد ابلسعود 

م(، وأظهرت  1998( وتعريب )خضر والشناوي 1992إعداد الباحث نفسه ومقياس الوحدة النفسية من إعداد )رسل، 
 نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة دالة بني إدمان اإلنرتنت والطمأنينة النفسية. 

 الدراسات السابقة:  التعقيب على
( دراسات ومجيعا أجريت يف جمال اهتمام البحث، ما بني الفرتة  8يتبني لنا من استعراض الدراسات السابقة )

تنوعت أهداف الدراسات السابقة اليت تناولت الطمأنينة النفسية بتعدد وتنوع متغرياهتا   (. 2010( إىل الفرتة )2003)
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ىل التعرف على العالقة بني حتقيق الذات والشعور  إهدفت اليت (٢٠٠٣في)اليوس حسب هدف كل دراسة مثل دراسة
هدفت  إىل التعرف على مستوى االمن  اليت  (٢٠٠٣اخلضري)  ,ودراسة النفسي والكشف عن الفروق بني النوعني  ابألمن 

(اليت  2007ة, ودراسة الرقاص ,الرافعي )النفسي لدى العاملني يف مراكز االسعاف الطبية وعالقته ببعض مسات الشخصي
هدفت إىل التعرف على الفروق يف درجات الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغريات الصحة النفسية والصحة اجلسمية والتدين لدى  

  إلجناز هدفت اىل التعرف على االمن النفسي وعالقته ابلدافعية اليت  (٢٠٠٩)  دراسة الدلبحيو   طالب جامعة امللك خالد، 
الراتب، احلالة االجتماعية،   التعليمي، املستوى العمل لدى معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض واليت تعزى ملتغريات )العمر، 

منية  هدفت إىل التعرف على مستوى الطمأنينة النفسية لرجال الدورايت األ اليت  (2009)  دراسة العتييب ، و (  سنوات اخلربة 
هدفت إىل معرفة االمن النفسي وعالقته ابلتوافق النفسي واالجتماعي لدى  اليت  ( ٢٠١٠) نا مهدراسة ض، و يف مدينة الراي

من النفسي والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب معهد  طالب معهد إعداد املعلمني، كما هدفت إىل قياس مستوى األ 
 درجة الرهاب االجتماعي والشعور  ( اليت هدفت إىل التعرف على الفروق يف 2010، ودراسة اجلهين ) إعداد املعلمني

( اليت هدفت  إىل الكشف عن عالقة إدمان اإلنرتنت  2010ابلطمأنينة النفسية لدى طالب اجلامعة, ودراسة  إبراهيم )
وعالقته ابلوحدة النفسية والطمأنينة النفسية لدى طالب وطالبات جامعة امللك خالد ابلسعودية يف ضوء بعض املتغريات  

 ة الدميوغرافي 
 من حيث العينة: 

  لدراسة اليوسفي  ة دراسة، ابلنسب ماهتتم به كل  أخرى وفق يوجد اختالف يف عينة الدراسات السابقة من دراسة إىل 
العاملني يف  من  ت( كان٢٠٠٣)اخلضري يف اجلامعة، بينما دراسة  من املعيدين والباحثنيعينة الدراسة  ت( كان2003)

كانت من    (2009معلمني املرحلة الثانوية ,ودراسة  العتييب ) (٢٠٠٩دراسة الدلبحي) الطبية، وكانتمراكز االسعاف 
 .  يف الدورايت االمنية نيفراد العاملاأل

( ودراسة إبراهيم  2010( ودراسة اجلهين )2010ودراسة مهنا ) (،2007بينما دراسة الرقاص والرافعي )  
   .واجلامعة كانت على عينة من طلبة املعهد    (،2010)

 من حيث املنهج : 
، ودراسة الرقاص والرافعي  ( ٢٠٠٣)اخلضري ودراسة  (،2003استخدم املنهج الوصفي يف دراسة اليوسفي )

(ودراسة  2010(، ودراسة اجلهين)2010(، ودراسة مهنا )2009العتييب )، ودراسة (٢٠٠٩) الدلبحي دراسة (,و 2007)
 (. 2010أبراهيم )

وعليه فقد أفادت الدراسات السابقة الباحث يف كيفية وضع االهداف وطريقة اختيار العينة واستخدام األساليب  
 اإلحصائية املالئمة لبياانت البحث. 
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 :  البحث منهجية 
: منهج   البحث أوًلا

احلالية، ويتميز مبميزات كثرية من بينها   لطبيعة الدراسةخدام الباحث املنهج الوصفي لكونه املنهج املناسب است
سهولة تطبيقه، وتعدد جماالت التطبيق، كما ميد الباحث بقدر وفري من املعلومات والبياانت األساسية اليت ترسم صورة عامة  

 (. 2000للمشكلة أو الظاهرة حمور البحث )العساف، 
 البحث جمتمع اثنياا: 

من مجيع العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض )مركز التأهيل الشامل   البحث جمتمع  يتكون
مركز التأهيل الشامل مبحافظة شقراء، مركز التأهيل الشامل مبحافظة اجملمعة, مركز التأهيل الشامل مبحافظة   عفيف،مبحافظة 
 الدرعية(. 

 ( 1جدول )
يف منطقة الرايض يف ضوء بعض املتغريات )النوع، مقر   التأهيل الشاملالعاملني يف بعض مراكز  البحثيوضح جمتمع  

 يفة( العمل، املؤهل العلمي، مسمى الوظ
مركز التأهيل الشامل  النوع 

 بعفيف 
مركز التأهيل الشامل 

 بشقراء 
مركز التأهيل الشامل 

 ابجملمعة 
 مركز التأهيل الشامل ابلدرعية 
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 328اجملموع الكلي: 

( استبانة على اجملتمع املبحوث،  328إذ مت توزيع عدد) البحث قام الباحث إبجراء مسح شامل جملتمع  البحث اثلثاا:عينة 
( مبحوث يف عفيف،  44( فردا، بواقع )194يف كل من عفيف، وشقراء، واجملتمع والدرعية ) الذكور حبيث بلغ جمتمع 

( مبحوثة موزعني كما  134) النساء( يف الدراعية، يف حني بلغ جمموع جمتمع 42( يف اجملمعة، و)49شقراء، و) ( يف59و)
( يف اجملمعة،  43( و)48من النساء يف مدينة شقراء ) البحث يلي: ال يوجد عينة نساء يف مركز عفيف، يف حني بلغ جمتمع 

( و الدرعية،  2قودة من اإلانث فقط يف كل من )شقراء عدد ( كذلك يف الدرعية، وكان هناك مخس استباانت مف 43و)
( استبانة،  323، إذ وصل عدد االستباانت املستلمة منهم ) البحث( ، وذلك نسبة لغياُبما عن الدوام وقت إجراء 3عدد 

وفًقا لنتائج   البحث ( من اإلانث، وجاءت عينة 129( من الذكور، و)194الكلي من النوعني، بواقع ) البحثمتثل جمتمع 
 اجلدول التايل:  
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 (  2جدول )
 وفقاا خلصائصهم األولية  البحثيوضح توزيع أفراد عينة 

 النسبة  العدد النوع 
 60.1 194 ذكر
 39.9 129 أنثى 

 النسبة  العدد  مقر العمل
 13.6 44 عفيف 

 32.5 105 موضحه يف اجلدول األعلى( 2)مفقود  شقراء
 28.5 92 اجملمعة 

 25.4 82 موضحه يف اجلدول األعلى( 3)مفقود  الدرعية
 النسبة  العدد  املؤهل الدراسي 

 19.5 63 فأقل اثنوي
 40.6 131 جامعي 

 39.9 129 فأعلى  ماجستري
 النسبة  العدد  مسمى الوظيفة 

 6.2 20 طبيب 
 11.5 37 أخصائي 

 13.9 45 فين
 30.7 99 مراقب
 37.8 122 إداري
 %100 323 اجملموع 

%( لإلانث،  39.9%( مقابل )60.1( أن نسبة الذكور من أفراد العينة بلغت )2يتضح من نتائج اجلدول )
%(، مث  28.5%(، تليها اجملمعة بنسبة بلغت )32.5واألكثرية من املبحوثني من حمافظة شقراء؛ حيث بلغت نسبة ذلك ) 

%(، واألكثرية من املبحوثني جامعيون، وبلغت نسبة  13.6)%( وأخريًا عفيف بنسبة بلغت 25.4الدرعية بنسبة بلغت )
%(، وتباينت وظائفهم؛ حيث جند األكثرية منهم يعملون يف اجملال اإلداري؛ حيث بلغت نسبة ذلك  40.6ذلك )

%(  11.5%(، ونسبة )13.9%(، مث الفنيون بنسبة بلغت )30.7%(، يليهم املراقبون بنسبة بلغت )37.8)
 %( لألطباء. 6.2)لألخصائيني، ونسبة  

 البحث اثلثاا: أداة  
(،  1993الدليم وآخرون )للتحقق من أهداف البحث قام الباحث ابستخدام مقياس الطمأنينة النفسية للباحث    

مشتق من مقياس الطمأنينة النفسية من إعداد إبراهام ماسلو،   مطبق ومقنن على البيئة السعودية، وهذا املقياس  مقياسوهو 
يتم تصحيح املقياس يف اجتاه درجة الطمأنينة النفسية مبعىن أن الدرجات العالية اليت   ، فقرة ( 75)من املقياس حيث يتكون 

يح، وتلك العبارات  حيصل عليها املفحوص يف هذا املقياس تدل على السالمة النفسية والطمأنينة النفسية، والعكس صح 
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،  40، 37، 34، 31، 30، 28، 27، 26، 25، 20، 19، 17، 15، 13، 12، 9، 6، 4، 2، 1أرقامها )
43 ،45 ،48 ،49 ،52 ،56 ،57 ،58 ،59 ،62 ،65 ،67 ،68 ،71 ،72 ) 

 1، أبًدا = 2، اندرًا = 3، أحيااًن = 4، غالًبا= 5وتصحح كالتايل: دائًما = 
،  35، 33، 32، 29، 24، 23، 22، 21، 18، 16، 14، 11، 10، 8، 7، 5 ،3أما ابقي العبارات )

36 ،38 ،39 ،41 ،42 ،44 ،46 ،47 ،50 ،51 ،53 ،54 ،55 ،60 ،61 ،63 ،64 ،66 ،69 ،70  ،
73 ،74 ،75 ) 

 فإن التصحيح يتم فيها بصورة معاكسة، وذلك على النحو التايل: 
 5، أبًدا = 4 ، اندرًا = 3، أحيااًن =  2، غالًبا= 1دائًما = 

 صدق املقياس 
تتسم ابلصدق والثبات مسبقاً، إال أن الباحث أجرى عليها حساب الصدق كون أن العينة   البحثأداة  أنومبا 

احلالية ختتلف عن السابقة، حيث مت حساب صدق مقياس الطمأنينة النفسية من خالل صدق االتساق الداخلي إبجياد  
( مبحوًًث من النوعني وجاءت  50استطالعية قوامها ) معامل ارتباط بريسون بني الفقرة واملقياس الكلي، ومت ذلك على عينة 

 النتائج وفق اجلدول التايل: 
 ( الطمأنينة النفسيةصدق اًلتساق الّداخلي بني الّدرجة الكلية للمقياس ودرجة كل عبارة )مقياس    اختبار(  3جدول )

 ارتباط الفقرة ابملقياس  املقياس رقم العبارة يفي  ارتباط الفقرة ابملقياس  رقم العبارة يفي املقياس 
1 *0.306 39 *0.307 
2 *0.315 40 *0.310 
3 **0.436 41 *0.324 
4 *0.310 42 **0.463 
5 **0.648 43 *0.347 
6 *0.321 44 **0.505 
7 *0.334 45 *0.320 
8 **0.406 46 **0.463 
9 *0.305 47 *0.334 

10 **0.392 48 *0.365 
11 *0.304 49 *0.305 
12 *0.304 50 **0.392 
13 *0.390 51 *0.304 
14 *0.299 52 *0.304 
15 *0.362 53 **0.402 
16 *0.392 54 *0.299 
17 *0.345 55 *0.307 
18 *0.323 56 *0.350 



 العتيبي  محمد حوالد.               الطمأنينة النفسية لدى العاملين في بعض مراكز التأهيل الشامل في منطقة الرياض في ضوء بعض املتغيرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

161 

 ارتباط الفقرة ابملقياس  املقياس رقم العبارة يفي  ارتباط الفقرة ابملقياس  رقم العبارة يفي املقياس 
19 *0.367 57 *0.345 
20 *0.310 58 *0.354 
21 *0.324 59 *0.367 
22 **0.463 60 *0.309 
23 **0.436 61 *0.324 
24 **0.505 62 *0.315 
25 *0.320 63 **0.436 
26 *0.321 64 **0.505 
27 *0.344 65 *0.320 
28 *0.365 66 **0.463 
29 **0.392 67 *0.344 
30 *0.311 68 *0.365 
31 *0.343 69 **0.392 
32 *0.353 70 **0.392 
33 **0.402 71 *0.343 
34 *0.316 72 *0.304 
35 *0.307 73 **0.402 
36 **0.392 74 **0.299 
37 *0.345 75 *0.307 
38 *0.323 
 ( 0.05دالة عند مستوى ) أقل * أو   0.01** دال عند مستوى 

مجيع معامالت ارتباط الفقرات ابملقياس كانت عالية؛ حيث تراوح معامل االرتباط ما بني   أن( 3من اجلدول ) بني يت
وَهَذا يدل َعَلى أن أداة   أو أقل، ( 0.05) مستوى عند  دالة و  إجيابية،  ارتباط معامالتومجيعها  ( 0.2.99-0.648)

 الّدراسة تتسم مبعامل صدق عاٍل مع جاهزيتها للتطبيق امليداين. 
 املقياس ثبات 

( مبحوًثً، حيث يشري  50كما قام الباحث أيضًا إبجراء الثبات على املقياس على نفس عينة الصدق البالغة )   
إيىَل أي درجة يُعطي  "إيىَل إمكانية احلصول َعَلى نفس الّنتائج لو أعيد تطبيق املقياس َعَلى نفس األفراد، ويقصد بيهي:  تالثّبا 

املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييَها أوما هيَي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه يفي  
 Cronbach's)ادالت املستخدمة لقياس الثّبات الّداخلي لألداة، ُهَو معامل ألفا كرونباخ أوقات خمتلفة"، ومن أشهر املع

Alpha) :واجلدول التايل يبني ثبات املقياس عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ ، 
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 معامل الثّبات ألبعاد مقياس الطمأنينة النفسية ابستخدام معامل ألفا كرونباخ   (4جدول )
 قيمة ألفا  عدد العبارات  الطمأنينة النفسية مقياس 

 0.93 75 عدد العبارات 
( وتعد َهذيهي القيم مرتفعة  0.93ملقياس الطمأنينة النفسية يفي درجته الكلية قد بلغ ) ( أن قيمة ألفا كرونباخ4يوضح اجلدول )

جًدا لثبات أداة الّدراسة، حيث يرى كثري من املختصني أن احملك للحكم َعَلى كفاية معامل ألفا كرونباخ ُهَو   ة ومطمئن
  ميكن أن تسفر عنها أداة الّدراسة عند التطبيق. ( فما فوق، وتشري قيمة ألفا أعاله إيىَل ثبات الّنتائج الَّيتي 0.75)

 األساليب اإلحصائية الَِّتي استخدمت يفي التحليل: 
 التكرارات والنسب املئوية للتعرف َعَلى اخلصائص الّشخصية والوظيفية ألفراد جمتمع الّدراسة.  .1
أو اخنفاض استجاابت أفراد الّدراسة عن األبعاد املكونة للمقياس    ،وَذليَك ملعرفة مدى ارتفاع  "Mean"املتوسط احلسايب  .2

 )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم أبنه يفيد يفي ترتيب أبعاد املقياس حسب أعلى متوسط حسايب. 
اسة لكل عبارة من عبارات  للتعرف َعَلى مدى احنراف استجاابت أفراد الّدر  "Standard Deviation"مت استخدام  .3

ولكل بعد من أبعاد املقياس عن متوسطه احلسايب. ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يفي   البحث، متغريات 
استجاابت أفراد عينة الّدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الّدراسة، حبيث كلما اقرتبت قيمته من الّصفر تركزت  

 تشتتها بني املقياس. االستجاابت، واخنفض 
للتعرف َعَلى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية   (Independent Sample T-test)مت استخدام اختبار  .4

 حنو أبعاد مقياس الّشخصية الّسيكوابتية ابختالف متغرياهتم الَّيتي تنقسم إيىَل فئتني.  البحث يفي اجتاهات أفراد جمتمع 
للتعرف َعَلى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يفي اجتاهات أفراد   (one way Anova)مت استخدام  .5

 جمتمع الّدراسة ابختالف متغرياهتم الّشخصية والوظيفية الَّيتي تنقسم إيىَل أكثر من فئتني. 
 فئتني. مت استخدام اختبار شيفيه، ملعرفة اجتاهات الفروق يفي املتغريات الَّيتي تنقسم إيىَل أكثر من  .6

 علًما أبن طول اخلالاي حسب مقياس ليكارت اخلماسي تكون كما يلي ابلنسبة للمتوسطات وفًقا للمعادلة التالية: 
5 – 1   =  4      = 0.80 

5         5 
 

 أبًدا                         ثلمت 1.80إيىَل  1من 
 

 . متثل اندرًا  2.60 أقل من   إيىَل  1.81من 
 . متثل أحياانً   3.40 أقل من   إيىَل  2.60من 

 
 . متثل غالًبا  4.20 أقل من   إيىَل  3.40من 
 . متثل دائًما  5 أقل من   إيىَل  4.20من 

   نفسية متوسطةوهذه متثل طمأنينة  

 وهذه متثل طمأنينة نفسية عالية 

   ال توجد طمأنينة نفسية
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 ومناقشتها:  البحثنتائج 
 األول: نتائج الّسؤال 

وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا   ما درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة الرايض؟ 
 يلي: 

اإلحصاءات الوصفية للكشف عن درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف مراكز التأهيل الشامل لدى جمتمع  (5جدول )
 البحث

االحنراف  النسبة  العدد  الطمأنينة النفسية 
 املعياري 

املتوسط 
 احلسايب 

 3.73 0.221 50.2 162 طمأنينة عالية 
 3.23 0.146 48.3 156 طمأنينة متوسطة 
 1.00 0.000 1.5 5 ال توجد طمأنينة 

 1.51 0.530 100.0 323 اجملموع 
، واتضح من خالله أن درجة الطمأنينة النفسية لدى  البحث ( درجة الطمأنينة النفسية لدى عينة 5اجلدول )يوضح 

%( للذين أفادوا أن لديهم طمأنينة  50.2منقسمة ما بني طمأنينة متوسطة إىل عالية؛ إذ بلغت نسبة ذلك ) البحث جمتمع 
سبة بلغت  %( للذين أفادوا أن لديهم طمأنينة نفسية متوسطة، وكانت هناك ن48.3نفسية عالية، مقابل نسبة بلغت )

 %( أفادوا أنه ليس لديهم طمأنينة نفسية. 1.5)
أن الطمأنينة النفسية هلا صلة وثيقة ابملعتقد، ومبا أن اجملتمع السعودي وهلل احلمد مجيعهم معقدهم   الباحث ويرى 

واحد، بل ويعد من اجملتمعات احملافظة عقدايً على املستوى اإلقليمي والدويل فمن الطبيعي أن تكون درجة الطمأنينة النفسية  
لدى الفرد، والروحية عادة تراعي مشاعر اآلخرين يف التعامل معهم وهي  لديهم مرتفعة، فالطمأنينة ترتبط ابجلانب الروحي 

مستمدة من العقيدة، ألن املطمئنني نفسًيا يف ظل عالقاهتم مع االخرين  يتشكل لديهم توقعات إجيابية حيال أنفسهم  
  الفرد، فالبيئة قد تكون مصدر  واألخرين أيضاً، إضافة إىل أن الطمأنينة النفسية ترتبط بقدر كبري ابلبيئة اليت يعيش فيها 

ثالثة أبعاد أساسية أولية،  طمأنينة نفسية أو العكس، ولعل هذا ما أشار إليه ماسلو يف نظريته؛ إذ يرى أن للطمأنينة النفسية 
 ومودة.   شعور الفرد أبن اآلخرين يتقبلونه وحيبونه وينظرون إليه ويعاملونه يف دفء يف  يتمثل جانبها اإلجيايب 

  . فرد ابالنتماء وإحساسه أبن له مكااًن يف اجلماعة شعور ال -
 .عور الفرد ابلسالمة وندرة الشعور ابخلطر والتهديد والقلق ش -
  :كما تقوم هذه النظرية على أساس أن اإلنسان لديه رغبات يسعى إلشباعها حسب تسلسل هرمي  -
  .حاجات حتقيق الذات -
  .حاجات التقدير -
  .حاجات الشعور ابالنتماء  -
 احلاجات لألمان  -
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جدًا من   وجود مستوى عالٍ اليت بينت  (٢٠٠٩) دراسة الدلبحيولعل نتائج الدراسة احلالية اتفقت مع نتائج 
ترتبط  النفسية  اليت بينت أن الطمأنينة  (2011دراسة العتييب)املبحوثني ، كما اتفقت مع نتائج النفسي لدى  ابألمن الشعور 

ن العاملني يشعرون مبستوى متوسط  اليت بينت أ (٢٠٠٣دراسة اخلضري) تتفق مع نتائج  ، كما هارات التعامل مع اجلمهورمب
اليت بينت أن كال النوعني مييلون إىل الشعور ابألمن النفسي   ( ٢٠10)مهنا دراسة ، كما اتفقت مع نتائج االمن النفسي من

الشكاوي العضوية يشعر الفرد ابلطمأنينة  (، لذا فإن اإلحساس ابلسالمة اجلسمية واخللو من  2007لدى املبحوثني , ) 
 (. 2007العالية وهذا ما أكدت عليه نتائج دراسة الرقاص، الرافعي)

 نتائج السؤال الثاين  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة  

 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي:  ؟الوظيفة النوع، مقر العمل، املؤهل العلمي، مسمى الرايض وفقاً ملتغري 
 نوع. الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية وفقاً ملتغري ال  -أ

 ( ملعرفة الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية تبعاا ملتغري النوعT.testيوضح اختبار )ت  (6جدول )
مستوى  قيمة ت االحنراف املعياري  املتوسط  العدد  النوع       -املتغري      

 الّداللة 
 درجة الطمأنينة 

 النفسية 
 0.94 1.35 0.40854 3.4772 194 ذكر
 0.47567 3.4102 129 أنثى 

عدم  ، وتبني من خالله النوع تبًعا ملتغري درجة الطمأنينة النفسية ( اختبار )ت( ملعرفة الفروق يفي 6يوضح اجلدول )
النوع يف  تبًعا ملتغري  درجة الطمأنينة النفسيةيفي  (0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة املعنوية أقل من )  وجود )فروق( 

( تشري بوجود فروق يف درجة الشعور ابألمن النفسي لصاحل االانث  2003)اليوسفي حني ختتلف هذه النتيجة مع دراسة 
 ( اليت بينت أن النساء أقل شعور ابلطمأنينة ابملقارنة ابلذكور. 2010)اجلهين  يف دراستها يف حني ختتلف مع دراسة 

 النفسية وفقاا ملتغري مقر العمل. الفروق يف درجة الطمأنينة  -ب
 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي: 

 ( ملعرفة الفروق يفي درجة الطمأنينة النفسية تبعاا ملتغري مقر العملAnovaوضح حتليل التباين األحادي ) (7جدول )
درجات  جمموع املربعات مقر العمل     -املتغريات     

 احلرية 
متوسط 
 املربعات 

 مستوى الّداللة  )ف( قيمة 

درجة 
الطمأنينة  

 النفسية 

 4.561 1.243 3 3.730 بني اجملموعات 
 

**0.01 
 0.273 319 86.957 داخل اجملموعات 

  322 90.687 اجملموع 
 ( أو أقل 0.01** دالة عند مستوى )

ملعرفة الفروق درجة الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مقر العمل، وتبني   (Anova)( حتليل التباين األحادي 7يوضح اجلدول )
 من خالله ما يلي: 



 العتيبي  محمد حوالد.               الطمأنينة النفسية لدى العاملين في بعض مراكز التأهيل الشامل في منطقة الرياض في ضوء بعض املتغيرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( يفي درجة الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مقر العمل، وملعرفة اجتاهات  0.01وجود )فروق( دالة إحصائًيا عند مستوى )
 التايل: ( 8الفروق مت استخدام اختبار شيفيه وجاءت نتائجه يفي اجلدول )

 اختبار شيفيه ملعرفة اجتاه الفروق يفي الّدًللة اإلحصائية تبعاا ملتغري مقر العمل  (8جدول )
 الدرعية  اجملمعة  شقراء عفيف  املتوسط  العدد  مقر العمل 

     1.6591 44 عفيف 
    * 1.4667 105 شقراء
 *   * 1.3913 92 اجملمعة 
     1.6341 82 الدرعية 
     1.51 323 اجملموع 

 * اجتاه الّداللة اإلحصائية كما يبينها اختبار شيفيه 
( أن اجتاه الفروق يفي درجة الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مقر العمل كان جلانب  8حيث يتضح من نتائج اجلدول )     

 حمافظة عفيف مقارنة مبحافظة شقراء واجملمعة، وكان جلانب حمافظة الدرعية مقارنة مبحافظة اجملمعة. 
 هل العلمي. الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية وفقاا ملتغري املؤ   -ج
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة    

 الرايض تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟ 
 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي: 

طمأنينة النفسية تبعاا ملتغري املؤهل  معرفة الفروق يفي درجة ال  (Anova) يوضح حتليل التباين األحادي   (9جدول )
 العلمي 

درجات  جمموع املربعات املؤهل العلمي   -املتغريات      
 احلرية 

متوسط 
 املربعات 

مستوى  قيمة )ف( 
 الّداللة 

درجة الطمأنينة  
 النفسية 

بني 
 اجملموعات 

0.689 2 0.344 1.224 
 

0.295 
 

داخل 
 اجملموعات 

89.999 320 0.281 

  322 90.687 اجملموع 
املؤهل  تبًعا ملتغري  يف درجة الطمأنينة النفسيةملعرفة الفروق  ،( Anova( حتليل التباين األحادي )9يوضح اجلدول )

( يفي درجة الطمأنينة  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة املعنوية أقل من ) وجود )فروق(عدم ، وتبني من خالله العلمي 
 النفسية تبًعا ملتغري املؤهل العلمي. 

 الفروق يف درجة الطمأنينة النفسية وفقاا ملتغري مقر مسمى الوظيفة.  -د
بعض مراكز التأهيل الشامل يف منطقة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف  -

 الرايض تعزى ملتغري الوظيفة؟ 
 وجاءت نتائج َذليَك وفًقا ملا يلي: 



 العتيبي  محمد حوالد.               الطمأنينة النفسية لدى العاملين في بعض مراكز التأهيل الشامل في منطقة الرياض في ضوء بعض املتغيرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( ملعرفة الفروق يفي درجة الطمأنينة النفسية تبعاا ملتغري مسمى  Anovaيوضح حتليل التباين األحادي ) (10جدول )
 الوظيفة 

جمموع  مسمى الوظيفة    -املتغريات   
 املربعات 

درجات 
 احلرية 

متوسط 
 املربعات 

مستوى  قيمة )ف( 
 الّداللة 

درجة الطمأنينة  
 النفسية 

 0.471 0.134 4 0.534 بني اجملموعات 
 

0.757 
 0.283 318 90.153 داخل اجملموعات 

  322 90.687 اجملموع 
مسمى  تبًعا ملتغري  يف درجة الطمأنينة النفسية( ملعرفة الفروق Anova( حتليل التباين األحادي )10يوضح اجلدول )

( يفي درجة  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة املعنوية أقل من ) وجود )فروق(عدم ، وتبني من خالله الوظيفة
 الطمأنينة النفسية تبًعا ملتغري مسمى الوظيفة. 

وجود فروق يف الطمأنينة النفسية وفقًا ملتغري مكان العمل، يف  ومن خالل االطالع على نتائج التساؤل الثاين تبني 
 حني ال توجد فروق وفقاً ملتغري النوع، املؤهل العلمي ومسمى الوظيفة.  

يكون للبيئة اليت يعمل فيها أثر كبري جًدا، تبداأمن زمالء العمل،  أن الشعور ابلطمأنينة النفسية  الباحثويرى 
ارتفع تبعاً لذلك مستوى الطمأنينة النفسية ولعل هذا ما بينته   كان مستوى الرضا عن البيئة عايل  والرؤساء واإلداريني، فكلما

اليت  فالفرد الذي يشعر ابألمن واإلشباع يف بيئته االجتماعية املباشرة  الدراسة احلالية اليت أوجدت فروق وفقًا جلهة العمل،
يعمل فيها تزيد درجة رضاه عن هذه البيئة ومن مث أمنه وطمأنينته النفسية. خالف عندما يكون هناك ضغط عليه يف العمل  

الشعور بعدم الطمأنينة وهذا ما  ويف استخدام احلاسب اآليل أثناء الدوام وبشكل مستمر ومفرط فإن هذا يولد لدى الفرد 
( إىل أن استخدام االنرتنت املفرط وما يصاحبها من ضغوط يؤدي إىل اخنفاض الطمأنينة  2010أشارت اليه دراسة إبراهيم )

 النفسية. 
نظر الباحث كذلك أن الطمأنينة النفسية ترتبط بشعور الفرد بكفاءته وثقته بنفسه يف أي جمال يعمل به   وجهةومن 

لنظر عن نوع الوظيفة نفسها؛ ألن القناعة إبشباع القدر الكايف من احلاجات العضوية والنفسية املختلفة والتحرر من  بغض ا 
االضطراابت النفسية وحتقيق التوافق مع الذات هذا بدوره كفيل بتحقيق الطمأنينة النفسية، ألن الطمأنينة النفسية هلا عالقة  

 ية بقدر أكرب من مسمى وظيفته. تربط أمن الفرد النفسي وصحته النفس
ويف هذا االجتاه تشري النظرية اإلنسانية ملاسلو أن الطمأنينة النفسية هي شعور الفرد بتقبل اآلخرين له وحبهما له،  
وإحساس الفرد ابالنتماء للجماعة وأبن له مكااًن يف اجلماعة، والشعور ابلسالمة وندرة الشعور ابخلطر؛ مما جيعل عامل النوع  

كرًا أم أنثى( ال أثر له )ولعل هذا ما أشارت إليه النتائج احلالية( فالرجل واملرأة لديهما مكانة يف اجملتمع، فالطمأنينة من  )ذ 
االجتماعي لكل فرد من أفراد اجملتمع، وهذا مما أدى لعدم وجود فروق بني   األمن النفسيوجهة نظر الباحث هي جذر 

 . النوعني يف درجة الطمأنينة النفسية 
عدم وجود فروق يف متغريات احلالة  اليت بينت  ( ٢٠٠٩) دراسة الدلبحي واتفقت النتائج احلالية مع نتائج   

 . االجتماعية واملستوى التعليمي 
 



 العتيبي  محمد حوالد.               الطمأنينة النفسية لدى العاملين في بعض مراكز التأهيل الشامل في منطقة الرياض في ضوء بعض املتغيرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التوصيات: 
ومن تيْلَك  تعزيز الطمأنينة النفسية لدى العاملني يف مراكز التأهيل، ببعض التوصيات الَّيتي ميكن أن تسهم يفي  البحث خرج 

 التوصيات ما يلي: 
العمل على إشباع االحتياجات املعنوية واملادية ابلتساوي يف بيئة العمل إذ بينت نتائج الدراسة وجود فروق يف درجة   .1

 الطمأنينة النفسية يعزى ملتغري بيئة العمل.  
يف مراكز التأهيل يف مواصلة دراساهتم العليا، إذ بينت نتائج الدراسة وجود فروق يف درجة  ااتحة الفرصة للعاملني  .2

 الطمأنينة النفسية يعزى ملتغري املؤهل العلمي. 
 غرس روح التعاون يف بيئات العمل املختلفة ملا هلا من أثر يف رفع درجة الطمأنينة النفسية.   .3
يل وفقاً لتخصص العاملني، إذ بينت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق يف  العمل على عدم شغل الوظائف يف مراكز التأه .4

 التخصص. درجة الطمأنينة النفسية وفقاً ملتغري  
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 :  ابللغة العربيةمستخلص البحث 
، وحتديد املشكالت اليت تعيق واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا استهدفت هذه الدراسة الكشف عن     

التثقيف ، مع تقدمي مقرتحات إجرائية لتفعيل إسهامات اجلامعات السعودية يف إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا
( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة 340اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي من خالل استبانة مت تطبيقها على )الوقفي لطالهبا. و 

امللك خالد لتحقيق هذه األهداف. وقد أوضحت نتائج الدراسة امليدانية إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا بدرجة 
معوقات حتول دون هذا التثقيف بدرجة كبرية، وموافقة أفراد العينة على مقرتحات التغلب على تلك املعوقات بدرجة   متوسطة، ووجود

 كبرية. وبناء على هذه النتائج، قدمت الدراسة تصوراً مقرتحاً لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا.

 تصور مقرتح.، التثقيف الوقفي ،ك خالدجامعة املل ،: إسهامالكلمات املفتاحية
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The Reality of the Contribution of Saudi Universities to Endowment Enlightenment for 

their Students: King Khalid University as AModel 

Abstract:  

This study aimed to reveal the reality of King Khalid University's contribution to endowment 

enlightenment for its students, and to identify problems that hinder the contribution of King 

Khalid University to endowment enlightenment for its students, and to provide procedural 

suggestions to activate the contributions of Saudi universities in endowment enlightenment for 

their students. The study relied on the descriptive method through a questionnaire that was 

applied to (340) male and female students from King Khalid University to achieve these goals. 

The results of the field study showed the contribution of King Khalid University to endowment 

enlightenment for its students with a fair degree, the presence of obstacles that prevent this 

enlightenment to a large extent, and the approval of the sample members on the proposals to 

overcome these obstacles to a large extent. Based on these results, the study presented a 

suggested scenario to activate the contribution of King Khalid University in endowment 

enlightenment for its students . 

Key words: contribution, King Khalid University, endowment enlightenment, a perspective . 
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 جامعة امللك خالد منوذجا  واقع إسهام اجلامعات السعودية يف التثقيف الوقفي لطالهبا
 :مقدمة البحث

من أهم مقاصد الشريعة، وذلك ألن يف تربية اإلنسان املسلم ما   إن بناء اإلنسان املسلم وإعداده إعدادًا متكامالً 
يضمن سالمة اجملتمع، وىف إطار من هذه الشمولية كفل اإلسالم لإلنسان احلق يف احلياة، والكرامة، والعدل، وحق العمل،  

وغري ذلك من احلقوق  واألمان، وحق اهلجرة, كما كفل حرية العقيدة، والتفكري، والضمري، والرأي، واملسكن، والتنقل 
  ؛يتمتع اإلنسان هبذه احلقوق كافة أوجد اإلسالم نظمًا عدة تضمن ذلك, ويعد الوقف من بينها وأبرزها ي األساسية, ولك

 من السنة النبوية القولية والفعلية.  مشروعيته فالوقف تشريع إسالمي أصيل، يستمد 
  واجتماعية،  دينية،الدينية اليت أصبحت يف ظل اإلسالم مؤسسة عظمى هلا أبعاد متشعبة  النظمونظام الوقف من 

وإنسانية، حيث كانت هذه املؤسسة يف ظل احلضارة اإلسالمية جتسيدًا حيًا للسماحة والعطاء   وثقافية،  واقتصادية، 
املساجد واملرافق التابعة هلا والدعوة  والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها سائر أوجه احلياة االجتماعية وامتدت لتشمل 

واجلهاد يف سبيل هللا، واملدارس ودور العلم واملكتبات، واملؤسسات اخلريية، وكفالة الضعفاء والفقراء واملساكني واألرامل،  
 (. 2014واملؤسسات الصحية )عزة, 

فهوم اإلسالمي تقوم ابلدرجة األوىل على  وميثل الوقف اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية املستدامة, والتنمية يف امل
ووسيلًة، وهدفًا، وحتقيق التنمية البشرية يَنبين على حتقيق مقاصد الشريعة اخلمسة وهى كفاية املسلم   ،العنصر البشري مرتكزًا 

وجمال تنمية احلياة  يف دينه، وماله، ونفسه، وعقله، ونْسله، من خالل تنمية جمموعة من اجملاالت: جمال تنمية احلياة الدينية، 
الثقافية والتعليمية، وجمال تنمية األحوال الصحية، وجمال التنمية االقتصادية، وتوفري مناخ فكري وإداري وتكافلي مناسٍب  
لتحقيق التنمية الشاملة، ومؤسسة الوقف هي من املؤسسات النشطة، اليت ساََهت يف حتقيق هذه التنمية الشاملة، وتغطية  

حيث يقوم على أساس الدميومة واالستمرار، ويسعى طواعية إىل  " (،2012ت وَمرافق )الودغريي,نفقات عدة جماال
  " استدراك جوانب اخللل يف التوزيع والتملك، وما ينجم عنها من قصور يف إشباع احلاجات األساسية والثانوية للمجتمع

 (. 2012)اجلريوي, 
ية ممارسة جمتمعية تستند إىل إرث إسالمي مرتاكم شهدته أرض  ويعترب النشاط الوقفي يف اململكة العربية السعود"

رغم ما كان يعرتي نشاطه من ضمور عرب احلقب  -احلرمني قبل قيام الدولة السعودية احلديثة بعدة قرون, حيث قام الوقف 
تلف اجملاالت,  اجملتمع والتصدي للمشكالت اليت واجهته من وقت آلخر يف خم خدمة بدور ال ميكن جتاهله يف  -املختلفة

مث تطورت إىل ما يعرف   ، متعددة, بدأت ابجلهود الفردية  وصوراً  أشكاالً  يومع أتسيس الدولة السعودية اختذ العمل اخلري 
نفاق األموال اخلريية لتشمل املرافق العامة واجملاالت الدعوية, كما اتسع النشاط الوقفي  إوامتدت أوجه  بصناديق الرب...

 . (1439)تقرير اقتصادايت الوقف, "  اجملاالت الرعوية والدعوية واإلغاثية  ب إىل جان  ،ومتكينية  ، ليشمل جماالت تنموية
دعا إىل ضرورة   الذي األمر  ؛تشري إىل أن اإلَهال والتهميش قد طال األوقاف بشكل أو آبخر  احلديثة وتشري األدبيات 

أتكد الرتكيز على األوقاف بشكل أكرب وبشكل أخص يف   2030ومع رؤية  واستثمارها،إعادة النظر يف كيفية تنميتها 
( أتكيد على ضرورة  1439يف توصيات )تقرير اقتصادايت الوقف,  كما ورد   .(2030قطاع اجلامعات. )رؤية اململكة 
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والنشاط   عام،ل التعليمية موضوعات تتعلق ابلعمل اخلريي والتطوعي على حنو تضمني املناهج الدراسية يف خمتلف املراح
    . ابلعمل اخلريي والتنموي ي لتنشئة أجيال ذات ارتباط وثيق ووع خاص، الوقفي على وجه 

العمل على إعادة نشر ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع بشكل عام وبني طالب اجلامعة   ضرورةولعل ذلك يتطلب 
 . بشكل خاص 
 :بحثمشكلة ال

ن واقع العالقة اليوم بني الوقف ومؤسسات التعليم يف اململكة العربية السعودية حيمل الكثري من السلبيات  إ
اململكة العربية السعودية من اعتقاد البعض أن الوقف ال يكون   ولقد جاء ضعف دور الوقف يف جمال التعليم ىف واإلجيابيات، 

كما يظن الكثري أن الوقف هو مسئولية    وأنشطتها،يف متويل مؤسسات تعليمية  وارداً إال يف أمٍر تعبدي صرف، وأنه ليس 
 . (1423)اخلويطر,   .وقاف دائرة حكومية عليها واجبات منوطة هبا، فال مكان للمشاركة األهلية ابملساَهة اخلريية بوقف األ

السعودية يف السنوات األخرية إلحياء دور الوقف اخلريي يف عملية   داخل النخبة الدعوة ولقد تصاعدت وترية
األوقاف إىل مؤسسات ماحنة ختدم املتربع واملستفيد منها، وإنشاء شركات   حتويل الشاملة، وتزايدت دعوات  التنمية 

انب استقطاب أوقاف جديدة لتلبية احتياجات اجملتمعات  متخصصة يف إدارة األوقاف وحسن اختيار الواقفني للنظار، جب
 . (1, فقرة 2013, )العمري  اإلسالمية.

تنمية موارد اجلامعات الذاتية، ومن املعروف أن اجلامعات بدأت قبل سنوات   أكد نظام اجلامعات اجلديد علىكما 
اجلامعة، وبعضها اآلخر أنشأ وكالة   بتنمية مصادر دخلها الذايت، فأنشأت بعض اجلامعات إدارات الستثمار موارد
وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،   ،متخصصة هلذا اجلانب، وجامعات أخرى أنشأت شركات مثل جامعة امللك سعود 

كما أن اجلامعات بدأت بفرض رسوم على بعض التخصصات يف الدراسات العليا وبرامج الدبلوم، هذا خالف برامج  
 فة إىل وضع نظام األوقاف يف اجلامعات. ابإلضا بعد، التعليم عن 

(،  2015) مرداد (، 2017) النويران والبقوم  (،2019) احلراق  مثل:  –وقد أوصت بعض الدراسات السابقة 
بضرورة حتفيز اجلامعات على أن تدرج يف خططها الدراسية مفردات تعىن ابلوقف، واترخيه،   -( 2012) الُعمري و 

ضرورة االستفادة من التجارب احلديثة عند األمم األخرى يف جمال استثمار  , و احلضارة اإلسالميةومفاهيمه، وأثره يف تشييد 
الوقف وتنميته، وأن يكون إلدارات األوقاف احلكومية واألهلية دور كبري ملموس على األرض يف توعية الواقفني أو املتربعني  

تقرير اقتصادايت  ) ى, كما أوص سعودي، وبيان األولوايت بينهاابلوقف على األمور املهمة اليت حيتاجها أبناء اجملتمع ال
( على ضرورة استحداث مسارات يف برامج الدراسات العليا متخصصة يف جمال األوقاف يف كليات  1439، الوقف

  ؛ العليا وطالب الدراسات ،واإلدارة , وكذلك حتفيز أعضاء هيئة التدريس ،والعلوم السياسية ،والقانون  ،واالقتصاد  ،الشريعة
وأئمة   ، إلثراء احلقل املعريف يف القطاع غري الرحبي على حنو عام, والقطاع الوقفي على وجه خاص, ابإلضافة إىل حث خطباء 

   . وآاثره اإلجيابية على اجملتمع  ، وفضله ، تتعلق ابلوقف ، ودورس دورية ، على ختصيص خطب  ،املساجد
واقع إسهامات اجلامعات السعودية يف التثقيف الوقفي   على إىل حماولة التعرف  ة احلالي الدراسة سعت من هنا 

 . جامعة امللك خالد منوذجا للجامعات السعودية عند تطبيق اجلانب امليدان واختاذ   ،لطالهبا 
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 :بحثأسئلة ال
 ما أَهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات؟  .1
 التثقيف الوقفي لطالهبا؟ ما واقع إسهام جامعة امللك خالد يف  .2
 ما معوقات إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟  .3
 ما التصور املقرتح لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟  .4

 : البحثأهداف  
جتماعي والرتبوي يف  احلايل إىل بيان أَهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات، وحتليل دور الوقف اال ى البحث سع

، وحتديد املشكالت  واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا اإلسالم ويف الوقت احلاضر، والكشف عن
، مع تقدمي تصور مقرتح لتفعيل إسهامات اجلامعات  إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا اليت تعيق 

 لطالهبا.  السعودية يف التثقيف الوقفي 
 :يف اآليت تمتثل:  بحثأمهية ال

 لطالهبا،  الوقفي التثقيف يف  السعودية  إسهامات اجلامعات  واقعموضوع ناول يت  بحث احلايل كون ال  األَهية النظرية:
ظهار أَهية الوقف يف اجملتمعات  إ سهم يف تو  ،الوقفي  التثقيف تناولت الدارسات اليت ندرة يف  فجوة سد حتاول مث ومن

سهم يف توجيه أنظار العاملني يف أوقاف اجلامعات السعودية ألَهية التثقيف الوقفي لطالب  تو  ، وتنميتها احلديثة وتطويرها 
 اجلامعات. 

يف تقدمي تصور مقرتح للقائمني على األوقاف ابجلامعات السعودية لتفعيل   يفيد هذا البحث: التطبيقية األَهية
 إسهامات اجلامعات السعودية يف التثقيف الوقفي. 

 : بحثمصطلحات ال
هو إطار فكري عام يتبناه فئات الباحثني أو الرتبويني يف صورة افرتاضات أساسية أو قيم أو مفاهيم  املقرتح:  التصور 
نسان والكون واحلياة واجملتمع، وابلعالقات اجلدلية القائمة بني املوضوعات مجيعها من شأهنا أن  ابإل تتصلأو اهتمامات 

يوجه الباحثني إىل تفضيل مناذج ومناهج وطرائق معينة يف البحث تتالءم مع الصيغة اليت يتبنوهنا وتتفق مع مكوانته )زين  
 (. 2013الدين، 

وأسهم بينهم: أقرع وأسهم له: أعطاه سهمًا أو أكثر,   لونه، : تغري سهاماً  سهوماً، سهم، املنجد:  يف : جاء اإلسهام "
 . (360ص, 1998)املنجد, " وأسهم يف الشيء: اشرتك فيه 

 اجلامعة يف التثقيف الوقفي: مدى توعية اجلامعة طالهبا بثقافة الوقف.  إبسهام الباحثان   ويقصد
األنشطة اليت تقدمها املنظمة هبدف رفع مستوى الوعي أبهداف املنظمة، وكذا رفع مستوى الوعي حنو  "التثقيف: 

 (. 2019، دوعبد احلمي)عطية  " املستوى احمللي والقومي علىالقضااي اجملتمعية وذلك 
وجتمع على  بفتح الواو وسكون القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفه مبعىن حبسه وأحبسه.  الوقف" الوقف: يف اللغة: 

 (. 805، ص2008)ابن منظور،  " أوقاف ووقوف
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(. إذ يؤيده ما رواه عبد هللا بن عمر رضي هللا  1430"حتبيس األصل وتسبيل املنفعة" )الزركشي،  ويف االصطالح:
 رسول  رضي هللا عنه أصاب أرضاً خبيرب، فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: اي اخلطابعنهما، أن عمر بن 

«  إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا هللا! أصبت أرضًا خبيرب مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما أتمر به؟ قال: »
 (. 1412، 1409)البخاري ومسلم، 

"مجلة األنشطة والفعاليات اليت تقدمها اجلامعة وتشارك هبا يف إطار سعيها   الوقفي هو: التثقيف ويرى الباحثان أن 
 ". 2030لنشر الوعي ابلوقف وأهدافه وإسهاماته يف خدمة العملية التعليمية وحتقيق رؤية اململكة 

 : بحث حدود ال
تثقيف الوقفي  احلايل على حماولة دراسة واقع إسهام اجلامعات السعودية يف ال البحث حدود موضوعية: اقتصر

 لطالهبا جامعة امللك خالد منوذجا. 
 على جامعة امللك خالد.  ت : اقتصر مكانيةحدود 

  ول من العام اجلامعي االستبانة يف الفصل الدراسي األ وهيداة الدراسة احلالية أ: مت تطبيق زمانية حدود 
(2019/1441 .) 

 طالب جامعة امللك خالد. حدود بشرية: مت تطبيق االستبانة على عينة عشوائية من 
 اآليت:  يف  احلايل متثلت خطوات البحث  :لبحث خطة السري يف ا 

الوقف جبامعة امللك  و  الدور االجتماعي والرتبوي للوقف يف اإلسالم والعصر احلاضر : اإلطار النظري ويشمل: عرض أوالً 
 والدراسات السابقة. أَهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات السعودية وطرق التثقيف الوقفي  و   خالد،

 اثنيا: الطريقة واإلجراءات للدراسة امليدانية. 
 وفيما يلي عرض خلطوات إجراء الدراسة:  واملقرتحات، اثلثا: التوصيات 

 اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة: : أوالً 
 االجتماعي والرتبوي للوقف يف اإلسالم والعصر احلاضر: الدور  (1

عمن سواها ابألوقاف كوهنا حتبيسًا لوجوه الرب، وذلك من خصائص أمة اإلسالم من بني   اإلسالم لقد ميز هللا أمة 
دارًا وال أرضًا تربرًا حببسها.. وإمنا حبس أهل اإلسالم"   -فيما علمته–سائر األمم، قال الشافعي: "مل حيبس أهل اجلاهلية 

 (. 4/60ه، 1410)الشافعي، 
لى املسلمني من التعاون، والتكاتف والرتاحم، وقد شبه النيب صلى هللا  ولعل أهم أهداف الوقف ما أوجبه الشارع ع 

عليه وسلم املسلمني: "يف توادهم وترامحهم، وتعاطفهم ابجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر  
لكثري من اجلهات العامة   (. ومما مييز الوقف عن غريه من أعمال الرب ميزة الدميومة اليت هبا حيفظ1412واحلمى" )مسلم، 

حياهتا، ويساعد كثرياً من زوااي اجملتمع على استمرارها، مما يضمن لكثري من طبقات األمة لقمة العيش عند انصراف الزمن.  
 )املشيقح، د.ت(. 

وذلك ألن أصل الوقف يبقى اثبتًا ال يباع وال يوهب وال يورث وال يرهن، ويستمر نفعها وخريها حبسب ما يراه  
  اقف لتستفيد منها األمة جياًل بعد جيل، وال ميكن ألحد أن يبدل ما حدده الواقف من مصارف الوقف مهما يكن الو 
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(، لذا ساهم الوقف يف إرساء دعائم اجملتمعات اإلسالمية على مدى قرون طوال يف تشييد املساجد،  2018)اسالم ويب, 
على احملتاجني من األرامل واملطلقات والفقراء واملساكني، وبناء احلدائق،  وبناء املدارس، وحفر اآلابر، ورعاية األيتام، والقيام 

 واجلسور، واملكتبات، وبناء القوة العسكرية من جتهيز اجليوش والدروع واخليل. 
وسد حاجة قطاع عريض من الفئات االجتماعية مما حيول   االجتماعي،من كما أن للوقف دور كبري يف حفظ األ  

 (. 2019روجها على القانون أو إحداث الشروخ االجتماعية يف اجملتمع. )داود وسيلغروفا, و خأدون احنرافها  
ولقد شكلت يف اتريخ اإلسالم إدارات أشبه ما تكون بوزارات األوقاف يف عصران احلاضر إذ تتوافقان يف اهلدف، وكان  

ه(، وذلك  87-65)  ك عبد امللهشام بن  ، وعمل على تنظيمها وضبط شؤوهنا اخلليفة األموياألوقاف أول من اهتم أبمر 
نتيجة التوسع يف استخدامها مما أدى إىل تكاثرها كظاهرة يف اجملتمع مث خصص هلا إدارة مستقلة مسيت بديوان الوقف،  

 (. 2012ووضع هلا سجاًل خاصاً لألحباس حلماية مصاحل املوقوف عليهم )سامل، 
كما عمل املسلمون على أن جيعلوا قضية العلم قضية أساسية يف حياهتم ورفعوا من قدر العلماء وطلبة العلم،  

الناس، فكانوا يقرءون فيها ابجملان، وينسخون ما يريدون من صفحات العلم   لعموم وأسسوا املكتبات العامة املفتوحة 
هذه املكتبات بكثرة يف كل املدن اإلسالمية، من أشهرها مكتبة   املختلفة، وينفقون عليها من أمواهلم اخلاصة، وقد وجدت 

بغداد، وقرطبة، وإشبيلية، والقاهرة، والقدس، واملدينة، وفاس، والقريوان، وهذا ما جعل املوسرين من أبناء األمة يوقفون  
لعلم. )رشيد، والتهامي،  أمواهلم على املكتبات أو بناء املدارس واجلامعات، ويوقفون األوقاف عليها، أو على طالب ا 

2017.) 
ولكن مع مرور الزمن حدثت   ،جند أن الوقف يف القرون األوىل كان يقوم على املبادرات الفردية  وهكذا     

ففي العصر احلديث أنشئت نظارات لألوقاف تتوىل   ؛تدخالت جديدة للدولة تتمثل يف إقامة املنشآت الوقفية واالجتماعية 
وملا تغريت النظارات إىل وزارات أصبح لألوقاف وزارة خاصة مسيت يف الدول العربية بوزارة   ، شؤوهنا كغريها من شؤون الدولة

اململكة العربية السعودية إىل تطوير نظامها الوقفي وزايدة دوره يف التنمية   و وزارة الشؤون الدينية, ولقد اجتهت األوقاف أ
 راحل التطور النظامي لألوقاف ابململكة العربية السعودية: على كافة األصعدة, وفيما يلى عرض مل

 .إنشاء وزارة احلج واألوقاف هـ1381
 .قاف األعلىهـ صدر نظام جملس األو 1386
 .هـ صدور الئحة تنظيم األوقاف اخلريية1393
 .هـ صدور األمر امللكي إبنشاء وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1414
 .إنشاء اهليئة العامة لألوقاف وإلغاء وكالة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون األوقاف  هـ1431
 ( 3العامة لألوقاف, فقرة  لألوقاف( اهليئة ور نظام اهليئة العامة هـ صد1437

، ويعزز دورها يف  اهليئة إىل تنظيم األوقاف، واحملافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، مبا حيقق شروط واقفيها  وهتدف
فقرة   لألوقاف، العامة  واألنظمة( اهليئة التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكافل االجتماعي، وفقًا ملقاصد الشريعة اإلسالمية 

4) . 
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” اليت تتبع اهليئة العامة  ةالعام :” األوقافوهي مخسة أنواع من األوقاف يف اململكة العربية السعودية تقريباً  وهناك
الذرية” وهي اليت   هو” األوقافلألوقاف بعد أن كانت اتبعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف يف السابق. والنوع الثان 

عليها حلفظ الثروة للذرية خشية ضياعها جبهل أو تفريط من الورثة. والنوع   يقوم فيها صاحب الوقف بتعيني من يراه انظراً 
اخلريية األهلية” اليت يؤسسها أصحاهبا، وتكون النظارة عليها هلم وملن يرونه   اسم” األوقافث من األوقاف يندرج حتت الثال
فيما يتمثل النوع   ،اجلمعيات اخلريية أبغراضها املختلفة“ مبسمى” أوقاف لذلك، يف حني أييت النوع الرابع من األوقاف  أهالً 

 . (2فقرة االقتصادية،  )صحفية .املختلفة  تبادر إليها بعض مؤسسات الدولة اليت  " الصناديق الوقفية"اخلامس يف  
يف اململكة العربية   التعليمياجة لتفعيل الوقف سبق تتبني أَهية األوقاف يف اجملتمع، وتربز احلومن خالل ما 

العلمية اليت حتقق   ولألحباثولطلبة العلم  للجامعات، خاصة وأن العامل الغريب عرف مكانة األوقاف العلمية  السعودية، 
التنمية اجملتمعية من مجيع جوانبها، فإن الناظر ألوقاف اجلامعات الغربية جيد أن هناك وعياً كبريًا ملعىن الوقف ومقاصده  

 والنتائج املرتتبة عليه )احلجي، د.ت(. 
، خاصة وأن بعض الدراسات  أَهية تعزيز الدور االجتماعي والرتبوي للوقف العلمي يف الوقت احلاضر تضحمن هنا ت

( وكان  2018ومنها دراسة )نصري واإلبراهيم،  ،لتفعيل الوقف التعليمي يف متويل اجلامعات  اً مقرتح اً قد سبق وقدمت تصور 
أبرز ما جاء يف التصور: وضع خطة عامة هتدف إىل بيان أَهية الوقف وإبراز دوره يف اجملتمع، على أن تتظافر كافة جهود  

يم العايل مع املؤسسات الرتبوية املؤثرة يف اجملتمع كاملسجد، واألسرة، واملدرسة، ووسائل اإلعالم. وأيضاً  مؤسسات التعل 
الوصول ابجملتمع إىل قناعة ذاتية أبَهية بناء األوقاف لصاحل مؤسسات التعليم العايل، وبراجمها الرتبوية وذلك من خالل  

تربوي يف مفرداهتا املناهج يف مقررات التعليم العام عن فضل الوقف،  مساَهة القطاع اخلاص، وكذلك تضمني عنصر ديين 
، وأيضًا دعوة اجلامعات واملعاهد العلمية إىل االهتمام بتدريس الوقف،  عصرايً وأَهيته اجتماعياً، ودوره اترخيياً، وضرورته 

 ودراسته هبدف خدمة رسالته، والنهوض بدوره يف اجملتمع. 
 لد: الوقف جبامعة امللك خا  (2

ابحملكمة العامة أبهبا على صك إثبات وقف منجز لقطعة أرض تربع هبا   هـ صدقت الدائرة اإلهنائية 1438يف عام 
 أحد املواطنني األصليني كوقف ويكون مصرف هذا الوقف جلامعة امللك خالد لتحقيق أهدافه وهي: 

 إحياء سنة األوقاف وتطبيقها يف خدمة العلم واجملتمع.  -أ
 املساَهة يف تعظيم األثر االجتماعي للقطاعات غري الرحبية.   -ب
 تقليص االعتماد على ميزانية الدولة السنوية وزايدة االعتماد على املوارد الذاتية.  -ت
السعي حنو االكتفاء املايل الذايت للجامعة واستدامته أسوة ابجلامعات العاملية املرموقة لتحقيق التميز واالبداع يف خمتلف   -ث

 االت. اجمل
 دعم وتوسيع األحباث والربامج واملبادرات العلمية والتطبيقية ذات القيمة املضافة العالية اليت ختدم اجملتمع والوطن.  -ج
دعم واستقطاب اجلامعة لكوادر تعليمية وحبثية على قدر كبري من الكفاءة والتميز للنهوض واالرتقاء مبستوى اجلامعة   -ح

 حملياً وإقليمياً ودولياً. 
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الربامج واملشاريع العلمية والبحثية للموهوبني واملبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطالب )ذكوراً وإاناثً ابلتعاون  رعاية  -خ
 (. 27/8/1438, 38449593رقم الصك  العدل، مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج اجلامعة. )وزارة 

عضواً   13وقد مت تشكيل جملس نظارة أوقاف جامعة امللك خالد ليتوىل اإلشراف على الوقف ويتألف اجمللس من 
آل سعود أمري منطقة عسري بصفته الرئيس الفخري   زعبد العزييرتأسهم صاحب السمو امللكي األمري تركي بن طالل بن 

واألمني العام   ـبصفته رئيس جملس النظارة السلميفاحل بن رجاء  ومدير جامعة امللك خالد االستاذ الدكتور اجلامعة،ألوقاف 
 للجامعة الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط. 

"تطوير أوقاف تعليمية داعمة للبحث العلمي واقتصاد املعرفة   يفوقد حددت رسالة أوقاف جامعة امللك خالد 
التقرير السنوي األول لألمانة العامة ألوقاف اجلامعة,  والتنمية املستدامة بتعزيز التنافسية والشراكة واملسؤولية اجملتمعية". ) 

 (. 21, ص1440
 كما حددت األهداف يف اخلطة االسرتاتيجية للوقف على النحو التايل:   
 تقطاب شرائح متنوعة من الداعمني. اس -
 تنمية االستثمار النوعي املستدام.  -
 التميز يف األداء اإلداري واملايل للوقف.  -
 تطوير شراكة فاعلة من قطاعات اجملتمع املختلفة.  -
 زايدة الوقف يف حتقيق املسؤولية اجملتمعية.   -
 دعم ابتكارات البحوث العلمية النوعية لتحقيق اقتصاد املعرفة.  -

ة استقطاب شرائح متنوعة من  أل مس " ل اهلدف االسرتاتيجي األول ميثل حمور اهتمام البحث احلايل حيث جند أنولع 
تتطلب القيام بنشر التثقيف الوقفي بني أفراد اجملتمع وهذا ما سعت إليه املبادرات املرتبطة هبذا اهلدف   " الداعمني للوقف

,  1440)التقرير السنوي االول لألمانة العامة ألوقاف اجلامعة,  "( نشر ثقافة الوقف يف اجملتمع. 4-1فكانت املبادرة رقم )
 . (21ص

 عرض ألَهية ذلك.  ي ة التثقيف الوقفي لطالب اجلامعة وفيما يليبعث على االهتمام ابحلديث عن أَهي هذاو 
 أمهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات السعودية:  ( 3
جيهلون إىل حٍد كبري   فئاهتم،إحياء سنة من سنن الصحابة والتابعني يف نفوس طالبنا ألن الكثري من املسلمني مبختلف " أ(

عنه فإن   والذين يعرفون شيئاً  اإلسالم، واألدوار اليت اضطلع هبا عرب اتريخ  اإلسالم، مكانة الوقف يف  -أو جهاًل اتماً  –
ويليب كافة   احلياة، وال يعرفون أن الوقف يشمل مجيع نواحي  الديين، معرفتهم ال تتجاوز ارتباط األوقاف ابجملال 

  ". وأَهيته مسؤولية كافة مؤسسات اجملتمع الرتبوية وعلى رأسها اجلامعات ، لذلك فالتوعية ابلوقف اجملتمع،احتياجات 
 (. 15, ص 2017 , ي)خري 
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نتماء للوطن وتنمية الشعور لدى الطالب أبهنم جزء من جسد واحد حتقيقاً حلديث الرسول صلى هللا عليه  تعزيز روح اال ب(
له سائر اجلسد ابلسهر   ىمنه عضو تداع ىوسلم: "ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتك

 . (2238, ص5ج والبهائم، ابب رمحة الناس    البخاري،واحلمى" )صحيح 
تقدير الطالب لقيمة الوقف يف اإلسهام يف تنمية اجملتمع مبجاالته املختلفة االقتصادية والصحية والتعليمية وعن أيب   ج(

  ونشره، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه  هريرة، 
أو صدقة أخرجها من ماله   أجراه، أو هنراً  بناه،أو بيتًا البن السبيل  بناه، أو مسجداً  ورثه،ومصحفًا  تركه، وولداً صاحلًا 

 (. 242, حديث رقم88, ص1ج اخلري، يلحقه من بعد موته" )سنن ابن ماجه، ابب ثواب معلم الناس   صحته،يف  
 طرق التثقيف الوقفي:   (4

مستمرة  وهي عملية  هبا،إن عملية التثقيف الوقفي شأهنا شأن أي عملية تثقيف أخرى تسعى اجلامعة إىل القيام 
هي املعرفة واليت هتدف إىل اكتساب املعلومة، واالجتاه املقصود به غرس   : ويتضمن جوانب ثالثة تراكمية،وُمّتصلة، كما أهّنا 

وك وهو يهدف إىل تطبيق املعلومات املكتسبة، ويُسهّ ل التثقيف عملية تغيري  القيم املرتبطة ابملعلومة املكتسبة، والسل
 املشاركة يف تنمية اجملتمع. السلوكيات، كما يَرفع من قيمة اإلحساس ابملسؤولية اجتاه 

 وللقيام ابلتثقيف على الوجه األمثل جيب االعتماد على طرق وأساليب متنوعة منها: 
 املقررات الدراسية. دمج موضوع الوقف يف بعض  -
 عقد الندوات واملؤمترات حول الوقف وأَهيته يف تنمية اجملتمع.  -
 إقامة أنشطة طالبية حول الوقف وأَهيته ودور الشباب يف تفعيله.  -
 إقامة أنشطة تطوعية لنشر ثقافة التثقيف الوقفي.  -
 استثمار طاقات الشباب يف نشر ثقافة الوقف.  -

 السابقة: والبحوث الدراسات  ب(
  تعرف ال واليت سعت إىل( 2019) دراسة احلراق مبوضوع الدراسة احلالية، منها:  الدراسات ذات الصلة مثة بعض 

وقد أوضحت الدراسة ضرورة العمل على تفعيل الوقف والعودة به إىل   تفعيله،أهداف وجماالت الوقف العلمي وسبل  على
سالف عهده حينما كان مؤثرًا فعليًا يف سري نظام األمة، وال يكون ذلك إال برتسيخ الوقف العلمي على كافة املستوايت  

 ها اجلميع. ضرورة العمل على تفعيل الوقف العلمي وأن يعي أَهيتبوأوصت الدراسة   الرمسية، الرمسية وغري 
  ،دور الوقف يف متويل اجلامعات األردنية احلكومية على تعرف ال( إىل 2018سة نصري واإلبراهيم ) وهدفت درا

أن دور الوقف   :وأوضحت النتائج احلكومية، مقرتح لتفعيل الوقف التعليمي يف متويل اجلامعات األردنية  تصور والتوصل إىل 
وعمل   ،وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق للوقف التعليمي  متوسطة، اء بدرجة التعليمي يف متويل اجلامعات األردنية ج

وإنشاء مراكز وقفية للبحث العلمي واإلنفاق على الباحثني ومستلزماهتم يف شىت   ،موقع إلكرتون لصندوق الوقف التعليمي 
 اجملاالت الثقافية. 
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وقد   االجتماعى،من مكانة الوقف وأثره يف حتقيق األاستهدفت إظهار فقد ( 2018دراسة داود وسيلغروفا )أما 
بينت الدراسة أن الوقف من أهم الطاعات اليت يتقرب هبا العبد إىل هللا تعاىل ملا فيه من منفعة للموقوف عليهم, وتفريج  

ماعي وسد  والوقف له دور كبري يف حفظ األمن االجت ، كرابهتم, ودفع حاجاهتم بصورة مؤسسية دائمة ال بشكل آن مؤقت 
حاجة قطاع عريض من الفئات االجتماعية, مما حيول دون احنرافها أو خروجها على القانون أو إحداث الشروخ االجتماعية  

 يف اجملتمع, وله دور مهم يف التكافل االجتماعي بل وىف التنمية االقتصادية.  
ملمكن أن تقوم به األوقاف اإلسالمية  بيان الدور الذي من اإىل  (2017) دراسة النويران، والبقوم سعت  حنييف 

يف متويل التعليم العايل يف الوطن العريب، ابعتبارها بدياًل عن الدعم احلكومي الذي يقدم حاليًا ملعظم تلك املؤسسات.  
وكان   املختلفة، وانقشت يف املبحث الثان دور الوقف العلمي يف دعم مؤسسات التعليم، وحددت أغراض الوقف العلمي 

رز نتائجها: للوقف العلمي أغراض متعددة وأبرزها إنشاء املؤسسات التعليمية والبحثية املختلفة ودعمها، ومساعدة  من أب
الطالب على الدراسة، وتقدمي التمويل ألصحاب املشروعات العلمية املختلفة واليت تعود ابلنفع على اجملتمع، وكفالة العلماء  

 واملدرسني. 
( إىل إبراز أَهية الوقف العلمي ودوره يف تعزيز التزام منظمات األعمال  2017) دراسة روضة هدفت  كما

أن الوقف العلمي كان عاماًل أساسيًا يف ازدهار احلضارة اإلسالمية واآلن هو   : مبسؤولياهتا االجتماعية وقد توصلت إىل 
 جتماعية بكل أبعادها ومظاهرها. شريك أساسي يف العملية التعليمية يف الدول الغربية وذلك بدافع حتقيق املسؤولية اال

( إىل التعريف ابملقومات والدواعي اليت تدعو األمة إىل إعادة إحياء الوقف.  2016) راسة زقزوقديف حني هدفت 
ن اهتمام األمم واجملتمعات واحلكومات القائمة عليها ابلوقف بوجه عام والعلمي على وجه  أأبرز ما خلصت إليه الدراسة: و 

 مهم يف ازدهارها وشهودها احلضاري. اخلصوص عامٌل 
دور الوقف العلمي يف تعزيز الثقافة القيمية لدى طالب  التعرف على هدفت إىل قد ف( 2015) مرداد دراسة  أما

وطالبات جامعة امللك عبد العزيز. وقد مشلت الدراسة على املشاريع التطبيقية اليت قدمها الوقف العلمي سعيًا يف تعزيز  
ومبادرة تيسري الزواج،   الثقافة القيمية للطالب والطالبات جبامعة امللك عبد العزيز، ومتثل يف مبادرة دعم األحباث العلمية،

 مبادرة ثقة، مبادرة "بيئيت"، برامج تعزيز القراءة لألطفال، ومشروع ألنك إنسان.  و ومبادرة راييل، 
( إىل إقامة النموذج احلضاري العريب واإلسالمي حيث كانت املساجد عبارة 2013) دراسة الدراويش هدفتوقد 

وعاجل البحث دور الوقف يف البحث العلمي يف فلسطني يف مخسة   كافة،  عن جامعات علمية يؤمها الطلبة من أقطار األرض
املبحث الثالث:   التعليمية،مباحث هي املبحث األول: يف حقيقة الوقف واملبحث الثان يف دور الوقف يف دعم املؤسسات 

 املبحث اخلامس يف طرق التغلب على املشكالت.  مهمته،يف دور الوقف يف إبراز املشكالت اليت تواجه الوقف يف أداء 
بيان حقيقة الوقف وما يتصل به من قضااي هتم املسلمني، وتوضيح أسباب ظهور نظام  ل م( 2012) دراسة سامل وأجرى 

عن الفوائد الناجتة من تطبيق الوقف على تيسري احلياة االجتماعية واالقتصادية   الوقف يف احلضارة اإلسالمية، والكشف
للمسلمني، وحتديد عناصر السرتاتيجية مقرتحة لنشر ثقافة الوقف يف بالد املسلمني وكيفية تفعيلها. وكان من أبرز أهداف  

املسلم، وتطوير منظومة القيم التشغيلية مبؤسسات  االسرتاتيجية اليت اقرتحها الباحث: تدعيم ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع 
الوقف يف بالد املسلمني، وأن يكون الوقف اإلسالمي أحد أهم أركان االقتصاد اإلسالمي، وبلورة أنظمة جديدة لتعامل  
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شر ثقافة  مؤسسات الوقف اإلسالمي مع النظم العامة للدول اإلسالمية، وأن تساهم وسائل اإلعالم يف البالد اإلسالمية يف ن
 . الوقف بني أفراد اجملتمع املسلم

عشرة   وتضمنتم( الوقف يف اجملتمع السعودي بني التقليد ومتطلبات العصر، 2012) دراسة الُعمري وتناولت 
اإلعالم ودوره فـي تنمية  و  مبصلحة األفرادوعالقته  ومقاصده، الوقف وإنسانية حضارة اإلسالممباحث مجيعها تدور حول 

 . مشكالت الوقف فـي اجملتمع السعودي بني التقليد ومتطلبات العصر و  األوقاف، وفاعلية 
وكان من أبرز توصيات   احلاضر،جاالت وطرق إحياء الوقف العلمي يف العصر مب هـ( 1432) دراسة حكيم واهتمت 

سرين وتعريفهم أبن الوقف على التعليم  و هذه الدراسة إجياد خطة إعالمية لنشر وإذكاء الوعي بني أفراد اجملتمع ال سيما امل
قربة إىل هللا تعاىل ومن الصدقة اجلارية، ومن التوصيات أيضًا إظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف يف املاضي يف تطور  

اجملتمع اإلسالمي بعامة ويف جمال التعليم خباصة. وكذلك إجياد جهة ملحقة إبدارة التعليم تقوم على تفعيل دور الوقف  وتقدم 
 يف العملية التعليمية وتتوىل استقبال األموال الوقفية وصرفها على ما حتتاج إليه العملية التعليمية. 

 السابقة: والبحوث التعليق على الدراسات 
براهيم  نصري واإل ؛ 2015مرداد ؛ 2016زقزوق ؛ 2019احلراق )الدراسات السابقة بعض ايل مع احل البحث  اتفق 

ويف بناء احلياة االجتماعية فـي اجملتمعات   ،أثر فـي بناء احلضارات واألمم األخرىالتأكيد على أن للوقف  يف ؛( 2018
السنة املباركة من خالل صيغ جديدة للوقف تتناسب مع  وتوعية اجملتمع أبَهيته والتشجيع على إحياء هذه ، اإلسالمية 

سرين وتعريفهم أبن الوقف  و متطلبات العصر، وأيضًا إجياد خطة إعالمية لنشر وإذكاء الوعي بني أفراد اجملتمع ال سيما امل
اجملتمع اإلسالمي بعامة  أن للوقف يف املاضي أثر كبري يف تطور وتقدم و على التعليم قربة إىل هللا تعاىل ومن الصدقة اجلارية، 

ويف جمال التعليم خباصة وإظهار الدور الرائد الذي أسهم به، واندت برتسيخ الوقف العلمي على كافة املستوايت الرمسية وغري  
يف التأكيد على أن اهتمام األمم   ( 2012العمرى ؛ 2012سامل 1432؛ حكيم كما يتفق البحث مع دراسات: )الرمسية،  

ومات القائمة عليها ابلوقف بوجه عام والعلمي على وجه اخلصوص عامٌل مهم يف ازدهارها وشهودها  واجملتمعات واحلك
وعلى   ،وضحت أثر األوقاف اجلامعية العاملية على النهوض ابجلانب القيمي والتعليمي على الطالب والطالبات احلضاري، وأ

   لمي والقيمي لطالب وطالبات اجلامعة. أَهية نشر ثقافة األوقاف العلمية مبا حيقق الرقي ابملستوي الع
أن أي منها مل   يف(  2012العمرى ؛ 2012سامل 1432؛ حكيم  )واختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 

 يضع تصوراً مقرتحاً لتفعيل دور اجلامعات يف نشر الثقافة الوقفية بشكل عام، وبشكل خاص ملنسوبيها وطالهبا. 
االستبانة اليت طبقت على أفراد عينة   ، وبناءطار النظرياحلايل من الدراسات السابقة يف بناء اإل  بحثال استفادوقد 

احلايل, يف ضوء ما سبق كان من الضروري التعرف على واقع إسهام   بحث ئج الوكذلك يف تفسري نتا ، احلايل بحث ال
 اجلامعات يف التثقيف الوقفي لطالهبا ويف ضوء النتائج يتم صياغة التصور املقرتح. 

 الطريقة واإلجراءات:اثنيا:  
 منهج البحث:  (1
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طبيعة البحث االعتماد على املنهج الوصفي للكشف عن مدى إسهام اجلامعة يف التثقيف الوقفي لطالهبا،   اقتضت
والوقوف على املعوقات اليت قد حتول دون هذا اإلسهام، ومن مث وضع مقرتحات لتفعيل ذلك اإلسهام, وذلك من خالل  

 بناء استبانة موجهة لطالب جامعة امللك خالد. 
 ينة: جمتمع البحث والع (2

البحث يف مجيع طالب وطالبات جامعة امللك خالد يف خمتلف املراحل الدراسية. وبعد إاتحة االستبانة   جمتمعمتثل 
( استجابة. ويوضح اجلدول التايل  340مل يصل من استجاابت الطلبة سوى )و إلكرتونياً إىل مجيع طالب وطالبات اجلامعة، 

 خصص, واملرحلة الدراسية. خصائص عينة البحث حسب متغريات اجلنس, والت 
 (: خصائص عينة البحث حسب متغريات النوع والتخصص واملستوى الدراسي 1جدول )

 املتغري 
 الفئة 

 املرحلة الدراسية  التخصص  اجلنس 
 دراسات عليا بكالوريوس  نظري علمي أنثى  ذكر

 112 228 204 136 182 158 العدد 
 %32.9 %67.1 %60 %40 %53.5 %46.5 النسبة 
الذكور  نسبة ، و %(53.5) انث ( وأن نسبة اإل340( يتضح أن عدد أفراد عينة الدراسة وصل إىل )1) اجلدول من 

وصلت  و %(, 40) من التخصصات العلميةو  ،%(60نسبة عينة الدراسة من التخصصات النظرية )  وبلغت%(, 46,5)
 (. % 32.9من طالب الدراسات العليا )تهم %( بينما نسب67.1نسبة أفراد عينة الدراسة من طالب البكالوريوس )

 ( أداة البحث وخصائصها: 3
وتضمنت البياانت األساسية لعينة الدراسة،  )االستبانة( كأداة رئيسة جلمع البياانت من عينة الدراسة,  استخداممت 

،  3، حمايد=2=، غري موافق1=غري موافق متاماوإرشادات تطبيقها، وقد صيغت عباراهتا وفق تدريج ليكرت اخلماسي )
 هى: ، موزعة على ثالثة حماور عبارة   ( 42)(، واشتملت على 5، موافق بشدة=4موافق=

 فقرة.  (20)  واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا: أوالً 
 فقرة .  (10)   معوقات إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا:  اثنياً 
 فقرة.  (12اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا ): اثلثاً 
 صدق االستبانة:    (3

معامل االرتباط اخلطي لبريسون  وذلك حبساب صدق االتساق الداخلي, حبساب من  االستبانة من صدق  التأكدمت 
 ي تنتمي إليه، واجلدول التايل يوضح ذلك: بني كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذ

 (: صدق االتساق الداخلي لكل فقرات وحماور االستبانة ابستخدام معامل )ارتباط بريسون(2جدول )

 معامل االرتباط ت احملور معامل االرتباط ت احملور معامل االرتباط ت احملور

ل: 
ألو

ا
قع  

وا
عة  

جام
هام 

إس
يف 

لد 
 خا

لك
امل

ف 
تثقي

ال
في 

الوق
 

1 0,719** 

ين:
الثا

 
ت  

وقا
مع

عة  
جام

هام 
إس

يف 
لد 

 خا
لك

امل
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الوق
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1 0,698** 
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الثا

  : ت 
راءا

إلج
ا

يل 
تفع

حة ل
قرت

امل
عة  
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ك خ
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1 0,694** 
2 0,736** 2 0,682** 2 0,724** 
3 0,678** 3 0,780** 3 0,810** 
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4 0,737** 4 0,865** 4 0,833** 
5 0,717** 5 0,844** 5 0,896** 
6 0,617** 6 0,858** 6 0,894** 
7 0,648** 7 0,819** 7 0,898** 
8 0,678** 8 0,746** 8 0,880** 
9 0,752** 9 0,818** 9 0,893** 

10 0,789** 10 0,838** 10 0,871** 
 **0,861 11 **0,618 احملور ككل **0,771 11
12 0,794**    12 0,886** 
 **0,815 احملور ككل    **0,631 13
14 0,785**       
15 0,850**       
16 0,858**       
17 0,841**       
18 0,826**       
19 0,848**       
20 0,788**       

       **0,812 احملور ككل

(؛ مما يدل  0.01اجلدول السابق أن مجيع قيم االرتباط دالة عند مستوى )يتضح من خالل النتائج املوضحة يف 
 . االستبيان  على صدق

 ثبات االستبانة:    (4
، وذلك بعد تطبيق  Alpha- Cronbachكرونباخ -مت التأكد من ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل ألفا

 وكانت النتائج كالتايل:  خالد،( طالباً جبامعة امللك 25االستبانة على عينة عشوائية قوامها )
 كرو نباخ -(: معامالت ثبات حماور االستبانة احملسوبة مبعادلة الفا3جدول )

 كرونباخ   –قيم معامل ألفا  عدد العبارات  حماور االستبانة 
 0.718 20 احملور االول
 0.819 10 احملور الثان 
 0.738 12 احملور الثالث 

 0.796 42 االستبانة ككل
كانت مرتفعة؛ مما يدل على    كرونباخ  –ألفا  ت يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن مجيع قيم معامال

 ثبات االستبانة بدرجة كبرية جداً. 



  غادة الشربيني د. ، عبد الرحمن الحارثيد.    امللك خالد نموذجا جامعةلطالبها إسهام الجامعات السعودية في التثقيف الوقفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 
186 

 وتفسريها:  الدراسة نتائج  (5
للكشف عن واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا، وحتديد املشكالت اليت تعيق إسهام اجلامعة يف  

املتوسطات  التثقيف الوقفي لطالهبا، مت وصف حتقيق ذلك، والتعرف على اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام اجلامعة يف 
 وحماورها وفقاً للجدول اآليت:  احلسابية لدرجات موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة 

 (: وصف املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد العينة على االستبانة 4) جدول

 املقياس العددي وصف متوسطات استجاابت العينة 
 4.20أكرب من أو تساوي  مرتفعة جدا 

 4.20إىل أقل من   3.40من  مرتفعة 
 3.40إىل أقل من   2.60من  متوسطة 

 2.60إىل أقل من   1.80من  ضعيفة 

 1.80أقل من  ضعيفة جدا 

أوضحت النتائج اخلاصة بسؤال: "ما واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟" موافقة مجيع أفراد   -أ
العينة على إسهام اجلامعة يف التثقيف الوقفي هلم بدرجة متوسطة، وذلك حيث بلغ إمجايل متوسط استجاابهتم على هذا  

(. أما تفصياًل، فيوضح اجلدول اآليت املتوسطات احلسابية الستجاابت على فقرات احملور األول من  2.85السؤال )
 االستبانة: 

 العينة على فقرات احملور األول من االستبانة (: متوسطات استجاابت أفراد 5) جدول

املتوسط  فقرات حمور "واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا" 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

وصف 
 الفقرة 

 متوسطة  1,302 3,18 الوقف التعليمي يساهم يف حتسني جودة خمرجات العملية التعليمية 
 متوسطة  1,355 3,13 االقتصادية احلالية تتزايد أَهية اللجوء إىل الوقف التعليمي ابجلامعة لدعم ميزانيتها يف ظل األوضاع 

 متوسطة  1,171 3,09 يدعم وقف اجلامعة الطالب الوافدين امللتحقني ابجلامعة من دول أخرى
 متوسطة  1,261 3,05 الوقف اجلامعي يسهم يف تقدمي خدمات ألفراد اجملتمع

 متوسطة  1,279 2,80 الوقف ابجلامعة ساهم يف تقدمي خدمات تعليمية أفضل للطالب
 متوسطة  1,294 3,02 تدعم أوقاف اجلامعة الربامج واملشاريع العلمية والبحثية للموهوبني 

 متوسطة  1,305 2,97 الوقف يدعم مهارات الطالب من خالل الربامج التدريبية اليت يقدمها 
 متوسطة  1,271 2,92 ابجلامعة يساهم يف مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة الوقف 

 متوسطة  1,173 2,84 توظف أوقاف اجلامعة امكاانهتا لدعم البحث العلمي 
 متوسطة  1,211 2,82 تستقطب أوقاف اجلامعة الكوادر التعليمية والبحثية اليت على قدر من الكفاءة والتميز

 متوسطة  1,316 2,70 ميزانيات ألنشطة الطالبساعد الوقف يف توفري 
 متوسطة  1,310 2,89 حصلت على معلومات كافية عن معىن الوقف التعليمي بشكل عام 

 متوسطة  1,221 2,84 قرأت منشوراً عن الوقف التعليمي 
 متوسطة  1,214 2,75 التعليمي  برامج الوقفشاهدت بعض اإلعالانت عن 
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 متوسطة  1,182 3,02 الوقف أتيت يف سياق تقليدي غري مرتبط ابلواقع املعاصرمعظم األفكار اليت تنشر عن 
 متوسطة  1,345 2,69 مسعت خطبة مجعة عن الوقف التعليمي 

 متوسطة  1,202 2,68 شاهدت بعض الربامج املختصة يف الوقف التعليمي 
 ضعيفة  1,212 2,59 درست بعض املقررات اليت تناقش موضوع الوقف التعليمي 

 ضعيفة  1,244 2,52 حضرت بعض األنشطة وامللتقيات يف موضوع الوقف التعليمي 
 ضعيفة  1,172 2,40 شاركت يف بعض فعاليات أوقاف اجلامعة 

 متوسطة  0,944 2,85 إمجايل فقرات احملور
وذلك من وجهه  من خالل اجلدول السابق يتضح أن اجلامعة تسهم يف التثقيف الوقفي للطالب بدرجة متوسطة 

  : نظر أفراد عينة الدراسة حيث جاءت النتائج املتعلقة ابستجابة أفراد عينة الدراسة لعبارات هذا احملور على النحو التايل 
فجاءت   20و 19و  18( أما العبارات 2,68إىل  3,18بدرجة متوسطة ترتاوح ما بني ) 17إىل  1العبارات من 

حنوها تشري اىل اإلسهام الضعيف, وابلنظر هلذه العبارات جند أهنا تتضمن فقرات   متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة
( بينما العبارات  11إىل  1تتعلق مبدى وعى الطالب مبا يقدمه الوقف من دعم للطالب داخل اجلامعة, وهى العبارات من )

شارة إىل أن أفراد عينة الدراسة يرون  ( تتعلق بطرق التثقيف الوقفي للطالب من قبل اجلامعة, وىف ذلك إ20اىل  12من )
أن الوقف جبامعة امللك خالد يشارك بدرجة متوسطة يف دعم الطالب والعملية التعليمية من خالل اسهامه يف حتسني  
خمرجات التعلم ودعم املوهوبني والطالب الوافدين وتنمية مهارات الطالب من خالل دعم التدريب, أما العبارات املتعلقة  

(  14( درجاهتا متوسطة حيث جاءت العبارة )17إىل  12تثقيف الوقفي فجاءت على النحو التايل: العبارات من )بطرق ال
( ولعل ذلك  3.03ونصها معظم األفكار اليت تنشر عن الوقف أتيت يف سياق تقليدي غري مرتبط ابلواقع املعاصر, مبتوسط )

( جاءت بدرجة ضعيفة  20و 19و 18وخريي, أما العبارات )يرجع إىل أن الوقف مرتبط لدى اجلميع بكونه عمل ديين 
(، حضرت بعض األنشطة وامللتقيات  2.59على النحو التايل: درست بعض املقررات اليت تناقش موضوع الوقف التعليمي )

 (. 2,40( وشاركت يف بعض فعاليات أوقاف اجلامعة )2,52يف موضوع الوقف التعليمي )
وأن من ضمن  هـ  1438حيث مت أتسيسه عام اثة الوقف جبامعة امللك خالد ولعل تفسري ذلك يُعزى إىل حد

 أهدافه االسرتاتيجية نشر ثقافة الوقف, وقد أعد لذلك برامج جاري العمل على تنفيذها. 

م(  2012) سامل وهذه النتائج تؤكد على ضرورة االهتمام بربامج التثقيف الوقفي ابجلامعات وبذلك تتفق مع دراسة 
واليت أكدت على ضرورة دعم ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع املسلم، وتطوير منظومة القيم التشغيلية مبؤسسات الوقف يف  
بالد املسلمني, وأن تساهم وسائل اإلعالم يف البالد اإلسالمية يف نشر ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع املسلم، واستفادة  

 االستثمارية احلديثة يف جمال اإلدارة الوقفية. الوقف اإلسالمي من الصيغ 
كما أوضحت النتائج اخلاصة بسؤال: "ما معوقات إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟" موافقة   -ب

مجيع أفراد العينة على تلك املعوقات بدرجة كبرية، وذلك حيث بلغ إمجايل متوسط استجاابهتم على هذا السؤال  
 ا تفصياًل، فيوضح اجلدول اآليت متوسطات االستجاابت على فقرات احملور الثان من االستبانة: (. أم3.68)
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 (: متوسطات استجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثاين من االستبانة 6جدول)

املتوسط  الوقفي لطالهبا"  يف التثقيففقرات حمور "معوقات إسهام جامعة امللك خالد 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعيارى 

وصف 
 الفقرة 

 مرتفعة  1,881 3,90 الدعاية لربامج التثقيف الوقفي ابجلامعة حمدودة
 مرتفعة  1,133 3,78 ضعف الربامج املساَهة يف نشر ثقافة الوقف ابجلامعة 

 مرتفعة  1,155 3,77 قلة املوارد البشرية "اخلرباء" يف جمال الوقف التعليمي 
 مرتفعة  1,111 3,76 االهتمام ابلوقف التعليمي يف اجلامعات جيعل من عملية التثقيف حمدودةحداثة 

 مرتفعة  1,104 3,72 عدم الوضوح يف استقالل الوقف التعليمي عن اجلامعة 
 مرتفعة  1,132 3,68 الرؤية املستقبلية لألوقاف التعليمية غري واضحة 

 مرتفعة  1,154 3,66 الوقف ابجلامعة حدودية األنشطة املتعلقة بنشر ثقافة 
 مرتفعة  1,206 3,61 إعطاء األنشطة األخرى أَهية أكرب من الوقف التعليمي 

 مرتفعة  1,161 3,53 الوقف التعليمي ال يلقى اهتماما عند املسؤولني على اجلامعة 
 متوسطة  1,277 3,39 ضعف الدعم احلكومي املايل ألوقاف اجلامعات

 مرتفعة  0,911 3,68 احملورإمجايل فقرات 
ويتضح من هذا اجلدول وجود معوقات عدة حتول دون نشر جامعة امللك خالد لثقافة الوقف ممثلة يف: حمدودية  
برامج الدعاية للتثقيف الوقفي وضعف الربامج املساَهة يف التثقيف الوقفي  وحمدودية األنشطة املعدة لذلك وحداثة موضوع  

ابجلامعات وعدم االهتمام الكايف به من قبل املسؤولني وكذلك ضعف الدعم احلكومي املايل ألوقاف اجلامعة, ولعل  الوقف 
هذه النتيجة تفسر أيضا حبداثة الوقف ابجلامعة وتؤيد نتائج احملور األول من حماور االستبانة واملتعلقة بواقع إسهام جامعة  

ليت جاءت بدرجة متوسطة وأشارت إىل حمدودية دور اجلامعة يف هذا السياق, مما يعد  امللك خالد ابلتثقيف الوقفي لطالهبا وا 
( واليت أوضحت أن اهتمام األمم  2016مربراً للتأكيد على أَهية التثقيف الوقفي ويدعم ذلك ما أشارت إليه دراسة زقزوق )
 يف ازدهارها وشهودها احلضاري.  واجملتمعات واحلكومات ابلوقف بوجه عام والعلمي على وجه اخلصوص عامٌل مهم 

أما النتائج اخلاصة بسؤال: "ما اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟"؛   -ت
 (، ويوضح اجلدول اآليت ذلك: 3.88فقد أوضحت استجاابت العينة موافقتهم على هذه املقرتحات بدرجة كبرية )

 اابت أفراد العينة على فقرات احملور األول من االستبانة (: متوسطات استج7جدول)

املتوسط  فقرات حمور "اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا" 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعيارى 

وصف 
 الفقرة 

 مرتفعة  1,226 3,96 عقد لقاءات علمية عن الوقف ومساَهته يف تنمية الوطن
 مرتفعة  1,201 3,95 عقد شراكات توعوية دائمة بني إدارة أوقاف اجلامعة والكليات

 مرتفعة  1.201 3,94 ختصيص العديد من احلمالت اإلعالمية لنشر ثقافة الوقف 
 مرتفعة  1,242 3,94 ختصيص بعض األنشطة الطالبية لنشر ثقافة الوقف التعليمي 

 مرتفعة  1,154 3,91 اجلامعة للتواصل املستمر إنشاء رابطة طالب أوقاف 
 مرتفعة  1,219 3,91 مشاركة وقف اجلامعة بركن خاص تعريفي يف مجيع مناسبات اجلامعة 

 مرتفعة  1,166 3,88 عمل محالت للمتطوعني هتدف لنشر ثقافة الوقف
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 مرتفعة  1,212 3,87 ابجلامعة نشر ثقافة الوقف يف قنوات التواصل "مواقع التواصل االجتماعي" اخلاصة 
 مرتفعة  1,153 3,84 عمل مسابقات ثقافية هتدف لنشر ثقافة الوقف كل عام

 مرتفعة  1,245 3,84 نشر برامج متعددة يف قناة اجلامعة اإلعالمية 
 مرتفعة  1,145 3,79 ختصيص منح دراسية من الوقف للطالب السعوديني، غري السعوديني 

 مرتفعة  1,259 3,69 خاصة بثقافة الوقف التعليمي وضع مادة دراسية 
 مرتفعة  1,016 3,88 إمجايل فقرات احملور 

( أن أفراد عينة الدراسة من طالب جامعة امللك خالد يرون أن هناك حاجة كبرية إىل: عقد  7) ويتضح من اجلدول 
دائمة بني إدارة أوقاف اجلامعة والكليات،  لقاءات علمية عن الوقف ومساَهته يف تنمية الوطن، وعقد شراكات توعوية 

وضع مادة دراسية خاصة بثقافة الوقف التعليمي، ولعل   وختصيص العديد من احلمالت اإلعالمية لنشر ثقافة الوقف، وأيضاً 
  تفسري ذلك يُعزى إىل حمدودية دور الوقف يف نشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة ولدى طالبه, وأن املعرفة ابلوقف ومهامه 

داخل اجلامعة حمدودة ورمبا يرجع ذلك إىل كون الوقف يرتبط ابألعمال اخلريية والدينية وأن مسالة تفعيل دوره يف اجلامعات  
 يعد أمراً جديداً. 

( واليت أكدت على أَهية الوقف يف دعم  2017) دراسة النويران والبقوم كما أن نتائج هذا احملور تتفق مع نتائج 
 عليمية والبحثية داخل اجلامعات. العديد من اخلدمات الت

 : تصور مقرتح لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا اثلثا: 
يسهم الوقف بدور كبري يف احلياة العلمية والتعليمية, ويعد أحد مصادر التمويل للنظم التعليمية منذ عصور طويلة  

يف ظل التحول الذى  و إجيابية يف حتقيق هنضة العامل اإلسالمي وقيام حضارة إسالمية امتدت لقرون,  اً مضت, وكان له آاثر 
كان البد لصناع القرار من البحث عن طرق تدعم متويل    ؛حدث يف السنوات األخرية وضعف املخصصات املالية للجامعات

اجلامعات, وقد دعم ذلك نظام اجلامعات اجلديد   ولعل من بني ما مت التوصل إليه هو تفعيل دور الوقف يف ، اجلامعات 
وبدأت ابلفعل اجلامعات يف إنشاء الوقف التعليمي, ولكن األمر حيتاج إىل التأسيس لنظام الوقف بشكل صحيح من خالل  

امعة يف  نشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة أو القيام ابلتثقيف الوقفي, وملا كانت الدراسة احلالية قد أكدت على أن إسهام اجل
 هذا اجملال متوسطة فإن الباحثان رأاي ضرورة وضع تصور مقرتح لتفعيل إسهامات اجلامعة يف التثقيف الوقفي لطالهبا. 

 منطلقات وركائز التصور املقرتح: 
 ينطلق التصور املقرتح لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا من املنطلقات الرئيسية التالية: 

القيم اإلسالمية يف اجملتمع السعودي واملؤكدة على أَهية الوقف يف بناء احلضارة اإلسالمية وحتقيق مقاصد الشريعة املتمثلة  -أ
وهي اخلمسة اليت البد منها ألجل القيام مبصاحل الدنيا واآلخرة، حبيث يرتتب على تركها إما هالك   ؛يف املقاصد الضرورية 

واملال، واملقاصد احلاجية، وهي الرخص اليت   ، والعقل ، والعرض ،والنفس  ، ظ الدينكبري أو شر مستطري، وهي: حف 
واملشقة عن الناس مما ال يصل إىل درجة   ،رفعًا للحرج ، أو على خالف األصل يف األحوال االستثنائية ،ُشرعت لعذر

  ، والقيم ،واألخذ مبا يليق من حماسن النوافل  ، والتكافل ،الضرورة. واملقاصد التحسينية، وهي اليت هلا عالقة مبوضوع القيم 
إىل جمال   ،واملعامالت  ، واآلداب ، وجتنب األحوال املدنسات، يف شىت اجملاالت من العبادات ،والعادات  ،واألخالق 
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والعقوابت, وهي اليت يندرج حتتها الوقف على األكثر، وقد يندرج يف الضرورات كحفظ النفس فيما لو أمل   ،جلناايت ا
ابلبلد وابء ال قدر هللا فإنه يقدم ما قدمه هللا ورسوله يف الصرف من غلة الوقف لتحقيق املقصد الضروري "حفظ  

 (. 2014النفس" على غريه )الزاين، 
 الداعمة لتطوير اجملتمع وحتقيق ازدهاره وحتسني خمرجات العملية التعليمية.  2030رؤية اململكة -ب
نظام اجلامعات اجلديد املتطلع إىل دفع اجلامعات إىل إجياد مصادر متويل جديدة والتقليل من اعتمادها على ميزانية  -ج

 رية لتنمية موارها املالية. والسماح للجامعات بتأسيس شركات استثما  ،وذلك من خالل برامج األوقاف ، الدولة
( اليت تركز على ضرورة حتسني فعالية األداء من خالل وضع اجراءات  1446 -1436اخلطة العشرية لوزارة التعليم )  -د

 تعمل على رفع كفاءة األداء وحتسني مستوايت الشفافية واإلفصاح. 
التثقيف الوقفي لطالهبا بدرجة متوسطة، ووجود  نتائج الدراسة امليدانية اليت أوضحت إسهام جامعة امللك خالد يف -هـ

معوقات حتول دون هذا التثقيف بدرجة كبرية، وموافقة أفراد العينة على مقرتحات التغلب على تلك املعوقات، ومن مث  
 تفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا بدرجة كبرية. 

 أهداف التصور املقرتح: 
 ق أهداف الوقف واليت أُسس من أجلها خلدمة العملية التعليمية واجملتمع. اإلسهام يف حتقي-أ

 إعداد برامج تثقيفية لنشر ثقافة الوقف لطالب اجلامعة. -ب
 توفري الدعم الالزم لربامج نشر ثقافة الوقف. -ج
 اشراك الطالب يف برامج التثقيف الوقفي داخل اجلامعة وخارجها. -د

 املقرتح: مربرات التصور  
نتائج الدراسة احلالية واليت تؤكد على أن إسهام اجلامعة يف التثقيف الوقفي لطالهبا متوسط وأن األنشطة املوجهة هلذا  -أ

 الغرض ضعيفة. 
 احلاجة إىل تفعيل دور الوقف التعليمي يف الوفاء ابحتياجات اجلامعة وطالهبا وبراجمها األكادميية. -ب
 ام اجلامعات اجلديدة واملتمثل يف فتح روافد جديدة لتمويل التعليم. احلاجة إىل تفعيل توجه نظ-ج
 إشراك الطالب يف برامج التثقيف الوقفي ضرورة لدعم االنتماء بني الشباب وفتح اجملال للمشاركة. -د
 التثقيف الوقفي أداة للوصول إىل غاية تسعى إليها اجلامعة وهي زايدة مصادر التمويل.   -هـ
 ي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الوقف التعليمي ابجلامعة. التثقيف الوقف-و
 . 2030إسهام التصور املقرتح يف حتقيق طموحات رؤية -ز

 مكوانت التصور املقرتح: 
 واألنظمة املساعدة يف حتقيق التصور املقرتح.   ،واملادية  ، مجيع املوارد البشرية   مدخالت:-أ

 فرق عمل مدربة ومؤهلة هلذا الغرض. تنفيذ برامج التثقيف الوقفي من خالل  عمليات: -ب
 رفع مستوى الوعي بني طالب اجلامعة أبَهية التثقيف الوقفي.  خمرجات:-ج
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رفع مستوى انتماء الطالب وزايدة الدخل للوقف التعليمي وتقدمي   وهي الوصول إىل حتقيق غاايت التثقيف الوقفي -د
 خدمات تعليمية متميزة لكافة منسويب اجلامعة وحتقيق التميز يف األداء الوظيفي. 

 متطلبات تطبيق التصور املقرتح:  
 بيقه وتتمثل يف: حيتاج التصور املقرتح إىل متطلبات واجراءات إدارية وتنظيمية وعملية ال بد من توافرها ليسهل تط

 دعم القيادة لنشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة بصور متنوعة وحديثة. -أ
 إنشاء جهة خمتصة ابلتثقيف الوقفي داخل هيكلية الوقف التعليمي ابجلامعة. -ب
 إعداد فريق عمل مدرب على آليات نشر ثقافة الوقف وحتقيق التثقيف الوقفي. -ج
 والتنظيمية لفريق العمل.  توفري اإلمكاانت املادية والبشرية -د
 توظيف التقنية يف حتقيق غاايت الفريق. -هـ
 التعرف على جتارب اجلامعات الكربى يف نشر ثقافة الوقف.  -و

 آليات تنفيذ التصور املقرتح: 
 استثمار وجود الوقف التعليمي ابجلامعة كمحرك ومسؤول عن التثقيف الوقفي للطالب.  -
 لتعليمي تعين ابلتثقيف الوقفي. إنشاء جلنة أو وحدة داخل الوقف ا -
 تشكيل فرق عمل وتدريبها وأتهيلها الكتساب خربات يف جمال التثقيف الوقفي.  -
 وضع خطة عمل لتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة للتثقيف الوقفي.  -
 توفري االمكاانت الالزمة لتنفيذ الربامج واألنشطة املتعلقة ابلتثقيف الوقفي.  -
 عقد شراكات توعوية دائمة بني إدارة أوقاف اجلامعة والكليات.   -
 نشطة الطالبية لنشر ثقافة الوقف. ختصيص العديد من احلمالت اإلعالمية واأل -
 إنشاء رابطة طالب أوقاف اجلامعة للتواصل املستمر.  -
 مشاركة وقف اجلامعة بركن خاص تعريفي يف مجيع مناسبات اجلامعة.  -
 للمتطوعني هتدف لنشر ثقافة الوقف. عمل محالت  -
 نشر ثقافة الوقف يف قنوات التواصل "مواقع التواصل االجتماعي" اخلاصة ابجلامعة.  -
 نشر برامج متعددة عن الوقف وخدمات وأهدافه ومقاصده يف قناة اجلامعة اإلعالمية.  -
 غري السعوديني. و ختصيص منح دراسية من الوقف للطالب السعوديني،   -
 اسية خاصة بثقافة الوقف التعليمي. وضع مادة در  -
 تبادل اخلربات يف جمال التثقيف الوقفي مع اجلهات واجلامعات اليت هلا السبق يف هذا اجملال.   -
 قياس مدى رضا املستفيدين من أنشطة التثقيف الوقفي.   -
 تقييم العائد من برامج التثقيف الوقفي على حتقيق أهداف الوقف ابجلامعة.  -
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 قد تواجه التصور املقرتح واحللول املقرتحة: املعوقات اليت 
 آلية التغلب عليها  املعوقات 

برامج تدريبية للقيادات العاملة ابلوقف إىل أَهية التثقيف الوقفي  توجيه عدم قناعة القيادات أبمهية التثقيف الوقفي
 ابعتباره ركيزة أساسية يف جناح برامج الوقف ابجلامعة 

الوقفي  مسؤولية التثقيفيتوىل  يإقامة برامج تدريبية مكثفة لفرق العمل الذ املعنية بنشر ثقافة الوقفضعف فرق العمل 
 واالستعانة هبم يف تدريب الطالب ومنسويب اجلامعة 

 مكاانت املادية والبشرية الالزمة لتنفيذ برامج التثقيف الوقفي توفري اإل مكاانت املخصصة للتثقيف الوقفي ضعف اإل
 تصميم برامج متميزة للتثقيف الوقفي لضمان حتقيق اهلدف  عدم توافر برامج متميزة للتثقيف الوقفي

 هتيئة كافة السبل الستقطاب الطالب للمشاركة يف برامج التثقيف الوقفي  التثقيف الوقفي  برامجاخنفاض مستوى مشاركة الطالب يف 
 مقرتحات إلجناح التصور املقرتح: 

 وتبين القيادة لعملية التثقيف الوقفي. قناعة -أ
 وضع خطة زمنية سنوية حمددة للتثقيف الوقفي. -ب
 ختصص مراكز أو وحدة للتثقيف الوقفي. -ج
 هتيئة املناخ الالزم لنشر ثقافة التثقيف الوقفي. -د

 ابآليت:  الباحثان يوصي  التوصيات واملقرتحات:
 أوقاف جامعة امللك خالد لألخذ به.  وهيتقدمي التصور املقرتح للجهة املعنية   -أ

ظهار أَهية الوقف يف جتويد احلياة  إ إنشاء مركز إعالمي أبوقاف اجلامعة لنشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة وخارجها و  -ب
 اجلامعية واخلدمات الطالبية املقدمة هبا. 

 اجلامعة وفروعها لتشجيع اجملتمع على املشاركة يف دعم الوقف ومشاريعه.  إقامة أنشطة تثقيفية ابلوقف على مستوى-ج
تشجيع الدراسات العلمية اليت تتناول جانب الوقف على التعليم من خالل دوره املعريف، وأثره االجتماعي، وفوائده  -د

 املستقبلية على اجملتمع. 
 ابجلامعات السعودية يف االرتقاء جبودة التعليم وحتسني خمرجاته. إجراء املزيد من الدراسات حول أثر وجود الوقف -هـ

  :املراجع
 دار صادر.  :، بريوت9اجلزء  ،لسان العرب(. 2008ابن منظور، )

 https://www.islamweb.net/ar/article/221959, مسرتجع من: حديث الوقف(. 2018) سالم ويبإ
, 2حتقيق: حمب الدين اخلطيب، ط اجلامع صحيح البخاري )مع فتح الباري البن حجر(،ه(. 1410البخاري، حممد بن إمساعيل )

 دار الراين للرتاث. :القاهرة
 أهبا.  .هـ1440-1439 التقرير السنوي األول لألمانة العامة ألوقاف اجلامعة للعام (.1440أوقاف اجلامعة )د، جامعة امللك خال

https://www.islamweb.net/ar/article/221959
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مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد ملتقى  .أثر الوقف يف التنمية املستدامة (.2012اجلريوي, عبد الرمحن بن عبد العزيز )
 .201 -168ديسمرب,  4و3 ،جامعة قاملة / اجلزائر اإلسالمي,

 .موقف. كو  ،الوقف على التعليم يف الغرباحلجي، إبراهيم بن حممد )د.ت(. 
  :مسرتجع من  111 -89  (,77) جملة الفقه والقانون,, الوقف العلمي, أهدافه وجماالته وسبل تفعيله(. 2019احلراق, حممد )

numero77.pdf-monsite.com/medias/files/majalah-http://majalah1.e 
مسرتجع من:  املنهل, .حياء الوقف العلمي يف العصر احلاضرأجماالت وطرق و حكيم, حممد طاهر )د.ت(. 

https://platform.almanhal.com/Files/2/67134 
ماذا يريد اجملتمع من الرتبويني؟ وماذا ندوة:  .الوقف كوسيلة لدعم التعليم: رؤية مستقبليةه(. 1423اخلويطر, خالد بن سليمان )

:  مسرتجع من هـ20/11/1423ـ  18؟ تنظيم وزارة املعارف ـ الرايض الرتبويون من اجملتمعيريد 
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=1190 

االندلسي منوذجا(, املؤمتر   املسلمة )اجملتمع دور الوقف التكافلي يف تنمية اجملتمعات(. 2017خريي, خدجية خريي عبد الكرمي )
حتت شعار الوقف... صدقة جارية ... ومناء ... ال  ،الوقف اإلسالمي: التحدايت واستشراف املستقبل ،العلمي اخلامس

سالمية, اخلرطوم, ن الكرمي والعلوم اإلآ(, جامعة القر 2017يوليو  12-11هـ )1438شوال  18-17, يتوقف
 السودان.

أولوايت البحث العلمي يف الثان:  املؤمتر العلمي فلسطني،دور الوقف يف البحث العلمي يف (. 2013) يالدارويش, حسني أمحد عل
 شؤون البحث العلمي, غزة , فلسطني. –اجلامعة االسالمية بغزة  ،العلميفلسطني حنو دليل وطين للبحث 
يف الدراسات  اجمللة األردنية االجتماعي،(. الوقف وأثره يف حتقيق األمن 2019نت )داود, هايل عبد احلفيظ, وسيلغروفا, برل

 .36-9(, 1)15, اإلسالمية
أَهية الوقف العلمي ودوره يف تعزيز التزام منظمات األعمال مبسؤولياهتا االجتماعية الكراسي العلمية (. 2017روضة, جديدي )

 .48-31, (, جامعة الشهيد محه خلضر الوادي, اجلزائر12, )جملة رؤي اقتصادية الوقفية أمنوذجا,
 /https://vision2030.gov.sa: (. اسرتجعت من2016اململكة العربية السعودية. ) 2030رؤية 

، حتقيق وختريج: عبدامللك بن 353/ص4اجلزء  ،شرح الزركشي على منت اخلرقيه(. 1430الزركشي، حممد بن عبدهللا املصري )
 .األسديعبدهللا الدهيش , مكة املكرمة, مكتبة 

, 2, ملحق43, جملة دراسات علوم الشريعة والقانون (. الوقف وعالقته ابملستوى احلضاري لالمة,2016زقزوق, نداء حممد )
803-816. 
 . /https://www.alukah.net/sharia/ 0/73362  ، مسرتجع من األلوكةموقع (. الوقف ومقاصده، 1435زاين، الطاهر )

 اسرتجع من : (،ملف فيديو) . أساليب بناء التصور املقرتح يف الرسائل العلمية(2013زين الدين، حممد جماهد )
https://www.youtube.com/watch?v=j5WtMe3aN2o 

جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم  اسرتاتيجية مقرتحة لنشر ثقافة الوقف يف بلدان العامل اإلسالمي،(. 2012سامل، أمحد عبدالعظيم )
 .153-113,اهرة, مصر,الق1اجلزء (,31) ,(ASEPالنفس )

 دار املعرفة. :بريوت األم,ه(. 1410الشافعي، حممد بن إدريس )
 https://waqef.com.sa/livenews_show.php مسرتجع: ,مليار رايل( 54و )حن صحيفة االقتصادية .اهليئة العامة لألوقاف

?show=64 

http://majalah1.e-monsite.com/medias/files/majalah-numero77.pdf
https://platform.almanhal.com/Files/2/67134
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=1190
https://vision2030.gov.sa/
https://www.alukah.net/sharia/%200/73362/
https://www.youtube.com/watch?v=j5WtMe3aN2o
https://waqef.com.sa/livenews_show.php%20?show=64
https://waqef.com.sa/livenews_show.php%20?show=64
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, (3, )جملة البحوث االقتصادية واملالية اجلزائر, -مناذج عاملية الستثمار الوقف–إحياء نظام الوقف يف اجلزائر (. 2015عزة, هشام )
113-143. 

 الدور التثقيفي لبعض املنظمات األهلية ببعض قرى حمافظة جنوب سيناء،(. 2019ميد، ماهر إبراهيم، حممد أمحد )عطية، وعبداحل
 .497-487، (10)، جملة االقتصاد الزراعي والعلوم الزراعية

منظور اجتماعي ثقافة الوقف يف اجملتمع السعودي بني التقليد ومتطلبات العصر "رؤية من (. 2012العمرى, سلمان بن حممد )
 http://www.al-, مسرتجع من :تقدمي معاىل الشيخ صاحل بن عبد العزيز حممد ال الشيخ .شرعي

jazirah.com/2012/20120208/fe25.htm 
املركز الدويل  .السعودي .. رصد اترخيي وأطروحات عصرية لتنمية اخلريثقافة الوقف يف اجملتمع  (.2013)بن حممد  العمرى, سلمان

  ه, مسرتجع من : 1434صفر  25 - 2013يناير  7 لألحباث والدراسات )مداد(.
 .مجادى األوىل 29-28  تقرير ملتقى األوقاف الرابع .اقتصادايت الوقف .(1439) جلنة األوقاف بغرفة الرايض

أحباث  عبدالعزيز،دور الوقف العلمي يف تعزيز الثقافة القيمية لدى طالب وطالبات جامعة امللك (. 2015فؤاد بن صدقة ) مرداد,
 , األردن, جامعة العلوم التطبيقية ومجعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث, اجمللد األول.املنهج النبوي يف تعزيز القيممؤمتر: 

 دار إحياء الرتاث. :حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، بريوت ،املسند الصحيح )صحيح مسلم((, ه1412مسلم، مسلم النيسابوري )
امللتقى  ،األوقاف يف العصر احلديث، كيف نوجهها لدعم اجلامعات وتنمية مواردها )دراسة فقهية(املشيقح، خالد بن علي )د.ت(. 

 .  http://www.feqhweb.com/vb/t12467.htmlفرع الشبكة الفقهية, اسرتجع من :أحد أالفقهي 
 القاهرة: مكتبة معهد الدراسات الشرقية. .املنجد يف اللغة(. 1998معلوف, لويس )

 .اجلامعات األردنية احلكومية تصور مقرتح لتفعيل الوقف التعليمي يف متويل(. 2018نصري، واإلبراهيم، جنوه أنور، وعدانن بدري )
 .315 -302, (4) 45، جملة العلوم الرتبوية

  authority-https://www.awqaf.gov.sa/about :مسرتجع من .تعريف ابهليئة .(2020) اهليئة العامة لألوقاف
 :اسرتجعت من األلوكة الثقافية,  الوقف وأثره يف حتقيق التنمية االجتماعية, (.13, يونيه  2012الودغريي, صفية )

https://www.alukah.net/culture/0/41786 
 هـ(.27/8/1438,) 38449593رقم الصك  هـ(.1438) وزارة العدل

 

http://www.al-jazirah.com/2012/20120208/fe25.htm
http://www.al-jazirah.com/2012/20120208/fe25.htm
http://www.feqhweb.com/vb/t12467.html
https://www.awqaf.gov.sa/about-authority
https://www.alukah.net/culture/0/41786
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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة  هدف البحث إىل تعرف 

  هذه األخطاء متوسطات بني فروق ، وتعرف ال كما يراها أعضاء هيئة التدريس، و يظهره حتليل حمتواهاامللك خالد وفق ما 
. وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي )التحليلي، واملسحي(، حيث  وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها

ضاء هيئة التدريس من املشرفني على أطروحات الدكتوراه  ( عضًوا من أع18( أطروحة للدكتوراه، و)45بلغت عينة البحث )
ختصص املناهج وطرق التدريس العامة، ومناقشيها. وقد مت استخدام أداتني جلمع البياانت، ومها: )بطاقة حتليل احملتوى،  

غري شائع،  ( خطأ 24)( خطأ. كما توصل إىل: 100واالستبانة(، وقد توصل الباحث إىل قائمة ابألخطاء الشائعة بلغت )
( خطأ شائع بشكل كبري  28)و ( أخطاء شائعة بشكل كبري، 7)و( خطأ شائع، 27( خطأ شائع إىل حد ما، و)14و)

حمصورة  آراء أعضاء هيئة التدريس . كما كانت ( خطأ 76) األخطاء الشائعة ابختالف درجات شيوعها  وقد بلغت جًدا، 
(  11)شائع إىل حد ما( بعدد ) بنياملناهج وطرق التدريس العامة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف ختصص  بني

. كما أظهرت النتائج أنه ال يوجد عالقة ارتباط عند  ( خطأ19( خطأ، وشائع بشكل كبري بعدد )70خطأ، وشائع بعدد )
التدريس العامة  ( بني حتليل األخطاء الشائعة لعناصر أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق 0.05مستوى داللة )

 جبامعة امللك خالد وآراء أعضاء هيئة التدريس. كما توصل الباحث إىل عدد من التوصيات واملقرتحات عنها. 

 . جامعة امللك خالد، ختصص املناهج وطرق التدريس العامة  ،أطروحات الدكتوراه ، ألخطاء الشائعة ا الكلمات املفتاحية: 
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Common Mistakes in Curriculum and Instruction Doctoral Dissertations at King 

Khalid University in the Light of an Analysis of their Content and Faculty 

Members' Perspectives 
Abstract: 

The aim of this study was to identify common mistakes in curriculum and instruction 

doctoral dissertations at King Khalid University, according to what was shown by their 

content analysis, and as viewed by faculty members. The descriptive approach (analytical 

and survey) was utilized. The study sample consisted of (45) doctoral theses, and (18) 

faculty members who supervised and discussed curriculum and instruction doctoral 

theses. Two tools were used to collect data, namely: (Content Analysis Form and A 

Questionnaire). The researcher listed (100) errors. The researcher also listed (24) 

uncommon errors, (14) fairly common errors, (27)  common errors, (7)  very common 

errors, and (28)  very great common errors. The common errors with different degrees of 

popularity were (76) . The opinions of the faculty members revealed that there were (11) 

somewhat common errors, (70) common errors, and (19) very common errors, The 

results showed that there is no correlation at the level of significance (0.05) between the 

analysis of common errors of elements of doctoral theses specializing in curricula and 

teaching methods at King Khalid University and the views of faculty members. Some 

recommendations and suggestions were presented. 

Key words:  common mistakes, doctoral theses, curriculum and instruction, King Khalid 

University. 
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 مقدمة البحث: 
يـَُعُد البحث العلمي من الوظائف األساسية ألية جامعة، بل إنه الوظيفة األوىل للجامعات البحثية، وتعد برامج  
الدراسات العليا رافًدا له وذلك من خالل إمداده ابلباحثني، ورسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه، وبرامج الدراسات  

 امج الرتبوية اليت تشهد إقبااًل من قبل الراغبني يف إكمال الدراسات العليا. العليا يف ختصص املناهج وطرق التدريس من الب 
ومن هذه البامج برانمج الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة والذي اعتمد يف اتريخ  

هلا أكثر من  ه( بنظام املقررات وأطروحة للدكتوراه، والذي تقدمه كلية الرتبية جبامعة امللك خالد واليت 3/1432/ 26)
ه(، وخترج طلبة الدراسات العليا من براجمها الرتبوية املختلفة  1396أربعني عاًما منذ إنشائها، حيث أهنا أُْنِشئت يف عام )

 منذ بضع سنوات. 
وأطروحة الدكتوراه أتيت تتوجًيا لدراسة مقررات البانمج ولرسالة املاجستري؛ مما جيعل االهتمام هبا وجبودهتا وندرة  

خطاء فيها مطلًبا وأمرًا مهًما للغاية، وهي متر بعدد من املراحل اليت تؤدي إىل إظهارها يف أفضل صورة، منذ إقرار  األ
موضوعها واإلشراف عليها إىل مرحلة مناقشتها ومنح الدرجة عند انتهائها، إال أن بعض األخطاء تظل ابقية يف رسائل  

( عندما مجعا أخطاء يقع فيها  2016وهذا ما أكداه ذبيحي وشوابر ) املاجستري وأطروحات الدكتوراه بعد مناقشتها،
الباحثون يف البحوث وأطروحات العلوم النفسية والرتبوية بطريقة نوعية؛ حيث مجع عدًدا من األخطاء يف مجيع أجزاء الرسائل  

ض إىل عدد من األخطاء، وقد  ( على أن البحث الرتبوي كغريه من البحوث العلمية يتعر 2012العلمية، وقد أكد اخلليلي )
 صنفها إىل أربعة جماالت رئيسة، وهي أخطاء مصدرها: الباحث، وعينة البحث، وأدوات البحث، وظروف القياس.  

وللباحثني جهود يف دراسة أخطاء رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه يف ختصص املناهج وطرق التدريس فمن  
ة كان من أهدافها حتديد األخطاء الشائعة يف البحوث الرتبوية املنشورة يف اجملالت  ( دراس2009انحية لغوية أجرى سلطان )

 الرتبوية، وقد حلل جمموعة من البحوث املنشورة يف بعض اجملالت املصرية، حيث توصل إىل قائمة هبذه األخطاء. 
سائل املاجستري  ( دراسة هدفت إىل تعرف مدى تواجد األخطاء البحثية يف ر 2010كما أجراي معوض وعيد )

( رسالة وأطروحة من ثالثة أقسام )املناهج، وعلم  75وأطروحات الدكتوراه، وكيفية تالفيها، وقد تكونت عينة الدراسة من )
( أطروحات دكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس وقد بلغت نسبة  10النفس، وأصول الرتبية(، وقد حلل الباحثان )

 %(. 52األخطاء فيها )
( واليت هدفت إىل تعرف األخطاء الشائعة اليت يقع فيها طلبة الدراسات العليا يف تصميم  2011ودراسة عزو عفانة )

البحوث الرتبوية يف اجلامعات الثالث بقطاع غزة )اجلامعة اإلسالمية، جامعة االزهر، جامعة األقصى(، وقد تكونت عينة  
بطاقة املالحظة جلمع البياانت خالل املناقشات هلذه الرسائل، وقد  ( رسالة ماجستري، حيث استخدمت 53الدراسة من )

( جزًءا من أجزاء الرسائل األساسية بدًءا ابلعنوان وانتهاًء ابألخطاء املطبعية، وقد توصلت الدراسة إىل وجود  16حللت )
األدوات، كما توصلت إىل وجود  ستة أخطاء رئيسة تتعلق ابلعنوان، واملقدمة، واملشكلة، واألسئلة، والدراسات السابقة، و 

 فروقات بني اجلامعات الثالث يف األخطاء.  
( واليت هدفت إىل تقدمي قائمة ابألخطاء الشائعة اليت يقع فيها الباحثون أثناء إعداد  2015) ح عبد الفتا ودراسة 

تكونت عينة الدراسة من  خطط حبوثهم العلمية للحصول على درجيت املاجستري والدكتوراه بكلية الرتبية ابلعريش، وقد 
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( وقد توصل  2013-2014( إىل عام )2008-2009اخلطط البحثية اليت سجلت بكلية الرتبية ابلعريش يف الفرتة من العام ) 
 الباحث إىل قائمة ابألخطاء الشائعة يف البحوث الرتبوية. 

ائعة يف البحوث النفسية  ( واليت هدفت إىل مجع أخطاء الباحثني واملناقشني الش2016ويف دراسة عزت حسن ) 
( خطأ شائع رئيس متثلت يف عنوان البحث، وأسئلته، ومصطلحاته، وأمهيته، واإلطار  14والرتبوية، وقد توصلت إىل )

النظري، والدراسات والبحوث السابقة، وفروض البحث، وعيناته، واخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث، واألساليب  
 ق، وعرض املناقشات وتفسري النتائج، والتوصيات واملقرتحات. اإلحصائية، واملراجع، والتوثي 

( إىل جمموعة من األخطاء املنهجية الشائعة يف البحث الرتبوي من  2017وقد توصلت دراسة ذبيحي وشوابر )
 خالل األدبيات اليت تطرقت هلذا املوضوع. 

ألوىل كان منهجها نوعًيا يسعى  ويالحظ أن الدراسات والبحوث السابقة كانت منقسمة إىل قسمني؛ القسم ا 
للوصول إىل قائمة ابألخطاء الشائعة، علًما أبهنا مل تكن يف ختصص املناهج وطرق التدريس، والقسم اآلخر وصفي مسحي  
سعى إىل تعرف األخطاء يف رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه يف الرتبية بشكل عام يف بعض اجلامعات العربية ويف  

يف الرتبية، ورغم هذه اجلهود املقدرة إال أهنا تبقى يف جمملها قليلة، وغري متخصصة يف املناهج وطرق   ختصصات متنوعة
التدريس، وما زالت هناك فجوات حبثية تتعلق ابملوضوع واملكان والزمان والتخصص، والبحث احلايل يسعى لسد بعض هذه  

 بتخصصه وعمله.   الفجوات اليت أاثرت الباحث وكونت لديه مشكلة حبثية تتعلق
 مشكلة البحث: 

بدأت مشكلة البحث من نقاش علمي دار بني أعضاء جلنة الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة امللك خالد     
حول بعض أخطاء اخلطط البحثية اليت تقدم للجنة برانمج املناهج وطرق التدريس العامة، حيث الحظ الباحث تكرار هذه  

عض الطلبة حىت أصبحت من املسلمات البحثية لديهم ولدى بعض مشرفيهم من أعضاء هيئة  األخطاء وانتشارها بني ب 
التدريس، وحول هذا املوضوع بدأ الباحث يبحث يف األدبيات حول هذه األخطاء وجيمعها، ويرصد األخطاء اليت تتكرر  

اليت يناقشها داخل اجلامعة وخارجها   لدى الطلبة الذين يتقدمون خبططهم للجنة، ويالحظ انتشارها يف أطروحات الدكتوراه 
يف اجلامعات السعودية اليت تقدم نفس التخصص، وما يقدمه طلبة الدراسات العليا الذين يشرف عليهم، وبعد أن مجع  
جمموعة كبرية من هذه األخطاء قام الباحث مبناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس ابلكلية وطلبة الدراسات العليا يف حلقة  

من نقاش، والحظ أن بعض الباحثني يعتقد أن ما ذكر ليس   رهـ، وقد مجع الباحث ما دا1440 /7 /19 اتريخ نقاشية يف 
من األخطاء حبجة انتشارها يف أطروحات الدكتوراه بشكل كبري، ومن هنا أتكد للباحث أمهية دراسة مثل هذا املوضوع  

تمعات غري  الذي حيتاج إىل البحث والتقصي علًما أبن الدراسات اليت حبثته عربًيا كانت قليلة ويف ختصصات خمتلفة، وجم
 جمتمع البحث احلايل. 

ألخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس  وقد حتددت مشكلة البحث يف تعرف ا 
 . العامة جبامعة امللك خالد
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 أسئلة البحث: 
خالد وفق ما يظهره  ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك  .1

 حتليل حمتواها؟ 

ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد كما يراها أعضاء   .2
 هيئة التدريس؟ 

خالد  أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك شائعة لعناصر األخطاء الما العالقة بني  .3
 وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها؟ 

 أهداف البحث: 
األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد وفق ما يظهره  تعرف  .1

 . كما يراها أعضاء هيئة التدريس ، و حتليل حمتواها

أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة  شائعة لعناصر ء المتوسطات األخطابني فروق تعرف ال  .2
 . جبامعة امللك خالد وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها

 أمهية البحث: 
 تكمن أمهية البحث يف اآليت: 

امة واليت سيتجنبها الباحثني يف  تعرف األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف ختصص املناهج وطرق التدريس الع
 الرتبية بشكل عام، ويف ختصص املناهج وطرق التدريس العامة بشكل خاص، وهذا سينعكس على جودة هذه األطروحات. 

  فروق األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد وفق تعرف  
ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها يفيد طلبة الدراسات العليا يف تعرف رؤية أعضاء هيئة التدريس،  

 ويتعرف املشرفون واملناقشون هذه األخطاء كما هي يف الواقع. 
ج البحث  تعرف هذه األخطاء سيجعل املشرفني، وجلان الدراسات العليا، والقائمون على تدريس مقررات مناه 

 يركزون عليها ويتالفوهنا يف تقارير أطروحات الدكتوراه املستقبلية. 
 حدود البحث:  

 اقتصرت األخطاء الشائعة على القائمة اليت أعدها الباحث ومت حتكيمها.  
 هـ.1/2/1441كما اقتصرت أطروحات الدكتوراه على تلك اليت مت مناقشتها يف جامعة امللك خالد حىت اتريخ 

 البحث: مصطلحات 
: وحىت يـَُعِرف الباحث هذا املصطلح  ألخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامةا

 بشكل دقيق فإنه سيقوم بتعريف أجزائه كما يلي: 
 األخطاء الشائعة:  

 (. 2010د. ومجعه: أخطاء )ابن منظور، أن يريد ويقصد أمراً، فيقع يف غري ما يرياخلطأ يف اللغة:  
 (. 2010السائد، واملنتشر )ابن منظور،  الشائع:
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هو ما يريد الباحث أن يتبعه يف حبثه، فيقع يف غري ما يريد، ويصبح منتشرًا وسائًدا يف أوساط   اخلطأ الشائع إجرائًيا: 
 الباحثني. 

هو حبث تكميلي يقدمه طلبة الدكتوراه بعد جناحهم يف  أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة: 
( ساعة معتمدة وفق خطة  20التدريس العامة، وهو يعادل )املقررات واجتيازهم لالختبار الشامل يف ختصص املناهج وطرق 

 جامعة امللك خالد.  
إجرائًيا   ألخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة وهبذا ميكن تعريف ا

غريه فينتشر  : أساليب أو طرق أو منهج يتبعه الباحث هبدف البحث بشكل مناسب فيقع يف غري ذلك، مث يتبعه أبهنا
 %( من أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد. 10ويسود بنسبة تتجاوز )

 منهجية البحث وإجراءاته: 
 منهج البحث: 

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف حتليل أطروحات الدكتوراه، والوصفي املسحي يف تعرف آراء أعضاء هيئة  
 حول األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه. التدريس 

 جمتمع البحث: 
تكون جمتمع البحث من أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد والبالغة  

ص  ( أطروحة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد، الذين أشرفوا على أطروحات الدكتوراه ختص 45)
 ( عضًوا. 19املناهج وطرق التدريس العامة بنفس الكلية وانقشوها والبالغ عددهم )

 عينة البحث: 
( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس حيث  18( أطروحة وهي متثل اجملتمع كاماًل، واستجاب )45حلل الباحث )   

 نقص عضَوا واحًدا من أعضاء اجملتمع.
 البحث: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف 

استخدم الباحث عند معاجلة بياانت البحث، وحساب اخلصائص السيكومرتية لألدوات: معادلة كوبر،     
 ، والتكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات املوزونة. سبريمان براون ، و الفاكرونباخ و 

 إجراءات البحث:
يت انقشها وأشرف عليها، مث أعد قائمة  قام الباحث جبمع األخطاء اليت الحظ تكرارها يف أطروحات الدكتوراه ال 

ابألخطاء اليت ميكن أن يقع فيها الباحث يف البحوث الرتبوية، وقدم ورشة نقاش مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات  
العليا يف موضوعها، حيث تعرف فيها على آرائهم ووجهات نظرهم، وقد توصل إىل قائمة ابألخطاء بعد تنقيحها، مث أعد  

 البحث، وحسب صدقها وثباهتا، وقام جبمع البياانت من خالل املسح والتحليل جملتمعي البحث، مث قام ابإلجابة عن  أدايت 
 أسئلة البحث وفروضه، وتوصل إىل توصياته ومقرتحاته. 
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 مادة البحث: 
 :قائمة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس

 : اآليت وقد أعدت وفق 
مجع الباحث جمموعة من األخطاء الشائعة اليت بناها على خبته يف اإلشراف على عدد من أطروحات الدكتوراه  

ومناقشتها، وعملة يف جلنة الدراسات العليا لقسم املناهج وطرق التدريس لعدة سنوات، حيث مجع قائمة مشلت أكثر من  
راسات العليا لبانمج طرق التدريس العامة، وقد حصل على تغذية راجعة جعلته يعود  على جلنة الد ، مث عرضها ( خطأ 154)

؛   Boote, Beile, 2005، وقد رجع للمراجع اآلتية: )للتأكد منهاوالدراسات يف هذا املوضوع لكتب البحث الرتبوية  
؛  2011نة، ؛ عفا2011؛ العسكر، Notar, Cole, 2010؛ 2010؛ صيين، Randolph, 2009؛ 2007كوجك، 
؛ عبداحلق،  2014، عباس، حممد؛ نوفل، حممد؛ العبسي، حممد؛ أبو عواد، فرايل، 2013؛ خضر، 2012عدس، 

بلغت  ألخطاء  ، وقد توصل إىل قائمة ابواليت جعلت الباحث يعيد صياغة(، 2017؛ ذبيحي وشوابر،2015عبدالفتاح، 
 ( خطأ. 130)

لتدريس بكلية الرتبية وطلبة الدراسات العليا يف حلقة نقاشية،  على أعضاء هيئة اوبعد ذلك قام الباحث بعرضها 
 وفق ما أييت:   ( خطأ116)  توصل إىل قائمة اشتملت علىو  ، راجعةالتغذية الوقد حصل على 

 قائمة األخطاء الشائعة: 

 وطرق التدريس العامة ( قائمة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج 1جدول )

 األخطاء الشائعة  عناصر األطروحة 

 ال يتضح منه موضوع البحث وجماله  .1.1 عنوان البحث .1
 ال يتضح منه هدف البحث  .1.2
 ال يتضح منه منهج البحث  .1.3
 ال يتضح منه جمتمع البحث  .1.4
 تضمينه لكلمات مرتادفة .1.5
 يف.... تضمينه لكلمات زائدة، مثل: دراسة ميدانية، دراسة  .1.6
 وضع نقطة يف هنايته  .1.7
 ( TRIZحيتوي على اختصارات، مثل: ) .1.8
 يتضمن مفهوم: برانمج تدريسي  .1.9

 يتضمن كلمات أجنبية، مثل: إمييل، تكنلوجيا  .1.10
 يتضمن كلمات متكررة   .1.11
 ( كلمة20حيتوي على أكثر من ) .1.12

 تسميته ابمللخص  .2.1 مستخلص البحث .2
 ال يتضمن منهج البحث  .2.2
 جمتمع البحث ال يتضمن  .2.3
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 ال يتضمن طريقة اختيار عينة البحث أو حجمها  .2.4
 ال يتضمن اإلشارة لنتائج مجيع أسئلة البحث .2.5
 ( كلمة300زايدته عن ) .2.6

 مل ينتقل فيها الباحث من العام إىل اخلاص .3.1 مقدمة البحث .3
 مل تتطرق جملتمع البحث  .3.2
 ( صفحات4مطولة تطوياًل مماًل، أكثر من ) .3.3
 اختصارًا خماًل، أقل من صفحتني خمتصرة  .3.4
 اقتباس الفقرة األوىل منها.  .3.5
 اختصارها يف أقل من صفحتني  .3.6
 تضمينها جداول وأشكال .3.7
 مل تبدأ من حيث انتهت املقدمة  .3.8
 اعتمادها على رأي الباحث فقط .3.9

 خلوها من املبرات املوضوعية .3.10
 استخدام كلمات اجلزم عند صياغتها مثل: عدم...  .3.11
 يبلورها الباحث يف فقرة تقريرية مل  .3.12

 عنونتها بتساؤالت البحث  .4.1 أسئلة البحث .4
 ال يتضح املنهج أو املناهج اليت تستخدم لإلجابة عنها  .4.2
 تضمينها أسئلة مل جيب عنها، مثل: السؤال الرئيس  .4.3
واإلجراءات، تضمينها أسئلة غري حبثية؛ ميكن اإلجابة عنها من خالل اإلطار النظري  .4.4

 مثل: ما مهارات، ما صورة البانمج 
 تتضمن أسئلة ال ترتبط مبشكلة البحث  .4.5
 صياغة أسئلة مركبة  .4.6
 صياغة أسئلة مركبة  .4.7

 ال ترتبط بنتائج البحث .5.1 أهداف البحث .5
 مطابقتها ألسئلة البحث  .5.2
 اخللط بينها وبني األمهية  .5.3

 نتائج البحثال تعب عن القيمة املرتتبة عن  .6.1 أمهية البحث .6
 اعتبار قلة الدراسات السابقة منها  .6.2
 مل حتدد اجلهات املستفيدة  .6.3
 املبالغة فيها  .6.4
 تضمينها أمهيات جزئية  .6.5

 االلتزام بصياغتها رغم عدم احلاجة هلا  .7.1 فروض البحث إن وجدت .7
 عدم حتديد نسبة داللتها  .7.2
 صياغة الفروض اإلحصائية بشكل بديل، واختبارها  .7.3
 فرضيتني يف فرضة واحدتضمني  .7.4
 ال توضح العالقة بني متغريات البحث  .7.5
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 ال توضح فيها مستوى الداللة  .7.6
 ال تتضمن مبرات الختيارها  .8.1 حدود البحث .8

 تتضمن نوع العينة، مثل: مت اختيار عينة عشوائية...  .8.2
 حتديد حدود وضحت يف العنوان  .8.3
متغري مستقل على متغريين  تضمني حدود حملتوى غري مناسب، مثل: دراسة أثر  .8.4

 اتبعني أو أكثر يف وحدة تدريسية أو وحدتني 
 مل تتضمن احلدود املكانية. مثل: احملافظات، أو إدارات التعليم .8.5

مصطلحات البحث  .9
 ومتغرياته

 تسمية املتغريات يف البحوث التجريبية وشبة التجريبية ابملصطلحات  .9.1
 ال تشمل مصطلحات البحث متغرياته  .9.2
مل تعرف إجرائًيا بشكل كاملة، مثل: إسرتاتيجية قائمة على الذكاءات املتعددة، بل  .9.3

 عرفت إسرتاتيجية مث الذكاءات املتعددة فقط
 التوسع يف تعريف مصطلحات البحث أبكثر من تعريفني  .9.4
 الرجوع ملصادر غري أصيلة، مثل: الدراسات السابقة  .9.5
 اقتباس تعريفات ال تتوافق مع تعريف الباحث اإلجرائي .9.6
 مل تعرف إجرائياً  .9.7
 مل تعرف مصطلحات البحث .9.8

 إيراد عناوين ليس هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث  .10.1 اإلطار النظري .10
 إمهال جمتمع البحث  .10.2
املنطقي التفاق أو اختالف اآلراء، مثل: اتفاق مرجع قدمي مع مرجع افتقار الرتتيب  .10.3

 حديث يف رأي ما 
 مل يتحقق االتزان يف كم الكتابة بني املتغريات .10.4
 تعريف املهارة ابلقدرة، واملهارة ابملهارة، والطريقة ابلطريقة  .10.5
 املبالغة يف كم االقتباسات يف اإلطار النظري للبحث .10.6
 نقل وصف احلداثة من مرجع قدمي مر عليه سنوات لنظرية ما أو إسرتاتيجية   .10.7
 إطالق أسلوب التدريس على طريقته أو العكس  .10.8
 مفاهيم البحث غري موحدة، مثل: الطالب والتالميذ، الفصل والصف...  .10.9

 إطالق مفهوم الفصل الدراسي على الصف الدراسي أو العكس  .10.10
 تسمية االسرتاتيجية التدريسية أو طريقته، ابلبانمج أو املدخل التدريسي  .10.11
 الرتكيز بشكل كبري على مراجع حمدودة .10.12
 ال تظهر شخصية الباحث يف اإلطار النظري بشكل واضح .10.13

 سردها دون توظيف .11.1 الدراسات السابقة .11
 ال يعتمد على طريقة موحدة يف ترتيبها  .11.2
 اثنوية اقتباسها من مراجع  .11.3
 سنوات فأكثر(10الرجوع لدراسات قدمية ) .11.4
 ال ترتبط أبسئلة البحث  .11.5

ته .12  التبير الستخدام املنهج الوصفي يف مجع اإلطار النظري للبحث، وتصميم أدواته  .12.1 منهج البحث وإجراءا
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استخدام املنهج التجرييب، أو شبه التجرييب، أو الوصفي لإلجابة عن سؤال غري حبثي  .12.2
 البانمج...، أو ما اإلسرتاتيجية... "ما 

 استخدام تصميم اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( ملقارنة برانمج مع منهج  .12.3
 إبقاء إجراءات البحث بصياغة اخلطة يف املستقبل  .12.4

 مل ُيصف جمتمع البحث بشكل واضح  .13.1 جمتمع البحث وعينته .13
 مل توثق مصادر معلومات جمتمع البحث .13.2
جمموعات غري متكافئة يف املنهج التجرييب وشبة التجرييب، يف العدد، أو  اختيار  .13.3

 املكان، أو املعلم، أو املادة املقدمة 
 مل توصف طريقة اختيار عينة البحث بشكل واضح .13.4
 عدم ضبط مجيع متغريات البحث يف املنهج التجرييب  .13.5
 التجريبية استخدام العينة العشوائية يف البحوث التجريبية وشبه  .13.6
اختيار عنصر لعينة البحث خيالف عنصر جمتمعه، مثل: اختيار مدارس وجمتمع   .13.7

 البحث طالب
 مل ُتصف بشكل دقيق .14.1 أدوات البحث ومواده .14

 االكتفاء بقياس صدق واحد ألدوات البحث .14.2
حساب متوسط زمن االختبار جبمع الوقت الذي استغرقه أول طالب وآخر طالب  .14.3

 اثنني. مث يقسم على 
 تسمية التطبيق القبلي والبعدي لالختبار ابالختبار القْبلي واالختبار البْعدي  .14.4
 اعتبار القوائم من أدوات البحث، مثل: قائمة املهارات أو املعايري...  .14.5
 اعتبار مواد البحث من أدواته، مثل: دليل املعلم، والطالب، والبانمج التدرييب  .14.6
التفكري على الكتابة اإلبداعية وينطبق على ذلك ابقي تطبيق اختبار مهارات  .14.7

 مهارات التفكري. 
تائجه .15  إغفال شرح إجراءات البحث بشكل تفصيلي  .15.1 إجراءات البحث ون

 ضعف الربط بني نتائج البحث والدراسات السابقة.   .15.2
احملاور االكتفاء بعرض نتائج احملاور أو املهارات الرئيسة يف نتائج البحث دون عرض  .15.3

 أو املهارات الفرعية 
تائج البحث  .16 ملخص ن

 وتوصياته ومعوقاته
 ال ترتبط توصيات البحث بنتائجه  .16.1
 التوصية بتعميم نتائج البحث وعينته قصدية  .16.2
 اخللط بني توصيات البحث ومقرتحاته  .16.3
 ال ُتدعم نتائج البحث يف معظمها بنتائج الدراسات السابقة  .16.4
 اقرتاح دراسات ليس هلا عالقة مبتغريات البحث  .16.5

 ذكر بعض املراجع يف قائمة مراجع البحث ومل يرجع إليها الباحث يف متنه.  .17.1 مراجع البحث .17
 مل يورد مراجع مت االقتباس منها يف منت البحث .17.2
 قدمية ملوضوعات متجددة تغريت مفاهيمها الرجوع إىل مراجع  .17.3
 ترقيمها او جعلها على شكل نقاط .17.4

 مل ترقم .18.1 مالحق البحث .18
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 ال تكتب األمساء الثالثية يف قائمة احملكمني .18.2
 عمل ملحق لألداة قبل التحكيم  .18.3
ذكر أمساء احملكمني ألدوات البحث بشكل جممل، دون توضيح األدوات اليت  .18.4

 حكمها كل منهم 
ئها، مث ُحِددت نسب شيوع األخطاء بعد حتكيمها من قبل  أدايت البحث يف ضو  إعداد القائمة صمم الباحث وبعد 

( من أعضاء هيئة التدريس يف قسمي: علم النفس )قياس وتقومي، وإحصاء، وطرق حبث(، واملناهج وطرق التدريس، وقد  7)
 اتفقوا ابإلمجاع على مستوايت الشيوع اآلتية: 

 ( نسب ش يوع الأخطاء يف أأطروحات ادلكتوراه2جدول )

 نسبة الشيوع  خيارات شيوع األخطاء  م

 % 10أقل من  غري شائعة   1

 %20% إىل أقل من 10من  شائعة إىل حد ما  2

 %30% إىل أقل من 20من  شائعة  3

 %40% إىل أقل من 30من  شائعة بشكل كبري  4

 %40أكثر من  شائعة بشكل كبري جًدا  5

 أدوات البحث: 

 األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة كما يظهره حمتواها. حتليل  : بطاقة  )أ(
 اخلصائص السيكومرتية لبطاقة التحليل: 

 صدق األداة: . 1أ.
املتخصصني يف املناهج وطرق  ( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس من جامعات عربية خمتلفة من 14عرضت على )

  ت ( عبارة، وحذف18سون مقررات مناهج البحث للدكتوراه، وقد عدلت صياغة )رِ دَ التدريس، وبعض األعضاء الذين يُ 
( قسم من أقسام األطروحة، مث أعادها الباحث  19( خطأ، مقسمة على )100( عبارة، حىت استقرت البطاقة على )16)

 ( مالحظات من قبل حمكمني فيما اعتمدها البقية. 3اجعة )على احملكمني مرة أخرى ومت مر 

 ثبات األداة: .  2أ.
خارج   ( أطروحات دكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس 9مت حساب معامل ثباهتا بتطبيق معادلة كوبر لتحليل )

 لباحث؛ حىت يضمن تنوع احملللني. إىل ا( حمللني من طلبة الدراسات العليا ابإلضافة  5، وقد حللها )عينة البحث 

 ( 100) × + عدد مرات االختالف(  معامل االتفاق= )عدد مرات االتفاق/ عدد مرات االتفاق 
 ( معامالت االتفاق بني احملللني للك أأطروحة 3جدول )
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 األطروحة
رقم احمللل 

 األول
رقم احمللل 

 الثان 
 عدد مرات االختالف

عدد مرات 
 االتفاق 

عدد مرات االتفاق 
+ عدد مرات 

 االختالف 

نسبة اتفاق  
 احملللني 

 92 100 92 8 4 1 األوىل

 83 100 83 17 4 2 الثانية 

 85 100 85 15 4 3 الثالثة 

 92 100 92 8 5 1 الرابعة 

 96 100 96 4 5 2 اخلامسة 

 92 100 92 8 5 3 السادسة 

 83 100 83 17 6 1 السابعة 

 86 100 86 14 6 2 الثامنة 

 82 100 82 18 6 3 التاسعة 

 87.9 12.1 88.89 13.11 املتوسطات 

سب تشري  وهذه الن( 87.9)متوسط نسبة االتفاق و ، (82)يالحظ أن أقل نسبة لالتفاق كانت  (3)رقم اجلدول  من
 ومناسبتها لالستخدام. إىل ثبات األداة 

: استبانة األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد من  )ب( 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

 : االستبانة صدق  . 1ب.
املتخصصني يف املناهج وطرق  ( أعضاء من أعضاء هيئة التدريس من جامعات عربية خمتلفة من 9عرضت على )

( قسم من أقسام  19( خطأ مقسمة على )100( عبارات، واستقرت االستبانة على )9التدريس، وقد عدلت صياغة )
 األطروحة. 

 : ستبانةثبات اال. 2ب.
وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلى   ( سبريمان براون)التجزئة النصفية ابستخدام معادلة بطريقة مت حساب ثباهتا 

(95 )% . 
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 نتائج البحث:
 اإلجابة عن أسئلة البحث:

 اإلجابة عن السؤال األول:  
: "ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق  ولإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على 

أطروحة دكتوراه، واستخدم اخلطأ يف  ( 45مت حتليل ) التدريس العامة جبامعة امللك خالد وفق ما يظهره حتليل حمتواها؟" 
 األطروحة كوحدة للتحليل، وقد كانت نتائجه كما يف اجلدول التايل: 

 ( الأخطاء الشائعة يف أأطروحات ادلكتوراه ختصص املناجه وطرق التدريس العامة جبامعة املكل خادل وفق ما يظهره حتليل حمتواها 4جدول )

حة 
رو

أط ل
رص ا

عنا
 

 الأخطاء الشائعة 

الرتتيب   غري شائع شائع

وفق 

عنارص 

 الأطروحة 

مس توى 

 % ك % ك الش يوع

1.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ان

نو
ع

 

 -  4 8.9 41 91.1 4 (TRIZ.حيتوي عىل اختصارات، مثل: )1.1

 ** 3 75.6 34 24.4 11 .يتضمن مفهوم: برانمج تدريس 1.2

مييل، تكنلوجيا . يتضمن لكامت أأجنبية، مثل: 1.3  -  5 95.6 43 4.4 2 ا 

 **** 2 57.8 26 42.2 19 . يتضمن لكامت متكررة  1.4

 **** 1 20 9 80 36 ( لكمة20. حيتوي عىل أأكرث من )1.5

2.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ص

خل
س ت

م
 

 -  3 93.3 42 6.7 3 .تسميته ابمللخص2.1

 -  4 97.8 44 2.2 1 . ال يتضمن مهنج البحث2.2

 -  3 93.3 42 6.7 3 يتضمن جممتع البحث .ال2.3

 ** 2 75.6 34 24.4 11 .ال يتضمن طريقة اختيار عينة البحث أأو جحمها2.4

 **** 1 51.1 23 48.9 22 . ال يتضمن اال شارة لنتاجئ مجيع أأس ئةل البحث2.5

3.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
مة

قد
م

 
ىل اخلاص 3.1  * 3 88.9 40 11.1 5 . مل ينتقل فهيا الباحث من العام ا 

 **** 1 48.9 22 51.1 23 . مل تتطرق جملمتع البحث3.2

، أأكرث من )3.3  **** 2 55.6 25 44.4 20 ( صفحات4. مطوةل تطويالا ممالا

، أأقل من صفحتني3.4 ا خمالا  -  4 97.8 44 2.2 1 . خمترصة اختصارا

4.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
لكة

ش
م

 

 **** 1 60 27 40 18 . مل تبدأأ من حيث انهتت املقدمة 4.2

 -  5 93.3 42 6.7 3 . اعامتدها عىل رأأي الباحث فقط 4.3

 * 4 88.9 40 11.1 5 . خلوها من املربرات املوضوعية 4.4

 ** 2 73.3 33 26.7 12 . اس تخدام لكامت اجلزم عند صياغهتا مثل: عدم... 4.5

 * 3 84.4 38 15.6 7 . مل يبلورها الباحث يف فقرة تقريرية 4.6

5.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ئةل

س 
أ أ

 

 * 4 88.9 40 11.1 5 .عنونهتا بتساؤالت البحث 5.1

جابة عهنا 5.2  ** 3 77.8 35 22.2 10 . ال يتضح املهنج أأو املناجه اليت تس تخدم لال 

 -  5 95.6 43 4.4 2 . تضميهنا أأس ئةل مل جيب عهنا، مثل: السؤال الرئيس 5.3
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ميكن اال جابة عهنا من خالل . تضميهنا أأس ئةل غري حبثية؛ 5.4

اال طار النظري واال جراءات، مثل: ما همارات، ما صورة 

 الربانمج 
35 77.8 10 22.2 1 **** 

 *** 2 68.9 31 31.1 14 . تتضمن أأس ئةل ال ترتبط مبشلكة البحث5.5

6.
   

 
 

ف 
دا

أه أ ث
بح

ل ا
 

 -  3 93.3 42 6.7 3 . ال ترتبط بنتاجئ البحث 6.1

 **** 1 8.9 4 91.1 41 مطابقهتا لأس ئةل البحث. 6.2

 ** 2 77.8 35 22.2 10 بيهنا وبني الأمهية  ط. اخلل6.3

7.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ية

أمه أ
 

 * 3 82.2 37 17.8 8 .ال تعرب عن القمية املرتتبة عن نتاجئ البحث7.1

 -  4 91.1 41 8.9 4 . اعتبار قةل ادلراسات السابقة مهنا 7.2

 -  4 91.1 41 8.9 4 . مل حتدد اجلهات املس تفيدة 7.3

 *** 1 66.7 30 33.3 15 . املبالغة فهيا 7.4

 ** 2 80 36 20 9 . تضميهنا أأمهيات جزئية7.5

8.
   

 
 

ت 
جد

 و
ا ن

ث 
بح

ل  ا
ض

رو
ف

 

 * 3 84.4 38 15.6 7 . الالزتام بصياغهتا رمغ عدم احلاجة لها8.1

 -  4 97.8 44 2.2 1 داللهتا. عدم حتديد نس بة 8.2

 ** 2 80 36 20 9 . صياغة الفروض اال حصائية بشلك بديل، واختبارها 8.3

 -  4 97.8 44 2.2 1 . تضمني فرضيتني يف فرضة واحد8.4

 ** 1 73.3 33 26.7 12 . ال توحض العالقة بني متغريات البحث 8.5

9.
   

 
 

ث
بح

ل  ا
ود

حد
 

 **** 1 31.1 14 68.9 31 الختيارها . ال تتضمن مربرات 9.1

 **** 2 53.3 24 46.7 21 . تتضمن نوع العينة، مثل: مت اختيار عينة عشوائية... 9.2

 *** 3 64.4 29 35.6 16 . حتديد حدود وحضت يف العنوان 9.3

. تضمني حدود حملتوى غري مناسب، مثل: دراسة أأثر  9.4

أأكرث يف وحدة تدريس ية متغري مس تقل عىل متغريين اتبعني أأو 

 أأو وحدتني 
3 6.7 42 93.3 4  - 

دارات  9.5 . مل تتضمن احلدود املاكنية. مثل: احملافظات، أأو ا 

 التعلمي
3 6.7 42 93.3 4  - 

10
اته 

ري
متغ

 و
ث

بح
ل  ا

ت
حا

طل
ص

. م
 

. تسمية املتغريات يف البحوث التجريبية وش بة التجريبية  10.1

 ابملصطلحات
30 66.7 15 33.3 1 **** 

 -  5 93.3 42 6.7 3 . ال تشمل مصطلحات البحث متغرياته 10.2

سرتاتيجية قامئة 10.3 . مل تعرف ا جرائياا بشلك اكمةل، مثل: ا 

سرتاتيجية مث اذلاكءات  عىل اذلاكءات املتعددة، بل عرفت ا 

 املتعددة فقط
3 6.7 42 93.3 5  - 

 **** 2 46.7 21 53.3 24 تعريفني . التوسع يف تعريف مصطلحات البحث بأأكرث من 10.4

 **** 3 53.3 24 46.7 21 . الرجوع ملصادر غري أأصيةل، مثل: ادلراسات السابقة  10.5

 * 4 84.4 38 15.6 7 . اقتباس تعريفات ال تتوافق مع تعريف الباحث اال جرايئ10.6

 -  6 95.6 43 4.4 2 . مل تعرف ا جرائياا 10.7

11
ري

نظ
ل  ا

ار
ال ط

. ا
 

يراد عناوين ليس لها عالقة مبارشة مبوضوع البحث11.1  **** 5 51.1 23 48.9 22 . ا 

هامل جممتع البحث 11.2  **** 2 42.2 19 57.8 26 . ا 

 ** 9 75.6 34 24.4 11. افتقار الرتتيب املنطقي التفاق أأو اختالف الآراء، مثل: 11.3
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 اتفاق مرجع قدمي مع مرجع حديث يف رأأي ما

 **** 4 48.9 22 51.1 23 . مل يتحقق الاتزان يف مك الكتابة بني املتغريات11.4

. تعريف املهارة ابلقدرة، واملهارة ابملهارة، والطريقة 11.5

 ابلطريقة 
12 26.7 33 73.3 8 ** 

 **** 1 35.6 16 64.4 29 . املبالغة يف مك الاقتباسات يف اال طار النظري للبحث11.6

. نقل وصف احلداثة من مرجع قدمي مر عليه س نوات 11.7

سرتاتيجية   لنظرية ما أأو ا 
13 28.9 32 71.1 7 ** 

طالق أأسلوب التدريس عىل طريقته أأو العكس 11.8  -  11 91.1 41 8.9 4 . ا 

. مفاهمي البحث غري موحدة، مثل: الطالب والتالميذ، 11.9

 الفصل والصف... 
13 28.9 32 71.1 7 ** 

طالق مفهوم الفصل ادلرايس عىل الصف ادلرايس 11.10 . ا 

 أأو العكس 
4 8.9 41 91.1 11  - 

. تسمية الاسرتاتيجية التدريس ية أأو طريقته، ابلربانمج  11.11

 أأو املدخل التدريس  
8 17.8 37 82.2 10 * 

 **** 6 53.3 24 46.7 21 . الرتكزي بشلك كبري عىل مراجع حمدودة11.12

. ال تظهر خشصية الباحث يف اال طار النظري بشلك 11.13

 واحض
24 53.3 21 46.7 3 **** 

12
قة 

ساب
ل  ا

ت
سا

دلرا
. ا

 

 **** 2 57.8 26 42.2 19 . رسدها دون توظيف12.1

 *** 3 62.2 28 37.8 17 .ال يعمتد عىل طريقة موحدة يف ترتيهبا 12.2

 ** 4 80 36 20 9 . اقتباسها من مراجع اثنوية 12.3

 **** 1 26.7 12 73.3 33 س نوات فأأكرث(10.الرجوع دلراسات قدمية )12.4

 ** 4 80 36 20 9 .ال ترتبط بأأس ئةل البحث12.5

13
اته 

راء
ج

 وا 
ث

بح
ل  ا

هنج
. م

 

الس تخدام املهنج الوصفي يف مجع اال طار النظري   .التربير13.1

 للبحث، وتصممي أأدواته 
20 44.4 25 55.6 2 **** 

. اس تخدام املهنج التجرييب، أأو ش به التجرييب، أأو 13.2

جابة عن سؤال غري حبيث "ما الربانمج...، أأو ما  الوصفي لال 

 اال سرتاتيجية... 
25 55.6 20 44.4 1 **** 

.اس تخدام تصممي اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( ملقارنة 13.3

 برانمج مع مهنج
9 20 36 80 3 ** 

بقاء ا جراءات البحث بصياغة اخلطة يف املس تقبل13.4  -  4 95.6 43 4.4 2 .ا 

14
ته

عين
 و

ث
بح

ل  ا
متع

جم  .
 

 ** 5 75.6 34 24.4 11 .مل يُصف جممتع البحث بشلك واحض14.1

 **** 1 40 18 60 27 توثق مصادر معلومات جممتع البحث .مل14.2

مجموعات غري متاكفئة يف املهنج التجرييب وش بة  .اختيار14.3

 التجرييب، يف العدد، أأو املاكن، أأو املعمل، أأو املادة املقدمة
17 37.8 28 62.2 3 *** 

 ** 6 80 36 20 9 .مل توصف طريقة اختيار عينة البحث بشلك واحض14.4

 *** 4 68.9 31 31.1 14 . عدم ضبط مجيع متغريات البحث يف املهنج التجرييب 14.5

. اس تخدام العينة العشوائية يف البحوث التجريبية وش به  14.6

 التجريبية 
21 46.7 24 53.3 2 **** 

. اختيار عنرص لعينة البحث خيالف عنرص جممتعه، مثل:  14.7

 اختيار مدارس وجممتع البحث طالب 
0 0 45 100 7  - 

15 . ت  
دوا

أ أ

ث 
بح

ل ا

ده 
موا

و
 

 -  5 93.3 42 6.7 3 تُصف بشلك دقيق .مل15.1
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 ** 1 73.3 33 26.7 12 . الاكتفاء بقياس صدق واحد لأدوات البحث15.2

متوسط زمن الاختبار جبمع الوقت اذلي  .حساب15.3

آخر طالب مث يقسم عىل اثنني.  اس تغرقه أأول طالب وأ
12 26.7 33 73.3 1 ** 

.تسمية التطبيق القبيل والبعدي لالختبار ابالختبار  15.4

 القْبيل والاختبار البْعدي 
12 26.7 33 73.3 1 ** 

القوامئ من أأدوات البحث، مثل: قامئة املهارات أأو   .اعتبار15.5

 املعايري... 
6 13.3 39 86.7 3 * 

. اعتبار مواد البحث من أأدواته، مثل: دليل املعمل،  15.6

 والطالب، والربانمج التدرييب 
5 11.1 40 88.9 4 * 

. تطبيق اختبار همارات التفكري عىل الكتابة اال بداعية  15.7

 ابيق همارات التفكري.وينطبق عىل ذكل 
8 17.8 37 82.2 2 * 

16
ث 

بح
ل  ا

ت
اءا

جر
. ا 

جئه 
نتا و

 

 * 3 86.7 39 13.3 6 .ا غفال رشح ا جراءات البحث بشلك تفصييل16.1

 **** 1 60 27 40 18 . ضعف الربط بني نتاجئ البحث وادلراسات السابقة.  16.2

الرئيسة يف . الاكتفاء بعرض نتاجئ احملاور أأو املهارات 16.3

 نتاجئ البحث دون عرض احملاور أأو املهارات الفرعية
10 22.2 35 77.8 2 ** 

17
ه  

يات
ص و

 وت
ث

بح
ل  ا

اجئ
نت  

ص
لخ

. م

اته 
وق

ومع
 

 * 5 88.9 40 11.1 5 .ال ترتبط توصيات البحث بنتاجئه 17.1

 ** 2 73.3 33 26.7 12 . التوصية بتعممي نتاجئ البحث وعينته قصدية17.2

 * 4 86.7 39 13.3 6 .اخللط بني توصيات البحث ومقرتحاته 17.3

 *** 1 68.9 31 31.1 14 .ال تُدمع نتاجئ البحث يف معظمها بنتاجئ ادلراسات السابقة 17.4

 ** 3 77.8 35 22.2 10 .اقرتاح دراسات ليس لها عالقة مبتغريات البحث17.5

18
ث

بح
ل  ا

جع
مرا

 .
 

لهيا  . ذكر بعض املراجع يف 18.1 قامئة مراجع البحث ومل يرجع ا 

 الباحث يف متنه. 
22 48.9 23 51.1 2 **** 

 ** 3 75.6 34 24.4 11 .مل يورد مراجع مت الاقتباس مهنا يف منت البحث18.2

ىل مراجع قدمية ملوضوعات متجددة تغريت 18.3 .الرجوع ا 

 مفاهميها
27 60 18 40 1 **** 

19
ث

بح
ل  ا

ق
الح

. م
 

 -  4 100 45 0 0 ترق  .مل19.1

 ** 2 71.1 32 28.9 13 .ال تكتب الأسامء الثالثية يف قامئة احملمكني19.2

 ** 3 75.6 34 24.4 11 . معل ملحق للأداة قبل التحكمي19.3

. ذكر أأسامء احملمكني لأدوات البحث بشلك مجمل، دون 19.4

 توضيح الأدوات اليت حمكها لك مهنم 
28 62.2 17 37.8 1 **** 

 3237 28.07 1263 1263 مجموع الأخطاء
7

1.93 
  

 ( غري شائع، )*( شائع إىل حد ما، )**( شائع، )***( شائع بشكل كبري، )****( شائع بشكل كبري جًدا-)

(  7( خطأ شائع، و)27( خطأ شائع إىل حد ما، و)14خطأ غري شائع، و) (24) يتضح أن هناك  ( 4)من اجلدول 
( خطأ شائع بشكل كبري جًدا، وقد بلغت األخطاء الشائعة ابختالف درجات شيوعها  28شائعة بشكل كبري، و)أخطاء 

( خطأ، وهذه النتائج تتفق يف وجود األخطاء يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس مع دراسة معوض  76)
 (. 2010وعيد )
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( كما يلي  %40( خطأ، بنسبة شيوع أكب من )28لغ عددها )وكانت األخطاء الشائعة بشكل كبري جًدا والبا  
 مرتبة ترتيًبا تنازلًيا: 

الرجوع إىل مراجع  ، و ذكر أمساء احملكمني ألدوات البحث بشكل جممل دون توضيح األدوات اليت حكمها كل منهم 
،  رجع إليها الباحث يف متنه ذكر بعض املراجع يف قائمة مراجع البحث ومل ي ، و قدمية ملوضوعات متجددة تغريت مفاهيمها 

مل  ، و استخدام العينة العشوائية يف البحوث التجريبية وشبه التجريبية ، و ضعف الربط بني نتائج البحث والدراسات السابقةو 
، واستخدام املنهج التجرييب أو شبه التجرييب أو الوصفي لإلجابة عن سؤال غري حبثي  توثق مصادر معلومات جمتمع البحث

مج..."، أو "ما اإلسرتاتيجية..."، والتبير الستخدام املنهج الوصفي يف مجع اإلطار النظري للبحث وتصميم  "ما البان
سنوات فأكثر(، وسرد الدراسات السابقة دون توظيفها، وال تظهر شخصية الباحث يف  10أدواته، والرجوع لدراسات قدمية )

اجع حمدودة يف اإلطار النظري، واملبالغة يف كم االقتباسات يف  اإلطار النظري بشكل واضح، والرتكيز بشكل كبري على مر 
اإلطار النظري للبحث، ومل يتحقق االتزان يف كم الكتابة بني املتغريات، وإمهال جمتمع البحث يف اإلطار النظري، وإيراد  

بقة، والتوسع يف تعريف  عناوين ليس هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث، والرجوع ملصادر غري أصيلة مثل: الدراسات السا
مصطلحات البحث أبكثر من تعريفني، وتسمية املتغريات يف البحوث التجريبية وشبة التجريبية ابملصطلحات، وتضمني  
احلدود نوع العينة مثل: مت اختيار عينة عشوائية...، وال تتضمن احلدود مبرات الختيارها، ومطابقة أهداف البحث  

ث أسئلة غري حبثية ميكن اإلجابة عنها من خالل اإلطار النظري واإلجراءات، مثل: ما  ألسئلته، وتضمني أسئلة البح
(  4مهارات، ما صورة البانمج، ومل تبدأ مشكلة البحث من حيث انتهت مقدمته، واملقدمة مطولة تطوياًل مماًل أكثر من )

ج مجيع أسئلة البحث، وحيتوي العنوان على  صفحات، ومل تتطرق املقدمة جملتمع البحث، وال يتضمن املستخلص إشارة لنتائ
(،  2011( كلمة، ويتضمن العنوان كلمات متكررة، وهذه النتائج اتفقت مجيعها مع ما توصل إليه حسن )20أكثر من )

 (. 2007وأورده كوجك )
% إىل أقل من  30( أخطاء، واليت بلغت نسبة تكرارها من )7الشائعة بشكل كبري، والبالغ عددها ) واألخطاء

 %( مرتبة ترتيًبا تنازلًيا كما يلي: 40
،  عدم ضبط مجيع متغريات البحث يف املنهج التجرييب، و ال تُدعم نتائج البحث يف معظمها بنتائج الدراسات السابقة 

ال يعتمد  ، و قدمة اختيار جمموعات غري متكافئة يف املنهج التجرييب وشبة التجرييب يف العدد أو املكان أو املعلم أو املادة املو 
تتضمن أسئلة ال  األمهية، و  املبالغة يف ، و حتديد حدود وضحت يف العنوان الدراسات السابقة، و  على طريقة موحدة يف ترتيب 

 (. 2017، وهذا توافق مع توصل إليه ذبيحي )ترتبط مبشكلة البحث 
%( مرتبة ترتيًبا  30% إىل أقل من 20( خطأ، واليت تراوحت نسبتها بني )27كما أن األخطاء الشائعة، والبالغة )  

 تنازلًيا كما يلي: 
االكتفاء بعرض  ، و اقرتاح دراسات ليس هلا عالقة مبتغريات البحث، و مل يورد مراجع مت االقتباس منها يف منت البحث   

ق القبلي والبعدي  تسمية التطبي، و نتائج احملاور أو املهارات الرئيسة يف نتائج البحث دون عرض احملاور أو املهارات الفرعية 
حساب متوسط زمن االختبار جبمع الوقت الذي استغرقه أول طالب وآخر  ، و لالختبار ابالختبار القْبلي واالختبار البْعدي 

مل توصف طريقة اختيار عينة البحث بشكل  ، و االكتفاء بقياس صدق واحد ألدوات البحث ، و طالب مث يقسم على اثنني 
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،  استخدام تصميم اجملموعتني )الضابطة والتجريبية( ملقارنة برانمج مع منهج ، و كل واضحمل ُيصف جمتمع البحث بش، و واضح
مفاهيم البحث غري موحدة،  ، و من مراجع اثنوية مصطلحات البحث اقتباس، و أبسئلة البحث الدراسات السابقة ال ترتبط و 

،  عليه سنوات لنظرية ما أو إسرتاتيجية نقل وصف احلداثة من مرجع قدمي مر ، و الفصل والصفو  مثل: الطالب والتالميذ 
افتقار الرتتيب املنطقي التفاق أو اختالف اآلراء، مثل: اتفاق  ، و واملهارة ابملهارة، والطريقة ابلطريقة ، تعريف املهارة ابلقدرةو 

بديل   صياغة الفروض اإلحصائية بشكل، و ال توضح العالقة بني متغريات البحث ، و مرجع قدمي مع مرجع حديث يف رأي ما 
ال يتضح املنهج أو املناهج اليت   أهداف البحث وأمهيته، و اخللط بني ، و أمهيات جزئية  أمهية البحث  تضمني ، و واختبارها

عمل ملحق لألداة  ، و مثل: عدم..  ة مشكلة البحثاستخدام كلمات اجلزم عند صياغ أسئلة البحث، و  تستخدم لإلجابة عن 
يتضمن   ال ، و التوصية بتعميم نتائج البحث وعينته قصدية  ، ويف قائمة احملكمني  ال تكتب األمساء الثالثية  ، وقبل التحكيم

، وقد اتفق معظم هذه  مفهوم: برانمج تدريسيالعنوان يتضمن ، و طريقة اختيار عينة البحث أو حجمهامستخلص البحث 
 (. 2011األخطاء مع ما توصل إليه عبدالفتاح )

(  % 20إىل أقل من  %10( خطأ، واليت تراوحت نسبة شيوعها من )14األخطاء الشائعة إىل حد ما والبالغة )  
 كانت كما يلي مرتبة ترتيًبا تنازلًيا وفق درجة شيوعها كما يلي: 

ة أسئلة البحث  عنون و  ،يف فقرة تقريرية مشكلة البحث الباحث  مل يبلورو  ،من املبرات املوضوعية مشكلة البحث  خلو
،  رغم عدم احلاجة هلا  ة فروض البحث االلتزام بصياغو ه، عن القيمة املرتتبة عن نتائج أمهية البحث ال تعب و  ابلتساؤالت،

  تسمية االسرتاتيجية التدريسية أو طريقته و ،ال تتوافق مع تعريف الباحث اإلجرائي يف مصطلحات البحث اقتباس تعريفات و 
،  أدوات البحث، مثل: قائمة املهارات أو املعايري... اعتبار القوائم من ، و ابلبانمج أو املدخل التدريسييف اإلطار النظري 

تطبيق اختبار مهارات التفكري على الكتابة  ، و اعتبار مواد البحث من أدواته، مثل: دليل املعلم، والطالب والبانمج التدرييب و 
تبط توصيات  ال تر ، و إغفال شرح إجراءات البحث بشكل تفصيلي ، و وينطبق على ذلك ابقي مهارات التفكري  اإلبداعية 

(، وأوردها  2011، ومعظم هذه األخطاء توصل إليها عبدالفتاح )اخللط بني توصيات البحث ومقرتحاته، و البحث بنتائجه
 (. 2007كوجك )

 اإلجابة عن السؤال الثاين:  
املناهج وطرق  ما األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص ولإلجابة عن السؤال الثان والذي ينص على: "

" بعد مجع آراء أعضاء هيئة تدريس بكلية الرتبية جامعة  التدريس العامة جبامعة امللك خالد كما يراها أعضاء هيئة التدريس؟ 
امللك خالد من املشرفني واملناقشني على أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس العامة كانت النتائج كما يف  

 اجلدول اآليت: 
 ( الأخطاء الشائعة يف أأطروحات ادلكتوراه ختصص املناجه وطرق التدريس العامة جبامعة املكل خادل كام يراها أأعضاء هيئة التدريس 5جدول )

وحة
ألطر

صر ا
عنا

 

 األخطاء الشائعة 
 غري شائع 

شائع إىل حد 
 ما 

 شائع 
شائع بشكل  

 كبري
شائع بشكل  
 كبري جًدا

متوسط الشيوع  
 ومستواه 

الرتتيب  
وفق 

عناصر  
 املستوى  % % ت % ت % ت % ت % ت األطروحة
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1.
     

حث
ن الب

عنوا
 

.حيتوي على اختصارات، مثل:  1.1
(TRIZ) 

1 0.003 8 0.067 3 0.042 5 0.097 1 0.025 23.3 ** 3 

 2 ** 26.1 0.025 1 0.058 3 0.167 12 0.008 1 0.003 1 .يتضمن مفهوم: برانمج تدريسي 1.2
. يتضمن كلمات أجنبية، مثل: 1.3

 4 ** 21.1 0.025 1 0.058 3 0.083 6 0.033 4 0.011 4 إمييل، تكنلوجيا 

 5 * 17.2 0.000 0 0.058 3 0.014 1 0.092 11 0.008 3 . يتضمن كلمات متكررة  1.4
 1 ** 29.4 0.025 1 0.175 9 0.069 5 0.025 3 0.000 0 ( كلمة20. حيتوي على أكثر من )1.5

2.
     

حث 
ص الب

تخل
مس

 

 1 *** 31.1 0.175 7 0.058 3 0.042 3 0.033 4 0.003 1 .تسميته ابمللخص 2.1
 5 *  17.2 0.050 2 0.000 0 0.028 2 0.083 10 0.011 4 . ال يتضمن منهج البحث 2.2
 4 *  18.9 0.050 2 0.000 0 0.069 5 0.058 7 0.011 4 .ال يتضمن جمتمع البحث2.3
.ال يتضمن طريقة اختيار عينة  2.4

 2 ** 23.3 0.100 4 0.019 1 0.056 4 0.050 6 0.008 3 البحث أو حجمها 

. ال يتضمن اإلشارة لنتائج مجيع 2.5
 3 ** 20.0 0.000 0 0.097 5 0.042 3 0.050 6 0.011 4 أسئلة البحث

3.
     

حث 
ة الب

قدم
م

 

. مل ينتقل فيها الباحث من العام إىل 3.1
 2 ** 23.3 0.000 0 0.078 4 0.097 7 0.058 7 0.000 0 اخلاص 

 3 ** 22.8 0.100 4 0.000 0 0.069 5 0.050 6 0.008 3 . مل تتطرق جملتمع البحث3.3
( 4. مطولة تطوياًل مماًل، أكثر من )3.4

 صفحات
0 0.000 2 0.017 9 0.125 4 0.078 3 0.075 29.4 ** 1 

. خمتصرة اختصارًا خماًل، أقل من 3.5
 صفحتني 

7 0.019 7 0.058 3 0.042 1 0.019 0 0.000 13.9  * 4 

4.
     

حث 
 الب

كلة
مش

 

 2 ** 24.4 0.025 1 0.117 6 0.028 2 0.075 9 0.000 0 . مل تبدأ من حيث انتهت املقدمة 4.1
 5 * 18.9 0.025 1 0.039 2 0.069 5 0.042 5 0.014 5 . اعتمادها على رأي الباحث فقط4.2
 4 ** 22.2 0.025 1 0.039 2 0.083 6 0.075 9 0.000 0 . خلوها من املبرات املوضوعية4.3
. استخدام كلمات اجلزم عند 4.4

 صياغتها مثل: عدم... 
3 0.008 3 0.025 3 0.042 7 0.136 2 0.050 26.1 ** 1 

 3 ** 23.9 0.050 2 0.097 5 0.014 1 0.075 9 0.003 1 . مل يبلورها الباحث يف فقرة تقريرية 4.5

5.
     

حث 
 الب

سئلة
أ

 

 2 ** 22.8 0.075 3 0.058 3 0.056 4 0.025 3 0.014 5 .عنونتها بتساؤالت البحث  5.1
. ال يتضح املنهج أو املناهج اليت  5.2

 تستخدم لإلجابة عنها 
6 0.017 4 0.033 5 0.069 3 0.058 0 0.000 17.8  * 4 

. تضمينها أسئلة مل جيب عنها، 5.3
 مثل: السؤال الرئيس 

5 0.014 3 0.025 5 0.069 3 0.058 2 0.050 21.7 ** 3 

. تضمينها أسئلة غري حبثية؛ ميكن 5.4
اإلجابة عنها من خالل اإلطار 
النظري واإلجراءات، مثل: ما  

2 0.006 4 0.033 4 0.056 6 0.117 3 0.075 28.6 ** 1 
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 مهارات، ما صورة البانمج 

. تتضمن أسئلة ال ترتبط مبشكلة 5.5
 5 * 10.6 0.000 0 0.000 0 0.042 3 0.033 4 0.031 11 البحث 

6.
     

ف 
هدا

أ حث 
الب

 

 3 * 16.7 0.000 0 0.039 2 0.056 4 0.058 7 0.014 5 . ال ترتبط بنتائج البحث6.1
 2 ** 24.4 0.050 2 0.078 4 0.083 6 0.025 3 0.008 3 . مطابقتها ألسئلة البحث 6.2
 1 *** 32.2 0.125 5 0.097 5 0.083 6 0.017 2 0.000 0 .اخللط بينها وبني األمهية 6.3

7.
     

حث
 الب

مهية
أ

 

.ال تعب عن القيمة املرتتبة عن نتائج 7.1
 البحث 

1 0.003 3 0.025 8 0.111 4 0.078 2 0.050 26.7 ** 3 

 4 ** 25.6 0.075 3 0.058 3 0.097 7 0.017 2 0.008 3 . اعتبار قلة الدراسات السابقة منها 7.2
 5 ** 24.4 0.050 2 0.078 4 0.056 4 0.058 7 0.003 1 . مل حتدد اجلهات املستفيدة 7.3
 1 *** 30.6 0.050 2 0.156 8 0.083 6 0.017 2 0.000 0 . املبالغة فيها 7.4
 2 ** 29.4 0.100 4 0.117 6 0.042 3 0.033 4 0.003 1 . تضمينها أمهيات جزئية 7.5

8.
     

دت
 وج

 إن
حث

ض الب
فرو

 

. االلتزام بصياغتها رغم عدم احلاجة 8.1
 1 *** 30.0 0.125 5 0.097 5 0.028 2 0.050 6 0.000 0 هلا

 4 ** 20.6 0.000 0 0.078 4 0.083 6 0.033 4 0.011 4 . عدم حتديد نسبة داللتها 8.2
. صياغة الفروض اإلحصائية بشكل 8.3

 بديل، واختبارها 
1 0.003 1 0.008 10 0.139 6 0.117 0 0.000 26.7 ** 2 

 5 * 18.9 0.000 0 0.078 4 0.028 2 0.075 9 0.008 3 . تضمني فرضيتني يف فرضة واحد 8.4
. ال توضح العالقة بني متغريات  8.5

 البحث 
1 0.003 4 0.033 10 0.139 3 0.058 0 0.000 23.3 ** 3 

 3 ** 28.3 0.075 3 0.058 3 0.139 10 0.008 1 0.003 1 . ال تتضمن مبرات الختيارها 9.1 

9.  
حث

 الب
دود

ح
 

. تتضمن نوع العينة، مثل: مت اختيار 9.2
 عينة عشوائية... 

0 0.000 1 0.008 8 0.111 2 0.039 7 0.175 33.3 *** 1 

 2 *** 32.2 0.150 6 0.058 3 0.097 7 0.017 2 0.000 0 . حتديد حدود وضحت يف العنوان 9.3
. تضمني حدود حملتوى غري 9.4

مناسب، مثل: دراسة أثر متغري  
مستقل على متغريين اتبعني أو أكثر 

 يف وحدة تدريسية أو وحدتني 

3 0.008 2 0.017 6 0.083 4 0.078 3 0.075 26.1 ** 4 

. مل تتضمن احلدود املكانية. مثل: 9.5
 احملافظات، أو إدارات التعليم 

3 0.008 3 0.025 3 0.042 9 0.175 0 0.000 25.0 ** 5 

10
ت 

حا
صطل

. م
رياته 

ومتغ
ث 

لبح
ا

 

. تسمية املتغريات يف البحوث 10.1
التجريبية وشبة التجريبية  

 ابملصطلحات 
0 0.000 4 0.033 7 0.097 6 0.117 1 0.025 27.2 ** 3 

 5 ** 22.2 0.000 0 0.078 4 0.111 8 0.025 3 0.008 3. ال تشمل مصطلحات البحث  10.2
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 متغرياته 
. مل تعرف إجرائًيا بشكل كاملة، 10.3

مثل: إسرتاتيجية قائمة على 
الذكاءات املتعددة، بل عرفت 

إسرتاتيجية مث الذكاءات املتعددة 
 فقط

1 0.003 4 0.033 6 0.083 6 0.117 1 0.025 26.1 ** 4 

. التوسع يف تعريف مصطلحات 10.4
 البحث أبكثر من تعريفني 

0 0.000 1 0.008 6 0.083 8 0.156 3 0.075 32.2 *** 2 

. الرجوع ملصادر غري أصيلة، مثل: 10.5
 الدراسات السابقة  

0 0.000 4 0.033 2 0.028 7 0.136 5 0.125 32.2 *** 2 

. اقتباس تعريفات ال تتوافق مع 10.6
 1 *** 32.8 0.150 6 0.097 5 0.069 5 0.008 1 0.003 1 تعريف الباحث اإلجرائي 

 6 * 16.1 0.000 0 0.058 3 0.028 2 0.058 7 0.017 6 . مل تعرف إجرائياً 10.7

11
ري

لنظ
ار ا

إلط
. ا

 

. إيراد عناوين ليس هلا عالقة  11.1
 مباشرة مبوضوع البحث

3 0.008 7 0.058 2 0.028 6 0.117 0 0.000 21.1 ** 9 

 8 ** 26.1 0.050 2 0.117 6 0.028 2 0.067 8 0.000 0 . إمهال جمتمع البحث  11.2
. افتقار الرتتيب املنطقي التفاق أو 11.3

اختالف اآلراء، مثل: اتفاق مرجع  
 قدمي مع مرجع حديث يف رأي ما 

0 0.000 3 0.025 9 0.125 5 0.097 1 0.025 27.2 ** 7 

. مل يتحقق االتزان يف كم الكتابة 11.4
 بني املتغريات 

0 0.000 2 0.017 8 0.111 8 0.156 0 0.000 28.3 ** 5 

. تعريف املهارة ابلقدرة، واملهارة  11.5
 ابملهارة، والطريقة ابلطريقة 

0 0.000 4 0.033 5 0.069 8 0.156 1 0.025 28.3 ** 5 

. املبالغة يف كم االقتباسات يف 11.6
 اإلطار النظري للبحث

1 0.003 1 0.008 2 0.028 8 0.156 6 0.150 34.4 *** 2 

. نقل وصف احلداثة من مرجع  11.7
قدمي مر عليه سنوات لنظرية ما أو 

 إسرتاتيجية 
0 0.000 5 0.042 5 0.069 6 0.117 2 0.050 27.8 ** 6 

. إطالق أسلوب التدريس على 11.8
 طريقته أو العكس 

0 0.000 5 0.042 4 0.056 8 0.156 1 0.025 27.8 ** 6 

. مفاهيم البحث غري موحدة،  11.9
مثل: الطالب والتالميذ، الفصل  

 والصف... 
0 0.000 5 0.042 4 0.056 6 0.117 3 0.075 28.9 ** 4 

. إطالق مفهوم الفصل الدراسي 11.10
 على الصف الدراسي أو العكس 

0 0.000 7 0.058 4 0.056 5 0.097 2 0.050 26.1 ** 8 
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. تسمية االسرتاتيجية التدريسية 11.11
أو طريقته، ابلبانمج أو املدخل 

 التدريسي  
1 0.003 4 0.033 3 0.042 7 0.136 3 0.075 28.9 ** 4 

. الرتكيز بشكل كبري على مراجع 11.12
 3 ** 29.4 0.050 2 0.156 8 0.069 5 0.017 2 0.003 1 حمدودة

. ال تظهر شخصية الباحث يف 11.13
 اإلطار النظري بشكل واضح

0 0.000 0 0.000 3 0.042 12 0.233 3 0.075 35.0 *** 1 

12
بقة 

لسا
ت ا

راسا
 الد

.
 

 1 *** 33.9 0.175 7 0.097 5 0.056 4 0.008 1 0.003 1 ها. سردها دون توظيف12.1
.ال يعتمد على طريقة موحدة يف 12.2

 ترتيبها 
3 0.008 5 0.042 4 0.056 4 0.078 2 0.050 23.3 ** 5 

 2 *** 33.3 0.150 6 0.097 5 0.069 5 0.017 2 0.000 0 . اقتباسها من مراجع اثنوية 12.3
.الرجوع لدراسات قدمية 12.4
 سنوات فأكثر(10)

0 0.000 3 0.025 5 0.069 9 0.175 1 0.025 29.4 ** 3 

 4 ** 25.6 0.025 1 0.097 5 0.097 7 0.033 4 0.003 1 .ال ترتبط أبسئلة البحث12.5

13
ءاته 

جرا
ث وإ

لبح
ج ا

منه
 .

 

.التبير الستخدام املنهج الوصفي 13.1
يف مجع اإلطار النظري للبحث، 

 وتصميم أدواته 
0 0.000 4 0.033 4 0.056 6 0.117 4 0.100 30.6 *** 2 

. استخدام املنهج التجرييب، أو 13.2
شبه التجرييب، أو الوصفي لإلجابة  

عن سؤال غري حبثي "ما 
 البانمج...، أو ما اإلسرتاتيجية... 

0 0.000 3 0.025 5 0.069 6 0.117 4 0.100 31.1 *** 1 

.استخدام تصميم اجملموعتني 13.3
)الضابطة والتجريبية( ملقارنة برانمج 

 مع منهج 
2 0.006 4 0.033 7 0.097 3 0.058 3 0.075 26.9 ** 3 

.إبقاء إجراءات البحث بصياغة  13.4
 اخلطة يف املستقبل 

4 0.011 4 0.033 4 0.056 6 0.117 0 0.000 21.7 ** 4 
14

ينته 
 وع

حث
ع الب

جمتم
 .

 

.مل ُيصف جمتمع البحث بشكل 14.1
 واضح

1 0.003 7 0.058 6 0.083 4 0.078 0 0.000 22.2 ** 6 

.مل توثق مصادر معلومات جمتمع  14.2
 البحث 

1 0.003 2 0.017 6 0.083 8 0.156 1 0.025 28.3 ** 3 

.اختيار جمموعات غري متكافئة يف 14.3
املنهج التجرييب وشبة التجرييب، يف 

العدد، أو املكان، أو املعلم، أو  
 املادة املقدمة 

1 0.003 8 0.067 5 0.069 4 0.078 0 0.000 21.7 ** 7 

 4 ** 24.4 0.000 0 0.058 3 0.153 11 0.033 4 0.000 0.مل توصف طريقة اختيار عينة 14.4
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 البحث بشكل واضح
. عدم ضبط مجيع متغريات 14.5

 2 ** 28.9 0.000 0 0.175 9 0.097 7 0.017 2 0.000 0 البحث يف املنهج التجرييب 

. استخدام العينة العشوائية يف  14.6
 1 *** 30.6 0.075 3 0.156 8 0.042 3 0.033 4 0.000 0 البحوث التجريبية وشبه التجريبية 

. اختيار عنصر لعينة البحث  14.7
خيالف عنصر جمتمعه، مثل: اختيار 

 مدارس وجمتمع البحث طالب
4 0.011 1 0.008 6 0.083 7 0.136 0 0.000 23.9 ** 5 

15
واده

 وم
حث

 الب
وات

. أد
 

 4 ** 27.2 0.050 2 0.078 4 0.125 9 0.017 2 0.003 1 .مل ُتصف بشكل دقيق15.1
. االكتفاء بقياس صدق واحد  15.2

 ألدوات البحث
0 0.000 5 0.042 6 0.083 3 0.058 4 0.100 28.3 ** 2 

.حساب متوسط زمن االختبار  15.3
جبمع الوقت الذي استغرقه أول 

طالب وآخر طالب مث يقسم على 
 اثنني. 

0 0.000 6 0.050 5 0.069 4 0.078 3 0.075 27.2 ** 4 

التطبيق القبلي والبعدي  .تسمية15.4
لالختبار ابالختبار القْبلي واالختبار 

 البْعدي 
0 0.000 4 0.033 5 0.069 6 0.117 3 0.075 29.4 ** 1 

.اعتبار القوائم من أدوات البحث، 15.5
 مثل: قائمة املهارات أو املعايري... 

1 0.003 3 0.025 6 0.083 6 0.117 2 0.050 27.8 ** 3 

. اعتبار مواد البحث من أدواته،  15.6
مثل: دليل املعلم، والطالب،  

 والبانمج التدرييب 
3 0.008 2 0.017 5 0.069 6 0.117 2 0.050 26.1 ** 5 

. تطبيق اختبار مهارات التفكري  15.7
على الكتابة اإلبداعية وينطبق على 

 ذلك ابقي مهارات التفكري.
1 0.003 4 0.033 6 0.083 7 0.136 0 0.000 25.6 ** 6 

16
جه 

ونتائ
ث 

لبح
ت ا

راءا
 إج

.
 

.إغفال شرح إجراءات البحث 16.1
 بشكل تفصيلي 

0 0.000 4 0.033 7 0.097 7 0.136 0 0.000 26.7 ** 2 

. ضعف الربط بني نتائج البحث 16.2
 والدراسات السابقة.  

1 0.003 3 0.025 5 0.069 8 0.156 1 0.025 27.8 ** 1 

. االكتفاء بعرض نتائج احملاور أو 16.3
املهارات الرئيسة يف نتائج البحث 

دون عرض احملاور أو املهارات 
 الفرعية 

1 0.003 5 0.042 5 0.069 6 0.117 1 0.025 25.6 ** 3 

17 . ملخ ص  ئج  
نتا لبح 
ا

ث  وص 
وت

ايته  عوق 
وم  3 ** 26.7 0.000 0 0.175 9 0.042 3 0.050 6 0.000 0.ال ترتبط توصيات البحث 17.1 اته 
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 بنتائجه 
. التوصية بتعميم نتائج البحث 17.2

 1 *** 30.6 0.050 2 0.175 9 0.056 4 0.025 3 0.000 0 وعينته قصدية 

.اخللط بني توصيات البحث 17.3
 4 ** 23.3 0.000 0 0.156 8 0.042 3 0.025 3 0.011 4 ومقرتحاته 

.ال ُتدعم نتائج البحث يف 17.4
 معظمها بنتائج الدراسات السابقة  

1 0.003 4 0.033 3 0.042 10 0.194 0 0.000 27.2 ** 2 

.اقرتاح دراسات ليس هلا عالقة 17.5
 مبتغريات البحث

1 0.003 4 0.033 4 0.056 9 0.175 0 0.000 26.7 ** 3 

18
حث

ع الب
راج

. م
 

. ذكر بعض املراجع يف قائمة 18.1
مراجع البحث ومل يرجع إليها  

 الباحث يف متنه. 
1 0.003 4 0.033 5 0.069 4 0.078 4 0.100 28.3 ** 2 

.مل يورد مراجع مت االقتباس منها يف 18.2
 3 ** 27.8 0.050 2 0.136 7 0.056 4 0.033 4 0.003 1 منت البحث

.الرجوع إىل مراجع قدمية 18.3
ملوضوعات متجددة تغريت 

 مفاهيمها 
0 0.000 3 0.025 4 0.056 9 0.175 2 0.050 30.6 *** 1 

19
حث 

 الب
حق

مال
 .

 

 4 * 18.9 0.000 0 0.058 3 0.083 6 0.033 4 0.014 5 .مل ترقم19.1
.ال تكتب األمساء الثالثية يف قائمة 19.2

 احملكمني 
3 0.008 6 0.050 1 0.014 5 0.097 3 0.075 24.4 ** 3 

 2 ** 27.8 0.075 3 0.117 6 0.042 3 0.042 5 0.003 1 . عمل ملحق لألداة قبل التحكيم 19.3
. ذكر أمساء احملكمني ألدوات 19.4

البحث بشكل جممل، دون توضيح 
 األدوات اليت حكمها كل منهم 

0 0.000 1 0.008 4 0.056 8 0.156 5 0.125 34.4 *** 1 

 )*( شائع إىل حد ما، )**( شائع، )***( شائع بشكل كبري، )****( شائع بشكل كبري جًدا

( يالحظ أن آراء أعضاء هيئة التدريس حصرت األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف ختصص  5من اجلدول )
( خطأ، وشائع بشكل كبري  70( خطأ، وشائع بعدد )11املناهج وطرق التدريس العامة بني: )شائع إىل حد ما( بعدد )

( خطأ، وهذه النتيجة اختلفت مع نتيجة حتليل األطروحات حيث أهنا انتشرت من )غري شائع( إىل )شائع  19بعدد )
( خطأ،  70بشكل كبري جًدا(، ويالحظ أن أعضاء هيئة التدريس رأوا أن أكب األخطاء كانت يف مستوى )شائع( بعدد )

 ( خطأ. 28يف مستوى )شائع بشكل كبري جًدا( بعدد )بينما حتليل احملتوى كان غالبه  
(، بينما أظهرت نتائج حتليل  %35وأعلى متوسط هلا بلغ ) %(،10.6وقد كان أقل متوسط لألخطاء بنسبة )

 (. %91.10(، وأعلى نسبة بلغت )%0احملتوى أن أقل نسبة كانت )
( شائعة بنسب فوق  100خطاء البالغة )ويتضح من هذه النتائج أن أعضاء هيئة التدريس أكدوا أبن مجيع األ

 ( خطأ شائع. 76بينما نتيجة حتليل األطروحات أكدت على وجود ) %(،10)
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 اإلجابة عن السؤال الثالث:  
أطروحات الدكتوراه ختصص  شائعة لعناصر األخطاء الإجابة السؤال الثالث والذي ينص على: "ما العالقة بني 

 "  جبامعة امللك خالد وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس وما يظهره حتليل حمتواها؟املناهج وطرق التدريس العامة 
ولإلجابة عن هذا السؤال اختب الباحث الفرض الصفرية الذي ينص على: "ال توجد عالقة ارتباط عند مستوى  

تدريس العامة جبامعة امللك  ( بني حتليل األخطاء الشائعة لعناصر أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق ال0.05داللة )
 خالد وآراء أعضاء هيئة التدريس".  

والختبار صحة الفرض استخدم الباحث معامل سبريمان لالرتباط حبكم مناسبته للبياانت وقد كانت النتائج وفق  
 اجلدول التايل: 

 تدريس ( معامالت االرتباط بني األخطاء الشائعة وفق حتليل احملتوى وأراء أعضاء هيئة ال6)جدول 

 األخطاء وفق عناصر األطروحة م
 األطروحة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   40. عنوان البحث  1

                  46.  مستخلص البحث  2

                 40.   مقدمة البحث  3

 90.*    مشكلة البحث 4

* 

               

               10.     أسئلة البحث 5

              50.      أسئلة البحث 6

 98.**       أمهية البحث 7

** 

            

            56.        فروض البحث إن وجدت 8

           67.         حدود البحث  9

          66.          مصطلحات البحث ومتغرياته  10

         31.           اإلطار النظري 11

        21.            الدراسات السابقة  12

       1**             منهج البحث وإجراءاته  13

      39.              جمتمع البحث وعينته  14

     50.               أدوات البحث ومواده 15

    50.                إجراءات البحث ونتائجه  16

ملخص نتائج البحث وتوصياته  17
 ومعوقاته 

                .71   

  1**                  مراجع البحث  18

 80.                   مالحق البحث 19

 0.39 االرتباط العام   

 %(5%(     ** دالة عن مستوى دالة )1* دالة عند مستوى داللة )
%( لعناصر األطروحة بني  5ومن اجلدول السابق يالحظ أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) 

حتليل حمتوى األطروحات وآراء أعضاء هيئة التدريس سوى يف ثالثة عناصر )أمهية البحث، ومنهجه، ومراجعه(، كما أنه ال  
ة التدريس؛ وهبذه النتيجة فإننا نقبل الفرض الصفري الذي ينص على "  يوجد ارتباط عام بني حتليل احملتوى وآراء أعضاء هيئ 
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( بني حتليل األخطاء الشائعة لعناصر أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج  0.05ال توجد عالقة ارتباط عند مستوى داللة )
 وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد وآراء أعضاء هيئة التدريس".  

هيئة التدريس مع حتليل حمتوى األطروحات دليل على أهنم مل يدركوا النسبة الواقعية النتشار   واختالف آراء أعضاء 
هذه األخطاء يف األطروحات، وهذا يوجد احتياج إىل عقد لقاءات وحلقات نقاش حول هذه األخطاء وإجاد حلول  

 لتحجيمها. 
 التوصيات: 

 يت: من خالل النتائج اليت مت التواصل إهلا يوصي الباحث ابآل 
إدراج األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه يف املقررات اخلاصة ابلبحث العلمي يف خطة برانمج املناهج وطرق  
التدريس العامة جبامعة امللك خالد، وعقد حلقات نقاشية ألعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس حول  

حللول لتالفيها، وتزويد الباحثني بنماذج من هذه األخطاء وفق دليل كتابة  األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه، وإجياد ا
الرسائل العلمية اليت تقدمها الكلية، ومناقشة أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس يف ضوء هذه األخطاء،  

 وعقد دورات لطلبة الدكتوراه حول هذه األخطاء. 
 املقرتحات: 

  هذا املوضوع يقرتح اآليت: إن الباحث من خالل حبثه يف 

دراسة األخطاء الشائعة يف رسائل املاجستري ختصص املناهج وطرق التدريس العامة جبامعة امللك خالد، ودراسة  
األخطاء الشائعة يف أطروحات الدكتوراه ختصص املناهج وطرق التدريس للبامج األخرى، ومقارنة نتائج هذا البحث  

 ة وعربية وأجنبية يف نفس التخصص. ببحوث أخرى يف جامعات سعودي 

 ملراجع:ا
 أواًل: املراجع العربية: 

 . بريوت: دار صادر.3، طلسان العرب(. 2010ابن منظور، حممد بن مكرم .)
ورقة عمل مقدمة ملؤمتر: (. أخطاء الباحثني واملناقشني الشائعة يف البحوث النفسية والرتبوية. 2016حسن، عزت عبداحلميد حممد. )

،  القاهرة: اجلمعية العربية لتكنولوجيات الرتبية  .تكنولوجيا الرتبية والتحدايت العاملية للتعليم: اجلمعية العربية لتكنولوجيات الرتبية
67 -85. 

 . القاهرة: جامعة األزهر. اد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حىت اخلامتةإعد(. 2013خضر، أمحد إبراهيم. )
 . اإلمارات العربية املتحدة: دار القلم للنشر والتوزيع.أساسيات البحث العلمي الرتبوي(. 2012اخلليلي، خليل يوسف. )

لة العلوم اإلنسانية واالجتماعية مركز جيل البحث جم(. أخطاء شائعة يف البحوث العلمية، 2017ذبيحي، حلسن؛ شوابر، لياس. )فباير، 
 . 23-11(، 29، )العلمي

دراسات . األخطاء اللغوية الشائعة يف البحوث الرتبوية املنشورة تشخيصها ومقرتحات عالجها(. 2009سلطان، صفاء عبدالعزيز. )يناير، 
 .63-13(. ص 1) 3: عربية يف الرتبية وعلم النفس 

 . املدينة املنورة: مؤسسة الرسالة. قواعد أساسية يف البحث العلمي(. 2010)صيين، سعيد إمساعيل. 
، عمان: 5، طمدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس (. 2014عباس، حممد؛ نوفل، حممد؛ العبسي، حممد؛ أبو عواد، فالايل. )

 دار املسرية للنشر والتوزيع. 



 محمد حسن آل سفران د.                    ضوء تحليل محتواها وآراء أعضاء هيئة التدريساألخطاء الشائعة في أطروحات الدكتوراه تخصص املناهج وطرق التدريس العامة بجامعة امللك خالد في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 222  (1) احلادي والثالثون العدد األول اجمللدالرتبوية  للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 . َعمان: دار الفكر انشرون وموزعون.14، طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليب(. 2012عبداحلق، كايد؛ عدس، عبد الرمحن. )
ورقة عمل مقدمة يف امللتقى العلمي لكلية الدراسات العليا  (. تقييم جودة الدراسات السابقة يف الرسائل اجلامعية، 2011عبدالفتاح، فيصل. )

 .21-1 ،1، الرايض،جبامعة انيف العربية للعلوم االمنية
 . القاهرة: املكتب املصري للمطبوعات.منهجية البحث العلمي يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2011العسكر، عبود عبدهللا. )

ورقة (. أخطاء شائعة يف تصاميم البحوث الرتبوية لدى طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية. 2011عفانة، عزو امساعيل سامل. )
 .336- 305غزة: اجلامعة اإلسالمية،  .توظيفه -أخالقياته -ؤمتر البحث العلمي: مفاهيمه عمل مقدمة مل

 . القاهرة: عامل الكتب. أخطاء شائعة يف البحوث الرتبوية(. 2007كوجك، كوثر حسني. )
ة األخطاء الشائعة ابلبحث (. البحث الرتبوي بني الداللة والضاللة دراس2010معوض، نصر هللا حممد حممود، وعيد، رجاء أمحد حممد. )

، 1. الفيوم: كلية الرتبية، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي العاشر: البحث الرتبوي يف الوطن العريب رؤى مستقبلية .الرتبوي
63 – 83. 

 اثنيًا: املراجع اإلجنليزية: 
Boote, D. N; Beile, P. (January, 2005). Scholars before researchers: On the centrality of 

the dissertation literature review in research preparation. Educational 

Researcher, 34 (6), 3-15. 

Notar, c; Cole, V. (2010). Literature Review Organizer. International Journal of 

Education, 2 (2), 1- 17. 

Randolph, J. J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical 

Assessment, Research & Evaluation, 14 (13), 1-13. 

 

 



 ثابت بن سعيد آل كحالن د. علي سعد األسمري                 .د        عسيري  زاهر  بن جابر . دالشامل لتطوير املناهج املدرسية  متطلبات املشروعة املتوسطة في ضوء تقويم محتوى منهج الحديث باملرحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

223 

 

 

 
 

 تقويم حمتوى منهج احلديث باملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات  
 املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية

 
 

 
                  د/ ثابت بن سعيد آل كحالن القحطاني         

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية 
 املشارك

 د. علي سعد سعيد آل سحيم األمسري    
 دكتوراه املناهج وطرق التدريس 

 
 

 2020 / 3/ 18اتريخ قبوله للنشر:  ــــــــــــــــــــــــــــ      2020/ 2 /4اتريخ استالم البحث: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ثابت بن سعيد آل كحالن د. علي سعد األسمري                 .د        عسيري  زاهر  بن جابر . دالشامل لتطوير املناهج املدرسية  متطلبات املشروعة املتوسطة في ضوء تقويم محتوى منهج الحديث باملرحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

224 

 مستخلص البحث ابللغة العربية 
الشامل لتطوير املناهج املدرسية، ومدى توافر هذه املتطلبات  أُجري هذا البحث هبدف حتديد متطلبات املشروع 

يف حمتوى مناهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث، حيث  
ى تتضمن قائمة  أعد استبانة تتضمن قائمة مبتطلبات الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث، كما أعد بطاقة حتليل حمتو 

مبتطلبات املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث، وقد مشل التحليل كتب الطالب والنشاط حملتوى مقرر احلديث ابملرحلة  
املتوسطة، وتوصلت نتائج البحث إىل توافر متطلبات الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث بنسب تنحصر ضمن فئة  

ث كان األعلى حتقيقًا للمعايري هو )توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات  (؛ حي3.24إىل  2.50املتوسط الثالثة ) 
التعليمية املساعدة(، واألدىن حتقيقًا هو )تنظيم حمتوى منهج احلديث(، كما توصلت النتائج إىل توافر متطلبات املكّون  

٪ واألدىن حتقيقًا )املتطلبات  31قدية( بنسبة الداخلي )الرئيسة( بنسب متفاوتة، حيث كانت األعلى حتقيقًا )املتطلبات الع
٪ ، ويف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج قّدم الباحثان توصية ابلعمل على حتسني متطلبات الشكل  4الوطنية( بنسبة 

توى منهج  البنائي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة املنخفضة، والعمل على إجراء مراجعة ملتطلبات املكّون الداخلي حمل
 احلديث ابملرحلة املتوسطة، كما مت وضع مجلة من املقرتحات. 

تقومي حمتوى منهج احلديث، منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، متطلبات املشروع الشامل، املشروع   الكلمات املفتاحية:
 الشامل. 
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Evaluating the Content of Hadith Curriculum for the Intermediate Stage in Light of 

the Requirements of the Comprehensive Project for Developing School Curriculum 

Abstract 

This study aimed to identifying the requirements of the comprehensive curriculum 

development project, identifying the availability of these requirements in the content of 

Hadith curriculum in intermediate schools, as well as developing a proposed conception 

to remedy the deficiencies in the content of these curriculum. The researcher utilized the 

analytical descriptive method to achieve the objectives of the study. A questionnaire that 

includes a list of the requirements of the structural form of the content of Hadith 

Curriculum and a content analysis form that includes a list of the requirements of the 

internal component of Hadith curriculum content in the intermediate schools were 

devised by the researcher. The research revealed the availability of the structural form 

requirements for the contents of the Hadith curriculum is limited to the third intermediate 

(2.50 to 3.24), where the highest standards were (employing the content of Hadith 

Curriculum for sound language and teaching methods), and the lowest is (organizing the 

content of Hadith Curriculum). The results also revealed that the requirements of the 

internal (main) component were met with varying percentages, with the highest (31%) 

and (minimum) achieving the (national requirements) by (4%). In light of these results, it 

is recommended that the requirements of the structural construct of the content of Hadith 

curriculum in the low middle stage should be improved. It is also recommended that the 

requirements of the internal component of the content of Hadith curriculum for the 

middle stage should be reviewed. 

Keywords: evaluation of Hadith curriculum content, intermediate school Hadith 

curriculum, comprehensive project requirements, comprehensive project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثابت بن سعيد آل كحالن د. علي سعد األسمري                 .د        عسيري  زاهر  بن جابر . دالشامل لتطوير املناهج املدرسية  متطلبات املشروعة املتوسطة في ضوء تقويم محتوى منهج الحديث باملرحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

226 

 مقدمة البحث: 
يعد االتساع غري احملدود للمعرفة وتضاعف املعلومات من أبرز التحدايت اليت تواجه التعليم يف العصر احلديث، كما  

أصبح ظاهرًا لكل مطلع على   أصبحت ظاهرة ف جتاوز األساليب التقليدية، أن مزامحة الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم 
ت واملراجع احلديثة إىل أن ثورة االتصاالت واملعلومات وعوملة االقتصاد  مستحداثت العملية التعليمية. وتشري الدراسا

(،  2013؛ والكلثم، 2009والسياسة أدت إىل تغريات ثقافية تزداد كل يوم وتريهتا وأتثرياهتا على كل جمتمعات العامل )فرج، 
جملاراهتا وزايدة الوعي هبا، كتحدي القيم   سببًا وجيها  –فضاًل عن تنّوعها وتسارعها  -كما يعد جتدد التحدايت املستقبلّية 

العقدية واألخالقية واالجتماعية الدخيلة وتقاصر املناهج احلالية عن تسارعها وحداثتها، األمر الذي حيتم تقومي هذه املناهج  
 املدرسية تقومياً شاماًل لشكلها البنائي ومكّوهنا الداخلي. 
شرين إدخال جرعة كبرية من التقنية يف املنهج املدرسي وتوظيفها يف  وتتطلب املعطيات اجلديدة للقرن احلادي والع

 (.(Garfield & Medina 2007, Jane, 2011, Nancye,2012التدريس. 
األمر الذي حتم على صانعي القرار واملهتمني ابلتعليم مواجهه هذا التحدي والتصدي له عرب تقومي املناهج الدراسية  

للتغيريات املتسارعة ومواكبة للتقنيات املعاصرة، دون اإلخالل عن مسار األهداف املرسومة، إذ أن احلديث  احلالّية مسايرة 
اليت نواجه هبا جمتمعًا متجددًا حياول   -رمبا تكون الوحيدة-عن تقومي املناهج ومن مث تطويرها هو حديث عن الكيفية 

 احملافظة على أصول الدين ومرتكزات العقيدة. متعلِّّموه اللحاق بركب التأثري يف العامل حوهلم، مع 
ومواكبة هلذه املستحداثت وإمياان من حكومة اململكة العربية السعودية بدور املناهج التعليمية يف صناعه اجملتمع  

تعليم  على إقرار مشروع خادم احلرمني الشريفني لتطوير ال  2006/ 23/2وتكوينه فقد وافق جملس الوزراء يوم االثنني املوافق 
 (. 2007العام واملناهج التعليمية. )مشروع خادم احلرمني لتطوير التعليم، 

ويهدف هذا املشروع إىل تطوير املناهج الدراسية، وإحداث نقلة نوعية يف التعليم، من خالل تعديل نوعي وجذري  
الدول املتقدمة، ومراعاة ملستجدات   ومسايرةع، يف املناهج ملواكبة الوترية السريعة للتطورات احمللية والعاملية خدمة للفرد واجملتم

 الوقت وحتدايته، وذلك من خالل حتقيق األهداف التالية: 
 تنمية شخصية الطالب العلمية والعملية ومهارات التفكري العلمي والتعلم الذايت.  -1

 احملافظة على األخالق اإلسالمية والقيم.  -2
معرفة حديثة، مع العمل على انتقاء ما يتوافق مع ثقافه اجملتمع ومبادئ   ربط حمتوى املنهج املدرسي مبا يستجد من -3

 (. 2007اإلسالم احلنيف )مشروع خادم احلرمني لتطوير التعليم، 
كما شّكل هذا املشروع رافدًا قواًي لربامج التقومي الوطنية احلديثة، كربانمج املعايري الوطنية ملناهج التعليم العام الذي  

جعيًا لربامج ومشاريع مستقبلية لتطوير املناهج الدراسّية، كون هذه املناهج متّثل جوهر العملية التعليمية،  يعد إطارًا مر 
ويتضمن هذا الربانمج وضع معايري متقدمة تصف ما جيب أن يتعلمه كل طالب ويفهمه ويكون قادراً على أدائه بعد دراسة  

 (. 2015العام ملعايري مناهج التعليم، اجملال املعريف املستهدف )اإلطار الوطين املرجعي 
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وبناًء على التوجه العام للتقومي الذي تتبناه الدولة، تبّنت هيئة تقومي التعليم اإلطار الوطين املرجعي العام ملعايري مناهج  
ة هلذه املناهج  التعليم العام، وذلك الستشراف مستقبل مناهج التعليم العام يف اململكة العربية السعودية وبناء معايري وطني

 تنعكس على نواتج التعلم وخمرجات التعليم. 
وعلى الرغم من اهتمام اململكة العربية السعودية الكبري مبناهج العلوم الشرعية؛ فإن الثورة املعلوماتية أوجدت  

هتتم حبرية التفكري   جمتمعات افرتاضية مفتوحة للعلوم واملعرفة إجياد فضاءات معتربة ومتاحة النتقال املعرفة، وعمل ذلك على 
وتتنقل يف جماالت اإلبداع، مما حدا ابملعنيني إىل توفري مناهج مدرسّية تستند على اجلودة، وتنافس يف وضع بصمتها ضمن  

 هذا السيل املتدفق يف هذه الشبكات املتشعبة.  
على استيعاب متغريات  ويف ضوء ما سبق من كون التقومي ضرورة ملحة؛ وألن مناهج العلوم الشرعية أثبتت قدرهتا 

الوقت والتكيف مع حتوالته، ومواكبًة لتوجه البالد يف مشروعها الشامل لتطوير املناهج املدرسية، فإن هذا البحث سيكون  
 حماولة لتقومي حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية. 

 مشكلة البحث: 
غم من كون منهج العلوم الشرعية حيتل مكاانً أساسياً يف مناهج التعليم عموماً، وابملرحلة املتوسطة على وجه  على الر 

اخلصوص، وابلرغم من اجلهود الواضحة اليت بذلت يف العناية هبا شكاًل ومضمواًن وحمتوى، إال أن الباحثني وحبكم خربهتما  
يشري إليه املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية املنبثق عن االسرتاتيجية   يف التعليم الحظا فجوة بني هذا احملتوى، وما 

 (. 2015الوطنية لتطوير التعليم العام )اإلطار الوطين املرجعي العام ملعايري مناهج التعليم، 
ومؤشرات   كما الحظ عدد من الباحثني ضرورة تقومي حمتوى منهج العلوم الشرعية ابملرحلة املتوسطة يف ضوء معايري

؛  2009واضحة، والعناية ابلبناء املعريف للمقرر وتنظيمه يف ضوء نظرايت التعلم كما أكد ذلك كل من )خازم،
 (. 2012الزهراين،

( إىل أن املناهج املدرسية حباجة ماسة إىل مزيد من التجديدات والتطلعات الرتبوية، إذ ينبغي  2013ويشري العقيل )
زايدة انفتاح املتعلم على العامل وثقافته وخرباته، وأن تدربه على كيفية التعلم، وكيفية العمل، وكيفية  أن تعمل املناهج على 

التعاون، وكيفية التعامل الذكي مع الثروة املعلوماتية ومنجزاهتا، مع تبصريه آباثرها االجتماعية وتطبيقاهتا، على أن يكون  
 يار أمام املتعلمني، ويفتح الفرص أمامهم للتعليم املستمر مدى احلياة. احملتوى مرانً ومنوعاً بشكل يتيح جمال االخت 

كما أن هذه التجديدات البد أن تركز على املفاهيم الرئيسة ومعاجلتها ومناقشتها بعمق بعيداً عن اإلسهاب الذي ال  
سيؤدي   -املنهج املدرسي داخل -حاجة له، وقد بيّنت عدد من البحوث أن الرتكيز بعمق على عدد من املهارات واملفاهيم

 (. (Tina, 2011إىل فهم أعمق وحفظ أكرب للمعرفة وسيدعم اجلهود املبذولة لدعم التعليم 
وبناًء على مرونة مناهج العلوم الشرعية يف استيعاب متغريات الوضع الراهن، والتكيف مع حتدايت العصر وقضاايه  

راسية عامة والعلوم الشرعية خاصة السيما يف املرحلة املتوسطة؛ فلقد  الراهنة، وألمهية مشروع التطوير الشامل للمناهج الد
سعى البحث احلايل إىل تقومي حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة يف ضوء املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية،  

 ليمثل حماولة علمية لتوظيف منطلقات وأهداف مشروع التطوير ليكون واقعاً. 
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 البحث: أسئلة 
 حياول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 ما متطلبات املشروع الشامل اليت ينبغي أن يقّوم يف ضوئها حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة؟  (1

 ما مدى توافر متطلبات املشروع الشامل يف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة؟   (2
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إىل: 
ف متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية اليت ينبغي أن يقّوم يف ضوئها حمتوى منهج احلديث ابملرحلة  تعرّ  (1

 املتوسطة. 

 تعّرف مدى توافر متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية يف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة.   (2
 أمهية البحث: 

ى متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية ابملرحلة املتوسطة يف منهج  يسعى هذا البحث للتعرف عل
احلديث احلايل، عن طريق استطالع آراء املعلمني حول الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث ومن خالل حتليل حمتوى هذه  

 املقررات؛ لذا فان هذا البحث يكتسب أمهيته من أن بعض نتائجه قد تساعد يف: 
 تزويد القائمني على تطوير منهج احلديث مبتطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية ابملرحلة املتوسطة.  -1
 حتقيق منهج احلديث ألهدافه بفاعليٍة وكفاءة، من خالل الكشف عن هذه املتطلبات.  -2
 يث احلايل. توجيه نظر املعنيني يف وزارة التعليم إىل جوانب القوة والضعف يف منهج احلد -3
حماولة تكييف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة وفق منهجيٍة تدعم اخلصائص العقلية والنفسية للمرحلة العمرية   -4

     املستهدفة للتوافق مع متطلبات املشروع الشامل.
 مصطلحات البحث: 

 تتضمن مصطلحات البحث التعريفات التالية: 
 تقومي حمتوى منهج احلديث:  (1

التقومي هو "عملية مجع املعلومات والبياانت واألدلة والشواهد اليت تشري بعد حصرها وحتليلها وتفسريها إىل نواحي  
القوة والضعف يف املنهج القائم، وهذا األمر يشرتك فيه املعلم واملتعّلم وأولياء األمور واإلداريون واملوجهون وكل من له عالقة  

 (. 84 ص ، 2003واجلمل، ابملنهج املدرسي". )اللقاين،  
ويعرفه الباحثان إجرائيًا أبنه: عملية علمية تستهدف الكشف عما يتضمنه حمتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة  

 يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية يف ضوء هذه املتطلبات لعالج ما تظهره النتائج من قصور. 
 حمتوى منهج احلديث:   (2

( أبنه "احلقائق واملالحظات والبياانت واملدركات واملشاعر  53ص، 2016)عبد الرمحن، والسعديل، وعوده،  يعرفه 
وأعاد بناءه وترتيبه   األنسان واألحاسيس والتصميمات واحللول اليت يتم استخالصها واستنتاجها من خالل ما استوعبه عقل 
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على صياغتها على شكل خطط وأفكار وحلول ومعارف ومفاهيم   وتنظيمه لنتاجات اخلربة احلياتية اليت مّر هبا، وعمل 
 ومبادئ وتعميمات ونظرايت". 

ويعرفه الباحثان إجرائيًا أبنه: الدروس اليت يتضمنها مقرر احلديث )كتايب الطالب والنشاط( ابملرحلة املتوسطة، من  
واألنشطة والتطبيقات السلوكية( والذي قررت وزارة التعليم تدريسه   وإرشاداته )أحاديث ورواة ومعاين كلمات ومعاين احلديث 

 ربية السعودية. يف مدارس التعليم العام ابململكة الع 
 ( متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية: 3

ويعرف املشروع الشامل أبنه: " مشروع وطين يهدف إىل تطوير مجيع عناصر املنهج وفق أحدث النظرايت  
يمية واألكادميية الوطنية  واألساليب الرتبوية والعلمية املعاصرة، وتتوىل وزارة التعليم ابالشرتاك مع بيوت اخلربة واملؤسسات التعل

 (. 2010واحلكومية واألهلية عمليات ختطيطه وتنفيذه وتقوميه". )وزارة التعليم، موقع إدارة املشروع الشامل،  
ويعرفه الباحثان إجرائيًا أبهنا: جمموع العناصر أو املفردات اليت تتعلق جبودة الشكل البنائي واحملتوى الداخلي ملنهج  

 توسطة وفق أسس وأهداف ومنطلقات ومنتجات املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية. احلديث ابملرحلة امل
 حدود البحث: 

 اقتصر البحث احلايل على: 
 ( معلماً. 486معلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة ابإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري والبالغ عددهم ) (1

الطالب والنشاط( ابملرحلة املتوسطة، للصف األول والثاين والثالث متوسط، الفصلني  حمتوى منهج احلديث )كتايب  (2
-1437طبعة عام  األول والثاين، والذي يتكون مبجموعه من اثين عشر كتاابً، ستة كتب للطالب وستة كتب للنشاط، 

 هـ.  1438

 هـ.  1439-1438احلدود الزمانّية: العام الدراسي  (3
 السابقة:   اإلطار النظري والدراسات

 واًل: حمتوى املنهج: أ
يُعّد حمتوى املنهج ُلبُّ املادة الدراسية ويتكون هذا احملتوى من جمموعة من العناصر، وعند التأمُّل حتصر بعض املراجع  
هذه املكوانت يف املفاهيم والرموز واملصطلحات واحلقائق والوقائع والتعميمات واملبادئ والنظرايت والقوانني واملهارات والقيم  

(، وعند التأمل يظهر أن من أهم مكّوانت حمتوى املنهج يف هذه  2015، )حبري ليمية واألنشطة واالجتاهات واخلربات التع 
 املرحلة: 

 املفاهيم )وتشمل املصطلحات والرموز(.   -1

 احلقائق )وقد تدخل فيها املالحظات والبياانت واملدركات(.  -2

 املبادئ )ويدخل فيها املدركات، واملشاعر، واألحاسيس، واالجتاهات، والقيم(.  -3

 التعميمات.  -4

 النظرايت.   -5

 القواعد: واليت تُعرف يف العلوم التجريبية ابلقوانني وهذا القسم يستخدم يف أصول الفقه ويف القواعد الفقهية حتديداً.  -6
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 شروط حمتوى املنهج: 
كون  تعدُّ شروط حمتوى املنهج مطلبًا مهمًا قبل الشروع يف اختيار حمتوى املنهج، وبقدر اإللتزام هبذه الشروط ي 

احملتوى متماسكًا مبنيًا على أسس واضحة، وعند االبتعاد عن هذه الشروط يبتعد احملتوى عن أُسسه اليت ينبغي أن يُبىن  
 عليها. 

وهناك من يرى أن الصدق والتمشي مع احلقائق االجتماعية الثقافية من أهم شروط احملتوى، كما أن التوازن بني  
يف حمتوى املنهج، على أن إمكانية تعلم هذا احملتوى ومناسبته ال تقل أمهية عن الشروط  العمق واالتساع يُعد شرطًا جوهراًي 

 (. 2006اليت سبقتها )الضبع، 
كما يـُعُّد وضوح أهداف املنهج وكتابتها شرطاً مهماً قبل الولوج يف حمتوى املنهج واختيار خربات التعلم اليت مير هبا     

املتعلم، سواًء كانت هذه اخلربات معارف، أم معلومات، أم حقائق، أم أنشطة ميارسها، أم مواقف يعيشها املتعلم، ومن  
وى بعدد احلصص الدراسية يف كل مرحلة وصٍف دراسي يُعدُّ شرطاً مهماً من شروط حمتوى  الناحية الفنية فإن شرط التزام احملت

 (. 2006املنهج )الساموك، والشمري 
 اختيار حمتوى املنهج: 

يُعد اختيار حمتوى املنهج مرحلة مهمة من مراحل تطوير وإنتاج املنهج املدرسي، إذ أن هناك أساليب لالختيار، كما  
 تتدخل يف اختيار حمتوى املنهج ترتبط هذه العناصر مبعايري معينة الختيار هذا احملتوى. أن هناك عدة عناصر  

فمن انحية أساليب االختيار، فإن لدى مطوري املناهج عدة أساليب لالختيار، كرأي اخلبري، واملسح والتحليل، واملسابقة  
 (.  2013بني بيوت اخلربة مبتخصصيها )الكسباين، 

ما سبق يالحظ أن هناك تداخاًل بني شروط احملتوى وشروط اختيار احملتوى، ولعل سبب هذا  ومن خالل التأمل في 
التداخل أن الشرط أحياانً يكون مهمًا يف موضوعات احملتوى ذاته، وهو يف نفس الوقت مهم يف كيفية اختيار هذا املوضوع،  

 إضافة إىل أن تعريف األصوليني للشرط ليس حاضراً عند الرتبويني. 
 ليل حمتوى املنهج: حت

تقوم دراسات تقومي املناهج الدراسية على حتليل احملتوى، كأحد العمليات األساسية اليت تسبق الربامج املقرتحة، أو  
احللول التطويرية للمناهج املدرسية. وهناك من يرى أن هذه املرحلة تقوم على تفكيك املادة الدراسية إىل مكوانهتا وأجزائها  

 (. 2015ما بينها من تنظيم )حبري، من أجل فهم 
( واليت هدفت إىل  2003الدراسات بتحليل حمتوى مقررات العلوم الشرعية ومن ذلك دراسة السيف ) اهتمتوقد 

حتليل حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية للصف الثالث الثانوي ابململكة العربية السعودية، وقد كان هدف هذا  
حتقيق مقرر احلديث ألهداف املرحلة الثانوية املشتقة من سياسة التعليم، وقد توصلت الدراسة   التحليل التعرف على مدى

 إىل حتقيق سبعة بنود بدرجة كبرية، وثالثة بنود بدرجة متوسطة، ومثانية بنود مل تتحقق مطلقاً. 
ة الثانوية تعلمها، واليت  ( تعّرف القضااي املعاصرة اليت ينبغي على طلبة املرحل2011وهدفت دراسة اجلهين، عوض )

يف كتب احلديث والثقافة اإلسالمية لتلك املرحلة، وقد توصلت الدراسة إىل قلة   اإلسالمية جيب تضمينها يف حمتوى الثقافة 
تناول حمتوى الثقافة اإلسالمية للقضااي املعاصرة على مستوى احملاور الثالثة، كما توصلت إىل خلو حمتوى الثقافة اإلسالمية  
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أربعة قضااي فرعية ثقافية وثالث قضااي وطنّية وتسع قضااي اقتصادية وإحدى عشرة قضية اجتماعّية، كما أظهرت نتائج  من 
( تعزى ملتغري التخصص بني قسمي الدراسة  0.05الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )=

ويالحظ من خالل التأمل يف الدراسات   افة أقسامها ويف مجيع حماورها.)العلمي والشرعي( جلميع صفوف املرحلة الثانوية بك
السابقة أن حتليل حمتوى منهج معني يعتمد على االحتياجات البحثية املصاغة يف تساؤالت البحث، ويف البحث احلايل متَّ  

داخل منهج احلديث ابملرحلة   إعداد استبانة لتقومي الشكل البنائي حملتوى املنهج، وقائمة أخرى تتعلق بتقومي احملتوى 
 املتوسطة، ُيصمم على إثرها بطاقة حتليل حمتوى ملعرفة مدى حتقيق احملتوى ألهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية. 

 : اثنيًا: تطوير املناهج املدرسية
 مفهوم ومربرات تطوير املناهج املدرسية: 

ستهدف تنمية عناصر املنهج مبا يزيد من جودهتا بداية من  يعد تطوير املنهج إحدى عمليات املنهج، حيث ت 
أهداف املنهج، ومروراً ابحملتوى، وأساليب التدريس، والوسائل التعليمية، واألنشطة املصاحبة للمنهج، والتقومي، وتطوير املنهج  

، وتقوميه، وتصميمه )يوسف،  عملية هادفة، مستمرة شاملة، متكاملة، ترتبط بعمليات املنهج األخرى كتخطيط املنهج وبناؤه 
2008 .) 

( يف تعريف التطوير أبهنا: "عملية شاملة تتناول مجيع اجلوانب والعوامل  331، 2016الرمحن وآخرون ) ويزيد عبد
اليت تتصل ابملنهج وتؤثر فيه وتتأثر به". وعند التأمل يظهر أن التعريفات السابقة ليس بينها تعارض، ويالحظ االتفاق فيما  

على أهنا تغيري منظم للمنهج املدرسي وحتسني مقصود لكافة مكوانته للوصول إىل رفع كفاءته وفق أهداف واضحة  بينها 
 وحمددة، وميكن تعريف التطوير أبنه: عملية حتسني شاملة تتناول مجيع عناصر املنهج اليت أثبت التقومي حاجتها للتحسني.  

 أتيت إال بعمل خمطط مدروس ومقصود لذاته؛ لذلك فإن لكل  ولذا فإن عملية تطوير املنهج عملية مقصودة، وال 
عملية تطوير مربرات مقنعة تؤدي لضرورة التغيري أبنواعه املختلفة وأساليبه املتنوعة، من هذا املنطلق فإن تطوير املنهج له  

 مربرات متعددة اختلف الباحثون يف تقّصيها واستظهارها. 
عبارة عن دوافع داخلية وخارجية، فالدوافع الداخلية اليت تنشأ من داخل البلد  وميكن أن تكون مربرات تطوير املنهج 

وتطالب بتغيري املناهج أو تعديلها؛ وذلك لتلبية حاجات اجملتمع وسوق العمل من األيدي العاملة، أما الدوافع اخلارجّية  
ل العظمى على الدول النامية حتت ستار التنمية  فتتمثل يف املشروعات الرتبوية احلديثة والضغوط السياسية اليت متارسها الدو 

 (. 2004االقتصادية أو حقوق اإلنسان والدميقراطية واجملتمع املدين وحنوه مما يشكل ضغوطاً خمتلفة لتطوير املناهج )احلارثي، 

 معوقات تطوير املناهج املدرسية: 

(.  2015بوية من أكرب معوقات تطوير املناهج )حبري، تعد النظرايت الرتبوية املتضاربة، والنزاع احلايل يف النظرية الرت   
وتعد مقاومة بعض القوى لبقاء الوضع الراهن، وغياب األهداف للنظم الرتبوية بشكل عام، وفشل برامج إعداد املعلمني،  

وإبراهيم،   وغياب عملييت التقومي والتدقيق، ومشكالت رأس املال والتمويل عناصر قوية من معوقات تطوير املناهج )سعادة
2011 .) 

( أن هناك معوقات أخرى، كالروتني بكافة أشكاله، والرأي العام، وارتفاع نسبة  2016الرمحن وآخرون )  ويرى عبد
 األمّية، ونقص البياانت واملعلومات وعدم دقة اإلحصائيات. 
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 وعند التأمل فيما سبق يظهر أنه مهما اختلفت هذه املعوقات فهي تندرج حتت عنصرين أو مسارين:     
 معوقات بشرية: كاملقاومة للتغيري، وغياب التدريب، وختلف الدراسات والبحوث.  -

وختلف املعامل  معوقات غري بشرية: ويندرج حتت هذا املسار املعوقات املالية واإلدارية والنقص يف املعامل،  -
 والتكنولوجيا، وعدم انتشار ثقافة التحسني والتطوير. 

ومهما يكن من تقسيم ألنواع هذه املعوقات وأشكاهلا وأتثرياهتا ومواطنها فإن وضوحها يبقى مطلبًا رئيسًا يف     
دايت أكرب يف كافة شؤوهنا،  عملية التطوير، سيما أن الدول اليت تستعد لالنتقال أببنائها ملصاف الدول املتقّدمة تواجه حت

 ما هو إال جزء يسري يف منظومة التغيري الكربى يف التعليم.  -على أمهيته–وتطوير املناهج  
 اثلثًا: األهداف العامة للمشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية: 

التطوير يف ضوء  ( على ضرورة حتديد األهداف، ورسم السياسة العامة للتعليم، ووضع خطط 2014يؤكد الشرميي )
أيديولوجية اجملتمع وحاجاته مع عدم إغفال التطورات العاملية، حيث يهدف هذا املشروع الكبري إىل تطوير املناهج التعليمية  
مبفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية احلديثة، ويعترب تطوير املناهج التعليمية هدفًا رئيسًا يف هذا املشروع؛  

الستجابة للتقّدم العلمي اهلائل يف التقنية احلديثة ال بد أن يوازيه حتسني متسارع للمناهج املستهدفة أواًل، وتلبيًة  إذ إن ا
 للحاجات القيمية واملعرفية واملهنية والنفسية لدى الطالب اثنياً. 

ألهداف هلذا املشروع من  ( إىل جمموعة من ا2007وتشري وثيقة املشروع الشامل لتطوير املناهج يف التعليم العام )
 أمهها:  

 ( تضمني املناهج القيم اإلسالمية واملعارف، واملهارات واالجتاهات اإلجيابية. 1

 ( تنمية املهارات األدائية من خالل الرتكيز على التعلُّم من خالل العمل. 2

 ( إجياد تفاعل واع مع التطورات التقنّية املعاصرة. 3

 لدراسية عرب املراحل املختلفة. ( حتقيق التكامل بني املواد ا4

 املناسبة مليوهلم وقدراهتم وحاجاهتم يف حدود اإلمكان.  األنشطة( إاتحة الفرصة للطالب؛ الختيار 5
 وتعددت الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت املشروع الشامل لتطوير املناهج، منها ما يلي: 

التعرف على مدى حتقق أهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف اململكة  ( واليت هدفت إىل 2012دراسة التوجيري )
العربية السعودية من خالل املمارسات التدريسية ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، وقد توصلت  

ع طالبه، بينما حتققت أربعة أهداف  الدراسة إىل حتقق هدف واحد فقط بدرجة كبرية وهو: التزام املعلم أبدب احلوار م
 بدرجة ضعيفة، وكان حتقق أغلب األهداف بدرجة متوسطة. 

( دراسة هدفت إىل التعرف على مدى حتقيق مقرر احلديث للمرحلة املتوسطة لكل من  2012وأجرى الزهراين )
الدراسة إىل أن املقررات حققت  أهداف املقرر والقيم االجتماعية واألخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة، وقد توصلت 

عدة معايري يف اجلانب األخالقي، كان أعالها )حفظ حرمة اآلخرين( وأدانها حتققاً )تبادل اهلدااي(، ويف اجلانب االجتماعي  
 حتققت عدة معايري كان أعالها )التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين( وأدانها حتققاً )التآخي والتآلف بني املسلمني(. 

( لتحديد الكفاايت التخصصية والرتبوية الالزمة ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف  2013دراسة اجلعفري ) كما هدفت 
ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقد  

 اجملالني التخصصي والرتبوي.   توصلت الدراسة إىل قائمة ابلكفاايت التدريسية الالزمة موزعة بني
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( دراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم الشرعية يف ضوء املشروع  2014وأجرى الشرميي ) 
الشامل لتطوير املناهج ابملرحلة املتوسطة وواقع هذه الربامج مث التعّرف على مقرتحات معلمي العلوم الشرعية للربامج التدريبية  

ة على املشروع الشامل لتطوير املناهج ابملرحلة املتوسطة، وقد أظهـرت النتـائج أن اسـتجاابت أفـراد عينـة البحـث علـى  القائم 
احملـور اخلـاص ابالحتياجـات التدريبيـة ملعلمـي العلوم الشرعية يف ضوء املشروع الشامل لتطـوير املنـاهج ابملرحلـة املتوسـطة  

كما أظهرت نتائج البحث استجاابت أفراد عينة البحث على احملور اخلاص بواقع الـربامج التدريبيـة    جـاءت بدرجـة )متوسـطة(
ملعلمـي العلـوم الشــرعية جـاءت بدرجــة )موافــق(، كما أظهرت نتائج البحـث أن اسـتجاابت أفـراد عينـة البحـث علـى احملـور  

ربامج التدريبيــة القائمـة علـى املشــروع الشـامل لتطــوير املنـاهج ابملرحلـة املتوســطة  اخلـاص مبقرتحـات معلمـي العلـوم الشـرعية للـ
 جـاءت بدرجــة )موافـق(. 

( فقد هدفت إىل تعرُّف مستوى األداء التدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة  2015أما دراسة آل مبارك )
طوير املناهج، وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى أداء املعلمني يف جمال  املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لت

التخطيط والتنفيذ والتقومي كان متوسطاً، كما حصل جمال التنفيذ على أعلى متوسط نسيب، وكان مستوى األداء التدريسي  
 ستوى األداء املقبول علمياً. ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل يقل عن م

 رابعًا: تقومي املنهج: 
 مفهوم تقومي املنهج وأمهيته: 

( أبنه: "عملية منهجية تقوم على أسس علمّية، تستهدف اصدار احلكم  15، ص2008عرفه يوسف والرافعي ) 
القّوة والقصور يف كل منهما،  بدقة وموضوعية على مدخالت وعمليات وخمرجات أي نظام تربوي، ومن مث حتديد جوانب 

 . متهيداً الختاذ قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشف عنه من نقاط الضعف والقصور" 
وهناك من ذهب إىل أن عملية التقومي ليست تشخيصًا للواقع فحسب، بل هي عالج ملا به من عيوب؛ إذ ال  

 والقصاء عليها يف عملية تشخيصية وعالجية. يكفي أن حيدد أوجه القصور، وإمنا جيب العمل على تالفيها،  
وبناًء على ما سبق ميكن القول أبن تقومي املنهج: عملية تشخيصية وعالجية عن طريق مجيع بياانت معينة أبدوات   

 حمددة وحتليل هذه البياانت وتفسريها يف ضوء متطلبات تتعلق ابملشروع الشامل من أجل حتسينه ورفع مستواه. 
التقومي أبنه يكشف عن نقاط القوة والضعف يف أي منهج مدرسي، وذلك للمساعدة يف اختاذ قرار  وترجع أمهية   

بشأنه، سواًء كان ذلك القرار يقضي بتطوير ذلك املنهج أو الغائه أو استمراره. وهناك من يرى أن أمهية التقومي ترجع إىل  
 طبيعة وظائفه ذات الطابع التشخيصي والعالجي والوقائي. 

ع أمهية التقومي للمناهج املدرسية إىل أنه ينتهي بنتائج وتوصيات تُعرض على املخططني مث أتخذ سبيلها  وترج  
 . للتنفيذ

ويعدُّ ما تقوم به اهليئة العامة لتقومي التعليم واملشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسّية هو ترمجة واضحة ألمهية تقومي   
نيات هلذه املشاريع يبني أمهية هذا العنصر كمرحلة مهمة من مراحل تطوير املناهج  املناهج بشكل عام، وما يصرف من ميزا 

املدرسّية، على أن املتأمل يف مراحل املشروع الشامل يرى أن املرحلة الرابعة كانت هتتم بتجريب املواد التعليمية وتقوميها، وقد  
 ( أن هذه املرحلة استمرت مخس سنوات. 2014بنّي الشرميي )
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 تقومي املنهج:  معايري
قبل أن خيضع املنهج املدرسي لعملية التقومي ال بد من معرفة جمموعة من املعايري واليت يتفق أغلب خرباء التطوير    

 (: 2013على أمهيتها وهي كالتايل اجلعفري )
 أواًل: الشمول ويتضمن: 

 وخطته. املواصفات: حيث يتم التأكد من أن حمتوى املنهج حيقق ما جاء يف موضوعاته  -
 اإلحاطة: وهنا يتم البحث يف موضوعات حمتوى املنهج املدرسي، ومدى عمقها وتلبيتها للمواصفات.  -

 اثنياً: االتساق: ويعين عدم التناقض يف حمتوى املنهج املدرسي ويتضمن: 
 ليات. التسلسل يف ربط اخلربات الالحقة بسابقتها ويعين مدى ترتيب عناصر املنهج من حيث املوضوع والعم -1
 الرتابط بني عناصر املنهج املدرسي حبيث ال يظهر تضارب أو تناقض بينها.  -2
 بعضها. التكامل: ويعين عدم عزل مادة أو مقرر دراسي عن غريه من املقررات بل تظهر عناصر املناهج متوائمة مع  -3
حبيث ال يطغى تناول موضوع على بقية  التوازن: ويعين تقدمي موضوعات املنهج بصورة تكفي والوقت املخصص هلا  -4

 املوضوعات. 
 املتعلم. الدقة: وتعين حتري الصدق يف ايراد املعلومات يف ضوء ما هو متوفر، ويُراعي فيها عمر  -5

 اثلثاً: التطبيق: ويعين املدى الذي يتمكن فيها املنهج املدرسي من تلبية االحتياج وفق ما خطط له ويتضمن: 
 التأثري على املتعلم ومدى مالئمة موضوعات املنهج املدرسي لذلك.  -2لة العمرية للمتعلم. التناسب مع املرح -1
مدى تطرق املوضوعات احلالية للموضوعات   -4الفروق الفردية وكيف يؤثر احملتوى يف املوهوب واملتوسط والضعيف.  -3

 ابلية التعديل واملرونة يف أنشطته وتنوعها. ق -6قابلية االستعمال والتعاطي مع احملتوى والتفاعل معه.  -5السابقة. 
وسارت الدراسة احلالية على إنشاء معايري تتفق مع منطلقات املشروع الشامل اليت أوردهتا دراسة كل من )التوجيري،     

( واليت منها السياسة العامة للتعليم ابململكة وواثئق املناهج لبناء أداة حتليل احملتوى، وذلك لتقومي  2014؛ الشرميي، 2012
 حلديث. احملتوى الداخلي ملكوانت منهج ا

كما اعتمد الباحثان يف التقومي على جمموعة من املعايري احلديثة واملعاصرة اليت تبنتها املؤسسات العاملية ومعايري بعض  
املواد واليت ال تتعارض مع طبيعة مادة احلديث ومعايري تقومي الكتاب املدرسي بشكل عام، وذلك لبناء االستبيان متهيداً  

هج احلديث من انحية اختيار احملتوى وتصميمه وتنظيمه وما يتبع ذلك من توظيف احملتوى للغة  لتقومي الشكل البنائي ملن
السليمة واألدوات التعليمية املساعدة، كما سبق وأن استعرضه الباحثان يف احملور الثاين فقرة متطلبات املشروع الشامل لتطوير  

 املناهج املدرسية. 
 خطوات عملية تقومي املنهج: 

 املراجع جمموعة من اخلطوات التالية: عرضت بعض 
 وصف معايري التقومي  -3حتليل النشاطات أو الفعاليات اليت ينبغي أن تالحظ.   -2حتديد األهداف املطلوب تقوميها. -1
 التغيري. حتديد معامل  -6حتديد رجوع التغيري إىل النشاطات أو إىل أسباب أخرى. -5قياس نتيجة التغري احلاصل. -4

 للدراسات السابقة فإن كل دراسة التزمت خطوات التقومي ابلبدء مبعرفة أهداف التقومي، مث االطالع على األدب  ووفقاً      
البحث مث تسلسلت خطوات التقومي حسب األداة اليت استخدمت يف تقومي املنهج فهناك دراسات اعتمدت على اخلطوات  

(، وهناك دراسات اعتمدت على مرحلتني:  2006؛ الدويلة، 2003اليت يقتضيها بناء املعايري كدراسة كل من )السيف، 
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،  2001األوىل لبناء االستبانة والثانية لبناء بطاقة حتليل حمتوى قائمة على نفس االستبانة كدراسة كل من )اجلالد، وبصر 
 (. 2013، الرمانة، 2005جلهوم، 
وات حمددة يلتزم هبا املقوم قبل وأثناء وبعد عملية  وعند التأمُّل فيما سبق يظهر أن التقومي للمناهج املدرسية له خط 

 التقومي، وتسمى هذه اخلطوات يف بعض املراجع ابملكوانت إال أهنا تتشابه يف املدلول. 
ويف البحث احلايل قامت خطوات التقومي على استنباط متطلبات املشروع الشامل مث تكوين أدايت البحث املتمثلة يف      

حتليل احملتوى( مث تطبيقهما، األداة األوىل لتقومي الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث والثانية لتقومي  )االستبيان وبطاقات 
 مكوانت احملتوى الداخلي ملنهج احلديث وذلك من خالل مجع وحتليل البياانت، وصوالً إىل نتائج البحث ومن مث تفسريها. 

 عالقة التقومي مبحتوى املنهج: 
لتقومي تشمل مجيع عناصر املنهج؛ فهي ترتبط أبهداف املنهج وحمتواه والطرق واألساليب  يالحظ أن علميات ا  

واألنشطة املستخدمة يف تنفيذه وأيضًا ابلتقومي ذاته كأحد عناصر املنهج، وحتدد بعض املراجع أن عالقة التقومي مبحتوى  
 (: 2016  وآخرون،  املنهج تتلخص يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية )عبد الرمحن

 هل احملتوى صحيح، أم خطأ من الناحية العلمية؟  •
 هل احملتوى حديث، أم قدمي؟  •
 هل يرتبط احملتوى أبهداف املنهج؟  •
 هل احملتوى مهم وأساسي يف جمال املعرفة؟  •
 هل يليب احملتوى حاجات، واهتمامات املتعلمني؟  •
 هل يناسب احملتوى خصائص املرحلة العمرية للمتعلمني؟  •
 احملتوى ابملهارات احلياتية اليومية للمتعلم؟ هل يرتبط هذا  •
 ما مدى مناسبة هذا احملتوى للجدول الزمين، واخلطة الدراسية الفصلية والسنوية يف املرحلة الدراسية؟  •
 هل هناك تكامل مع حمتوايت املواد الدراسية األخرى؟  •
 املدرسي؟ما مدى توافر عنصري التتابع واالستمرارية داخل حمتوى املنهج  •

 ويوضح الشكل التايل عالقة التقومي مبحتوى املنهج: 

 
 .(2016وآخرون،  نعبد الرمح)( عالقة التقومي مبحتوى املنهج  1شكل )

 ويرى الباحثان أن التقومي له عالقة مبحتوى املنهج من جهتني: 
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ابختيار احملتوى، وتصميمه وتنظيمه، والرتكيب اللغوي  األوىل: عالقة التقومي ابلشكل البنائي حملتوى املنهج: وذلك فيما يتعلق 
 لنصوص احملتوى، وما يتبع ذلك من أدوات مساعدة داخل احملتوى. 

الثانية: عالقة التقومي مبكوانت حمتوى املنهج واليت تشمل املفاهيم والتعميمات والقواعد، وما يتبع ذلك من مهارات وكفاايت  
 كلتا اجلهتني ابألدوات املناسبة.   تعليمية، وحرص الباحثان على تقومي

 أساليب تقومي حمتوى منهج احلديث: 
التقومي، حيث أن هلا أدوات   وإجراءات ال خيتلف منهج احلديث عن غريه من املناهج الدراسية من حيث طرق   

 التايل: ووسائل متكن من احلصول على املعلومات والبياانت كأي منهج دراسي آخر وميكن عرض بعض هذه األساليب ك
 أن هناك قسمني يندرج حتتهما كافة أنواع القياس ومها:  ( 2005) أسلوب القياس: يرى جلهوم   -1
 االختبارات اليت تقيس القدرة العقلية لدى املتعلمني كاختبارات الذكاء واالستعدادات والقدرات وغريها.  -
 االختبارات اليت تقيس التحصيل الدراسي لدى املتعلمني.  -
أسلوب املالحظة: وتعين االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك معني بقصد متابعته ورصد متغرياته بغرض وصف السلوك   -2

وحتليله بعد ذلك. إىل أن أهم األدوات اليت ميكن استخدامها يف املالحظة هي سالمل التقدير، وقوائم التقدير، وبطاقات  
وكذلك األدوات السوسيومرتية، اليت تقيس السلوك االجتماعي والعالقات   املالحظة، وسجالت احلوادث، وقوائم الرصد،

 االجتماعية. 
 أسلوب االستبيان:  -4

وهذا األسلوب يعتمد على احلصول على املعلومات من املستهدف نفسه دون مساعدة أو تدخل من عناصر  
ئلة أو اجلمل اخلربية اليت يطلب من املفحوص  ( االستبانة أبهنا أداة تتضمن جمموعة من األس 2013)خارجية ويعرف الرمانة 

 ، واستخدم الباحثان هذا األسلوب كأحد أدايت البحث. نياإلجابة عنها بطريقة حمددة من قبل الباحث
 أسلوب التحليل:  -5

هناك من يعّرف التحليل أبنه "أسلوب للوصف، وهو أسلوب علمي كمي موضوعي منظم يتناول الشكل واملضمون      
 (. 109، ص 2006ويتعلق ابلنص الظاهر" )الدويلة، 

( أبهنا: " عملية هتتم بدراسة املضمون الظاهر ملادة االتصال وحتليل املعاين الواضحة  280، ص 2009بينما يعرفها شعلة )   
 اليت تنقلها الرموز املستخدمة". 

وهناك أنواع من التحليل كتحليل املهام وحتليل العمل وحتليل احملتوى، والذي يهمنا يف هذا اجملال هو حتليل احملتوى  
 كون البحث احلايل يتعلق هبذا النوع من التحليل. 

 ني: ( إىل أن تقومي املناهج املدرسية يتم أبحد طريق2008والرافعي )  يوسفويذهب 
 حتليل احملتوى:   -أ

كل ما بني دفيت الكتاب  -مبفهومه العام-وهذا النوع يعد األدق يف تقومي حمتوى املنهج املدرسي، ويقصد ابحملتوى 
املدرسي، ويعمل هذا النوع وفق معايري معينة مقتبسة من أهداف عامة وخاصة يعينها املقّوم ذاته، ويصبح التعبري عن هذه  

ت وابألسلوب الكمي، وتستخدم أدوات التحليل احملتوى إلصدار حكم عن توافر املعايري داخل الكتاب  املعايري ابلتكرارا
 املدرسي. 
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ويف البحث احلايل مت استخدام هذا النوع من التحليل لتقومي احملتوى الداخلي للمنهج كأحد أدايت الدراسة، نظراً   
يري حيث استنبط املعايري من منطلقات املشروع الشامل ومن واثئق املنهج  ملناسبته ملوضوع الدراسة ولدقته يف حتديد توافر املعا

 ذات الصلة مبوضوع البحث.  
 مرئيات املعلمني واملتعلمني واخلرباء حول املنهج أو الكتاب املدرسي:  -ب

ع آراء  وهذا النوع يلي الذي قبله يف دقة إصدار احلكم على حمتوى املنهج املدرسي، وتستخدم االستبيان الستطال 
املستهدفني، ويعد األكثر شيوعًا لسهولة تطبيقه، وألنه يستقي آراء متعدّدة حول موضوع الدراسة، واختار الباحثان هذا  
األسلوب لتقومي الشكل البنائي حملتوى املنهج من حيث اختيار احملتوى وتصميمه وتنظيمه ولغة نصوصه وأدواته املساعدة  

، جلهوم،  2001سلوب أن هناك دراسات أثبتت جدواه كدراسة كل من )اجلالد، وبصر وحنوها. ولعل سبب اختيار هذا األ 
(، وألن الشكل البنائي للمنهج ال يصلح _ يف نظر الباحثني_ قياسه أبسلوب حتليل احملتوى، إذ  2013، الرمانة، 2005

لعناصر حيسن معرفة آراء املختصني  ليس من العملي قياس تكرار اختيار احملتوى مثاًل أو تصميمه أو تنظيمه، فمثل هذه ا 
حوهلا ال تتبعها داخل احملتوى، وسبب آخر أن ما يـُتّبع يف تصميم وحدة دراسية مثاًل ينطبق على بقية وحدات الكتاب  
املدرسي، فتتبع ذلك من خالل التكرارات يعُد من وجه نظر الباحثني من حتصيل احلاصل، وسوف خيتار الباحثان املعلمني  

هم واللتصاقهم مبحتوى املنهج لإلجابة على االستبيان. وقد اهتمت عدد من الدراسات بتقومي منهج احلديث  لكثرة عدد
 ابملرحلة املتوسطة، منها ما يلي: 

( واليت هدفت إىل وضع قائمة معايري مستنبطة من القيم االجتماعية واألخالقية ميكن على  2009دراسة شعلة )  
م مقرر احلديث ابملرحلة املتوسطة بتنمية مثل هذه القيم، وقد توصلت الدراسة إىل أن  أساسها التعّرف على مدى التزا 

املقررات ركزت على جانب العبادات وأمهلت اجلانبني )االجتماعي واألخالقي( فلم يتضمن املقرر أحاديث ابلقدر الكايف  
 هلا الطالب على التطبيق العملي هلذه القيم. لتنمية هذين اجلانبني، كما مل يتضمن املقرر أنشطة أو مواقف يتدرب من خال

( دراسة هدفت إىل التعرف على مدى حتقيق مقرر احلديث للمرحلة املتوسطة لكل من أهداف  2012وأجرى الزهراين )   
  املقرر والقيم االجتماعية واألخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة، وقد توصلت الدراسة إىل أن املقررات حققت عدة معايري 
يف اجلانب األخالقي، كان أعالها )حفظ حرمة اآلخرين( وأدانها حتققًا )تبادل اهلدااي(، ويف اجلانب االجتماعي حتققت  

 عدة معايري كان أعالها )التفاعل اإلجيايب مع اآلخرين( وأدانها حتققاً )التآخي والتآلف بني املسلمني(. 
 التعقيب على األدب النظري والدراسات السابقة:  

 تناولت أدبيات البحث ثالثة حماور رئيسة: 
احملور األول: حمتوى املنهج: واستفاد الباحثان من هذا احملور يف حتديد ماهية احملتوى ومكوانته وحتليله يف التطبيقات العملية  

 كل عام. لتحليل حمتوى املنهج بشكل عام، كما بني هذا احملور أدوات التحليل اليت تستخدم لتحليل حمتوى املنهج بش
احملور الثاين: تناول هذا احملور املشروع الشامل لتطوير املناهج املدرسية، وقد استفاد الباحثان من هذا احملور يف فهم معىن  
تطوير املناهج وأسسه وضوابطه ومربراته ومقومات جناحه، وكان كل ذلك مبثابة التوطئة لفهم املشروع الشامل لتطوير املناهج  

تفاد الباحثان يف اشتقاق أدوات البحث من فلسفة وأهداف ومربرات ومصادر املشروع الشامل، واليت بىن  املدرسية، كما اس
 الباحثان يف ضوئها أدواهتم. 

احملور الثالث: تعرض هذا احملور لتقومي املنهج، ويعترب هذا احملور هو األساس الذي استفاد منه الباحثان يف فهم معىن التقومي  
نهج احلديث بشكل خاص، إذ أن هناك معايري للتقومي كما أن له خطوات وأساليب، ومل خيل هذا احملور  بشكل عام وتقومي م
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كغريه من احملاور من االستفادة من الدراسات السابقة اليت تناولت تقومي مناهج الرتبية االسالمية بشكل عام ومناهج  
 احلديث بشكل منفرد. 

 ما يتميز به البحث احلايل: 
 قائمتني مستقلتني لبناء أدوات البحث، ميكن االستفادة منهما يف بناء أدوات لتقومي مقررات أخرى. اشتقاق  -
استخدام أداتني مستقلتني عن بعضهما تطلََّب بناء كل منهما خطوات مستقلة، ميكن االستفادة من كل أداة يف عمل   -

 دراسة مستقلة. 
حتليل احملتوى، واليت مل يستخدمها يف تقومي مواد العلوم الشرعية  اعتماد على وحدة املوضوع اليت تعترب من أهم وحدات  -

 . -يف حدود علم الباحثني-
استقصاء تعاريف فئات التحليل الستة والستني من مصادر ومعاجم العلوم الشرعية ومل يقتصر على مصادر ومعاجم   -

 العلوم الرتبوية والنفسية. 
مية بشكل عام، ومطّوري منهج احلديث بشكل خاص يف معرفة توافر  توصل لنتائج تفيد مطّوري مناهج الرتبية اإلسال  -

يها.   املتطلبات اليت سعى البحث لتقصِّّ

 الطريقة واإلجراءات 
 منهجية البحث:   

اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي والوصفي املسحي يف مجع أدبيات البحث، فهو منهج وصفي من     
ومجع املعلومات حول حمتوى  مراجعة الدراسات والبحوث واملصادر األساسية،  حيث وصف الواقع ومعطياته، من خالل 

منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، وهو حتليلي؛ الستخدامه حتليل احملتوى كأداة للتحليل، وهو مسحي؛ الستخدامه إستبانة  
ج وتفسريها، ملعرفة مدى توافر متطلبات  كأداة ملعرفة آراء املعلمني حول الشكل البنائي حملتوى املنهج، ومن مث عرض النتائ

 املشروع الشامل يف هذه املناهج. 
 جمتمع البحث: 

 متثل جمتمع البحث يف اآليت: 
 ( معلماً. 486معلمي الرتبية اإلسالمّية يف املرحلة املتوسطة مبنطقة عسري التعليمية والبالغ عددهم ) -1
واملكونة من اثين عشر كتاابً، ستة كتب للطالب متثل الفصلني الدراسيني  حمتوى كتب منهج احلديث للمرحلة املتوسطة  -2

 هـ.  1438-1437األول والثاين، وستة كتب للنشاط متثل أيضاً الفصلني الدراسيني األول والثاين، طبعة عام 
 عينة البحث: 

 متثلت عينة البحث فيما يلي: 
 ، وكانت العينة هنا عشوائية. ( معلماً للرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة80) -1
( كتاابً، ستة كتب للطالب متثل الفصلني الدراسيني األول والثاين، وستة كتب للنشاط متثل أيضًا الفصلني  12) -2

 هـ، وعينة البحث هنا متثل جمتمع البحث.  1438-1437الدراسيني األول والثاين، طبعة عام  
 أدوات البحث: 

 األداتني اآلتيتني: استخدم الباحثان 
استبانة الستقصاء آراء معلمي منطقة عسري حول مدى توافر املتطلبات املتعلقة جبودة الشكل البنائي حملتوى مناهج   -

 احلديث ابملرحلة املتوسطة. 
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 منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة. بطاقة لتحليل حمتوى  -

بتحديد املتطلبات الالزم توافرها يف هذه القائمة من خالل  اليت اعتمدت عليها االستبانة قام الباحثان  القائمةولبناء  -
 االطالع على: 

 فلسفة وأسس وأهداف ومصادر املشروع الشامل لتطوير املناهج:  -أ 
 إذ مت االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة ابملشروع الشامل، ومن تلك الدراسات: 

(، املشروع الشامل لتطوير املناهج يف التعليم  2015(، آل مبارك )2014)(، الشرميي 2012(، التوجيري )2009شعلة )
 (، كما مت الرجوع ملوقع إدارة املشروع الشامل لتطوير املناهج يف التعليم العام. 2007العام ) 

راء  اليت قامت ببناء استباانت حتوي جمموعة من املعايري ألخذ اآلاألدبيات والدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث و  -ب
 (. 2006(، الدويلة )2003(، السيف )2001اجلالد، وبصر )حول املقررات، ومنها: 

املعايري العاملية املعاصرة واملعايري املتعلقة مبحتوى مواد معّينة واملعايري املتعلقة ابلكتاب املدرسي بشكل عام، وهناك   -ج
مؤسسات علمية ومراكز حبوث متخصصة )يوسف،   دراسات أشارت إىل معايري عاملية ومعاصرة يف التقومي تقوم عليها

 (. 2010؛ اجلهيمي، 2009معايري تتعلق مبحتوى مادة معّينة كما يف الدراسات )خواجي،   ك(. وهنا2008
؛  2005كما أن هناك دراسات تناولت معايري الكتاب املدرسي بشكل عام خالل الدراسة كما يف الدراسات )علي،     

 (. 2011درويش ومقاط،  

 مت التأكد من صدق القائمة بواسطة الصدق الظاهري:  صدق القائمة: 
ملقياس على" قياس ما ينبغي  ويعد أحد أنواع صدق األداة اليت يُعتمد عليها يف القياس؛ حيث إنه يعرف بقدرة ا -

 ـ(. 2011قياسه من خالل النظر إليه وتفحص مدى مالئمة بنوده لقياس أبعاد املتغري املختلفة" )القحطاين ،
وللتأكد من الصدق الظاهري القائمة وأهنا تقيس ما وضعت ألجله، قام الباحثان بعرض القائمة يف صورهتا األولية   -

ربة واالختصاص، وقد تفضلوا مشكورين إببداء مالحظاهتم ومقرتحاهتم حول  على عدد من احملكمني من ذوي اخل
 حمتوايت القائمة على ما سبق ذكره، مث قام الباحثان إبجراء التعديالت واإلضافات اليت أوصى هبا احملكمون. 

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة )ارتباط بريسون(:  •
لالستبانة، جلأ الباحثان إىل حساب مؤشرات االرتباط لبريسون بني الدرجة  وللتأكد من صدق االتساق الداخلي  -

 الكلية لكل معيار والدرجة الكلية للمعايري جمتمعة ونتائج ذلك يوضحها اجلدول اآليت: 
 (: ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية لكل معيار والدرجة الكلية ألداة تقومي حمتوى منهج احلديث 1جدول )

 ول: اختيار حمتوى منهج احلديث:املتطلب األ
 االرتباط ابلدرجة الكلية  املعيار  م
 **0.74 املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية  1
 **0.81 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال 2
 **0.86 الثالث: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم املعيار  3

 املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره: 
 **0.78 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة  1
 **0.86 املعيار الثاين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث  2
 **0.79 املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع  3

 املتطلب الثالث: تصميم حمتوى منهج احلديث 
 **0.90 املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية  1
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 **0.87 أهداف املنهج الوجدانية املعيار الثاين: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع  2
 **0.85 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية  3
 **0.79 املعيار الرابع: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرة 4
 **0.68 العلمية: املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة  5
 **0.90 املعيار السادس: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم: 6

 تنظيم حمتوى منهج احلديث: الرابع:املتطلب 
 **0.80 املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث:  1
 **0.87 احلديث: املعيار الثاين: التنظيم املنطقي حملتوى كتاب  2
 **0.86 املعيار الثالث: التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث  3

 املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: 
 **0.74 املعيار األول: اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز 1
 **0.74 الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة: املعيار  2
 **0.79 املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال: 3

االرتباط بني الدرجة الكلية  يتضح من املؤشرات اإلحصائية لالتساق الداخلي )ارتباط بريسون( أن مجيع مؤشرات 
(، وبذلك خيلص الباحثان من أن معايري أداة  0.01لكل معيار والدرجة الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية )

 البحث صادقة ملا وضعت لقياسه. 
للتأكد من ثبات االستبانة ونتائج ذلك كما يف اجلدول   جلأ الباحثان حلساب مؤشرات ألفا كرونباخ ثبات االستبانة: •

 اآليت: 
 

 ألفا لـ كرونباخ لقياس ثبات معايري أداة تقومي حمتوى منهج احلديث ل(: معام2جدول )
 املتطلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث:

 معامل الثبات  املعيار  م
 0.89 لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية: املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب احلديث  1
 0.84 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال 2
 0.84 املعيار الثالث: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم  3

 املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره: 
 0.93 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة:  1
 0.87 املعيار الثاين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث  2
 0.86 املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع  3

 منهج احلديث املتطلب الثالث: تصميم حمتوى 
 0.83 املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية  1
 0.92 املعيار الثاين: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية  2
 0.86 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية  3
 0.83 اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرةاملعيار الرابع:  4
 0.89 املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية:  5
 0.85 املعيار السادس: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم: 6

 تنظيم حمتوى منهج احلديث: الرابع:املتطلب 
 0.80 املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث:  1
 0.91 املعيار الثاين: التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث:  2
 0.82 املعيار الثالث: التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث  3

 السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة 
 0.88 املعيار األول: اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز 1
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 املتطلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث:
 0.81 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة:  2
 0.93 والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال:املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول  3

 0.98 معامل ثبات معايري القائمة ككل 
(  0.93إىل  0.80ملعايري أداة البحث، أهنا ترتاوح بني ) يتضح من املؤشرات اإلحصائية ملعامالت ثبات ألفا كرونباخ

(، أن  2009، حيث ذكر )جودة، 0.60( على نطاق االستبانة بصورة كلية، وهي مجيعها أكرب < 0.98كما تبلغ )
 . 0.60مؤشرات الثبات الدالة إحصائياً ألية أداة حبث جيب أن يكون أكثر من 

 (: بطاقة حتليل املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة الثانية )اثنيًا: بناء أداة البحث  
ويقصد ببطاقة حتليل احملتوى: "االستمارة اليت يستخدمها الباحثان جلمع البياانت ورصد معدالت تكرار الظواهر يف  

 (. 187،  2004املواد اليت حيلل حمتواها" )طعيمة،
ها االستبانة قام الباحثان بتحديد املتطلبات الالزم توافرها يف هذه القائمة من خالل  القائمة اليت اعتمدت علي لبناء  

 االطالع على: 
 فلسفة وأسس وأهداف ومصادر املشروع الشامل لتطوير املناهج:  -أ 

إذ مت االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة ابملشروع الشامل، على ما تقّدم يف بناء األداة    
 األوىل. 

 اليت قامت ببناء بطاقات حتليل حمتوى، ومنها: األدبيات والدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث و  -ب
   (. 2013(، والرمانة ) 2005(، وجلهوم )2001اجلالد، وبصر )

 وثيقة مناهج مواد العلوم الشرعية، والكتب املدرسية اخلاصة مبقرر احلديث ابملرحلة املتوسطة.  -ج
 مت التأكد من صدق القائمة بواسطة الصدق الظاهري:  صدق القائمة: 

ونعين بصدقها مشوهلا لكل عناصر التحليل من انحية، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من انحية اثنية، حبيث تكون   -
 مفهومه لكل من يستخدمها بنفس األسلوب. 

رض القائمة يف صورهتا األولية  وللتأكد من الصدق الظاهري القائمة وأهنا تقيس ما وضعت ألجله، قام الباحثان بع  -
على عدد من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص، وقد تفضلوا مشكورين إببداء مالحظاهتم ومقرتحاهتم حول حمتوايت  

 القائمة على ما سبق ذكره، مث قام الباحثان إبجراء التعديالت واإلضافات اليت أوصى هبا احملكمني. 

 كما يلي:    ثبات بطاقة التحليلوقد مت حساب  ثبات القائمة: 

حلساب معامل ثبات البطاقة، مت تطبيقها من قبل حملَِّّلني )معلمان، الباحثان ومعلم آخر(، ومت حساب ثبات احملللني حسب  
 100 ×اجملموع الكلي ÷: ثبات البطاقة= عدد مرات االتفاقCOOPERكوبر معادلة  

 كما يتضمنها اجلدول التايل: وبتطبيق املعادلة السابقة تكون معامالت الثبات  
 (: نسبة االتفاق بني احملللني يف كتب احلديث )الطالب والنشاط( 3جدول )

 نسبة االتفاق  اجملموع الكلي  عدد مرات االتفاق  الفصل املتطلب
الصف األول 

 متوسط 
 ٪91 345 314 الفصل األول
 ٪89 495 444 الفصل الثاين 

الصف الثاين 
 متوسط 

 ٪96 469 452 الفصل األول
 ٪95 443 421 الفصل الثاين 



 ثابت بن سعيد آل كحالن د. علي سعد األسمري                 .د        عسيري  زاهر  بن جابر . دالشامل لتطوير املناهج املدرسية  متطلبات املشروعة املتوسطة في ضوء تقويم محتوى منهج الحديث باملرحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

242 

الصف الثالث  
 متوسط 

 ٪94 448 422 الفصل األول
 ٪91 573 522 الفصل الثاين 

  2773 2575 فصول  6 اجملموع 
وهي مجيعها نسب مل تقل   ٪96و٪89يالحظ أن نسبة االتفاق احملسوبة على نطاق الفصول الدراسية ترتاوح بني 

 . ٪ 60عن 
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها 

 أواًل: عرض نتائج البحث: 
لإلجابة على السؤال األول للبحث والذي نصه: ما متطلبات املشروع الشامل اليت ينبغي أن يقّوم يف ضوئها حمتوى   

 منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة؟، مت تقسيم متطلبات املشروع الشامل فيما خيص احملتوى إىل قسمني: 
بتحديد قائمة ابملعايري الالزم   ان: حيث قام الباحث القسم األول: متطلبات تتعلق جبودة الشكل البنائي حملتوى املنهج

توافرها من خالل االطالع على األدبيات ذات الصلة مبوضوع الدراسة، كما مت االطالع على بعض املعايري العاملية املعاصرة  
نة واملعايري املتعلقة ابلكتاب املدرسي بشكل عام، وعرض هذه املعايري يف صورهتا األولية  واملعايري املتعلقة مبحتوى مواد معيّ 

على جمموعة من احملكمني ألخذ آرائهم حول مدى انتماء كل معيار للمتطّلب الرئيس الذي يندرج حتته، ومدى انتماء  
وتوجيهاهتم، لتظهر القائمة يف صورهتا النهائية   املؤشرات للمعايري ووضوحها، مع إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء آرائهم

 ( مؤشراً، على التفصيل التايل: 57( معياراً و )18عبارة عن مخسة جماالت مت تسميتها ابملتطلبات تضم )
 ( مؤشرات، كالتايل: 10( معايري و )3: ويتضمن ) املتطّلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث

 احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية:  املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب 
يغرس   -2يرتجم احملتوي األهداف التعليمية إىل معارف واجتاهات ومهارات تناسب املتعلم. -1وكانت مؤشراته كالتايل:

علمني خربات صادقة  يكسب احملتوي املت -3احملتوي مبادئ التعامل السليم مع احلديث النبوي الشريف لدي املتعلمني.
 وصحيحة تتعلق ابحلديث النبوي الشريف. 

 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال: 
يصوغ   -2تراعي مكوانت احملتوي طبيعة العصر مع احلفاظ على األصول والثوابت اإلسالمية. -1وكانت مؤشراته كالتايل:

ينمي احملتوي من خالل مكوانته قيم   -3فاعل املتعلم مع مواقف تعليمية متنوعة.احملتوى مكوانته بطريقة مرنة تسمح بت 
 يوازن احملتوي بني أهدافه املعرفية والوجدانية واملهارية.  -4املواطنة الصاحلة لدي املتعلمني. 

 املعيار الثالث: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم: 
يشجع احملتوي املتعلم على اكتساب مهارات   -2يتيح احملتوى للمتعلم حتدي مشكالت واقعه. -1كالتايل:وكانت مؤشراته  

 يوازن احملتوي بني احتياجات املتعلم املختلفة.  -3التقنية احلديثة ومتابعتها.  
 حو التايل: ( مؤشرات، على الن9( معايري و )3ويتضمن )   املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره:

 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة: 
 توضح املقدمة احلاجة للسنة النبوية املطهرة.   -2تربز املقدمة أمهية املادة العلمية حملتوى املنهج.  -1وكانت مؤشراته كالتايل:

 تشري املقدمة إىل اهلدف من حمتوى الكتاب.  -3
 وكانت مؤشراته كالتايل:  ين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث:املعيار الثا 
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تشجع املقدمة الطالب على التعلم الذايت واستخدام   -2تشري املقدمة إىل أمهية أسلوب احملاورة بني املعلم واملتعلم. -1
 املتعلم من األنشطة. تشري املقدمة إىل أمهية دور األسرة يف متابعة ما يكّلف به   -3مهارات التفكري. 

 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع: 
 مواقع ويب موثوقة(. -برامج حديثية الكرتونية-يتضمن احملتوى مصادر معلوماتية متاحة ومتنوعة:)كتب علمّية  -1
 مات إثرائّية تسهم يف حتقيق أهدافها. تنتهي كل وحدة من وحدات احملتوي مبعلو  -2
 ينتهي احملتوى بعرض املصادر واملراجع اليت اشتق منها احملتوى.  -3

 ( مؤشراً، على النحو التايل: 18( معايري و )6ويتضمن )املتطلب الثالث: تصميم حمتوى منهج احلديث: 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية: 

يساعد احملتوى   -2يتسق احملتوى مع نواتج التعلم املعرفية املطلوبة يف: )احلقائق، املفاهيم، املبادئ والتعميمات، القواعد(. -1
 يساعد احملتوى على إثراء معلومات املتعلم حول موضوع الوحدة.  -3على تنمية مهارات التفكري العليا. 

 وكانت مؤشراته كالتايل:  ق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية: املعيار الثاين: اتسا 
 يتسق حمتوى الكتاب مع نواتج التعلم الوجدانية املطلوبة يف )امليول، واالجتاهات، والقيم(  -1
النبوية، تقبل ما جاء عن النيب  يسهم احملتوي يف تنمية جوانب وجدانية ترتبط ابحلديث النبوي الشريف مثل )حمبة السنة  -2

 يثري احملتوى بعض اجلوانب الوجدانية من خالل أنشطة صفية وال صفية.  -3صلى هللا عليه وسلم، االستجابة للخري..(.
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية:

يساعد احملتوى على اكتساب   -2نب مهارية متنوعة كالتجريب واملمارسة واإلتقان.يساعد احملتوى على اكتساب جوا -1
يساعد احملتوى على اكتساب مهارات التعلم الذايت   -3مهارات التواصل، ومهارات التفكري، ومهارات حل املشكالت.

 والتعلم مدى احلياة. 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  احلديثة واملعاصرة:  املعيار الرابع: اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي

تتناول األحاديث املقررة شيئا من التوجهات الفكرية املعاصرة يف   -2تتناول موضوعات احملتوى قضااي أخالقية معاصرة.  -1
 تية. يعمل احملتوى على ترسيخ التمسك ابهلدي النبوي على اختالف املستجدات احليا  -3العبادات، واملعامالت وغريها. 

 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية:
خيلو احملتوى من األجزاء املستفيضة اليت ال حاجة   -2يتصف احملتوى ابلدقة يف إيراد األحاديث الثابتة دون الضعيفة.  -1

 ز أهداف الوحدة. يضم احملتوى أدلة حديثية كافية ودقيقة إلبرا  -3للمتعلمني إليها. 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار السادس: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم: 

 تظهر مراعاة احملتوى للفروق الفردية بني املتعلمني.  -2حيقق احملتوى متطلبات املتعلم املختلفة يف هذه املرحلة. -1
 ة اليومية لدى الطالب. ينمي احملتوى املهارات احلياتي  -3

 ( مؤشرات، على النحو التايل: 9( معايري و )3ويتضمن ) املتطلب الرابع: تنظيم حمتوى منهج احلديث: 
 وكانت مؤشراته كالتايل:  املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث: 

 يراعي احملتوى تتابع موضوعات الوحدات للمنهج يف كل صف دراسي.  -1
يراعى احملتوى تكامل موضوعات الوحدات يف كتاب احلديث مع مواد الرتبية اإلسالمية األخرى يف الصف الدراسي   -2

 تتكامل موضوعات الوحدة الواحدة بشكل يتيح للمتعلم التعامل معها واستيعاهبا.  -3الواحد.
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 : املعيار الثاين: التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث: وكانت مؤشراته كالتايل
يتدرج احملتوى يف عرض   -2تنظم موضوعات احملتوي بدءًا ابملوضوعات البسيطة مث يتدرج إىل املركب فاألكثر تعقيداَ. -1

 يراعي احملتوى مبدأ التسلسل يف االنتقال من العام إىل اخلاص.   -3موضوعاته ابالنتقال من السهل إىل الصعب. 
 ب احلديث: وكانت مؤشراته كالتايل: املعيار الثالث: التنظيم السيكولوجي حملتوى كتا

 يساعد احملتوى على التفاعل مع خصائص الطالب النفسّية يف هذه املرحلة العمرية.  -1
 يسعى احملتوى إىل تنشيط العمليات املعرفية اليت تتم داخل ذهن املتعلم.  -2
تعلم من هذه الوحدة؟ ماذا تعلمت من هذه  يتناول احملتوى عبارات تنمي العمليات ملا وراء معرفية مثل )ماذا أريد أن أ -3

 الوحدة؟(. 
(  11( معايري و )3ويتضمن ) املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: 

 مؤشراً، على النحو التايل: 
 مؤشراته كالتايل: املعيار األول: اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز: وكانت  

تظهر عالمات الرتقيم يف احملتوى بصورة   -2تظهر مفردات احملتوى إمالئياً وهجائياً وضبطاً ابلشكل الصحيح واملناسب. -1
نقاط   -حديث –فرعية( ونوعية النص )آية  -تتوافق أمناط اخلطوط وحجمها مع نوعية الفكرة )رئيسة  -3سليمة.
 ل الدراسي األول مع حجم حمتوى الفصل الدراسي الثاين. يتقارب حجم حمتوى الفص -4مهمة(.

 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة: وكانت مؤشراته كالتايل: 
  تتضح بداية كل وحدة يف احملتوى العنوان واألحاديث  -2تنتظم حمتوايت املقرر يف فهرس مرتب لتيسري الوصول للدرس.  -1

تستخدم بعض الدروس أسلوب احلوار يف عرض احملتوى )حل مشكلة أو   -3للوحدة. إهنائه وما يتوقع من املتعلم بعد 
 التعاون أو التشارك...(. 

 املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال: وكانت مؤشراته كالتايل: 
 وم وأشكال ختطيطية واضحة وملّونة؛ تساعد على فاعلية احملتوى واستيعاب املفاهيم اجلديدة. يضم احملتوى جداول ورس -1
 تستخدم اجلداول والرسوم واألشكال التخطيطية يف مكاهنا الصحيح داخل احملتوى.  -2
 تتصف اجلداول والرسوم واألشكال التخطيطية بسهولتها وجذهبا للطالب.  -3
 نة بداية كل وحدة ودرس يف دعم وتبسيط حمتوى الوحدة. تسهم الصور الطبيعية امللو  -4

 القسم الثاين: متطلبات تتعلق ابملكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة: 
قام الباحثان بتحديد قائمة ابملتطلبات الالزم توافرها من خالل االطالع على األدبيات ذات الصلة مبوضوع    

ثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ووثيقة منهج مواد العلوم الشرعية وما انبثق عنها  البحث، كما مت االطالع و 
من أهداف تدريس مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام، وأهداف تدريس مواد العلوم الشرعية يف املرحلة املتوسطة، وأهداف  

ف كل صف على حده، وعرض هذه املتطلبات يف صورهتا األولية على  تدريس مواد العلوم الشرعية يف مادة احلديث، وأهدا
جمموعة من احملكمني ألخذ آرائهم حول مدى وضوح عبارهتا ومدى انتماء كل عبارة للمتطلب الرئيس، مع إجراء التعديالت  

 ( متطلباً فرعياً  67ضم )الالزمة يف ضوء آرائهم وتوجيهاهتم، لتظهر القائمة يف صورهتا النهائية عبارة عن مخسة متطلبات ت
 وفيما يلي عرضاً ملا تضمنته قائمة متطلبات املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث وهي املتطلبات لفئات التحليل: 
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فهم احلديث   -2تدبر اآلايت الواردة يف احملتوى. -1 أوال: املتطلبات العقديّة وتضمنت مخسة عشر متطلب كالتايل: 
التفكر يف آايت   -6التزام الدليل الصحيح.  -5حمبة السلف الصاحل.  -4حمبة السنة النبوية.  -3النبوي فهمًا صحيحاً. 

  -11د النعمة. الشكر عن -10. اإلسالمالرباءة مما خيالف  -9التحاكم إىل الشرع.  -8الوالء لإلسالم.  -7هللا املتنوعة. 
أعمال القلوب مثل )احملبة   -14 زايدة اإلميان تكون ابلعمل الصاحل.  -13خطورة النفاق.  -12الصرب عند املصيبة. 

 اجلهاد يف سبيل هللا. -15واخلشية(. 
النصيحة   -2األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  -1: اثنيا: املتطلبات االجتماعية وتضمنت اثنا عشر متطلب كالتايل 

الرتويح عن   -7حفظ البدن.  -6حفظ الروح.  -5املوازنة بني عملي الدنيا واآلخرة.  -4الرعاية لألسرة.  -3أبنواعها. 
الصحبة الصاحلة.   -11الرحم.  صلة -10الدعوة إىل هللا.  -9احملافظة على مكانة املرأة.  -8 النفس يف حدود املباح.

   آداب الطريق.  -12
احلذر من فنت   -2. اإلسالم الغرية على حمارم -1 بات اخلُُلقٍّّية وتضمنت عشرة متطلبات كالتايل: اثلثًا: املتطل

احلذر من األخالق   -6احلث على األخالق احلسنة.  -5. اإلسالم احرتام شعائر  -4التشبه املنهي عنه.  -3الشهوات.
 األذكار الشرعية  -10. اخليالء(  -احلذر من العجب )الكرب -9احلياء.  -8العفة.  -7السيئة.  

حقوق الطالب يف   -2احلذر من الفكر اهلّدام.  -1رابعًا: املتطلبات الثقافّية وتضمنت إحدى عشر متطلب كالتايل:
 أمهية الوقت.  -6قضااي املسلمني املعاصرة.  -5أمهية اللغة العربية.   -4خصائص اإلسالم.  -3مرحلته العمريّة. 

حب العمل وفضله.   -10احتياجات مرحلة البلوغ.  -9أمهية العلم وفضله.  -8معه. فضل القرآن وآداب التعامل  -7
 منزلة العلماء.  -11

االنتماء لدين عظيم.   -2دور الفرد جتاه أمته ووطنه.  -1 خامسا: املتطلبات الوطنّية وتضمنت مثانية مطالب كالتايل:
مكانة اململكة العربية   -6احملافظة على البيئة.  -5مر. السمع والطاعة ابملعروف لوالة األ -4األخوة اإلسالمية.  -3

 حتمل املسؤولية.  -8حفظ املمتلكات العامة.  -7السعودية بلداً للحرمني. 
تفعيل اجلانب العملي لآلايت الواردة يف حمتوى املنهج   -1 سادسًا: املتطلبات املهارية وتضمنت عشرة مطالب كالتايل:

مهارات   -5التطبيق العملي للعبادات.  -4العمل ابحلديث.  -3حفظ احلديث النبوي. تفعيل  -2التالوة(.  -)احلفظ
مهارات حل   -9مهارات االتصال.  -8مهارات البحث العلمي.  -7مهارات التعلم الذايت.  -6التفكري السليم. 

 مهارة التعامل مع رقمية املناهج.   -10املشكالت.  
 الثاين: النتائج املتعلقة ابلسؤال 

مدى توافر متطلبات املشروع الشامل يف حمتوى منهج احلديث ابملرحلة   ما لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه: 
 املتوسطة؟ 

 : القسم األول: مدى توافر املتطلبات املتعّلقة جبودة الشكل البنائي حملتوى املنهج
باحثان إىل حساب املتوسط احلسايب واالحنراف  للوقوف على درجة حتقق معايري تقومي حمتوى منهج احلديث، عمد ال 

(،  5(، واجلدول )4املعياري والوزن النسيب لكل معيار على نطاق كل متطلب وكانت النتائج كما تتضمنها اجلدول )
 (. 8(، واجلدول )7(، واجلدول )6واجلدول )
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 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة اختيار حمتوى منهج احلديث  ط(: املتوس4اجلدول ) 
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات م

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

 مدى حتققه 

 املعيار األول: توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات اإلسالمية: 
احملتوى األهداف التعليمية إىل معارف واجتاهات ومهارات يرتجم   .1

 تناسب املتعلم. 
 متوسط  0.74 0.83 2.95

يغرس احملتوى مبادئ التعامل السليم مع احلديث النبوي الشريف لدي    .2
 املتعلمني. 

 متوسط  0.78 0.84 3.11

يكسب احملتوى املتعلمني خربات صادقة وصحيحة تتعلق ابحلديث   .3
 الشريف. النبوي 

 متوسط  0.79 0.84 3.15

 متوسط  0.77 0.84 3.07 املتوسط العام  
 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال: 

تراعي مكوانت احملتوى طبيعة العصر مع احلفاظ على األصول   .4
 والثوابت اإلسالمية. 

 متوسط  0.78 0.82 3.12

بطريقة مرنة تسمح بتفاعل املتعلم مع مواقف يصوغ احملتوى مكوانته   .5
 تعليمية متنوعة. 

 متوسط  0.72 0.81 2.89

 متوسط  0.75 0.90 2.98 ينمي احملتوى من خالل مكوانته قيم املواطنة الصاحلة لدي املتعلمني.  6 .6
 متوسط  0.75 0.79 3.01 يوازن احملتوى بني أهدافه املعرفية والوجدانية واملهارية.   .7

 متوسط  0.75 0.83 3.00 املتوسط العام  
 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم: 

 متوسط  0.71 0.83 2.84 يتيح احملتوى للمتعلم حتدي مشكالت واقعه.   .8
يشجع احملتوى املتعلم على اكتساب مهارات التقنية احلديثة   .9

 ومتابعتها. 
 متوسط  0.65 0.96 2.60

 متوسط  0.68 0.79 2.70 يوازن احملتوى بني احتياجات املتعلم املختلفة.   .10
 متوسط  0.68 0.86 2.71 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 4يتضح من املؤشرات اإلحصائية ابجلدول )     
والقيم واالجتاهات اإلسالمية  •  أن درجة حتقق املعيار األول "توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف واملبادئ واخلربات 

(  4من  3.07( ومبتوسط عام بلغ )3.15إىل  2.95"من املتطلب األول أييت بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 
٪( من إمجايل عينة البحث  77( ويؤكد على ذلك )3.24إىل  2.50وهي مجيعها من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )

 املستطلعة. 
حتقق املعيار الثاين "توظيف حمتوى كتاب احلديث ملكوانته بشكل فّعال "من املتطلب األول أييت أيضاً  •  كذلك فإن درجة 

( وهي أيضًا مجيعها من  4من  3( ومبتوسط عام بلغ )3.12إىل  2.89بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 
 ن إمجايل عينة البحث املستطلعة. ٪( م  75( ويؤيد ذلك نسبة ) 3.24إىل  2.50مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )

•  أن درجة حتقق املعيار الثالث "اتساق حمتوي كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم" من املتطلب األول ال ختتلف كثرياً يف  
رتبتها عن املعيارين السابقني ابلرغم من املتوسطات املنخفضة، حيث أتيت أيضاً بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني  
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( مع  3.24إىل  2.50( وهي مجيعها من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )4من  2.71( ومبتوسط عام بلغ )2.80إىل  2.60
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة.  68نسبة أتكيد بلغت )

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره:  ط(: املتوس5اجلدول ) 
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات م

 املعياري 
 مدى حتققه  الوزن النسيب 

 املعيار األول: تضمني املقدمة أمهية حمتوى كتاب احلديث وأهدافه املختلفة: 
 متوسط  0.75 0.76 2.99 تربز املقدمة أمهية املادة العلمية حملتوى املنهج. 1 .1
 متوسط  0.79 0.81 3.15 النبوية املطهرة.توضح املقدمة احلاجة للسنة  2 .2
 متوسط  0.78 0.77 3.10 تشري املقدمة إىل اهلدف من حمتوى الكتاب. 3 .3

 متوسط  0.77 0.78 3.08 املتوسط العام  
 املعيار الثاين: تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوى كتاب احلديث: 

 متوسط  0.70 0.78 2.81 املعلم واملتعلم. تشري املقدمة إىل أمهية أسلوب احملاورة بني  6 .4
تشجع املقدمة الطالب على التعلم الذايت واستخدام مهارات  9 .5

 التفكري. 

 متوسط  0.71 0.85 2.83

تشري املقدمة إىل أمهية دور األسرة يف متابعة ما يكّلف به املتعلم من   .6
 األنشطة. 

 متوسط  0.65 0.86 2.61

 متوسط  0.69 0.83 2.75 املتوسط العام  
 املعيار الثالث: تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع. 

-يتضمن احملتوى مصادر معلوماتية متاحة ومتنوعة:)كتب علمّية  .7
 مواقع ويب موثوقة(.-برامج حديثية الكرتونية

 متوسط  0.69 0.92 2.75

إثرائّية تسهم يف  تنتهي كل وحدة من وحدات احملتوى مبعلومات   .8
 حتقيق أهدافها. 

 متوسط  0.72 0.82 2.88

 متوسط  0.69 0.98 2.74 ينتهي احملتوى بعرض املصادر واملراجع اليت اشتق منها احملتوى.  .9

 متوسط  0.70 0.91 2.79 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 5يوضح اجلدول )
املقدمة أمهية حمتوي كتاب احلديث وأهدافه املختلفة "من املتطلب الثاين أييت بدرجة  •  أن درجة حتقق املعيار األول "تضمني 
( وهي مجيعها من مؤشرات فئة  4من  3.08( ومبتوسط عام بلغ ) 3.15إىل  2.99متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

 ذا الواقع. ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤيد ه77( وأن )3.24إىل   2.50املتوسط الثالثة )
•  فيما يتعلق بدرجة حتقق املعيار الثاين "تضمني املقدمة كيفية تعلم حمتوي كتاب احلديث "من املتطلب الثاين أييت بدرجة  

( ومبتوسط  2.83إىل  2.61متوسطة على نطاق البنود الفرعية والدرجة الكلية حيث نالحظ أن املتوسطات )تراوحت بني 
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٪( من إمجايل عينة  77( وأن )3.24إىل  2.50سطات دالة على فئة املتوسط الثالثة )( وهي متو 4من  2.79عام بلغ )
 البحث املستطلعة تؤيد هذا الواقع. 

•  أما على نطاق املعيار الثالث "تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر معلوماتية وإثرائية ومراجع "من املتطلب الثاين فإن  
  2.74نود الفرعية والدرجة الكلية، حيث جند أن املتوسطات ترتاوح بني )درجة حتققها تعترب متوسطة على نطاق الب 

( مع نسبة  3.24إىل  2.50( وهي متوسطات دالة على فئة املتوسط الثالثة ) 4من  2.79( ومبتوسط عام بلغ )2.88إىل
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة. 77أتكيد )

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة تصميم حمتوى منهج احلديث:  ط(: املتوس6اجلدول ) 
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات م

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

 مدى حتققه 

 املعيار األول: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية: 
املطلوبة يف: )احلقائق، املفاهيم،  نواتج التعلم املعرفية  احملتوى مع يتسق  .1

 املبادئ والتعميمات، القواعد(. 
 متوسط  0.72 0.81 2.86

 متوسط  0.73 0.77 2.90 يساعد احملتوى على تنمية مهارات التفكري العليا.   .2
 متوسط  0.73 0.80 2.91 يساعد احملتوى على إثراء معلومات املتعلم حول موضوع الوحدة.   .3

 متوسط  0.72 0.79 2.89 املتوسط العام  

 املعيار الثاين: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية: 
نواتج التعلم الوجدانية املطلوبة يف )امليول،  حمتوى الكتاب مع يتسق  .4

 واالجتاهات، والقيم( 
 متوسط  0.71 0.83 2.85

النبوي الشريف  يسهم احملتوى يف تنمية جوانب وجدانية ترتبط ابحلديث   .5
مثل )حمبة السنة النبوية، تقبل ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم، 

 االستجابة للخري..(. 

 متوسط  0.79 0.82 3.16

 متوسط  0.70 0.91 2.80 يثري احملتوى بعض اجلوانب الوجدانية من خالل أنشطة صفية وال صفية.   .6

 متوسط  0.73 0.85 2.94 املتوسط العام  
 املعيار الثالث: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية: 

مهارية متنوعة كالتجريب واملمارسة   يساعد احملتوى على اكتساب جوانب  .7
 واإلتقان.. 

 متوسط  0.69 0.83 2.76

يساعد احملتوى على اكتساب مهارات التواصل، ومهارات التفكري،    .8
 ومهارات حل املشكالت. 

 متوسط  0.68 0.89 2.73

 متوسط  0.70 0.85 2.79 احلياة.  مدى والتعلم التعلم الذايت يساعد احملتوى على اكتساب مهارات  .9

 متوسط  0.69 0.86 2.76 املتوسط العام  
 املعيار الرابع: اتساق حمتوى كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرة:

 متوسط  0.73 0.87 2.91 قضااي أخالقية معاصرة. تتناول موضوعات احملتوى   .10
تتناول األحاديث املقررة شيئا من التوجهات الفكرية املعاصرة يف العبادات،    .11

 واملعامالت وغريها. 
 متوسط  0.75 0.91 2.98
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النبوي على اختالف  يعمل احملتوى على ترسيخ التمسك ابهلدي  .12
 املستجدات احلياتية. 

 متوسط  0.77 0.83 3.09

 متوسط  0.75 0.87 2.99 املتوسط العام  
 املعيار اخلامس: اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية: 

 عايل  0.86 0.71 3.45 احملتوى ابلدقة يف إيراد األحاديث الثابتة دون الضعيفة.  يتصف  .13
خيلو احملتوى من التشقيقات املطّولة واألجزاء املستفيضة اليت ال حاجة   .14

 للمتعلمني إليها. 
 متوسط  0.80 0.80 3.19

 متوسط  0.78 0.72 3.13 يضم احملتوى أدلة حديثية كافية ودقيقة إلبراز أهداف الوحدة.   .15
 عايل  0.81 0.74 3.26 املتوسط العام  

 كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة العمرية للمتعلم:املعيار السادس: اتساق حمتوى  
 متوسط  0.74 0.79 2.95 حيقق احملتوى متطلبات املتعلم املختلفة يف هذه املرحلة.   .16
 متوسط  0.73 0.84 2.90 تظهر مراعاة احملتوى للفروق الفردية بني املتعلمني.   .17
 متوسط  0.76 0.79 3.05 الطالب.ينمي احملتوى املهارات احلياتية اليومية لدى   .18

 متوسط  0.74 0.81 2.97 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 6يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )
•  أن درجة حتقق املعيار األول "اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املعرفية "من املتطلب الثالث أييت بدرجة  

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط  4من  2.89( ومبتوسط عام بلغ )2.91إىل  2.86)تراوحت بني متوسطة مع متوسطات 
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤكد على ذلك. 72( وأن )3.24إىل   2.50الثالثة ) 

ثالث أييت بدرجة  •  أن درجة حتقق املعيار الثاين "اتساق حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية "من املتطلب ال
( وهي أيضًا مؤشرات تنحصر  4من  2.94( ومبتوسط عام بلغ )3.16إىل  2.80متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤكد على ذلك. 73( وأن )3.24إىل   2.50ضمن فئة املتوسط الثالثة )
كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية "من املتطلب الثالث حصل  •  أن واقع درجة حتقق املعيار الثالث "اتساق حمتوى  

( وهي أيضًا مؤشرات تنحصر ضمن فئة  4من  2.76( ومبتوسط عام بلغ )2.79إىل  2.73على متوسطات )تراوحت بني 
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة توافق على ذلك. 69( وأن )3.24إىل   2.50املتوسط الثالثة )

درجة حتقق املعيار الرابع "اتساق حمتوي كتاب احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة واملعاصرة "من املتطلب   •  أن واقع
(  3.09إىل  2.91الثالث ال خيتلف كثريًا على واقع ما سبقه من معايري، حيث حصل على متوسطات )تراوحت بني 

( مع نسبة أتكيد  3.24إىل  2.50فئة املتوسط الثالثة )( وهي أيضاً مؤشرات تنحصر ضمن 4من  2.99ومبتوسط عام بلغ )
 ٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة.  75بلغت )

•  أن درجة حتقق املعيار اخلامس "اتسام حمتوى كتاب احلديث ابلدقة العلمية "من املتطلب الثالث أييت يف صورة متوسطة  
( فئة املتوسط الرابعة  4من  3.26( ومبتوسط عام بلغ )3.45إىل3.13العام بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

مرتفعة أو بدرجة عالية وأن من يؤكدون على ذلك من عينة البحث تبلغ  ( واليت تؤكد على وجود درجة حتقق 4إىل  3.25)
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٪( من إمجايل عينة البحث املستطلعة تؤكد على ذلك، ولكن ميكننا مالحظة أن البند "يتصف احملتوى ابلدقة  81نسبتهم )
( وهو بذلك أييت  4من  3.45يف إيراد األحاديث الثابتة دون الضعيفة" حل بدرجة عالية من حيث درجة التحقق ومبتوسط )

( واليت تؤكد على وجود درجة حتقق مرتفعة أو بدرجة عالية وأن من يؤكدون على  4إىل  3.25ضمن فئة املتوسط الرابعة )
 ٪(. 81ذلك من عينة البحث تبلغ نسبتهم )

متطلبات املرحلة   •  وأخريًا وعلى نطاق املتطلب الثالث، فإننا جند أن املعيار السادس "اتساق حمتوى كتاب احلديث مع
( ومبتوسط عام بلغ  3.05إىل  2.90العمرية للمتعلم "من املتطلب الثالث أييت بدرجة متوسطة مع متوسطات )تراوحت بني 

٪( من إمجايل عينة  73(، وأن )3.24إىل  2.50( وهي أيضًا مؤشرات تنحصر ضمن فئة املتوسط الثالثة )4من  2.97)
 البحث املستطلعة تؤكد على ذلك. 

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لتبيان درجة تنظيم حمتوى منهج احلديث:  ط(: املتوس7جلدول ) ا
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات 

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

 مدى حتققه 

 املعيار األول: التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث: 
للمنهج يف كل صف يراعي احملتوى تتابع موضوعات الوحدات  -1

 دراسي.
 متوسط  0.73 0.86 2.91

يراعى احملتوى تكامل موضوعات الوحدات يف كتاب احلديث مع   -2
 مواد الرتبية اإلسالمية األخرى يف الصف الدراسي الواحد. 

 متوسط  0.72 0.84 2.86

تتكامل موضوعات الوحدة الواحدة بشكل يتيح للمتعلم التعامل   -3
 واستيعاهبا. معها 

 متوسط  0.76 0.75 3.04

 متوسط  0.73 0.82 2.94 املتوسط العام  
تنظم موضوعات احملتوى بدءاً ابملوضوعات البسيطة مث يتدرج إىل   -4

 املركب فاألكثر تعقيداَ. 
 متوسط  0.67 0.90 2.68

السهل إىل   من يف عرض موضوعاته ابالنتقال احملتوى يتدرج -5
 الصعب. 

 متوسط  0.69 0.87 2.77

 متوسط  0.68 0.86 2.71 العام إىل اخلاص.  من يف االنتقال التسلسل مبدأ احملتوى يراعي -6

 متوسط  0.68 0.88 2.72 املتوسط العام  

يساعد احملتوى على التفاعل مع خصائص الطالب النفسّية يف   -7
 هذه املرحلة العمرية. 

 متوسط  0.68 0.81 2.73

تنشيط العمليات املعرفية اليت تتم داخل ذهن يسعى احملتوى إىل  -8
 املتعلم. 

 متوسط  0.69 0.80 2.77

وراء معرفية مثل )ماذا   يتناول احملتوى عبارات تنمي العمليات ملا  -9
 أريد أن أتعلم من هذه الوحدة؟ ماذا تعلمت من هذه الوحدة؟(. 

 متوسط  0.75 0.78 2.98

 متوسط  0.71 0.80 2.83 املتوسط العام  

 ( النتائج التالية: 7يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )   
• أن درجة حتقق املعيار األول "التسلسل املعريف حملتوى كتاب احلديث "من املتطلب الرابع تظهر من قيم املؤشرات  

( ومبا أهنا مؤشرات تنحصر  4من  2.94( مع متوسط عام يبلغ )3.04إىل  2.86اإلحصائية للمتوسطات واليت ترتاوح بني )
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ه فهي دالة إحصائيًا على أن مستوى حتققها من الدرجة املتوسطة ويؤيد  (؛ وعلي 3.24إىل  2.50ضمن فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 73ذلك )

• أما فيما يتعلق بدرجة حتقق املعيار الثاين "التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث "من املتطلب الرابع فهي ال ختتلف كثرياً  
( وهي أيضاً  4من  2.72(؛ مع متوسط عام يبلغ )2.77إىل  2.68اوح أيضًا بني )بناًء على املتوسطات احلسابية واليت ترت 

(، وهي ابملثل دالة إحصائيًا على أن مستوى  3.24إىل  2.50تنحصر ضمن مؤشرات تنحصر ضمن فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 68حتققها من الدرجة املتوسطة بنسبة أتكيد بلغت )

ما يتعلق بدرجة حتقق املعيار الثالث "التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث "من املتطلب الرابع فإن  • وأما في
(  4من  2.83( مع متوسط عام يبلغ )2.98إىل  2.73( أهنا ترتاوح بني ) 9املتوسطات احلسابية كما يتضح من اجلدول )

( واليت تدل إحصائياً إىل أن مستوى حتققها  3.24إىل  2.50وهي ابلتأكيد من مؤشرات تنحصر ضمن فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 71من يعترب من الدرجة املتوسطة وبنسبة أتكيد بلغت )

 واالحنراف املعياري والوزن النسيب لدرجة توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة  ط(: املتوس8اجلدول )
االحنراف  املتوسط  املعايري واملؤشرات 

 املعياري 
الوزن 
 النسيب 

مدى 
 حتققه 

 النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز: األول: اتساماملعيار 
تظهر مفردات احملتوى إمالئيًا وهجائيًا وضبطًا ابلشكل الصحيح    .1

 واملناسب. 
 متوسط  0.80 0.77 3.19

 متوسط  0.79 0.76 3.17 تظهر عالمات الرتقيم يف احملتوى بصورة سليمة.   .2

  ة فرعية( ونوعي -تتوافق أمناط اخلطوط وحجمها مع نوعية الفكرة )رئيسة   .3
 نقاط مهمة(.  -حديث –النص )آية 

 متوسط  0.77 0.80 3.09

يتقارب حجم حمتوى الفصل الدراسي األول مع حجم حمتوى الفصل   .4
 الدراسي الثاين. 

 متوسط  0.79 0.73 3.24

 متوسط  0.79 0.76 3.17 املتوسط العام  

 املعيار الثاين: توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة: 
 متوسط  0.83 0.74 3.31 تنتظم حمتواىت املقرر يف فهرس مرتب لتيسري الوصول للدرس.   .1

تتضح بداية كل وحدة يف احملتوى العنوان واألحاديث وما يتوقع من املتعلم   .2
 بعد اهنائه للوحدة. 

 متوسط  0.81 0.73 3.23

تستخدم بعض الدروس أسلوب احلوار يف عرض احملتوى )حل مشكلة أو   .3
 التعاون أو التشارك...(. 

 متوسط  0.73 0.85 2.93

 متوسط  0.79 0.77 3.16 املتوسط العام  

 املعيار الثالث: توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال:
احملتوى جداول ورسوم وأشكال ختطيطية واضحة وملّونة؛ تساعد يضم   .1

 على فاعلية احملتوى واستيعاب املفاهيم اجلديدة. 
 متوسط  0.70 0.90 2.81
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تستخدم اجلداول والرسوم واألشكال التخطيطية يف مكاهنا الصحيح    .2
 داخل احملتوى.

 متوسط  0.71 0.98 2.85

واألشكال التخطيطية بسهولتها وجذهبا  تتصف اجلداول والرسوم   .3
 للطالب.

 متوسط  0.69 0.89 2.76

تسهم الصور الطبيعية امللونة بداية كل وحدة ودرس يف دعم وتبسيط   .4
 حمتوى الوحدة. 

 متوسط  0.70 0.89 2.99

 متوسط  0.70 0.92 2.85 املتوسط العام  

 (: 8يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )
•  أن درجة حتقق املعيار األول "اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر ابإلخراج املميز "من املتطلب اخلامس تظهر أهنا  
تتوفر بدرجة ما أقرب إىل الدرجة العالية ولكن تقل عن ذلك بفارق قليل كما يظهر ذلك من املتوسطات احلسابية واليت  

تنحصر ضمن فئة املتوسط   ومبا أهنا مؤشرات (، ولكن 4من  3.17) عام يبلغ ( مع متوسط 3.24إىل  3.09)تراوحت بني 
٪( من  79ذلك )(، وعليه فهي دالة إحصائيًا على أن مستوى حتققها من الدرجة املتوسطة ويؤيد 3.24إىل  2.50الثالثة )

 عينة البحث املستطلعة. 
دوات واسرتاتيجيات تعليمية فعالة "من املتطلب  •  كما أن درجة حتقق املعيار الثاين "توظيف حمتوى كتاب احلديث أل

اخلامس تظهر أهنا أيضًا تتوفر بدرجة ما أقرب إىل الدرجة العالية ولكن تقل عن ذلك أيضًا بفارق قليل، حيث ترتاوح بني  
(  3.24 إىل 2.50( ولكن ومبا أهنا من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )4من    3.16( مع متوسط عام يبلغ )3.31إىل  2.93)

 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 79وعليه فهي دالة إحصائياً على أن مستوى حتققها من الدرجة املتوسطة ويؤيد ذلك )
•  يتضح من املؤشرات اإلحصائية لدرجة حتقق املعيار الثالث "توظيف حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال  

مستوى حتقق هذا املعيار اخنفض عن مستوى ما سبقه من معايري لنفس  والصور بشكل فعال "من املتطلب اخلامس أن 
( وهي ابلتأكيد  4من  2.85)  عام يبلغ( مع متوسط 2.99إىل  2.76املتطلب، حيث نالحظ أن املتوسطات )تراوحت بني 

أن مستوى حتققها من  (، وعليه فهي دالة إحصائياً على 3.24إىل  2.50تنحصر متاماً يف مركز مؤشرات فئة املتوسط الثالثة )
 ٪( من عينة البحث املستطلعة. 70الدرجة املتوسطة مع نسبة أتكيد بلغت )

 القسم الثاين: مدى توافر املتطلبات املتعلِّّقة ابملكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة: 
قام الباحثان بتحليل حمتوى كتايب الطالب والنشاط لكل فصل دراسي ملادة احلديث يف املرحلة املتوسطة، وبعد مجع     

البياانت وحتليلها إحصائيًا للتأكد من درجة حتقق هذه املتطلبات، والوقوف على مستوى توافرها وانتشارها على نطاق  
سي على حده، وذلك حبساب تكرار كل فئة ونسبتها املئوية، كانت النتائج  املرحلة املتوسطة ككل مث عل نطاق كل فصل درا

 (. 14(، واجلدول ) 13(، واجلدول )12(، واجلدول )11(، واجلدول )10(، واجلدول )9كما هي موضحة يف اجلدول ) 
 ين( وفق املتطلبات العقدية حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للصفوف املتوسطة للفصلني األول والثا ة(: بطاق9اجلدول )
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تدبر اآلايت الواردة يف  -1
 احملتوى.

2 2 15 4 10 3 36 4٪ 
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فهم احلديث النبوي -2
 فهماً صحيحاً. 

72 53 70 74 79 47 395 46٪ 

 ٪3 26 2 8 2 2 1 11 حمبة السنة النبوية. -3

 ٪17 148 36 12 35 27 26 12 حمبة السلف الصاحل.  -4

 ٪1 9 1 0 5 2 0 1 التزام الدليل الصحيح. -5

التفكر يف آايت هللا  -6
 املتنوعة. 

0 0 0 0 12 0 12 1٪ 

 ٪1 7 2 1 0 0 2 2 الوالء لإلسالم.  -7

 ٪0 2 1 0 0 1 0 0 التحاكم إىل الشرع.  -8

الرباءة مما خيالف  -9
 االسالم. 

0 0 0 1 1 1 3 0٪ 

 ٪2 15 0 3 0 3 0 9 الشكر عند النعمة.  -10

 ٪2 19 3 2 0 9 2 3 الصرب عند املصيبة.  -11

 ٪1 7 0 0 0 0 7 0 خطورة النفاق.  -12

زايدة اإلميان تكون  -13
 ابلعمل الصاحل. 

0 5 29 0 0 1 35 4٪ 

أعمال القلوب مثل  -14
 )احملبة واخلشية(. 

2 16 49 4 13 3 87 10٪ 

 ٪6 53 12 6 9 9 5 12 اجلهاد يف سبيل هللا. -15

 ٪100 854 112 147 134 216 119 126 اجملموع 

   ٪100 ٪13 ٪17 ٪16 ٪25 ٪14 ٪15 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات العقدية  9يتضح من اجلدول )     
 النتائج التالية: 

يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات العقدية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث       
 ( مرة. 854متوسط( للفصلني الدراسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ ) 

ثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات العقدية على نطاق الصفوف الثالثة )األول وال 
 )األول والثاين(: 

املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات العقدية تكرارًا ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(   •
(  854من  395رار إمجايل يبلغ )للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )فهم احلديث النبوي فهماً صحيحاً( بتك

 ٪(. 46بنسبة انتشار تبلغ )
 ٪(. 17( بنسبة )854من  148املرتبة الثانية: تتمثل يف )حمبة السلف الصاحل( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
( بنسبة انتشار تبلغ  854من  87املرتبة الثالثة: تتمثل يف )أعمال القلوب مثل )احملبة واخلشية(. بتكرار إمجايل يبلغ ) •
(10 .)٪ 
 ٪(. 6( بنسبة انتشار تبلغ )854من  53املرتبة الرابعة: تتمثل يف )اجلهاد يف سبيل هللا( بتكرار إمجايل يبلغ ) •

( وبنسب انتشار  854من  35إىل  2أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول يظهر أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 دول. ٪( كما يتضح من اجل4٪ إىل 0)تراوحت بني 
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اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات العقدية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

( بنسبة انتشار تبلغ  854من 216راسي األول بتكرار إمجايل )املرتبة األوىل: أييت الصف الثاين متوسط للفصل الد •
(25 .)٪ 
( وبنسبة انتشار تبلغ  854من  147املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
(17 .)٪ 
 ٪(. 16( وبنسبة انتشار تبلغ )854من   134املرتبة الثالثة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪(. 15( مع نسبة انتشار تبلغ )854من   126املرتبة الرابعة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل ) •
 ٪. 4( مع نسبة انتشار تبلغ 854من  119املرتبة اخلامسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 3( مع نسبة انتشار تبلغ 854من   112السادسة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل )املرتبة  •

 حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للصفوف املتوسطة للفصلني األول والثاين( وفق املتطلبات االجتماعية  ة(: بطاق10)اجلدول 
 املتطلبات االجتماعية 
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األمر ابملعروف والنهي  -1
 عن املنكر.

1 1 0 1 12 1 16 5٪ 

 ٪14 40 7 13 5 5 5 5 النصيحة أبنواعها.  -2

 ٪14 41 25 7 3 4 2 0 الرعاية لألسرة.  -3

املوازنة بني عملي الدنيا  -4
 واآلخرة.

2 0 0 0 1 0 3 1٪ 

 ٪4 13 8 1 3 1 0 0 حفظ الروح. -5

 ٪14 42 36 1 4 1 0 0 حفظ البدن. -6

الرتويح عن النفس يف  -7
 حدود املباح. 

0 0 0 0 0 0 0 0٪ 

احملافظة على مكانة  -8
 املرأة. 

1 7 1 4 2 44 59 20٪ 

 ٪6 19 0 15 1 0 0 3 الدعوة إىل هللا. -9

 ٪13 37 0 0 4 1 31 1 صلة الرحم.   -10

 ٪3 10 0 1 0 2 2 5 الصاحلة. الصحبة  -11

 ٪4 13 13 0 0 0 0 0 آداب الطريق -12

 ٪100 293 134 53 25 15 48 18 اجملموع 

   ٪100 ٪46 ٪18 ٪9 ٪5 ٪16 ٪6 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات  10يتضح من اجلدول )     
 االجتماعية النتائج التالية: 
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يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات االجتماعية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث       
 ( مرة. 293لفصلني الدراسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ ) متوسط( ل

أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات االجتماعية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني  
 الدراسيني )األول والثاين(: 

ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات االجتماعية تكرارًا  •
(  293من  395متوسط( للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )احملافظة على مكانة املرأة( بتكرار إمجايل يبلغ )

 ٪. 20بنسبة انتشار تبلغ 

(  93من  42إىل  40نصيحة أبنواعها( بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة الثانية: تتمثل يف )حفظ البدن، والرعاية األسرية وال  •
 ٪ لكل بند. 14بنسبة 

 ٪. 13( بنسبة انتشار تبلغ 293من  37املرتبة الثالثة: تتمثل يف )صلة الرحم( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪ 6 ( بنسبة انتشار تبلغ293من    19املرتبة الرابعة: تتمثل يف )الدعوة إىل هللا( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 5( بنسبة انتشار تبلغ 293من   16املرتبة اخلامسة: تتمثل يف )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر( بتكرار إمجايل يبلغ ) •

( وبنسب انتشار  293من  13إىل  0أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 (. 12جلدول )٪( كما يتضح من ا4٪ إىل 0)تراوحت بني 

اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات االجتماعية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني  
 الدراسيني )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

 (. 46( بنسبة انتشار تبلغ 293من 134للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل )  املرتبة األوىل: أييت الصف الثالث متوسط  •
 ٪. 18( وبنسبة انتشار تبلغ 293من   53املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 16( وبنسبة انتشار تبلغ 93من   48املرتبة الثالثة: أييت الصف األول للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 9( مع نسبة انتشار تبلغ 293من   25املرتبة الرابعة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 6( مع نسبة انتشار تبلغ 293من  18املرتبة اخلامسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 5( مع نسبة انتشار تبلغ 293من  15ة السادسة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ )املرتب •

 
 
 

 (:بطاقة حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للصفوف املتوسطة للفصلني األول والثاين( وفق املتطلبات اخلُلقيِّّة 11اجلدول)
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الغرية على حمارم -1
 االسالم. 

0 0 0 1 0 0 1 0٪ 
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احلذر من فنت  -2
 الشهوات. 

0 0 0 0 0 2 2 0٪ 

 ٪2 11 11 0 0 0 0 0 التشبه املنهي عنه.  -3

 ٪4 18 1 1 3 5 3 5 احرتام شعائر االسالم.  -4

احلث على األخالق  -5
 احلسنة. 

5 30 6 31 19 21 112 24٪ 

احلذر من األخالق  -6
 السيئة. 

2 45 10 81 10 32 180 38٪ 

 ٪7 31 30 0 0 1 0 0 العفة.  -7

 ٪5 25 2 1 0 4 17 1 احلياء.  -8

احلذر من العجب  -9
 اخليالء(.  -)الكرب

3 3 0 4 8 31 49 10٪ 

 ٪9 41 1 5 5 5 3 22 األذكار الشرعية -10

 ٪100 470 131 44 125 31 101 38 اجملموع 

   ٪100 ٪28 ٪9 ٪27 ٪7 ٪21 ٪8 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات اخللقية  11يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات اخللقية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 470اسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني الدر 
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات اخللقية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
فوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات اخللقية تكرارًا ونسبة توافر على نطاق الص •

( بنسبة  470من  180للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )احلذر من األخالق السيئة( بتكرار إمجايل يبلغ )
 ٪. 38انتشار تبلغ 

 ٪. 24بنسبة  ( 470إىل   112املرتبة الثانية: تتمثل يف )احلث على األخالق احلسنة( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 10( بنسبة انتشار تبلغ 470من   48اخليالء(. بتكرار إمجايل ) -املرتبة الثالثة: تتمثل يف )احلذر من العجب )الكرب  •
 ٪. 9( بنسبة انتشار تبلغ 470من  41املرتبة الرابعة: تتمثل يف )األذكار الشرعية( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪(. 7( بنسبة انتشار تبلغ 470من  31)العفة( بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة اخلامسة: متثل يف   •

( وبنسب انتشار  470من  25إىل  1أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول فيظهر أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 (. 13٪( كما يتضح من اجلدول )5٪ إىل 0)تراوحت بني 

اخللقية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات 
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

ة انتشار تبلغ  ( بنسب470من 131املرتبة األوىل: أييت الصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل ) •
28 .٪ 
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 ٪. 27( وبنسبة انتشار تبلغ 470من   125املرتبة الثانية: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 21( وبنسبة انتشار تبلغ 470من   101املرتبة الثالثة: أييت الصف األول للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 9( مع نسبة انتشار تبلغ 470من   44الرابعة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة  •
 ٪. 8( مع نسبة انتشار تبلغ 470من  38املرتبة اخلامسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪(. 7( مع نسبة انتشار تبلغ 470من  31األول بتكرار إمجايل يبلغ ) املرتبة السادسة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي •

 حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط )للفصلني األول والثاين( وفق املتطلبات الثقافية:  ة (: بطاق12اجلدول ) 

 املتطلبات الثقافية 
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 ٪0 1 0 0 0 0 0 1 احلذر من الفكر اهلّدام.  -1
حقوق الطالب يف  -2

 مرحلته العمريّة. 
5 0 0 0 0 0 5 2٪ 

 ٪10 21 8 4 4 1 4 0 خصائص اإلسالم.  -3
 ٪1 2 0 0 0 0 0 2 أمهية اللغة العربية.  -4

قضااي املسلمني  -5
 املعاصرة. 

0 0 0 0 1 0 1 0٪ 

 ٪1 2 0 2 0 0 0 0 أمهية الوقت. -6
فضل القرآن وآداب  -7

 التعامل معه. 
0 3 20 5 4 3 35 16٪ 

 ٪26 57 5 18 6 23 4 1 أمهية العلم وفضله. -8
احتياجات مرحلة  -9

 البلوغ. 
3 0 0 0 0 0 3 1٪ 

 ٪29 63 31 1 2 17 11 1 حب العمل وفضله. -10
 ٪14 30 5 4 5 5 6 5 منزلة العلماء.  -11

 ٪100 220 52 34 22 66 28 18 اجملموع 
 ٪100 ٪24 ٪15 ٪10 ٪30 ٪13 ٪8 النسبة املئوية 

 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات الثقافية  12يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات الثقافية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 220دراسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني ال
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات الثقافية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
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نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات الثقافية تكرارًا ونسبة توافر على  •
( بنسبة انتشار  220من  63للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )حب العمل وفضله( بتكرار إمجايل يبلغ )

 ٪. 29تبلغ  
 ٪. 26( بنسبة 220إىل  57املرتبة الثانية: تتمثل يف )أمهية العلم وفضله( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 16( بنسبة انتشار تبلغ  220من   35املرتبة الثالثة: تتمثل يف )فضل القرآن وآداب التعامل(. بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪( 14( بنسبة انتشار تبلغ )220من  30املرتبة الرابعة: تتمثل يف )منزلة العلماء( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 10( بنسبة انتشار تبلغ  220من   21إمجايل يبلغ )( بتكرار اإلسالم املرتبة اخلامسة: متثل يف )خصائص   •

( وبنسب انتشار  220من  5إىل  1أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول فيظهر أن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 (. 12٪( كما يتضح من اجلدول )2٪ إىل 0)تراوحت بني 

ق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات الثقافية على نطا
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

 ٪. 30( بنسبة انتشار تبلغ 220من  66املرتبة األوىل: أييت الصف الثاين متوسط للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل ) •
 ٪. 24( وبنسبة انتشار تبلغ 220من   52املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 15( وبنسبة انتشار تبلغ 220من   34بتكرار إمجايل يبلغ ) األول املرتبة الثالثة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي  •
 ٪. 13( مع نسبة انتشار تبلغ 220من   28لفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة الرابعة: أييت الصف األول ل  •
 ٪. 10( مع نسبة انتشار تبلغ 220من  22املرتبة اخلامسة: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 8( مع نسبة انتشار تبلغ 220من  18لغ )املرتبة السادسة: أييت الصف األول للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يب •

 (:بطاقة حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط للصف األول متوسط الفصل الدراسي األول وفق املتطلبات الوطنية 13اجلدول )
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دور الفرد جتاه أمته  -1
 ووطنه. 

0 0 0 0 0 0 0 0٪ 

 ٪0 0 0 0 0 0 0 0 االنتماء لدين عظيم.  -2
 ٪52 63 2 4 3 1 47 6 األخوة اإلسالمية.  -3
السمع والطاعة   -4

 األمر. ابملعروف لوالة 
0 1 1 2 0 1 5 4٪ 

 ٪2 2 0 0 0 0 0 2 احملافظة على البيئة.  -5
مكانة اململكة العربية   -6

 السعودية بلداً للحرمني. 
0 0 0 0 0 0 0 0٪ 

حفظ املمتلكات  -7
 العامة. 

0 0 0 0 0 0 0 0٪ 
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 ٪43 52 1 34 3 2 8 4 حتمل املسؤولية.  -8
 ٪100 122 4 38 8 4 56 12 جمموع 
  ٪100  ٪3 ٪31 ٪7 ٪3 ٪46 ٪10 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات الوطنية  13يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات الوطنية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 122اسيني )األول والثاين( بتكرار عام يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني الدر 
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات الوطنية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات الوطنية تكرارًا ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(   •

( بنسبة انتشار تبلغ  122من  63( بتكرار إمجايل يبلغ )اإلسالمية للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )األخوة 
 ملتطلبات الوطنية. ٪ من إمجايل تكرارات ا52
 ٪. 43( بنسبة انتشار بلغت  122إىل    52املرتبة الثانية: تتمثل يف )حتمل املسؤولية( بتكرار إمجايل يبلغ ) •

( وبنسب  122من  5إىل  0( فإن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 15أما ما تبقى من متطلبات وطنية واملتضمنة ابجلدول )
 تعترب ضعيفة.   ٪( وهي4٪ إىل 0انتشار )تراوحت بني 

اثنياً: درجة توافر وانتشار املتطلبات الوطنية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

 ٪. 46( بنسبة انتشار تبلغ 122من    56لفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل ) املرتبة األوىل: أييت الصف األول متوسط ل •
 ٪. 31( وبنسبة انتشار تبلغ  122من  38املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث املتوسط للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل) •
 ٪. 10( وبنسبة انتشار تبلغ 122من  12بتكرار إمجايل )  األولاملرتبة الثالثة: أييت الصف األول متوسط للفصل الدراسي  •
 ٪(. 7( مع نسبة انتشار تبلغ 122من   8املرتبة الرابعة: أييت الصف الثاين متوسط للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل ) •

 
 

 حتليل حمتوى دروس كتايب احلديث والنشاط للصف األول متوسط الفصل الدراسي األول وفق املتطلبات املهارية  ة(: بطاق14اجلدول )
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تفعيل اجلانب العملي   -1
 لآلايت الواردة

0 1 1 0 2 0 4 0٪ 

 ٪7 59 11 5 13 7 14 9 تفعيل حفظ احلديث -2

 ٪22 177 26 31 26 33 29 32 العمل ابحلديث.  -3
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التطبيق العملي  -4
 للعبادات. 

6 5 7 7 5 7 37 5٪ 

 ٪38 308 50 52 51 48 56 51 مهارات التفكري السليم.  -5

 ٪21 171 34 25 23 31 28 30 مهارات التعلم الذايت.  -6

مهارات البحث  -7
 العلمي. 

0 2 2 1 1 1 7 1٪ 

 ٪1 12 3 6 1 0 0 2 مهارات االتصال.  -8

مهارات حل  -9
 املشكالت. 

3 8 8 7 5 5 36 4٪ 

مهارة التعامل مع   -10
 رقمية املناهج. 

0 0 0 0 0 3 3 0٪ 

٪100 814 140 132 129 137 143 133 اجملموع   
    ٪100 ٪17 ٪16 ٪16 ٪17 ٪18 ٪16 النسبة املئوية 

( التوزيع التكراري والنسيب لبطاقة حتليل احملتوى لكتايب احلديث والنشاط وفق املتطلبات املهارية  14يتضح من اجلدول )     
النتائج التالية: يظهر من اجملموع الكلي إلمجايل التكرارات للمتطلبات املهارية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين  

 ( مرة. 814دراسيني )األول والثاين( أن التكرار الكلي للمتطلبات املهارية يبلغ )والثالث متوسط( للفصلني ال
أواًل: درجة توافر وانتشار املتطلبات املهارية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  

 )األول والثاين(: 
ارًا ونسبة توافر على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط(  املرتبة األوىل: أن أكثر املتطلبات املهارية تكر  •

( بنسبة  814من  308للفصلني الدراسيني )األول والثاين( تتمثل أواًل يف )مهارات التفكري السليم( بتكرار إمجايل يبلغ )
 ٪. 38انتشار تبلغ 

 ٪. 22( بنسبة 814إىل  177بلغ )املرتبة الثانية: تتمثل يف )العمل ابحلديث( بتكرار إمجايل ي •
 ٪(. 21( بنسبة انتشار تبلغ )814من  171املرتبة الثالثة: تتمثل يف )مهارات التعلم الذايت(. بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪( 7( بنسبة انتشار تبلغ  814من   59املرتبة الرابعة: تتمثل يف )تفعيل حفظ احلديث النبوي( بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 5( بنسبة انتشار تبلغ 814من  37اخلامسة: متثل يف )التطبيق العملي للعبادات( بتكرار إمجايل يبلغ )املرتبة  •

( وبنسب انتشار  814من  36إىل  3أما ما تبقى من متطلبات واملتضمنة ابجلدول فإن إمجايل تكراراهتا )تراوحت بني 
 ٪( وهي تعترب أقل انتشاراً. 4٪ إىل 0)تراوحت بني 

رجة توافر وانتشار املتطلبات املهارية على نطاق الصفوف الثالثة )األول والثاين والثالث متوسط( للفصلني الدراسيني  اثنياً: د
 )األول والثاين( كما يتضح من اجملموع الكلي والنسب املئوية لألعمدة اجلدولية هي كالتايل: 

( بنسبة انتشار تبلغ  814من  143كرار إمجايل )املرتبة األوىل: أييت الصف األول متوسط للفصل الدراسي الثاين بت  •
18 .٪ 
 ٪. 17( وبنسبة انتشار تبلغ 814من   140املرتبة الثانية: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل يبلغ ) •
 ٪. 17ر تبلغ ( وبنسبة انتشا814من   137املرتبة الثالث: أييت الصف الثاين للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل يبلغ ) •
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 ٪. 16( وبنسبة انتشار تبلغ 814من  133بتكرار إمجايل يبلغ )  األولاملرتبة الرابعة: أييت الصف األول للفصل الدراسي  •
 ٪. 16( مع نسبة انتشار تبلغ 814من   132املرتبة اخلامسة: أييت الصف الثالث للفصل الدراسي األول بتكرار إمجايل ) •
 ٪. 16( مع نسبة انتشار تبلغ 814من   129ثاين للفصل الدراسي الثاين بتكرار إمجايل )املرتبة السادسة: أييت الصف ال  •

 اثنًيا: مناقشة نتائج البحث وتفسريها: 
 بناء على نتائج البحث السابقة، ميكن مناقشة نتائج البحث وتفسريها كالتايل:     

 حملتوى منهج احلديث: القسم األول: مناقشة نتائج املتطلبات املتعلقة جبودة الشكل البنائي 
 املتطلب األول: اختيار حمتوى منهج احلديث: 

من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )توظيف حمتوى كتاب احلديث لألهداف   
( يليه املعيار الثاين )توظيف حمتوى  4من  3.07واملبادئ واخلربات والقيم واالجتاهات االسالمية( حصل على أعلى درجة )

بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثالث )اتساق   ، ( 4من  3ة )كتاب احلديث ملكوانته بشكل فعال( حصل على درج
إىل   2.50( وهي مجيعا من فئة املتوسط الثالثة )4من  2.71حمتوى كتاب احلديث مع احتياجات املتعلم( على درجة ) 

حصل على   ( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر 3.24
 درجة ضعيفة أو ضعيفة جداً. 

 املتطلب الثاين: مقدمة حمتوى منهج احلديث ومصادره: 
من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )تضمني املقدمة أمهية حمتوى كتاب  

املعيار الثالث )تضمني حمتوى منهج احلديث مصادر  ( يليه 4من  3.08احلديث وأهدافه املختلفة( حصل على أعلى درجة )
( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثاين )تضمني املقدمة  4من  2.79معلوماتية وإثرائية ومراجع( حصل على درجة )

وهي  ( 3.24إىل  2.50( وهي مجيعا من فئة املتوسط الثالثة )4من  2.75كيفية تعلم حمتوى كتاب احلديث( على درجة )
درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر حصل على درجة ضعيفة أو  

 ضعيفة جداً. 
 

 املتطلب الثالث: تصميم حمتوى منهج احلديث: 
يث ابلدقة  من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار اخلامس )اتسام حمتوى كتاب احلد   

( يليه املعيار السادس )اتساق حمتوى كتاب احلديث مع متطلبات املرحلة  4من  3.26العلمية( حصل على أعلى درجة )
( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الرابع )اتساق حمتوى كتاب  4من  2.97العمرية للمتعلم( حصل على درجة ) 

( يليه املعيار الثاين )اتساق حمتوى كتاب  4من  2.99عاصرة( على درجة )احلديث مع االجتاهات والقضااي احلديثة وامل
( يليه املعيار األول )اتساق حمتوى كتاب  4من  2.94احلديث مع أهداف املنهج الوجدانية( حيث حصل على درجة ) 

ر الثالث )اتساق  ( وآخر هذه املعايري هو املعيا4من  2.89احلديث مع أهداف املنهج املعرفية( حيث حصل على درجة )
حمتوى كتاب احلديث مع أهداف املنهج املهارية( وتعترب مجيع نسب املعايري السابقة عدا اخلامس من فئة املتوسط الثالثة  

( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر  3.24إىل  2.50)
 جداً.    حصل على درجة ضعيفة أو ضعيفة

 املتطلب الرابع: تنظيم حمتوى منهج احلديث: 
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من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )التسلسل املعريف حملتوى كتاب       
( يليه املعيار الثالث )التنظيم السيكولوجي حملتوى كتاب احلديث( حصل  4من  2.94احلديث( حصل على أعلى درجة )

( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثاين )التنظيم املنطقي حملتوى كتاب احلديث( على درجة  4من  2.83ى درجة )عل
( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال  3.24إىل  2.50( وهي مجيعا من فئة املتوسط الثالثة )4من  2.72)

 صل على درجة ضعيفة أو ضعيفة جداً.   يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري أي مؤشر ح
 املتطلب اخلامس: توظيف حمتوى احلديث للغة السليمة واألدوات التعليمية املساعدة: 

من خالل استعراض النتائج املتعلقة هبذا املتطلب، يتضح أن املعيار األول )اتسام النصوص الكتابية ابلدقة واملظهر   
( يليه املعيار الثاين )توظيف حمتوى كتاب احلديث ألدوات  4من  3.17ابإلخراج املميز( حصل على أعلى درجة )

( بينما تشري النتائج على حصول املعيار الثالث )توظيف  4من  3.16واسرتاتيجيات تعليمية فعالة( حصل على درجة )
ا من فئة  ( وهي مجيع4من  2.85حمتوى كتاب احلديث للجداول والرسوم واألشكال والصور بشكل فعال( على درجة )

( وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحثني، إذ ال يوجد ضمن مؤشرات مجيع هذه املعايري  3.24إىل  2.50املتوسط الثالثة ) 
 أي مؤشر حصل على درجة ضعيفة أو ضعيفة جداً.   

فق مع ما توصل إليه  ومما سبق من نتائج يتبني ضرورة تصميم الشكل البنائي حملتوى مقرر احلديث وفق معايري حمددة وهذا يت 
 ( من كون مقررات احلديث ينبغي أن تكون ذات مواصفات معيّنة وحمددة. 2013الرقيب )

 القسم الثاين: مناقشة نتائج املتطلبات املتعلقة ابملكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة: 
 املتطلبات العقدية: 

لبات العقدية، يتضح أهنا حصلت على أعلى نسبة مقارنة ابملتطلبات  من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتط   
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع تكرارات املتطلب  31( تكرارًا بنسبة 854األخرى )

ج ابجلانب العقدي  ٪، وهذا يدل على اهتمام واضعي املناه30٪، 41٪،29العقدي بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل 
 أكثر من أي متطلبات أخرى. 

وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشر )فهم احلديث النبوي فهمًا صحيحاً( على أعلى نسبة    
٪، وهذه النتيجة تدل على الرتكيز على فهم احلديث وتفسري ذلك أن منهج احلديث معينٌّ بذلك  46حيث بلغت نسبته 
مناهج الرتبية اإلسالمية، بينما تشري النتائج إىل حصول العديد من املتطلبات على نسب ضئيلة أو  أكثر من غريه من 

(، وتفسري ذلك أن منهج آخر غري منهج  اإلسالم منعدمة كـ )الوالء لإلسالم( و )التحاكم إىل الشرع( و )الرباءة مما خيالف 
أو ميكن أن تكون مثل هذه املتطلبات ترّحل ملرحلة أعلى  احلديث كمنهج التوحيد يهتم مبثل هذه التفاصيل العقديّة، 

كالثانوية، ويؤيد ذلك ظهور بعض هذه املتطلبات يف منهج حديث املرحلة الثانوية كما ظهر يف نتائج دراسة السيف  
(2003 .) 

 املتطلبات االجتماعيِّّة: 
صلت على نسبة منخفضة يف التكرارات  من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات االجتماعيِّّة، يتضح أهنا ح

٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع  11( تكرارًا بنسبة 293مقارنة ابملتطلبات األخرى ) 
٪،  وكما يظهر فإن الصف الثالث  64٪، 14٪،22تكرارات املتطلب االجتماعي بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل 

فيه هذه املتطلبات، ومن وجهة نظر الباحثني أن انتشار التكرارات متذبذب، فهو ليس تصاعدايً وال تنازلياً وال  متوسط ترتكز 
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متوازانً، وهذا ملحظ ينبغي لواضعي املنهج االلتفات إليه وتعديله، على أن الباحثني يؤيِّّدان بقاء تركيز املتطلبات االجتماعية  
 ايت مرحلة بلوغ وحيتاج فيها الطالب إىل زايدة الرتكيز على املهارات االجتماعية.     يف الصف الثالث املتوسط، كوهنا بدا

وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشر )احملافظة على مكانة املرأة( على أعلى نسبة حيث بلغت   
إال أن الباحثني يراين   -عوات للتحررعلى أمهيته خصوصاً ما يشهده موضوع املرأة من د-٪، وهذا الرتكيز 20نسبة انتشاره 

أن املرحلة العمرية تتطلب الرتكيز على متطلبات أكثر أمهّية، مثل )الصحبة الصاحلة وآداب الطريق والرتويح عن النفس يف  
(  2009حدود املباح( واليت أظهرت النتائج اخنفاضًا يف نَِّسب انتشارها، ويتفق ذلك مع ما أشارت له دراسة شعلة )

تشري النتائج على مستوى   ااالجتماعية. كم( يف ضعف تناول مناهج احلديث لبعض املتطلبات 2011ين، حممد )واجله
الفصول الدراسية على تذبذب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على الرتتيب بدءا ابلفصل األول للصف  

 ٪ وهذا يعدُّ ملحظاً ينبغي لواضعي احملتوى االلتفات إليه وتعديله.  46٪، 18٪، 9٪،  5٪، 16٪، 6األول املتوسط  
 املتطلبات اخلُُلقِّيِّّة: 

خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات اخلُُلقِّيِّّة ، يتضح أهنا حصلت على نسبة متوسطة يف التكرارات   من    
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع  17( تكرارًا بنسبة 470مقارنة ابملتطلبات األخرى ) 

٪،  وكما يظهر فإن الصف الثالث متوسط  37٪، 34٪، 29على التوايل تكرارات املتطلب اخللقي بلغ يف الصفوف الثالثة 
( من ترّكز مثل هذه املتطلبات اخلُُلقيَّة يف  2009ترتكز فيه هذه املتطلبات، وهذا يتفق مع ما توصلت له دراسة السقاف )

خمتلفة، وهذا يتفق مع  الصف الثالث متوسط، ومن وجهة نظر الباحثني أن انتشار التكرارات كان تصاعداًي وبنسب شيوع 
( يف تضمني مثل هذه املتطلبات اخلُُلقّية بنسب شيوع خمتلفة يف كتب الرتبية  2010ما توصلت له دراسة الشمليت ) 

٪ نقطة توازن  33اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة عموماً، ويف البحث احلايل يعترب تقارب الثالث النسب من متوسط النسبة 
لباحثني يؤيِّّدان بقاء تركيز املتطلبات اخللقية يف الصف الثالث املتوسط، كوهنا بداايت مرحلة بلوغ  وقّوة للمحتوى، على أن ا

 وحيتاج فيها الطالب إىل زايدة الرتكيز على اجلوانب األخالقية. 
وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرا )احلذر من األخالق السيئة، احلث على األخالق احلسنة(    

٪، وهذا الرتكيز يف حمّله، إذ أن املرحلة العمرية تتطلب  24٪، 38لى أعلى نسبة حيث بلغت نسبة انتشارمها على التوايل ع
 الرتكيز على هذين املتطلبني وذلك ألمهّيتهما. 

منخفضة أو  ( على نسب انتشار  اإلسالم ، الغرية على حمارم اإلسالمبينما تشري النتائج إىل حصول )احرتام شعائر    
 ٪، صفر٪، ورغم أمهية هذان املتطلبان إال أنه ميكن تغطيتهما يف مواد تربية إسالمية أخرى كالتوحيد. 4معدومة 

وتشري النتائج أيضًا إىل حصول )التشبه املنهي عنه، احلذر من الشهوات( على نسب انتشار منخفضة أو معدومة  
ى االلتفات إليه وزايدة هذين املتطلبني، كون املرحلة العمرية حتتاج  ٪، صفر٪، وهذا ملحظ مهم، جيب على واضعي احملتو 2

 ( من ضرورة العمل على تعزيز اجلوانب اخلُلقية يف مناهج احلديث. 2008إىل الرتكيز عليهما، وهذا يتفق مع دراسة املالكي )
كل فصل دراسي وهي على    كما تشري النتائج على مستوى الفصول الدراسية على تصاعد نسب تكرار املؤشرات يف     

٪ وهذه تعدُّ نقطة قّوة للمحتوى، إذ  28٪، 9٪، 27٪، 7٪، 21٪، 9الرتتيب بدءا ابلفصل األول للصف األول املتوسط 
أن هناك توازن يف انتشار هذا املتطلب على مستوى كل صف دراسي، بنسب انتشار تصاعدية ومتقاربة بدءاً ابلصف األول  

 ٪.  37٪، 34٪، 29متوسط على التوايل 
 املتطلبات الثقافّية: 
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من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات الثقافّية، يتضح أهنا حصلت على نسبة منخفضة يف التكرارات     
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع  8( تكرارًا بنسبة 220مقارنة ابملتطلبات األخرى )

٪،  وكما يظهر فإن الصف الثالث  39٪، 40٪،22ات الثقافية بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل تكرارات املتطلب
ابلعمل   اإلسالممتوسط ترتكز فيه هذه املتطلبات وتفسري ذلك وجود وحدة دراسية ذات تكرارات عالية تتناول )عناية 

يس تصاعدايً وال متوازانً، وهذا ملحظ ينبغي لواضعي  املهين(، ومن وجهة نظر الباحثني أن انتشار التكرارات متذبذب، فهو ل
املنهج االلتفات إليه والعمل على تعديله، والباحثني هنا يؤيِّّدان التصاعد يف انتشار املتطلبات الثقافّية عطفًا على تصاعد  

 القدرات الذهنية للطالب من صف دراسي آلخر. 
)حب العمل وفضله، أمهية العلم وفضله، فضل القرآن،  وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرات 

٪، وهذا الرتكيز يف حمّله، إذ إن  14٪، 16٪، 26٪، 29منزلة العلماء( على أعلى نسب انتشار حيث بلغت على التوايل 
 املرحلة العمرية تتطلب الرتكيز على غرس هذه املتطلبات يف نفوس الطالب وذلك ألمهّيتها. 

ىل حصول )احلذر من الفكر اهلدام، قضااي املسلمني املعاصرة( على نسب انتشار معدومة كنسبة  بينما تشري النتائج إ
يف حمتوى املرحلة الثانوية، ولعل   إدراجهماجيب  -على أمهيتهما-)صفر٪(، ومن وجهة نظر الباحثني فإن هذين املتطلبني 

وع، ألن املشروع يف بداايته كان للمراحل التعليمية  ضمن متطلبات املشروع الشامل كان مطلواًب يف بداية املشر  إدراجهما
الثالث )االبتدائية واملتوسطة والثانوية(، مث جاء قرار قصره على املرحلتني االبتدائية واملتوسطة الحقاً، وهذا ما يفسر اخنفاض  

 نسب مثل هذه املتطلبات من وجهة نظر الباحثني. 
مرحلته العمرية، أمهية اللغة العربية، أمهية الوقت، احتياجات  كما تشري النتائج إىل حصول )حقوق الطالب يف 

٪(، ويتفق ذلك مع ما أشارت له دراسة اجلهين، حممد  1٪ و2مرحلة البلوغ( على نسب انتشار منخفضة )تراوحت بني 
لت إىل املرحلة ال 2011)  ثانوية. ( يف ضعف تناول مناهج احلديث للمتطلبات الثقافية، ولعل هذه املتطلبات قد رحِّّ

كما تشري النتائج على مستوى الفصول الدراسية على تذبذب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على       
٪ وهذا يعدُّ ملحظًا ينبغي  24٪، 15٪، 10٪، 30٪، 13٪، 8الرتتيب بدءًا ابلفصل األول للصف األول املتوسط 

 لواضعي احملتوى االلتفات إليه وتعديله. 
 وطنّية: املتطلبات ال

من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات الوطنّية، يتضح أهنا حصلت على أقل نسبة تكرارات مقارنة  
٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع تكرارات  4( تكراراً بنسبة 122ابملتطلبات األخرى )

٪،  وكما يظهر فإن الصف األول متوسط ترتكز فيه  34٪، 10٪،56على التوايل املتطلبات الوطنّية بلغ يف الصفوف الثالثة 
هذه املتطلبات وتفسري ذلك وجود وحدة دراسية ذات تكرارات عالية تتناول )األخوة اإلسالمية(، ومن وجهة نظر الباحثني  

حظ ينبغي لواضعي املنهج االلتفات إليه  أن انتشار التكرارات متذبذب، فهو ليس تصاعداًي وال تنازليًا وال متوازانً، وهذا مل
والعمل على تعديله، ويؤيِّّد الباحثان التوازن يف انتشار املتطلبات الوطنّية عطفًا على حاجة الطالب لفهم االنتماء وحاجته  

( من  2008إليه يف الثالث الصفوف بشكل متكرر ومنتظم دون انقطاع، وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة املالكي )
 ضرورة العمل على معاجلة العوامل املؤدية إىل ضعف االنتماء الوطين كدور من أدوار الرتبية اإلسالمية.  

، حتمل املسؤولية( على أعلى نسبيت انتشار؛  اإلسالميةوتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرا )األخوة      
٪، وتفسري هذا الرتكيز وجود وحداتن تناولتا هذين املتطلبني ومها الوحدة الثالثة يف  43٪، 52حيث بلغتا على التوايل 
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سي  ( والوحدة الثانية يف الفصل الدرااإلسالمية الفصل الدراسي الثاين من الصف األول متوسط واليت هي بعنوان )األخوة 
فإنه جاء مزامحًا لبقية   -على أمهيته-( وهذا الرتكيز اإلسالم األول للصف الثالث املتوسط واليت هي بعنوان )املسؤولية يف 

 املتطلبات. 
٪، وهي نسبة منخفضة تتفق مع ما  2بينما تشري النتائج إىل حصول متطلب )احملافظة على البيئة( على نسبة 

من ضعف متطلب احملافظة على البيئة، أو انعدامه يف مقررات العلوم الدينية ابملرحلة   (2012)التوجيري توصلت إليه دراسة 
 املتوسطة عموماً، أو يف حمتوى مقرر احلديث ابملرحلة الثانوية بشكل خاص. 

داً  كما تشري النتائج إىل حصول )دور الفرد جتاه أمته ووطنه، االنتماء لدين عظيم، مكانة اململكة العربية السعودية بل
للحرمني، حفظ املمتلكات العامة( على نسب انتشار معدومة )صفر٪(، ويتفق ذلك مع ما توصلت له دراسة السيف  

( من اخنفاض نسب مثل هذه املتطلبات الوطنية يف مناهج احلديث، وتفسري حصول متطلب )دور الفرد جتاه أمته  2003)
-متطلب )حتمل املسؤولية(، فلو كان هذان املتطلبان مدجممني ووطنه( على نسبة منخفضة جداً هو تقاربه بشكل كبري مع 

لكان ذلك كافياً، وتفسري اخنفاض متطلب )االنتماء لدين عظيم( هو االكتفاء بتناوله يف مواد   -على الرغم من اختالفهما
عربية السعودية بلداً  أخرى كمادة التوحيد، كونه أكثر التصاقًا أبمر العقيدة، ويبقى اخنفاض متطلبا )مكانة اململكة ال 

تشري النتائج على   اكايف. كم للحرمني، حفظ املمتلكات العامة( ملحظًا ينبغي لواضعي احملتوى النظر فيه وتناوله بشكل  
مستوى الفصول الدراسية على تذبذب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على الرتتيب بدءًا ابلفصل األول  

٪ وهذا يعدُّ ملحظًا ينبغي لواضعي احملتوى االلتفات إليه  3٪، 31٪، 7٪، 3٪، 46٪، 10للصف األول املتوسط 
 وتعديله. 

 
 

 املتطلبات املهاريَّة: 
من خالل استعراض النتائج املتعلقة ابملتطلبات املهارية، يتضح أهنا حصلت على نسبة عالية مقارنة ابملتطلبات  

٪ من اجملموع الكلي لتكرارات مجيع متطلبات املشروع، كما أن توزيع تكرارات املتطلبات  29( تكراراً بنسبة 814األخرى )
٪، وهذا يدل على اهتمام واضعي احملتوى بتوزيع بعض  33٪، 33٪،34 املهاريَّة بلغ يف الصفوف الثالثة على التوايل 

للمناهج هو الرتكيز على مثل هذه   إضافاتهاملتطلبات املهاريّة بشكل عام، وتفسري ذلك أن املشروع الشامل كان من أهم 
 املتطلبات بشكل خاص. 

سليم، العمل ابحلديث، مهارات  وتشري النتائج على مستوى املؤشرات إىل حصول مؤشرات )مهارات التفكري ال
٪، وتفسري ذلك أن معظم األنشطة  21٪، 22٪، 38التعلم الذايت( على أعلى نسب حيث بلغت النسب على الرتتيب 

تركز على املتطلبات الثالثة السابقة، واهتمام احملتوى مبهارات التفكري خصوصًا يُعدُّ من إجيابياته، وهذا يتفق مع دراسة  
يت توصلت إىل ضرورة ربط حمتوى مادة احلديث وأنشطته مبهارات التفكري مع العمل على تنويع  ( ال2009الشريف )

( من أن حمتوى منهج احلديث للصف األول  2011األنشطة، كما يتفق ذلك مع ما توصلت له دراسة اجلهين، عوض ) 
هبذه النسبة اإلجيابية يدل على أمهّية  متوسط راعى أغلب مهارات التفكري، ومن انحية توافر متطلب مهارات التعلم الذايت 

( واليت توصلت إىل  2014هذا املتطلب واهتمام مطوِّري منهج احلديث به، وهذه األمهية أشارت إليها دراسة السحيباين )
 أن مهارات التعلُّم الذايت ذات فاعلية يف تعّلم حمتوى منهج احلديث للصف الثالث متوسط. 
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)تفعيل اجلانب العملي لآلايت الواردة، مهارات التعامل مع رقمية املناهج، مهارات  بينما تشري النتائج إىل حصول 
البحث العلمي، مهارات االتصال( على أدىن النسب وهذا ملحظ ينبغي على واضعي احملتوى التنبه له وتعديله، خصوصاً  

( حيث بنّي أن استخدام  2013هراين )وأن احملتوى الرقمي البد من تضمينه داخل حمتوى منهج احلديث كما أشار لذلك الز 
 احملتوى الرقمي يؤثر إجياابً يف مستوى حتصيل الطالب يف مادة احلديث. 

كما تشري النتائج على مستوى الفصول الدراسية على تقارب نسب تكرار املؤشرات يف كل فصل دراسي وهي على  
قّوة  ٪ وهذه تعدُّ نقطة 17٪، 16٪، 16٪، 17٪، 18٪، 16الرتتيب بدءا ابلفصل األول للصف األول املتوسط 

 إذ إن هناك توازن يف انتشار هذه املتطلبات على الست الفصول الدراسّية.   للمحتوى 
 توصيات البحث: 

 يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج، يوصي الباحثان مبا يلي: 
 املدرسّية اليت توصل إليها البحث احلايل. اإلفادة من قائميت متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج  -1
العمل على حتسني متطلبات الشكل البنائي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة املنخفضة، مثل )مقدمة حمتوى   -2

منهج احلديث ومصادره، وتنظيم حمتوى منهج احلديث( من خالل مراجعتها من قبل خرباء وخمتصني يف املناهج وطرق  
 التدريس. 

العمل على إجراء مراجعة ملتطلبات املكّون الداخلي حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة، حبيث يتم مراعاة مبدأ   -3
االستمرارية للمتطلبات )االجتماعية والثقافية والوطنية( على مستوى العالقة الرأسية حملتوى املنهج، وأيضًا مراعاة مبدأ  

 اخلي الستة، إذ ظهر أن هناك متطلبات فرعية منخفضة وأخرى معدومة. التكامل جلميع متطلبات املكّون الد
اإلبقاء على نسب انتشار متطلبات املكّون الداخلي الرئيسة حملتوى منهج احلديث ابملرحلة املتوسطة يف وضعها احلايل   -4

انتشار بنفس الرتتيب، مع مراعاة  أو على أقل تقدير إبقاء الثالثة املتطلبات )العقديّة، واملهارية، واخللقية( كأعلى نسب 
 تفعيل املتطلبات الفرعية املنخفضة واملعدومة. 

العمل على إثراء احملتوى بسري الصحابة رضوان هللا عليهم، وذلك من خالل إدراج أحاديث صحيحة ختدم املتطّلب   -5
 تطلبات الفرعية. ولكن برواة غري الرواة الذين مت التعريف هبم، ألنه من خالل تتبع أماكن توافر امل 

 املقرتحات
إجراء   ان يقرتح  نيبناء على ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايل، ويف ضوء التوصيات املذكورة آنفاً، فإن الباحث

 البحوث التالية: 
إجراء حبث يف تقومي حمتوى منهج احلديث ابملرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج   -1

 ة. املدرسي
ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات املشروع الشامل لتطوير املناهج    اإلسالميةحبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  إجراء  -2

 املدرسية. 
ابملرحلة املتوسطة يف ضوء اإلطار الوطين املرجعي العام ملعايري    اإلسالميةحبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  إجراء  -3

 املناهج. 
 ابملرحلة املتوسطة يف ضوء وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية.   اإلسالميةإجراء حبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  -4
 معايري جودة املناهج.  ابملرحلة املتوسطة يف ضوء  اإلسالميةإجراء حبث يف تقومي حمتوى مناهج الرتبية  -5



 ثابت بن سعيد آل كحالن د. علي سعد األسمري                 .د        عسيري  زاهر  بن جابر . دالشامل لتطوير املناهج املدرسية  متطلبات املشروعة املتوسطة في ضوء تقويم محتوى منهج الحديث باملرحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 

267 

 قائمة املراجع 

 أوال: املصادر: 
 القران الكرمي. 

 اثنيًا: املراجع العربية 
تقومي األداء التدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية ابملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات  (. 2015آل مبارك، حممد حسن )

  منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك خالد، أهبا، السعودية.. رسالة ماجستري غري  املشروع الشامل لتطوير املناهج
 . عمان، األردن: دار صفا للنشر والتوزيع. املنهج الرتبوي أسسه وحتليله (. 2015حبري، مىن يونس )

(. مدى حتقق أهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء املمارسات التدريسية ملعلمي  2012التوجيري، أمحد حممد )
، جامعة  جملة العلوم الرتبوية والنفسية رتبية اإلسالمية يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مبنطقة القصيم التعليمية. ال

 . 435-395(،  1)  6القصيم،  
 . دمشق، سوراي: اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. املناهج الدراسية فلسفتها بناؤها تقوميها(. 2013اجلعفري، زكراي إمساعيل )

(. تقومي مناهج الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية يف سلطنة برواني دار  2001الد، زكي ماجد؛ بصر، عدانن حاج )اجل
 . 117-81(، 14)2،جملة جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية السالم. 

جملة البحوث النفسية  عاصرة. يف ضوء املفاهيم امل اإلسالمية(. تقومي منهج الرتبية الدينية 2005جلهوم، عديل عزازي )
 . 83-2، 20( 3، املنوفية، مصر، ) والرتبوية

(. دراسة حتليلية للقضااي املعاصرة مبحتوى الثقافة اإلسالمية يف كتب احلديث والثقافة  2011اجلهين، عوض زريبان )
 (. 3)  5، النفس دراسات عربية يف الرتبية وعلماإلسالمية للمرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية. 

دراسة حتليلية لبعض مهارات التفكري املتضمنة يف حمتوى أسئلة وأنشطة كتاب احلديث  (. 2011)اجلهين، حممد بطي 
 . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طيبة، السعودية. للصف األول متوسط 

(. تقومي كتاب الفقه )املطور( املقرر على طالب الصف الثالث الثانوي شرعي يف ضوء  2010اجلهيمي، أمحد عبد الرمحن )
 . 278 –  211(، 116، )جملة رسالة اخلليج العريب املعايري املعاصرة للكتاب املدرسي.  

للعوملة. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم  (. دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحدايت الثقافية 2004احلارثي، صالح )
 واملقارنة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.   اإلسالميةالرتبية 

دراسة تقوميية لألنشطة التعليمية مبقرر احلديث للصف األول متوسط يف ضوء أهدافه العامة  (. 2009خازم، سامل بن علي )
جستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلرطوم، اخلرطوم،  رسالة ما ابململكة العربية السعودية.

 السودان. 
مدى حتقق معايري اجلودة يف حمتوى كتايب األحياء للصف الثالث الثانوي يف كل من  (. 2009خواجي، أبرار حيي انصر )

 الرتبية، جامعة صنعاء. . رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية اجلمهورية اليمنية واململكة العربية السعودية
  ضوء  يف األساسي اخلامس للصف الرايضيات  منهاج  جودة  مستوى (. 2011) سليم حممد ومقاط،  حسن؛  عطا  درويش، 

 . 110-72 الثاين، العدد  اإلنسانية، للعلوم  الزيتونة  جملة . فلسطني دولة  يف ( NCTM)  معايري
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العلوم الشرعية ابملرحلة الثانوية يف ضوء مراعاهتا ضوابط التعامل  دراسة حتليلية حملتوى كتب (. 2006الدويلة، صاحل خبيت )
 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرايض، السعودية. . البشري مع املخالف

 الدويل متراملؤ  .. معايري ومواصفات تصميم مقررات احلديث الشريف لبيئة التعلم االلكرتوين)2013صاحل ) سعيد الرقيب،

 والتعلم عن بعد، الرايض، السعودية.   اإللكرتوين الثالث للتعلم 
(. تقومي حمتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي يف اجلمهورية اليمنية يف ضوء القضااي  2013) فعبد الرؤو الرمانة، 

 . 116-103، 9(4جملة أماراابك، )الفقهية املعاصرة. 
. تقومي مقررات احلديث الشريف ابملرحلة املتوسطة يف ضوء أهدافها وما تفرضه قيم اجملتمع  ( 2012الزهراين، عبدهللا أمحد ) 

 .  184-147،  3( 151، مصر )جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر من متطلبات.   السعودي
أتثري استخدام برانمج حاسويب مقرتح أبسلويب التعلم الفردي والتعاوين على حتصيل التالميذ  (. 2013الزهراين، موسى سامل )

ية، جامعة الباحة، الباحة،  . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبيف مادة احلديث للصف السادس االبتدائي 
 السعودية. 

 . عمان، األردن: دار املناهج للنشر والتوزيع. مناهج الرتبية اإلسالمية (.  2006الساموك، سعدون؛ الشمري، هدى علي )
تنمية  برانمج مقرتح لتدريس مادة احلديث قائم على التعلم املنظم ذاتيًا وفاعليته يف (. 2014السحيباين، إميان عبدالعزيز )

. رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم  مهارات النص املقروء لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة الرايض
 االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، السعودية. 

، عمان، األردن: دار  2. ط هاتنظيمات املناهج وختطيطها وتطوير (. 2011سعادة، جودت أمحد؛ إبراهيم، عبدهللا حممد )
 الشروق. 

قية املتضمنة يف مقررات العلوم الشرعية للمرحلة املتوسطة بنني يف اململكة  القيم األخال(. 2009السقاف، يوسف حممد )
 . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية. العربية السعودية 

(. حتليل حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية لطالب الصف الثالث الثانوي يف  2003سيف ) السيف، عبداحملسن
ندوة املناهج األسس واملنطلقات، كلية الرتبية، جامعة  ضوء أهداف سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية. 

 . 657-607، الرايض، السعودية،  امللك سعود 

أثر التدريس ابستخدام مهارات التفكري الناقد املستنبطة من القرآن الكرمي على تنمية  (. 2009الشريف، عبدالرمحن حممد )
. جملة  التفكري الناقد والتحصيل الدراسي يف مادة احلديث لدى طالب الصف الثالث املتوسط ابلعاصمة املقدسة

 . 230-225( 1)  2دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوي، السعودية، 
تقومي الربامج التدريبية ملعلمي العلوم الشرعية القائمة على املشروع الشامل لتطوير املناهج  (. 2014حسن ) الشرميي، ماجد

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك خالد،  . ابملرحلة املتوسطة يف ضوء احتياجاهتم التدريبية 
 أهبا، السعودية. 

قررات احلديث للمرحلة املتوسطة ابململكة العربية السعودية يف ضوء كل من  (. تقومي م 2009) شعلة، اجلميل حممد 
 . 232-197، 3( 128، مصر )جملة كلية الرتبية، جامعة األزهراألهداف والقيم االجتماعية والقيم األخالقية. 
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ابملرحلة املتوسطة ابململكة   اإلسالمية (. القيم األخالقية الفردية املتضمنة يف كتب الرتبية 2010) الشمليت، عمر عبدالقادر 
 . 95-59( ،68، جامعة الزقازيق، مصر، )جملة كلية الرتبيةالعربية السعودية وطرائق عرضها دراسة حتليلية. 

 مصر: مكتبة االجنلو املصرية.   . القاهرة،املناهج التعليمية صناعتها وتقوميها( 2006الضبع، حممود )
(، القاهرة: دار الفكر  3: مفهومه، أسسه، استخداماته. )ط اإلنسانية(. حتليل احملتوى يف العلوم 2004طعيمة، رشدي )
 العريب. 

املنهج املدرسي واستشراف املستقبل  (. 2016عبدالرمحن، عبدامللك طه؛ السعديل، عبدالرمحن حممد؛ عوده، ثناء مليجي )
 . القاهرة، مصر: دار الكتاب احلديث. ممه وكيف نطورهكيف نص

، الرايض، السعودية: مكتبة  10. طسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية (. 2013العقيل، عبدهللا عقيل )
 الرشد. 

ألردن: دار  . عمان، امنهج املدرسة الثانوية يف ظل حتدايت القرن الواحد والعشرين (2009فرج، عبداللطيف حسني )
 الثقافة. 

. الرايض:  العالقة املثلى بني الدعاة ووسائل االتصال احلديثة يف ضوء الكتاب والسنة(. 2011القحطاين، سعيد علي )
 مطبعة سفري. 

 . اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية. املنهج املدرسي املعاصر بني النظرية والتطبيق(. 2013الكسباين، حممد السيد )
( للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات  1(. حتليل حمتوى كتاب الفقه ) 2013، محد مرضي )الكلثم

 . 243-224، 1(  154، )الرتبية )جامعة األزهر(، مصر القرن احلادي والعشرين. كلية 
(،  3ناهج وطرق التدريس. )ط(. معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف امل2003اللقاين، أمحد حسني، اجلمل، علي )
 القاهرة، مصر، عامل الكتب. 

رسالة   تقومي مقررات الفقه يف املرحلة الثانوية يف ضوء املستجدات الفقهية املعاصرة. (. 2008املالكي، عدانن خبيت )
  ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية.

(. متاح على الشبكة العنكبوتية، على الرابط  2007) ريفني لتطوير التعليممشروع خادم احلرمني الش
http://tatweer.edu.sa  

املناهج، متاح على الشبكة العنكبوتية، على الرابط   إصالح(. الدعوة إىل 2006) املؤمتر السادس لرابطة العامل اإلسالمي
http://www.themwl.org/   

 (. متاح على الشبكة العنكبوتية على الرابط 2010)  موقع إدارة املشروع الشامل 

 اإلطار الوطين املرجعي العام ملعايري مناهج التعليم. الرايض، السعودية. (.  2015هيئة تقومي التعليم العام )
 . 4(. ط1995ابململكة العربية السعودية )وثيقة سياسة التعليم 
 الرايض، التطوير الرتبوي. . املشروع الشامل لتطوير املناهج يف التعليم العام  . (2007وزارة الرتبية والتعليم )

للعلوم الشرعية  . إعداد الفريق العلمي وثيقة منهج العلوم الشرعية املطورة يف التعليم العام(. 2007)وزارة الرتبية والتعليم  
 ( الرايض. 2008 – 2007)

 (. التقومي الرتبوي: أسسه وإجراءاته. الرايض: مكتبة الرشد. 2008يوسف، ماهر إمساعيل؛ الرافعي، حمب حممود ) 

http://tatweer.edu.sa/
http://www.themwl.org/
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تطوير حمتوي كتب الرايضيات املدرسية ابلصف السادس من التعليم األساسي بدولة فلسطني يف  (. 2008يوسف، حممد ) 
. رسالة ماجستري )غري منشورة(، معهد البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية  املية ضوء املعايري الع

 والثقافة والعلوم، القاهرة. 
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