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 تهتم رائدة، عالمية عمميَّة تربوية مجّمة جامعة مطروح لمعموم التربوية والنفسية )مجمة “ الرؤيـة ”
 .وتطوير العموم اإلنسانية واالجتماعية( لخدمة التربوية العموم في المحكمة البحوث بنشر

 والدراسات البحوث لنشر وعاء   لمحصول عمى معامل تأثير عالي، وان تكون المجمة  ترمي “الرسالة  ”
مة، التربوية  األصالة،  حيث من محكات عالمية وفق لمباحثين عمميا  ثريا   ومرجعا   المحكَّ

 .التربوية القيم والحفاظ عمى والمنهجية،

 تحقيق قدرا من الريادة واالنتشار عبر شبكة المعمومات الدولية لممجمة التربوية.   األهداف:

 األبحاث نشر خالل المعرفة من مجتمع بناء تحقيق قدرا من االسهام الموثق في 
 .المتخصصين من المحكمة التربوية

 واإلقميمية المحمية المستويات عمى الباحثين حاجات االسهام المتنامي في سد 
 .التربية بحوث مجال في ميةوالعال

 المجاالت  في الباحثين لخدمة متخصص إلكتروني عممي بحثي نشر وعاء توفير
  التربوية.

 التربية بمجاالتها التربوية األصيمة. بحوث مجال في لمباحثين عممية مرجعية توفير 

 مختمف في االبحاث النظرية والعممية لنشر والدارسين لمباحثين الفرصة توفير 
 .التربوية المجاالت

 المجتمع المصري  يخدم بما ذات البعد االبتكاري والتطويري  األصيمة االبحاث نشر
 –الوطنية  –)العممية  القيم عمى المستوى المحمى والعالمي، مع التأكيد عمى 

 .االقتصادية.. –االمنية 
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 رئيس التحرير:

   عميد الكلية قائم بعمل                                                         .مصطفى مصطفى عبد القادر أيمن /أ.د

 نائب رئيس حترير اجمللة:

 للدراسات العليا والبحوث. وكيل الكلية قائم بعمل  أ.د/ عايدة الشحات فرج. 
 مدير حترير اجمللة:

 أستاذ المناهج وتكنولوجيا التدريس المساعد  أ.م.د/ كرامي محمد بدوي عزب أبو مغنم 
 هيئة التحرير:

 . النفسية المساعدأستاذ الصحة  دأ.م.د/ شادي محمد أحمد أبو السعو
 . أستاذ علم النفس التربوي المساعد  . أ.م.د/ السيد رمضان محمد بريك

 مدرس الصحة النفسية.  فتحي محمد خليل الشرقاوي.د/  
 . مدرس النحو والصرف د/ محمد أحمد ابو بكر 

 . ة االنجليزي  اللغةمدرس  د/ ناهد محمد أحمد مقالش 
 أصول التربية. مدرس  د/ محمود عبد الحميد مبروك

 التحرير: مستشارو
 اعضاء اللجان العلمية الدائمة في الجامعات المصرية 
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 هيئة حترير جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية



 

 كممة األستاذ الدكتور/ أيمن مصطفي مصطفي عبد القادر
 جامعة مطروح –عميد كمية التربية 

 رئيس هيئة تحرير المجمة
 

ُتعد الدوريات العممية المتخصصة إحدى الوسائل التي ُيعول عميها تشجيع التواصل 
تبؤادل المعؤار  العممي بين الباحثين، وتوفير سبل هذا التواصل بما يؤدد  إلؤت تسؤريع وتيؤر  

وانتشارها بشكل يتناسؤ  مؤع طبيعؤة العصؤرض  فعؤ ك عؤن كونهؤا تمثؤل أدا  مهمؤة مؤن أدوات 
التسويق العممؤي لمجامعؤة، وميمؤة مؤن القؤيع المعياريؤة التؤي يؤتع الرجؤوي إليهؤا فؤي التقييمؤات 

 المحمية والعالمية لمنشاط العممي واإلنتاجية البحثية لمجامعاتض

روح لمعموع التربوية والنفسية من المج ت العممية المحكمؤة وتمثل مجمة جامعة مط
التي تع اصدارها في جامعة مطروح والتي تعنت بؤالعموع التربويؤة فؤي مجؤاصت أصؤول التربيؤة 
والتربيؤؤة المقارنؤؤة واإلدار  التربويؤؤة والمدرسؤؤية والمنؤؤاهد وطؤؤرا التؤؤدريس بكافؤؤة تخصصؤؤاتها 

وع النفسؤؤية بتخصصؤؤاتها المختمفؤؤة والصؤؤحة النفسؤؤية وتكنولوجيؤؤا التعمؤؤيع وكؤؤذل  تعنؤؤي بؤؤالعم
 واإلرشاد النفسي وعمع النفس التعميميض

وتسعي هيئة تحرير المجمة إلت نشر البحوث المتميز  بعد تحكيمهؤا بسسؤمو  عممؤي 
رصؤؤين وفؤؤق تليؤؤات محؤؤدد  لمنهؤؤول بالبحؤؤث العممؤؤيض وتؤؤدعو البؤؤاحثين مؤؤن داخؤؤل الجامعؤؤات 

بيؤؤؤة لمنشؤؤؤر بالمجمؤؤؤة لت ؤؤؤل منبؤؤؤراك عمميؤؤؤاك ومعرفيؤؤؤاك لمدراسؤؤؤات المصؤؤؤرية وخارجهؤؤؤا بالؤؤؤدول العر 
 األكاديمية والتربوية والنفسية الجاد  والمبدعة في مجاصت التربيةض

وص يفوتني أن أتقدع بالشكر الجزيؤل لكؤل مؤن أعؤان وسؤاهع فؤي إخؤراج العؤدد األول  
البؤاحثين التربؤويين حتؤت من المجمة بهذه الصور  الجيد ض وترح  أسر  المجمة بؤررا  القؤرا  و 

 تخرج المجمة في صورتها المثميض

 وهللا ولي التوفيقضضض،                                                         
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 التخصص الكمية / الجامعة االسم
 مناىج وطرق تدريس العموم جامعة االسكندرية –كمية التربية  .نجاة حسن أحمد شاىين /أ.د

 تدريس رياضياتمناىج وطرق  جامعة سوىاج –كمية تربية   .حسن عمى حسن سالمة /أ.د

 جغرافيا تدريس وطرق  مناىج الزقازيق جامعة – التربية كمية .منصور أحمد عبدالمنعم /أ.د
 تاريخ تدريس وطرق  مناىج بنيا جامعة – التربية كمية .أ.د عمى جودة دمحم عبدالوىاب

االمام دمحم بن  جامعة – التربية كمية .خالد بن دمحم الخزيم /أ.د
 سعود االسالمية

 رياضيات تدريس وطرق  مناىج

 رياضيات تدريس وطرق  مناىج الممك سعود جامعة – التربية كمية ىشام بركات بشر حسين /أ.د

الدراسات  تدريس وطرق  مناىج سوىاج جامعة – التربية كمية .المطيف دمحم عمرآنخالد عبد  /أ.د
 االجتماعية)جغرافيا(

الدراسات  تدريس وطرق  مناىج االسكندرية جامعة – التربية كمية .نجالء مجد مجد محمود النحاس /أ.د
 االجتماعية

 تدريس وطرق  مناىج البنات لآلداب والعموم والتربية كمية .أ.د ايمان دمحم عبدالوارث
 االجتماعيات)الجغرافيا(

التربية العممية  تدريس وطرق  مناىج الشيخ كفر جامعة – التربية كمية .محمود ابراىيم عبد العزيز/أ.د 
 وتدريس العموم

 بنيا جامعة – التربية كمية .عبدالقادر دمحم عبدالقادر السيد/أ.د 
 جامعة ظفار، سمطنة عمان

رياضيات  تدريس وطرق  مناىج
 وتكنولوجيا التعميم

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج طنطا جامعة – التربية كمية .احمد دمحم رجائي الرفاعي /أ.د
 اسيوط جامعة – التربية كمية .أشرف عبدالمنعم دمحم حسين /أ.د

جامعة الممك خالد بالمممكة العربية 
 السعودية

 العموم تدريس وطرق  مناىج

الرياضيات  تعميم وطرق  مناىج طنطا جامعة – التربية كمية .يوسف الحسينى اإلمام /أ.د
 )تربويات الرياضيات(

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج الممك خالد جامعة – التربية كمية .ظافر فراج ىزاع الشيرى / أ.د 
الدراسات االجتماعية واساليب  مناىج آل البيت جامعة – التربية كمية .ماىر مفمح أحمد الزيادات /أ.د

 تدريسيا
 تاريخ تدريس وطرق  مناىج عين شمس جامعة – التربية كمية .يحيي عطية سميمان /أ.د

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج العريش جامعة – التربية كمية .دمحم عبدهللا حسنأ.د/ ابراىيم 
الرياضيات  تدريس وطرق  مناىج المنيا جامعة – التربية كمية .أ.د/ زينب أحمد عبدالغنى خالد

 اعضاء الهيئة االستشارية والتحكيمية
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 التخصص الكمية / الجامعة االسم
وتصميم المناىج لذوى االحتياجات الخاصة 

 وذوى صعوبات التعمم والفائقين والموىوبين
 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج المنيا جامعة – التربية كمية .أ.د/ احمد السيد عبدالحميد مصطفى

االمام دمحم بن  جامعة – التربية كمية .أ.د/عبدهللا بن سميمان الفيد
 سعود

تطوبر  – تدريس وطرق  مناىج
 التعميم

 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج دمياط جامعة – التربية كمية .رضا مسعد السعيد ابوعصر أ.د/
جنوب  جامعة – بقنا التربية كمية .أ.د/ حسين دمحم احمد عبدالباسط

 الوادى
الدراسات  تدريس وطرق  مناىج

 االجتماعية
 جامعة – الدراسات العميا لمتربية كمية .أ.د/ وائل عبدهللا دمحم عمى

 القاىرة
 الرياضيات تدريس وطرق  مناىج

المغة العربية  تدريس وطرق  مناىج جنوب الوادي جامعة – التربية كمية .أ.د/ وحيد حامد عبدالرشيد عبدالوىاب
 والدراسات االسالمية

المركز القومي لمبحوث التربوية  .أ.د/ دمحم غازي الدسوقي
 والتنمية

 -النفس التربوى والتعميمىعمم 
 التربية الخاصة) الموىبة(

 جامعة – لمطفولة المبكرة التربية كمية .أ.د/ أشرف دمحم عبدالغنى شريت
 االسكندرية

الصحة النفسية  –التربية الخاصة 
 والتربية الخاصة 

 النفسية الصحة – الخاصة التربية طنطا جامعة – التربية كمية .أ.د/ زينب محمود أبو العنين شقير
 النفسية الصحة – الخاصة التربية الزقازيق جامعة – التربية كمية .أ.د/ أشرف دمحم عبد الحميد

   الخاصة التربية  - النفسية الصحة العريش جامعة – التربية كمية .أ.د/ السيد كامل الشربينى منصور
   الخاصة التربيةو   النفسية الصحة االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ أحالم حسن محمود عبدهللا

عمم  –عمم النفس التربوى والتعميمى  االسكندرية جامعة – التربية كمية .دمحم دمحمأ.د/ نرمين عونى 
 النفس المعرفى

 عمم – والتعميمى التربوى  النفس عمم االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ ناجي دمحم قاسم الدمنيورى 
 التعميمى النفس

 التربية الخاصة –الصحة النفسية  االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ دعاء عوض سيد احمد
 التربية الخاصة –الصحة النفسية  الطائف جامعة – التربية كمية .أ.د/ دمحم عثمان بشاتوه

 -جنوب الوادى جامعة – التربية كمية .أ.د/ جابر دمحم عبدهللا عيسي
 جامعة الطائف

 -عمم النفس التربوى والتعميمى
 صعوبات تعمم –قياس وتقويم 

عمم النفس  –الصحة النفسية  طنطا جامعة – التربية كمية .الظاىر الطيب مصري  أ.د/ دمحم عبد
 االكمينيكى.

 عمم – والتعميمى التربوى  النفس عمم عين شمس جامعة – التربية كمية .اسماعيل سيد حميدةأ.د/ دمحم 
عمم النفس المغوى  – المعرفى النفس

عمم  –عمم النفس االيجابي  –
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 التخصص الكمية / الجامعة االسم
 النفس االجتماعى

 عمم، والتعميمى التربوى  النفس عمم كفر الشيخ جامعة – التربية كمية .زكريا السيد النجارأ.د/ حسنى 
 وصعوبات التعمم التربوى  النفس

 عمم، والتعميمى التربوى  النفس عمم االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ حسن سعد محمود عابدين
  التربوى  النفس

 التربية الخاصة الطايف جامعة – التربية كمية .أ.د/سعيد عمى الزىرانى
كمينيكى وعمم  –الصحة النفسية  حموان جامعة – التربية كمية .عبدالباقيأ.د/ سموي دمحم 

 نفس اجتماعى
 جامعة – الدراسات العميا لمطفولة كمية .أ.د/ جمال شفيق أحمد

 عين شمس
 ارشاد نفسي –الصحة النفسية 

جميع الفئات  –التربية الخاصة  عين شمس جامعة – التربية كمية .أ.د/ تيانى دمحم عثمان منيب
 الخاصة

 نفسي ارشاد – النفسية الصحة بنيا جامعة – التربية كمية .أحمد عبد القادر السيدأ.د/ أشرف 
 جامعة – لمطفولة المبكرة التربية كمية .أ.د/ شحاتو سميمان دمحم سميمان

 القاىرة
 وتربية خاصة النفسية الصحة

العالج واالرشاد  – النفسية الصحة عين شمس جامعة – التربية كمية .أ.د/ إيمان فوزى سعيد شاىين
 النفسي /عمم نفس االكمينيكي

 وعمم نفس اجتماعى النفسية الصحة عين شمس جامعة – التربية كمية .أ.د/ سميرة دمحم ابراىيم شند
االزىر / جامعة  جامعة – التربية كمية .أ.د/ عبدالفتاح رجب عمى دمحم مطر

 الطائف
 خاصةتربية 

 جامعة – لمطفولة المبكرة التربية كمية .أ.د/ رضا مسعد أحمد الجمال
 القاىرة

 مرحمة الطفولة -صحة نفسية

 االعاقة الفكرية –التربية الخاصة  تبوك جامعة ..د/ ىنادى حسين آل ىادى القحطانىأ
 عمم النفس التربوي والتعميمى االزىر جامعة – التربية كمية .أ.د/ دمحم مصطفى مصطفى الديب

 – والتعميمى التربوي  النفس عمم االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ دمحم انور ابراىيم فراج
 القياس والتقويم

 التربية الخاصة الطائف جامعة – التربية كمية .عبدالحميد طمبةأ.د/ منى حممي 
 عمم نفس التربوى والتعميمي الزقازيق جامعة – التربية كمية .أ.د/ احمد عبدالرحمن ابراىيم عثمان

 التربية الخاصة عموم ذوى االعاقة والتأىيل كمية .عزيز عبدالباقي الببالوي أ.د/ ايياب عبدال
تربية اسالمية  -أصول تربية العريش جامعة – التربية كمية .أ.د/ رفعت عمر عزوز

 واجتماعيات تربية
 تخطيط تربوى  -تربية أصول سوىاج جامعة – التربية كمية .أ.د/ عماد صموئيل وىبة جرجس

 تربية واجتماعيات



 
 

 مجمة جامعة مطروح لمعموم التربوية والنفسية

 التخصص الكمية / الجامعة االسم
وتاريخ  التربية فمسفة -تربية أصول االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ ىانئ عبدالستار فرج

  الفكر التربوى 
 تربية أصول سوىاج جامعة – التربية كمية .أ.د/ مصطفى دمحم احمد رجب

 تربية أصول كفر الشيخ جامعة – التربية كمية .أ.د/ ياسر مصطفى عمى الجندى
مدينة  جامعة –جامعة القصيم  .أ.د/ جمال احمد عبد المقصود السيسي

 السادات
 تربية أصول

 تربية أصول االسكندرية جامعة – التربية كمية .أ.د/ دعاء دمحم احمد ابراىيم
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التربية      كليات  فى  المعلم  إعداد  و إ يتم  مهنيا  دراسة أعدادا  المعلم  اعداد  يشمل  بحيث  كاديميا، 
والتربية العملية.   المهنيمقررات تشمل: المكون التخصصى والمقررات الثقافية ومقررات المكون  

توظيف طريقها  عن  يمكن  حيث  المعلم،  برنامج  فى  األساسية  الركيزة  العملية  التربية   وتعتبر 
  المعلومات النظرية وتطبيق ما تم دراسة فى المقررات المهنية والتخصصية داخل حجرة الدراسة، 

التعرف   التدريس واالتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم عامة    يساسية فواكتساب المهارات األ
ويم المختلفة.  المهنة بظروفها  متطلبات  والتكيف مع  الميدانية،  والصعوبات  المشكالت  كن على 

 ي: تمثيل ذلك كما يل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات التربية العملية 
                                                

فى التربية العملية هو موقف اتصال وتواصل بين المعلم والمتعلمين وبين    التعليميوالموقف      
المتعلمين أنفسهم، ويقصد باالتصال: عملية تفاعل بين المعلم والمتعلمين أو بين المتعلمين أنفسهم  

واالتصال يتكون من    احداث تعلم.  أيبهدف المشاركة فى خبرة يترتب عليها تعديل فى السلوك  
عناصر   المقرر    هيخمس  او  العملية  )المادة  والرسالة  والمستقبل)المتعلمين(  المرسل)المعلم( 

وسيلة تعليمية أخرى    أيأو      Face to faceتكون االلقاء  )قد ( والوسيلة أو قناة االتصال  الدراسي
وهو مزيج من االثنين     Blended learningأو التعلم المدمج   on line واالنترنت    مثل الكمبيوتر

الراجعة  ( والتع . ولكل عنصر من عناصر االتصال مهارات رئيسية ومهارات  Feedbackذية 
يجب    والكتابة، والمستقبل مهارات التحدث    وهين يمتلك مهارت االرسال  أفرعية.  فالمرسل يجب  

ن تتوفر فيه مهارات االستماع والقراءة، والرسالة يجب ان يتوفر فيها الوضوح والدقة، والرسالة أ
 يجب ان يتوفر فيها الدقة والوضوح وما الى ذلك.        

 المكون المهنى

 

 المكون

 التخصصى 

المكون  

 الثقافى
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التخرج من كليه      المدرس حديث  بين  يكون هناك فروق  والمدرس حديث   التربيةومن هنا قد 
واهم هذه الفروق    التربيةفروق فى صالح المدرس خريج كليه  خرى، وهذه الالتخرج من الكليات األ

  األساسي لشعبة التعليم     االبتدائيةبالمدارس    الفعليعلى التدريس    التربيةهو تدريب خريج كليات  
لشعبة التعليم العام أو برياض االطفال لشعبة الطفولة اثناء اعداده ، وقد    والثانوية  اإلعداديةأو  

هذا   ان  البعض  ،  يعتبر  كبير  فرق  انه  الحقيقه  فمن  ولكن  بسيط،  تساعد   العملية  فالتربيةفرق 
الفرقه   Student –Teacherالمعلم    -الطالب  طالب  (    التربيةبكليات    الرابعة  –  الثانية) 

الفوائد األ إ  ةضافباإل   المبتدئالكثير من مخاوف المدرس    ةزالإلمساعدتهم على   للتربي لى    ة خرى 
ن التربية العملية أو التدريب الميدانى هو البوتقة التى  كما سوف نوضح فى هذه المقالة. أل  ةالعملي

والتربوية   الثقافية  والمواد  تخصصهم  فى  التربية  كليات  دراسة طالب  ما  فيها  ووتكامل  تنصهار 
 وتطبيق ذلك على المقررات المدرسية طبقا لتخصصهم.

خرى ومن يعملون بالتدريس يتضح  خريجى الكليات األمع العديد من    ة ومن المقابالت الشخصي   
اليميلون   مهنإانهم  ويتضح    ةلى  الشخصي أالتدريس.  االختبارات  من  الملتحقين    ةيضا  للطالب 
ن نسبه كبيره منهم ال  أ)الدبلوم العام فى التربية نظام العام الواحد أو نظام العامين(    ةبكليات التربي

المعلمين    –هيل الطالب أ فى ت  ةوالمواد المهني  ةالعملي  ةالتربيتى دور  أ تحب التدريس، ومن هنا ي
 وتحببهم فى مهنه التدريس وتعريفهم وتدريبهم على مهارات وكفايات التدريس المختلفة.

 -:  المبتدئمخاوف المدرس 

بالتدريس  ( بالقيام  ةالعملي  ة)أو طالب التربي  المبتدئعندما يقترب الوقت الذى يقوم فيه المدرس     
واالرتباك والتردد،    الحيرةقد يغمره، وتهتز ثقته بنفسه وتبدو عليه    ةمن والطمأنينفان شعورا بعدم األ

بينه وبين نفسه، فهل سيكون مدرسا ممتازا يتقبله التالميذ ويرحبون به ويفهمون   ةكثير  ةسئلأوتدور 
الفصل   ةدار إر ما يشغله هو  كثأما يشرح ، وهل سيحترمه تالميذه ويطيعون ما ينصح به ، ولعل  
ذا خرج تلميذ عن النظام ولم  إ  والنظام وكيف يتعامل مع المشاغبين من تالميذه ، وكيف يتصرف

البداي  ةلى الصرامإيتبع تعليماته، وهل يميل   أم    ةفى  بعقاب صارم  مع المستهترين من تالميذه 
وهو لم يقم بالتدريس بعد ، وماذا يحدث لو   ةين له هذه اللياقأ، ومن  بلباقة يتلطف معهم ويتعامل  

 المدرس بشرحه؟  –الدرس الذى قام التلميذ  ةثاني ةشرح المدرس مر 
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  ي من موقف التدريس العاد   ةكثر صعوبأ  ة العملي  ةالمعلم فى بدء التربي  -للطالب   بالنسبةوالوقف     
ن يقيم حسابا لنقد زمالئه له  أيضا  أبل وعليه    فقط،  تالميذه،ن ينجح فى الفصل مع  أ فليس عليه  

ن زمالئه مبتدئين مثله وفى نفس حيرته كل  أ فى درسه وينس هنا    ة العملي  ةى مشرف التربيأولر 
هو تقديم كل عون له    ةالعملي  ةلمشرفه فى التربي  الرئيسين العمل  أحيانا  أكما ينس    دوره،ينتظر  

  ة سباب الحير أ ن نوضح بعض الحقائق حول  أ ليه حتى يقف على قدميه، ويهمنا  إوكل توجيه يحتاج  
 والقلق عند طالب كليات التربية فى بدء تدرييهم على التدريس.

فلو طلبنا    المعلوم،ى  نسان بطبيعته يخشى المجهول ويطمئن الن اإل أول هذه الحقائق هو  أولعل     
فها من قبل فانه يدخلها بحذر شديد وقد يتردد فى الدخول  ألمظلمه لم ي  غرفه،ن يدخل  أص  خمن ش

والقلق   ةن الشعور بالحير إلى محتوياتها فإولو لبضع ثوان واطمأن    الغرفة  أضيئت ذا ما  إطالقا، فإ
  ة العملي  ة وطالب التربي  المبتدئللمدرس    بالنسبة. والتدريس  ةن محتويات الغرفنه يعلم ال أذ  إيزوالن  

له: كيف يوضح وكيف يشرح وكيف يحمل تالميذه على االنصات    بالنسبةعلى السواء عمل مجهول  
بكل    و قليل الخبرةأ وهو جاهل    …  ةليه واالنصياع لتعليماته، وكيف يتصرف فى المواقف المفاجئ إ

كليات    هذا؟ بعض  فى  ذلك  عالج  المصغر  وتم  التدريس  دروس  خالل  من  -Microالتربية 
Teaching . 

ادوات أو قطع صماء من المعدن يشكلها كما يفعل الصانع ولكنه    هال يواج  المبتدئوالمدرس     
شخصياتهم وميولهم وطباعهم وخصائصهم وثقافتهم، وهذا يزيد   متعلمين لهميواجه عددا كبيرا من  
فراد ليسوا كبارا ناضجين يتعامل معهم على قدم  ن هؤالء األأ ذا علمنا  إ، فةموقف المدرس صعوب

ن كل هذه أن نتصور  أ، بل هم مراهقون فى دور النمو لهم خصائصهم وحاجاتهم تستطيع  ةالمساوا 
لى تركيز الجهد للوصول إلى اليأس بل  إتدفع صاحبها    وال  ةعقولم  ةذا كانت بدرجإ  ة المخاوف طبيعي

 لى نجاح محقق. إ

 وضروريتها: ةالعملي  ةالتربي ةما هي
كما يقوم    ة،واالعدادي  ةعلى التدريس بالمدارس االبتدائي  ة بكليات التربي  ةالثالث  الفرقةيقوم طالب     

صفوفا بعينها    تخصص وال  فى مواد تخصصهم    ةبالتدريب فى المدارس الثانوي  ةالرابع  ةطالب الفرق
ن يكون  أت معظم المدارس تفضل  ادار إ، ولكن  ةأو الثانوي  ةاالعدادي  المدرسةللتدريب سواء فى  
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األ بالصفين  العملية  التربية  الثالث   والثانيول  تدريب طالب  دون  نتائج  ،  فقط  على  خوفا  وذلك 
النيأ فهم يرون    ةاالمتحانات العاممدارسهم فى   التلميذ مع توافر  جهد ما يزال    ى قصأوبذل    ة ن 

مما يضيع الكثير    ةعن عدم الخبر   ةخطاء الناتج التدريس يقع فى الكثير من األ  ةجديدا على مهن
ة )الخط  ةمن وقت التالميذ وقد يؤثر فى التقدم فى المنهج وفقا لتوزيع الموضوعات على شهور السن

 . (ةأو الفصلي ةالسنوي

شراف  طالب ويقوم باإل  ةالى ثماني  ةتضم من ست   ةلى مجموعات صغير إ   ةويقسم الطالب فى العاد    
الكليا  داخليالتدريس بالكية كمشرف    ةعضاء هيئأ عضو من    ةعلى كل مجموع   ت وفى بعض 
حيان  ول فى التخصص، كما يستعان فى كثير من األأوهو موجه أو معلم    خارجييكون مشرف  

التعليمي  ةلساد با بالمديريات  القدر والمدرسين األ  ة الموجهين  بالمدارس مما توافر لديهم  على    ةوائل 
سس التى  لمام واسع بالنظريات واألإن يكون على  أالعمل فى هذا المجال، ويشترط فى المشرف  

بالتدريس  ن يكون قد قام  أو ،  ساليب واالتجاهات الحديثةالتدريس وخاصة الطرق واأل  ةتتضمنها عملي 
طفال األ  أو ما فى مستواها أو بالمدارس االبتدائية أو رياض   ةوالثانوي  ةفعال بالمدارس االعدادي

 أو طفولة.  ساسيأطبقا لمجموعة الطالب المشرف عليهم وتخصصهم تعليم عام أو 

 -:لىإ ةالعملي  ةويمكن تقسيم التربي 
 - :داخل ةعملي  ةتربي  وال:أ

 ة: وتشمل التدريب على الكفايات السبع التالي   
 .التخطيط للتدريس ةكفاي •
  ة.اتقان محتوى الكتب المدرسي ةكفاي •
  ة.نشطاستراتيجيات التدريس واأل ةكفاي •
  .الوسائل وتكنولوجيا التعليم ةكفاي •
  ة.المهارات اللغوي ةكفاي •
 .التقويم ةكفاي •
 .داره الصفإ ةكفاي •

  .التدريس المصغرلى إ ةضافباإل   
والجمهوي    مصر  ومنها  الدول  بعض  السبع ضمن   ةاليمني  ةوفى  الكفايات  على  التدريس    يتم 

  ة خر ومنها سلطن، والبعض الةمقرر طرق التدريس والوسائل التعليمي  ةوخاص  ةالمقررات المهني
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  ة مقررات التربيل  ةبذاتها ضمن الساعات المعتمد   ةعمان يتم التدريب على الكفايات فى ساعات قائم
 (. 6 ةعملي   ةلى تربيإ 1 ةعملي ة)تربي  ةالعملي

  :لىإوتنقسم  ةخارج الكلي ةالعملي  ةثانيا التربي
 ة.المنفصل ةالعملي ةالتربي •
  ة.المتصل ةالعملي ةالتربي •

 : يلى ثالث مراحل هإ ةالمنفصل ةالعملي  ةويمكن تقسيم التربي 
 .ةدروس المشاهد  .1
 دروس النقد. .2
 المنفصل.التدريب  .3
 :ةففى دروس المشاهد  .1
المدرس    يقوم  حيث  الحصص  بعض  لحضور  الطالب  من  مجموعته  المشرف  ن  و يصطحب 
بالمدرساأل التربية  صليون  طالب  دور  يقتصر  بينما  من    ةالعملي  ة بالتدريس،  يرونه  ما  وتدوين 

الحص  ويتبع  )  ةمالحظات،  وطالبه  المشرف  بين  األو اجتماع  أصلالمدرس  فيه  ي  يقبلون  حيانا( 
  .والتحليل والتقويم ةويتناولون ما شاهدوه وما دونوه من مالحظات بالدراس المختلفةوجهات النظر 

تعو فرصه    المشاهدةوفى دروس      الطالب   ض ال  فينمو عند  بدونها  واهداف ال يمكن تحقيقها 
  بالتدريج، ساس لها  أ  ويزول كثير من المخاوف التى ال   والتدريس،لجو الفصل    ة لفالمشاهد شعور باأل

وعلى نماذج    المدرسين،للتدريس الجيد من قدامى    ةللتعرف على نماذج مختلف  ةفرص  ةوفى المشاهد 
مل، وهذا ينمى فهم  أوالت ةوالمقارن ةالمشاهد فى موقف الدراس ، بينما يكون الطالب ةقل جود أخرى أ

لطبيع المشاهدين  عمل    ة الطالب  يتطلبها  التى  المهارات  من  بالكثير  ومعرفتهم  التدريس  عمليه 
  ة للعملي   ةوالتعرف على اللوائح والقوانين المنظم  .المدرس. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر

 .ةبالمدرس  ةالتعليمي

وقد تطول أو تقصر    الدراسيالعام    ةفى بداي  ةسبوعين أو ثالث ة ألمد   ةالمشاهد   ةوتستمر مرحل   
وحاج المشرف  تقدير  المجموع  ةبحسب  المحيطة  طالب  الحصص    ةوالظروف  وعدد  بالتدريب 

 ، كما وكيفا. ةونوع المشاهد  ةللمشاهد  ةالمتاح
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 وفى مرحله النقد: .2
 ة فراد المجموعأ  ةبالتدريس بينما يحضر بقي  المجموعةوفيها يقوم طالب    ةالتالية  المرحل  وهي   

سباب النجاح أبمعاونه الطالب المدرس ومده بكل    يصلويقوم المشرف والمدرس األ  والنقد،  ةللمشاهد 
وتحليل مالحظاتهم، ويتسم    ةمع المشرف لمناقش  ة اجتماع للمجموع  ةعاد ة  ، ويتبع الحص ةفى دراس

 ساسيات فى التدريس. بالتشجيع المستمر للطالب والتركيز على األ  الفترةهذه    ةبداياتجاه المشرف فى  

، والمشرف  واقعي  عمليللتدريس فى قالب    ة ساسيلتعريف الطالب بالقواعد األ  ةفدروس النقد فرص   
  ة من التربي  النهائيبداء الهدف  إ يغيب عن ذهنه    حساس لمقدار ما يتقبله طالبه من نقد بناء وال

وتنميتها    ةالعملي واستغاللها  التدريس  فى  وقدراته  طالب  مواهب كل  حد  ألى  إوهو كشف  قصى 
 ة حدى الحصص ويترك لطالب المجموعإن يقوم بالتدريس فى  ألى  إحيانا  أالمشرف    أممكن. وقد يلج

لهم فى حري  ةمهم لهم  أ  ة تام  ةنقده، ويسمح  ليوضح  ما شاهدوه  ونقائص  يذكروا محاسن  ن أ ن 
يتوقع من طالبه الكمال فى يوم    نه الأمهما بلغ من الكمال فله نقائصه، و   نسانيإالتدريس موقف  

 م ما يعنيه هو النمو والتقدم فى االتجاه المناسب.أه ن وأ، ةوليل

  وينقد،ود من يالحظ لف الطالب المعلمين العمل بالفصول حتى فى وجأوفى دروس النقد ي   
 بالتدريس. ةكما تنمو خبرته الواقعي

حيث يقوم كل طالب بالتدريس مرتين على    سابيع،أ  ةثماني   حوالي  ةوتستمر دروس النقد فى العاد    
 لتقدير  المدة أمر تحديد  ةويترك فى العاد  ةمرهون بظروف العمل المختلف الفترةقل، وتحديد هذه األ

 مكانيات المدارس. ا  الطالب و  ةالمشرف وحاج

 :التدريب المنفصل ةمرحل يوف .3
 حيث يقوم كل طالب منة،  المنفصل  ةالعملي  ةمن تدريب الطالب فى التربي  ةالثالث  ةوهى المرحل   

، وذلك فى اليوم المخصص ةأو حصتين )بحسب عدد المتاح  ةبتدريس حص  ةطالب المجموع
نما لالطمئنان على حسن سير العمل بالفصول  إهنا    ة. وحضور مشرف المجموع(سبوعأللتدريب كل  

ثناء  أللطالب    ةكما يقوم بزيارات فردي،  رشادهم كلما طلبوا منه ذلك ا  الطالب و   ةومعاون  ةالمختلف
بينه وبين الطالب    يأ،  ةئيتماعات ثناجا  ةيضا مالحظاته على المدرس فى صور أالتدريس. وتكون  

 قام بالتدريس. الذي
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لى اجتماع عام يناقش فيه المشرف مالحظات عامه  إحيان  مر فى كثير من األوقد يحتاج األ   
عن نفسه وعن    ةواضح  ةيكون كل طالب فكر   الفترة، وفى هذه  ةرشادات مشتركإتهم الجميع أو  

  ونفسي   ماديحسن وضع  أويولى المشرفون كل اهتمامهم ليكون الطالب فى    العمل،مستواه فى  
رشاد بذكر ما رأوه من جهد بناء فى حصص زمالئهم. واإل  ةكما يحفزون همهم بالمقارن  ممكن،

 . يالتدريب المنفصل معظم العام الدراس ةوتمتد فتر 

 :ةالمتصل  ةالعملي يةالترب 

فى كل ة  المعلم على التدريس الفعلى بالمدارس وكذلك المشارك  –يتدرب الطالب    ةوفى هذه الفتر    
سبوع الى شهر فى  أمن    ةوقد تمد هذه الفتر   ةمتصل  ة فى فتر   ةكمعلم بالمدرس  ةالمدرسي  ة االنشط

ة  تكون اسبوع واحد فى تربي  الفترةان هذه  ة جيد  ةعملي  ة العملي  ةالتربي   ة بعض الدول أو طبقا لطبيع
   .عمان ة( فى سلطن6) ةعملي   ةسابيع فى تربيأ ة( وتكون ثالث1)  ةعملي

 ةمن قبل مشرف المجموع  ةالعملي  ةالتربي  ة المعلم فى ماد   –يتم تقويم عمل الطالب    الفترةوفى هذه     
المدرسةدرج  80=    ةالكلي  ةالدرج  4/5) ادار   ة( وناظر  ينوب عنه من    1/5)  ةسالمدر   ةأو من 

عمان    ة، بينما فى سلطنةاليمني  ة( هذا هو المتبع فى مصر والجمهوريةدرج  20=    الكلية  ةالدرج
 .ةالتقييم لمشرف المجموع ةتخصص كل درج

 نها: أ على  ةالعملي ةهداف التربيأ ويمكن تلخيص  
كثير من  ةثناء عمله وازالأالتى يتعرض لها المدرس    ةللتكيف مع المواقف المختلف ةفرص  .1

 .المبتدئالمخاوف التى تساور المدرس 
 .ةنماطها المختلفأالتدريس وعناصرها و  ةعملي ةتتيح مجاال مناسبا لفهم طبيع .2
 تساعد الطالب على اكتشاف قدراته فى التدريس ومعرفه ما يناسبه من حلول. .3
التدريس   ةعليها عملي  تنطوي   التيللتدريب الموجه المقص              ود لتنميه المهارات  ةفرص               .4

 فى الفكر والعمل. ةوتكوين عادات مناسب
للتدريس من مدرس      ين قدامى لهم خبراتهم    ةنماذج مختلف  ةودراس       ةلمالحظ ةريد ف ةفرص       .5

 .ةالمختلف ةالمتعدد 
داء أسوف تناقش فى تقويم  توافرها فى المدرس الناجح. وهذه الصفات   ينبغيوهناك صفات 

 المعلم.
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 التعليمي الموقف 
   :لقاء الجيد العناصر التى يجب توافرها فى اإل

هذه   ةمن قراء  ةكثر فاعليألنقل المعلومات    ةلقاء الجيد كوسيلوفى الواقع، كثيرا ما يعتبر اإل   
نه يحصر انتباه  أدق كما  أللتعبير عن المعنى تعبيرا    ةنه يتيح الفرصأذ  إ المعلومات فى الكتب،  

 ةمن التوجيهات المكتوب  ةكثر فاعليألقاء  االستفهام، كما قد يكون اإل  ةالطالب، وتتوافر لهم فرص
 - منها:  ةلقاء الجيد توافر بعض العناصر الهام، ويستلزم اإلةفى شرح كثير من العمليات العملي

 :يعداد ما يلعدادا جيدا. ويتضمن هذا اإلإ ن يعد المعلم ما سيقوله . أ1
 : هداف الدرسأ. أ 
  ة ساسيألى تغيرات  إن يؤدى تحقيقها  أيمكن    ةجرائي إن توضح فى صور  أ ويراعى فى تحديدها     

ن يكون من الممكن تحقيقها فى ضوء أالخ كما يجب    …و مهاراتهم  أ و مفاهيمهم  أ فى معلوماتهم  
 ة هداف العاملى تحقيق األ إ  ةضافإلا. هذا بةالزمن واالمكانيات المتاح   ةقدرات الطالب مع مراعا

 للرياضيات.  ةوالخاص

 :التدريس  ةماد ب. 
لى المصادر إعدادها الرجوع  إ . ويراعى فى  ةهداف التربويحد الوسائل التى تتحقق بها األ أوتعتبر     

 لمستوى الطالب. ةن تكون مناسبأو ة، العلمي ةوالمراجع الموثوق بها من الناحي

 السير:  ةخطج.  
 ةتصورا شامال محددا لما سيتم خالل الدرس، وفيها يحدد المدرس طريق  ةوتعتبر هذه الخط   

ومتى يتيح   الطالب،خرى ومتى سيسأل ألى  إ ةه، وكيف ينتقل من نقطأ عرضه للدرس، كيف سيبد 
  ةالتعليمي  ةنشطواختيار األ   يستعملها،سوف    التي  ةالوسائل التعليمي  هيوما    …مناقشته    ةلهم فرص
 الخ  ،يالمنزلتحديد التدريبات للتلميذ والواجب  ،ةالممكن

 مثل:  ةسئلأن نجيب على أالدرس يجب ة خط ةوعام   
 سوف تدرسه؟  الذيما  .1
 فكار.هذه األ ةهميأ ما  يأفكار؟ ن يتعلم التلميذ هذه األألماذا يكون من المهم  .2
 ى ما هو مدخل الدرس؟أكيف تقدم الدرس؟  .3
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وض    عها ف كيف تنهى المفاهيم فى   ي تنو   يالت  ةالمرش    د  ةس    ئلاأل  هيوما  الدرس؟كيف تدرس   .4
 ذهن التلميذ وتساعده على اكتشاف التصميمات والقوانين؟

 تستخدمها؟ يالت ةالوسائل التعليمي هيما   .5
 ؟ةالمستقل ةدراستعطيها لتساعد على ال يالت ةالتعليمي ةشطناأل هيما  .6
 الدرس؟  يكيف تنه. 7

 : الدرسملخص  د.
ة  الرئيسي  و مكتوب يحدد النقاطأشفهيا    لفظيكل درس بتلخيص    ينتهين  أقد يكون من المفيد     

 ة. المستخلص ةالعام والمبادئ التى تناولها الدرس 

 :الدرستقويم ه  . 

تشتمل    ينبغي    تحقيق    ةللتدريس على طريق   ةخطأي  ان  النجاح فى  تتبين مدى  الدرس كلى 
 والضعف فيه. ةالقو  نواحيعلى  عرفوالت ةهداف الموضوعاأل

 - المعلم: الدرس يجب على   ةتنجح خط لكيوعموما    

 ن يحضر المعلم الدرس تحضيرا جيدا.أ .1
 المعلم فى اعتباره الوقت المحدد لتوقيت الدرس. يأخذ ن أ .2
 لها. ةالمناسب ةجابواإل ةسئلأن يصدر عن الطالب من أن يتأنى المعلم التفكير فيما يمكن أ .3
 .ةواضح ةمنطقي ةن يخطط ترتيب الشرح ومعالجته فى صور أ .4
 وتطبيقات. ةمثلأعطاء إ لى إفيها  ةن يحدد المواضع التى تدعو الحاجأ .5
 تبين مدى تتبع الطالب للشرح. ةسئلألقاء إل المناسبةواضع ن يحدد المأ .6
 لعمليات التوضيح.  ةتعد ضرور  يالت ةتوفير الوسائل التعليمي .7
لهم عن   ةطاء فكر إعض   ا  أيمكن ما يثير حب االس   تطالع عند الطالب، كما يفض   ل  أالبدء ما  .8

 التى سيتناولها الشرح. ةالعناصر الرئيسي
الطالب على   ةقدر  يالتى تلقى، وف  ةللنقط  ةالنس          بي  ةهميالعرض حس          ب األ  ةتكييف س          رع .9

 .ةالمتابع
س              لوب ألق  اء على  مكن ذل  ك وه  ذا يعنى اإلأفراد كلم  ا  ألى الطالب ب  اعتب  ارهم إالتح  دث   .10

لى حد إن يكون الص وت طبيعيا  أ  ي. كما ينبغةأو التمتم  ةمكتوب  ةمن مذكر   ةأو القراءة  الخطاب
 ال يثير الملل.كبير، مع تتبعه بحيث 
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لق اء متس              م ه ب االتزان، ولكن فى غير جمود وان ثن اء اإلأن تكون حرك ات المعلم أ  ينبغي .11
 ينتقل بعينيه بين جميع الطالب بحيث يحس كل طالب بنوع من التجارب بينه وبين المعلم.

الس              ريع ه، بحي ث يص              بح المن ا    ةمن المرح والفك اه  ا  ن يتخل ل ال درس نوع أيحس              ن  .12
 للفصل مريحا وغير مثير للملل. ياالجتماع

 الطالب واستيضاحاتهم. ةسئلأمام أ ةالفرص ةتاحإيجدر  .13
 

 ة العملي ةالتربي  ياداء الطالب فأ تقييم  ةبطاق
 :ةالشعب                                         الطالب:  اسم 

 : ةاسم المشرف المدرس                                     :  يالدراسالفصل 
 
 
 

 تقييم األداء األداء م 
1 2 3 
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 -وال: مهارات التخطيط للتدريس:أ
 . ةسلوكي ةهداف الدرس صياغأ  ةصياغ

ف الدرس  محتوى  التدريس أطار  إ  ي تنظيم  ساليب 
 . ةالمناسب

 لموضوع الدرس. ةالمناسب ةتحديد الوسائل التعليمي
 .ةساليب التقويم المناسب أتحديد 

 . ةمتنوع ةبيتي ةنشط التخطيط أل
 . ةالدرس لزمن الحص ةخط ةمناسب 

 

 -ثانيا : مهارات تنفيذ الدرس:
 . ةوشيق ةمناسب  ةالتمهيد للدرس بطريق

 عرض المحتوى بتسلسل منطقى سليم. 
 . ةسليم  ةبصور  ةالعلمي ةتبسيط الماد 

الوسيل والمكان   ةالتعليمي   ةاستخدام  الموعد  فى 
 المناسبين. 

 .ةثناء استخدام الوسيلأشراك التلميذات إ
 بوضوح ونظام.   ةالطباشيري ةاستخدام السبور 

 .يتوظيف استخدام الكتاب المدرس
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 .ةسليم ةالتحدث بصوت واضح ولغ
 .ةسليم ةبخط واضح ولغ  ةالكتاب

 .لدى التالميذ  ةالشائع ةخطاء اللغويتصحيح األ 
ساليب التدريس بما يناسب موضوع  أالتنوع فى استخدام  

 الدرس. 
 . ةساليب تعزيز متنوعأاستخدام 

 للدرس.  ةالمحدد  ةالزمني ةااللتزام بالخط
 للدرس.  ةساسيتلخيص العناصر األ

 للتالميذ. ةالمناسب ةالمنزليتحديد التكليفات 
 . ةطبيعي ةالتحدث واالنفعال بصور 
 الفصل وضبطه.  ةدار إالتصرف الحسن فى 

 االهتمام بالمظهر الالئق. 
 . ةالمدرسي ةنشطفى األ ةالمشارك

 .االلتزام بتوجيهات المشرف
 
 
 
 
 

 - التقويم: مهارات  ثالثا:
استخدام   فى  ضوء  أالتنوع  فى  التقويم  هداف أ ساليب 

 الدرس. 
 من خطوات الدرس.  ةتقويم تعلم التالميذ بعد كل خطو 

هداف  أ كد من تحقق  أالدرس للت  ة نهاي  يف   ةسئلأتوجيه  
 الدرس. 

 بشكل فعال.   ةالتصحيحي ةالراجع  ةتقديم التغذي
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 المستخلص

في    مدارس المتفوقيني  معلم  لبرامج إعداد الحالي وضع تصور مقترح    استهدف البحث 
لدراسة    ؛المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة  جمهورية مصر العربية

مدارس المتفوقين    ي إلعداد معلموالبرامج اإلقليمية/ العالمية  وتحليل خبرات ومعايير بعض الدول  
والمشروعات المهتمة ببرنامج إعداد المعلم، وأسفرت  األدبيات والدراسات  بكليات التربية، وكذلك  

إلعدا المقترح  التصور  لبناء  الالزمة  باألسس  قائمة  إعداد  إلى  البحث،  مدارس نتائج  معلمي  د 
( أساًسا في جوانب اإلعداد الثالثة  32المتفوقين في جمهورية مصر العربية، والتي تتكون من )

مدارس   يعداد معلماألكاديمي، والتربوي، والثقافي، كما توصلت أيًضا إلى وضع تصور مقترح إل
د  مستويات  )ثمانية  دراسية  سنوات  أربع  لمدة  العربية  مصر  بجمهورية  بنظام  المتفوقين  راسية( 

الساعات المعتمدة مقسم ألربعة أقسام تخصص )كيمياء، وفيزياء، وأحياء، الرياضيات(، ويوصي 
البحث الحالي: بضرورة النظر في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية وتطورها في ضوء متطلبات  

تنمية قدراتهم على  العصر، وتقديم مجموعة من الدورات وورش العمل لمعلمي العلوم والرياضيات؛ ل
   .بكفاءة عالية (STEM)تطبيق مدخل 

 برامج إعداد المعلم، مدارس المتفوقين. الكلمات المفتاحية:
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A proposed vision for programs to prepare outstanding 

school teachers in the Arab Republic of Egypt 
abstract 

 

The current research aimed to develop a proposed vision for 

programs to prepare outstanding school teachers in the Arab Republic of 

Egypt. To achieve this goal, the researcher used the descriptive analytical 

approach; To study and analyze the experiences and standards of some 

countries and regional / global programs to prepare outstanding school 

teachers in the faculties of education, as well as literature, studies and 

projects interested in the teacher preparation program.  )32) mainly in the 

three aspects of academic, educational and cultural preparation. It also 

came up with a proposed conception to prepare outstanding school teachers 

in the Arab Republic of Egypt for a period of four academic years (eight 

levels of study) with a credit-hour system divided into four specialization 

sections (chemistry, physics, biology, mathematics), and the current 

research recommends: It is necessary to consider teacher preparation 

programs Faculties of Education and their development in light of the 

requirements of the times, and offering a set of courses and workshops for 

science and mathematics teachers; To develop their abilities to apply the 

STEM approach with high efficiency. 

Keywords: teacher preparation programs, excelling schools . 
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 البحث  مقدمة

ووسائل    ،والتكنولوجية  ،طفرة تاريخية فريدة في شتى المجاالت العلميةتواجه دول العالم  
البشرى،  لعنصرباعلى كافة األصعدة   كانت سبًبا في اهتمام المؤسسات والمنظمات  االتصال التي

على تحمل    فأصبح التقدم ألى دولة يقاس بمدى تقدمها في إنتاج وا عداد جيٍل مبدٍع مبتكٍر قادرٍ 
يشارك في   ،العالمي المعرفي واالقتصادي على التنافس  للمعرفة العلمية، قادرٍ   المسئولية، مستثمرٍ 

إلعداد هذا النوع من    ةبناء المجتمع وتلبية احتياجاته، مما جعل معلمي العلوم أمام تحديات كبير 
كسابهم المهارات العلمية  الستثمارها في المستقبل.  ؛الجيل الجديد، وا 

وللوصول إلى هذه الغاية توجهت المشروعات وبرامج اإلصالح التربوي في الفترة الراهنة،  
تبني م التخصصات إلى  تكاملية ومتعددة  تعليمية  أهمها وأشهرها مدخل  داخل  التي من  تكامل ، 

 ,Integration Approach of Science( STEM)العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

Technology, Engineering and Mathematicsلتحقيق التمييز والمساواة في العلوم وذلك    ؛
ومتفتح الذهن في تلك المجاالت، ولديه القدرة    ،وتقنًيا  ،جيٍل متنوٍر علمًياوالرياضيات، بهدف إعداد  

تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة لمواجهة التحديات والمشكالت التي تواجهه في حياته اليومية  ل
 .(89، 2017وسوق العمل )خالد الدغيم،  

خالل نموذج واحد بيني متكامل يتضمن مواقف تدريسية    منيتم    (STEM)ل  التعليم بمدخف
وذلك لتحقيق الوحدة   ؛واقعية تحاكى العالم الطبيعي، بداًل من تدريس هذه المجاالت بشكل منفصل

المعرفية الشاملة والمتكاملة للموضوعات الدراسية، والسبب وراء دمج هذه المجاالت المعرفية هو 
بينما تعد التقنية والهندسة هي الجوانب التطبيقية    ، وم األساسيةأن الرياضيات والعلوم تشكل العل

 (.78، 2018،  رشا محمد لتلك المعارف )
تتعدى مجرد الدمج والتكامل بين هذه   (STEM)لذلك فإن البرامج القائمة على مدخل  

ولكنها تسعى إلى مساعدة الطالب على فهم العالم الحقيقي بشكل كلى من خالل تطبيق    ،المجاالت 
حل  ومهارات  العلمي  واالستقصاء  النقدي  التفكير  ممارسة  منه  تتطلب  التي  العلمية  األنشطة 

تطوير    في  اكبيرً   امما يجعل له أثرً   ؛المشكالت والربط بين المعارف والمفاهيم والتطبيقات العملية
القائمة عليهالبرا التعليمية  إليه    ،مج  أشارت  ما  الدراسات    يد عد الوهذا  المالكي كمن  دراسة ماجد 
 (.  2020راسة أسامة عبد اللطيف )د و (، 2018)
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اختلفت معايير   قائمة على مدى وعليه  والمنظمات، والتي أصبحت  الدول  بين  التنافس 
أساس   هي  التي  والمبتكرة  المبدعة  لألفكار  االقتصاديامتالكهم  التحديات    ،التقدم  فمواجهة 

وفنيين    ،ومهندسين  ،فقط المواد الخام ولكنها تتطلب علماء  والتطورات في العصر الحالي ال تتطلب 
 يمتلكون المعرفة العلمية الجيدة التي تساعدهم في المساهمة لتقدم مجتمعاتهم. 

كونه يحقق    ؛(STEM)ولتحقيق الريادة والتنافسية اتجهت جميع الدول باالهتمام بمدخل  
العلوم  إنشاء مدارس تركز على مجاالت  المجتمع عن طريق  نهضة شاملة في جميع مجاالت 

فتوجهت الواليات  لتحقيق تلك الريادة  ؛والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باعتبارها أساس التنافس
م إلى إنشاء مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية الخاصة بتعليم  2001ألمريكية عام  المتحدة ا

  المتفوقين  فضاًل عن إنشاء شبكة من مدارس،  مدارسالالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ب 
(STEM)    تخصصات في  للمعلمين  المهنية  التنمية  برامج  وكذلك  والية  كل  مستوى  على 
(STEM)،    هذه الصيغة التعليمية بطريقة مماثلة ككوريا    ىتبنتومن ثم بدأت العديد من الدول

 (. 28،  2019فريقيا )عمر رضوان، إالجنوبية والمملكة المتحدة وجنوب 
األف لمدارس  الهدف  ذي  STEM) )ساسي  هو خلق جيل جديد  العالمي  المستوى  على 

كساب الطالب   ،عقليات مبتكرة ونقل المعرفة عبر مناهج متكاملة    ،والعشرين  مهارات القرن الحادي  وا 
 .(240، 2019تساعدهم في مواجهة المشكالت العصرية )أشرف رداد، 

مصر   رؤية  أهداف  مع  يتفق  التعليم  2030وهذا  في  لالستثمار  تسعي  الطالب    ،التي  وتزويد 
على التعامل    الالزمة لبناء شخصية متكاملة لمواطن قادرٍ   (STEM) بالمعارف ومهارات مدخل  

 (. 39 -32،  2015، صالح اإلداري وزارة التخطيط والمتابعة واإل)ا التنافسي إقليمًيا وعالميً 
فالمتأمل في السياسات الحالية إلعداد المعلم بكليات التربية في مصر يجد أن هناك فجوة 

والرؤى المستقبلية واالتجاهات الحديثة وأن ما تقدمه من برامج   كبيرة بينها وبين التوجهات العالمية،
المدارس والمؤسسات التعليمية، وهذا ما    يإلعداد المعلم ال زالت بعيدة عن واقع العملية التعليمية ف 

ناجح:  دراسة  إليه  أشارت  إسماعيل  و   ،محمد  أسيرة  2018)محمد  مازالت  التربية  كليات  أن   ،)
ف المنظومة   التقليدية  العصر  يالفكرية   ،فلسفتها ومناهجها وهيكلها، وعدم مواكبة مناهجها لروح 

 وتطويرها. والقصور الواضح في إعداد المعلمين 
جمهورية مصر   في(  STEM)  المتفوقين  ولتحقيق األهداف المنشودة من إنشاء مدارس 

لعالمية، فإننا بحاجة إلى معلمين  على المنافسة ا  العربية لالهتمام بإنتاج جيٍل مبدٍع مثقٍف قادرٍ 
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نظًرا ألهمية المعلم في تخطيط عملية التدريس   العليا التي يتطلبها؛يمتلكون الكفايات والمهارات  
إلكساب المتعلمين  مطلًبا عالمًيا    (STEM)وتنفيذها وتقويمها، وتطويره المهني حيث يعد مدخل  

 علمية في البحث واالستقصاء وحل المشكالت.مهارات التفكير العليا وتطبيقها بطريقة 

 مشكلة البحث: 
مدارسمن  رغم  بال إنشاء  بتوسيع  في   يف  (STEM)  المتفوقين   االهتمام  محافظة  كل 

إالَ  العربية  جانبً أننا    جمهورية مصر  أعدادٍ   امهمً   اأهملنا  توفير  وهو  المؤهلين    أال  المعلمين  من 
ف المدارس  يللتدريس  عن  فال  هذه  بعيدة  تعليمية  أطر  في  تنفذ  اليوم  المعلم  إعداد  برامج  تزال   

المعاصرة،   العالمية  واالتجاهات  الحديثة  المستجدات  مع  تتناسب  وال  التربوي  الميدان  متطلبات 
  ودراسة   (،2018) فرحانآل    إبراهيم دراسةو   ،khodri    (2014)فأشارت بعض الدراسات كدراسة  

عدم توافر المعلومات :  STEMأن أهم ما يعوق نجاح تطبيق مدخل  (، إلى  2019مها األحمدي )
لمعلم مدراس   التدريسية  المدخل، وتدني األداءات  ، وعدم امتالكهم  (STEM)الكافية حول هذا 

 التعليم. للكفايات والمهارات التي تمكنهم من االرتقاء بهذا النوع من 
والبحوث  الدراسات  معظم  وفحص   فتوجهت  االطالع  مدارس   إلى  معلم  إعداد  معايير 

(STEM)    كدراسة أماني عبد ومحاولة االستفادة منها في مصر،  في ضوء خبرات بعض الدول
( ،  2019السالم  األنصاري  و (  سامر  و (2019)دراسة   ،( شحاتة  الباسط  عبد    (،2019دراسة 

توصلت إلى أن السياسات المتبعة فى إعداد ؛ حيث  (2019خرون )آ و   دراسة عبد العزيز داودو 
والتغيرات المعرفية   STEMمازالت قاصرة على مواكبة متطلبات مدخل    STEMمعلم مدارس  

المقدمة لهم  المهنية  التنمية  ناتج عن ضعف برامج  التكنولوجي وهذا  الرقمي  ومتطلبات العصر 
اكتساب المعلم المعرفة والمهارة الالزمة للتعامل مع مثل  بطريقة تكاملية، وضيق الوقت مما يعوق 

إعادة النظر في برامج إعداد المعلم ومسيرات بنائه، وذلك من هذه المشروعات وأوصت بضرورة  
خالل إعادة هيكلة الجامعة والبرامج الخاصة بكليات التربية وباألخص إنشاء برنامج أكاديمي خاص  

التربية علي مستوي البكالوريوس يقوم بالجمع    ات ي كليف STEM المتفوقين    إلعداد معلم مدارس
 بين المقررات العلمية والتكنولوجية والهندسية. 

 اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: يمشكلة البحث ف من هنا يمكن بلورةو 
في جمهورية مصر  (STEM) مدارس المتفوقين  يعداد معلمبناء برامج إ ما األسس الالزمة ل -1

 ؟ العربية
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ل  تصورالما   -2 إ المقترح  معلمبرامج  المتفوقين  يعداد  في جمهورية مصر   (STEM)  مدارس 

 وفًقا لألسس المقترحة؟  العربية
 هداف البحث: أ

 تتحدد أهداف البحث فيما يلي:
 .(STEM) مدارس المتفوقين يعداد معلمبناء برامج إ تحديد األسس الالزمة ل -1
 . وفًقا لألسس المقترحة (STEM) مدارس المتفوقين يعداد معلمبرامج إ مقترح ل تقديم تصور -2

 أهمية البحث:  
 الحالية فيما يلي:  تتمثل أهمية البحث 

للتوجهات رؤية مصر -1 إلعداد معلمين مبتكرين إلنتاج جيٍل مبدٍع مثقٍف    2030استجابة 
 على المنافسة العالمية.  قادرٍ 

يمكن    ( STEM)ارس المتفوقين  مد   يم البحث قائمة باألسس الالزمة لبرنامج إعداد معلمقدَ  -2
 المدخل. هذا  وفقلتدريس في العملية التعليمية لفي ضوئها إعداد معلم مؤهل 

إعداد معلم مدارس المتفوقين يمكن االستفادة منها من قبل   تصور مقترح لبرامجم البحث  قدَ  -3
 القائمين على مؤسسات إعداد المعلم والنمو المهني المستمر.

 لمواكبة متطلبات القرن الحالي. ؛ المقترح في تطوير فكر إعداد المعلم تصورساهم هذا ال -4
 مصطلحات البحث: 

معلم إعداد  )  برنامج  المتفوقين   STEM)  STEM Teacher Schools preparationمدارس 

program : 
قادًرا على مزاولة مهنة التعليم،    صناعة أولية للمعلم ليكون   :هبأن    برنامج إعداد المعلم  فعر  ي  

وبهذا المعنى يتم إعداد الطالب المعلم وتكوينه ثقافًيا وعلمًيا  ،  وتقوم به مؤسسات تربوية متخصصة
 (.236،  2019سامر األنصاري، ) التعليمية قبل الخدمةوتربوًيا في مؤسسته 

تعليمية    : بأنه خطةإجرائًيا  ويمكن تحديد المقصود ببرنامج إعداد معلم مدارس المتفوقين
  ، وطرائق التدريس  ،والثقافية  ،والتربوية  ،منظمة تتضمن مجموعة من األهداف والمقررات العلمية

تقوم بتنفيذها كليات التربية بهدف   (STEM) لوفق فلسفة وأهداف ومتطلبات مدخ  ،وأساليب التقويم
إعداد معلمي مدارس المتفوقين وتزويدهم بالكفايات والمهارات والمعارف الالزمة التي تمكنهم من  

 النمو المهني وتنمية أداءات طالبهم. 
 اإلطار النظري للبحث: 



 أ/ شيماء حممد السيد   أ.د/ أمين عبد القادر، د/ شيماء احلديديتصور مقرتح لربامج إعداد معلمي مدارس املتفوقني                 
 

 -  20 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

 بكليات التربية:المحور األول: برامج إعداد المعلم 
ضرورة إعادة النظر لبرامج  و   في بداية القرن الحالي كثرت الدعوات بإعداد معلم المستقبل 

كسابه مهارات القرن الحادي والعشرين؛ ليتمكن   إعداد المعلم قبل الخدمة وربطها بمتطلبات العصر وا 
الحياتية، فهذا ال يتم إال إذا اتسم  من القيام بأدواره المختلفة في عالم سمته التغير في الجوانب  

بخصائص أكاديمية، ومعرفية، ومهنية، وتعليمية، وأخالقية التي ال يكتسبها الطالب المعلم تلقاء  
ا إعداًدا يؤهله ليصبح معلًما متمرًسا في العملية التعليمية.   نفسية بل يحتاج إلى برنامج ُمعدًّ

 تربية:برامج إعداد المعلم بكليات ال  ماهيةأوًًل: 
ين والتربويين،  ثمن اهتمام الباح ا  إذا كانت قضية إعداد المعلم وتأهيله قد شغلت حيًزا كبيرً 

برامج إعداد  ف  ع ر   فقد  فنتج عن ذلك تعدد مفاهيم وتعريفات برنامج إعداد المعلم بكليات التربية،  
واتجاهات    ،ومعارف  ،مهارات كل ما تقدمه كليات التربية للطالب المعلمين من  :  هعلى أن  المعلم  

لتحقيق األهداف    ؛لتمكنهم من أداء األدوار والمسئوليات بالمستوى المطلوب   ؛في المجال التربوي 
  (. 656، 2019 فقيهى،ال)يحيى  لها سر  دَ التربوية للمرحلة التعليمية التي سوف يُ 

َف بأن ه:  ص  ية تقوم بها المؤسسات برنامج مخطط ومنظم وفًقا للنظريات التربوية والنفس   وو 
لتأهيله    ؛والتعليمية  ،والثقافية  ،والخبرات المهنية  ،والكفايات   ،لتزويد الطالب المعلم بالمهارات   ؛التربوية

المستقبل   معلم  تمكن  مزوًدا ليكون  التي  والكفايات  والعلم  في ضوء    هبالمعرفة  المهني  النمو  من 
 (.284، 2021المتغيرات المستجدة في المجتمع )فداء الشوبكي، 

إعداد والرؤى حول مفهوم    الرغم من اختالف وجهات النظرفعلى    ؛ما سبقوفي ضوء  
الربط بين النظرية والتطبيق  ضرورة    علىبشكل جوهري    تتفق  هذه الدراسات   أناتضح للباحثة    المعلم

خالل: المعل  إحداث   من  الطالب  شخصية  في  إيجابية  بتغيرات  و   هإكساب م  ،  المهارات المعارف، 
 . مسئولياته المهنية بعد التخرجبأدواره و لقيام ل؛ نفسيًا وتربوياً  ها عداد والخبرات، و 

   ثانًيا: أهداف برنامج إعداد المعلم:
الدراسات  من  العديد  )ك  أشارت  األنصاري  سامر  حسين    ،(2019دراسة  خليل  ودراسة 

( بإمكانية تقسيم أهداف برنامج إعداد الطالب المعلم إلى أهداف فردية، وأهداف معرفية،  2020)
 : ما يليأجملها البعض في حين ، فيوأهداف اجتماعية، وأهداف مهنية

 . األكاديمي، والتربوي، وتوظيفها المجالإكساب الطالب المعلم المفاهيم األساسية في  -1
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 من الثقافة العامة التي تؤهله لفهم طبيعة مجتمعه وفلسفته وأهدافه. إكسابه قدر  -2
 ، ...إلخ.تنمية كفاءات التفكير العلمي بكل أنماطه: التفكير االبتكاري، التفكير الناقد  -3
 الشامل.إكسابه مهارات التعلم الذاتي؛ ليتمكن من متابعة كل جديد وتحقيق النمو المهني  -4
 تنمية قيم وأخالقيات المهنة؛ لينال تقدير المجتمع وثقته واحترامه.  -5
 .اتفانه المعلومات، والمهارات، واالتجاهات، والقيم التي تمكنه من تلبية احتياجات طالبه  -6
 (.43، 2016حسن الشهوبي، و )إبراهيم أرحيم،  إدراكه ألهمية البحث العلمي والعمل به؛  -7

برنامج إعداد المعلم الناجح يستند على مجموعة من األهداف فواستناًدا لألهداف السابقة؛  
التي ينبغي أن تصاغ بعناية ودقة؛ بحيث تعكس التطورات الهائلة والتغيرات الجذرية التي يتميز  

صر الحالي، وبالتالي البد من أن يتضمن البرنامج مجموعة من الخبرات والمعارف والمهارات  بها الع
  .(STEM) التي بواجبها تحقق األهداف المرجوة من إعداد معلم مدارس

 ثالًثا: المكونات الرئيسة لبرنامج إعداد الطالب المعلم بكليات التربية:
في توجيه وقيادة العملية التعليمية لتحقيق    –ومستقباًل  حاضرًا    –نظًرا ألهمية دور المعلم  

يرتكز على العديد من الجوانب المتداخلة بمكوناتها   أهدافها، فبرنامج إعداد المعلم بكليات التربية
وعناصرها الرئيسة، ويمكن تحديد أهم هذه المالمح المشتركة وبلورتها في ثالثة جوانب ومحاور 

 يه العديد من التربويين:  أساسية وفًقا لما أشار إل
   :)يشير هذا الجانب إلى جميع المعارف، والخبرات، والمهارات الجانب األكاديمي )التخصصي

ي، ومصطفى  ن)فكري السعد  التي تعمق فهم الطالب المعلم للمجال التعليمي الذي يتخصص فيه
اكبة التطورات  مو   يجب أن يتوفر شرطان أساسيان في هذا الجانب وهما:، ف(255،  2019أحمد،  

كساب الطالب المعلم مهارات حل المشكالت،  و ،  العلمية المتالحقة في مجال التخصص  طرق و ا 
 Artino, 2012,80).التفكير العلمي )

 :من   ؛يشير هذا الجانب إلى تزويد الطالب المعلم بخلفية ثقافية وخبرات متنوعة الجانب الثقافي
مجاالت العلوم االجتماعية، والبيئية، واإلنسانية؛   خالل التركيز على الموضوعات العامة في

 . بشكل يتيح له القدرة على تحقيق الوظيفة الثقافية للتربية، والتعامل مع متطلبات سوق العمل
 (. 123،  2002)أحمد النجدي، ومنى سعودي، وعلى راشد، 
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   الجانب التربوي ثالًثا:  المقررات   :( المهني(  تلك  المعلم  للطالب  التربوي  باإلعداد  يقصد 
التربوية والنفسية التي تعمل على تزويد الطالب المعلم بالمهارات، والمعلومات التي يستخدمها  

وتكوين االتجاهات اإليجابية لممارسة مهنة التدريس، وزيادة كفاءته على    في المواقف التعليمية،
 (. 8، 2020)محمد المحيا،  المجال هذا يد فيالتطوير، ومسايرة كل ما هو جد 

وتماشًيا مع ما تم ذكره؛ لكي يصل المعلم إلى درجة عالية من الكفاءة في جميع جوانب 
وتتفاعل فيما بينها في    -السالف ذكرها  -إعداده البد من تحقيق التوازن والتكامل بين تلك الجوانب  

يتناسب مع المراحل التعليمية  و منها على أحد الجوانب األخرى،    اغى جانبً طنظام متكامل بحيث ال ي
هداف العملية التعليمية والمؤسسة ككل وهذا ما أوصت به العديد من الدراسات األ المختلفة، ولتحقيق  

 (.  2020(، ودراسة رهام زغير )2019(، ودراسة فاطمة اللمعي )2019كدراسة سامر األنصاري )

 نامج إعداد الطالب المعلم بكليات التربية بمصر: رابًعا: واقع مشكالت بر 
أسهمت التغيرات المحلية والعالمية في إبراز إشكاليات تتمحور حول جودة وكفاءة المعلم فهناك  

أشارت العديد من الدراسات كدراسة عماد وهبه  وهذا ما    مشكالت عديدة تواجه برامج إعداد المعلم،
(، إن كليات التربية  2019، ودراسة فاطمة اللمعي )(2018، ودراسة عزيزة الرويس )(2017)

 بالمؤسسات الجامعية بمصر تواجه العديد من المشكالت ومن أبرز تلك المشكالت وأكثرها أهمية: 
  األكاديمي، والمهني، والثقافي( المعلم( الجانب وجود فجوة بين المجاالت الرئيسة لبرامج إعداد. 
 الترابط بين المقررات بمشكالت المجتمع تدنيو ، التكامل بين المواد النظرية والتطبيقية ضعف . 
 عدم مراعاة واقع العملية التعليمية، فما زالت كليات التربية أسيرة النمط التعليمي التقليدي. 
 تصارها  البرنامج لوجود تنويع في أساليب التدريس المستخدمة لتحقيق األهداف المرجوة، واق  افتقار

 . ر واإلبداعبتكاتنمي اال طرائق تدريسية ا همال استخدامو على طرائق تدريس تقليدية 
 في التعامل مع المستحدثات التكنولوجية.   إعداد الطالب المعلم وجود قصور لدى القائمين على 
  تطوير برامج إعداد المعلم. عدم توظيف نتائج الدراسات والتجارب العالمية المعاصرة في 
 ،واالعتماد على    قصور أساليب تقييم الطالب بصفة عامة فهي ال تقيس المهارات العقلية العليا

 . استخدام أساليب تقييم تقليدية، مع عدم وجود معايير محددة للتقييم
   عدم كفاية مدة التربية العملية الكتساب مهارات التدريس، وضعف االتصال الدائم بين الكلية

 . ومدارس التدريب 
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الي يمكن القول بأن جميع تلك المشكالت التي تناولتها الدراسات العلمية تمثل عائًقا كبيًرا  وبالت
التدريسي   العمل  المنشود في  للقيام بدوره  المستقبل  تتطلب  التي  يحول دون إعداد وتأهيل معلم 

تدعى  اكتساب مهارات ومعارف وخبرات للتعامل مع المواقف التعليمية المختلفة ومشكالته، وهذا يس
 إعادة النظر في برامج إعداد المعلم الحالية وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات العصر الحالي.

 خامًسا: خصائص ومهارات وأدوار المعلم المستقبلية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين:

(؛ 2020)(؛ فاطمة الزهراء زهرة، وعبد الرحمن تلي  2020أشار كل من تهاني سليمان )
تحديات   لمسايرة  القدرة  تكسبه  التي  والخصائص  السمات  من  لمجموعة  المعلم  امتالك  بضرورة 

 وتغيرات القرن الحادي والعشرين المتمثلة في اآلتي: 
امتالك و ،  العدالة والنزاهة في معاملة الطالب دون تحيزُّ ألحد   سمات شخصية وتتمثل في:  -أ

 . التحلي بالثقةو ، بين الطالب   اوفَعالة؛ مما تمنحه هيبة واحترامً المعلم لشخصية مؤثرة 
على مواكبة كل جديد ، القدرة  الرغبة في التعلم الذاتيسمات مهنية )تجديدية( وتتمثل في:   - ب

 .أهمية التغيرات الجذرية التي طرأت على طبيعة مسئولياته ، إدراك في مجال تخصصه
التربوية    -ج في:السمات  وتتمثل  المستقبل،  و   واألكاديمية  لعلوم  األساسية  الفكر  من  التمكن 

 والتمكن من العمليات األساسية للتعليم من تخطيط وتنفيذ وتقويم. ، والتكامل بينهما
، : قدرة المعلم على تكوين عالقات إيجابية مع اآلخرينسمات ثقافية واجتماعية وتتمثل في  -د

 بالقضايا المجتمعية.  وربط المقررات ، من التعامل مع التكنولوجيا هتمكنو 
وتشمل:  -ه مهارية  العليال  هامتالك  سمات  العقلية  المعملية  و ،  لمهارات  المهارات  من  التمكن 

 االهتمام بالجانب التطبيقي والميداني.و 
كدراسة التربويين  دراسات  من  العديد  ودراسةFarisi   (2016)وأشارت   ،(2017)   Pa-

alisb( 2020، ودراسة عبد الرحمن الحارثي)  بضرورة امتالك المعلم لمجموعة من مهارات القرن  ؛
على   تعينه  جديدة  مهارات  اكتساب  من  لتمكنه  إعداده؛  برامج  في  وتضمينها  والعشرين  الحادي 

اختصت مواجهة العقبات التي تواجهه يومًيا، والقيام باألدوار التي يفرضها عليه عصر التكنولوجيا، و 
(، بضرورة تضمين برامج إعداد 2021(، ، ودراسة منيرة بن زيد )2020ودراسة بدر الحربي )

المهارات  تلك  المعلم من  الطالب  لتمكين  الحادي والعشرين؛  القرن  لمهارات    المتمثلة في:   المعلم 
،  دعم االقتصاد المعرفي،  إدارة قدرات الطالب ،  إدارة المهارات الحياتية،  تنمية المهارات العليا للتفكير

 .إدارة منظومة التقويم، إدارة فن عملية التعليم، إدارة تكنولوجيا التعليم
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ن المعلم الفَعال هو الذي يسخر مجموعة من قدراته ومهاراته؛ لنجاح  إ  واستناًدا إلى ما سبق؛ 
أسا في  العليا  كالمهارات  المستقبل  تحديات  لمواجهة  يؤهله  بشكل  التعليمية  التدريس العملية  ليب 

والتقويم، والقدرة على إجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، واالستعداد لخدمة المجتمع المحلي  
 . والتواصل معه، والقدرة على التفاعل مع الطالب، والدقة في استخدام التكنولوجيا

 (: STEMمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )المحور الثاني: 
  (:STEMمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )  طبيعةأوًًل:  
والتعليم الفني على إنها مدارس حكومية داخلية، تهدف لرعاية    ،عرفتها وزارة التربية والتعليم  

الطالب المتفوقين علمًيا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمبدعين والمخترعين في  
المجاالت  وحل    االهتمامبهدف    ؛مختلف  التعاوني  التعلم  مهارات  كسابهم  وا  اإلبداعية  بقدراتهم 

ارات القرن الحادي والعشرين؛ لضمان استمرارية تفوقهم لبناء جيل قادر المشكالت وغيرها من مه
على    االرتقاءعلى   تعتمد  جديدة  ومناهج  تدريس  تطبيق طرق  وذلك من خالل  اإلنتاج،  بمسيرة 

  (.377، 2021والمدخل التكاملي في التدريس )إيناس خريبة،  ءاالستقصا

 :  ( STEM)فلسفة مدارس المتفوقين ثانًيا: 
حول دمج ثقافة المدرسة المتمثلة في )المعتقدات والقيم   (STEM)تتمحور فلسفة مدارس  
من مبادئ النظرية البنائية التي ترتكز على التعلم    ةالمستمد   (STEM) والممارسات( بفلسفة مدخل  

والبراهين  المتمحور األدلة  إلى  المستند  والتعلم  الطالب،  المعرفة   ،حول  استخدام  على  وتدريبهم 
؛ للتعامل مع المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية، والوصول ( STEM)بمفاهيم مجاالت  

 .(White, Marshall, Alston, 2019, 300)  إلى حلول إبداعية دقيقة لها
 التي تبنى عليها مدارس المتفوقين فيما يلي: ويمكن تحديد المبادئ  

 .(STEM) د على مبدأ التعلم من خالل المناهج المبنية على التكامل بين مجاالت يالتأك (1
 .وحل المشكالت  ،االستقصاءعلى لتضمن التعلم القائم   ؛تنوع الممارسات التعليمية  (2
 .وتكنولوجًيا، وتطبيق فهمهم ،ورياضًيا ،والكتابة علمًيا ،ليتمكنوا من القراءة ؛إعداد الطالب  (3
 . م حقيقية تركز على المشكالت الحقيقيةتعزيز وتصميم بيئة تعلُّ  (4
 . (El Ngdi, Roehrig, 2020, 7) إقامة التواصل بين المدرسة والمجتمع (5

  :STEMأهداف مدارس : ثالًثا 
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  على توفير الفرص المناسبة للطالب لتجربة التعلم في العالم الحقيقي   STEMتعمل مدارس  
  رغبات (، فالهدف األساسي لتلك المدارس هو تلبية  Dare, et al, 2018, 1)  الطالب ب   المرتبط

 (.2021،  433، مصطفى)وائل  الطالب، وتهيئة عقولهم للتعامل مع العلوم المعاصرة
 على النحو التالي: (STEM)د أهداف مدارس يحد ت  مكنفي
 .الجيل الجديد ذي عقليات مبتكرة من خالل تطوير الطالب  نشئةتهيئة الظروف لت (1
 . ليصبحوا ركيزة للبحث والتطوير ؛زيادة وتطوير المعرفة العلمية للطالب  (2
 الجماعي. تطوير الثقافة العامة المشتركة والمهنية للطالب، وتطوير مهارات العمل  (3
تنمية مهارات الطالب وا عدادهم للنجاح في االقتصاد التكنولوجي، وتوفير المعلمين وتزويدهم   (4

 . STEM (Colakoglu, 2016, 176-177)بالمحتوى العلمي بمجاالت  
 : ( STEM)ومات تحقيق أهداف مدارس رابًعا: مق
هناك بعض العوامل التي    STEMللوصول إلى أقصى قدر من تحقيق  أهداف مدارس   

 :فيتتمثل  (  National Research Council, 2012أشار إليها تقرير المجلس القومي للبحوث )
 قيادة مدرسية لديها تفكير استراتيجي تتجه نحو التطوير، وتشارك في العمل القيادي. (1
 . STEMيجابي نحو تدريس مدخل الذين يمتلكون االتجاه اإل  بالمعلمين المؤهلين  االهتمام (2
 .من جالل بيئة تعليمية فعالة ز الطالب على اكتساب المعرفة المتكاملة والمهارات حفيت (3
 للمعلم ز على تنظيم المنهج، وااللتزام بتوفير الدعم والمساندة  يتركالوضوح تعليمات التدريس و  (4

 (. 16،  2018)عدنان القاضي، وسهام الربيعة، 
 إجراءات البحث: 

 ؛Descriptive Researchعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ي  :منهج البحث
 التصور المقترح للبرنامج.وصف وتحليل األدبيات ذات صلة بمشكلة البحث وا عداد ل

 مواد البحث:
 جمهورية مصر العربية. في   (STEM) مدارس المتفوقين  يعداد معلمبرامج إ ل  ةاألسس الالزمقائمة   ▪
 .في جمهورية مصر العربية (STEM) مدارس المتفوقين يعداد معلمبرامج إ مقترح لال التصور ▪

    البحث: إجراءات
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مدارس    يعداد معلمبناء برامج إ ما األسس الالزمة ل":  نصهلإلجابة عن السؤال األول للبحث و 
 :تم بناء قائمة األسس باتباع اإلجراءات اآلتية "؟ (STEM) المتفوقين

تمثل الهدف من القائمة: وضع أسس لبرامج إعداد معلم مدارس المتفوقين  :  الهدف من القائمة ▪
(STEMبكليات التربية ) واستخدامها كمحك لبناء التصور المقترح للبرنامج. 
  ، األدبيات والدراسات السابقة  من خالل االطالع على:تم إعداد القائمة    :مصادر إعداد القائمة ▪

 . (STEMاالطالع على األسس والمعايير العالمية إلعداد معلم مدارس المتفوقين )وكذلك 
الرئيسة لقائمة األسس المتمثلة في المجال األكاديمي  تحديد الجوانب  : تم  الصورة المبدئية للقائمة ▪

 . وتحديد األسس المتدرجة تحت كل مجال ،والجانب التربوي، والجانب الثقافي
والتأكد من صدقها ▪ القائمة  األولية على مجموعة من  :  ضبط  القائمة في صورتها  تم عرض 

وتكنولوجيا   التدريس،  المناهج وطرق  التربوي المختصين في مجال  النفس  وفي   التعليم، وعلم 
 لعدم تطابقها. منها ضوء آراء المحكمين تم تعديل صياغة األسس وحذف البعض اآلخر

ضوء آراء المحكمين، وبعد عمل التعديالت المقترحة أصبحت    فيالصورة النهائية للقائمة:   ▪
 : القائمة في صورتها النهائية كالتالي

 
 . (STEM)(: قائمة األسس الالزمة لبناء التصور المقترح لبرامج إعداد معلمي مدارس  1جدول )

 األسس  جوانب اإلعداد

األكاديمي  - الجانب 

 التخصصي 

 األحياء(.  -الكيمياء-عمق المعرفة بمحتوى مجاالت تكامل فروع العلوم )الفيزياء -

 متكافئة. إعادة بناء المعرفة لتخصصات مجال العلوم بصورة  -

 .STEM تإدراك واسع لتكامل محتوى تخصصات مجاال -

 في المجتمع العالمي والمحلي لتلبية احتياجاته. STEM مجاالت توضيح تأثير  -

العالم   - حول  الدروس  في  العلوم  مجال  لتخصصات  العلمية  والممارسات  المفاهيم  دمج 

 الحقيقي. 

 . إدراك المعرفة بالتكنولوجيا والعالقات االرتباطية لها -

 .تطوير فهم العالقات بين التقنيات والوصالت بين التكنولوجيا ومجاالت البحث األخرى -

  STEM. تطبيق التقنيات الحديثة وعالقتها بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف -

 تشجيع المسئولية الرقمية ونموذج المواطنة.  -

 والمجتمع.  STEMتحليل العالقة بين الهندسة ومجاالت  -

 .اإللمام بمهارات التصميم الهندسي واإلنتاج -

سياقات   - في  التغيير  وتحليل  الكمية،  العالقات  وفهم  لتمثيل  الرياضية  النماذج  استخدم 

 مختلفة

توضيح طرق صياغة األسئلة التي يمكن معالجتها بالبيانات وجمع البيانات ذات الصلة   -

 ظيمها وعرضها لإلجابة عليها وتن
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 ت. تطوير وتقييم االستدالالت والتنبؤات التي تستند إلى البيانا -

 إدراك واسع لمفهوم مهنة التعليم وفلسفتها  - الجانب التربوي 

 الوقوف على خصائص ومقومات ومشكالت مهنة التعليم  -

 والمتجددة فهم مكانة المعلم وخصائصه وأدواره ومسئولياته األساسية  -

إدراك واسع لطبيعة علم النفس التربوي ومجاالته ومناهج البحث فيه والفروق الفردية  -

 وأنواعها ومجاالتها 

 اإللمام بطرق وأدوات الكشف عن الموهوبين والمبدعين.  -

 عمق المعرفة بنظريات وشروط ونواتج التعلم  -

 .STEMاكتساب المعرفة الالزمة بطرق واستراتيجيات تعليم وتعلم  -

 .STEMعمق المعرفة بفلسفة  -

 اإللمام بالمفاهيم األساسية للمنهج التكاملي وعناصره وخصائصه وتنظيماته. -

 STEMالتمكن من مبادئ التدريس وفق مدخل  -

 في فصول المتفوقين والموهوبين STEMاإللمام بمهارات تنفيذ مدخل  -

 تمكين الطالب المعلم من مهارات القرن الحادي والعشرين  -

 اإللمام بمفاهيم البحث العلمي ومهاراته وأهدافه وأدواته  -

القانونية - الجانب الثقافي والمبادئ  اإلنسان  بحقوق  المرتبطة  بالمفاهيم  وارتباطها    اإللمام  وأنواعها 

 بحقوق المعلم والمتعلم. 

 اإللمام بأخالقيات مهنة التعليم ومعرفة موقعها في العملية التعليمية -

 ة المعرفية وتحليل جهود الدول المختلفة للتوجه إلى اقتصاد المعرفةإدراك طبيعة الثقاف  -

 االهتمام بالثقافة الصناعية والمشروعات المستقبلية -

 .معرفة المفاهيم األساسية للتنور والثقافة الصحية وتوظيفها في البيئة المحلية -

 ي عداد معلمبرامج إ المقترح ل  تصورما ال":  ونصهولإلجابة عن السؤال الثاني من البحث  
 " وفًقا لألسس المقترحة؟في جمهورية مصر العربية   (STEM) مدارس المتفوقين

 وقد مر إعداد التصور المقترح بالخطوات التالية: 

:االطالع على برامج إعداد معلم  من خالل    تَم إعداد البرنامج  مصادر إعداد البرنامج(STEM)  
بالكليات والمعاهد التربوية على المستوى العالمي وفحصها؛ وذلك من خالل: استقراء العديد من 

االطالع على المناهج  تربوية بالدول المختلفة، و المعاهد  الكليات و الب  (STEM)برامج إعداد معلم  
 (STEM)ات والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات  الدراسية لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضي

 وتحليل موضوعاتها. 
 التصور المقترح لبرامج إعداد مدارس المتفوقين إعداد عناصر(STEM:المتمثلة في ،) 
، والتي تركز على الخبرة  (STEM)فلسفة مدخل  استند البرنامج على    تحديد فلسفة البرنامج:  -

المفاهيمية المتكاملة، وربط بيئة التعلم بالمشكالت والحياة الواقعية؛ لتحقيق أهداف التعلم، حيث 
اكتسابها في مجال معرفي معين لدعم مجال معرفي تم  يسمح للطالب استخدام المعلومات التي  
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ائية، والنظرية البنائية االجتماعية  كما ارتكز البرنامج على أسس ومبادئ وفلسفة النظرية البن ،  آخر
لفيجوتسكي، والتي تتأسس على أن ال يمكن نقل المعرفة بل يتم بناؤها من قبل المتعلم أثناء حل 

 وتنمية المعرفة. وأن التفاعل االجتماعي أمر أساسي لبناء، مشكالت واقعية
 أهداف البرنامج:  -
 . (STEM)بمدخل اكتساب الطالب المعلم المفاهيم األساسية والممارسات التكاملية الخاصة  
التمكن من استخدام العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، بشكل منتج في حياته اليومية؛   

 لتحقيق األهداف الشخصية، والمشاركة الفَعالة في المجتمع كمواطنين نشطين. 
 األفكار، والمعارف من خالل البحث، والمناقشة، وتحليل البحوث العلمية النظرية.فهم  
 بصورة تكاملية.    ،(STEM)الة؛ لتقديم محتوى مجاالت  التمكن من توظيف مهارات التدريس الفعَ  
الالزمة للوصول إلى الفرص   (STEM)تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب معلم   

 معنا التكنولوجي العالمي.الحديثة في مجت
تضمن البرنامج الجوانب األكاديمية والتربوية    :(STEM)تحديد محتوى برنامج إعداد معلم    -

، الذي يستند على المنهج البيني والمتكامل، من خالل إعداد (STEM)والثقافية الخاصة بمدخل  
مقررات دراسية بينية وتكاملية خالل األربع سنوات بما يتناسب مع نظام الساعات المعتمدة بكليات 
لكل   والثقافية  والتربوية  التخصصية  النسب  مع  أيًضا  وتتناسب  العربية،  بجمهورية مصر  التربية 

( ساعة معتمدة في كل 144، بحيث يدرس الطالب المعلم )(STEM) مجال من مجاالت مدخل  
 .تتوزع بين المواد اإلجبارية واالختيارية (STEM) تخصص من تخصصات 

الطالع على برامج الجامعات العالمية  ا  من خالل  :(STEM)تحديد تخصصات شعبة تعليم      -
االطالع على المقررات الدراسية ومن خالل  ،  ، الموضحة سلًفا(STEM)إلعداد معلم مدارس  

بمدارس   واألحياء    ،( STEM)العلمية  والكيمياء  الفيزياء  مقررات  على  اشتملت  حيث  وتحليلها؛ 
إلى    (STEM)قترح إلعداد معلم  وبالتالي فقد تم تقسيم البرنامج الم  وعلوم األرض والرياضيات.

 (.)الكيمياء، الفيزياء، األحياء وعلوم األرض، الرياضيات  أربعة تخصصات 

التخصصية  - المقررات  والتربويةتحديد  لبرامج في    والثقافية  ،  المقترح  معلم   التصور  إعداد 
(STEM)    في ضوء االطالع على برامج الجامعات العالمية إلعداد معلم(STEM )   المستعرض

 سابًقا. 
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 يتضمن اآلتي: (STEM) تصميم وعرض البرنامج المقترح إلعداد معلم مدارس  -
 المقررات التخصصية والتربوية والثقافية الخاصة بالبرنامج المقترح. 
   الخطة الزمنية المقترحة لبرنامج إعداد معلم مدارس(STEM)    بكليات التربية على مدى األربع

 سنوات الدراسية )ثمانية فصول دراسية( وعدد ساعاتها المعتمدة المحددة في األسبوع. 
  معلم إلعداد  المقترح  البرنامج  في  والثقافية  والتربوية  التخصصية  للمقررات  مسميات  اقتراح 

(STEM)   وزيعها على المستويات الدراسية، ومن ثم تنظيمها في مخطط مترابط ومتكامل  وت
 يوضح تسلسل المقررات وعالقتها التتابعية والتكاملية بعضها ببعض.

وعرضه على المحكمين في مجال التخصصات األكاديمية    تصور المقترح تصميم الصورة األولية لل
توجيهاتهم التعديالت في ضوء  جراء  وا  والثقافية،  في    التصور المقترحإعداد  ، ومن ثم  والتربوية 

 . صورته النهائية
( المتفوقين  2جدول  مدارس  معلمي  إعداد  لبرامج  المقترح  التصور   :)(STEM)    في جمهورية

 مصر العربية 

 الفرقة األولى  

 المستوى األول

 اسم المادة  كود المقرر

 درجات المادة عدد الساعات 

 ت/ع  ن

 مج
أعمال  

 فصلية 
 مج التحريري ش/ع/ت

زمن 

االمتحان 

 بالساعات
 

Ed 0111  2 100 60 - 40 2 - 2 أخالقيات مهنة التعليم 

Edpsy0411 
التربوي علم النفس 

 المعاصر

2 - 2 40 - 60 100 2 

Curr 0611 
 مدخل إلى تدريس

STEM 

1 2 2 40 - 60 100 2 

Ss1111  2 100 60 - 40 2 - 2 حقوق اإلنسان 

PhyCh1311 
مقدمة في أساسيات 

 علم الكيمياء 

2 2 3 20 20 60 100 2 

Bio 1411 2 100 60 20 20 3 2 2 مقدمة في علم األحياء 

Tech 0711 
مقدمة في علم  

 الحاسب

1 2 2 20 20 60 100 2 

Math1211 
مقدمة في علم  

 الرياضيات

1 2 2 40 - 60 100 2 

 ساعة معتمدة  18 المجموع 

 المستوى الثاني

Ed 0122  معلمSTEM 

 21ومهارات القرن 

2 - 2 40  60 100 2 
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Edpsy0422   الفروق الفردية

 والقياس النفسي.

1 2 2 20 20 60 100 2 

Curr 0622  أسس مناهجSTEM 

 التكاملية وتنظيماتها 

2 - 2 40 - 60 100 2 

Eng 0921 ( 1لغة إنجليزية) 2 100 60 20 20 2 2 1 

Curr 0623  تدريب ميداني

 بالمعايشة 

- 4 1 
 حسب الئحة التدريب الميداني 

PhyCh1322   مقدمة في علوم

 الفيزياء. 

2 2 3 20 20 60 100 2 

PhyCh1323 ( 1كيمياء عضوية) 2 100 60 20 20 3 2 2 

Math1222   مقدمة في علم

 الهندسة

2 2 3 20 20 60 100 2 

 ساعة معتمدة  18 المجموع 

 

 

 

 الفرقة الثانية 

 المستوى الثالث

 اسم المادة  كود المقرر

 درجات المادة عدد الساعات 

 ت/ع  ن

 مج
أعمال  

 فصلية 
 مج التحريري ش/ع/ت

زمن 

االمتحان 

 بالساعات
 

Curr 0634 ( 1تدريس مصغر   ) - 50 - 10 40 1 2 - 

Edpsy0433 
سيكولوجية الموهبة  

 والتفوق. 
1 2 2 20 20 60 100 2 

Curr 0635 
نظريات التعليم وتعلم  

STEM 
2 - 2 40 - 60 100 2 

Eng 0932 
لغة إنجليزية ألغراض  

 علمية.
1 2 2 20 20 60 100 2 

Curr 0636  حسب الئحة التدريب الميداني  1 4 - 2تدريب ميداني 

PhyCh1334 ( 1كيمياء فيزيائية ) 2 100 60 20 20 3 2 1 

PhyCh1335 2 100 60 20 20 3 2 1 فيزياء عامة 

Math1233 
حساب التفاضل 

 1والتكامل 
1 2 2 40 - 60 100 2 

Tech0732 
برمجة الحاسوب ونظم  

 المعلومات 
1 2 2 20 20 60 100 2 

 ساعة معتمدة  18 المجموع 

 المستوى الرابع

Curr0647 ( 2تدريس مصغر     ) - 50 - 10 40 1 2 - 

Edpsy0444  مناهج البحث العلمي

 واإلحصاء التربوي.
1 2 2 20 20 60 100 2 
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Curr0648   التفاعالت الصفية

 STEMلمدخل 
1 2 2 20 20 60 100 2 

Comp0241 
تجارب دولية في إعداد  

 STEMمعلم 
2 - 2 40 - 60 100 2 

Curr0649  حسب الئحة التدريب الميداني  1 4 - 3تدريب ميداني 

Ar0841 2 100 60 20 20 2 2 1 مهارات اللغة العربية 

Bio 1442 2 100 60 20 20 2 2 1 علم األحياء التطوري 

PhyCh1346 2 100 60 - 40 2 - 2 كيمياء غير عضوية 

Math1244 

 

هندسة اإلنتاج  

 والتصنيع 
1 2 2 20 20 60 100 2 

Tech 0743   مستحدثات تكنولوجيا

 STEMوتعليم 
1 2 2 20 20 60 100 2 

 ساعة معتمدة  18 المجموع 

 

 

 الفرقة الثالثة 

 المستوى الخامس

 اسم المادة  كود المقرر

 درجات المادة عدد الساعات 

 ت/ع  ن

 مج
أعمال  

 فصلية 
 مج التحريري ش/ع/ت

زمن 

االمتحان 

 بالساعات
 

Curr06510  المدخل التكاملي والبيني في

 التدريس.
2 - 2 40 - 60 100 2 

Adm0351  القيادة التربوية والقضايا

 المجتمعية المعاصرة.         
2 - 2 40 - 60 100 2 

Edpsy0455 2 100 60 20 20 2 2 1 البحث اإلجرائي 

 2 100 60 - 40 2 - 2 2*مقرر اختياري  

Curr06512 حسب الئحة التدريب الميداني  2 6 - 4تدريب ميداني 

Math1256  2 100 60 - 40 2 2 1 2التفاضل والتكامل حساب 

 2 100 60 20 20 3 2 2 1مادة في مجال التخصص  

 2 100 60 20 20 3 2 2 2مادة في مجال التخصص 

 ساعة معتمدة  18 المجموع 

 المستوى السادس

Curr06613  التعلم القائم على المشروعات

 وطرق تصميمها 
2 - 2 20 - 60 100 2 

Curr06614  منظورات حول تعليمSTEM. 2 - 2 40 - 60 100 2 

Adm0363  .2 100 60 - 40 2 - 2 التربية والتنمية المستدامة 

Curr06615  مبادئ تعليم وتعلم ذوي

االحتياجات الخاصة 

 واستراتيجياتها 

1 2 2 40 - 60 100 2 

Curr06616 حسب الئحة التدريب الميداني  2 6 - 5تدريب ميداني 

PhyCh13611 

 

 إلكترونيات وإلكترونيات رقمية.
2 2 3 20 20 60 100 2 
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 ا واحًدا من المقررات اآلتية: *يختار الطالب مقررً 
 اسم المادة كود المقرر اسم المادة كود المقرر اسم المادة كود المقرر
Ed 0153  .األقتصاد المعرفي Curr06511 الثقافة العلمية Adm0352 اإلدارة الرقمية 

 STEMالمقررات التخصصية حسب تخصصات شعبة 

Tech 0764 2 100 60 20 20 2 2 1 الذكاء االصطناعي والروبوت 

 2 100 60 20 20 3 2 2 3التخصصمادة في مجال  

 ساعة معتمدة 18 المجموع

 الرياضيات  الكود  أحياء  الكود  فيزياء الكود  كيمياء الكود  التخصص 

مادة  

التخصص  

1 

PhyCh1357 

كيمياء  

عضوية  

2 

PhyCh1358 
فيزياء  

 كهرومغناطيسية 
Bio1453 

علم 

وظائف  

 األعضاء 

Math1257  الجبر الخطي 

مادة  

التخصص  

2 

PhyCh1359 
كيمياء  

 2فيزيائية 
PhyCh13510 

بصريات طبيعية  

 وأجهزة بصرية 
Bio1454 

علم األحياء  

 الدقيقة 
Math1258 

المعادالت  

 التفاضلية 

مادة  

التخصص  

3 

PhyCh13612 
كيمياء  

 تحليلية 
PhyCh13613  فيزياء الجوامد Bio1465 

مقدمة في 

 علم النبات 
Math12510 

الهندسة  

 التحليلية 

 الفرقة الرابعة 

 المستوى السابع

 اسم المادة  كود المقرر

 درجات المادة عدد الساعات 

 ت/ع  ن
أعمال   مج

 فصلية 
 مج التحريري ش/ع/ت

زمن االمتحان 

  بالساعات

Curr06717   استراتيجيات وطرائق

 STEMتدريس 
1 2 2 20 20 60 100 2 

Comp0272 ( 1مشروع تدريبي ) - 50 - 10 40 1 2 - 

 2 100 60 - 40 2 - 2 2اختياريمقرر  

Curr06719 حسب الئحة التدريب الميداني  2 6 - 6 تدريب ميداني 

PhyCh13714 .2 100 60 20 20 3 2 2 فيزياء حيوية كيميائية 

Bio1476   علم الجيولوجيا ونشأة

 األرض.
2 - 2 40 - 60 100 2 

 2 100 60 20 20 3 2 2 4مادة في مجال التخصص  

 2 100 60 20 20 3 2 2 5في مجال التخصصمادة  

 ساعة معتمدة  18 المجموع 

 المستوى الثامن

Comp0283 ( 2مشروع تدريبي ) - 50 - 10 40 1 2 - 

Curr06820   تطوير وتنفيذ مناهج

 المتفوقين والمبدعين
1 2 2 40 - 60 100 2 

Comp0284  2 100 60 - 40 2 - 2 الثورة الصناعية الرابعة 

Curr06821 حسب الئحة التدريب الميداني  2 6 - 7 تدريب ميداني 

Math12813  2 100 60 20 20 2 2 1 الميكاترونيك 

Bio1489  بيولوجية جزئية وهندسة

 وراثية
2 2 3 20 20 60 100 2 

Bio14810 2 100 60 20 20 3 2 2 علم الفلك 

 2 100 60 20 20 3 2 2 6مادة في مجال التخصص 

 ساعة معتمدة  18 المجموع 
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 *يختار الطالب مقررا واحًدا من المقررات اآلتية: 
 كود المقرر  اسم المادة كود المقرر 

اسم 

 المادة 
 اسم المادة كود المقرر 

Edpsy0486 
مبادئ الصحة  

  والتربية الوقائية
Curr06718 

الثقافة  

 البيئية 
Adm0373 

اإلدارة المدرسية  

 واإلشراف التربوي

 STEMالمقررات التخصصية حسب تخصصات شعبة 

التخص 

 ص
 الكود  أحياء الكود  فيزياء  الكود  كيمياء الكود 

الرياض 

 يات 

مادة  

التخصص  

1 

PhyCh1

3715 

كيمياء  

السطو

 ح

PhyCh13

716 

فيزياء 

نووية  

وإشعا 

 عية

Bio147

7 

اإلنزيما 
  ت

والهرمو 
 نات

Math12

511 

حساب  
التفاضل  
والتكامل  
في عدة  
 متغيرات

مادة  

التخصص  

2 

PhyCh1

3717 

كيمياء  

نووية  

وإشعا

 عية

PhyCh13

718 

فيزياء 

Bio147 حديثة

8 

الفيروس 
Math12 ات 

512 

النمذجة  
والمحاكا 

 ة

مادة  

التخصص  

3 

PhyCh1

3819 

كيمياء  

 حياتية 

PhyCh13

820 

فيزياء 

Bio148 حيوية 

11 

علم 
تشريح 
 النبات

Math12

514 

اإلحصاء  
واالحتما

 الت 

 
 

 : والمقترحاتالتوصيات  

 .(STEM)برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في ضوء مدخل  تطويرضرورة  -1
بمدارس -2 والرياضيات  العلوم  لمعلمي  العمل  وورش  الدورات  من  مجموعة    المتفوقين   تقديم 

(STEM)لتنمية قدراتهم على تطبيق مدخل  ؛(STEM)  .بكفاءة عالية 
الواقعية، وتنمية المهارات الالزمة لمواجهة التحديات المستقبلية،  ربط برامج إعداد المعلم بالحياة   -3

 وطبًقا لحاجة سوق العمل.
توظيف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلم لتقليل الفجوة بين المفاهيم   -4

 العلمية والممارسات التكنولوجية والهندسية الحديثة. 
 .(STEM)م العالي، والتربية والتعليم لتطوير مسارات تعليم بين وزارة التعلياتفاق  إقامة  -5
دمج مهارات البحث العلمي وخاصة البحوث اإلجرائية في برامج إعداد المعلم؛ لتنمية مهارات   -6

 . الطالب المعلم على الوقوف على المشكالت التربوية وتقديم حلول لها
 البحوث المقترحة: 

 مجموعة من الدراسات التي يمكن إجراءها:  يقترح البحث البحث؛  ا في ضوء ما توصل إليه هذ 
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 للطالب المعلم. في تنمية مهارات البحث العلمي (STEM)قائم على مدخل  فاعلية برنامج -1
 . (STEM)تقييم برامج إعداد معلم العلوم والرياضيات بكليات التربية في ضوء مدخل  -2
التنافسية في مجال   -3 تصور مقترح لمتطلبات تطوير محتوى المواقع اإللكترونية لتحقيق الميزة 

 . (STEM)إعداد معلم 
 المراجع:

(. برنامج مقترح للتنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات في  2018)  آل فرحان.  إبراهيم أحمد 
مجلة كلية التربية،   .(STEM)  ضوء مدخل التكامل بين العلوم التقنية والهندسة والرياضيات 

 . 286-  250 (،5) 34،  جامعة أسيوط
( الشهوبي.  سالم  حسن  ارحيم،  عثمان  الت(.  2016إبراهيم  االتجاهات  وفق  المعلم  ربوية  إعداد 

 . 62-29(، 7ع)  ليبيا، ،جامعة مصراتة -كلية اآلداب مجلة المعاصرة. 
تدريس  (.  2002الهادي سعودي، على محيي الدين راشد. )  أحمد عبد الرحمن النجدي، منى عبد 

 .نشردار الفكر العربي لل.  القاهرة: العلوم في العالم المعاصر" المدخل في تدريس العلوم"
لتنمية   STEM برنامج أنشطة قائم على مدخل مشروعات (. 2020أسامة جبريل عبد اللطيف. )

وفهم المبادئ العلمية لدى  (STEM) مهارات ريادة األعمال والميول المهنية نحو مجاالت 
كلية البنات  -جامعة عين شمس   ،مجلة البحث العلمي في التربيةتالميذ المرحلة اإلعدادية.  

 . 395  -348(، 21) 6 ،والعلوم والتربيةلآلداب 
  والتكنولوجيا   مدارس المتفوقين في العلوم  لطالب   المعلوماتية  (. الثقافة2019) رداد.  منصور  أشرف

 المجلة الدولية  ميدانية.  دراسة:  تعزيزها  في  المدارس  بتلك  التعليمي  النظام  ودور  مصر  في
 . 293-239(، 2)6 ،والمعلومات  المكتبات  لعلوم
في ضوء تجارب بعض الدول: دراسة    STEMمعايير معلم    .(2019عبد السالم )  أماني محمد 
 . 359-314، (5) 35،  جامعة أسيوط  -مجلة كلية التربية  .تحليلية

التعلم اإلبداعية وسمات شخصية  (.  2021إيناس محمد خريبة. ) بيئة  النسبي لكل من  اإلسهام 
جامعة    ،مجلة التربية.  بالزقازيق STEM بة مدرسةالمعلم في التنبؤ بالتعلم اإلبداعي لدى طل

 . 441– 381(، 81) ، جسوهاج
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(. برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات  2020بدر بن عبد هللا الحربي. ) 
التربية   كلية  لطالب  والعشرين  الحادي  حائل.    -القرن  التربية  جامعة  تكنولوجيا    –مجلة 

 . 260-225(، 42، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، ع)دراسات وبحوث 
في تنمية  " TAS" (. فعالية برنامج قائم على مدخل المعلم كعالم2020تهاني محمد سليمان. )

الشعب  لدى طالب  التدريس  مهنة  نحو  واالتجاه  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  بعض 
 . 49-1(، 5)23، . المجلة المصرية للتربية العلميةالعلمية بكلية التربية
( الدغيم.  إبراهيم  بن  للطال2017خالد  المعرفية  البنية  يتعلق  (.  فيما  علوم  تخصص  المعلم  ب 

العلوم.    STEMبمجاالت توجه   مجلة )العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات( وتعليم 
 .121-86(، 226) ، جامعة عين شمس، عدراسات فى المناهج وطرق التدريس

هاشم   مدخل  .(2018)  محمد.رشا  الحوسبة   (STEM) استخدام  بتطبيقات  المدعم  التكاملي 
السحابية لتنمية المهارات الحياتية والترابط الرياضي والميل نحو الدراسة العلمية لدى طالبات  

 . 76-15، (7) 21،  مجلة تربويات الرياضيات  .المرحلة المتوسطة
( زغير.  نصار  التربوية:)دراسة  2020رهام  العلوم  كليات  في  المعلمين  إعداد  برامج  واقع   .)

 .724-708(، 3) 28، ة للدراسات التربوية والنفسيمجلة الجامعة اإلسالمي (.نوعية
(. إعداد المعلم وتطوره مهنًيا في ضوء بعض الخبرات العالمية. 2019سامر محمد األنصاري. )

 . 255 - 233(، 14، ع) (AJPS)العلمي المجلة العربية للنشر 
 (STEM) معلمي المبادرات والتجارب العالمية في إعداد    .(2019)  ة.شحات   محمد   عبد الباسط

مكانية اإلفادة منها في تطوير إعداد معلم  (STEM) في كل من فنلندا وسنغافورة واستراليا وا 
 . 2462 -2416(، 68) ، جامعة سوهاج، جالمجلة التربوية .في مصر

(. آليات تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين 2020بن محمد بن نفيز الحارثي. )  عبد الرحمن
التدريسفي برامج   التربوي للمعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة  المجلة التربوية   .  اإلعداد 

 . 50-9(، 72)، ع جسوها جامعة –لکلية التربية  
إعداد معلم    .(2019)  .رمضان  فريدة إبراهيم،  عاشور السالم إيمان عبد   داود،العزيز أحمد   عبد 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  في أمريكا واإلفادة منها في  (STEM) مدارس 
 . 142-119(،  1)19 ،جامعة كفر الشيخ ،مجلة كلية التربية .مصر

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2071&page=1&from=
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( الربيعة.  إبراهيم  سهام  القاضي،  محمد  الفعالة  (.  2018عدنان  الممارسة   & STEMدليل 

STEAM    إطار تعليمي لرعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين عبر دمج العلوم والتكنولوجيا
   .مكتبة دار الحكمة: البحرين .والهندسة والفنون والرياضيات معًا

تجاهات الحديثة.  في ضوء اال(. تصور مقترح لتطوير برنامج إعداد  2018عزيزة سعد الرويس. )
 . 614  -573(،  2)18، الشيخجامعة كفر ، مجلة كلية التربية
تطوير برامج إعداد معلم التعليم األساسي بكلية التربية بسوهاج  (.  2017عماد صموئيل وهبة. )

جامعة    ،مجلة كلية التربيةم.   2014-2030في ضوء الخطة االستراتيجية للتعليم في مصر  
 . 283-178(، 110) 28،  بنها

  ( في STEM)  والرياضيات   والهندسة  ولوجياوالتكن  العلوم  (. مدارس2019عمر نصير رضوان. )
الجمعية  ،  مجلة التربية المقارنة والدوليةمقارنة.    دارسة:  ومصر  األمريكية  المتحدة  الواليات 

 .140-11(، 12)5،  المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية
(. صفات وأدوار معلم القرن الحادي والعشرين. 2020. )فاطمة الزهراء زهرة، عبد الرحمن تلي

 . 707-687(، 3)34،  1حوليات جامعة الجزائر
مكانية اإلفادة منها في 2019فاطمة محمد اللمعي.) (. الخبرة الفنلندية في إعداد المعلم الباحث وا 

 . 105-1(، 12)25كلية التربية،  - ، جامعة حلوان مجلة دراسات تربوية واجتماعية مصر.
(. إعداد المعلم الفلسطيني مقارنة بنظرائه في الدول المتقدمة دراسة  2021فداء محمود الشوبكي. )

(،  10، ع) مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانيةمقارنة )فلسطين، فنلندا، اليابان، ماليزيا(.  
281-309 . 

تطوير اإلعداد المهني للطالب المعلم (.  2019فكري عبد المنعم السعدني، مصطفى أحمد أحمد. )
البشرية.   التنمية  التربية بمصر في ضوء معايير  التربيةبكليات  بنها  ،مجلة كلية  ،  جامعة 

30 (119 ،)244 -310 . 
تنمية مهارات البحث في   (STEM) (. فاعلية تدريس العلوم بمدخل2018ماجد محمد المالكي. )

 ،المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةطالب المرحلة االبتدائية.    لدى ISEF بمعايير
 . 135  -113(، 1)4مركز رفاد للدراسات واألبحاث 
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(. تقويم جودة معايير االعتماد لبرامج إعداد المعلمين بالجامعات  2020. ) المحيا  محمد بن علي 
المركز القومي للبحوث   ،مجلة العلوم التربوية والنفسية .رب العالميةالسعودية في ضوء التجا

 . 44-1، (21)4غزة،  
(. المتطلبات التشريعية لتطوير إعداد المعلم 2018محمد ناجح محمد، محمد السيد إسماعيل. ) 

كلية التربية،  -، جامعة سوهاجالمجلة التربويةفي مصر على ضوء االتجاهات المعاصرة.  
 . 170-65(، 54ع)

مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالبات كلية التربية بجامعة  (.  2021زيد. )منيره سعود بن  
داب، اآل، المؤسسة العربية للتربية والعلوم و المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسيةميرة نورة.  األ
5(22 ،)435  – 456. 

( األحمدي.  خليل  مدخل 2019مها  بتطبيق  المعنيين  للمعلمين  الالزمة  المهنية  الكفايات   .)
(STEM)    .جامعة عين  مجلة البحث العلمي فى التربيةفى المدارس من وجهة نظرهم ،

 . 181-147(، 20) 11كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية،  –شمس 
 " STEM " تصور مقترح لدمج تكنولوجيا النانو بمدارس(.  2021وائل كمال الدين مصطفى. )

  - كلية التربية   ،لشباب الباحثين  مجلة سوهاج.  بالمرحلة الثانوية في جمهورية مصر العربية
 . 434-425(، 1جامعة سوهاج، ع)

التخ )وزارة  اإلداري  واالصالح  والمتابعة  المستدامة(.  2015طيط  التنمية  مصر   - استراتيجية 
القياس.   –األهداف    – المحاور الرئيسية    – ، الغاية  2030 بتاريخ    مؤشرات  تم استرجاعه 

التالى:  6/12/2020 الرابط  خالل  من  http://www.crci.sci.eg/wp-م 
content/uploads/2015/06/Egypt_2030.pdf 

مدى تضمين المعايير المهنية الوطنية للمعلمين فى برامج    (.2019)  .الفقيهي  يحيى على أحمد 
المعلم بجامعة نجرا التربية . نإعداد  التربية  - جامعة طنطا    -   مجلة كلية    (، 2)74 ،كلية 

647  – 683 . 
Artino, A. R. (2012). Academic self-efficacy: from educational theory to 

instructional practice. Perspectives on medical education, 1(2), 76-

85. 
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   الثالث البحث

أثر الرسم المعلوماتي على زيادة التحصيل الدراسي لدى  
 تالميذ المرحلة االبتدائية

 
 إعداد  

 هاجر صبري أحمد شريف علي  /أ
 المناهج وطرائق التدريس   –باحثة ماجستير  

 كلية التربية _ جامعة مطروح 
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 مرحلة االبتدائيةلدى تالميذ الالتحصيل الدراسي على زيادة  الرسم المعلوماتي أثر

 ملخص:

التحصيل الدراسي لدى على زيادة    الرسم المعلوماتي  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر
البحث    أدوات شبه التجريبي. وتكونت    تصميم ال   دراسةال  ت تالميذ الصف الرابع االبتدائي. استخدم

كتاب  و معلم  ال دليل  ،  الوحدة الدراسية قائمة على الرسم المعلوماتي  ،اختبار التحصيل الدراسي:  من
ضوء في  الدراسةوتناول  .الوحدة  هذه  التلميذ  األول:،  ماوه  ينرئيس  محورين  ت  الرسم   المحور 

بعرض أهم النتائج التي توصل    دراسةال  ت واختتم، المحور الثاني: التحصيل الدراسي.  المعلوماتي
، تحسن أداء المجموعة التجريبية في نتائج اختبار التحصيل الدراسي البعدي، عن القبلي  هيإليها و 

، يفي كل منهما، وترجع الباحثة ذلك إلى أثر تدريس الوحدة الدراسية قائمة على الرسم المعلومات
ب النتيجة  تلك  تفسير  المعلوماتي    إسهامويمكن  باتبسيط    فيالرسم  المعقدة،  استخدامه لمعلومات 

  دراسة ال  ت أوصوالتحصيل الدراسي.    ستيعاب االللرسوم والصور والرموز؛ مما عزز من قدرتهم على  
 . استخدام الوحدة الدراسية القائمة على الرسم المعلوماتي، كدليل استرشادي؛ لبناء وحدات مشابهةب

 .الدراسي التحصيل المعلوماتي، الرسم: الكلمات المفتاحية
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The effect of infographic on the development of academic 

achievement of fourth grade students 

Abstract 

This study aimed to know the effect of a study unit based on 

infographics on the development of academic achievement of fourth grade 

students. The study used a quasi-experimental design. The research tools 

consisted of: The academic achievement test. The study dealt with two 

main axes: The first axis: Academic Achievement. The second axis 

Infographic. The study concluded by presenting the most important results 

that it reached: The improvement of the experimental group’s performance 

in the results of the dimensional academic achievement test. The result is 

that infographics simplify complex information, using graphics, images, 

and symbols; Which enhanced their ability to comprehend, and develop 

their academic achievement. The study recommended using the unit of 

study based on the infographic, as a guideline to build similar units. 

Key words: Infographic, Academic Achievement. 
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 ومعالجتها:مشكلة البحث 

تواجه اللغة العربية تحديات جمة إزاء النقلة النوعية الحادة لمجتمع المعلومات والمعرفة،  
فقد فرض عليها مثل لغات العالم األخرى ضرورة تلبية مطالب هذا المجتمع، الذي تمارس فيه  

 ى التنظير والتعليم. اللغة دوًرا محورًيا، في الوقت ذاته الذي تعاني فيه العربية أزمة شديدة على مستو 

وقد تزايدت أهمية تعليم وتعلم اللغة بفعل المتغير المعلوماتي؛ نظًرا لدورها المتزايد في تنمية  
الفرد والمجتمع على حد سواء، بجانب كونها جسر التواصل المعرفي بين التخصصات المختلفة؛  

التعلي  فجوة  وتقاس  اإلنسانية.  المعرفة  خريطة  على  المحوري  المناهج  لموقعها  بمستوى  والتعلم  م 
مع   وتماشيها  المختلفة،  اللغوية  التواصل  مهارات  باكتساب  الخاصة  واألساليب  والمنهجيات 

 التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، واالتجاهات التربوية المعاصرة. 

( إلى أن التطور العلمي 544،  2011وفي هذا الصدد يشير جوده أحمد وعبد هللا محمد )
لن  والتكنولوجي   ذكاء تالميذها  بتنمية  تأخذ  التي ال  فالمجتمعات  للتكيف؛  التغيير  أوجب  الراهن 

تستطيع التعايش مع هذا العصر، وأن المناهج الدراسية بوضعها الحالي تسهم في تعطيل قوى  
بتحفيز   العناية  دون  واالستظهار من  الحفظ  ينصب على  تفكيرها  التالميذ؛ ألن ُجلَّ  لدى  العقل 

 العقل.

هرت مشكلة الدراسة عند تدريس الباحثة مقرر اللغة العربية لتالميذ الصف الرابع  وقد ظ
االبتدائي، حيث الحظت الباحثة انخفاض التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي  
في مادة اللغة العربية، واستكمااًل الكتشاف الواقع التعليمي، أجرت الباحثة مقابالت غير مقننة مع  

بإدارة  تسع ابتدائية مختلفة  االبتدائي في ثالث مدارس  الرابع  للصف  العربية  اللغة  ة من معلمي 
مطروح التعليمية، والذين تعدت سنوات خبرتهم في التدريس ثالث سنوات، وقد وجهت إليهم الباحثة  
، سؤال رئيس، مفاده: ما مستوى تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة اللغة العربية؟

وأسفرت نتائج المقابالت عن اتفاق المعلمين على: انخفاض تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي  
في مادة اللغة العربية، وظهور تلك المشكلة أثناء حصص المراجعة على ما سبق دراسته، وكذلك  

ذ الصف في االختبارات الدورية، وفي نهاية الفصل الدراسي، وهذا ما أظهرته مراجعة درجات تالمي
بمدرسة    4/3بمدرسة السادات االبتدائية، وفصل    4/1الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األول فصل  



 أ/ هاجر صربي أمحد شريف                                             الدراسي التحصيل زيادة على املعلوماتي الرسم أثر
 

 -  43 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

بمدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية، التابعين إلدارة مطروح التعليمية    2/ 4العبور االبتدائية، وفصل  
ال العربية من خالل كشوف المادة؛ حيث ترواح متوسط درجات  اللغة  بالفصول  في مادة  تالميذ 

؛ أيًضا ما أظهرته دراسة محمد المتولي، %28.2:    %22.7المشار إليها بالمدارس الثالثة بين  
(، ودراسة 2021(، ودراسة نرجس سالم )2014مصطفى عبدالسميع، أمل عبدالفتاح، زينب محمد )

ية؛ مما  ( من تدني مستوى التحصيل الدراسي إثر التدريس بالطرق التقليد 2021محمد مصطفى )
يؤكد ضرورة العناية بزيادة تحصيل التالميذ، كهدف رئيس للتعليم، تقره وزارة التربية والتعليم بمصر،  

التي تناولت استخدام الرسم    -في حدود علم الباحثة    –خاصة مع ندرة البحوث والدراسات السابقة  
 حلة االبتدائية عموًما بمصر. المعلوماتي  في تدريس اللغة العربية؛ لزيادة تحصيل التالميذ في المر 

 مشكلة الدراسة:

تحددت مشكلة الدراسة الحالية في " انخفاض مستوى تحصيلهم الدراسي لدى تالميذ الصف 
الرابع االبتدائي"؛ ولعالج تلك المشكلة، استخدمت الدراسة الحالية وحدة دراسية قائمة على الرسم  

ما أثر استخدام وحدة دراسية قائمة على اآلتي:  وحاولت اإلجابة عن السؤال الرئيس    المعلوماتي،
وتفرع عن  زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟،    المعلوماتي فيالرسم  

 ذلك السؤال الرئيس، األسئلة التالية: 

ما أسسسسسس بناء الوحدة الدراسسسسسية القائمة على الرسسسسسم المعلوماتي لزيادة التحصسسسسيل الدراسسسسسي  .1
 تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟لدى 

ما أثر اسسسسسسسسسستخدام الوحدة الدراسسسسسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسسسسسسسيل   .2
 الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟

 أهداف الدراسة:

  تحديد أسسسسسسس إعداد وحدة دراسسسسسسية من مقرر اللغة العربية قائمة على الرسسسسسسم المعلوماتي؛ لزيادة
 الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. التحصيل

   إعداد وحدة دراسسسسسسسسسسسية من مقرر اللغة العربية قائمة على الرسسسسسسسسسسسم المعلوماتي لزيادة التحصسسسسسسسسسسيل
 الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
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   التعرف على أثر الوحدة الدراسسسسية القائمة على الرسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسيل الدراسسسسي
 تالميذ الصف الرابع االبتدائي.لدى 

 أهمية الدراسة: 

 يمكن أن تفيد نتائج الدراسة الحالية كل من:

المعلومات المعقدة إلى أجزاء ومعلومات مفهومة؛  يحول الرسسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي ، حيث:التالميذ  .1
مما يمكن من زيادة قدرة التالميذ على تحليل المعلومات واسسسسسستخدامها، فضسسسسساًل عن اسسسسسستيعابها  

 وسهولة تذكرها دون عناء؛ بما يزيد من قدرة التالميذ على تحصيلهم الدراسي.  
ئمة على الرسسم المعلوماتي تسساعد  ، حيث: تقدم لمعلمي اللغة العربية وحدة دراسسية قاالمعلمين .2

في زيادة التحصسسسسيل الدراسسسسسي لدى تالميذ الصسسسسف الرابع االبتدائي؛ بوصسسسسفها دلياًل اسسسسسترشسسسسادًيا 
تقدم أدوات تقويم تتمثل في: اختبار التحصسسسسسسسيل الدراسسسسسسسسي، يمكن  ، كما  لبناء وحدات مشسسسسسسسابهة

 اإلفادة منه في تقويم أداء تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
، حيسث: تسسسسسسسسسسسسسسساعسد موجهي اللغسة العربيسة في إعطساء توجيهسات لمعلمي اللغسة العربيسة، هينالموج .3

تلفت نظر الموجهين، وكذلك ، و بضسسرورة اسسستخدام الرسسسم المعلوماتي لزيادة التحصسسيل الدراسسسي
القائمين على العملية التعليمية لتنمية قدرات التالميذ، وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصسسسسسسسسر 

 التقني.
تفتح اآلفاق أمام الباحثين إلجراء دراسسسسسسسسسسات وبحوث حول اسسسسسسسسسستخدام الرسسسسسسسسسسم  ، حيث:احثينالب .4

المعلومسساتي التعليم، في تسسدريس منهج اللغسسة العربيسسة في المراحسسل السسدراسسسسسسسسسسسسسسسيسسة المختلفسسة، كسسأحسسد 
 تقنيات العصر.

  

 حدود الدراسة:

 التزمت الدراسة الحالية الحدود اآلتية: 

تتمثل في إعداد وحدة )أهاًل وسهاًل(، المقررة ضمن منهج اللغة العربية للصف الحدود الموضوعية:  
م. ويرجع اختيار هذه الوحدة؛  2021/ 2020الرابع االبتدائي، الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  

الر  لتصميم  وفًقا  ورسوم،  صور  في  صوغها  يمكن  التي  التعلم  جوانب  من  عدًدا  سم  لتتضمنها 
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ولقد تم تصميم هذه الوحدة ،  المعلوماتي، والذي بدورها يمكن أن تزيد من مستوى تحصيلهم الدراسي
باستخدام الرسم المعلوماتي من النوع الثابت؛ لما رأت الباحثة من سهولة االستفادة منه، سواء تم  

التلميذ، أو نشره عبر  عرضه على شاشات عرض البيانات داخل حجرة الدراسة، أو طباعته بكتاب  
كما قصدت الباحثة من خالل هذه الوحدة الدراسية القائمة على الرسم  ،  المنصات التعليمية المختلفة

،  الفهم،  التذكرالمعلوماتي زيادة التحصيل الدراسي لدى التالميذ _عينة الدراسة_ في مستويات:  
 ، حسب تصنيف بلوم. التحليل، و التطبيق

بيق الوحدة الدراسية على عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي، بمدرسة تم تط  الحدود البشرية:
 مطروح الرسمية المتميزة للغات، بمرسى مطروح.

 مدرسة مطروح الرسمية المتميزة للغات بمرسى مطروح، مصر.الحدود المكانية: 
الدراسسسسسسسسسسسسي تم تطبيق الوحدة الدراسسسسسسسسسسسسية في الفصسسسسسسسسسسسل الدراسسسسسسسسسسسسي األول من العام الحدود الزمانية:  

 م.2020/2021
 مصطلحات الدراسة:

:الرسم المعلوماتي 

 :منها السابقة، والدراسات  التعليم تكنولوجيا أدبيات  في المعلوماتي الرسم تعريفات  تعددت 
تعليمية قوية  المعلوماتي أداة( إلى أن الرسسسسسسسسسسسسسسم 4،  2014ما يشسسسسسسسسسسسسسير عبد هللا عيسسسسسسسسسسسسسسى )

للمتعلمين، والتي يمكن اسسسسسسسسسسسسسسستخسدامهسا في كسافسة المنساهج السدراسسسسسسسسسسسسسسسيسة؛ حيسث تمكن الطسالسب وتزوده 
 بالمهارات الفكرية، واالنتقال إلى مرحلة التحليل والتوليف.

فن تحويل البيانات    المعلوماتي هو( أن الرسسسسسسسسسسم 110،  2016ويوضسسسسسسسسسح محمد شسسسسسسسسسوقي )
ور ورسسوم يمكن فهمها واسستيعابها بوضسوح وتشسويق، فالرسسم والمعلومات والمفاهيم المعقدة، إلى صس

 يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة، بطريقة سلسة سهلة واضحة.  المعلوماتي أسلوب 
أن الرسسسسسسسم المعلوماتي   Yildirim (2016, 98) وفي نفس السسسسسسسياق، يذكر ر يليدرم    

كثير من الصسسسسسسسسسسسسسسور، والرسسسسسسسسسسسسسسسوم   يعني: عرض المعلومسات داخسل تسدفق معين، حيسث يحتوي على
 البيانية، واألشكال، والرموز، والنصوص في تسلسل منطقي، من خالل اإلعداد لها. 

تقني يشسسسسسسسسسير إلى تحويل المعلومات والبيانات المعقدة إلى   المعلوماتي مصسسسسسسسسسطلحوالرسسسسسسسسسسم 
مد رسوم مصورة، يسهل على من يراها استيعابها دون الحاجة إلى قراءة الكثير من النصوص )مح
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  المعلومساتي أحسد(؛ لسذا يعسد الرسسسسسسسسسسسسسسسم 2،  2018سسسسسسسسسسسسسسسيسد ووليسد محمسد ونجالء محمسد ورؤوف محمسد، 
الوسسسسائل المهمة والفعالة في هذه األيام؛ فهو يدمج بين السسسسهولة والسسسسرعة والتسسسسلية للمتلقي، وذلك 

 من خالل تحويل المعلومات والبيانات من أرقام وحروف مملة، إلى صور ورسوم شيقة.
الرسسسسم المعلوماتي بأنه:   Vernons (2018, 1)فيرنوس    لصسسسدد، ُيعرف روفي ذات ا

أحد الطرق القليلة الفعالة لتوصسسيل المعلم رسسسالته، سسسواء اسسستخدمها المعلم في عرض الدروس في 
 الفصل الدراسي، أو للمراجعة، وللواجبات المنزلية.

يل بصري للبيانات والمعسسسسسسسسسارف، لذا بسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الرسم المعلوماتي أداة تعليمية فعالة، وهو تمث
والذي يؤدي   ChelseaYang,2019, 1)وسسسسسسسريع )تهسسسسدف إلى تقديسسسسسسم المعلومات بشكل موجز 

 بدوره إلى زيادة تحصيل التالميذ؛ األمر الذي يدعم العملية التعليمية، ويحقق أهدافها الرئيسة.
ا من التعريفات السسسسابقة، يمكن للباحثة تحديد خصسسسائص الرسسسسم   النقاط   المعلوماتي فيواسسسستخالصسسسً

 اآلتية:
 أداة تعليمية فعالة شيقة. -
 رية.ُيقدم الحقائق العلمية في صورة بص -
 يعرض المعلومات في تسلسل منطقي. -
 يدمج بين السهولة والسرعة والتسلية للمتلقي. -
 ينمي القدرة على المقارنة وتحليل المعلومات. -

( أن الرسسسسم المعلوماتي بعدة خصسسسائص،  36-35،  2019وفي ذات الصسسسدد، تذكر سسسسمية فتحي )
 عرضتها في ثالث نقاط رئيسة، هي:

يعد من أهم خصسسسائص الرسسسسم المعلوماتي قدرته على ترميز المعلومات،   :( الترميز واالختصسسسار1
والمفهومات، في رموز مصسسسسسسورة يمكن اسسسسسسستعراضسسسسسسها في أقل وقت، من خالل شسسسسسسريط تنقل رأسسسسسسسي 

ا، يمكن اختزال عديد من   المعلوماتي،موجود بأغلب تصسسسسسسسسسسساميم الرسسسسسسسسسسسسم  وبهذه الخاصسسسسسسسسسسسية أيضسسسسسسسسسسسً
ا يمكن عرض الموضسسسوعات الغنية التي الصسسسفحات المتعلقة بموضسسسوع ما في تصسسسميم واحد  ، أيضسسسً

تحتوي على تفاصسسسسسيل عدة بطريقة )إطار بعد إطار(، دون التأثير على جودة الصسسسسسورة األصسسسسسلية،  
 بداًل من عرضها كصورة واحدة كبيرة الحجم، غير دقيقة التفاصيل.

المعلومة بسسسسبب العنصسسسر يتميز الرسسسسم المعلوماتي  بفاعليته في توصسسسيل  : ( االتصسسسال البصسسسري 2
  البصسسسسسسسسري، فقد اكتشسسسسسسسسف أن الرؤية تعتبر هي الجزء األكبر في فسسسسسسسسسيولوجيا الم ، مؤكدين نظرية
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بأنها تكون أقل تعقيًدا من معالجة النصسسسوص الخام، كما أثبتت   ورةمعالجة الم  للمعلومات المصسسس
اسسسسسستقبالها مسسسسسسبًقا عن  من المعلومات التي تم    %80أن االنسسسسسسان لديه القدرة على إعادة اسسسسسسترجاع  
فقط مما   %10فقط من المعلومات المقروءة، و  %20طريق العين، في مقابل قدرته على اسسترجاع  

سسسسسمعه، وهي الظاهرة المعروفة باسسسسسم التأثير الفائق للصسسسسورة، والتي تتفق مع فحوى نظرية الترميز 
صورة أكثر من المعلومات ؛ والتي تؤكد أنه من السهل استدعاء المعلومات الم1971الثاني لبافيو  

اللفظية؛ والتي تحفز الترميز الثنائي )الصورة والنص( أثناء حفظها بالذاكرة، في حين تحفز الكلمة 
 الترميز اللفظي فقط.

هو قابليته   المعلوماتي،من أهم الخصسسسسسسسسسسسسائص التي يختص بها الرسسسسسسسسسسسسسم ف :( القابلية للمشسسسسسسسسسسسساركة3
نتشسسسسسسسرة عبر الويب؛ وبالتالي امكانية وصسسسسسسسوله للمشسسسسسسساركة عبر شسسسسسسسبكات التواصسسسسسسسل االجتماعي الم
 ومشاركته لعدد أكبر من المستخدمين والمهتمين.

بعدة   المعلوماتي يتمتع( أن الرسسسسسسسسم 2015)  typing Pandasوفي السسسسسسسسياق ذاته، تذكر مدونة 
خصسسسسسسسسسسسسسسائص؛ تجعلسه طريقسة ُمثلى لعرض محتوى، أو فكرة، أو مفهوم، أو رسسسسسسسسسسسسسسسالسة، من أهم تلسك 

 بس: المعلوماتي يتمتعالخصائص أن الرسم 
 غني بالمعلومات الدقيقة ذات الصلة المباشرة.كما أنه ، عرض واضح ومبسط للمعلومات   -
 سهل قراءته واستيعابه.و   ،مثير لالهتمامقّيم و   ، كما أنهاستخدام األلوان واألشكال على اختالفها  -

ا لما سسسسسسسسسسسبق، حددت الباحثة التعريف اإلجرائي للوحدة الدراسسسسسسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسسسسسسم  وتأسسسسسسسسسسسيسسسسسسسسسسسً
: الوحدة األولى من كتاب مادة اللغة العربية، الفصسسسسسسسل الدراسسسسسسسسي األول، الصسسسسسسسف المعلوماتي بأنها

مسات والمفساهيم المتضسسسسسسسسسسسسسسمنسة بهسا إلى صسسسسسسسسسسسسسسور الرابع االبتسدائي، والتي قسامست البساحثسة بتحويسل المعلو 
ورسسسسسوم، وترتيبها في تسسسسسلسسسسسل منطقي، وبشسسسسكل شسسسسيق وممتع؛ مما يسسسسسهل اسسسسستيعابها، ويمكن من  

 خاللها زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
( أن الرسسسسسسم (Chelsea Yang, 2019,1ذكرت رتشسسسسسيلسسسسسسي يان    :  أهمية الرسمممم المعلوماتي

تعليميسسة فعسسالسسة، وهي تمثيالت بصسسسسسسسسسسسسسسريسسة للبيسسانسسات والمعسسارف، تهسسدف إلى تقسسديم    لومسساتي أداةالمع
المعلومات على نحو موجز وسسسسريع، وقد أوردت يان  بعض مزايا اسسسستخدام الرسسسسم المعلوماتي  في 

 التعليم، وهي:
 .سهولة جذب التالميذ من خالل التمثيل البياني للمعلومات، بداًل من النصوص  -
 مجرد كلمات، ويوفر تجربة تعليمية محسنة للتالميذ. المعلوماتي ليسالرسم  -
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سسسسسسسسهولة تفكيك المعلومات المعقدة إلى أجزاء معلومات مفهومة، يمكن للتالميذ اسسسسسسسستيعابها دون   -
 عناء.

 وسيلة فعالة تثير فضول التالميذ وعقولهم. -
 ريق استخدام الصور بجودة متباينة.تعزيز قدرات التفسير من خالل بناء كليات مهمة، عن ط -

( أن الرسسسسسسسسسسم (Laura Lynch, 2018, 1وفي السسسسسسسسسسياق نفسسسسسسسسسسه، تؤكد ر لورا لينش    
المعلوماتي  ضسسسسروري للتعليم االلكتروني؛ فبدونه تبدو العملية التعليمية ببسسسسساطة مملة، واألهم من  

ي حال عدم وجود مخطط ذلك أن الرسسسسسسسسسوم المعلوماتية تم  حاجة ال تسسسسسسسسستطيع الكلمات فعلها، فف
معلوماتي جيد سسسسسيواجه عديد من المعلمين صسسسسعوبة في نقل المعلومات نفسسسسسها باسسسسستخدام الكلمات  
فقط، ويكون من الصسسسسسعب على عديد من التالميذ فهم هذه المعلومات من دون تصسسسسسور، في حين  

اإلضسسسسسافي    إن تصسسسسسميم مخطط معلومات تعليمي جيد قد يسسسسسستغرق وقًتا إضسسسسسافًيا، إال أن هذا الوقت 
ا   يسستحق، فمن المرجح أن الوقت المسستثمر في إنشساء رسسم معلوماتي جيد سسيؤتي ثمار عدة، أيضسً
من الممكن اسسستخدام الرسسسم المعلوماتي  خارج العملية التعليمية؛ لجذب االهتمام، والهام المشسساركة 

 االجتماعية؛ نظًرا لتنوعها وأهميتها وسهولة فهمها.
 أنماط الرسم المعلوماتي 
( أن نمط الرسسسسسسسم المعلوماتي  يعتمد على   (Mcguire, S, 2018, 1تبين رسسسسسسسارة ماكجواير   

 الهدف منه، ونسسسسسسسسسسسسوع المعلومات المسسسسسسسسسسسسراد استخدامهسسسسسسسسسسسسا، وعسسسسسسسسلى ذلسسسسسسسسك قامسسسسسسسسسسسست ر ماكجواير     
Mcguire:بتصنيف الرسوم المعلوماتية إلى عدة أنواع مختلفة، من أشهر هذه األنواع 

ويسسسسسستخدم في توضسسسسسيح نتائج اسسسسسستطالع، أو تقديم بيانات من   :المعلوماتي اإلحصمممائيالرسمممم ( 1
مصادر متعددة، ويتضمن الرسم المعلوماتي اإلحصائي رسوم بيانية، رموز ملونة، صور، خطوط 
الفتة للنظر؛ للفت االنتباه إلى كل إحصسسسسائية. وقد يأخذ الرسسسسسم المعلوماتي اإلحصسسسسائي نهًجا أكثر 

ا يمكن أن تنوعسًا، ويجمع تصسسسسسسسسسسسسسسميمسه بين المخططسات  السدائريسة، واأليقونسات، والمخططسات، أيضسسسسسسسسسسسسسسً
يسسسساعد اختيار التصسسساميم الغير تقليدية، كالتصسسسميم الفقاعي أو السسسسحابي لكل احصسسسائية، في حال 
وجود بعض اإلحصسسسائيات الرئيسسسسة مراد التأكيد عليها، فتكون اإلحصسسسائيات األكثر أهمية في أكبر 

 اإلحصائيات. فقاعة، ثم تقليل حجم الفقاعات حسب أهمية
يعد األفضسسل لتوصسسيل مفهوم جديد، أو معنى محدد بوضسسوح،   :الرسممم المعلوماتي التوضمميحي( 2

وكذلك إلعطاء نظرة عامة حول موضسسسوع ما، عادة يتم تقسسسسيم الرسسسسم المعلوماتي  التوضسسسيحي إلى 
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أقسسسسسام برؤوس وصسسسسفية، ويسسسسساعد ترقيم كل قسسسسسم على تدفق تصسسسسميم مخطط الرسسسسسم المعلوماتي ، 
إلضسسسسسسسسسسافة إلى أنه ثبت واقعًيا ميل األفراد في العموم إلى الرسسسسسسسسسسسم المعلوماتي  التوضسسسسسسسسسسيحي ذي  با

ا، ويحسسافظ على   العنسساوين المرقمسسة، ويعتبر الرسسسسسسسسسسسسسسسم المعلومسساتي  هسسذا أحسسد أكثر النمسساذج شسسسسسسسسسسسسسسيوعسسً
ا تسسسساعد الرؤوس الوصسسسفية، واأليقونات التوضسسسيحية على توصسسسيل   المعلومات مع عدة نقاط، أيضسسست

مجموعة    المعلوماتي التوضسسيحيبوضسسوح. ويمكن اختيار تخطيط دائري، إذا كان الرسسسم كل نقطة  
  المعلوماتي التوضسسسسسسيحيمن النصسسسسسسائح أو الحقائق التي ال يوجد لها ترتيب، ويسسسسسسستخدم في الرسسسسسسسم 

بعض حيل التصسسسسسسسسسسسسميم، مثل: تبديل اللون واتجاه الكالم للحفاا على تفاعل األفراد في العموم مع 
، كذلك من الممكن إضسسسسسافة حدود زخرفية حول كل قسسسسسسم يمكن أن اتي التوضسسسسسيحيالمعلومالرسسسسسسم 

 يضيف القليل من التوهج إلى تصميم بسيط.
تاري  شسسسيء   المعلوماتي لتصسسسوريعد أفضسسسل نوع من الرسسسسم   :الرسممم المعلوماتي لمخطز زمني( 3

اعسد الرسسسسسسسسسسسسسسسم مسا، او إلبراز التواري  المهمسة، او إلعطساء نظرة عسامسة على أحسداث مسا؛ حيسث يسسسسسسسسسسسسسسس
نشسسسساء صسسسسورة أوضسسسسح   المعلوماتي بخطوطه ورموزه وصسسسسوره ومعلوماته على إبراز النقاط الزمنية، واء

الزمني خًطا مركزًيا؛ لتوصيل النقاط    المعلوماتي للمخططوأكثر تفسيًرا لها، وقد يستخدم في الرسم 
زمنية عند    المختلفة حسسسسسسب توقيتها المناسسسسسسب، مصسسسسسحوبة برمز بسسسسسسيط، ووصسسسسسًفا موجًزا لكل نقطة

 الضرورة.
يعاني الكثير من األفراد من صسسسسسسسسعوبة في االختيار بين خيارات   :الرسمممممم المعلوماتي الم ار   ( 4

متعددة، يسسسسساعد الرسسسسسم المعلوماتي للمقارنة غير المتحيزة، مما يجعل من السسسسسهل المقارنة بين كل 
المنتصسسسسسف رأسسسسسسًيا أو أفقًيا،  الخيارات. عادة ما يتم تقسسسسسسيم الرسسسسسسم المعلوماتي الخاص للمقارنة من

عمدة متعددة، وتسستخدم األلوان أ لى  عوعند مقارنة أكثر من شسيئين فيمكن تقسسيم الرسسم المعلوماتي 
 المتناقضة لتمييز الخيارات.

وتعتبر بيانات الرسسسسسم المعلوماتي المقولب واضسسسسحة بشسسسسكل عام،    :الرسمممم المعلوماتي الم ول ( 5
جعلها أكثر لفًتا لالنتباه من الشسسسسكل الكتابي العادي، ويسسسسستخدم   لكن الهدف من الرسسسسسم المعلوماتي

الرسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي المقولب عند الرغبة في مشسسسسسسسسسسساركة مجموعة من النصسسسسسسسسسسسائح، أو مجموعة من  
األمثلة، وقد يسسستخدم في هذا النوع من الرسسسوم المعلوماتية صسسوًرا، ورموًزا، وخطوًطا وألواًنا إبداعية  

 يساعد استخدام ترقيم النقاط على تسلسل المعلومات. تبرز كل عنصر، أيًضا قد 



 أ/ هاجر صربي أمحد شريف                                             الدراسي التحصيل زيادة على املعلوماتي الرسم أثر
 

 -  50 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

ا يذكر ريليدرم    ( أنه يمكن تصسسسسميم الرسسسسسم المعلوماتي  بأسسسسساليب   (Yilidrim, 2016, 16أيضسسسسً
 مختلفة، ويقسمها إلى تفاعلي وغير تفاعلي، تبًعا لمكونات الوسائط المتعددة التي تتضمنها:

يتم فيه اسسسسستخدام المعلومات، والصسسسسور، والرموز باإلضسسسسافة إلى  الرسمممم المعلوماتي التفاعلي: (1
 الصوت، والرسوم المتحركة.

: يتم فيه عرض المعلومات على شسكل نص، وصسور، ورموز الرسمم المعلوماتي يير التفاعلي (2
 ثابتة، ويمكن استخدامه من خالل المطبوعات.

 إلى ثالثة أنواع: ( أن الرسم المعلوماتي يصنف114، 2016ويوضح محمد شلتوت )
ويعني بسسه طبيعسسة التصسسسسسسسسسسسسسسميم والمخرج النهسسائي للرسسسسسسسسسسسسسسسم   م  حيمث طري مة العر :النوع األول:  

 المعلوماتي، وهي نوعان:
( الرسسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي الثابت: هو تصسسسسسسسسسسسسميمات ثابتة، يختار محتواها المصسسسسسسسسسسسسمم أو الجهة التي 1

تسسهل فهمها، ولها عدة تخرجها، وتكون معلومات عن موضسوع معين في شسكل صسور، ورسسومات 
 أشكال: كالمطبوعات، أو بشكل تصميمات تنشر على صفحات االنترنت.

 ( الرسم المعلوماتي المتحرك، ويتم تقسيمه إلى نوعين:2
تصسسوير فيديو عادي )بداخله رسسسم معلوماتي(: عند إعداد هذا النوع، ُيكتب له سسسيناريو إخراجي    -

توضسسسيحية، سسسسوف تظهر بالفيديو متحركة؛ وذلك إلظهار بعض يراعي تضسسسمنه معلومات وبيانات  
الحقائق والمفاهيم في أثناء عرض الفيديو بنسسسسسسسسسخته النهائية على المشسسسسسسسساهد، وهو من األنواع التي 

 تحتاج إلى إبداع العاملين على إخراج الفيديو.
توضسسسسسسسسسيحات  (: وفيه يتم تصسسسسسسسسسميم البيانات والالمعلوماتي المتحركالتصسسسسسسسسسميم المتحرك )الرسسسسسسسسسسم   -

ا كساماًل، حيسث يتطلسب هسذا النوع كثيًرا من اإلبسداع واختيسار الحركسات  ا متحركسً والمعلومسات تصسسسسسسسسسسسسسسميمسً
المعبرة، التي تسسسسسسسساعد في إخراجه بطريقة شسسسسسسسيقة ممتعة، ويكون لها كذلك سسسسسسسسناريو كامل ل خراج 

قد أعاد محمد شسسسسسلتوت النهائي لهذا النوع، ويعد هذا النوع اآلن أكثر األنواع اسسسسسستخداًما وانتشسسسسساًرا. و 
المؤتمر العلمي الخامس للجمعية   في المعلوماتي المتحرك( توضسسسسسسسسيح تعريف الرسسسسسسسسسم 4،  2019)

 –المصرية للكمبيوتر التعليمي، حيث ذكر أنه عبارة عن عناصر بصرية متحركة من: )نصوص 
 –موسسيقى تصسويرية    –رموز.. إل (، تتحرك بحركات معبرة، ومدمج معها صسوت )تعليق صسوتي 

مؤثرات صسسسوتية(؛ بهدف توضسسسيح فكرة ما بطريقة شسسسيقة ممتعة، عن طريق تنفيذ عدد من المراحل 
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التحريك واإلخراج    –رسسسسسم المشسسسساهد   –تسسسسسجيل الصسسسسوتيات    –المختلفة: )الفكرة وكتابة السسسسسكريبت  
 النشر(. –النهائي 

يمكن للمشسساهد من خالله التحكم    المعلوماتي الذيذلك الرسسسم   وهو التفاعلي( الرسسسم المعلوماتي  3
فيسسه، عن طريق بعض أدوات التحكم من أزرار وأكواد وبرمجسسة معينسسة، تكون موضسسسسسسسسسسسسسسوعسة، وذلسك 
يتطلسسب عنسسد تصسسسسسسسسسسسسسسميم هسسذا النوع أن يكون بسسه األجزاء التي سسسسسسسسسسسسسسسوف يكون بهسسا التحكم المطلوب 

 وترجمتها.
بياني، خرائط، عالقات، يكون على شسسسكل: مخطط   فقد  والتخطيز:م  حيث الشممكل النوع الثاني:  

 قوائم، شعاعي، تدرج عمليات، جداول، ورسوم توضيحية.
فقد يكون: ديني، تعليمي، تقني، ثقافي، سسسسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسسسسي، شسسسسسسسسسسسسسبكات  م  حيث الهدف:النوع الثالث:  

 اجتماعية، صحي، تاريخي، وتجاري. 
 التحصيل الدراسيAcademic Achievement: 

التحصيل   فيه، أن  إليها  مما ال شك  التي يسعى  التعليم  الدراسي يعد من أهم مخرجات 
المتعلمون، ويزود الطلبة بالمعارف والعلوم التي تنمي مداركهم وتفسح المجال لشخصيتهم لتنمو  

 (.525، 2021نمًوا صحيًحا، وتغرس القيم اإليجابية لديهم )محمد مصطفى، 

اسي بأنه: الوسيلة التي ( التحصيل الدر 16،  2001عّرف يوسف قطامي ونايفة قطامي )
 نصل بها إلى دالالت رقمية عن مدى تحقُّق األهداف. 

( بأنه: مفهوم يشير إلى درجة أو مستوى النجاح  23،  2006وعّرفه صالح الدين محمود )
الذي ُيحرزه التلميذ في مجال دراسته، وُيمثِّّل اكتساب المعارف والمهارات والقدرة على استخدامها 

 و مستقبلية.في مواقف حالية أ

واستناًدا على ما سبق، حددت الباحثة التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي على أنه: مدى 
فهم تلميذ الصف الرابع االبتدائي، واستيعابه للدروس والموضوعات التي تم دراستها، ويقاس بالدرجة 

 التي يحصل عليها التلميذ في اختبار التحصيل الدراسي الذي أعدته الباحثة. 

ذا وتجدر اإلشارة أن هناك عدد من الدراسات تناولت استخدام التحصيل الدراسي كمتغير ه
بالمثيرات البصرية االلكترونية، مثل: دراسة )محمد المتولي،  تابع لمتغيرات مستقلة ذات عالقة 
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( والتي بعنوان: أثر التفاعل بين المحتوي 2014مصطفى عبدالسميع، أمل عبدالفتاح، زينب محمد،  
لکتروني ومثيراته البصرية على التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة االبتدائية، والتي هدفت إلى اإل

قياس أثر استخدام المحتوى اإللکتروني ومثيراته البصرية على التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة 
موعة ( بين متوسطي درجات المج0.05االبتدائية، توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى )

التجريبية فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي يرجع إلى التأثير األساسي للتفاعل بين کٍل من المحتوى  
 اإللکتروني ونمط عرض المثيرات البصرية. 

( والتي نشرت في المؤتمر الدولي اإلفتراضي للتعليم  2021أيًضا دراسة )نرجس سالم،  
إلى قياس أثر استخدام االنفوجرافيك على  م، وهدفت الدراسة  2021في الوطن العربي في يناير  

المتوسط،   الثاني  الصف  طالبات  لدى  الرياضيات  مادة  في  الدراسي  التحصيل  مستوى  تحسين 
وتوصلت نتائج الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  

التقليدية في التطبيق  التي استخدمت االنفوجرافيك والمجموعة الضابطة التي استخد  مت الطريقة 
استخدام   أن  على  يدل  مما  التجريبية،  المجموعة  لصالح  الدراسي  التحصيل  الختبار  البعدي 
االنفوجرافيك في مادة الرياضيات قد أدى إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى المجموعة 

 التجريبية وبحجم تأثير كبير. 

التعليسميسسسسسسسسة  سسسسسسسسسوان: أثسسسسسسسسر استخسسسسسسسسسسسسسدام المنصسسسسسسسسسسسسسة  ( بعن2021كذلك دراسة )محمد مصطفى،  
classroom google   على مستوي التحصيل الدراسي وتطوير مهارات التعلم المنظم ذاتًيا لطالب

اإللكترونية  التعليمية  المنصة  استخدام  أن  هي  النتائج  أهم  من  وكان  الميداني،  التدريب  مقرر 
classroom google   ،ساهمت في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب عينة البحث

 كما ساعدت على تنمية مهارات التعليم المنظم ذاتًيا لديه.

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسسسسسسسسسة على المنهج التجريبي بتصسسسسسسسسميمه شسسسسسسسسبه التجريبي؛ حيث قامت الباحثة  
اللغة العربية عولجت وفًقا للرسسسسسسم المعلوماتي )متغير    بدراسسسسسسة أثر وحدة دراسسسسسسية من وحدات منهج

 مستقل( في زيادة التحصيل الدراسي )متغير تابع( لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.

 إجراءات الدراسة الميدانية
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تم تطبيق االختبار ورصسسسسسسد ،  اختيار مجموعة الدراسسسسسسسة، وضسسسسسسبط المتغيرات الوسسسسسسسيطة بعد 
درجات االختبار التحصسسسسسسسسسسسسيلي لتالميذ المجموعتين التجريبية، والضسسسسسسسسسسسسابطة، ومن ثمَّ تم حسسسسسسسسسسسسساب 
المتوسسسطات الحسسسابية واالنحرافات المعيارية واسسستخدام اختبار)ت( لفروق المتوسسسطات لمجموعتين  

نتين متجانسسسسسسسسسستين  متجانسسسسسسسسسستين وغير متسسسسسسسسسساويتين في الحجم، وبتطبيق اختبار)ت( لداللة فرق عي
(، وقسد تم التوصسسسسسسسسسسسسسسل إلى النتسائج الموضسسسسسسسسسسسسسسحسة في 341،  2008( )فؤاد البهي، 2ن ≠  1)حيسث ن

 الجدول التالي:

المجموعتين: التجريبية،   نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات تالميذ ( 1جدول )
 والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 

 المجموعة 
 عدد 

 التالميذ

 المتوسز 

 الحسابي

 االنحراف  

 المعياري 

 درجة 

 الحرية

 قيمة )ت( 

 المحسوبة 
 الداللة

 1,48 9.28 25 التجريبية 
46 0.293 

الفرق غير دال 
إحصائيا عند  

 1.35 9,39 23 الضابطة (0,05مستوى ) 

 46( ودرجة حرية 0,05( عند مستوى داللة )1,68قيمة )ت( الجدولية = )

( لم تتجاوز قيمتها الجدولية 0.293يتضسح من الجدول السسابق أن قيمة )ت( المحسسوبة )
(؛ ممسسا يسسدل على عسسدم وجود فرق بين  0,05( ومسسسسسسسسسسسسسسستوى داللسسة )46( عنسسد درجسسة حريسسة )1,68)

متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي.  
 .الميذ المجموعتي  فيما يتعلق بالتحصيل الدراسيتكافؤ تمما يعني 

نوفمبر إلى يوم األربعاء   9اسسسسسستمرت التجربة في الفترة من يوم االثنين الموافق  تطبيق التجربة:    -
-م،  2021م/2020م، في الفصسسسل الدراسسسسي األول من العام الدراسسسسي 2020ديسسسسمبر   9الموافق  

وذلك نظًرا لحضسسسسسسور تالميذ الصسسسسسسف الرابع  ( حصسسسسسسص، حصسسسسسستان كل أسسسسسسسبوع؛ 10واقع عشسسسسسسر )ب
االبتدائي يومين فقط أسبوعًيا كأحد مدارس الفترة الواحدة، بناًءا على ما أعلنه وزير التربية والتعليم  

 م.2020سبتمبر  8السابق الدكتور طارق شوقي، خالل المؤتمر الصحفي للوزارة، بتاري  



 أ/ هاجر صربي أمحد شريف                                             الدراسي التحصيل زيادة على املعلوماتي الرسم أثر
 

 -  54 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

م،  2020ديسسسسسسسسسسسمبر   9انتهت إجراءات التطبيق يوم األربعاء الموافق    إجراءات ما بعد التطبيق:  -
ديسسسسسسسسسسسسسسسمبر    14وبسدأت إجراءات التطبيق البعسدي الختبسار التحصسسسسسسسسسسسسسسيلي في يومي االثنين الموافق  

التزام الوقت المحدد ألداتي الدراسة، -القبلي والبعدي-م، وحرصسسسست الباحثة في التطبيقيسسسسسسسسن  2020
وذلك السسسسسسسستخالص البيانات، ومعالجتها إحصسسسسسسسائًيا؛ للوصسسسسسسسول إلى وتصسسسسسسسحيح األوراق أواًل بأول؛  

 النتائج.

 نتائج الدراسة

والذي ينص على: ما أسس بناء الوحدة    ولإلجابة على السؤال األول م  أسئلة الدراسة،
الدراسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسسسيل الدراسسسسسسي لدى تالميذ الصسسسسسف الرابع  

تندت الباحثة في بناء الوحدة الدراسسسسية القائمة على الرسسسسم المعلوماتي على أسسسسس: االبتدائي؟، اسسسس
نفسية وتربوية، تمثلت األسس النفسية في مدى مالئمة الوحدة لعمر التالميذ واستعدادتهم وقدراتهم  
 وميولهم، وتنمية اتجاهاتهم السسسليمة نحو اسسستخدام الوسسسائل التعليمية االليكترونية. وتمثلت األسسسس

م ل هداف المعرفية، والتي تندرج من السسسسسسسسسسهولة إلى 1956التربوية في تصسسسسسسسسسنيفات كل من: بلوم  
األكثر تعقيًدا، وتتضسسسسسسسسسسسمن: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم، وتصسسسسسسسسسسسنيف كيبلر  

م، حيث صسسسسسسسسنف األهداف المهارية، إلى: الحركة الجسسسسسسسسسدية الشسسسسسسسساملة، التناسسسسسسسسسق الحركي، 1970
ل غير اللفظي، السسسلوك اللفظي، وتتميز هذه األهداف بسسسهولة مالحظتها ومن ثم قياسسسها، االتصسسا

ا تصسسسسنيف كراثوول   م ل هداف الوجدانية، وتتضسسسسمن: االسسسسستقبال، االسسسسستجابة، التقييم،  1964أيضسسسسً
 (.11، 2019التنظيم، الوصف بإعطاء قيمة. )محمد شوقي، 

، والذي ينص على: ما أثر اسسسسسستخدام ةولإلجابة على السممممؤال الثاني م  أسممممئلة الدراسمممم
الوحدة الدراسسسسسية القائمة على الرسسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسسيل الدراسسسسسي لدى تالميذ الصسسسسف 

السسسسسسسسسسسؤال، تم تدريس محتوى الوحدة األولى لتالميذ الصسسسسسسسسسسف  هذا عن الرابع االبتدائي؟، ول جابة
تم تدريس محتوى الوحدة األولى لتالميذ الرابع االبتدائي للمجموعتين التجريبية والضسسسسسسسسسابطة، حيث  

المجموعة التجريبية وفق دليل المعلم لتدريس الوحدة األولى، وكتاب التلميذ القائمة على اسسسسسسستخدام  
الرسسسسسسسسسسم المعلوماتي، وتم تدريس محتوى الوحدة األولى لتالميذ المجموعة الضسسسسسسسسسابطة وفق الطريقة 
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الميذ الصف الرابع االبتدائي بعدًيا على المجموعتين  التقليدية. ثم تم تطبيق االختبار التحصيلي لت
 التجريبية والضابطة.

وللتعرف على أثر التدريس باسسسستخدام الرسسسسم المعلوماتي في زيادة التحصسسسيل الدراسسسسي في 
اللغة العربية بالوحدة األولي لدى تالميذ الصسسسف الرابع االبتدائي عينة الدراسسسسة تم اسسسستخدام اختبار  

ق في مسسسسسسسستوى التحصسسسسسسسيل الدراسسسسسسسسي قبل وبعد تدريس الوحدة األولي القائمة على  "ت" لمعرفة الفر 
اسسستخدام الرسسسم المعلوماتي. وذلك الختبار صسسحة فرض الدراسسسة "ال يوجد فرق دال إحصسسائيا عند  

( بين متوسسسسسسسسسسطي درجات تالميذ الصسسسسسسسسسف الرابع االبتدائي في المجموعتين:  α ≥ 0.05مسسسسسسسسسستوى )
 ياس البعدي لالختبار التحصيلي. التجريبية، والضابطة في الق

المجموعتين التجريبية والضابطة   نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات تالميذ  (2جدول )
 في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 

 المجموعة 
 عدد 

 التالميذ

 المتوسز 

 الحسابي

 االنحراف  

 المعياري 

 درجة 

 الحرية

 قيمة )ت( 

 المحسوبة 
 الداللة

 2.86 35.96 25 التجريبية 
46 7.55 * 

الفرق دال  
إحصائيا عند  

 2.59 30.02 23 الضابطة  (0,05مستوى ) 

 . 46( ودرجة حرية 0,05( عند مستوى داللة )1,68قيمة )ت( الجدولية = )

( تجاوزت قيمتها الجدولية 7.55يتضسسسسسسسح من الجدول السسسسسسسسابق أن قيمة )ت( المحسسسسسسسسوبة )
(؛ مما يدل على وجود فرق بين متوسسسسطي  0.05( ومسسسستوى داللة )46حرية )( عند درجة 1.67)

درجات تالميذ الصسسسف الرابع االبتدائي بالمجموعتين التجريبية والضسسسابطة في االختبار التحصسسسيلي  
 بعد تدريس الوحدة األولي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

رق دال إحصسائيا عند مسستوى  والختبار صسحة فرض الدراسسة والذي ينص على "ال يوجد ف
(α  ≥  0.05 بين متوسسسسسسسطي درجات تالميذ الصسسسسسسف الرابع االبتدائي في المجموعة التجريبية في )
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القياسسسسسسسين: القبلي والبعدي لالختبار التحصسسسسسسيلي لدي تالميذ الصسسسسسسف الرابع االبتدائي يعزي للوحدة 
تم اسسسسسستخدام اختبار "ت" لمعرفة  الدراسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسم المعلوماتي في مادة اللغة العربية".

الفرق في التحصسسسسسسسيل لدى تالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تدريس الوحدة األولي القائمة على  
 استخدام الرسم المعلوماتي في تدريس اللغة العربية.

 نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات تالميذ الصف الرابع االبتدائي( 3جدول )

 تجريبية في االختبار التحصيلي قبل وبعد تدريس الوحدة األوليبالمجموعة ال 

 تالميذ المجموعة 

 التجريبية 

 المتوسز 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري 

 درجة

 الحرية

 قيمة )ت( 

 المحسوبة 

مربع إيتا  
((2η 

 1,48 9.28 قبل التدريس 
24 41.42 * 0.98 

 2.86 35.96 بعد التدريس

 24( ودرجة حرية 0.05( عند مستوى داللة )1.68)قيمة )ت( الجدولية = 

( تجاوزت قيمتها الجدولية 41.42يتضسسسسح من الجدول السسسسسابق أن قيمة )ت( المحسسسسسوبة )
(؛ مما يدل على وجود فرق بين متوسسسسطي  0.05( ومسسسستوى داللة )24( عند درجة حرية )1.68)

درجات تالميذ الصسسسسسسسسسسسف الرابع االبتدائي بالمجموعة التجريبية في االختبار التحصسسسسسسسسسسسيلي قبل وبعد 
 ي القائمة على استخدام الرسم المعلوماتي لصالح التطبيق البعدي. تدريس الوحدة األول

( وهو أكبر من  0.98يسسسسسسسسسسسسساوى )  2η)كما يتضسسسسسسسسسسسسح من الجدول السسسسسسسسسسسسسابق أن مربع إيتا )
(، وهذا يعنى أن حجم تأثير تدريس الوحدة األولي القائمة على اسستخدام الرسسم المعلوماتي 0.14)

 الصف الرابع االبتدائي بالمجموعة التجريبية كبير.على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ 

 مناقشة النتائج

 مما سبق، يتضح توافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج عدة دراسات مشابهة، مثل:  
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( والتي 2014دراسة )محمد المتولي، مصطفى عبد السميع، أمل عبدالفتاح، زينب محمد،   -
بعنوان: أثر التفاعل بين المحتوي اإللکتروني ومثيراته البصرية على التحصيل الدراسي 
اإللکتروني   المحتوى  استخدام  أثر  قياس  إلى  هدفت  والتي  االبتدائية،  المرحلة  لتالميذ 

التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة االبتدائية، توجد فروق ذات داللة   ومثيراته البصرية على
( مستوى  عند  يتعلق  0.05إحصائية  فيما  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين   )

بالتحصيل الدراسي يرجع إلى التأثير األساسي للتفاعل بين کٍل من المحتوى اإللکتروني 
 ونمط عرض المثيرات البصرية. 

)نرجس   - في 2021سالم،  دراسة  للتعليم  اإلفتراضي  الدولي  المؤتمر  في  نشرت  والتي   )
يناير   م، وهدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام االنفوجرافيك 2021الوطن العربي في 

على تحسين مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني  
داللة إحصائية بين متوسطي درجات   المتوسط، وتوصلت نتائج الدراسة لوجود فروق ذات 

استخدمت  التي  الضابطة  والمجموعة  االنفوجرافيك  استخدمت  التي  التجريبية  المجموعة 
المجموعة   لصالح  الدراسي  التحصيل  الختبار  البعدي  التطبيق  في  التقليدية  الطريقة 

لى تحسين  التجريبية، مما يدل على أن استخدام االنفوجرافيك في مادة الرياضيات قد أدى إ
 مستوى التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبية وبحجم تأثير كبير. 

 توصيممممممات الممدراسممممممممة

تنظيم دورات تدريبية من قبل المختصسسسسسسسسسسسسسسين بوزارة التربية والتعليم، لموجهي ومعلمي اللغة  -
 العربية؛ لتدريبهم على تصميم الرسم المعلوماتي التعليمي.

دراسسسسسسسسسية القائمة على الرسسسسسسسسسم المعلوماتي في الدراسسسسسسسسسة الحالية، كدليل اسسسسسسسسستخدام الوحدة ال -
 استرشادي لمعلمي اللغة العربية؛ لبناء وحدات مشابهة.

لفسست نظر القسسائمين على العمليسسة التعليميسسة لتنميسسة قسسدرات التالميسسذ، وتسسأهيلهم للتعسسامسسل مع  -
 متغيرات العصر التقني.

 مم متمرحممممممات الممدراسممممممة 

النتائج التي توصلت إليها الباحثة في الدراسة الحالية، وما أشارت إليه من  في ضوء
 توصيات، تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية: 
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 دراسة ميدانية عن وعي الطالب المعلم بكليات التربية بالرسم المعلوماتي التعليمي. -
 لعصر التقني.تطوير مناهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية، في ضوء متغيرات ا -
 استخدام تقنيات حديثة أخرى لزيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. -

 المراجع العربية:

 ( .2011جودة أحمد سسسعادة وعبد هللا محمد ابراهيم  .)دار الفكر. المنهج المدرسمي المعاصمر .
 عمان. األردن.

 ( .2003حمى الدين توق، يوسسسسف قطامي، عبد الرحمن عدس  .)  أسممس علم النفس التربوي
 الطبعة الثالثة، عّمان، األردن. دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع.

 ( مسسسسسسسقسسسسسسسداد.  المممممدراسمممممممممممممي (.  2018زريسسسسسسساف  السسسسسسسمسسسسسسسوضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوع    المممممتمممممحصممممممممممممميمممممل  رابسسسسسسسط 
https://www.alukah.net/social/0/124374/#ixzz5z28L7UZT     تسسسسسسسسسسسسسسسسساريسسسسسسسسسسسسسسسسس

 م.04:25، الساعة 9/9/2019الزيارة
 ( .2019سسمية فتحي السسيد  .)  مكتبات نت.  الرسمم المعلوماتي: نشمهت ، مفهوم ، خصمائصم

 المجلد العشرون، العدد الثالث.
 ( .2006صسسسسسسسسسسسسسالح الدين محمود عالم  .)الطبعة    ييس التربوية والنفسممممممممية االختبارات والم ا

 األولى، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع. القاهرة، مصر.
 ( .2008فؤاد البهي السسيد  .) القاهرة: دار 4ط  علم النفس اإلحصمائي وقياس الع ل البشمري .

 المعارف المصرية.
 ( .أثر الرحالت المعرف2017ماجد عبد الرحمن السالم، وجدان إبراهيم الحذني .) ية عبر الويب

في زيادة التحصسسسسسسسسيل الدراسسسسسسسسسي والدافعية في مقرر اسسسسسسسسستراتيجيات التدريس والتعلم لدى التالميذ 
الجمعية السممممعودية  الصسسسسسسم وضسسسسسسعاف السسسسسسسمع بالمرحلة الجامعية. رسسسسسسسالة التربية وعلم النفس.  

 جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية.للعلوم التربوية والنفسية  
 .عمان. دار المناهج للنشسسسسسسسسسسسسر   المناهج الحديثة وطرائق التدريس (.  2009)  محسسسسسسسسسسسسسن عطية

 والتوزيع.
مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسممممممممها في مرحلة التعليم (.  2009محمد ابراهيم الخطيب. )

 الوراق للنشر والتوزيع. عمان.األساسي  

https://www.alukah.net/social/0/124374/#ixzz5z28L7UZT
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عامر، مصسسسسسسسسطفى عبد السسسسسسسسسميع، أمل عبد الفتاح سسسسسسسسسويدان، زينب   محمد المتولي محمد محمد 
ومثيراته البصسرية على التحصسيل    اإللكتروني(. أثر التفاعل بين المحتوي 2014محمد أمين. )

-1273  ,(  35)2014,  مجلمة بحوث التربيمة النوعيمةالسدراسسسسسسسسسسسسسسسي لتالميسذ المرحلسة االبتسدائيسة.  
3051. 

 ء محمد فارس، عبد الرؤوف محمد إسسسسسسسسسسماعيل.  محمد سسسسسسسسسسيد جابر، وليد محمد يوسسسسسسسسسسف، نجال
نتاج الرسسسسسسسسسسسسسم المعلوماتي التعليمي2018)   مجلة جامعة جنو  الوادي  (. معايير تصسسسسسسسسسسسسميم واء

 العدد األول. الدولية للعلوم التربوية،
 ( .2016محمد شسسسسوقي شسسسسلتوت  .)  وكالة أسسسسساس   الرسمممم المعلوماتي م  التخطيز إلى اإلنتا

 للدعاية واإلعالن. الرياض.
 ( .2019محمد شسوقي شسلتوت  .) المؤتمر العلمي  نموذ  الرسمم المعلوماتي التعليمي المطور

 الدولي الخامس للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي. بورسعيد، مصر.
 ( .(. أثر اسسسسسسسسسسستخدام المنصسسسسسسسسسسة التعليمية )2021محمد مصسسسسسسسسسسطفى سسسسسسسسسسسعيد الجنيديgoogle 

classroom)  على مسسسسسسستوى التحصسسسسسسيل الدراسسسسسسسي وتطوير مهارات التعلم المنظم ذاتًيا لطالب
جسسامعسسة حلوان,   المجلمة العلميمة للتربيمة البمدنيمة وعلوم الريماضممممممممممة مقرر التسسدريسسب الميسسداني.  

92(1 ), 521-541. 
 ( .2001يوسسف قطامي، نايفة قطامي  .) الطبعة األولى. دار الشسروق.  سميكولوجية التدريس

 ن.عمان، األرد 

 المراجع يير العربية: 

 Dai, L. (2014). Why Should PR Professionals Embrace Infographics? 

Published Master Thesis. University of Southern 

California.                                  

 Lynch, L. (2018). How to make sure your education infographics 

accomplish their purpose. Article link: http://earndash.com.  Visit 

Date: 12 June 2020, 05:20 am.                                                               

 Mcguire, S. (2019). What are the 9 types of infographics? Article link: 

http://venngage.com. Visit Date: 25 June 2020, 02:02 am.               

 Troutner, J. (2010). Info-graphics defined. Teacher Librarian, 38, 2, 

44-47.  

http://earndash.com/
http://venngage.com/
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 Vernons. (2018). 10 Great examples of using infographics for 

education. Article link: http://www.easel.ly. Visit date: 15 April 2020, 

02:28am.                                         

 Yang, C. (2019). Why use Infographics for education. Article link: 

http://edrawsoft.com. Visit date: 30 April 2020, 11:50 pm.                  

 Yildirim, s. (2016). Infographics for educational purposes: Their 

structure, properties and reader approaches, TOJET: The Turkish 

Online Journal of Educational Technology, 15, 3, 98-110.                                            
 

http://www.easel.ly/
http://edrawsoft.com/
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فاعلية برنامج قائم على التنظيم الذاتي للتعلم في تحسين فعالية الذات األكاديمية لدى األطفال  
 ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم 

 

 ملخص البحث:

تحسين فعالية    فيللتعلم    الذاتيهدف البحث إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على التنظيم  
الذات األكاديمية لدى األطفال ذوى اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم، تكونت عينة البحث األساسية  

- 6ما بين )( أطفال من ذوى اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم ، وتراوحت أعمارهم الزمنية  5من )
  50)  ما بين( وتراوح نسبة ذكائهم  1.303( سنوات وانحراف معياري ) 7.2( سنوات بمتوسط ) 9
التالية )مقياس فعالية  7.905( وانحراف معياري )60)  ( بمتوسط75  - (، وتم تطبيق األدوات 

/الباحثة(   )إعداد  األكاديمية(  التنظيم    –الذات  على  قائم  تدريبي  )إعداد للتعلم    الذاتيبرنامج  
( 3( أسابيع تقريًبا بمعدل )10( جلسة لمدة استغرقت )30الباحثة(، تم تدريب األطفال على )/

ويلكوكسون  اختبار  استخدام  وتم  التجريبي  شبه  المنهج  الباحثة  استخدمت  أسبوعًيا،   جلسات 
Wilcoxon  ، وأسفرت نتائج البحث عن: وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات

سين القبلي والبعدي لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، وعد  القيا
الذات  لفعالية  والتتبعي  البعدي  القياسين  درجات  رتب  متوسطي  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود 

ات األكاديمية  فعالية الذ   -الكلمات المفتاحية: التنظيم الذاتي للتعلم  األكاديمية للمجموعة التجريبية.  
 .اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم ذوي األطفال  -

  الفكرية   اإلعاقة  ذوي   األطفال  -فعالية الذات االكاديمية  -: التنظيم الذاتي للتعلم الكلمات المفتاحية
 للتعليم  القابلين
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The Effectiveness of a Program Based on Self-regulation for 

Learning in Improving Academic Self-efficacy among Educable 

Children with Intellectual Disabilities 

Abstract: 
This research aimed at investigating the effectiveness of a program based 

on self-regulation for learning in improving the academic self-efficacy 

among educable children with intellectual disabilities. Participants were 

(5) educable children with intellectual disabilities, whose chronological 

ages ranged between (6-9) years, with an average of (7.2) years and a 

standard deviation of (1.303). Also, their intelligence ranged between (50 

- 75), with an average of (60) and a standard deviation of (7.905). The 

researcher prepared and utilized the following instruments (academic self-

efficacy scale, and a training program based on self-organization for 

learning). The children were trained on (30) sessions for a period of 

approximately (10) weeks, at a rate of (3) sessions per week. The researcher 

used the quasi-experimental method. To analyze the data of the research, 

Wilcoxon test were used. The research results revealed that there were 

statistically significant differences between the ranks mean scores of the 

experimental group in the pre and post-tests of the total score of academic 

self-efficacy scale and of each dimension separately, in favor of the post-

test. Also, the results revealed that there were no statistically significant 

differences between the ranks mean scores of the experimental group in the 

post and follow up-tests of the total score of academic self-efficacy scale 

dimensions and of each dimension separately. 

Keywords: Self-regulation for Learning - Academic Self-efficacy - 

Educable Children with Intellectual Disabilities. 
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 أوال: مقدمة البحث:
يمر العالم في الفترة الحالية بالعديد من المتغيرات المتالحقة والسرررررريعة والتي تفره نفسرررررها  
على النظم التعليمية ضررررررررررررررورة بناع متعلم قادر على مواكبة تلل التغيرات والتوافق والتكيف معها، 

كبير على المتعلم ذاته، وأن يكون دوره أكثر إيجابية في  ومن هنا ضررررورة أن يتم االعتماد بشرررك 
عملية التعلم وتمكينه من تنمية وتطوير ذاته وقدراته، والتعلم المسررررتمر، ولذلل فيعد مفهوم التنظيم  
الرذاتي للتعلم من المفراهيم الملحرة في الفترة الحراليرة لمسررررررررررررررراعردة المتعلم على اسررررررررررررررتغالل طراقراتره  

دارتها للتح مكاناته وا  ألطفال ذوى اإلعاقة الفكرية القابلين  كم بها وذلل لتحقيق األداع األفضرررررررررررررر  وا 
 ومن ثم للمجتمع كك . للتعلم

يكون فيهرا    المكونرات،ويعرف التنظيم الرذاتي للتعلم برهنره أنره عمليرة بنرائيرة نشررررررررررررررطرة متعرددة  
ويتحم  مسررئولية أسرراسررية  وسررلوكًيا،الطف  مشررارًكا نشررًطا في عملية تعلمه معرفًيا وما وراع معرفًيا 

واسررررررررررررررتخرردام   الررذاتيررة،ومعتقرردات خرراصرررررررررررررررة بررالتحكم والفعرراليررة    دافعيررة،من خالل تبني معتقرردات  
 ،مد كام مح  )مصررررررررطفياسررررررررتراتيجيات معرفية وما وراع معرفية بهدف التنظيم والتحكم في تعلمه 

2005.) 

هو للتعلم  الذاتي  والتنظيم    والتنظيم  الذاتي  التسميع  منها  معرفية  الستراتيجيات  المتعلم  استخدام 
واإلتقان وما وراع معرفية منها تحديد الهدف والتخطيط له والمراقبة واستراتيجيات إدارة المصادر  

)وليد السيد خليفة،  إلنجاز المهام  وبيئة التعلم ومنها مراجعة السجالت وطلب المساعدة األكاديمية 
2007) 

للتعلملذلل فإن           يقوم فيه المتعلم ببذل جهود فعالة   التنظيم الذاتي  أسلوب ألداع المهمة 
فيقوم بمراقبة مستمرة    لألهداف؛لتحديث المعرفة والتفكير في اختيار أنسب االستراتيجيات المالئمة  

هذا الوعي يحكم    المعرفية؛فهو يعي بنوعية عناصر المعرفة والمعتقدات والدافعية والعمليات    ألدائه؛
.  (Butler & Winne, 1995,p.245)من خالله المتعلم علي درجة نجاحه في موقف تعلمه  

 ما وراع معرفية: هذه  معينة، أوهنال استراتيجيات معرفية معينة مفيدة عند تعلم أو القيام بمهام  و 
ستراتيجيات تنفيذية إجرائية في طبيعتها وتستخدم عند التخطيط أما مراقبة وتقييم التعلم أو أداع اال

التالميذ على أن   ذاتيا، وتساعد يشار إليها غالبا على أنها استراتيجيات التعلم المنظم   االستراتيجية
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 ,Sturomsk)  سهلةيكونوا على وعي بالتعلم كعملية وباألحداث التي تجع  هذه العملية بسيطة و 
1997, p. 2)   . التعلم المنظم ذاتيا الفعال أن يكون لدى الطالب أهدافا ودافعية أكاديمية    ويتطلب

نما أيضا دوافعهم الداخلية ومعارفهم   يمكن تحقيقها، ويجب أن ينظم الطالب ليس فقط أفعالهم وا 
 (.Schunk, 1998,p. 138المرتبطة بالتحصي  والمعتقدات والنوايا والوجدان )

الجسمية   النواحي  كافة  في  العادي  قرينه  يختلف عن  الفكرية  اإلعاقة  ذا  الطف   أن  من  وبالرغم 
إال أن القدر الكبير من تدني المستوى األكاديمي لدى   واألكاديمية،والعقلية واالجتماعية واالنفعالية  

تلل الفئة يرجع إلى استراتيجيات التعليم التقليدية )سميرة أبو الحسن عبد السالم؛ خالد محروس 
 (.2016 حسنين، بكري؛ محمد رفعت 

ن إعداد الطف  ذي اإلعاقة الفكرية يتطلب تحسين فعالية الذات األكاديمية بشقيها: )الذات   كفاع ( وا 
بما تشمله من اتجاهات ومشاعر نحو نفسه، كالثقة في النفس ودافعية اإلنجاز األكاديمي، و)الذات 
كموضوع( بما تشمله من عمليات سلوكية تحكم السلول، مث  االنتباه واالستماع الجيد، والقدرة على 

على   االعتماد  يحقق  بما  األدائية  القدرات  ورفع  المعلومات،  واسترجاع  من تخزين  والحد  الذات 
 (. 89 ص. ،2016مظاهر االتكالية )خالد رمضان عبد الفتاح، 

  على ( "بهنها مقدرة المتعلم  2010)عبد الحكيم المخالفى  وتعرف فعالية الذات األكاديمية من قب   
ر  ؤث والتحكم في األحداث التي ت  معين،أداع السلول الذي يحقق نتائج تعليمية مرغوبة في موقف  

كما تعرفها أماني سعيدة    األكاديمية،صدار التوقعات الذاتية عن كيفية أداع المهام  وا    حياته،في  
( بهنها تعني معارف ومعتقدات الفرد وثقته في امتالكه لألنماط السلوكية والنفسية  2012)  سيد سالم

ذه وقدرته على استخدام ه  األكاديمية،وح  المشكالت    األكاديمي،الفعَّالة لمعالجة مواقف التعلم  
األنماط إلحداث تغيير في موقف التعلم. كما تبين أن توظيف استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 
تساعد على تحسين فعالية الذات األكاديمية لدى األطفال المعاقين فكريا بما تتيح لهم تفوقا في  

عبد السالم؛   السلول المتعلم على غيرهم ممن ال يستخدمون هذه االستراتيجيات )سميرة أبو الحسن 
 (. 2016  حسنين،خالد محروس بكري؛ محمد رفعت 

تبدو للبعه غير مالئمة لألطفال ذوي   للتعلم قد  الذاتي  التنظيم  وبالرغم من أن مهارات 
اإلعاقة الفكرية ، إال أن هنال بعه البحوث والدراسات التي أشارت إلى فاعلية هذه المهارات مع  
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الذات األكاديمية، ومنها:   تنمية  الفئة فى  التي أجراها )تلل  وأشارت   Wolters (1998الدراسة 
تائج الدراسة إلى أن الطالب ينظمون مستوى جهدهم في المهام األكاديمية باستخدام استراتيجيات ن

الدافعية، المشكالت  باختالف  يتنوع  االستراتيجيات  لتلل  الطالب  استخدام  وأن  ودافعية،    معرفية 
لصالح مجموعة  أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة     (Emo et al., 2000)والدراسة التي أجراها  

 ضبط الدافعية بالمقارنة بالمجموعة الثانية التي لم تتناول برنامج لضبط الدافعية. 

 ثانيا: مشكلة البحث: 

ماا فااعلياة برناامج قاائم على تتبلور مشرررررررررررررركلرة البحرث الحرالي في السررررررررررررررؤال الرئيس الترالي: 
ذوي اإلعااقاة الفكرياة التنظيم الاذاتي للتعلم في تحساااااااااين فعاالياة الاذات األكااديمياة لادى األطفاال  

 القابلين للتعليم؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السؤالين الفرعيين التاليين:
ه  توجد فروق دالة إحصررررررائًيا بين متوسررررررطي رتب درجات المجموعة التجريبية في أبعاد  .1

 مقياس فعالية الذات االكاديمية والدرجة الكلية في القياسين القبلي والبعدي؟  
ه  توجد فروق دالة إحصررررررائًيا بين متوسررررررطي رتب درجات المجموعة التجريبية في أبعاد  .2

 والدرجة الكلية في القياسين البعدي والتتبعي؟ مقياس فعالية الذات االكاديمية
 ثالثا: أهداف البحث: 

البحررث الحررالي إلى تحسررررررررررررررين فعرراليررة الررذات األكرراديميررة لرردى األطفررال ذوي اإلعرراقرة    يهرردف
البرنرامج القرائم على التنظيم الرذاتي للتعلم والكشررررررررررررررف عن  من خالل  الفكريرة القرابلين للتعليم

 مقدارها شهر من المتابعة.استمراريته بعد مرور فترة 
 رابعا: أهمية البحث: 

 األهمية النظرية:  -1
الرذات األكراديميرة، ومرا    لفعراليرةتتمثر  في افتقراد األطفرال ذوي اإلعراقرة الفكريرة القرابلين للتعليم  

 ينتج عن ذلل من تدني مستوى التحصي  األكاديمي، كما تظهر تلل األهمية من خالل:
التنظيم الذاتي للتعلم بالنسرررربة لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم،  أهمية مهارات  .أ

 حيث إن التدريب على هذه المهارات يساعد الطف  على تحسين فعالية الذات األكاديمية.
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بالتدريب وتعدي  سرررلوكها كونها من الفئات القابلة للتعليم والتدريب الفئة المسرررتهدفة    حاجة .ب 
 مع.والموجودة بالمجت

 األهمية التطبيقية:  -2
تقديم برنامج لتحسين فعالية الذات األكاديمية على أساس علمي سليم لتدريب أطفال الفئة   .أ

المسرررررررتهدفة )األطفال ذوي اإلعاقة العقلية القابلين للتعليم( واسرررررررتفادة العاملين في الميدان 
 من هذا البحث العلمي. 

 لقابلين للتعليم. إعداد مقياس لفعالية الذات األكاديمية لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية ا .ب 
 خامسا: المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات البحث:  

  (Self-Regulation for Learning) للتعلم:التنظيم الذاتي  -1

اسررتخدام المتعلم السررتراتيجيات    للتعلم هوالتنظيم الذاتي  إلى أن  (2002يشررير عادل العدل )
محددة تجعله يص  إلى درجة التمكن من استخدام عمليات ذاتية لتنظيم سلوكه بطريقة استراتيجية  

  الدراسية.وأيضا تنظيم بيئة التعلم لتحقيق األهداف 

 :(Academic Self-Effectivenessفعالية الذات األكاديمية: )-2

بهنها اعتقادات الطف  وثقته أنه قادر على َتنظيم وَتنفيذ األعماِل الضرورية    تعرفها الباحثة      
التي يحص  عليها الطف  المعاق   إجرائًيا بالدرجة  وتقاس،  للَنجاح في المهّمة األكاديمية الُمعطاة

 فكريا على " مقياس فعالية الذات األكاديمية "  
 :القابلين للتعليماألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية -3

 Educable Children with Intellectual Disabilities  

  أطفالويعرف األطفال ذوو اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم إجرائيا في البحث الحالي بهنهم:  
الدمج المنتسرررررررربين لمدرسررررررررة العبور االبتدائية المشررررررررتركة، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمطروح،  

 –  50( سررررررررنوات، تراوحت نسرررررررربة ذكائهم ما بين )9 –  6تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين )والذين 
( على مقياس سررررررررررتانفورد بينيه للذكاع، والذين يعانون من انخفاه مسررررررررررتوى العمليات العقلية  70

 المعرفية بشك  عام وفعالية الذات األكاديمية بشك  خاص.

 سادسا: محددات البحث: 
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يتحدد البحث الحالي بالعينة واألدوات وأسررررراليب المعالجة االحصرررررائية المسرررررتخدمة الختبار  
 الفروه 

بالبرنامج التدريبي القائم على التنظيم الذاتي للتعلم وفعالية الذات المحددات الموضااااااوعية:   .1
 األكاديمية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم.

م تطبيق البحرث الحرالي على األطفرال ذوي اإلعراقرة الفكريرة القرابلين  ت  المحاددات المكاانياة: .2
للتعليم في فصرول الدمج بمدرسرة العبور االبتدائية المشرتركة، التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 بمحافظة مطروح 
تم تطبيق البحرث خالل الفصرررررررررررررر  الردراسرررررررررررررري الثراني للعرام الردراسرررررررررررررري المحاددات المماانياة:  .3

 م.2021/2022
اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم بمدرسرررة العبور االبتدائية    ذوي األطفال   البشاارية:حددات الم .4

 .7المشتركة بالكيلو 

 : أواًل: منهج البحث
 على: تعتمد الدراسة الحالية  

 المنهج شبه التجريبي:  
)التنظيم الذاتي تعتمد الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي لدراسة أثر المتغير المستق   

 للتعلم( والمتغير التابع )فعالية الذات االكاديمية( لدى االطفال ذوي االعاقة الفكرية القابلين للتعليم. 

 ثانًيا: عينة البحث:
 : المتعلقة بأدوات البحث عينة البحث االستطالعية -أ

( طرالبرة من االطفرال ذوي االعراقرة الفكريرة 11تكونرت عينرة البحرث االسررررررررررررررتطالعيرة من ) 
مقياس  أدوات البحث والتي تتضرررررررمن )  حسررررررراب الخصرررررررائص السررررررريكومتريةالقابلين للتعليم بغره 

فعراليرة الرذات األكراديميرة لألطفرال ذوي اإلعراقرة الفكريرة القرابلين للتعليم )إعرداد البراحثرة( والبرنرامج  
،  ى التنظيم الررذاتي للتعلم لألطفررال ذوي اإلعرراقررة الفكريررة القررابلين للتعليم )إعررداد البرراحثررة( القررائم عل

باإلضرررررافة إلى الوقوف على بعه الصرررررعوبات التي يمكن تالفيها عند تطبيق أدوات البحث على  
 أفراد العينة األساسية.
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 عينة البحث األساسية:  -ب

( األساسية من  البحث  للتعليم  طالب من    (5تكونت عينة  القابلين  الفكرية  االعاقة  ذوي 
بمدرسة العبور االبتدائية المشتركة، وتم اختيارهم بطريقة قصدية وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بين  

ذكائهم ما بين   نسبة ت ( وتراوح1.303( سنوات وانحراف معياري )7.2( سنوات بمتوسط ) 9- 6)
 .( 7.905( وانحراف معياري )60) بمتوسط( أخذت من سجالت المدرسة 75 -50)

 ثالًثا: أدوات البحث: 

 :إعداد/ الباحثة فعالية الذات االكاديمية مقياس - 1

فعراليرة الذات األكاديميرة لدى األطفرال ذوي اإلعاقة الفكرية   تحرديد مسررررررررررررررتوى الهادف من المقيااس: 
 القابلين للتعليم.

 وصف المقياس  -

حيث يتم من خالل هذا المقياس اجابة المعلمة على بعه األسررررئلة لتحديد مسررررتوى االطفال  
وعشرررررررررررررررين   ثالثرررررررة  من  يتكون  حيرررررررث  االكررررررراديميرررررررة  الرررررررذات  فعررررررراليرررررررة  السررررررررررررررؤال    سررررررررررررررؤال،في 

(  21،15،11،6،2والسؤال )  األكاديمي( يقيس الرغبة ف النجاح  19،16،12،10،9،7،5،4،1)
( يقيس مهارة االنتباه ف الفصرررررر  والسررررررؤال 22،18،13،8،3النفس والسررررررؤال )ب  مهارة الثقةيقيس  

 ( يقيس مهارة التعام  مع المعلمة23،20،17،14)

 الخصائص السيكومترية لمقياس فعالية الذات االكاديمية: 

 اواًل الصدق:
 صدق المحكمين:  

ا، من  (  11حيرررث تم عره المقيررراس على مجموعرررة من المحكمين بل  عرررددهم ) محكمرررً
المتخصرررصرررين في علم النفس والتربية الخاصرررة، حيث تم تقديم المقياس مسررربوًقا بتعليمات توضرررح  

  .الهدف من استخدامه، وطبيعة العينة التي سوف تطبق عليها
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 ( نسبة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس 1جدول ) 
 عبارات المقياس 

 النسبة المئوية  م النسبة المئوية  م النسبة المئوية  م النسبة المئوية  م
1 90,90% 7 100 % 13 90,90% 19 100 % 
2 90,90% 8 90,90% 14 100 % 20 100 % 
3 100 % 9 100 % 15 90,90% 21 100 % 
4 90,90% 10 90,90% 16 100 % 22 90,90% 
5 100 % 11 100 % 17 100 % 23 90,90% 
6 90,90% 12 90,90% 18 100 %  

( أن نسررررربة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس تراوحت ما بين  1الجدول )يتضرررررح من 
 ( وهي نسبة اتفاق مرتفعة تدعوا إلى الثقة في نتائج المقياس.100% - 90,90%)

 ثالثا ثبات المقياس: 

قامت الباحثة بحسررررراب ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق المقياس، والجدول التالي يوضرررررح       
 د الفرعية والدرجة الكلية للمقياس.ثبات األبعا

 ( ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق 2جدول )

 معامل الثبات  األبعاد م
 0,958 الرغبة في النجاح األكاديمي  1

 0,943 الثقة بالنفس  2

 0,823 االنتباه في الفصل  3

 0,943 التعامل مع المعلمة  4

 0,867 الدرجة الكلية 

( أن معامالت الثبات مرتفعة في األبعاد وفي الدرجة الكلية مما يدعو  2يتضح من جدول )
 إلى الثقة في نتائج المقياس. 
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 بطريقة ألفا كرونباخ، والجدول التالي يوضح ثبات المقياس:  الثبات كما تم حساب 

 ( ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ 3جدول )

 معامل الثبات  األبعاد م

 0,915 النجاح األكاديمي الرغبة في  1

 0,836 الثقة بالنفس  2

 0,850 االنتباه في الفصل  3

 0,920 التعامل مع المعلمة  4

 0,965 الدرجة الكلية 

( أن معامالت الثبات مرتفعة في المحاور وفي الدرجة الكلية مما يدعو  3يتضح من جدول )
 إلى الثقة في نتائج المقياس. 

_ برناامج قاائم على التنظيم الاذاتي للتعلم في تحساااااااااين فعاالياة الاذات األكااديمياة لادى األطفاال 2
 ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم إعداد/ الباحثة.

 
 :للبرنامجالهدف العام  

 للتعليم.األكاديمية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين  الذات تحسين فعالية 

 :نتائج البحث ومناقشتها
  التالي:تعره الباحثة نتائج البحث وتفسيرها وذلل للتحقق من فروه البحث على النحو 

ينص الفره األول علي أنه " توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات    الفرض األول:
 ،" البعدي  القياس  التجريبية لصالح  للمجموعة  الذات األكاديمية  لفعالية  القبلي والبعدي  القياسين 

  Wilcoxonاستخدمت الباحثة األسلوب اإلحصائي الالبارامتري اختبار   هذا صحة من وللتحقق
 .( يوضح النتائج المرتبطة بهذا الفره 4ماثلة والجدول ) لألزواج المت
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رتب درجات القياسين القبلي والبعدي لفعالية الذات األكاديمية  لمتوسطي "Zنتائج حساب قيمة " .( 4) جدول
 للمجموعة التجريبية

متوسط  العدد  الرتب المتغير
 الرتب

مجموع  
 الرتب

Z  حجم  الداللة
 التأثير 

  النجاح األكاديميالرغبة في 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.041 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 الثقة بالنفس  
 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.032 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 االنتباه في الفصل 
 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.032 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 التعامل مع المعلمة

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.041 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 الدرجة الكلية للمقياس
 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.023 0.04 

90 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 
 

متوسطي رتب درجات فروق ذات داللة    إحصائًيا بين ( وجود فروق دالة  4يتضح من الجدول ) 
إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في أبعاد مقياس فعالية الذات االكاديمية  

التعام  مع المعلمة( والدرجة    -االنتباه في الفص   -الثقة بالنفس   -)الرغبة في النجاح األكاديمي  
القيا القبلي والبعدي لصالح  القياسين  )الكلية في  البعدي عند مستوى  تم قبول 0,04س  ( وبذلل 

األثر   قيمة حجم  بلغت  كما    خالل   من  البرنامج  تهثير  حجم  لقياس   ايتا،  مربع   حساب بالفره، 
 : (Tomczak, & Tomczak, 2014, 23) التالية المعادلة
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  بين  الفروق   قيمررة  هي(  z)  بينمررا  (1.00  الى  1.00-)  من  ويمتررد   االرتبرراط  معررامرر   هو(  r)  حيررث 
 .العينة ألفراد  الكلى العدد  هي( n) ماأ المجموعات  رتب 
 

  91- %    91)( ممررا يعني أن  90-91-91-91-91( على االبعرراد على الترتيررب )0.80مررا )
من تبرراين درجررات القيرراس القبلي بررالمقررارنررة بررالقيرراس البعرردي يعود   %(  90-%  91-%  91-%

 .تهثير كبير جًداألثر التدريب على البرنامج وهذه القيم تشير لحجم 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب    توجد  ال ينص الفره الثاني علي أنه "    :الثانيالفرض  
 من "، وللتحققدرجات القياسين البعدي والتتبعي لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية 

لألزواج   Wilcoxon  الالبارامتري اختبار اإلحصائي  األسلوب  الباحثة استخدمت  الفره  هذا صحة
 .النتائج المرتبطة بهذا الفره  ( يوضح5المتماثلة والجدول )

رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي لفعالية الذات األكاديمية  لمتوسطي "Zنتائج حساب قيمة " (5) جدول
 للمجموعة التجريبية

متوسط   العدد  الرتب المتغير 
 الرتب

مجموع  
 الرتب

Z  الداللة 

  الرغبة في النجاح األكاديمي

 12 3 4 الرتب السالبة 

غير  1.342
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

1 
الرتب  3 3

 المتساوية
0 

 5 المجموع

 الثقة بالنفس 
 

 7.5 2.5 3 الرتب السالبة 

غير  1
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

1 
الرتب  2.5 2.5

 المتساوية
1 

 5 المجموع

 االنتباه في الفص   
 

 4.5 2.25 2 الرتب السالبة 

غير  0.816
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

1 
الرتب  1.5 1.5

 المتساوية
2 

 5 المجموع

 التعام  مع المعلمة

 0 0 0 الرتب السالبة 

غير  1.414
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

2 
الرتب  3 1.5

 المتساوية
3 

 5 المجموع
 1.633 6 2 3 الرتب السالبة  الدرجة الكلية للمقياس
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الرتب  
 الموجبة

0 
غير  0 0

الرتب  دالة 
 المتساوية

2 
 5 المجموع

 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصررررررائية بين متوسررررررطي رتب درجات 5يتضررررررح من الجدول )

 -المجموعررة التجريبيررة في أبعرراد مقيرراس فعرراليررة الررذات االكرراديميررة )الرغبررة في النجرراح األكرراديمي  
التعام  مع المعلمة( والدرجة الكلية في القياسررررررررررررررين البعدي   -االنتباه في الفصرررررررررررررر   -الثقة بالنفس

ره، مما يدل  على اسرتمرارية فعالية البرنامج التدريبي خالل القياسرين  والتتبعي وبذلل تم قبول الف
 .البعدي والتتبعي

 النتائج: تفسير 

توصرررررررررلت نتائج الدراسرررررررررة الحالية الى وجود فروق دالة إحصرررررررررائيًا بين متوسرررررررررطي رتب      
قياس  درجات القياسرررررررررررررين القبلي والبعدي لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية لصرررررررررررررالح ال

البعدي، وعد وجود فروق دالة إحصررررررررائيًا بين متوسررررررررطي رتب درجات القياسررررررررين البعدي والتتبعي  
مث   لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية وهذا يتفق مع نتائج بعه الدراسررررررررررات والبحوث 

(,  Cull & Robin, 2002( , ودراسررة )Karen, 2002( , ودراسررة )Hughes, 2000دراسررة )
( التي توصرررلت نتائجهم الى فعالية Susan, 2002دراسرررة )  (,Graham et al,2005)  دراسرررة

التنظيم الرذاتي للتعلم فى تحقيق مسررررررررررررررتويرات مرتفعرة من التحصررررررررررررررير  األكراديمي في جميع المواد 
الردراسرررررررررررررريرة لردى الطالب العراديين والمعراقين عقليرا وهرذا يردل على كفراعة فعراليرة برنرامج قرائم على  

لتعلم في تحسررررررررررررررين فعرراليررة الررذات األكرراديميررة لرردى األطفررال ذوى اإلعرراقررة الفكريررة  التنظيم الررذاتي ل
 القابلين للتعليم .

دراسة كما تتفق نتائج البحث الحالية مع نتائج معظم الدراسات السابقة التي اجريت مث    
( وتوصلت نتائجها إلى فعالية البرنامج التدريبي في  2009)ماجد محمد عيسى ووليد السيد خليفة,  

تحسن مستوى فعالية الذات األكاديمية والدافعية لإلنجاز األكاديمي واالتجاه نحو الرياضيات لدى 
التحسن بشك  دال التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المجموعة التجريبية, ولم َيظهر هذا  

نتائجها عن  Grosbois, 2011،ودراسة )لدى نظرائهم في المجموعة الضابطة   ( التي كشفت 
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وجود عالقة إيجابية بين التنظيم الذاتي العام والقدرات اللغوية فقط لدى األطفال العاديين وباإلضافة  
ثالث استراتيجيات للتنظيم  إلى ذلل، فلقد أوضحت النتائج عن وجود تهثير لنوع الوسيط فيما يتعلق ب 

الذاتي وأوضحت النتائج أيضا عن أنماط ارتباط متغيرة بين استراتيجيات التنظيم الذاتي واألداع في 
 . ك  مهمة مع ك  وسيط 

   التوصيات والدراسات المقترحة:

 التوصيات:  -أ

في ضووووإلط ر اونظ ر ونتا ج اونرا ر ووظربوووونل جر ة،إله ر  وووونة ون   وون     إل ون      

 -ر ان ين: ر  ،نجظ  إ ىر اإلصينل ر اتةإلين  لة،ث ر ،ن ي  جبإلف ت  م ر ةنحثن  ذه ر اإلصينل 

ر  يون  ةووجظرل تإل إليون  للون لي  ة  ونر ر اتةيون جر الليم  لبوه ر اةون ةم  هووووتجظ  ر  ا ون    •

 ر  لنقي  فكتين ر  نةلي   لالليم درخل  ورظس ر و ا.ةنألابنر 

ر ورد  لل ي   اخصووصووي  ةاوظيط ر ابنر اجا ر  نقن ر بكتين ر  نةلي   لالليم ة ورظس  •

 ر و ا.

توظيب ر  لل ي   لى كيبين ربووواخور  ربووواترتي ينل ر اللم ر  ونم ارتين تو ين فلن ين ر ذرل  •

 ر بكتين ر  نةلي   لالليم.ر كندي ين  وى ر ابنر اجا ر  نقن 

ةونط ةتر ا توظيةين ت وون و ر ابنر    اجا ر  نقن ر بكتين ر  نةلي   لالليم  لى ركا وونب   •

 رباترتي ينل ر اللم ر  ونم ارتين.

 المراجع:

مسررررررررررررررتوى التعلم المنظم ذاتيرا وعالقتره بمسررررررررررررررتوى الكفراعة الرذاتيرة  .(2013أديرب إبراهيم توفيق ) 
. رسرررررررالة ماجسرررررررتير،  األكاديمية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في الجلي  األعلى

 كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان، األردن.
التدريب على اسررررررتخدام بعه اسررررررتراتيجيات التعلم المنظم    (: أثر2011اعتدال عباس حسررررررانين )

ات علمية وأدبية، ذاتيا بين طلبة الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية في تخصررررررصرررررر
 .188-160(،21) 144، مجلة كلية التربية جامعة األزهر

(. اسرتراتيجيات  2016سرميرة أبو الحسرن عبد السرالم؛ خالد محروس بكري؛ محمد رفعت حسرنين )
للمعرررراقين عقليررررا القررررابلين للتعلم.   للتعلم الالزمررررة  مجلررررة العلوم التنظيم الررررذاتي 

 .310 – 286(، 3. )التربوية
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التنظيم الذاتي للتعلم وعالقتها بالفعالية الذاتية   (. اسررررررررررررتراتيجيات 2018) عبد الهادى د رشررررررررررررا أحم
صعوبات تعلم الرياضيات: دراسة ميدانية    ذوي والتحصي  الدراسي لدى التالميذ  

مجلة جامعة البعث على تالمذة الصرررررف الرابع األسررررراسررررري في مدينة طرطوس. 
 .159-191، (9) 4، للعلوم اإلنسانية

فرراعليررة برنررامج قررائم على بعه مهررارات التنظيم الررذاتي لتنميررة    (.2020)على  نبوى برراهى أحمررد  
مجلة   اإلعدادية.صرررعوبات تعلم العلوم بالمرحلة   ذوي التحصررري  األكاديمي لدى 
 .393 -373، 30، كلية التربية جامعة بورسعيد 

تدريبي للمعلم قائم علي تحسرررررررررين  أثر برنامج    .(2009)  خليفة  وليد السررررررررريد   عيسرررررررررى، ماجد محمد 
فعالية الذات األكاديمية للتالميذ في الدافعية لإلنجاز واالتجاه نحو الرياضررررررريات  

  (،79)19  ،مجلرة كليرة التربيرة جامعرة بنهرالدى تالميرذ ذوي صررررررررررررررعوبات التعلم،  
1-66. 

فعالية الذات األكاديمية وعالقتها ببعه سررمات الشررخصررية لدى   (.2010)المخالفى عبد الحكيم  
مجلرة جامعة    صررررررررررررررنعراع،الطلبرة " دراسررررررررررررررة ميردانيرة على عينرة من طلبرة جامعرة 

 .514 – 481 (،1) 26 ،دمشق
اسرررتخدام اسرررتراتيجيات التنظيم الذاتي   علىمقرر مقترح للتدريب    (.2005)كام  مصرررطفي محمد 

العلمي السرابع عشرر   للتعلم، المؤتمرللتعلم في ضروع وثيقة المسرتويات المعيارية  
- 289مايو،  (  27-26، )"تحت عنوان "مناهج التعليم والمسررررررررررررتويات المعيارية

303. 
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  الخامس البحث

  مهارات  تنمية في المعرفي فوق  التفكير على قائم برنامج فاعلية
  المعلمة الطالبة  لدى برايل بطريقة   والكتابة القراءة

   بمطروح المبكرة الطفولة التربية بكلية
 إعداد  

 محمد سليم خليفة  أسماء نتعي /أ
 

 باحثة ماجستير  
 _ جامعة مطروح   للطفولة المبكرة  التربيةكلية  
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والكتابة بطريقة برايل  فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي فى تنمية مهارات القراءة
 لطفولة المبكرة بمطروح ل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية

 

  بحث:ال ستخلصم
تنمية    يالكشف عن فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي ف   هدف البحث الحالي إلى 

،  لطفولة المبكرة بمطروحل  والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية   مهارات القراءة
( طالبة معلمة بالفرقة الرابعة لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة  15وتكونت عينة البحث من )

 ، ضابطة  :، واألخرى طالبات (  8)هاتجريبية وعدد م تقسيمهن إلى مجموعتين، األولى:  مطروح، وت
( بطريقة برايل،  والكتابة  ،القراءة)اختبار مهارات    طالبات، وتكونت أدوات البحث من(  7)  هاوعدد 

ام  ، وتمت معالجة البيانات باستخد والبرنامج التدريبي القائم على التفكير فوق المعرفي)إعداد الباحثة(
لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في    Mann-Whitneyاختبار مان ويتنى  
البعدي و التطبيق  ويلكوكسون  ،  واالنحرافات   Wilcoxonاختبار  الحسابية  المتوسطات  لحساب 

فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات   وأسفرت نتائج البحث عن وجود ،  المعيارية ومتوسطات الرتب 
 (والكتابة  القراءة)مهارات  ل  أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعديدرجات  رتب  

لطفولة المبكرة بمطروح وذلك لصالح المجموعة  ل  بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية
وسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في اختبار  ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين مت،  التجريبية

 . مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل في التطبيقين البعدي والتتبعي

الطالبة المعلمة   -مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل  –التفكير فوق المعرفي الكلمات المفتاحية:  
 بكلية التربية الطفولة المبكرة بمطروح.
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The effectiveness of a program based on metacognitive thinking in 

developing reading and writing skills in Braille for the female student 

teacher at the Faculty of Education for Early Childhood in Matrouh. 

Abstract: 

This research aimed at investigating the effectiveness of a program 

based on metacognitive thinking in developing reading and writing skills 

in Braille for the female student teacher at the Faculty of Early Childhood 

Education in Matrouh. The study sample consisted of (15) female teacher 

students in the fourth year of the Faculty of Early Childhood Education, 

Matrouh University. Two groups, the first: experimental, numbering (8) 

female students, and the other: control, numbering (7) female students. The 

study tools consisted of testing skills (reading and writing) in Braille, and 

the training program based on metacognitive thinking (prepared by the 

researcher), and the data were processed. Using the Mann-Whitney test to 

calculate the differences between the experimental and control groups in 

the post-application, and the Wilcoxon test to calculate the arithmetic 

means, standard deviations, and mean ranks, the results of the study 

revealed that there were statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental and control groups in the post-

measurement of (reading) skills. and writing) in Braille for the female 

student teacher at the College of Early Childhood Education in Matrouh 

for the benefit of the experimental group. 

Keywords: Metacognitive Thinking- Braille Reading and Writing Skills- 

the Female Student Teacher at Faculty of Education for Early 

Childhood in Matrouh. 
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 مقدمة البحث:

ال   ي"برايل" بالنسببببببببة للطالب الكفيف من أهم وسبببببببائل التعليم التتعد القراءة والكتابة بطريقة  
العملية التعليمية، حيث تسببببببببتخدم تلك الطريقة فى القراءة والكتابة لدى  يسببببببببتاناء عنها فيمكن اال

طريقة تقوم بتوظيف الحروف األبجدية على شبببببببببببكل رموه باره  وظاهرة    وهيالطالب المكفوفين،  
 فوفين من القراءة عن طريق حاسة اللمس.على الورق تمكن الطالب المك

( على أن تنميببة مهبباراتي  39،  2018حنببا،    ؛165،  2017كمببا يتفق كببل من )عبببد  ،  
أصببببببببحت ضبببببببرورة ملحة حيث لم يعد من    –وخاصبببببببة لدى الطالب المكفوفين    -القراءة والكتابة  

طالب في تلبببك المقبول في عصببببببببببببببر المعرفبببة واالنفتببباح التكنولوجي أن تهمبببل تلبببك الفئبببة من ال
 المهارات. 

( أن التفكير سببببلسببببلة من النشبببباطات العقلية التي يقوم  12،  2018ويذكر )رهوقي ومحمد، 
بهبا البدمبان عنبدمبا يتعري لمثير مبا؛ بحثًبا عن المعنى أو الخبرة، وهو سببببببببببببببلوك هبادف وتطوري  

والمعرفة   يتشببببببببببكل مق تداخل القابليات والعوامل الشببببببببببخصببببببببببية، والعوامل المعرفية وفوق المعرفية،
الخاصبببة التي يجري حولها التفكير، ومق بداية السببببعينيات من القرن العشبببرين ظهر مفهوم يبحث  

المعرفي   فوق  التفكير  اسببببببببببببببم  عليببببببر  يطلق  مببببببا  وهو  تفكير ،  في  الفرد  تفكير    Thinkingعن 

Metacognition. 
( أن ظهور اسبببببببتراتيجيات التفكير فوق المعرفي عمل على 122،  2012األحمدي، )ويرى  

تحسبببببببببببين الفهم القرائي، وبذلك تجاوه هدف تدريس الموضبببببببببببوعات القرائية من مجرد التركه على  
م للمتعلمين بصبببورة نمطية بواسبببطة الطرق واألسببباليب المعتادة، إلى  التحصبببيل الدراسبببي والتي تقدت

ببببداء الرأي في المحتوى  تحقيق أهبببداف عليبببا، مثببب ل: قبببدرة المتعلم على فهم مبببا بين السببببببببببببببطور واو
المقروء، وتقديم النقد والتاذية الراجعة، والمشبببببببببببباركة في التخطيو ومراقبة خطواتر، والتقويم واتخاذ 

 القرار، وهذا ما تهدف إلير استراتيجيات التفكير فوق المعرفي. 
كير فوق المعرفي تسببببباعد الطالب على إلى أن مهارات التف  (Ulgen, 1997,56)ويشبببببير  

فهم العمليات المعرفية الخاصبببببببببة بهم، وتمكنهم من تنظيم العمليات خالل التعليم الفعال، فالطالب 
الذي يمتلك مهارات التفكير فوق المعرفي لدير القدرة على الرصبد والتخطيو والتنفيذ في كل خطوة 

 سين كفاءتر األكاديمية.من خطوات عملية التفكير، وتنعكس إيجاًبا على تح
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( أنبر إذا كبان للابة العربيبة أهميبة كبيرة لبدى المتعلمين بصببببببببببببببفبة  3،  2015ويرى )مخلوف،  
عامة في المراحل التعليمية؛ فإنها أكثر أهمية لدى المعاقين بصبريًا، فهي وسبيلة التفاهم والتواصبل  

عر، إلى جانب دورها في لديهم، والتي تسببببببببببهم في التعرف على المجتمق وامتالك أدوات التعامل م
 إشباع حاجاتهم ومتطلباتهم الثقافية والنفسية والعاطفية والروحية. 

( أنر على الرغم من أهمية القراءة والكتابة لدى الطالب ذوي 186،  2013إبراهيم،  )ويذكر 
 اإلعاقة البصبببرية، إال أن اإلعاقة ت ثر على النمو اللاوي لديهم؛ فتبره لديهم مشبببكالت لاوية مما
يترتب علير ضببعف تكيفهم مق البيئة المحيطة بهم، باإلضببافة إلى هيادة الدور التي ت دير الحواس 

 األخرى كالسمق، واللمس؛ حيث يعتمد علير ذو اإلعاقة البصرية في تواصلهم اعتمادًا كليًا. 
( إلى مبدأ الحق الكامل للطالب ذوي اإلعاقة البصبرية  231،  2009الكبيسبي،  )أشبار  كما 

التربية والتعليم مثل المبصبببببببببرين؛ ألنهم يمتلكون االسبببببببببتعدادات والقدرات العقلية والفعلية التي في ب
يمتلكها اإلنسبان المبصبر، ليتم دمجهم في المجتمق لتلهليهم، فاالهتمام بذوي االحتياجات الخاصبة  

 مهمة إنسانية واجتماعية تقضيها ضرورة التقدم العلمي.
التدريب على مهارات التفكير فوق المعرفي مثل دراسبببببببببة  وقد حاولت العديد من الدراسبببببببببات 

(Costa, 2008,20)   والتي توصببببببلت إلى أن التدريب وفق التفكير فوق المعرفي سبببببباعد الطالب
إلى أن  (Tuncer &   Kaysi., 2013,70)توصبببببل على التفكير بصبببببورة أكثر فعالية، وكذلك  

مشببببببببببكالت التي يواجهونها وتطوير الطرق التدريب وفق التفكير فوق المعرفي أسببببببببببهم في تحديد ال
أن التدريب وفق التفكير فوق المعرفي سبببباعد  (Hargrove, 2007, 1) وتوصببببلالسببببليمة لحلها، 

 الطالب على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
 مشكلة البحث:

 يمكن صياغة مشكلة البحث في التسا لين اآلتيين:
التفكير فوق المعرفي فى تنميبة مهبارات القراءة والكتباببة  هبل يوجبد تبلثير للبرنبامج القبائم على   •

بطريقببة "برايببل" لببدى الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيببة الطفولببة المبكرة بمطروح فى القيبباس 
 البعدى؟

هبل يوجبد تبلثير للبرنبامج القبائم على التفكير فوق المعرفي في تنميبة مهبارات القراءة والكتباببة   •
المعلمة بكلية التربية الطفولة المبكرة بمطروح لما بعد االنتهاء    بطريقة "برايل" لدى الطالبة

 من التطبيق بشهر؟
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 هدف البحث:
تنميبببة    يهبببدف البحبببث إلى التحقق من فببباعليبببة برنبببامج قبببائم على التفكير فوق المعرفي في

مهبارات القراءة والكتباببة بطريقبة برايبل لبدى الطبالببة المعلمبة بكليبة التربيبة الطفولبة المبكرة بمطروح  
 والتتبعى بعد مرور شهر. البعديوالكشف عن مدى استمراريتر من خالل القياسين 

 أهمية البحث:
 تتحدد أهمية البحث من خالل األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كما يلتي:

 النظرية: ةأواًل: األهمي
توجير نظر كل من مخططي وواضبببببببببببببعي برامج التربية الخاصبببببببببببببة والدمج والمعلمين إلى  -

االهتمام بفئة التالميذ ذوي اإلعاقة البصببببببرية، ومسبببببباعدتهم في تقديم أنسببببببب البرامج التي  
 مية.تناسب ظروفهم؛ أسوة بايرهم من التالميذ العاديين؛ وأخًذا لمبدأ تكاف  الفرص التعلي

من منطلق المبببادرات التي تحببث عليهببا الببدولببة لتايير النظم والظروف    بحببث ال  التي هببذ يبب -
لوضبق المتعلمين من ذوي الهمم والقدرات الخاصبة في بيئة تعليمية أفضبل للحصبول على  

 خريج ذي كفاءة عالية، ويمكن االنتفاع بكل الطاقات في بناء مجتمق أفضل.
 التطبيقية: ةثانًيا: األهمي

تقديم جلسبببببببات تدريبية قائمة على التفكير فوق المعرفي واسبببببببتراتيجياتر المختلفة بداًل من  -
االعتماد على الطرق التقليدية التي لم تثبت فعاليتها مق فئة المعاقين بصبببببببرًيا في القراءة 

ل مق والكتابة وتكون بمثابة مرشببببد ودليل للمعلمين داخل الفصببببول التعليمية لكيفية التعام
تلك الفئة في التعلم؛ وذلك لضببببببببببببمان مبدأ تكاف  الفرص ومسبببببببببببباواتهم تربويًا مق همالئهم 

 العاديين.
توجر نظر كل من مخططي وواضببعي برامج التربية الخاصببة إلى ما قد تسببفر عنر نتائج   -

الحالي، وغيرها من الدراسببات موضببق االهتمام بفئة التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية،  بحث ال
 بتوصيات يمكن االعتماد عليها أثناء إجراء الدراسات المستقبلية. والخروج

 مصطلحات البحث:
 :Metacognitive Thinkingالتفكير فوق المعرفى 

ا ببببلنبببر: مجموعبببة من ال العقليبببة المعقبببدة والتي   مهبببارات ُيعرَّف التفكير فوق المعرفي إجرائيبببً
دارة التفكير بطريقة تحقق األهداف تتضببببببمن وعي الطالبة المعلمة باألنشببببببطة العقلية والمعرفي ة، واو

التي تسببببعى إليها من خالل اسببببتخدام مهارات التخطيو لرنشببببطة ومراقبتها وضبببببطها أثناء التنفيذ  
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والتقويم البذاتي خالل تجهيههبا للمعلومبات، وسببببببببببببببيتم تبدريبب طبالببات المجموعبة التجريبيبة عليهبا في 
 الجلسات التدريبية في البحث.

 :Reading Skillsمهارة القراءة 
ا بببلنهببا: قببدرة    وتعرف على فهم معبباني  الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيببة للطفولببة المبكرة  إجرائيببً

الكلمات المتشبببببببببابهة والمتضبببببببببادة والاريبة، والتوفيق بين الكلمات لتكوين جملة تامة المعنى، وفهم 
المعنى العام من النص المقروء، والتمييه بين العالقات اللاوية المتشببببببببببابهة والمتناقضببببببببببة، وتقاس  

 )إعداد الباحثة(. تحصل عليها الطالبة المعلمة على اختبار مهارات القراءة التيبالدرجة 
 :Writing Skillsمهارة الكتابة 

ا ببلنهبا: قبدرة الطبالببة المعلمبة بكليبة التربيبة للطفولبة المبكرة على التمييه بين   وتعرف إجرائيبً
همهتي الوصبببببل والقطق، وتوظيف عالمات الترقيم أثناء الكتابة، والكتابة الصبببببحيحة للكلمات التي 

عكس، والتمييه بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء تشبببببببتمل على حروف تنطق وال تكتب وال
آخر الكلمة، والتمييه بين الحروف المتشبببببببابهة في الكتابة، والتعبير بجملة تامة من خالل صبببببببور 

تحصبببل عليها الطالبة   التيمعروضبببة، وكتابة قصبببة قصبببيرة وفق معطيات معينة، وتقاس بالدرجة  
 المعلمة على اختبار مهارات الكتابة )إعداد الباحثة(.

 :Brailleطريقة برايــــل 
يمكن تعريف طريقة برايل بلنها "طريقة أو وسبببببببببببببيلة تسبببببببببببببتخدم للكتابة والقراءة، لكي يتمكن  
وه المكفوفين وضبببعاف البصبببر من الكتابة والقراءة، والتي تقوم على حروف أبجدية على شبببكل رم

 بارهة وظاهرة على الورق ُتمك ِّن المكفوفين من القراءة عن طريق استعمال حاسة اللمس ".
 :البحث محددات

فى تنمية    المعرفيفاعلية برنامج قائم على التفكير فوق   الموضببببببببببببوعي: الكشببببببببببببف عن د ( الح1) 
 القراءة والكتابة بطريقة "برايل" لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.

جامعة مطروح   -تتمثل في الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة البشبببببببببببري:  د ( الح2)
 الفرقة الرابعة. -
  .م2021/2022خالل الفترة الهمنية للعام الدراسي  بحث تم تطبيق إجراءات ال( الحد الهمني: 3)
 جامعة مطروح. -كلية التربية للطفولة المبكرة المكاني: تحددت في اختيار  د ( الح4)
 ( الحد المنهجي: تحددت في استخدام المنهج شبر التجريبي.5)
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 إجراءات البحث:
 أواًل: التصميم التجريبي للبحث:

ر التجريبي بهدف التحقق من فاعلية برنامج قائم على التفكير  الباحثة المنهج شببب اسببتخدمت 
تنميببة مهببارات القراءة والكتبباببة بطريقببة برايبل لبدى الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيبة    فيفوق المعرفي  

 والتتبعى. البعديالطفولة المبكرة بمطروح والكشف عن مدى استمراريتر من خالل القياسين 
 :بحثالمشاركون في الثانيًا: 
 المشاركون في الدراسة االستطالعية:  .1

( طالبة معلمة بالفرقة الرابعة بكلية التربية  23تكونت عينة الدراسبببببببببببببة االسبببببببببببببتطالعية من )
للطفولة المبكرة بمطروح، حيث طبقت الباحثة أدوات الدراسببببببببببة على جميق الطالبات الحاضببببببببببرات  

؛ باري حسبببببببببباب الخصببببببببببائص  2022/  2021الجامعي خالل الفصببببببببببل الدراسببببببببببي الثاني للعام  
 السيكومترية ألدوات البحث.

 المشاركون في الدراسة األساسية: 
طالبة معلمة من بين طالبات الفرقة الرابعة بكلية    (15األسبببباسببببية من ) بحث تكونت عينة ال

ا على  التربيببة للطفولببة المبكرة بمطروح، وتم اختيببارهن بطريقببة عشببببببببببببببوائيببة، وتوهيعهن   عشببببببببببببببوائيببً
( طبالببات،  7( طبالببات، والثبانيبة: ضببببببببببببببابطبة، وعبددهن )8مجموعتين، األولى: تجريبيبة، وعبددهن )

 ةوتم التكاف  بينهما في العمر الهمني ومهارات القراء  ( سبببببببببببنة22 -  21ويتراوح أعمارهن ما بين )
 .والكتابة

 ثالثًا: أدوات البحث: 
 :داد/ الباحثةإع مهارات القراءة بطريقة برايل اختبار - 1

تحدد الهدف من اختبار مهارات القراءة في قياس مهارات القراءة لدى الطالبة المعلمة بكلية  
 التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، ويتطلب ذلك إعداد اختبار في مهارات القراءة.

 خطوات بناء االختبار:
 مر بناء اختبار مهارات القراءة بالخطوات اآلتية:

االطالع على بعي األطر النظرية والدراسببببات السببببابقة المتعلقة بمهارات القراءة وخصببببائص   .1
وسبمات الطالب ذوي اإلعاقة البصبرية، وذلك لتسبتفادة منها في إعداد اختبار مهارات القراءة 

  ؛Wallace, et al. 2004  ؛2004الحببالي، ومن تلببك الببدراسببببببببببببببببات )طعيمببر،    بحببث في ال
Mart, 2012؛  2019خوجة، ؛  2018الديري،   ؛2014نصببببببببببببر،   ؛Apriliana, 2020   ؛

Telaumbanua, 2020.) 
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االسببببببببببتفادة من آراء الخبراء من السببببببببببادة موجهين ومعلمين اللاة العربية واالطالع على كتب  .2
وهارة التربية والتعليم ومناهج اللاة العربية، باإلضبببافة إلى الدراسبببات السبببابقة واالختبارات التي 

ال في إعداد قائمة بمهارات القراءة تمهيًدا لعرضببببببببببببببها على السببببببببببببببادة المحكمين،  اهتمت بالمج
مهارة فهم معنى الكلمة، ومهارة فهم معنى  وبالتالي تضببببمنت القائمة المهارات الرئيسببببة اآلتية:  

 الجملة، ومهارة فهم المعنى من النص القرائي.
 

  برايل:الخصائص السيكومترية الختبار مهارات القراءة بطريقة 
 حساب الصدق: -1

تم حسبببببببببباب صببببببببببدق االختبار بطريقة "صببببببببببدق المحكمين"، حيث تم عري االختبار على 
( محكًما، من السبببببادة األسببببباتذة المتخصبببببصبببببين في اللاة 13مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

ا بتعليمببات توضببببببببببببببح الهببدف من   العربيببة وعلم النفس التربوي، حيببث تم تقببديم االختبببار مسبببببببببببببببوقببً
 استخدامر، وطبيعة العينة التي سوف تطبق عليها.

 ( نسب اتفاق المحكمين على عناصر التحكيم لمفردات اختبار مهارات القراءة1جدول )
 نسب االتفاق  عناصر التحكيم م
 % 11,95 العينةمدى دقة صياغة المفردات ومالءمتها لمستوى   1
 % 54,88 والس ال والبدائل.مدى صحة الصياغة اللاوية للنص القرائي  2
 % 70,91 مدي انتماء الس ال للهدف الذي وضق لقياسر.   3
 % 13,92 التصحيح.مدي صحة إجابة كل س ال عند مطابقتر بمفتاح  4
 % 87,91 متوسو نسب االتفاق 

يتضببببببببح من الجدول السببببببببابق أن أعلى نسبببببببببة اتفاق على عناصببببببببر التحكيم بين المحكمين  
%( ومن ثم بلغ متوسبو نسببة االتفاق    54,88%( وأقل نسببة اتفاق بلات )  11,95وصبلت إلى )

  على معامل صدق مرتفق، وصالحية االختبار للتطبيق. النسبة تدلوهذ   (%87,91بينهم )

 حساب ثبات االختبار:   -3
قامت الباحثة بحساب ثبات اختبار مهارات القراءة بطريقة برايل بطريقة إعادة تطبيق       

 التالي يوضح ثبات المهارات الفرعية والدرجة الكلية لالختبار.( 4)االختبار، والجدول 
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 ( ثبات اختبار القراءة بطريقة إعادة التطبيق 2جدول )
 معامل الثبات  المهارات م
 0,823 الكلمة فهم معنى  1
 0,943 فهم معنى الجملة  2
 0,958 فهم المعنى العام  3

 0,767 الدرجة الكلية
 وصف االختبار في صورته النهائية: 

رئيسبببة ويندرج تحت كل سببب ال رئيس  سبببئلةأمن تسبببعة  االختبار في صبببورتر النهائية  يتكون  
الرابق المهارات السببب ال  لى إول السببب ال األحيث تقيس األسبببئلة من   مجموعة من األسبببئلة الفرعية،
والسبببب ال  ،والسبببب الين الخامس والسببببادس يقيسببببا مهارة فهم معنى الجملة  ،الفرعية لفهم معنى الكلمة

 فهم المعنى العام من النص المقروء(. )مهارة التاسق يقيسمن السابق إلى 

 :الباحثة برايل إعداداختبار مهارات الكتابة بطريقة  – 2
يهببدف االختبببار قيبباس مهببارات الكتببابببة لببدى الطببالبببة المعلمببة بكليببة التربيببة للطفولببة المبكرة 

 .ةكتابال إعداد اختبار في مهارات ، ويتطلب ذلك جامعة مطروح

 االختبار:خطوات بناء 
 مر بناء اختبار مهارات الكتابة بالخطوات اآلتية:

بمهارات الكتابة وخصائص  السابقة المتعلقة    دراسات األطر النظرية والبعي  االطالع على   .1
ة  كتابال مهارات منها في إعداد اختبار وسمات الطالب ذوي اإلعاقة البصرية، وذلك لتستفادة 

 ,Mart  ؛ Wallace, et al. 2004  ؛ 2004)طعيمر،    دراسات ، ومن تلك البحث الحاليفي ال

؛   Apriliana, 2020؛  2019خوجة،  ؛  2018الديري،    ؛ 2014نصر،    ؛2012

Telaumbanua, 2020). 
االستفادة من آراء الخبراء من السادة موجهين ومعلمين اللاة العربية واالطالع على كتب وهارة   .2

التربية والتعليم ومناهج اللاة العربية، باإلضافة إلى الدراسات السابقة واالختبارات التي اهتمت 
 لى السادة المحكمين.بالمجال في إعداد قائمة بمهارات الكتابة تمهيًدا لعرضها ع

 ة بطريقة برايل: كتابمهارات ال ختبارالخصائص السيكومترية ال .3
 حساب الصدق: -1
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حيث تم عري االختبار على تم حسبببببببببباب صببببببببببدق االختبار بطريقة "صببببببببببدق المحكمين"،  
لاة المتخصبببببصبببببين في الالسبببببادة األسببببباتذة  ( محكًما، من  13مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

ا بتعليمببات توضببببببببببببببح الهببدف من  التربوي   وعلم النفس  العربيببة ، حيببث تم تقببديم االختبببار مسبببببببببببببببوقببً
 .استخدامر، وطبيعة العينة التي سوف تطبق عليها

 ن على عناصر التحكيم لمفردات اختبار مهارات الكتابة ( نسب اتفاق المحكمي3جدول )
 نسب االتفاق  عناصر التحكيم م
 % 65,93 العينةمدى دقة صياغة المفردات ومالءمتها لمستوى   1
 % 28,86 مدى صحة الصياغة اللاوية للنص القرائي والس ال والبدائل. 2
 % 73,93 مدي انتماء الس ال للهدف الذي وضق لقياسر.   3
 % 38,91 التصحيح.مدي صحة إجابة كل س ال عند مطابقتر بمفتاح  4
 % 26,91 متوسو نسب االتفاق 

يتضببببببببح من الجدول السببببببببابق أن أعلى نسبببببببببة اتفاق على عناصببببببببر التحكيم بين المحكمين  
%( ومن ثم بلغ متوسبو نسببة االتفاق    28,86%( وأقل نسببة اتفاق بلات )  73,93وصبلت إلى )

  على معامل صدق مرتفق، وصالحية االختبار للتطبيق. النسبة تدلوهذ   (%26,91بينهم )

    حساب ثبات االختبار:   -3

بطريقة إعادة تطبيق االختبار، والجدول   كتابةقامت الباحثة بحسبباب ثبات اختبار مهارات ال
 فرعية والدرجة الكلية لالختبار.التالي يوضح ثبات المهارات ال( 9)

 ة بطريقة إعادة التطبيق كتاب( ثبات اختبار ال4)جدول 
 معامل الثبات المهارات م
 0,787 التمييه بين "ال" الشمسية والقمرية -1
 0,827 التمييه الصحيح بين الحروف التي تكتب وال تنطق والعكس -2
 0,958 المربوطةالتمييه بين التاء المفتوحة والتاء  -3
 0,978 التعبير الكتابي على مستوى الكلمات  -4
 0,789 يقيس التعبير الكتابي على مستوى الجمل -5
 0,868 التعبير الكتابي بالنظر للصورة -6
 0,657 يقيس التعبير الكتابي على مستوى األفكار -7
 0,877 الدرجة الكلية 
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اختبار   كل مهارة من مهارات أن معامالت الثبات مرتفعة في  السبببببببابقجدول  اليتضبببببببح من  
 مما يدعو إلى الثقة في نتائج االختبار.  ،وفي الدرجة الكليةمهارات الكتابة 

 : ختبار في صورته النهائيةوصف اال
رئيسبببة ويندرج تحت كل سببب ال رئيس  سبببئلةأمن سببببعة  االختبار في صبببورتر النهائية  يتكون  

السبببببب ال األول: يقيس مهارة التمييه بين "ال" الشببببببمسببببببية والقمرية،   مجموعة من األسببببببئلة الفرعية،
والسبب ال الثاني: يقيس مهارة التمييه الصببحيح بين الحروف التي تكتب وال تنطق والعكس، السبب ال 

بوطة، والسببببببببببببب ال الرابق: يقيس التعبير الكتابي  الثالث: يقيس التمييه بين التاء المفتوحة والتاء المر 
على مسببببببببتوى الكلمات، السبببببببب ال الخامس: يقيس التعبير الكتابي على مسببببببببتوى الجمل، السبببببببب ال 
السببببببببادس يقيس: التعبير الكتابي بالنظر للصببببببببورة، السبببببببب ال السببببببببابق: يقيس التعبير الكتابي على  

 مستوى األفكار.

 :إعداد/ الباحثة تفكير فوق المعرفيقائم على الالتدريبي البرنامج ال – 3

 الهدف العام من التدريب:
يتحبدد الهبدف العبام في تبدريبب الطبالببات على التفكير فوق المعرفي وأثر  في تنميبة مهبارات 

 القراءة والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية الطفولة المبكرة جامعة مطروح.

 ا:وتفسيره اومناقشته بحثنتائج ال
اإلحصبببببائية  األسببببباليب    وعري ، بحث بعد االنتهاء من إجراءات التطبيق الميداني ألدوات ال

ها  تالنتائج وناقشببب  فسبببرت الباحثةالحالي،   بحث المسبببتخدمة والمناسببببة للتحقق من صبببحة فروي ال
المشبباركين، وأسببلوب ، وخصببائص  السببابقة  دراسببات وال  بحث األسبباسببية لل  النظرية  في ضببوء المفاهيم

، المقترحة بحوث الفصبببببل بتقديم بعي التوصبببببيات وال  مت تتخا، ثم  التدريب على البرنامج التدريبي
 وفيما يلتي عري النتائج التي تم التوصل إليها.

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب أواًل: نتائج الفرض األول والذي ينص على أنه: "
التجريب  المجموعتين  التطبيق  درجات  في  برايل  بطريقة  القراءة  مهارات  اختبار  في  والضابطة  ية 
والختبار صحة هذا الفري استخدمت الباحثة اختبار )مان  ،  التجريبية"  البعدي لصالح المجموعة

ويتني( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي؛ والجدول التالي  
 يوضح تلك النتائج:
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( داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 5جدول )

 برايل  القراءة بطريقةالتطبيق البعدي الختبار مهارات 

المهار
 ات  

المجموعا
 ت 

العد
 د

المتوس
 ط

االنحر 
اف  

 المعياري 

متوسط 
 الرتب 

مجمو 
ع 

 الرتب

U* Z* 
مستو

ى 
 الداللة 

حجم 
التأثي 

ــم ر ــهـــــ  فـــــ
ــى  ــنـ ــعـ مـ

 كلمةال

 28 4 2,75 9,71 7 ضابطة   
00
0 

3,3
0 

0.01 
1 

كبير  
 جًدا 

 92 11,5 1,12 15,12 8 تجريبية

ــم  ــهـــــ فـــــ
ــى  ــنـ ــعـ مـ

 الجملة

 33,5 4,79 1,71 6,57 7 ضابطة   
5,5 

2,6
2 

0.01 
1 

كبير  
 جًدا 

 تجريبية
8 

9,62 1,76 10,8
1 

86,5 

ــم  ــهـــــ فـــــ
الــمــعــنــى  

 العام

 28,5 4,07 1,39 7,42 7 ضابطة
5 

3,2
0 

0.09 
1 

كبير  
 جًدا 

 تجريبية
8 

12,12 1,24 11,4
4 

91,5 

الدرجة  

 الكلية 

 28 4 4,57 23,71 7 ضابطة   
00
0 

3,2
5 

0.01 
1 

كبير  
 جًدا 

 92 11,5 1,55 36,87 8 تجريبية

 8=  2، و ن7=  1عند درجة حرية ن  28الجدولية =  (u)قيمة *

( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  Uالسابق أن قيمة )   يتضح من الجدول
( وهى قيم أقل من قيمتها الجدولية 000،  5،  5,5،  000في القياس البعدي بلات على الترتيب )

مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( في القياس  
( السابق يشير إلى أن متوسو  11البعدي، وهذ  الفروق لصالح متوسو الرتب األعلى، والجدول )
التجريبية أعلى من متوسو رتب درجات  المجموعة  ي كد    رتب درجات  المجموعة الضابطة مما 

تنمية مهارات القراءة بطريقة برايل لدى طالب المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بفروق  
 دالة إحصائًيا.  

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب  ثانًيا: نتائج الفرض الثاني والذي ينص على أنه: "  
في والضابطة  التجريبية  المجموعتين  التطبيق    درجات  في  برايل  بطريقة  الكتابة  مهارات  اختبار 

والختبار صحة هذا الفري استخدمت الباحثة اختبار )مان  "،  البعدي لصالح المجموعة التجريبية
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ويتني( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي؛ والجدول التالي  
 يوضح تلك النتائج:

داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  ( 6جدول )
 البعدي الختبار مهارات الكتابة بطريقة برايل 

 8=  2ون ،  7=  1عند درجة حرية ن   28الجدولية =   (u)*قيمة 

( لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  Uالسابق أن قيمة )   يتضح من الجدول
في القياس البعدي أقل من قيمتها الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  
المجموعتين )التجريبية والضابطة( في القياس البعدي، وهذ  الفروق لصالح متوسو الرتب األعلى،  

لى أن متوسو رتب درجات المجموعة التجريبية أعلى من  ( السابق يشير إ13لجدول )بالرجوع لو 
متوسو رتب درجات المجموعة الضابطة مما ي كد تنمية مهارات الكتابة بطريقة برايل لدى طالب  

 المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة بفروق دالة إحصائًيا.  

 العدد المجموعات   المهارات  
متوسط  

 الرتب  

مجموع  

 الرتب
U* Z* 

مستوى  

 الداللة 

حجم  

 التأثير 

 التمييز بين )أل(
 30 4,29 7 ضابطة   

2 3,06 0.01 
1 

 90 11,25 8 تجريبية كبير جدًا

 التمييز بين الحروف 
 37,5 5,36 7 ضابطة   

9,5 2,19 0.01 
1 

 82,5 10,31 8 تجريبية كبير جدًا

 التمييز التاء 
 32 4,57 7 ضابطة 

4 2,88 0.01 
1 

 88 11 8 تجريبية كبير جدًا

 التعبير الكتابي كلمات 
 34 4,86 7 ضابطة   

6 2,69 0.01 
1 

 86 10,75 8 تجريبية كبير جدًا

 بير الكتابي جمل التع
 30 4,29 7 ضابطة   

2 3,04 0.01 
1 

 90 11,25 8 ةتجريبي  كبير جدًا

 التعبير الكتابي صور 
 28 4 7 ضابطة   

000 3,29 0.01 
1 

 92 11,50 8 ةتجريبي  كبير جدًا

 التعبير الكتابي أفكار 
 28 4 7 ضابطة   

000 3,38 0.01 
1 

 92 11,50 8 ةتجريبي  كبير جدًا

 جة الكلية الدر
 28 4 7 ضابطة   

000 3,28 0.01 
1 

 92 11,50 8 ةتجريبي  كبير جدًا
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إحصائًيا بين متوسطي رتب   توجد فروق دالةثالًثا: نتائج الفرض الثالث والذي ينص على أنه: "
   برايل في التطبيقين البعدي والتتبعي"   القراءة بطريقةدرجات المجموعة التجريبية في اختبار مهارات  

المتوسطات  الباحثة اختبار )ويلكوكسون( لحساب  الفري استخدمت  والختبار صحة هذا 
للفروق بين التطبيقين    (Z)الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة  

تي والدرجة الكلية، والجدول اآلمهارات القراءة بطريقة برايل  للمجموعة التجريبية في  البعدي والتتبعي  
 يوضح تلك النتائج.

( نتائج اختبار )ويلكوكسون( للفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين  7جدول )
 . برايل القراءة بطريقةفي اختبار مهارات البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 

 التطبيقين  المهارات 
االنحراف  المتوسو 

 المعياري 
متوسو   الرتب

 الرتب 
مجموع  
 الرتب

قيمة 
*Z 

مستوى 
 الداللة 

معنى   فهم 
 الكلمة

 10,50 3,50 سالبة 1,12 15,12 البعدي
0,632 

0,527 
 17,50 4,38 موجبة 1,50 15,37 التتبعي  غير دالة 

معنى   فهم 
 الجملة

 5 2,50 سالبة 1,76 9,62 البعدي
0,707 

0.480 
 10 3,33 موجبة 1,24 9,87 التتبعي  غير دالة 

المعنى   فهم
 العام 

 10,50 3,50 سالبة 1,24 12,12 البعدي
0,00 

1.00 
 10,50 3,50 موجبة 1,72 12,12 التتبعي  غير دالة 

الدرجة  
 الكلية 

 10,50 3,50 سالبة 1,55 36,87 البعدي
0,602 

0.547 
 17,50 4,38 موجبة 2,66 37,37 التتبعي  غير دالة 

 3,01( = 0,01وعند )  ، 2,16( =  0,05( وعند مستوى داللة )7الجدولية عند درجة حرية )  (Z)*قيمة 

لمعرفة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي غير    (Z)أن قيمة    الجدول السابقيتضح من  
 دالة إحصائًيا مما يشير إلى عدم وجود فروق بين القياسين البعدي والتتبعي. 

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب الرابع والذي ينص على أنه: "رابًعا: نتائج الفرض  
   درجات المجموعة التجريبية في اختبار مهارات الكتابة بطريقة برايل في التطبيقين البعدي والتتبعي" 

المتوسطات  الباحثة اختبار )ويلكوكسون( لحساب  الفري استخدمت  والختبار صحة هذا 
للفروق بين التطبيقين    (Z)لمعيارية ومتوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة  الحسابية واالنحرافات ا



 أمساء نتعيأ/                                                                                              املعريف فوق التفكري على قائم برنامج فاعلية
 

 -  93 -                           م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

والتتبعي   التجريبية في  البعدي  بطريقةمهارات  للمجموعة  والجدول  برايل    الكتابة  الكلية،  والدرجة 
 اآلتي يوضح تلك النتائج. 

( نتائج اختبار )ويلكوكسون( للفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقين  8جدول )
 . في اختبار مهارات الكتابة بطريقة برايلبعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية ال

 التطبيقين   المهارات 
االنبببحبببراف  المتوسو

 المعياري 
متوسبو   الرتب

 الرتب 
مجموع  
 الرتب

قببببببيببببببمبببببببة  
*Z 

مسببببببببببببببببببتبببببوى 
 الداللة

ببببيبببن  البببتبببمبببيبببيبببه 
 )أل(

 12 4 سالبة 0,834 10,12 البعدي
0,333 

0,739  
 9 3 موجبة 0,534 10 التتبعي غير دالة

ببببيبببن   البببتبببمبببيبببيبببه
 الحروف

 5 2,5 سالبة 1,06 5 البعدي
0,00 

 غير دالة 1
 5 2,5 موجبة 0,534 5 التتبعي

 التمييه التاء
 1,5 1,5 سالبة 0,640 5,12 البعدي

0,00 
 غير دالة 1

 15 1,5 موجبة 0,353 5,12 التتبعي
التعبير الكتبببابي 

 كلمات
 1,5 1,5 سالبة 1,16 6,25 البعدي

0,816 
0,414  
 4,5 2,25 موجبة 0,755 6,50 التتبعي غير دالة

التعبير الكتبببابي 
 جمل

 10 3,33 سالبة 1,12 8,87 البعدي
0,680 

0,496  
 5 2,50 موجبة 0,925 8,50 التتبعي غير دالة

التعبير الكتبببابي 
 صور

 00 00 سالبة 0,886 7,25 البعدي
1,73 

غبيبر    0,83
 6 2 موجبة 0,916 7,62 التتبعي دالة

التعبير الكتبببابي 
 أفكار

 2 2 سالبة 0,462 5,25 البعدي
0,577 

0,564  
 4 2 موجبة 0,744 5,37 التتبعي غير دالة

 الدرجة الكلية
 16,5 4,13 سالبة 1,88 47,87 البعدي

0,212 
0,832  
 19,5 4,88 موجبة 1,88 48,12 التتبعي غير دالة

لمعرفة الفروق بين البعدي والتتبعي في مهارات   (Z)أن قيمة  يتضح من الجدول السابق  
الكتابة بطريقة برايل والدرجة الكلية غير دالة إحصائًيا مما يشير إلى عدم وجود فروق بين القياسين  

 البعدي والتتبعي.  

 : ومناقشتها تفسير النتائج

ال نتائج  أنر    بحث توصلت  درجات " إلى  رتب  متوسطي  بين  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 
القراءة   مهارات  اختبار  في  والضابطة  التجريبية  بطريقةالمجموعتين  التطبيق    والكتابة  في  برايل 

فروق دالة إحصائًيا بين    كما توصلت النتائج إلى عدم وجود البعدي لصالح المجموعة التجريبية،  
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في اختبار مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل في  متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية  
 " التطبيقين البعدي والتتبعي

نتائج بعي الدراسات والبحوث عن دور استراتيجيات التفكير    النتيجة السابقة تتفق مق و  
  ؛ 2006  ة،عطي)فوق المعرفي في تنمية القراءة والفهم القرائي لدى المتعلمين مثل دراسة كل من  

عيسى، ماجد عثمان    ؛(2012،  األحمدي؛  2011،  المخهومي  ؛2009،الاامدي؛  2009،  العذيقي
  ؛ 2014،  حمد ؛ أ 2013،  نهابة؛  2013،  ؛ الاامدي 2012،  الشهري (.  2017)السيد  وخليفة، وليد  

الحق وعبد  هراع،  2016،  صومين  استراتيجيات  و   ،(2017؛  فعالية  إلى  نتائجهم  توصلت  التي 
لى  مهارات اللاة العربية  تنمية  التفكير فوق المعرفي في   القراءة ومهارات    ة مهارات تنميبوجر عام، واو

ن  ألى إشارت تلك الدراسات أكما بوجر خاص، الفهم القرائي والقراءة االبداعية واالستيعاب القرائي 
استراتيجيات التفكير فوق المعرفي مهمة في تدريس القراءة وتحسين الفهم القرائي ويمكن استخدامها  

 . لى الجامعةإبتدائية وفي مختلف المراحل التعليمية من اال الطالب ذوي الفئات الخاصةمق 

 :بحثتوصيات ال
 توصيات اآلتية: تقديم ال ةمكن للباحثأالحالي؛  بحث في ضوء ما توصلت إلير نتائج ال    
عقد دورات تدريبية لمعلمات كلية التربية للطفولة المبكرة لتدريبهم على كيفية إعداد ضرورة   -

لرطفال   التدريس  من  يتمكنوا  لكي  برايل  بطريقة  والكتابة  القراءة  مهارات  لتنمية  برنامج 
 المكفوفين. 

ت القراءة والكتابة بطريقة  المبادرة في حضور الدورات التدريبية المرتبطة بكيفية تدريس مهارا -
 برايل لدى المعلمات المختصين بالتدريس لمرحلة رياي األطفال خاصة للمكفوفين. 

تعليم طالب  - بداًل من طريقة االلقاء خالل  المعرفي  التفكير فوق  ضرورة االعتماد على 
 الجامعة، مما ينمي لديهم قدرات عقلية عليا تساعدهم في حل مشكالتهم األكاديمية.  

جير أنظار المهتمين بمصممي البرامج اإللكترونية مراعاة الطالب المكفوفين في تبسيو  تو  -
البرامج حتى يتسنى لهم استخدامها بسهولة دون حدوث فجوة تعليمية بينهم وبين أقرانهم  

 األسوياء. 
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  السادس البحث

  في اإليجابي التفكير مهارات على قائم  إرشادي برنامج فعالية
 بمطروح  األطفال رياض معلمات لدى  المهنية الضغوط حدة خفض

 إعداد  
 قبيصي  كمال طلعت   
 الشريف باألزهر عربية لغة موجه 

 ه دكتورا  باحث  
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مهارات التفكير اإليجابي في خفض حدة الضغوط المهنية فعالية برنامج إرشادي قائم على 
 لدى معلمات رياض األطفال بمطروح 

 

  بحث:ال ستخلصم
خ ض حااد    فم  اإل جااام قااا ع ع م مرااارات الت ك ر    إرشااااااااااااااااد :" فعاااليااة مر ااام     عنوان البحثث

الضااااااااااااااغوم المر ياة لادط مع ماات ريااض األل اال "رهادل البحاث إلم التعرل ع م فعاالياة مر اام   
فم خ ض حد  الضاغوم المر ية لدط مع مات رياض   اإل جام قا ع ع م مرارات الت ك ر    إرشااد 

فم خ ض حااد    اإل جااام قااا ع ع م مرااارات الت ك ر    إرشاااااااااااااااااد األل ااال وتيويع فعاااليااة مر ااام   
مع مة م  مع مات رياض   30م المر ية لدط مع مات رياض األل ال رالمشاااااااااااااركو  : الضااااااااااااغو 

بمجمع مدارس أمم بكر الصاااااااااد ي ابمتدا ية بمتو ااااااااا  عمر   الروي ماألل ال مروضاااااااااة الشااااااااار د 
قااا ع ع م    إرشااااااااااااااااد ( عااامااا رأدوات البحااث : مر ااام   2.29)  معيااار  (عااامااا وا حرال  31.46)

البااااحاااث (رمييااااس الضااااااااااااااغوم المر ياااة لااادط مع ماااات ريااااض )اعاااداد اإل جاااام مراااارات الت ك ر  
م رد  موزعة ع م ثالث محاور ر الم ر  الم اااااتخدع 60األل ال)اعداد الباحث ( والذط تكو  م   

الواحد  راأل اااااال ص ابحصاااااا ية معام    المجموعةبا اااااتخداع تصاااااميع    التجريم هو الم ر   شااااابه  
ا   البحث :وجود فروق م   متو ااااااالم درجات ارتبام م ر اااااااو  واختبار ت ل مجموعة الواحد  ر ت

ر عدع وجود فروق دالة البعد لميياس الضااااغوم المر ية لصااااال  اليياس   والبعد   اليم  الييا اااا    
والتتبعم ر وقد أوصاام  الباحث بضاارور   اهتماع   البعد احصااا يا م   متو االم درجات الييا اا    

لر  وتح اااا      التربو   ال متح اااا   الم ا  اليا م   ع م امر ورعاية وتدريص مع مات رياض ابل
اوضااااعر  وتزويد الم  ة الصااا ية بالو اااا   التع يمية الالزمة لممار اااة اب شااالة روعيد  دوات م   

 قم  ابخصا     فم المدارس والعام    بيصور الثيافة تت اول أهمية الرام  ابرشادية

 

 وم المر يةالضغ - اإل جام " مرارات الت ك ر :المفتاحيةالكلمات  
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Effectiveness of a counseling program Based on Positive 

Thinking Skills to Reduce Vocational Pressures of 

Kindergarten Teachers in Matrouh 

Abstract : 

The objective of the research is to identify the effectiveness of an 

educational program based on the skills of positive thinking in reducing 

the stress of professional kindergarten teachers and evaluating the 

effectiveness of an existing program. On the skills of positive thinking in 

reducing the pressure of the professional kindergarten teachers, 

participants: 30 kindergarten teachers in the kindergarten of the Martyr 

Roweni School Complex Abi Bakr al-Siddiq primary with an average age 

of (31.46) years and a standard deviation (2.29) years, search tools: On his 

behalf (The preparation / researcher), a measure of the professional 

pressures of kindergarten teachers (preparation / researcher), which 

consists of 60 items distributed in three axes. The approach used is the 

semi-empirical approach using the design of the single group, statistical 

methods. , The results of the search: the existence of differences between 

the average scores of the tribal and the barometer for the scale of 

professional pressure for the benefit of distance measurement, the absence 

of differences statistically significant between the average distance and 

follow-up measurements, the researcher recommended the need to take 

care of administrators and care and training kindergarten teachers The 

educational climate for them and improve their situation and provide the 

classroom environment with the necessary educational means to conduct 

activities, and hold seminars by specialists in schools and workers in the 

cultural palaces on the importance of extension programs 

 

Keywords: Positive Thinking Skills - Professional Stress 
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 :الدراسةمقدمة 
األل ال ه  مربيات محترفات ف  مجال التربية لألل ال ف  مرح ة ما قم   إ  مع مات رياض  

المدر ة ابمتدا يةر وتعم  ع م حماية وتربية األل ال ورعا ترع الرعاية الصحية ال  يمةر وُت رع  
 بيدر كم ر ف  ت مية شخصية الل   ت ميًة شام ًة ج مًيا وعي ًيا وا  عالًيا ولغوًيا و  وكًيا. 

الضغوم   لرا إ   تتعرض  والت   المر ية بص ة خاصة  والضغوم  الحياتية بص ة عامةر 
مع مات رياض األل ال مت وعة ومتعدد  م  العم  والحيا  واأل ر ر فال مد أ  يكو  ه اك بعض 

 األ ال ص الت  ت تخدمرا مع مة رياض األل ال ف  مواجرة ضغوم الحيا .  

دوًرا مرًما ف   عاد  يحييرا ف  حياته    والت ك ر اإل جام    عص  الت   اإل  ا  وا  جازاته 
الذ   إلم حيا  وصحة أفض  لإل  ا   ييود  إدار  الضغومر وبالتال   العم ية. فرو ي اعد ع م 
يمار ه فالمد أ   جع  لمع مة رياض األل ال  ظر  إ جامية تجاه الحيا  الت  تعيشرار وبمد أ  

رات ع م ذلكر وتكو  ه اك حرية ل ل   حتم  تكو  التربية إ جامية ل ل   م  خالل مع مات قاد 
 يكتشف م   ه الم اهيع والحيا ير وبرذا تتع عم ية التع ع. 

ما  ت ااع به هذا العصاار م  صااراعات واضاالرابات وتوترات وضااغوم حياتيه ومر يه ترتص ع  را  
صااااااااااراعات داخ يه وت ث رات ع م مع مات رياض األل ال ف  حياتر  المر ية والمعيشاااااااااايةر وذلك 
 ؤثر ع م حيااتر  التع يمياة باال اااااااااااااا اص وعادع ابهتمااع بااألل اال ف  ريااض األل اال وباذلاك هؤب   
األل ال يكو و  عرضاة لعدع التع يع ب  الم ا ولة ع رع لد را مشاكالت حياتيه ومر يه مت وعة ما 

 .(101ر 2005م   ابغتراص وتغ ر م  ة المعيشة والمكا  الدرا  . )فوقيه ح   رضوا ر 

( إ  ابرشاد 2015؛ رياض  ا   العا مم ر2010  م  )صال  ح   أحمد ر رط ك 
تال ع قدراته وامكا اته    الت المر ة    ع م اختيار المر   ييوع ع م م اعد  ال رد    ف  المجالال      

واتجاهاته مما ي اعد ع م توافيه ال     والمر   كما ي اعده ع م تيم  صور  ذاته بشك  متكام   
ظرار مراراته  ومال ع فم ع الع العم  م  خالل تح    عالقاته مع الزمال  والتيدع فم وظي ته وا 

 متعدد .وقدراته فم ا شلة 

  2003عمد ال تاح خ ي ات وعماد زغ ولر  2000تشاااااا ر ك  م )وهف م  ع   اليحلا   ر      
  إيما   ؛2010؛ ع وا    عيمة ر2011 ااوزا   و ااف أمو ال ضاا  ر ؛  2003؛ ضااال عواد ثامت ر
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( إلم ا  الضااااااغوم المر ية لدط   2013؛ فالمة عمد الرحيع ال واي ااااااة ر  2013عباس الخ ال ر 
المع م   بصاااا ة عامة ولدط مع مات رياض األل ال بصاااا ة خاصااااة  تعمر ع  حالة م  ابجراد 
العي   والج ااااااام  تحدث  ت جة الي ي أو اب زعاو أو لعوام  عدع الرضاااااااا الوظي   مث  :ابجبار  

ر زياد   اااااااااااااعات العم  ر العم  فم غ ر مجال التخصاااااااااااا  ر األ ااااااااااااال ص ابدارية ع م العم   
الصاارمة ر عدع تيد ر مجرود العام    ر ا خ اض المردود الماد  ر ويكو  له  تا    ا مية تظرر  

 ف  الت خر ع  العم  ر ا خ اض الدافعية والعزلة . 

( الوك    احمد  درا ة   د  أ     وع م   Wongsh (2012)ودرا ة    (2010أكدت  تا   
وصراعاتهر ضغولهر  التح   ف  الجوا ص ال   ية ل شخ  المضغوم مر يًا ت اعده ف  خ ض  

الجوا ص اإل جامية ف    ع م  بال  سر والترك زالذات والثية    والت اؤلر وتحي ياألم ر  مث     ومشكالته
وقوع ال رد   شخصية ال رد والت  تعم  ف  الوقت    ه كحا   صد أو مضادات ح وية لميعية ضد 

جوا ص ال جاح    ع مأ  الت ك ر اإل جام  ي اعد ف  الترك ز    ع م وأكدت ابضلراصر  ف  مراث   
 ال ش .جوا ص  ع ممدًب ع  الترك ز  

مرار  حد ث الذات اإل جام   -ويعتمد الت ك ر اإل جام  ع   ا تخداع عد  مرارات م را:
مث  الدرا ات  م   العد د  أهم ترا  ع    أكدت   Kendall &Howard   (2005)درا ة    والت  

&Hays ( ودرا ة  Burnett( 2006  ح ث إ را تعمر ع  الحوارات العي ية الت   جريرا ال رد
متباحثا م   أفكاره وق اعاته ليحدد م  خاللرا موقعه وم تو  قدرته ع   ح  مشك ه مع  ه ف   

الترك  روما  جص  عم ه  ع يه  ما  إل   توج ره  روكذلك  الراه   التوقع  الوقت  رومرار   ع يه  ز 
والت    إحدط وه     Positive Expectation Skillاإل جام ؛ المرمة  اإل جام   الت ك ر  مرارات 

أظررت فعال ترا ف  ت مية بعض الخصا   ال   ية مث  )الثية بال  س روالت اؤل ركما ف  درا ة  
  .(2001 امر جم   رضوا  )

 : مشكلة الدراسة 

الباحث ف  احدط مدارس ابمتدا ية الم حي مرا فم   س المم م إحدط   خالل عم م      
ما ييم  به م  جرد ممذول األل ال و تك ف مرا مع مة رياض    الت رياض األل ال ومتابعته ل مراع  

وبعد ذلك لك     رف  التعام  مع هؤب  األل ال ف  المداية ع د ا تيبالرع ف  مداية العاع الدرا  
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وه اك ت اوتًا    كم رًارج وس ف  الياعة وي مع ويليع المع مة ك  ذلك  تل ص مجرودًا   تعود الل   ال
   وات الخمر (.  – الع م رياض األل ال م  ح ث )المؤه   م   مع مات 

درا ة عد ا  مارد جمر ) توص ت  الت ك ر  2016وقد  م    ارتبالية  إلم وجود عالقة   )
م  ما   المع م  رلدط  والروح ( الد   اب  اد –ك ة وأ ال ص مواجرة الضغوم )ح  المش اإل جام 

  اإل جام  ( إلم وجود عالقة م   عادات العي  والت ك ر  2017توص ت درا ة ماجد  محمد ع م )
مع مات رياض   درا ة    األل الرلدط  أكدت  ال تار  Chang   (2004وقد  عمد  أحالع  ودرا ة   )

  ع م اعتبار التدريص    ( ع م 2007) اظع  وع   مرد  ك   (ر ودرا ة مدر محمد األ صار ر2011)
 ي اعد ف  تح   حالة المع مات.   اإل جام مرار  التوقع اإل جام  كإحدط مرارات الت ك ر 

والت    -ف  حدود ع ع الباحث  -الدرا ات والبحوث ال ابية وخاصة العربية ق ة ف  وتوجد 
صا فيما  تع ي مإعداد مرام   خصي  األل الرت اولت تخ  ف الضغوم المر ية لدط مع مات رياض  

 معرف    إرشاد توص ت إلم فعالية مر ام     الت  (  2017ارشادية كدرا ة  جال  عمد العزيز محمد )
 األل ال. فم تخ  ف الضغوم ال   ية لدط مع مات رياض    وك 

وهذا ما دعا الباحث ل يياع بمث  هذا البحثر محاولة لخ ض حد  الضغوم المر ية لدط 
 ض األل ال بملروح م  خالل مر ام  إرشاد  قا ع ع م مرارات الت ك ر اإل جام . مع مات ريا

 : ومن هنا تتلخص مشكلة البحث الحالي في األسئلة األتية     

ما فعالية مر ام  إرشاد  قا ع ع م مرارات الت ك ر اإل جام  ف  خ ض حد  الضغوم المر ية    1س
 لدط مع مات رياض األل ال بملروح؟ 

ا    2س حد   ما  خ ض  ف   اإل جام   الت ك ر  مرارات  ع م  قا ع  إرشاد   مر ام   فعالية  تمرارية 
 الضغوم المر ية لدط مع مات رياض األل ال بملروح؟ 

 أهداف الدراسة 

خ ض حد  الضغوم    التعرل ع م فعالية مر ام  إرشاد  قا ع ع م مرارات الت ك ر اإل جام  فم-1
 المر ية لدط مع مات رياض األل ال بملروح. 
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رياض األل ال بملروح ف  الضغوم المر ية باختالل العمر   م   مع مات الكشف ع  ال روق    -2
 الزم   و  وات الخمر  والمؤه  التع يم .  

المر ام   - 3 خ   تيويع  ف   فعال ته  ف   اإل جام   الت ك ر  مرارات  ع م  اليا ع  ض حد   اإلرشاد  
 الضغوم المر ية لدط مع مات رياض األل ال. 

 أهمية الدراسة 

 لدراسةلاألهمية النظرية -1

ت مثي أهمية البحث م  أهمية الموضوعات الت   ت اولرا وه  مرارات الت ك ر اإل جام  والت   1- 1
وهو تيار حد ث ف  مجال   رPositive Psychologyتعد م  موضوعات ع ع ال  س اإل جام 

 ل  سر والذ   رتع بالجوا ص اإل جامية ف    وك اإل  ا . ع ع ا

ي تمد البحث الحال  أهم ته م  أهمية موضوع مواجرة الضغومر وخاصة الضغوم المر ية  2- 1
 لدط مع مات رياض األل ال بملروح. 

اإل جام   إثرا  المكتبة التربوية وال   ية بمتغ رات حد ثة وخاصة فيما  تع ي باتجاه ع ع ال  س  3- 1
 كموضوع مرارات الت ك ر اإل جام . 

 لدراسةلاألهمية التطبيقية  -2

ل ت أ ظار العام    والمتخصص   ف  م دا  رياض األل ال إلم اب ت اد  م  هذا المر ام   -1- 2
لدط   المر ية  الضغوم  اإل جام  ف  خ ض حد   الت ك ر  واليا ع ع م مرارات  الميترح  اإلرشاد  

 ل ال بملروح.مع مات رياض األ

 إعداد وتصميع ميياس ل ضغوم المر ية لدط مع مات رياض األل ال بملروح. 2- 2

رياض األل ال ل كشف ع  مدط    وتدريص مع مات توجيه  ظر اليا م   ع م امر ورعاية  3  - 2
   م  رما.ش وع الضغوم المر ية والمدر ية وم توط األدا  والعالقة 
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 المفاهيم االجرائية مصطلحات الدراسة 

 برنامج إرشادي قائم على مهارات التفكير اإليجابي:  -1

يعرل أجرا يا ع م أ ه هو مجموعة م ظمة ومخللة م  الج  ات اإلرشادية اليا مة ع م  
الرضا    بعض  اإل جام ر  التوقع  ومرار   اإل جام ر  الذات  حد ث  مث   اإل جام   الت ك ر  مرارات 

الوظي  ر م تخدًما بعض ال  يات كالتعزيز وال مذجة والحث واإلق اع وتعد   األفكار الالعيال ية 
خ ض   إلم أفكار عيال يةر وتعد   األحاد ث الذاتية ال  مية إلم أحاد ث ذاتية إ جامية؛ وذلك مردل

 حد  الضغوم المر ية لدط مع مات رياض األل ال بملروح.  

 :الضغوط المهنية  -2

تتعرض لرا   الت "مجموعة م  الظرول واألحداث الضاغلة  تعرل أجرا يا ع م أ را   
تتمث  فم العالقة بالرؤ ا  والعالقات الشخصية   والت مع مات رياض األل ال فم محي  العم   

ت مص لر   و  توافي  والت م  ية و ابمكا يات المادية  والت مية المر ية مع الزميالت والظرول ال
ر  األكاديمية  ال احية  م   ع  ر    مما  ؤثر  ال ع ية  وامكا ياتر   إليه  ل وصول  يلمح   ما    م   

واأل ال ص    راب  عالية ت ك   الت وابجتماعية  م   ل تخ    األل ال  رياض  مع مات  ت تخدمرا 
ُتياس إجرا ًيا م  خالل الدرجة الك ية الت  تحص  ع  را مع مة رياض األل ال  وه  كما  الضغوم"

 بملروح ف  الميياس الُمعد لذلك. 

 محددات الدراسة 

 : وتتمث  ف  مع مات رياض األل ال مإحدط مدارس ملروح.حدود بشرية -1

   2018  : وتتمث  ف  تلم ي البحث خالل ال ص  الدرا   الثا   ل عاع الدراحدود زمنية  -2
 وتع تلم ي المر ام  اإلرشاد  اليا ع ع م مرارات الت ك ر اإل جام  لمد  شرري . 2019

: وتتمث  ف  تلم ي البحث ف  روضة الشر د الروي م بمجمع مدارس أمم بكر حدود مكانية  -3
 الصد ي ابمتدا ية ملروح. 
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ر اإل جام  حد ث  : و ول ييتصر البحث الحال  ع م بعض مرارات الت ك حدود موضوعية -4
 الذات اإل جام ر والتوقع اإل جام  )الت اؤل(ر والرضا الوظي   واإل تاجية. 

 منهج الدراسة 

 الواحد .الم ر  شبه التجريم  ذ  تصميع المجموعة                   

( مع مة م  مع مات رياض األل ال مروضة الشر د الروي م بمجمع  30ف  )  المشاركون: تمثلت
وم  مخت ف المؤهالت التع يمية    مخت  ةرم  أعمار زم ية    ابمتدا يةرمم بكر الصد ي  مدارس أ

  واتر   10  - 5  واتر م   5ر وم  مخت ف   وات الخمر  )أق  م   ع يا(درا ات  -)بكالوريوس 
( عاما وا حرال 32.7( عامًا بمتو   عمر ) 40-23تراوحت أعماره  ما م   )    وات ف كثر(  10

 عاما  (3.2) معيار  

 

 أدوات الدراسة

 مر ام  إرشاد  قا ع ع م مرارات الت ك ر اإل جام  )إعداد  الباحث(.   -1

 إعداد  الباحث(. األل ال )ميياس الضغوم المر ية لمع مات رياض  -2

 

 نتائج الدراسة  

 وتفسيرها. نتائج اختبار صحة الفرض األول ومناقشتها -1

"توجد فروق ذات دبلة احصاااااا ية م   متو ااااالم درجات الييا ااااا        ال رض األول ع م:    
"   البعاد لمييااس الضااااااااااااااغوم المر ياة لمع ماات ريااض األل اال لصااااااااااااااال  الييااس   والبعاد  اليم  

  اليم  وبا اااااااااتخداع اختبار ت لع  ة واحد  تع ح ااااااااااص ال روق م   متو ااااااااالم درجات الييا ااااااااا    
   مجدول كما هو موض  والبعد 
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 لميياس الضغوم المر ية  والبعد  اليم  جدول  وض  دبلة ال روق م   الييا    

 م ف ن البعد

  

 مج 

 ف  ²ح

 

 درجات

 الحرية

 قيمة ت

 المحسوبة

 قيمة ت 

 الجدولية 

حثثثثثثجثثثثثثثم  
 التأثير

 الداللة

0.05 0.01 

  الظروف التى 
تتعرض لها  

معلمات رياض  
 األطفال  

 عال 0.89 2.46 1.70 12.25 29 80.4 3.724 30

تأثيرات الضثثثثثثثغوط  
 المهنية

 عال  0.90 2.46 1.70 16.3 29 79.91 4.94 30

أسثثثثثثثثالي  مواجهة  
 الضغوط المهنية

 عال  0.92 2.46 1.70 17.8 29 79.77 5.39 30

 عال  0.94 2.46 1.70 20.13 29 79.89 6.1 30 المقياس ككل  

مجموع مربع   ف ²مج ح والبعد ر اليم  ح ث ع ل المتو   العاع ل  روق م   الييا     
 اب حرافات ع  المتو   العاع  

 :   م  خالل  تا   الجدول  رط الباحث ما     

  12.25تتعرض لراا مع ماات رياض األل اال م غات    الت قيماة ت المح ااااااااااااااوبة لبعاد الظرول   -1
مما يع م وجود    2.46م غت  والت   0.01وهم أع م م  الييمة المح اوبة ع د م اتوط دبلة 

لميياس الضاااغوم   والبعد   اليم  فروق ذات دبلة احصاااا ية م   متو ااالم درجات الييا ااا    
م غت قيمة مربع ا تا    ضااااااااااااوهذا يع م قمول ال رض األول أي  البعد المر ية لصاااااااااااال  اليياس  

الياا ع ع م مراارات الت ك ر    اإلرشاااااااااااااااد وهاذا أ    ااااااااااااااباة تا ث ر المر اام     0.89لحجع التا ث ر  
تتعرض لراا مع ماات رياض   الت فم خ ض حد  الضااااااااااااااغوم المر ياة لبعاد الظرول    اإل جاام 

 األل ال كا ت مرت عة وهذا  دل ع م ت ث ر قوط ل مر ام  .
أع م م  الييمااة    وه   16.3رات الضااااااااااااااغوم المر يااة م غاات  قيمااة ت المح ااااااااااااااوبااة لبعااد تاا ث  -2

مما يع م وجود فروق ذات دبلة   2.46م غت  والت   0.01المح اااااااااااوبة ع د م اااااااااااتوط دبلة 
لميياس الضااااغوم المر ية لصااااال     والبعد احصااااا ية م   متو اااالم درجات الييا اااا   اليم    
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  0.90مربع ا تا لحجع الت ث ر  وهذا يع م قمول ال رض األول أيضا م غت قيمة   البعد اليياس  
اليا ع ع م مرارات الت ك ر اإل جام  فم خ ض حد   اإلرشااااااد وهذا أ    ااااابة ت ث ر المر ام   

الضااااااااااااااغوم المر ياة لبعاد ت ث رات الضااااااااااااااغوم المر ياة كا ت مرت عاة وهذا  دل ع م ت ث ر قوط  
 ل مر ام .

مة المح وبة ع د م توط  وهم أع م م  اليي  20.13قيمة ت المح وبة ل ميياس كك   م غت  -3
مما يع م وجود فروق ذات دبلة احصااااااااا ية م   متو اااااااالم    2.46م غت  والت   0.01دبلة 

درجات الييا ااا   اليم   والبعد  لميياس الضاااغوم المر ية لصاااال  اليياس البعد  وهذا يع م  
ر  وهذا أ    ااااااااااااابة ت ث    0.94قمول ال رض األول أيضاااااااااااااا م غت قيمة مربع ا تا لحجع الت ث ر  

المر ام  اإلرشاااااااااااد  اليا ع ع م مرارات الت ك ر اإل جام  فم خ ض حد  الضااااااااااغوم المر ية  
ل ميياس كك  كا ت مرت عة وهذا  دل ع م ت ث ر قوط ل مر ام   ر وشاااااااك  التال   وضااااااا  قيع  

 والبعد  لميياس الضغوم المر ية  اليم  المتو لات العامة ل  روق م   الييا    

 

 

 

 

 

 

 ر صحة ال رض الثا م وم اقشترا وت   رها .  تا   اختبا -1

 .   ثانيًا :التوصيات والبحوث المقترحة

 (  قيع المتو لات العامة ل  روق م   الييا    اليم م والبعدط لميياس الضغوم المر ية 4شك  )

 Carifio & Rhodesمع  تا   درا اااااااة ك  م  درا اااااااة   الحال ات يت  تا   البحث    
  2006(؛عاااادل محمود الم شاااااااااااااااااو  )  2005؛العاااارل باااا  محماااد الغ ااادور و خري  )  (2002)

روعمد هللا م   ااااااااا ف م  محمد   Christi,B.(2009 )(؛    2008(؛ح ااااااااا  عمد ال تاح ال  جر  )
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( درا اااااااااة  جال    2011( ؛  مال جود  وحمد  أمو جراد )2010( ؛ ع   مرد  كاظع    2010)
  مرارات الت ك ر( رفم فعالية  2018يا ااام   عالف فوزط)( و درا اااة  2017عمد العزيز محمد )

كماا ات يات مع كا  م  هم درا اااااااااااااااة     ومواجرتراافم التعااما  مع الضااااااااااااااغوم المر ياة   اإل جاام 
؛أشاااااااااااااارل عمد الوهاص   2004؛ف  د ما  ر  2009؛مال ت و خرو    2009)م     ااااااااااااااو  و خرو  

مزيد م  الت ااااااااام  ف  العم   ؛ إلم أ  اإلرشاااااااااد  ؤد  إلم زياد  الترك ز والوصااااااااول إلم  2004
 وزياد  اإل تاجية والتعام  مع خ ض حد  الضغوم المر ية

ويرجع البااحاث  تاا   البحاث فم ا ااااااااااااااتخاداع البحاث ل عروض التياديمياة وور  العما  أث اا   
والتعم ر ع  افكاره  بحرية والتوصااا  إلم    را ر اتاحت ال رصاااة ل مع مات إلمدا     الت الج  اااات 

ح ول تمك ر  م  مواجرة الضااااغوم المر ية وتشااااجيع الباحث لالشااااتراك فم ور  العم  والتعزيز 
 الج  ات.أث ا  

 وتفسيرها. ومناقشتها  الثانينتائج اختبار صحة الفرض  -2

درجات الييا ا      متو ال "ب توجد فروق ذات دبلة احصاا ية م        ال رض األول ع م:    
الضااااااااغوم المر ية لمع مات رياض األل ال "با ااااااااتخداع اختبار ت لع  ة    والتتبغم لميياس البعد 

 والتتبعم فم جدول التال  البعد درجات الييا     متو ل واحد  تع ح اص ال روق م   

 لميياس الضغوم المر ية  والبعد  اليم  جدول  وض  دبلة ال روق م   الييا    

 م ف ن البعد

  

 مج

 ف ²ح

 

 درجات

 الحرية

 قيمة ت

 المحسوبة

 قيمة ت

 الجدولية 

0.05 0.01 

الظروف التى تتعرض لها  
 معلمات رياض األطفال  

30 0.366 77.03 29 1.23 1.70 2.46 

 2.46 1.70 1.35 29 79.85 0.409 30 تأثيرات الضغوط المهنية 

الضغوط   مواجهة  أسالي  
 المهنية 

30 0.445 79.73 29 1.47 1.70 2.46 

 2.46 1.70 1.52 29 80.02 0.461 30 المقياس ككل 

 :   م  خالل  تا   جدول ال امي  رط الباحث ما      
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تتعرض لراااا مع ماااات ريااااض األل اااال م غااات   الت قيماااة ت المح ااااااااااااااوباااة لبعاااد الظرول   -1
مما   1.70م غت  الت و   0.05وهم أق  م  الييمة المح اااااااااااوبة ع د م اااااااااااتوط دبلة 1.23
والتتبعم    البعد فروق ذات دبلة احصا ية م   متو لم درجات الييا      عدع وجود يع م  
وهذا أ  ا اااااااااتمرار ت ث ر   أيضاااااااااا  الثا  الضاااااااااغوم المر ية وهذا يع م قمول ال رض    لميياس
فم خ ض حد  الضااااااغوم المر ية    اإل جام مرارات الت ك ر  اليا ع ع م   اإلرشاااااااد المر ام   

 تتعرض لرا مع مات رياض األل ال. الت لبعد الظرول  

وهم أقاا  م  الييمااة  1.35قيمااة ت المح ااااااااااااااوبااة لبعااد تاا ث رات الضااااااااااااااغوم المر يااة م غاات   -2
فروق ذات   عدع وجود مما يع م    1.70م غت   والت   0.05المح ااااااااوبة ع د م ااااااااتوط دبلة 

الضاااغوم المر ية    والتتبعم لميياس البعد م   متو ااالم درجات الييا ااا      دبلة احصاااا ية
اليا ع ع م    اإلرشاااد وهذا أ  ا ااتمرار ت ث ر المر ام    أيضااا  الثا  وهذا يع م قمول ال رض 

 فم خ ض حد  الضغوم المر ية لبعد ت ث رات الضغوم المر ية. اإل جام مرارات الت ك ر 

وهم أق  م  الييمة المح ااااوبة ع د م ااااتوط  1.52ك  م غت قيمة ت المح ااااوبة ل ميياس ك -3
فروق ذات دبلااة احصاااااااااااااااا يااة م      عاادع وجود ممااا يع م    1.70م غاات    والت   0.05دبلااة  

الضاااااااااغوم المر ية وهذا يع م قمول   والتتبعم لميياس البعد متو ااااااااالم درجات الييا ااااااااا    
اليا ع ع م مرارات الت ك ر    اإلرشااااد وهذا أ  ا اااتمرار ت ث ر المر ام     أيضاااا  الثا  ال رض 
وشاااااااااااااك  التال   وضااااااااااااا  قيع    كك رفم خ ض حد  الضاااااااااااااغوم المر ية ل ميياس    اإل جام 

 والتتبعم لميياس الضغوم المر ية. البعد ييا    لالمتو لات العامة فم ال روق م   ا

 

 

 

 

 

  

 

 اس والتتبعم لميي البعد المتو لات العامة فم ال روق م   الييا      وض  قيعشك  
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(   1998مع  تااا   درا اااااااااااااااة كاا  م   )أحمااد عمااد الخااالي ر  الحااال ات ياات  تااا   البحااث  
( فم أ  الت اؤل  زيد تحم    2006 ااع د   اا د )  أما  ( ودرا ااة    2000ودرا ااة )عويد مشااعا  :

اإل  اااااا  م  مواجرة الضاااااغوم الت  تواجره واب ااااات اد  م  الخمرات ال اااااابية رف  ح   التشااااااؤع  
 كار والبعد ع  المشاااك ة ر وهذا  أ ااا وبا   رتبلا  بمخت ف الجوا ص اإل جامية   رتب  ب  ااا وص اإل

وال اااااا مية ف  الحيا  ر وتوصاااااا ت الدرا ااااااة إلم وجود عالقة ارتبام  ااااااالبة م   الضااااااغوم المر ية  
  والت ك ر ال اااااااا م  ر وات يت معرا ف  ذلك رح ث أكدت ارتبام الت اؤل مخ ض الضااااااااغوم المر يةر

عات إ جامية م اااااتمر  تمك ه م  ال ااااايلر  ع م الضاااااغوم المر ية بلريية ع مية  واحت اظ ال رد متوق
 . وموضوعية

عماد ال ااااااااااااااتاار إمراهيع   ؛Quilliam , 2008 ؛2006كريماا  ماد ر رع ياه )وهاذا ماا أكاد  
  المر يةرضاااارور  تخ   المع مات م  الضااااغوم المر ية الت  تيام ر  ف  حياتر     ع م(  2011ر

ذلك عد  مرات إلم أ   وواقعيةر وممار ااااااةر ال اااااا مية وا ااااااتمدالرا ب خرط إ جامية  والبعد ع  األفكا
يغ ر م  أفكارها ومعتيداترا الت  تشااااك    شااااخصاااا ترار بماتصااااب  ضاااام  عاداترا وجز ًا م   م  

 توقعات ك  المع مات وبذلك توجد  لية جد د  تغ ر ت ك ر المع مات تجاه الضغوم.

 المقترحة: التوصيات والبحوث 

 التوصيات: -1

 : يلينخرج من نتائج البحث انه يمكن التوصية بما 

كالرضا   ال  وكيات اب جاميةرياض األل ال ع م   تدريمية مع مات عيد دورات  1-1
 اب  عال.وا مام ما ورا   المر  

اهتماع اليا م   ع م امر ورعاية وتدريص مع مات رياض ابل ال متح    الم ا    1-2
لر  وتح    اوضاعر  وتزويد الم  ة الص ية بالو ا   التع يمية الالزمة  التربو  

 لممار ة اب شلة. 

عيد  دوات م  قم  ابخصا     فم المدارس والعام    بيصور الثيافة تت اول أهمية   1-3
 ابرشادية. الرام  
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 العصر. ع م تيم  ثيافة التغ  ر وضرور  مواكبة م تحدثات  المع مات تدريص  1-4

توعية مع مات رياض األل ال بكي ية ا تثمار الموارد المتاحة لتصميع و ا   تع مية   1-5
 ل ال.لأل

 التدريمية. تح    اتجاهات مع مات رياض  حو ابشتراك فم المرام   1-6

 المقترحة: البحوث -2

 التالية:مكن للباحثين من بعده القيام باألبحاث يرى الباحث أنه ي

فم تح    الك ايات المر ية   الذات قا ع ع م مرارات الر ا   إرشاد فعالية مر ام   1- 2 
 األل ال.لدط مع مات رياض 

فم تح    جود  الحيا   اإل جام قا ع ع م مرارات الت ك ر  تدريم فعالية مر ام   2- 2
 األل ال. رياض  المر ية المدركة لمع مات 

 لدط مع مات رياض األل ال  األكاديم فم تح    مرارات الت اؤل  إرشاد فعالية مر ام  3- 2
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 دور الجامعة فى تنمية الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس "رؤية مقترحة" 

 مستخلص البحث: 

أصبح وجود ثقافة قانونية أمًرا ملزًما وواجًبا ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وخاصة  
فيما يتعلق بكل من التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، بل أن األمر قد يصل إلى حد كونه 
قضية مصير ووجود مرتبط باستمرار عضو هيئة التدريس كعضو منضبط داخل المجتمع األكاديمى 

استهدفت هذه الدراسة البحث حكمه هو اآلخر جملة من القواعد السابقة على وجوده، لذا  الذى ت
، واتبعت الدراسة  حول كيفية االرتقاء بمستوى الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

األسس   وأهم  وبنيته  طبيعته  حيث  من  القانونية  الثقافة  مفهوم  لتحليل  الوصفى،  المنهج  لذلك 
الثقافة  و  تنمية  وآليات  مبررات  إلى  والتعرف  عليها  يقوم  التى  واإليديولوجية  المعرفية  المرتكزات 

القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما اعتمدت الدراسة المنهج التاريخى للتعرف على  
ة مقترحة لإلرتقاء  نشأة وتطور المفهوم، وأهم التحديات المجتمعية المهددة إياه، وصواًل إلى تقديم رؤي

 بالثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

 - الكلمات المفتاحية:

 أعضاء هيئة التدريس.   –التربية القانونية    –التربية المدنية    -الوعى القانونى   -الثقافة القانونية      
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The role of the university in developing the legal culture of faculty 

members 

“A suggested vision” 

Abstract: 

       The existence of a legal culture has become an obligatory and 

obligatory matter for university faculty members, especially with regard to 

both teaching, scientific research and community service. Rather, the matter 

may reach the point of being an issue of fate and existence linked to the 

faculty member’s continuation as a disciplined member within the 

academic community, which is also governed by a number of the pre-

existing rules. The study also adopted the historical approach to identify the 

emergence and development of the concept, and the most important societal 

challenges threatening it, in order to present a proposed vision for 

upgrading the legal culture of the university faculty members.                     

Key words:-     

           Legal culture - legal awareness - civic education - legal education- 

the university faculty members.      
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 :الدراسةمقدمة 

كأحد   اإلنسان  ثقافة  بناء  نحو  السعى  اليوم ضرورة  عالمنا  فى  المجتمعات  أدركت  لقد 
متطلبات الحفاظ على بقائها، وهو األمر الذى دفعها نحو السعى لتنمية ثقافة أفرادها فى شتى 
المجاالت الصحية واالجتماعية والقانونية واألمنية، لتصبح بذلك قادره على التصدى للتحديات التى  

 د بقاءها وكينونتها واألسس التى نشأت عليها.  تهد 

لذا يعد بناء الثقافة والوعى القانونى ألفراد المجتمع من جزئيات الوعى العام الذى يشكل  
ثقافة المجتمع ككل ويحافظ على صالبة بنيانه، ومن أجل ذلك ظهرت عديد من المبادرات لدعم  

أصدر معهد الواليات المتحدة للسالم بواشنطن    -منها:وتعزيز سيادة القانون ونشر الثقافة القانونية  
والعلم  للتربية  المتحدة  القانون"، كما أصدرت منظمة األمم  ثقافة سيادة  " نحو  دلياًل عملًيا باسم 

"التعليم    E4Jوالثقافة دليل لواضعي السياسات " تعزيز سيادة القانون عن طريق التعليم "، ومبادرة"  
" دليل Conflict Resolution Educationاألمم المتحدة، وبرنامج"  من أجل العدالة صادر عن

"، و" المركز العربي 2002التعليم لحل النزاعات، و"الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى 
 (McGuire, 2017؛   2016؛ اليامى،14، 2015".)مكاى،2007للوعي القانوني

التعليم ودوره فى نشر الثقافة القانونية، ففى وباإلضافة إلى ذلك، اهتمت كثير من الدول ب 
الواليات المتحدة األمريكية تم وضع دليل للمعلم لمساعدته على تنمية الثقافة القانونية لدى الطالب،  
بما يدعم االحتفال السنوى بيوم القانون األمريكى، وفى مدينة "كيوتو" اليابانية شرعت بوضع نظام  

بالقانو  األفراد  تعريف  التعليمية.)عبدالعزيز؛ يكفل  المراحل  جميع  وفى  كافة  المستويات  على  ن 
 ( 400،  2011القرشي،

وعليه، فقد أكدت هذه المبادرات بذلك على دور التعليم فى نشر الثقافة القانونية وتعزيز   
القانون   والثقافية،  سيادة  االجتماعية  المعايير  ونقل  المجتمع  الحفاظ على خصوصية  من خالل 
التفكير  والحرص عل القدرة على  وتنمية  المجتمع  الشخصية واالجتماعية ألفراد  الهوية  تشكيل  ى 

 ( 20، 2019بشكل نقدى فى المعايير وصوغ معايير جديدة تعكس الواقع المجتمعى.)اليونسكو،  

كما فرضت على مؤسسات المجتمع التربوية والتعليمية أدواًرا جديدة، وألقى على عاتقها   
مواجهة التحديات التى تفرضها طبيعة العصر، وخاصة الجامعة كمؤسسة اجتماعية  مسؤوليات  
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تربوية، تعمل على تحقيق أهداف المجتمع وغاياته، من خالل إيجاد وسيط منظم، يساعد على  
تنمية شخصية الفرد من جميع الجوانب بشكل متكامل ومتوازن، يمكنه من إكتساب القيم واإلتجاهات  

ط السلوكية التى تجعله فرًدا سوًيا، وتحميه من اإلنحراف والفساد والخلل القيمى والمعارف واألنما
 ( 71،  2014.)عبدالرازق، الذى أوجدته عوامل الهدم فى المجتمع

ومن ثم تسعى الجامعات نحو الحفاظ على تقاليدها وآدابها ونظمها؛ فهى إحدى المؤسسات  
ثقافة القانون، لذا من المفترض أن يكون أعضاء   العامة التى تدار بحكم القانون، وتعمل على بث 

هيئة التدريس بها على معرفة إلى حد ما بمحتوى القانون الذى ينظم عملهم، من حيث قدرتهم على  
فهم وتطبيق القيم التي يقوم عليها، وما يتعلق بالمهنة من قواعد وقوانين منظمة لعملهم وضابطة  

لمين كمواطنين يحتلون مكانهم في مجتمع ديمقراطي قائم  ألدائهم، وبما يمكنهم من توجيه المتع
على الكرامة اإلنسانية والمساواة والحرية، و بذلك تؤثر المعرفة غير الكافية بقانون التعليم سلًبا على  

 (Neelan, 2014, 3ثقافة عضو هيئة التدريس وتطبيق الحقوق والوفاء بالتزاماتهم. )

 - :الدراسةمشكلة 

بالجامعات أصبح وجود    التدريس  المجتمع وأعضاء هيئة  أفراد  لدى جميع  قانونية  ثقافة 
كأعضاء فى هذا المجتمع، واألكثر إتصااًل بجميع فئات المجتمع أمًرا الزًما وواجًبا كاستجابة لما  

، فقد وضحت رؤية  ضرورة العلم بالقانون واحترامه  يطرأ على المجتمع من مستجدات، أكدت على
رص الدولة وتوجهها نحو رصد مدى استجابة المؤسسات ألهدافها من حيث مدى ح  2030مصر  

على   للحصول  االلتماسات  تقديم  فى  األفراد  وحق  عليها  األفراد  مكانية حصول  وا  القوانين  نشر 
ت وا  المهدرة،  الطلب حقوقهم  عند  الرسمية  المعلومات  العامة  .احة  للتعبئة  المركزى  )الجهاز 

 ( 102، 2016واالحصاء،

لك، فقد أكدت بعض الدراسات على أن الجامعة وهى إحدى مؤسسات المجتمع  ورغم ذ  
ثقافة القانون بها،   القانونية، تعانى من ضعف  الثقافة  القانون وتعمل على بث  التى تدار بحكم 

(، ودراسة  259،  2013(، ودراسة الحرون )399،  2011دراسة عبد العزيز؛ القرشي )  -مثل:
(  98،  2016(، األمين )  207،  2017دغمى؛ القاعود؛ الجالد )(، ودراسة ال4،  2014إدريس )

أعضاء هيئة التدريس بها، وأن  ولدى التى أكدت على ضعف مستوى الثقافة القانونية بالجامعات، 
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من  عديد  إلى  باإلضافة  بها،  القانونية  الثقافة  لتنمية  الجامعة  آليات  استغالل  فى  قصوًرا  هناك 
الدراسات التى أشارت إلى ضعف الثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس بها، مثل دراسة السيسى؛ 

كدت على ضعف ثقافة أعضاء  ( والتى أ325،  2018( ودراسة القص؛ غدفه)98،  2006فتحى)
بالنسبة   متوسطة  والتشريعات  بالقوانين  إلمامهم  درجة  أن  إلى  وتوصلت  القانونية،  التدريس  هيئة 

 (. لمتغير الجنس )الذكور واإلناث 

وبجانب ذلك فقد سلطت عديد من الدراسات الضوء على أهمية الثقافة القانونية ألعضاء   
( التى أشارت إلى أهمية معرفة أعضاء 480،  2019تح هللا)هيئة التدريس بالجامعة، منها دراسة ف

هيئة التدريس بالجامعة لحقوقهم القانونية وواجباتهم الوظيفية وعلى مسؤولية عضو هيئة التدريس  
القانونية، وتوصلت إلى أن درجة ممارسة المسؤولية القانونية ألعضاء هيئة التدريس أقل من الحد  

( على زيادة وعى  506،  2006راسات مثل دراسة عبد الكريم)  األدنى، وكذلك أوصت بعض الد 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بحقوقهم القانونية، وواجباتهم الوظيفية، فضاًل عن إجراءات التأديب 

(  92،  2017التى يتم اتخاذها عند وقوع مخالفات من قبلهم تستوجب المساءلة، ودراسة السيد)  
ا رؤساء  إكساب  على  العمل  مهامهم  على  ألداء  والقوانين  واللوائح  والمهارات  المعارف  ألقسام 

( على تفعيل أدوار أعضاء هيئة  207،  2017ومسؤولياتهم، ودراسة الدغمى؛ القاعود؛ الجالد)  
 التدريس بالجامعات فى تعزيز التربية القانونية. 

القانونية بالجامعة ك  الثقافة  كل، ولدى وعليه فقد اتضح من الدراسات واألدبيات ضعف 
أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة، األمر الذى يستدعى أن يكون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  

القواعد واألطر التى تضبط  وهم األكثر تأثيًرا وفاعلية بداخلها ملمين بجملة من القوانين والتشريعات و 
، ولذلك تأتى هذه  ، وخاصة فيما يتعلق بكل من التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمعأداءهم

هيئة   أعضاء  لدى  القانونية  الثقافة  بمستوى  اإلرتقاء  كيفية  حول   للبحث  كمحاولة  الدراسة 
   -، ومن ثم سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن التساؤالت التالية: التدريس بالجامعة

 ما طبيعة الثقافة القانونية وأهم النظريات المفسره إياها ؟  -
 تنمية الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس ؟ ما دور الجامعة فى  -
 ما الرؤية المقترحة لإلرتقاء بمستوى الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؟   -
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  - الحالية: الدراسة  استهدفت -الدراسة: أهداف  ثانًيا:

 ونشأة المفهوم وتطوره.الكشف عن طبيعة مفهوم الثقافة القانونية والمفاهيم ذات الصلة،  -
 التعرف إلى دور الجامعة فى تنمية الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس. -
 صوغ رؤية مقترحة لإلرتقاء بالثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.  -

 - ثالًثا: أهمية الدراسة :
البحث الثقافة القانونية    تأتى أهمية الدراسة من طبيعة القضية محل  -األهمية النظرية :  -

هى احترام القانون وسيادته وعالقته بحقوق اإلنسان  و والتى تتعلق بدالالت ومضامين معينة، أال  
والتى صارت قضية تحظى بأولوية كبيرة فى الوقت الراهن، وتتضاعف أهميتها فى ارتباطها بخطة  

ات أعضائه من الهيئة التدريسية،  الدولة للتنمية المستدامة، وعالقتها بالمجتمع الجامعى وممارس
 .وتسليطها الضوء على دور الجامعة لالرتقاء بها وتنميتها 

تقديم رؤية مقترحة يمكن فى ضوئها تهيئة الجامعات وأعضاء هيئة    -األهمية التطبيقية: -
 التدريس لإلقبال على برامج الثقافة القانونية وتسليط الضوء على أهمية الثقافة القانونية.

:رابًعا الدراسة  مصطلحات  فى    -:  استخداماتها  تعددت  كما  القانونية،  الثقافة  تعريفات  تعددت 
   -المجاالت المختلفة، وهى كاآلتى: 

االجتماعى، وتتضمن ست سمات  - العمل  وأنماط  والعادات  والقيم  المواقف  مجموعة من 
سس تشريعية، تتمحور  هى: التغيير تبًعا لتغير القانون، التغير تبًعا لتغير المكان، تستند إلى أ

         )Dave ,2004 ,935حول الحقوق االساسية، تتأثر بالعولمة، ذات طبيعة فردية .  ) 
القانونية   - القانونى والمؤسسات  والنظام  القانون  والقيم واآلراء حول  المواقف  وهى األفكار 

لدى مجموعة من السكان، أو هى الطريقة التى يتم بها دمج القيم والممارسات والمفاهيم فى عمل  
 (Sunde, J, 2010, 21)المؤسسات القانونية، وتفسيرات النصوص القانونية. 

 - قصد بالثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة :وفى هذه الدراسة ي
جملة المعارف والمفاهيم المكتسبة لدى األستاذ الجامعى من قبل مجموعة من اآلليات "      

والوسائط  حول ماهية القانون وسيادته، تترجم فى صورة ممارسات وسلوكيات تضمن تطبيق القانون  
واإللتزام به وحمايته داخل الجامعة وخارجها، سواء فى إطار عالقاته المهنية أو عند  فعلًيا وسيادته  

 قيامه بأنشطته االجتماعية اآلخرى".
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جراءتها: وذلك من خالل الخطوات  المنهج الوصفى،  استخدمت الدراسة    -خامًسا : منهج الدراسة وا 
 - اآلتيه:
وم الثقافة القانونية ونشأته وتطوره  تحليل األدبيات والدراسات والبحوث السابقة حول مفه •

 فى األدب التربوى وأبعاد الثقافة القانونية وأهم النظريات المفسره إياها. 
 إبراز دور الجامعة فى تنمية الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس.  •
 بالجامعة. صوغ رؤية مقترحة لإلرتقاء بالثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس  •
 - تضمنت الدراسة المحاور اآلتية: وعليه، 

 -النشأة والتطور(:-المحور األول: الثقافة القانونية )الماهية   -

   -أوأًل: نشأة وتطور مفهوم الثقافة القانونية: 

حيث االهتمام من قبل المفكرين والفالسفة، بدور القانون وعالقته بالمجتمع،    -المرحلة األولى:
ق.م( على  106ق.م/  43) Ciceroneحيث أكد "شيشرون" ر الفرد فى تعزيز سيادة القانون، ودو 

،  2012وجود قانون ثابت ينطبق على جميع األفراد ال يتغير بتغير الزمان والمكان ، )الكيالنى،  
م( أن اختالف القوانين يكون  1689 /1755) Montesquieu (، كما أوضح "مونتسيكو"  102

نها مصدر القواعد القانونية، فاألمة تعبر عن حركة أجيال تتوارث األعراف  باختالف األمم، أل 
والعادات والقوانين، فالقانون كاللغة واألخالق ينشأ فى بيئة اجتماعية، نتيجة تفاعله مع العوامل 

  (     Macfarlane, 2002, 12 ) .المختلفة التى تؤثر فى المجتمع

المفكرين والفالسفة على مر العصور حاجة سيادة القانون إلى وعليه، فقد أثارت اسهامات   
 . التعاون بين الدولة والمجتمع، وأن قيم ومعايير المجتمع متجذرة بقوة فى القانون، فهو انعكاس لها

حيث ارتبط مفهوم الثقافة القانونية، بتطور مفهوم المواطنة الديمقراطية، وحاجتها    -المرحلة الثانية:
فة تدعمها، وهى ثقافة الديمقراطية، فقد تعددت نظم الحياة الديمقراطية لتتضمن بذلك إلى وجود ثقا

البعد الدستورى والقانونى، والمشاركة فى اتخاذ القرارات، والمشاركة فى تنفيذ    -  عدة أبعاد هى:
، 2007، بما يضمن نمو الديمقراطية.) عمار،  فيذه، والمشاركة فى تقييم القرارالقرار ومتابعة تن

16 .) 
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وعليه، فقد وجهت عديد من المجتمعات تركيزها نحو المواطنين، لتعدد أدوارهم فى سبيل   
                                         -(:36،  2002)هاريس،  -تحقيق الديمقراطية، ولكونهم يمتلكون عديد من المميزات، وهى:

 الكبرى.ينشغلون ويتركز تفكيرهم على األفكار والقضايا  •
 . هم بحاجة دائًما إلى فهم الدستور الذى يقوم عليه مجتمعهم وتقويمهم •
يتضمن وجوده الكثير من   ومطيًعا للقانون، لكنالمواطن ليس خاضًعا مستهلًكا للخدمات   •

 المعانى والمضامين. 
الوعى   • من  نوع  وهو  العالم  فى  تحركهم  فى طريقة  يتضح  الذى  األمن  فى طلب  حقهم 

 أفعالهم باإلنسانية جميًعا.  بالذات، واتصال

حيث اتسع حكم القانون ونطاقه في العصر الحديث، عندما بدأت الدولة القومية    -المرحلة الثالثة:
في أوروبا أواًل تهتم بإصدار القوانين العامة، وتواصل التطور القانوني تلبية لحاجة الدول القومية، 

ال منتيسكيو وروسو وكثيرين غيرهم الفضل في  كما كان لعصر النهضة والتنوير ومفكريه من أمث
القانون والمساواة أمامه ونشر فكر العقد االجتماعي والحكم الدستوري ) ، رحوي الدعوة إلى حكم 

2010 ،21  )     

عن طريق التربية المدنية للمواطنيين  ،  األمر الذى تتطلب اإلهتمام فيما بعد بالحياة المدنية 
حاجتها إلى أن يكون  حيث أدركت الدول    ،اخل مجتمع مدنى بالفعللكى يتمكنوا من التعايش د 

القانون وهو موجود داخل كل مجتمع جزءًا من ثقافتها المدنية ولذلك تضمنته برامج التربية المدنية  
باعتباره برنامًجا تعليمًيا من    law – related education"فيما يعرف بالتعليم المرتبط بالقانون"

دراك   ،أجل المواطنة يصمم من أجل تعليم أفراد المجتمع ليكونوا مواطنين مسئولين ومشاركين وا 
   (U.S. Government, 1998, 8) .المتبادلة بين الحقوق والمسؤليات العالقة 

تتطلع إليه الدول  وعلى هذا األساس، أصبحت سيادة القانون وثقافة القانون، نموذًجا مثالًيا   
واألفراد ، يتحقق من خالل تهيئة الظروف الثقافية واالجتماعية التى يتم فيها احترام القانون وسيادته،  

تشكل جزًءا من الممارسات والتقاليد غير الرسمية التى تحدد سلوكهم وعالقاتهم بالمؤسسات العامة، ل
 ( 19، 2019كطريقة رفضهم للفساد وغيرها.)منظمة األمم المتحدة، 
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وفى الوقت الراهن، وفى ظل التطور التكنولوجى فى مجال االنترنت وما يملكه من فاعلية   
واتجاهاتهم والمهدد لقيمهم ومبادئهم، كثفت الحكومات جهودها لتطبيق   التأثير على معارف األفراد 

دماج الثقافة القانونية كمطلب أساسي فى السياسة  و مبدأ سيادة القانون فى حياة المواطنين اليومية،   ا 
الثقافية   باالهتمام هو أن تبث األوساط  الجدير  إلى االستقرار، وكان  التعليمية الى دولة تسعى 

 ( Hermes, J,2006, 295الوعى القانونى لدى المواطنين عامة. ) والتربوية
 - ثانًيا: مفهوم الثقافة القانونية والمفاهيم ذات الصلة:

القانونية:  -1 الثقافة  يمكن    - مفهوم  إلستخدامتها،  تبًعا  القانونية  الثقافة  مفاهيم  تعددت 
 - استعراض ذلك على النحو التالى:

( بأنها "مجموعة من المواقف والقيم والعادات وأنماط  ,9532004)  Daveعرفها كوان   -
العمل االجتماعى، وتتضمن ست سمات هى: التغيير تبًعا لتغير القانون، التغير تبًعا لتغير المكان،  

 تستند إلى أسس تشريعية، تتمحور حول الحقوق االساسية، تتأثر بالعولمة، ذات طبيعة فردية".               
( بأنها األفكار المواقف والقيم واآلراء حول القانون ,Sunde, J(2010,21وعرفها جورن   -

والنظام القانونى والمؤسسات القانونية لدى مجموعة من السكان، أو هى الطريقة التى يتم بها دمج 
 القيم والممارسات والمفاهيم فى عمل المؤسسات القانونية، وتفسيرات النصوص القانونية. 

حيث ارتبط مفهوم الثقافة القانونية بعديد -الصلة بمفهوم الثقافة القانونية:المفاهيم ذات   -2
 - :منهامن المفاهيم ذات الصلة به، 

المدنية   -أ بحقوقه   -:Civic Educationالتربية  الفرد  توعية  إلى  تهدف  عملية  وهى 
وتحمل   ومؤسساته،  المجتمع  بناء  في  الفعالة  المشاركة  على  قدارته  وتنمية  اإلنسانية،  وواجباته 
المسؤولية، وتقدير إنسانية اإلنسان، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو الذات ونحو اآلخرين، وتمثل  

ثقافات العالمية، والمشاركة اإليجابية في الحضارة  الديمقراطية وحقوق اإلنسان، واالنفتاح على ال
 (8،  2015اإلنسانية.) أحمد، 

هى عملية تهدف إلى تزويد المتعلم بالخبرات    -:   Legal educationالتربية القانونية - ب
التعليمية المنظمة، والتي تشمل اكساب المتعلمين المعلومات والمهارات واالتجاهات، بحيث يجعل  

بفاعلية إزاء القضايا القانونية في المجتمع، وتركز على البناء العقلي لإلنسان بما  المتعلم يستجيب  



 املرسي فهمى نهلة /أ       " مقرتحة رؤية" التدريس هيئة أعضاء لدى القانونية الثقافة تنمية فى اجلامعة دور
 

 -  126  -                     م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

يتوافق مع األخالق السامية التى انتجت القانون ووضعت القواعد القانونية، بحيث تؤسس الحترامه  
 ( 457، 2021كونه أخالًقا سامية، وليس قواعد وضوابط فقط. )عبده، 

تعرف الثقافة المدنية بأنها التصرفات والممارسات   -:Civic Cultureالثقافة المدنية    -ج
والمجتمع   المدنية  العامة  الحياة  فى  المواطنين  لمشاركة  مسبقة  شروطًا  تمثل  التى  والعمليات، 
السياسي، وتنطوى هذه الشروط على السمات الثقافية السائدة بين المواطنين الذين يمكنهم بطرق  

حيائها بداخل مجتمعاتهم.  مختلفة تسهيل الحياة الديمقرا  ,Dahlgren, Peter, 2003)طية وا 
154) 

 - :فيما يلىتتمثل للمجتمع ككل تمثل الثقافة القانونية أهمية  -ثالًثا: أهمية الثقافة القانونية:

تسهم فى تكوين شخصية الفرد باعتباره مواطًنا صالًحا داخل المجتمع، وتعزيز ثقافة احترام   ▪
 ( 60،  2012القانون لديهم.) محمود، 

تشكيل الثقافة الحقوقية واإلنسانية فى المجتمعات المعاصرة، مما يسهم فى إدراك األفراد  ▪
 ( 463،  2021ة عليها.) عبده،لحقوقهم والحريات العامة وأساليب ممارساتها والقيود الوارد 

أواًل وتقدم   ▪ المواطن  بناء وعى  يسهم فى  الذى  الديمقراطي،  الحكم  أساًسا من أسس  تعد 
والكرامة والمساواة  والعدل  الحرية  قيم  على  المستند  السياسي  مستقبلها  وصياغة  ) .المجتمعات 

 ( 200، 2018عبدالوارث، 

يعبر مفهوم الثقافة القانونية عن العالقة القائمة بين القانون    -رابًعا: خصائص الثقافة القانونية:
والثقافة، وذلك باعتبار القانون إنجاز ثقافى، وجزء من ثقافة الفرد التى يكتسبها باعتباره عًضوا فى  
من   بمجموعة  اآلخرى  الثقافات  أنواع  من  كغيرها  عامة  القانونية  الثقافة  تتميز  ولذلك  المجتمع، 

 تراكمية و انتقالية. ، وثقافة  ثقافة واقعية، ثقافة تكاملية، ثقافة مكتسبةإنها   -منها: الخصائص، 

يتطلب إكتساب الفرد للثقافة القانونية العلم بأبعادها ومكوناتها،    - خامًسا: أبعاد الثقافة القانونية:
لك تحتاج  مجتمع، ولذ للوذلك فى ضوء اعتبار الثقافة القانونية جزًءا ال يتجزء من الثقافة العامة  

نشر الثقافة القانونية في ضوء أبعادها وجوانبها، والتي تعددت وجهات النظر حول    مجتمعتنا إلى 
( إلي أن الثقافة القانونية تتضمن بعدان  408،  2011يشير عبدالعزيز والقرشى)  - وهى:تحديدها  

 - متالزمان يكمل كل منهما اآلخر وهما:
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المواطن بقدر ما يثقف نفسه بهذه الثقافة وبما يساعده ثقافة العلم بالقانون: تعنى إلمام   -
 . على حل المشكالت التى تواجهه فى حياته نتيجة الجهل بالقانون 

ثقافة إحترام القانون: وتعني الممارسة والتطبيق العملى للثقافة القانونية، أى ما يصدر   -
 به.ه له والتزامه عن الفرد من ممارسات يكون مطابًقا للقانون وهو ما يعبر عن احترام

فى ثالثة أبعاد أساسية    Gibson, Caldeira  ((1996, 55كالديرا"  و كما حددها "جيبسون   
، ودعم حرية  تقديم الدعم لسيادة القانون، والتصورات بأن القانون قوة قمعية غير محايدة   -وهى:

)الفرد،   جمعة  من  كل  دراسة  اتفقت  حوالة)89،  2006بينما  وعبدالقادر؛  و 74  ،1995(   )  
،  البعد المعرفي  -بأن للثقافة القانونية ثالثة أبعاد رئيسة تتمثل فيما يلى:   (275،  2013الحرون)

  .البعد المعياري البعد الوجداني، 
، إال أن هذا التباين  تناولت أبعاد الثقافة القانونيةوفى ضوء ما تقدم، ورغم تباين اآلراء التي   

جوهرًيا، فرغم اختالف اآلراء إال أن معظمها إتفقت على أن الثقافة القانونية  يعد تبايًنا شكلًيا وليس  
أن هذا التداخل يستهدف إجمااًل نشر   كماوالمهارى،    لها ثالثة أبعاد وهى البعد المعرفي والوجداني

للق المعرفى  الجانب  تقديم  من خالل  القانونية  الثقافة  والمجتمعيوتنمية  القيمي  إطاره  في  ، انون 
التالى فإن أبعاد الثقافة القانونية تمثل أبعاد الثقافة بوجه عام من الناحية الشكلية ولكن ترتبط فى  وب

 . مضمونها بالقانون 
الثانى: )المبررات    وتنميةالجامعة    -المحور  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  القانونية  –الثقافة 

 -اآلليات(:

   -:القانونية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعاتمبررات ودواعى تنمية الثقافة  -أوًًل:

الجودة -1 ومعايير  الجامعات   University governance and quality حوكمة 
standards):)-  ( الحوكمة  بموضوع  األخيرة  اآلونة  االهتمام فى  لما    Governance)تزايد 

بشكل خاص، يشكله هذا المفهوم من أهمية على مستوى المؤسسات عامة والمؤسسة التعليمية  
عن األزمة الحقيقية التى تمر بها مؤسسة الجامعة كمرفق من المرافق   جاء المفهوم ليعبرحيث  
،  2018تمثلت فى )الشباطات،  والتى  دولة وكأحد الحلول المقترحة لتحسين أوضاعها،  للالعامة  
148 : ) - 
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هيئة   ▪ وأعضاء  الطالب  فوق  التنفيذية  السلطة  وضعتها  جامعية  إدارات  التدريس، وجود 
 ون أن يكون ألى منهم حق المناقشة. مهمتها اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون هؤالء، د 

ضعف تطور الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية تعيد صياغة ووضع القرارات فى ضوء   ▪
 .التوجهات الثقافية والمعرفية والعلمية للمجتمع، بداًل من خضوعها لطرف واحد 

من  ،  حوكمة الجامعات إلى دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وفى ضوء ذلك، تهدف   
من: كل  على  التركيز  القانون.    -خالل  سيادة  والمساواة،  والعدالة  المساءلة  والشفافية،  المشاركة 

 ( 54،  2020)الحديدى، 
وعليه، فقد كان ظهور مفهوم حوكمة الجامعات وما تطلبه من آليات الدافع وراء االهتمام   
افة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قانونًيا، بما يسهم فى تحقيق رغبة هذا المجتمع فى بتنمية ثق

 . حفظ حقوق وواجبات أعضائه، والوعى بما لديهم من مسؤوليات وواجبات نص عليه القانون 
للجامعات -2 المدنية  أشارت   -:Universities' civic responsibility المسؤولية 

دول المتقدمة، أن تطوير المواطنة هى مسؤولية التعليم العالى والجامعى، األدبيات التربوية وخبرات ال
كما أكد خبراء التعليم والسياسة بأن نوعية الخريجين تقاس من خالل استعدادهم للمشاركة االجتماعية  
والمدنية، وذلك بالنظر إلى المسؤولية المدنية للجامعات، بأنها أحد أهداف الجامعة والخاص بخدمة 

تمع، فقد أصبحت حركة التربية المدنية أساسية فى الجامعات، كما تولت عديد من المراكز  المج
والمواطنة   للديمقراطية  مينيسوتا  جامعة  مركز  أبرزها  ومن  الحركة،  هذه  قيادة  الجامعية 

(Minnesota’s Center( مركز جامعة ويسكونسن لالتصال والديمقراطية ،)Wisconsin’s 
Center)  ومركز ،( إنديانا  بوليس  Indiana Universityجامعة  إنديانا  بوردو  ( ومركز جامعة 

 (Purdue University Indianapolis Center( .)Frank, P,2010,188للخدمة والتعلم )
ولذلك، يرجع أساس الدور المدنى للجامعات، إلى أن الجامعة ال تّخرج فقط أصحاب   

المسؤولية   من  كل  عن  البعد  هذا  يعبر  كما  المدنية،  الحياة  في  منخرطين  مواطنين  بل  مهن 
العام   االلتزام  المدني،  التعّلم  المدنية،  التربية  المدني،  االلتزام  المدنية،  المسؤولية  االجتماعية، 

(public engagement( للخريج المدني  العقل   ،)Civic-minding graduate-CMG ،)
  2005وخدمة المجتمع، والتى قد تحل محل بعضها البعض، والذى بدأ مع إعالن تالوار في عام  

(Talloires Declaration  حول "األدوار المدنية والمسؤولية االجتماعية للتعليم العالي"، وفى )
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ة،  الديمقراطي مجتمع،  خدمة ال  هى:ؤولية المدنية للجامعات، عدة أبعاد  ضوء ذلك، تضمنت المس
 ( 7، 2017 )األمين، بيداغوجيا" التقصي والمداولة.نون، ثقافة القااألكاديمية، الحرية 

ولذلك، فقد وجهت الجامعات اهتمامها نحو الثقافة القانونية باعتبارها أحد أبعاد المسؤلية     
المدنية لها، وعملت فى ضوء ذلك على إرساء دعائمها بداخلها، فما يعطي للقانون معناه عملًيا  

فة القانونية"  هو استعداد األفراد لتطبيق القانون من تلقاء أنفسهم، وهذا يتم من خالل ما يسمى بـ"الثقا
(legal culture( أو التنشئة القانونية )legal socialization( "أو "التفكير القانوني )legal 

reasoning أو ثقافة القانون ).(Culture of lawfulness)  ،( 16،  2014  )األمين 
   -أهمية الثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة: -3

 - أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالثقافة القانونية، نذكر منها: تعددت فوائد اهتمام  
بالجامعات، من منطلق تعاملهم مع   ▪ التدريس  القانونية متطلًبا هاًما ألعضاء هيئة  الثقافة  تعد 

 صعوبة الدور الرقابي والتربوى لعضو هيئة التدريس. و  ،أكثر الفئات حساسية فى المجتمع
نظمة ولوائح الجامعة وتعليماتها والقرارات الصادرة من قبلها، وتنفيذها  احترام النظام، وااللتزام بأ  ▪

 (. 497، 2016)الحريري؛ حسنين،  تهاكها وتجنب التحايل عليها أو ان
تفعيل مبدأى المساءلة والمحاسبة كمدخل لجودة التعليم الجامعى واالنضباط األكاديمى بالجامعة،   ▪

 ( . 158، 2018دة بالقوانين )فتح هللا، من خالل تفعيل السياسات التأديبية الوار 
تمثل الثقافة القانونية مكوًنا رئيسًيا من مكونات التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، كما   ▪

تمثل االحتياجات القانونية أحد مكونات التطوير المهنى ألعضاء هيئة التدريس، والذى ينعكس  
 (Jennifer, B, Michelle, Y and Theresa, M, 2015, 15)على ممارساتهم المهنية. 

إكساب أعضاء هيئة التدريس المعرفة المدنية من خالل االلتزام بمبادئ الديمقراطية، والحرية  ▪
     (.  54،  2014)عبدالرازق، ور. والعدالة االجتماعية، والدست

  -آليات تنمية الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة: -ثانَيا:

تحرص العيادات القانونية على تقديم المشورة  -: Legal Clinics) العيادات القانونية ) -1
وفى هذا الصدد، قدمت عديد من الجامعات    عقد ورش العمل والدورات والمؤتمرات،و   القانونية،

نموذًجا يمكن االقتداء به، لدعم ثقافة القانون ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث أسست 
"(  iPIP، عيادة سياسة المعلومات )"Georgetown Lawعيادة كلية الحقوق بجامعة جورج تاون  
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، وركزت من خاللها على تقديم  2020وهى خاصة بأعضاء هيئة التدريس بها وذلك بحلول عام 
( المعلومات  وسياسة  الفكرية  الملكية  مسائل  في  االستراتيجية   Georgetownاالستشارات 

University Law Center, 2019 ) 

تمثل الدورات - :(professional development courses) دورات التنمية المهنية-2
الجامعة   داخل  التدريس  هيئة  ألعضاء  يتعلق  المقدمة  وما  الجامعة،  ولوائح  بقوانين  المرتبطة 

بأخالقيات المهنة، أحد األنشطة التى تستهدف تنمية أعضاء هيئة التدريس مهنًيا، حيث تعتمد  
عديد من الجامعات على مستوى العالم، على برامج لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس حول 

ته فى الدولة وخارجها، والتى استهدفت توفير موضوعات التعليم القانوني، ومنهجية التدريس وأهمي 
البرامج برنامج ) القانونية، من بين هذه  ( الذى  FDPمنصة لألكاديميين فى مختلف المجاالت 

لتطوير قدرات أعضاء     Amity University Lucknow Campus (AULC)قدمته جامعة  
 ( Akanksha, B,2021هيئة التدريس بها قانونًيا. ) 

تحتاج الجامعات إلى تنويع ما    -المؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة المجتمعية:-3
تقدمه من أنشطه لدعم الثقافة القانونية لدى أعضائها بشتى الطرق الممكنة، وعلى معرفة أفراد هذا 

وواجباتهم، التى تمكنهم من المشاركة بفاعلية داخل مجتمعاتهم، بحيث تتضمن  المجتمع لحقوقهم  
 WIPO,2014,2)) -األهداف الرئيسية لهذه األنشطة النقاط التالية: 

 التعريف بمفهوم الثقافة القانونية وأهميتها وعالقتها بأصول التربية.  -
 المجتمع وداخل المؤسسات التربوية.   بيان مستوى الوعي واإللمام بالثقافة القانونية لدى جميع أفراد  -
 به. قياس مدى حرص المجتمع بكافة شرائحه وفئاته على االهتمام بالقانون وااللتزام   -
المشاركين   - قبل  من  علميًا  ومناقشتها  المجتمع  في  الظاهرة  والمشكالت  القضايا  أهم  طرح 

 ة المعلومات وغيرها. المختصين في المجاالت المختلفة كقضايا العنف وسوء استعمال أدوات تقني 
ذكاء الوعي في مجاالت:    استخدام المصادر القانونية - ايش  حماية الملكية الفكرية والتعللثقافة وا 

ذكاء وعي خالل استخدام مصادرها القانونية، و   دعم الثقافة منبين المبدعين ومتلقي الثقافة،   ا 
 متلقّي الثقافة في الواقع الرقمي الجديد.

باإلضافة إلى ذلك، تنظم الجامعات ندوات تثقيفية وورش العمل، بالتعاون مع مجلس الدولة       
لالسهام فى تنمية الثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس، ويتم ذلك من خالل ،  والهيئات المختصة



 املرسي فهمى نهلة /أ       " مقرتحة رؤية" التدريس هيئة أعضاء لدى القانونية الثقافة تنمية فى اجلامعة دور
 

 -  131  -                     م2022اكتوبر  -( 4العدد ) -( 2اجمللد ) -جملة جامعة مطروح للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

والمش للمناقشة  التدريس  هيئة  أعضاء  أمام  واسًعا  مجااًل  ترك  و  والثقافى،  الفكرى  اركة التالقح 
التعصب،  ونبذ  النقد  والقدرة على  المختلفة،  بمؤشراتها  القانونية  المعرفية  القضايا  على  والتعليق 

 ( 163ـ 2019) فتح هللا،   والتعرف إلى أهم القضايا الناشئة داخل وخارج المجتمع األكاديمي
 -بالجامعة:رؤية مقترحة لالرتقاء بالثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس   -المحور الثالث:

تم صوغ رؤية مقترحة لالرتقاء بمستوى الثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  
 -فى ضوء:

تحليل األدبيات التى تناولت الثقافة القانونية من حيث مفهومها وأبعادها وخصائصها واألسس   -
 القانونية.  النظرية التى استند عليها المفهوم واآلليات التى تسهم فى تنمية الثقافة

الدراسة النظرية التى تناولت مؤشرات ضعف الثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس والمعوقات   -
 التى تحول دون وجودها. 

لقد شهدت الجامعات تطوًرا كبيًرا فى اآلونة األخيرة، انعكس بدوره على     -فلسفة الرؤية:   -أوًًل:
أدوار أعضاء هيئة التدريس والمشتقة منها، فيما يتعلق بإعادة النظر إلى الجامعات ووظائفها، فلم  
تعد تلك النظرة التقليدية التى ينحصر فيها دور الجامعة ما بين التدريس والبحث العلمى وخدمة 

بل اشتقت من هذه الوظائف عديد من الوظائف الفرعية ما بين الدور المدنى للجامعات    المجتمع،
حداث التطوير الجوهرى فى ظل توجهات الدولة والتوجهات إل، وذلك  وغيرها والمسئولية المجتمعية  

لغرس هذه العالمية ومنها وجود ثقافة قانونية وتوجيه النظام التعليمى على المستوى العالمى والعربي  
الثقافة فى أعضائه، ولعل المحور األساسي لتحقيق ذلك هو عضو هيئة التدريس بوصفه األكثر  

 . تأثيًرا فى دعم وتعزيز هذه الثقافة داخل الجامعة

الرؤية:   -ثانُيا: التى    - منطلقات  الفكرية،  المنطلقات  المقترحة على مجموعة من  الرؤية  استندت 
 - مستوى الثقافة القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس، وهى:شكلت فى مجملها أسس االرتقاء ب

وجود ثقافة قانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أمًرا الزًما وواجًبا كاستجابة لما   ▪
 يطرأ على المجتمع من مستجدات، أنشئت معها ضرورة العلم بالقانون واحترامه. 

 . اة عضو هيئة التدريس داخل الجامعةتمثل الثقافة القانونية عامل نمو وارتقاء فى حي  ▪
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تعتمد تنمية الثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة على حرص أعضاء هيئة   ▪
رؤسائه    القواعد االخالقية التى تحكم عالقته بكل من  وعلى،  تدريس أنفسهم على معرفة القوانينال

 فى العمل وزمالئه وطالبه. 
تسعى تلك الرؤية إلى تحقيق غاية أساسية هى االرتقاء بمستوى الثقافة    -الرؤية:أهداف    -ثالًثا:

 -القانونية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك من خالل :
 تفعيل دور الجامعة فى تنمية الثقافة القانونية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بها.  -
 حقوقهم القانونية.  توعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأهمية معرفة -
 تنمية الوعى بالمسئولية المهنية القانونية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.  -
 إقتراح سبل يتم من خاللها االرتقاء بمستوى الثقافة القانونية ألعضاء هيئة التدريس.  -
  يتطلب تحقيق الرؤية الدعم المتواصل من الجامعة   -متطلبات تحقيق الرؤية المقترحة:   -رابًعا:

 -وأعضاء الهيئة التدريسية مًعا، وذلك من خالل:
 توفير الدعم المالى من قبل الجامعة وأدلة إرشادية من برامج ودورات وورش عمل وغيرها.  -
إنشاء مركز متخصص يكون غرضه األساسي االرتقاء بالثقافة القانونية ألعضاء هيئة    -

 التدريس داخل كل كلية بالجامعة.
دعم القيادات الجامعية ألعضاء هيئة التدريس وخاصة الذين يتعرضون للظلم أو التمييز   -

 ستجدات بالجامعة.باستخدام الوسائل القانونية المتاحة، وموافتهم جميًعا بأهم القرارات والم
 تهيئة الجامعات من قيادات وأعضاء هيئة التدريس لإلقبال على برامج الثقافة القانونية. -

تعتمد الرؤية الحالية لإلرتقاء بالثقافة القانونية ألعضاء    -خامًسا: إجراءات تنفيذ الرؤية المقترحة:
الجامعة   من  كاًل  دور  تفعيل  على  بالجامعة  التدريس  والقطاعات  هيئة  التدريس  هيئة  وأعضاء 

 - المجتمعية المختلفة فى الدولة، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى:
 -من خالل:  -دور الجامعة فى اإلرتقاء بالثقافة القانونية ألعضائها من الهيئة التدريسية: -1

 تضمين نشر الثقافة القانونية فى رؤية ورسالة الجامعة وكلياتها.  ▪
ن مفهوم الثقافة القانونية وأبعادها وأهميتها واعتمادها فى كل كليات إعداد لوحات تتضم ▪
 الجامعة.
الثقافة  ▪ تنمية  تساعد على  التى  البرامج  وتصميم  الخبراء الختيار  من  إنتقاء مجموعة 

 القانونية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 
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 ريس. جعل اإللمام بالثقافة القانونية أحد شروط ترقي أعضاء هيئة التد  ▪
 . ية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعةتعدد مصادر وآليات تنمية الثقافة القانون  ▪
 .إنشاء عيادة قانونية خاصة بأعضاء هيئة التدريس داخل كل جامعة ▪
توفير توصيف وظيفى دقيق ووثيقة للحقوق والواجبات يمكن تداولها بين أعضاء هيئة  ▪

 التدريس بالجامعة. 
 - رتقاء بمستوى ثقافتهم القانونية:دور أعضاء هيئة التدريس فى اًل   -2

 االطالع على أهم القضايا المتعلقة بالجامعة وأعضائها من الهيئة التدريسية.  ▪
داخل وخارج   ▪ القانونى  المحتوى  العمل ذات  الندوات والمؤتمرات وورش  االلتزام بحضور 

 الجامعة.
 قبل المختصين. االستفادة مما تقدمه العيادات القانونية من استشارات قانونية من  ▪
 متابعة ما يطرأ على القوانين من تعديالت، وأهم العوامل المساهمة فى هذه التعديالت. ▪

 -دور القطاعات المجتمعية:  -3

قبل   ▪ من  وبرامج  الخاص الوضع سياسات  القطاع  أو  الدولة  تحت مظلة  يعملون  خبراء 
 القانونية. يةومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى التغلب الجزئي او الكلى على األم 

المدني  ▪ المجتمع  ومنظمات  الفساد  مكافحة  كهيئات  الجامعة  مع  المعنية  الجهات  تعاون 
 ومؤسسات الدفاع عن العدالة، فى تحديد ما تحتاج إليه من برامج وأنشطة.

األخرى   ▪ القطاعات  دور  القرار   –تفعيل  واتخاذ  دعم  ومراكز  المدنى  المجتمع  منظمات 
 ميع المستويات االجتماعية والسياسية والقانونية. فى الدولة على ج -بالدولة
من   ▪ بالجامعة  التدريس  هيئة  القانونية ألعضاء  الثقافة  نشر  فى  االعالم  وسائل  توظيف 

 .خالل تقديم برامج تتضمن أحوال الجامعات والتزامات وحقوق أعضاء هيئة التدريس 
 - سادًسا: المشكالت المتوقعة، وسبل التغلب عليها:

، ويمكن التغلب على ذلك من خالل تخطيط تنظيمى وتعدد االختصاصات د  عدم وجو  ▪
 .ينبغى أن يقوم به أعضاء الجامعة التخطيط الجيد والحرص على توفير توصيف وظيفى لما
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عدم وجود موارد مالية تسمح بتهيئة المجتمع األكاديمى ليكون بيئة مناسبة، ولكن يمكن   ▪
تعاون مع هيئات آخرى مختصة ومنظمات المجتمع أن تعتمد الجامعة فى ذلك على الدعم وال

 مستشارين قانونين( بكليات الحقوق.  –المدنى و طلب الدعم من ذوى االختصاص )محامين  
عدم فاعلية وجدوى برامج الثقافة القانونية بالجامعة، ويمكن التغلب على ذلك يتعديل  ▪

 .بالجامعة  محتوى هذه البرامج بما يتناسب مع احتياجات عضو هيئة التدريس
، مما قانونية ألعضاء هيئة التدريس بهااقتصار الجامعة على آلية واحدة لنشر الثقافة ال ▪

 يتطلب حرص الجامعة على تعدد وتنوع ما تنتهجه من آليات ما بين دورات وورش عمل وندوات. 
مقاومة بعض األعضاء للتغيير، األمر الذى قد يرتبط بعديد من األبعاد كوجود مصلحة  ▪

قاء الوضع الراهن، أو رفض التغيير لعدم وجود معرفة كافية وعدم الثقة فى مقترح التغيير  من ب
وعدم موافقتهم ومشاركتهم فى الخطة الموضوعة، األمر الذى يتطلب إشراكهم فى بعض عمليات 
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