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التربوية والنفسيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2021كانون الثاني  ، 2المجلد  ، 3العدد   

 

 (COVID-19)الذكاء االصطناعي في التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا

  

تأثير كبير على العملية التعليمية على مستوى  -9102الذي بدأ في الظهور في شهر ديسمبر  –(COVID-19" )فيروس كورونا"لجائحة       

سة العالم أجمع؛ فمنذ إعالن حالة الطوارئ لمواجهة هذا الوضع المفاجيء بسبب انتشار فيروس كورونا الذي هدد حياة اإلنسان تم تعليق الدرا

وارتباك الطلبة والقائمين على التعليم أنفسهم، سواء أكان على , ما أدى إلى تغيير نظام العملية التعليمية, بالمؤسسات التعليمة وإغالق المدارس

فاعتمدت نظام التعليم عن بُعد عبر شبكات اإلنترنت لضمان , واتخذت الدول مجموعة من اإلجراءات االحترازية. الصعيد الشخصي أم المهني

 .مدارستوفير التعليم خالل فترة إغالق ال

بشكل ( COVID-19)وتأكيد العلماء أنّه ال يوجد أمل بالقضاء أو االنتهاء من أزمة فيروس كورونا , ومع تطور مراحل انتشار الفيروس      

 .والبحث عن وسائل حديثة للحفاظ على استقرار منظومة التعليم, نهائي، أصبح لزاًما على المؤسسات التعليمية التعايش مع هذا الوباء

فقد أصبح للدمج المنهجي للذكاء االصطناعي وتطبيقاته في التعليم حالًيا دور مهم في مواجهة أثر هذه األزمة في التعليم، والتخطيط , لذا      

 .لممارسات التعليم والتعلم بما يسهم في تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المنشودة

ويعد استخدام تطبيقاته أسلوبًا حديثًا من , وتر المعنيّة بكيفية محاكاة اآلالت لسلوِك البشروالذكاء االصطناعي أحد فروع علوم الكومبي     

باإلضافة إلى جميع , حيث تُوظف فيه كل آليات التقنيات الحديثة, أساليب التعلم التي ظهرت نتيجة دخول التقنيات التكنولوجية في مجاالت الحياة

 .وسائل االتصال والتواصل
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فيهدف إلى جعل اآللة أكثر , ف الذكاء االصطناعي بناء برمجيات قادرة على أداء سلوكيات توصف بالذكاء عند قيام اإلنسان بهاويستهد     

 .وجعل األجهزة أكثر فائدة, ذكاءً 

ات الحديثة توفرت فرص وتشير التوجهات الحديثة واألبحاث في مجال التعليم بالذكاء االصطناعي إلى أنه كلما زادت مساحة التعلم بالتطبيق    

ام تحسين منظومة التعليم ومواكبة التطور؛ حيث إن للذكاء االصطناعي أدواًرا  متعددة في مؤسسات التعليم وما تتضمنه من عناصر يمكنه القي

 .بها

فقد أصبح , وبدأت دون تحديد موعد لالنتهاء, التي اقتحمت حياتنا" جائحة فيروس كورونا"ونظًرا لألزمة الصحية العالمية المتمثلة في     

يق توظيف الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في العملية التعليمية ضرورة ملحة على جميع دول العالم لتحقيق أهداف عمليتي التعليم والتعلم وتحق

 .قصى إفادة منهماأ

عاة وقد يفتح الذكاء االصطناعي آفاقاً جديدة فى المناهج الدراسية وإستراتيجيات التدريس وتقنيات التعليم للحقول المعرفية كافة، وهذا مد       

ث تستخدم بنجاح في البرامج للتربويين الغتنام هذه الخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها تطبيقات الذكاء االصطناعي ألغراض التعليم، بحي

 .التعليمية

منها ما , كما يمكن أن يكون للذكاء االصطناعي المجسد لخبرة المعلمين من خالل تبسيط وأتمتة مهام التدريس األساسية آثار إيجابية عدة      

 : يلي

طاء المعلمين بيانات تقييم أفضل، وتقديم يمكن للذكاء االصطناعي توفير العديد من جوانب المحتوى األساسي ومهارات التدريس، وإع- 

أن  وبذلك يمكن, توصيات حول مصادر التعلم، ومنح المعلمين مزيًدا من الوقت والطاقة للعمل بشكل فردي وفي مجموعات صغيرة مع الطالب

 .يقطع شوطًا طوياًل نحو زيادة فعالية المعلمين الحاليين في العملية التعليمية

اعي للمعلمين غير الخبراء كالمساعدين التقنيين والمعلمين المبتدئين اللمسة اإلنسانية الالزمة لإلشراف على الطالب يوفر الذكاء االصطن- 

 .واستكشاف صعوبات التعلم غير األكاديمية, وتحفيزهم

مع تبسيط االبتكارات وأتمتة جوانب مميزة من التدريس عن طريق الذكاء االصطناعي، سيرى المعلمون الفعالون وغير الفعالين على حد - 

 . سواء قدراتهم معززة بواسطة أجهزة الكمبيوتر

ت الذكاء االصطناعي من شأنها أن التي توفرها تقنيا” الخدمات المتخصصة وفق االحتياجات“وبالنسبة للصف الدراسي نفسه، فإن خيارات - 

واستكمال دور المعلمين ذوي الخبرة في تقديم , وتحسين درجاتهم في الوقت نفسه, تساعد على تحسين استمتاع الطالب خالل الحصص

 .الدروس الخصوصية والحصص اإلضافية لتنمية مهارات الطالب
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لية طويلة ومعقّدة قد تستغرق بدورها خمس سنوات، فإنه مع الذكاء وإذا كانت عملية تطوير المناهج وطباعة الكتب المدرسية عم- 

االصطناعي في األجهزة والبرمجيات التعليمية ستكون قادرة على استنتاج المعارف والمهارات المطلوبة في وقت معيّن، وبالتالي تحديث 

 .الدروس وتقديمها للطالب بشكل يناسب احتياجاته وقدراته تلقائيًا

ومن بين تطبيقات الذكاء . وأن تسرع في إنشاء تقنيات مبتكرة, لتطبيقات الذكاء االصطناعي أن تسهم في اكتشاف حدود جديدة للتعلمكما يمكن   

 :ما يلي, االصطناعي التي يمكن اإلفادة منها في تطوير العملية التعليمية

 ومثال على ذلك منصة نظام , الصلة بالغاية التعليمية وذلك من خالل تحويل الكتب التعليمية إلى كتب ذكية وثيقة :المحتوى الذكي

(iTalk2Learn )وتطبيق, لتعليم الكسور(Thinkster Math ) في الرياضيات، ومنصة(Brainly )للتواصل االجتماعي وطرح األسئلة. 

  أنظمة التعليم الذكي"ITS:" يقوم النظام بتتبع أعمال حيث , وهي أنظمة تضم برامج تعليمية تحتوي على عنصر الذكاء االصطناعي

, كما يمكن أن يبرز نقاط القوة والضعف لدى كل متعلم, وذلك من خالل جمع معلومات عن أداء كل طالب على حدة, الطالب وإرشادهم

 وتقديم الدعم الالزم له في الوقت المناسب 

  تقنية الواقع االفتراضي(VR ) والواقع المعزز(AR:)  إنشاء تصور للعالم يظهر للحواس بشكل مشابه وهو تمثيل حاسوبي يعمل على

فعن طريق الواقع االفتراضي يمكن نقل المعلومات والخبرات إلى األذهان بشكل جذاب وأكثر فاعلية باستخدام الحاسب , للعالم الحقيقي

. ن الحواس تشعر المستخدم بالمشهدوهذه العمليات مدعمة بتغذية راجعة صناعية لواحدة أو أكثر م, اآللي تشعر المستخدم بالمكان واألفعال

وتشمل , كمحاكاة عمليات معقدة كالعمليات الجراحية أو القيام بتشريح جسم اإلنسان, وتتيح هذه التقنية مجموعة من الخيارات التعليمية

وبطاقات , الصور الحيةومعرض , والواجبات المنزلية المدعمة بالشرح, تطبيقات الفصول الدراسية: تطبيقات الواقع المعزز في التعليم

 .تعليمية للصم وضعاف السمع

من خالل دعم , وغيرها من البرامج والتطبيقات الذكية التي يمكن للمؤسسات التعليمية من خاللها إنجاز المزيد من األهداف في وقت أقل   

عندها ستتم عمليتا التعليم والتعلم بشكل أكثر , ددةتطبيقات الذكاء االصطناعي الحديثة المختلفة لنظام التعليم وتطوير المنهج بعناصره المتع

 ".فيروس كورونا"فعالية في بيئة التدريس الجديدة، والتي ستستمر إلى ما بعد انزياح الوباء 
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Abstract 

The aim of the current research is to determine the appropriate creative writing 

expression skills for linguistically gifted middle school students (first grade of middle 

school) and know their availability. To achieve the goal of the research, the researchers 

followed each of the descriptive approach when reviewing previous studies and preparing 

the theoretical framework, and the experimental one-group approach when applying 

Research tools, and the search group consisted of linguistically gifted first-grade pupils, 

and their number reached (37) male and female students. They were selected according to 

the linguistically gifted student identification and detection tools identified in the current 

research. The two researchers prepared a list of the characteristics of linguistically gifted 

pupils (cognitive - emotional - linguistic), numbering (56), and the other with the skills of 

creative writing expression appropriate for the first grade linguistically gifted preparatory 

students, which number (14) skills, and tested the skills of creative writing for the first 

graders of the gifted middle school. Linguistically. By applying the prepared test, the 

research found the weakness of the creative writing skills of first grade, linguistically 

gifted middle school pupils at levels of (fluency - flexibility - originality). 

    In light of the results of the current research, it is recommended to conduct more 

studies that are concerned with creative written expression and develop their skills among 

learners in general and the talented linguistically in particular, and employ modern 

strategies in teaching expression, and raise the efficiency of teachers by holding periodic 

training courses for them on how to use these Strategies, attention to areas of creative 

writing expression that are of interest to students and related to their lives, and present 

them to them in appropriate ways. Arabic language books include some topics of creative 

writing, and other suggested recommendations and research. 
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 :ملخص البحث

لموهوبين إلعدادي( اااألول  هدف البحث الحالي إلى تحديد مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية )الصف    

اإلطار  وإعدادبقة ات السالغويًّا وتعرف مدى توافرها لديهم، ولتحقيق هدف البحث اتبع الباحثان كل من: المنهج الوصفي عند مراجعة الدراس

عدادي ألول اإلاالنظري، والمنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة عند تطبيق أدوات البحث، وتكونت مجموعة البحث من تالميذ الصف 

محددة ا الذ الموهوبين لغويً ( تلميذًا وتلميذة؛ حيث تم اختيارهم وفقًا ألدوات التعرف والكشف عن التالمي37الموهوبين لغويًّا، بلغ عددهم)

(، وأخرى 56)غ عددها اللغوية( بل -االنفعالية –بالبحث الحالي. وقد قام الباحثان بإعداد قائمة بخصائص التالميذ الموهوبين لغويًا )المعرفية

رات التعبير رة، واختبار مها( مها14بمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا وعددها )

الكتابي  ات التعبيرعف مهارالكتابي اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا. وبتطبيق االختبار المعد توصل البحث إلى ض

 ألصالة(.ا –لمرونة ا –عندى مستويات )الطالقة  اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًا

مهاراته  اعي وتنميةي اإلبدتوصل إليه البحث الحالي من نتائج يوصي بإجراء المزيد من الدراسات التي تهتم بالتعبير الكتاب وفي ضوء ما    

ل عقد مين من خالة المعللدى المتعلمين عامة والموهوبين لغويًا بشكل خاص, وتوظيف اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس التعبير، ورفع كفاء

وتتصل  م التالميذالتي تهوورية لهم حول كيفية استخدام تلك اإلستراتيجيات, االهتمام بمجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي دورات تدريبية د

 ن التوصياتغيرها موبحياتهم، وتقديمها لهم بالطرائق المناسبة, تضمين كتب اللغة العربية بعض موضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي, 

 والبحوث المقترحة.

 

 الميذ المرحلة اإلعدادية.ت -لموهوبون لغويًاا –التعبير الكتابي اإلبداعي  كلمات المفتاحية:ال
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 مقدمـة:

م عزن بعضزهم بعًضزا بملكزات معينزة، يعطلزق عليهزا ةالموهبزة الفطريزةة, والتزي إذا مزا تزم الناس وميززه -لىسبحانه وتعا -خلق هللا

االهتمزام لكشزف عنهزا والمختصون وتعهدوها بالرعاية فإنها تعصقل ويكون لها شأن كبيزر, أمزا إذا لزم يزتم ا اكتشافها في وقت مبكر, وتناولها

 غاللها. بها, فإنها تفنى ويصبح صاحبها كغيره من أقرانه, ويفقد المجتمع تلك المنحة اإللهية التي قعدمت له ولم يعحسن است

لزى عيين, للعمزل نزد المتعلمزين تتطلزب جهزودًا هادفزةً ومنظمزةً مزن قربزل التربزووال يخفى على أحد أن مجاالت الموهبزة واإلبزداع ع

وب, ز فيزه الموهزاستنهاض القدرات الكامنة لزدى الموهزوبين، وتحويلهزا إلزى أداء مميزز وذي فائزدة للمجتمزع, وفزق مجزال النبزوي الزذي يتميز

 علميًّا كان أو أدبيًّا. 

حيث يمتاز الموهوب لغويًا بسمات وخصائص تميززه عزن غيزره مزن الموهزوبين فزى والموهبة اللغوية من أهم مجاالت الموهبة؛ 

المجاالت األخرى، كما أَن لزه حاجزات ومطالزب ينبغزى الوفزاء بهزا, مزا يبزرز الحاجزة إلزى الكشزف عزن الموهزوبين لغويًزا وتعزرفهم، وتحديزد 

 .1 (11، 2005مستوى أدائهم اللغوى؛ لتنمية القدرات المتعددة لديهم )قاسم، 

طلب األسزاس يعد المتعلمون الموهوبون على اختـالف مواهبهم أهم مصدر للثروة البشرية في أي مجتمع مـن المجتمعات، فالمو

مزع، وفةزة فزـرد والمجتللّحاق بركب التقدم هـو رعاية الموهوبين والمبتكرين القادرين على إيجاد الحلزول لكثيزر مزن المشزكالت التزي تهزدد ال

 (.17، 2002دق، بية وثروة قومية؛ حيث يكون من بين هؤالء الموهوبين صفوة العلماء والمبتكرين )الشــربيني وصــاالموهوبين فةة ذه

ن درة لفظيزة مزفيمتاز التلميذ الموهوب لغويًزا بقزدرة غيزر عاديزة علزى حفزل المعلومزات واختزانهزا، وبزالتطور اللغزوي، وكزذلك بقز

، واسزتخدام التعبيززرات والقياسزز ربزز  واالسززتدالل، ات المجزردة، والتسززاال الزدائم, والتفكيززر المتشززعب، والقزدرة علززى التحليزل ومسزتوى عززالو

 (.251، 2003الخبرات السابقة بالالحقة، وأنه يستمتع بقراءة القصص وكتابة القصائد الشعرية وتحريرها )الخطيب، 

ن مزلواحزد أكثزر احيزث تجزد للفزل  طبيعتهزا المتفزردة؛ وعند الحديث عن اإلبزداع واألداء اللغزوي اإلبزداعي, يلحزل أن للغزة العربيزة

عيزدًا عزن بّص المعروض ، ولكي يكون العمل اإلبداعي أصياًل في ثوبه، ال بد أن تكون األفكار المنقولة في النّ معنى، وللمعنى أكثر من لفل

لتّعقيزد تتضزمن يّزة عاليزة اكتابزة بطبيعتهزا عمليزة عقلالمألوف بطريقة مبتكرة توشحها الّزخارف اللّغويّزة المسزتوحاة مزن البالغزة العربيّزة, وال

  اسات كل من:عمليات متنوعة كتوليد الفكر، وصياغتها على هيةة مسودة، والمراجعة، والتّنقيح، والنّشر, وهـذا ما أشارت إليه در

ساب معلمي اللغة العربيزة خالل برنامج تدريبي مقترح في إكمن ( والتي هدفت إلى تنمية مهارات اإلبداع اللغوي 2007محمود)

( والتزي اسزتهدفت تنميزة مهزارات اإلبزداع اللغزوي لزدى 2016مهارات استخدام الذكاءات المتعددة في تدريسزهم, ودراسزة محمزود ويخزرين)

( 2020طالبات المرحلة الثانوية باستخدام نمةذج تدريسي فزي األدب قزائم علزى نظريزة الزتعلم المسزتند إلزى الزدماي, كماهزدفت دراسزة فزرج)

                                                             
1
   APA Style of the Publication Manual of the American Psychologicalتزم اتبزاع نظزام توثيزق جمعيززة علزم الزنفس األمريكيزة  - 

 ed)thAssociation (6 لصفحة( وتفاصيل التوثيق مثبت في قائمة المراجع.بكتابة )اسم العائلة( كما يلي اسم العائلة )السنة، ا 
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والتززي هززدفت إلززى تنميززة مهززارات اإلبززداع اللغززوي لززدى تالميززذ المرحلززة االبتدائيززة باسززتخدام المززدخل التكززاملي الززوظيفي, وهززدفت دراسززة 

 ( والتي هدفت إلى تنمية مهارات اإلبداع اللغوي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام إستراتيجية سكامبر.2020محمد)

, ويصزقل هوينمزي مواهبز بي اإلبداعي من أرقى أنواع التعبير وأعظمها إيقاًعا؛ ألنه يحقق المتعة النفسزية للفزرد،ويعد التعبير الكتا

لذي يصب نه القالب اأشخصيته من خالل كتاباته، والتي تظهر فيها الجدة واألصالة والعمق في التفكير, وتكمن أهمية التعبير اإلبداعي في 

 (.  267، 2016خالله عن أحاسيسه ومشاعره ويرائه )أبو لبن،  فيه اإلنسان أفكاره ويعبر من

اره ( التعبيززر الكتززابي اإلبززداعي بأنززه تعبيززر الفززرد عززن مشززاعره وأحاسيسززه وعواطفززه وأفكزز7، 2006ويعززرف عطيززة وحززافل )

انية شاركة الوجدبما يحقق المومعتقداته ويرائه في لغة جميلة في األسلوب، واضحة في المعاني، وأصيلة في األفكار، وشيقة في العرض؛ 

 والقبول لدى المتلقي.

تابزاتهم ؛ ليجعزل كفالتعبير الكتابي اإلبداعي يتيح للتالميذ التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم بشكل أكثر وضوًحا وجمااًل 

 د.هم من القيوميذ الكتابي وتحررمتسلسلة البنيان, معبرة عن المضمون بدون لبس في تفاصيل الموضوع، كما أنها تزيد من نشاط التال

ة المتوسزطة وتظهر أهمية التعبير اإلبزداعي علزى الصزعيد المدرسزي فزي نمزو شخصزيات التالميزذ وتكاملهزا، فالتالميزذ فزي المرحلز

الميزذ الت ية قزدرةواإلعدادية خاصة أحوج ما يكون للتعبير عن عواطفهم ومشاعرهم، حيث يسعى المعلم من خالل التعبير اإلبداعي إلى تنم

راسززات التززي أكززدت أهميززة التعبيززر التعبيززر اإلبززداعي (. ومززن الد93-92، 2004علززى التخيززل ومسززاعدتهم علززى االبتكززار واإلبززداع)عباس، 

وبين باسزتخدام ( والتزي هزدفت إلزى تنميزة مهزارات األداء اللغزوي اإلبزداعي لزدى تالميزذ المرحلزة اإلعداديزة الموهز2014دراسة كل: محمزد)

ي فزي اللغزة العربيزة ( التي استهدفت تنمية مهارات التعبير الكتزابي اإلبزداع2017ئم على تآلف األشتات وبرنامج سكامبر, وأحمد)برنامج قا

هزدفت  ( والتزي2017لدى التالميذ الموهوبين بالمدرسة اإلعدادية باستخدام إستراتيجية قائمة على مزدخل عمليزات الكتابزة, وكزذا الجبزوري)

دبزي, ي التزذوق األفزالتعبير الكتابي اإلبداعي لزدى طزالب المرحلزة الثانويزة بجمهوريزة العزراق باسزتخدام برنزامج مقتزرح إلى تنمية مهارات 

يجية التخيززل ( إلززى تنميززة مهززارات الكتابززة اإلبداعيززة لززدى تالميززذ الصززف الثززاني اإلعززدادي عززن طريززق اسززتخدام إسززترات2018وعبززد العززال)

 الموجه. 

لمزا لزذلك  المتعلمزين؛ وث والدراسات باالهتمام بتناول مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي والعمل علزى تنميتهزا لزدىوقد أوصت هذه البح     

يزة التزي واقزف الحياتمن أهمية في تقوية لغتهم وتنميتهزا, وتمكيزنهم مزن التعبيزر السزليم عزن خزواطرهم كتابزةً, وتهيةزتهم لمواجهزة مختلزف الم

سززبة بزداعي المناعلزى االرتجززال بإبزداع؛ لززذلك سزعى البحززث الحزالي إلززى تحديزد مهززارات التعبيزر الكتززابي اإل تتطلزب فصززاحة اللسزان والقززدرة

 لتالميذ المرحلة اإلعدادية وتعرف مدى توافرها لديهم.
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 مشكلة البحث:

 نبعت مشكلة البحث الحالي من خالل الشواهد التالية:

إلبداعي ر الكتابي ابصفة عامة، ومهارات التعبي مية مهارات التعبير الكتابيأهمية تناالطالع على نتائج الدراسات السابقة التي أكدت  -

ج داعي باستخدام برنام( والتي هدفت إلى تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلب2016بصفة خاصة لدى المتعلمين، مثل: دراسة عبد الباري)

المرحلة تالميذ الموهوبين بت تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى ال( التي استهدف2017قائم على الخرائ  الذهنية، ودراسة أحمد)

مهارات التعبير  ( والتي هدفت إلى تنمية2017اإلعدادية من خالل إستراتيجية قائمة على مدخل عمليات الكتابة، ودراسة الجبوري)

 الكتابي اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل برنامج مقترح.

 :العربية اللغة تدريس مجال في والمختصين الخبراء استشارة -

المرحلزة العربيزة ب وتزدريس اللغزة عامزة، بصزورة العربيزة اللغزة تزدريس مجزال فزي والمختصزين الخبزراء مزن عزدد استشزارة فقزد تمزت    

 .ينالمهارات لدى المتعلمتلك  أهمية تنمية إلى أشاروا وقد (،13اإلعدادية للتالميذ الموهوبين بصفة خاصة بلغ عددهم )

: وفي محاولة للتأكزد مزن مسزتوى التالميزذ الموهزوبين لغويًزا فزي مهزارات التعبيزر الكتزابي اإلبزداعي؛ قزام الباحثزان نتائج الدراسة الكشفية -

غويًّزا بلزغ عزددهم بتطبيق اختبار في بعض مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي على مجموعة من تالميزذ الصزف األول اإلعزدادي الموهزوبين ل

( تلميذًا، وتضمن االختبار ثالث مهارات رئيسة )الطالقزة، المرونزة، األصزالة(, واشزتمل علزى اثنزي عشزر سزؤااًل، وقزد أظهزرت نتزائج 21)

% مزن  76.2االختبار وجزود ضزعف فزي مهزارات التعبيزر الكتزابي اإلبزداعي لزدى التالميزذ؛ حيزث أسزفرت النتزائج عزن وجزود ضزعف لزدى 

% مززن التالميززذ الموهززوبين لغويًززا لززديهم ضززعف فززي مهززارات 66.7الموهززوبين لغويًززا فززي مهززارات الطالقززة فززي التعبيززر الكتززابي, و التالميززذ

 % منهم لديهم ضعف في مهارات األصالة في التعبير الكتابي. 52.4المرونة في التعبير الكتابي, وكذلك 

لتعبيزر ف األول اإلعزدادي الموهزوبين لغويًّزا فزي بعزض مهزارات امما سبق تحددت مشكلة البحث الحزالي فزي ضزعف تالميزذ الصز

 الكتابي اإلبداعي.

 مصطلحات البحث:

ينزة فزي يعكس فلسفة معو: يعرف بأنه فن أدبي نثري، يترجم فيه الكاتب حقيقة إحساسه تجاه األشياء من حوله، التعبير الكتابي اإلبداعي -

لكتابزة، امعزين، يزدور حزول فكزرة مزا، بأسزلوب أدبزي متميزز، يكشزف عزن موهبزة فنيزة فزي الفكر والمعتقزد، مزن خزالل الكتابزة فزي موضزوع 

 (.  27، 2002وسيطرة واضحة على اللغة، وينبئ بمستقبل زاهر)حماد ونصار، 
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مزن ا وهزوبين لغويًزبأنه مجموعة األداءات التي تمكن تالميذ الصف األول اإلعزدادي الم إجرائياويعرف التعبير الكتابي اإلبداعي 

لرئيسزة: ت اإلبزداع االتعبير عما بزداخلهم مزن مشزاعر وأفكزار تعبيزًرا واضزًحا صزحيًحا, باختيزار األلفزاظ المناسزبة, مسزتخدًما فزي ذلزك مهزارا

 لحالي. عد بالبحث االطالقة, والمرونة, واألصالة, ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ على اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي الم

 لموهوب:ا -

يزة: القزدرة ألبعزاد التالاالذى يظهر أداًء متميًزا مقارنة مع المجموعة العمرية التى ينتمى إليها فى واحدة أو أكثزر مزن  المتعلمهو "

يززة، ة، لغوفنيززة، رياضززي)العقليززة العاليززة، والقززدرة اإلبداعيززة العاليززة، والتحصززيل األكززاديمى المرتفززع، والقززدرة علززى القيززام بمهززارات متميزززة 

 (.   76،2003والقدرة على المثابرة وااللتزام، والدافعية العالية، والمرونة، واالستقاللية فى التفكيرة )شحاتة، ويخران,

 الموهوبون لغويًا: -

ت، تعني الموهبة اللغويزة ةقزدرة معرفيزة محزددة بحزدود لغويزة, تسزتوعب جميزع اللغويزات مزن نحزو، وصزرف، وأصزوات ولهجزا

يًا, وأخززرى دة، تسزتوعب فززروع األدب شزعًرا ونثزًرا، ثززم يلزي ذلززك قزدرات خاصزة بالشززعر مسزرحيًا، أو غنائيززا، أو قصصزوقزدرة أدبيزة محززد

 (.69، 2000خاصة بالنثر خطابًا, أو مقااًل أو رسالة أو قصةة )عصر، 

 ويعرف الموهوبون لغويًا إجرائيا بأنهم:

ة التزى تتسزم تقدمزة مزن التطزور اللغزوى، والقزدرة اللفظيزة والكتابيزاألول اإلعزدادي الزذين يظهزرون مسزتويات م الصزفتالميزذ هم 

ويزة لخصزائص اللغبالطالقة والوضوح، وعادة ما تكون حصيلتهم اللغوية متقدمة على أقرانهم العاديين، كما أنهزم يتمتعزون بمجموعزة مزن ا

ف عليهم   لي.  ي البحث الحامن خالل أدوات الكشف المستخدمة فوالمعرفية واالنفعالية التى تميزهم عن أقرانهم العاديين، ويمكن التعرع

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:  -أ

سزاليب خصائصزهم, وأوتقديم مادة علمية حول مهارات التعبير الكتابي اإلبزداعي وأهميتهزا للتالميزذ، والتالميزذ الموهزوبين لغويًزا, 

 تنمية الموهبة لديهم.

 حث كاًل من:قد يفيد الباألهمية الميدانية:  -ب 

هززم : حيززث قزد يسزهم البحزث فزي تحديزد مهززارات التعبيزر الكتزابي اإلبزداعي المناسزبة لف األول اإلعذداد  الموهذوبين لغوي ذاتالميذذ الصذ – 1

 وتعرف مدى توافرها لديهم. 

 داعي وتنميززة مهاراتزه لززدىوجيههم إلززى ضزرورة االهتمززام بتعلزيم التعبيزر الكتززابي اإلبز: مززن خزالل تزمعلمذي اللغذة العربيذذة وموجهيهذا – 2

 المتعلمين.
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ربيزة، وذلك بتوجيه عنايتهم إلى أهمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في اللغة الع معد  برامج اللغة العربية:والخبراء ومخططي  – 3

 وأهمية استخدام إستراتيجيات تدريسية حديثة في تعليم هذه المهارات.

خزرى بيزر الكتزابي اإلبزداعي المناسزبة لفةزات أمجال أمامهم للقيام بدراسات أخرى، ودراسزة مهزارات التع: حيث يفتح البحث الالباحثين – 4

 من المتعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة.

 : إلى الحالي البحث هدفهدفا البحث: 

 ن لغويًّا.حديد مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبيت – 1

 عرف مدى توافر مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا.ت – 2

 البحث: أسئلة

 سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسةلة التالية:

 غوية(؟الل -النفعاليةا –ا خصائص تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًا )المعرفيةم -1

 ا مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا؟م – 2

 ا مدى توافر مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًا؟م –3

 البحث: محددات

 اقتصر البحث الحالي على المحددات التالية:

 ط.: تم تطبيق هذا البحث في مدرسة الوعاضلة اإلعدادية المشتركة، إدارة صدفا التعليمية بمحافظة أسيومحدد المكانيال

نززد مسززتوى: : بعززض مهززارات التعبيززر الكتززابي اإلبززداعي المناسززبة للتالميززذ الموهززوبين بالصززف األول اإلعززداداي, عالمحذذدد الموعذذوعي

 ( مهارة.14عددها ) )الطالقة, والمرونة, واألصالة(, بلغ

 م.2018/2019طعبق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  المحدد الزماني:

 ( تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا.37: )المحدد البشر 

 منهجا البحث: 

عزداد ت السزابقة وإكل من المنهج الوصفي عند مراجعزة األدبيزات والدراسزافي إطار التكامل المنهجي عالج الباحثان مشكلة البحث باعتماد 

 وادها.اإلطار النظري للبحث، والمنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة عند تطبيق أدوات الدراسة وم

 مواد البحث وأدواته:

 اللغوية(. –الية النفعا -قائمة خصائص التالميذ الموهوبين لغويًّا )المعرفية 
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 .قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا 

  ,(1979اختبار الذكاء العالي.                )إعداد السيد محمد خيرى. 

           .(يم حبيبإعداد أبراهام وتعريب مجدي عبد الكر) اختبار التفكير االبتكاري. 

 .اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا 

 اإلطار النظر  للبحث

 الموهوبون لغوي ا، والتعبير الكتابي اإلبداعي   

 أواًل: الموهوبون لغوي ا:  

لى اختبزارت تحديد الطفل الموهوب يعتمد بشكل أساسي علقد مر مفهوم الموهبة عبر العقود الماضية بمجموعة من التطورات؛ ف

مزل دد مزن العواالذكاء التقليدية والتحصزيل المدرسزي، ومزع التطزورات العلميزة ونتيجزة أبحزاث علمزاء يخزرين فقزد تزم التأكيزد علزى وجزود عز

 :يين, كما يليبين العلماء والتربواألخرى التي في ضوئها يتم تحديد الموهوب من بين أقرانه, كما تعددت تعريفات الموهوب لغويًا 

 ( تعريف الموهوب لغويًا:1)

دة العوامزل ( إلى أن الموهوب هو الفرد الذي يتميز عن غيره بارتفزاع مسزتوى الزذكاء، باإلضزافة إلزى زيزا2, 2001يشير صادق )

ن الموهزوب أي االعتبزار اهب أيًضا، مع األخذ فالدافعية والمهارية لديه، وبتبي فكرة تعدد أنواع الذكاء، يمكن الوصول إلى فكرة تعدد المو

 خاصة توصلـه إلى أكـبر درجـة مـن اسـتثمار إمكاناتـه وقدراتـه. يحتاج إلى خدمات

ا بأنه ةالمتعلم الذي يظهر مستوى مرتفعًا مـن األداء اللغوي, واستعدادًا فريزدًا فزي  اللغويزة،  حزد المجزاالتأويعرف الموهوب لغويًـّ

 (.15، 2008قـدرات خاصـة, شرط أن يكون هذا الفرد متمتعًا بمستوى مرتفع من الذكاء واالبتكارة )مزيـد، والـتي تحتاج 

للغزوي ال األداء االموهوب لغويا بأنه التلميذ الذي يمتلك القزدرة علزى اإلنتزاج اللغزوي المتميزز، ويظهزر براعزة فزي مجز كما يععرف

رفيزة لغويزة والمعلغوية واالبتكارية ما يؤهلزه لزذلك، حيزث يتمتزع بمجموعزة مزن الخصزائص الاإلبداعي, ولديه من االستعدادات والقدرات ال

 (.  20، 2014واالنفعالية التي تميزه عن غيره من الطالب العاديين)محمد، 

غويزة ت الللمجزاالاويمكن تعريف الموهوب لغويًا بأنه التلميذ الذي يمتلك قدرات لغوية عاليزة, تمكنزه مزن التفزوق علزى أقرانزه فزي 

 مرية نفسها.المرحلة العالمختلفة، حيث ال تقتصر  موهبته على الذكاء أو التحصيل اللغوي فق ، لكنه يظهر أداًء يتميز به عن بقية أقرانه ب

  :( خصائص التالميذ الموهوبين لغويًا2)

 ,Clark يزذ الموهزوبين لغويًزا كمزا ذكرهزا كزل مزن:هناك مجموعة من الخصائص )اللغوية, واالنفعالية, واالجتماعية( التزي تميزز التالم    

 كالتالي: ) 45، 2008الزهراني، ؛ 56، 2005؛ القريطي، 87، 2005؛ قاسم، 60، 2002جراون،  ؛(33 ,1992
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 أبرز الخصائص اللغوية للموهوب لغويًا:

–                 .يتصف تعبيره اللغوي بالطالقة– فيدة ووظيفية.يستخدم المفردات اللغوية بطريقة م 

– .يستمتع بحفل النصوص الشعرية وترديدها     – .يمتلك حصيلة لغوية مناسبة 

–   .يدّرك عالقات السبب والنتيجة                   – .تتميز أفكاره بالجودة واألصالة 

– كتابة(.  -قراءة -يستمتع بالقصص )رواية 

– ى األسةلة السابرة(.يطرح أسةلة كثيرة ومتعددة )مع التركيز عل 

– قصائد(. -خواطر -رسائل -يستمتع بالكتابة )مقاالت 

– .يستخدم التعبيرات اللغوية في جمل وتراكيب مفيدة 

 أبرز خصائص التلميذ الموهوب لغويًا )االنفعالية(:

–    .يتميز بالشخصية االستقاللية– .يتعاطف مع اآلخرين 

–        .يتصف بالمرح والدعابة– .يتمسك بمعتقداته وأفكاره 

– .يحب المخاطرة ةالمجازفةة بغض النظر عن الصعوبات التي يمكن أن يواجهها 

– .يبادر في اتخاذ القرارات           – .يركز على الموضوعات الرئيسة 

– .يثابر في النشاطات التي يختارها بنفسه 

 أبرز خصائص الموهوب لغويًا )االجتماعية(:

– اآلخرون للمساعدة أو االنضمام إلى مجموعتهم. يختاره 

– .يحسن االستماع والتواصل مع اآلخرين 

– .يستمتع بتكوين صداقات إيجابية جديدة 

– .يبادر في تقديم المساعدة العلمية ألقرانه 

– .يشارك بحماس في النشاطات الجمعية 

– .يستطيع قيادة اآلخرين عندما يتطلب األمر ذلك 

–  إحساسا قويا بالعدالة االجتماعية.يظهر 

– .يشارك في تنظيم نشاطات التعلُّم مع أقرانه 

– .يعبر لآلخرين عن مشاعره وأحساسيسه 
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ويزة داخزل المدرسزة ألنشزطة اللغفيتسم التالميذ الموهوبون لغويًا بقدرتهم على التالعب باأللفاظ شفهيًا وكتابيًا، وبحبهم للغة، ومتابعتهم ا    

 ، وحبهم القراءة وخاصة الكتب ذات المستوى األعلى، وبقدرتهم على الكتابة ارتجااًل.وخارجها

 :التعبير الكتابي اإلبداعي –ثانيًا

 ( مفهوم التعبير الكتابي اإلبداعي:1)

إلبداعي مطلبًا اابي ير الكتيعد التعبير الكتابي أحد أنواع فنون الكتابة الذي يشمل باإلضافة إليه كاًل من الخ  واإلمالء، ويعد التعب

 أساسيًا من مطالب التطور لإلبداع واألصالة والطالقة الفكرية لدى التالميذ. 

ر والعواطززف ( التعبيززر الكتززابي اإلبززداعي بأنززه ذلززك النززوع مززن التعبيززر, الززذي يقصززد بززه إظهززار المشززاع229، 2007ويعززرف عطيززة )      

السزامع, أو  ي القزار  أوقة تتسم بالجمال، والسالسة والقدرة على اإلثارة وإحداث األثزر فزالجياشة والخيال المجنح, وذلك بعبارات منتقاه بد

 إثارة الرغبة لديه في التعامل مع موضوعها.

رة منتقزاة ( بأنه إظهار المشاعر واإلفصاح عن العواطف وخلجات النفس وترجمة األحاسيس بعبزا20، 2010بينما يعرفه رشيد )

مزن قالهزا أو لالوجدانية  غة الصياغة، بما يتضمن صحتها لغويًا ونحويًا، وبحيث ينقل سامعها أو قارئها إلى المشاركةاللفل، جيدة النسق، بلي

 كتبها؛ كي يعيش معه في جوه وينفعل بانفعاالته، ويحس بما هو أحس به.

ه مزات، وعنايتززور البالغيزة والكلفيمتزاز هزذا النزوع مزن التعبيززر بأنزه يسزتخدم األسزلوب األدبززي بإبزداع؛ مزن حيزث اسززتخدامه للصز 

 و الزذاتي عزنأبالشكل والمحتوى والمضمون، كما أنه ال بد أن يحتوي على عنصزرين أساسزيين, همزا: األصزالة الفنيزة، والتعبيزر الشخصزي 

 المشاعر واألحاسيس واألفكار.

 ( مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي: 2)  

ة إلبزداع مكتسزبابداع لدى التالميزذ، وذلزك حسزب احتياجزاتهم وقزدراتهم داخزل الفصزول، فمهزارات من الضروري االهتمام بتنمية مهارات اإل  

  وقابلة للنمو والزيادة، ولعل من أهم مهارات اإلبداع اللغوي ما يلي:

 - الطالقة : 

شززكالت، أو ر، أو المهنززاك تعريفززات متعززددة للطالقززة، فتعززرف بأنهززا: القززدرة علززى توليززد عززدد كبيززر مززن المترادفززات، أو األفكززا

ت أو ريزة لمعلومزااالستعماالت عند االستجابة لمثير معين، والسرعة والسهولة في توليدها. وهى في جوهرها عملية تذكر واسزتدعاء اختيا

 (.220، 2007خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها)جروان، 

 زمنية معينة. أن يأتي بها الفرد وحده في فترة ( بأنها تعدد األفكار الصحيحة لغويًا, التي يمكن217، 2007وعرفها محمود )
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 لمبدعزة بمالءمتهزا( بأنها عدد األفكار التي يمكزن أن يزأتي بهزا المزتعلم المبزدع، وتتميزز األفكزار ا158، 2010ويرى عبد الباري )

ن اكزوعليزه كلمزا  ل كالخرافزات،لمقتضزيات البيةزة الواقعيزة، وبالتزالي يمكزن أن تسزتبعد األفكزار العشزوائية الصزادرة عزن عزدم معرفزة أو جهز

 انه. المتعلم قادًرا على إنتاج عدد أكبر من األفكار أو اإلجابات في وحدة الزمن، توفرت فيه الطالقة بشكل أكثر من أقر

مزن  يمتلزك ثزروة يلحل مما سبق من تعريفات للطالقة أنها تتطلزب الزوفرة والزتالام، فاإلنسزان المبزدع فزي اللغزة العربيزة هزو الزذي

الكمزي فزي  القزة الجانزبلمفردات تتميز بالسهولة والسرعة والدقة في األداء, والكثرة في إنتاج االستجابات اللغوية المناسزبة. وتتضزمن الطا

 ة معينة.اإلبداع، فتتضح الطالقة في السهولة والسرعة التي يستطيع بها المبدع استدعاء المعلومات من الذاكرة في وحدة زمني

والطالقززة , يززة(، كمززا يلززي: الطالقززة الفكر159، 2010فززي اللغززة العربيززة إلززى مكونززات فرعيززة أوردهززا عبززد البززاري )وتنقسززم الطالقززة 

 والطالقة اللفظية.، التعبيرية الطالقة، والترابطية

 وفي ضوء العرض السابق لمفهوم الطالقة، وأنواعها أو أبعادها يمكن تحديد مهاراتها الكتابية كما يلي: 

 الفكرية: الطالقة - 1

بأنهزا قزدرة  (59، 2016(. وعرفها فتح الباب )64، 2000وتعني القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار في موقف معين )حبيب، 

ل: أن يصزبح مثز الفرد على أن ينتج عددًا كبيًرا من األفكار فزي وقزت محزدد، وهزذا يزدل علزى أن هزذا الفزرد فزي حالزة تزوافر الظزروف يمكزن

دد مزن عزإنتزاج أكبزر  وتوفيق الحكيم وغيرهما، وتظهر تلك الطالقة في التعبير الكتابي اإلبداعي من خالل قزدرة المزتعلم علزىعباس العقاد، 

 األفكار ذات الصلة الوثيقة بالمجال اإلبداعي الذي يريد الكتابة فيه.

  - :(160، 2010)عبد الباري،  ومن أهم المهارات التي تتعلق بها, ما يلي 

 أكبر عدد ممكن من العناوين لموضوع محدد.كتابة  -

 في فترة زمنية محددة. توليد أكبر قدر ممكن من األفكار عن الموضوع -

 كتابة أكبر عدد من المقدمات المتعددة لنهاية واحدة. -

 داية ونهاية محددة. كتابة أكبر عدد من العقد القصصية لقصة لها ب -

 الطالقة الترابطية: - 2

 (.60، 2016رد بالعالقات والسهولة التي يستطيع بها تقديم الفكرة بطريقة متكاملة المعنى )فتح الباب، وتعني وعي الف

  - (159، 2010)عبد الباري،  ومن مهاراتها ما يلي: 

 معين )المترادفات(. كتابة أكبر عدد من الكلمات التي تدل على لفل -

 رك اللفظي(.من معنى )المشتكتابة أكبر عدد من الكلمات التي تعبر عن أكثر  -
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 س الكلمة )المتضادات(.كتابة أكبر عدد من الكلمات التي تعبر عن عك -

 رب  بين الكلمة ومدلوالت أخرى ذات عالقة بها. -

 يصنف الكلمات في فةات متعددة. -

 الطالقة التعبيرية: -3

المعنى يقزة وثيقزة بزمن الجمل والعبارات، التزي ترتزب بطر وتعني قدرة المتعلم على ترجمة األفكار التي قام بإنتاجها في أكبر عدد

غزة، تجعلزه وشزواهد بلي المراد التعبير عنه، وال يمكن أن يجيد المتعلم تلك القدرة إال إذا توافر لديه مخزون لغوي واسع من كلمات وأشزعار

 (. 64، 2000يحسن استغاللها في التعبير عن المعنى الذي يتطلب التعبير عنه )حبيب، 

 -  :(159، 2010)عبد الباري، ومن مهاراتها ما يلي 

 توليد أكبر عدد من الكلمات من مجموعة من الحروف. -

 كتابة أكبر عدد من الجمل من كلمات قليلة.  -

 الرب  بين الجمل؛ ليكون منها أكثر من موضوع. -

 وجزء، تناقض(. عالقة سبب ونتيجة، عام وخاص، كل)الكشف عن الرواب  المختلفة بين الجمل  -

 الطالقة اللفظية: -4

ي علزى حزرف وتعني القدرة على كتابة أكبر عدد ممكن مزن األلفزاظ، التزي تتزوافر فيهزا بعزض الشزروط البنائيزة الخاصزة كزأن تحتزو

 (60، 2016معين، أو تنتهي بحرف معين، وال يعمل عامل المعنى دوًرا مهًما بها )فتح الباب، 

 - (160، 2010)عبد الباري، : ومن مهاراتها ما يلي 

 كتابة أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف معين. -

 كتابة أكبر عدد من الكلمات التي يتوسطها حرف معين. -

 بمقطع معين، وتنتهي بالمقطع نفسه. كتابة أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ -

 إكمال الحروف الناقصة؛ ليولد منها كلمات ذات معني. -

 كبر عدد ممكن من الكلمات من كلمة أو فعل.اشتقاق أ -

 مهارة االشتقاق اللغوي. -

 أكبر عدد ممكن من الجمل.  مهارة استكمال األشكال اللغوية؛ لتعبر عن -
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 :المرونة –ب 

يزر، أو لمثع تغير اموتعني قدرة المتعلم على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة، وتوجيه أو تحويل مسار التفكير 

دة ط ذهنيزة محزدمتطلبات الموقف، أي درجة السهولة التي يغير بها الشخص موقفًا ما، أو وجهة نظر معينة، وعزدم التعصزب ألفكزار وأنمزا

 .(68، 2011سلفًا وغير قابلة للتغيير بحسب ما تستدعي الحاجة )أبو جبين، 

 األصالة:  -جـ

لتزي تبزدو فزي ا( أنهزا مرادفزة لإلبزداع نفسزه، ويقصزد بهزا تلزك القزدرة 163، 2007يعنظر إلى األصالة كما يرى أبو جزادو ونوفزل )

ن تزوافره إلزى مزيخزر ال بزد  سلوك الفرد عندما يبتكر بالفعل إنتاًجا جديدًا، فاألصالة بهذا المعنزى تعنزي الجزدة أو النزدرة، بيزد أن هنزاك شزرًطا

نهزا: القزدرة األصزالة بأ للهدف أو الوظيفة التي سيؤديها العمل المبتكر، وتعزرف جانب الجدة كي يعتبر اإلنتاج أصياًل، وهو أن يكون مناسبًا

 على إبداء أو توليد أفكار جديدة، وفريدة، وخالقة.

م بجززدة هززذه فاألصززالة تختلززف عززن بقيززة القززدرات اإلبداعيززة، فززي كونهززا ال تشززير إلززى كميززة اسززتجابات المززتعلم أو عززددها بززل تهززت

 رها بين الجماعة التي ينتمي لها. االستجابات، أي قلة تكرا

 ( أهداف تدريس التعبير الكتابي في المرحلة اإلعدادية: 3)

لتزي ف الخاصزة، التنمية القدرة والمهارة على التعبير السليم الواضح الجميزل لزدى المزتعلم، ال بزد مزن تحقيزق مجموعزة مزن األهزدا

 أهم تلك األهداف يجب أن يضعها المعلم نصب عينيه وهو يعدرس التعبير، ومن 

 ( أن من األهداف التي من أجلها يعدرس التعبير ما يلي:216، 2005ما ذكر عاشور ومقدادي )

 لتعبير عن حاجاتهم ومشاعرهم ومشاهداتهم وخبراتهم بعبارة سليمة صحيحة.اتمكين التالميذ من  -

 اللغوية، واستعمالها في حديثهم. تراكيب؛ إلضافتها إلى حصيلتهموتزويد التالميذ بما يحتاجونه من ألفاظ  -

 رف واألفكار واالتجاهات السليمة.إكساب التلميذ مجموعة من القيم والمعا -

 .عويد التالميذ ترتيب األفكار والتسلسل في طرحها والرب  فيما بينها، بما يضفي عليه جمااًل وقوة وتأثير في السامع والقار ت -

 الية.ان والقدرة على االرتجال؛ للعيش في المجتمع بفعلحياتية المختلفة التي تتطلب فصاحة اللستهيةة التالميذ لمواجهة المواقف ا -

 تنميتها وتمكينه من التعبير السليم عن خواطر نفسية شفهيًا وكتابيًا.تقوية لغة التلميذ و -

 بتكار.ظيمه, والعمل على تغذية خيال التلميذ بعناصر النمو واالتنمية التفكير وتنشيطه وتن -

 تنمية قدرة التلميذ على التعبير اإلبداعي، وهذا يعني:( أن أهداف تدريس التعبير  تضمنت 258-257، 2008كما ذكر مدكور )
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يعزة، نمية قدرة التلميذ على التعبير عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت والعواطف ومشاعر الحزن والفرح واأللم، ووصف مظزاهر الطبت -

 وكتابة الشعر، والقصة، والمقالة، والمسرحية، وكل ما هو فكر جميل بأسلوب جميل.وأحوال الناس، 

دب دريب التالميذ على استغالل المواد األخرى فزي التعبيزر. فمزدرس اللغزة النابزه، هزو الزذي يحيزل تالميزذه إلزى موضزوعات فزي كتزب األت -

 كتابة اإلبداعية.تلميذ على الأو التعليق عليه، أو تلخيصه، وفيها ما يعين الوالقراءة والمواد االجتماعية؛ ففيها الكثير مما يمكن مناقشته، 

والمعذايير الخاصذة بالكتابذة والتذي  ( المؤشذرات67-66،  2012، 2011األساسذي ) التعلذيم العربيذة لمرحلذة اللغذة كما حددت وثيقة     

 تمثلت فيما يلي:

 كتب المتعلم مقدمة مشوقة.ي -ينتج المتعلم األفكار وينظم كتابتها.            -

 ش أثناء الكتابة.يضب  الهوام -              يكتب أفكاًرا جديدة متنوعة.     -

 كتب رسائل عن طريق البريد اإللكتروني.ي -قام بها.                يكتب تقريًرا عن رحلة -

ر بشزكل خزاص أمز لصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًاومما سبق, يتضح أن إكساب مهارات التعبير  الكتابي اإلبداعي لتالميذ ا

 في غاية األهمية ومطلب تربوي يجب أن تسعى إليه المؤسسات التعليمية.

 إجراءات البحث

 للغوية( بالصف األول اإلعداد .ا -النفعاليةا –إعداد قائمة خصائص التالميذ الموهوبين لغويًا )المعرفية( 1)

 قائمة:تحديد الهدف من إعداد ال -أ

 .ديةرحلة اإلعداتمثل الهدف من إعداد القائمة في تعرف الخصائص التي تميز التالميذ الموهوبين لغويًا عن أقرانهم العاديين في الم

 مصادر إعداد القائمة:

ا لغويًزهزوبين تمثلت مصادر إعداد القائمة في الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت خصزائص الموهزوبين بصزفة عامزة، والمو

(؛ والزززنجالوي 2008ومزيزززد )(؛ 2005؛ والقريطزززي )(2004أبزززو عزززوف )؛ وSarouphim, (2000)، دراسزززة بصززفة خاصزززة، ومنهزززا

ربزوي, , ومقابلة بعزض المختصزين فزي مجزال منزاهج وطزرق تزدريس اللغزة العربيزة وعلزم الزنفس الت(2012(؛ وقطناني ومريزيق )2008)

 م فيما يتعلق بخصائص هذه الفةة من المتعلمين.وبعض معلمي اللغة العربية لإلفادة منه

 إعداد القائمة في صورتها األولية:

جت تحزت وتضمنت القائمة في صورتها األولية ثالث خصائص رئيسة, هي: الخصزائص المعرفيزة، واالنفعاليزة، واللغويزة، انزدر

 ( خاصية فرعية. 68كل منها مجموعة من الخصائص الفرعية بلغ عددها )
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 قائمة:تحكيم ال

س م النفععرضت القائمة في صورتها األولية على المحكمين من المختصين في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وعل

لحذف التعديل واتعلق بالتربوي، وبعض موجهي اللغة العربية ومعلميها؛ وذلك بهدف التوصل إلى شكلها النهائي، واألخذ بآرائهم فيما ي

 محكًما. (27واإلضافة, بلغ عددهم )

 تعديل القائمة وفقا لنتائج التحكيم:

ح ة, كما يتضالقائمبعد عرض القائمة على المحكمين تم حساب األوزان النسبية لنسب اتفاقهم على الخصائص الفرعية الواردة ب

 بالجدول التالي.

 ليةنسب اتفاق المحكمين على قائمة خصائص التالميذ الموهوبين لغويًا في صورتها األو:(1جدول)

الخصائص 

 العامة
 نسبة االتفاق الخصائص الفرعية

الخصائص 

 المعرفية

 %96.2 تنوع االهتمامات العلمية.

 %92.5 إدراك العالقات بين األجزاء واألفكار بصورة واضحة.

 %81.4 المرونة والسرعة في عمليات التفكير.

 %74.1 وفرة المعلومات في جميع المجاالت العلمية.

 %77.7 حكام السريعة.تجنب األ

 %85.1 عمق األفكار وأصالتها.

 %81.4 التوصل إلى حلول غير تقليدية للمشكالت.

 %74.1 قدرة عالية على التفكير المتشعب والتفكير التباعدي.

 %88.8 قوة التركيز واالنتباه.

 %85.1 كثرة االطالع.

 %96.2 الفضول المعرفي.

 %92.5 الزمني أو الصفي. تسااالت تفوق مستوى عمره

 %81.4 تفضيل العمل االستقاللي.

 %77.7 قوة الذاكرة.

 %85.1 المثابرة.

 %81.4 كثرة البحث وإنشاء القوائم والتصنيفات.

 %85.1 استيعاب ما يقدم إليه من مفاهيم ومعلومات بسرعة.

 %74.1 لديه اهتمامات بحثية ومعرفية متنوعة.

 %96.2 التفكير المجرد و التعامل مع األنظمة الرمزية. قدرات عالية في

الخصائص 

 االنفعالية

 %88.8 اإلحساس باالختالف عن اآلخرين.

 %85.1 القدرة على الضب  الداخلي والتحكم بالذات.

 %96.2 توقع األداء األفضل من الذات.

 %92.5 السعي نحو الكمالية ومحاولة تحقيق الكمال.

 %81.4 المرتفع. حّس الدعابة

 %74.1 حساسية عالية تجاه مشاعر اآلخرين.

 %96.2 عمق العواطف واالنفعاالت وقوتها.

 %92.5 القيادية.

 %81.4 التمسك بالقيم العليا كالعدالة والحرية والمساواة.

 %88.8 قوة الدافعية.
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الخصائص 

 العامة
 نسبة االتفاق الخصائص الفرعية

 %85.1 السعي إلى تحقيق الذات.

 %96.2 يم المساعدة لهم.االهتمام بمشكالت اآلخرين وتقد

 %77.7 قدرة جيدة على التمييز بين الصواب والخطأ والحقوق والواجبات.

 %81.4 الحساسية المفرطة والحدة االنفعالية.

 %88.8 الحماس في أداء المهمات واالستغراق الكلى فيها.

 %85.1 الشعور بالمسةولية واالنضباط.

 %96.2 رين.إصدار األحكام على الذات واآلخ

الخصائص 

 اللغوية

 %96.2 القدرة على التعبير األصيل عن األفكار.

 %85.1 استخدام المصطلحات اللغوية بطريقة مفهومة ولها معنى.

 %81.4 اتسام األفكار اللغوية بالجدة والتفرد.

 %96.2 اللمسات اإلبداعية اللغوية في المنطوق أو المكتوب.

 %88.8 بين األشتات اللغوية إلنتاج أفكار جديدة. قدرة عالية على الرب 

 %85.1 التعامل مع األلغاز اللغوية بسهولة.

 %96.2 قدرة عالية على استخدام التراكيب اللغوية المعقدة.

 %92.5 التعبير اللفظي المفصل لتفسير ما يدور حوله.

 %81.4 لديه حصيلة كبيرة من المفردات والمترادفات.

 %96.2 بناء معرفي لغوي يساعد في فهم العالقات والمترابطات.تكوين 

 %85.1 قدرة عالية على التفكير اللغوي المنظومي.

 %81.4 استيعاب المفردات اللغوية الجديدة.

 %85.1 إنتاج أساليب وصور لغوية جديدة. 

 %96.2 استخدام ألفاظ لغوية غير متداولة في فةته العمرية.

 %74.1 غوي ضخم.معدل نمو ل

 %88.8 قدرة على التوسع في المناقشات والمحادثات وإثرائها.

 %85.1 طالقة لغوية وفكرية.

 %96.2 استيعاب المقروء بسهولة.

 %77.7 قراءة الموضوعات التي تتطلب تفكيراً مجرداً.

 %81.4 خيال لغوى خصب يتصف بالنشاط.

 %92.5 التعبير اإلبداعي المتميز.

 %96.2 تدعيم األفكار اللغوية باألدلة والشواهد.

 %77.7 استخدام الصور البيانية والمواقف البالغية بشكل إبداعي.

 %96.2 أصالة األفكار اللغوية المطروحة.

 %85.1 توليد معان لغوية متعددة لفكرة واحدة.

 %81.4 قدرة على ترتيب األفكار اللغوية واكتشاف الثغرات.

 %88.8 األلفاظ في سياقات لغوية ابتكارية. توظيف

 %74.1 قدرة لفظية وتطور لغوي مرتفع.

 %85.1 الميل للقراءة الحرة.

 %96.2 الجرأة األدبية والقدرة الخطابية والتمثيلية.

 %92.5 اإلحساس بالجمال وتذوقه في النصوص األدبية.

 %74.1 معالجة النظم اللغوية المجردة.

المحكمون على الخصائص العامة أو الرئيسة بالقائمة دون تعزديل أو حزذف، أمزا فزي الخصزائص الفرعيزة فقزد تزم حزذف  وقد اتفق

%، وتعزديل بعزض الخصزائص، والخصزاص الفرعيزة التزي حزذفت هزي: وفزرة 80بعض الخصائص التي لم تصل نسزبة االتفزاق عليهزا إلزى 

لديزه  -قزدرة عاليزة علزى التفكيزر المتشزعب والتفكيزر التباعديزة -قوة الزذاكرة -السريعة تجنب األحكام -المعلومات في جميع المجاالت العلمية
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قززدرة جيززدة علززى التمييززز بززين الصززواب والخطززأ والحقززوق  -حساسززية عاليززة تجززاه مشززاعر اآلخززرين -اهتمامززات بحثيززة ومعرفيززة متنوعززة

اسزتخدام الصزور البيانيزة والمواقزف البالغيزة بشزكل  -مجزرداً قزراءة الموضزوعات التزي تتطلزب تفكيزراً  -معدل نمو لغوي ضخم -والواجبات

 ( خاصية.12معالجة النظم اللغوية المجردة, قد بلغت ) -قدرة لفظية وتطور لغوي مرتفع -إبداعي

ائم لقوإنشاء ابحثية وكثرة البحث وإنشاء القوائم والتصنيفات, وععدلت إلى ةاالهتمامات ال أما الخصائص التي تم تعديلها فهي:     

درة قةديهاة, ولتي يؤاالسعي نحو الكمالية ومحاولة تحقيق الكمالة, وعدلت إلى ةالسعي نحو الكمالية في كل األعمال وة والتصنيفاتة.

 على ترتيب األفكار اللغوية واكتشاف الثغرات, وتم تعديلها إلى ةقدرة على ترتيب األفكار وتسلسلهاة.

 ويا في شكلها النهائي:قائمة خصائص التالميذ الموهوبين لغ 

حتوي ا النهائي تبعد تعديل قائمة خصائص الموهوبين لغويا من تالميذ الصف األول اإلعدادي وفقا آلراء المحكمين أصبحت في شكله     

عزة على ثالث خصائص عامة هي: الخصائص المعرفية والخصائص االنفعالية والخصائص اللغويزة، وقزد انزدرجت تحزت كزل منهزا مجمو

 ( خاصية فرعية, والجدول التالي يوضح األوزان النسبية للقائمة في شكلها النهائي.56تضمنت ) الخصائص الفرعيةمن 

 األوزان النسبية لخصائص التالميذ الموهوبين لغويًا بالصف األول اإلعداد  في صورتها النهائية: (2جدول )

 الوزن النسبي عدد الخصائص الفرعية الخصائص العامة

 %25 14 ص المعرفيةالخصائ

 %26.8 15 الخصائص االنفعالية

 %48.2 27 الخصائص اللغوية

 %100 56 مجموع

 لبحث, ونصذه:لوبالتوصل لقائمة خصائص تالميذ الصف األول اإلعداد  الموهوبين لغويًا يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول     

 اللغوية(؟ -النفعاليةا –غويًا )المعرفية "ما خصائص تالميذ الصف األول اإلعداد  الموهوبين ل

ف والكشف عن التالميذ الموهوبين لغويًا بالمرحلة اإلعدادية:2)  ( أدوات التعرُّ

 (1979الذكاء العالي )إعداد السيد محمد خير ،  اختبار -أ

 االختبار: هدف

ف: مواقزف خزالل ثالثزة أنزواع مزن المواقز ( إلى قياس القدرة علزى الحكزم واالسزتنتاج مزن1979هدف اختبار السيد محمد خيري )

ين ميزذ الموهزوبلفظية، ومواقف عددية، ومواقف تتناول األشكال المرسومة، واعستخدم االختبار فزي البحزث الحزالي بهزدف الكشزف عزن التال

ي فهزو ة، وبالتزالرة واضزحلغويًا بالمرحلة اإلعدادية؛ وتم اختياره من بزين اختبزارات الزذكاء؛ ألنزه يركزز علزى الجززء اللفظزي اللغزوي بصزو

 يقيس الذكاء العالي، وفي الوقت نفسه يشير إلى القدرات اللغوية المرتفعة لدى المفحوصين.

 

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 2, NO 3, January 2021 

 

 
 26 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 وصف االختبار:

 ( سؤااًل، تتدرج في الصعوبة، وتتضمن عينات مختلفة من الوظائف الذهنية، أهمها:42يتكون االختبار من )

 يتمثل في تنفيذ عدد من التعليمات دفعة واحدة. القدرة على تركيز االنتباه، الذي -

 امل باأللفاظ في أسةلة التعبير والمترادفات.االستعداد اللفظي، ويتمثل في التع -

 .لى إدراك العالقات بين األشكال، ويتمثل في المقارنة بين عدد من األشكال للكشف عن العالقة بينهاالقدرة ع -

 والتفكير الحسابي. االستدالل العددي، ويتمثل في حل سالسل األعداد -

 قية والمتناسبات اللفظية.االستدالل اللفظي، ويتمثل في األحكام المنط -

 زمن االختبار:

ر الختبزاا( دقيقزة، بعزد توزيزع كراسزات 30بعد إجراء التجربزة االسزتطالعية تزم تحديزد الززمن المخصزص إلجزراء االختبزار هزو )

 وإلقاء التعليمات الخاصة به، وتوضيح كيفية اإلجابة عنه. 

 طريقة تصحيح االختبار: 

 يععطى كل مفحوص درجة واحدة عن كل سؤال يجيب عنه إجابة صحيحة.

 صدق االختبار:

قزة عال: حساب معامل الصدق علزى أسزاس اسزتخراج الاألولى( بحساب صدق االختبار بطريقتين: 1979قام السيد محمد خيري )

بززاط بززين متوسزز  : حسززاب معامزل االرتوالثانيذذة(، 0.69بزين االختبززار، واختبززار الززذكاء الثزانوي )إلسززماعيل القبززاني(، ووجززد أنزه يسززاوي )

 دق االختبار.ص(، وهي معامالت ارتباط دالة إحصائية تشير إلى 0.64تقديرات المعلمين لذكاء الطالب، ودرجته على االختبار، وبلغ )

 الحالي حساب صدق االختبار من خالل:في البحث وتم 

ق ( محكمززا, حيززث اتفزز23تززم التأكززد مززن الصززدق المنطقززي أو صززدق المحتززوى عنززد عززرض االختبززار علززى المحكمززين ) الصذذدق المنطقذذي:

ضع لقياسه، وأنه صالح للتطبيق على فةة التالميذ المستهدف  ة.المحكمون على صدق االختبار، وذلك بصالحيته لقياس ما وع

عدّ االختبار طريقتين لحساب الثبزات، االختبار: ثبات  البًزا، وكزان معامزل ( ط582: إعزادة التطبيزق علزى عينزة مكونزة مزن )األولذىاستخدم مع

(، 0.88ثبزات )( طالزب، وكزان معامزل ال800: التجزئة النصفية، وطعبزق االختبزار علزى عينزة مكونزة مزن )والثانية(، 0.85الثبات يساوي )

 رتفعة، ويمكن الوثوق بها.وهي معامالت ثبات م
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 الختبزار مزرةاوتم حساب ثبات االختبار فزي البحزث الحزالي باسزتخدام معادلزة )ألفزا كرونبزاك(، وتعتمزد هزذه الطريقزة علزى تطبيزق 

االختبزار ذلك يتضزح أن (، وب0.84( تلميذًا وتلميذة، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )25واحدة، حيث طعبق االختبار على عينة قدرها )

 يتمتع بمؤشرات صدق وثبات جيدة، لذا يمكن استخدامه في البحث الحالي، والوثوق في نتائجه. 

 (1990ختبار التفكير االبتكار  )إعداد أبراهام وتعريب مجد  عبد الكريم حبيب، ا -ب

 هدف االختبار: 

ام ةمجزدي عبزد قزرجة ابتكارية األطفال والمزراهقين، وقزد م؛ للكشف عند د1977ة اختبار التفكير االبتكاري عام Abrahamأعد ةأبراهام 

ه، ار بسزهولة تطبيقز( بترجمة هذا االختبار وتقنينه؛ ليكزون صزالًحا للتطبيزق فزي البيةزة المصزرية، ويتميزز هزذا االختبز1990الكريم حبيبة )

عسزتخدم االختبزويصلح للتطبيق في جميع مراحل التعليم، ابتداًء من مرحلة ما قبل المدرسزة إلزى المرحلزة  لحزالي اار فزي البحزث الجامعيزة، وا

 كإحدى أدوات الكشف عن التالميذ الموهوبين لغويًا بالمرحلة اإلعدادية.

 وصف االختبار: يتكون االختبار من جزأين: الجزء األول: تسمية األشياء:

 ماء األشزياءأن يكتب أكبر عدد ممكن من أسز ويتكون من أربعة أجزاء فرعية, يتضمن كل جزء منها اسم فةة من الفةات، وعلى المفحوص

قزائق، د( 5رعزي فزي )فالتي تقع في هذه الفةة، ويقيس هذا االختبار الطالقة الفكرية، والمرونزة التلقائيزة، واألصزالة، ويعجزاب عزن كزل جززء 

 ( دقيقة.20ومن ثم فإن الزمن المسموح به لمجموع األجزاء الفرعية )

 ر المعتادة:الجزء الثاني: االستعماالت غي

سزتعماالت يتكون هذا الجزء من أربعة أجزاء فرعية، ويعطلب من المفحوص في هذا الجزء أن يفكر في أكبزر عزدد ممكزن مزن اال

ألجززاء ا( دقزائق، ومزن ثزم فزإن الززمن المسزموح بزه لمجمزوع 5غير المعتادة لبعض األشياء المعروفة، ويجزاب عزن كزل جززء فرعزي فزي )

كريزة ار الطالقزة الفتؤكد تعليمات هذا االختبار ضرورة أن يكون كل استعمال مختلفًا عن اآلخر، ويقيس هزذا االختبز( دقيقة، و20الفرعية )

 والمرونة التلقائية واألصالة.

 الزمن الكلي  لالختبار:

( 5وتعحزدد ) ( دقيقزة لكزل جززء مزن جزئزي االختبزار،20( دقيقة، يعحسب منها )40الزمن المسموح به لجميع أجزاء االختبار هو )

 دقائق لكل نقطة فرعية.

 تصحيح االختبار: 

رارات أو تصحح درجة الطالقة الفكرية من خالل حصر أسماء كل األشياء واالستعماالت التي يذكرها المفحوص بعد حذف التك

 األسماء غير المناسبة أو الغامضة لفةات األشياء واالستعماالت التي تتضمنها بنود االختبار.
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أو  االسزتجابة، ة المرونة التلقائية من خالل ما يكشف عنه الفرد من تحوالت أو انتقاالت من فةة إلى أخرى مزن فةزاتوتحدد درج

 على أساس عدد مرات التغيير في زاوية التفكير خالل اإلجابة.

متفزردة وريزة أصزيلة وة ابتكاأما درجة األصالة فيععبر عنها إحصائيا بالنسبة المةويزة لتكزرار االسزتجابة؛ فاإلجابزة التزي تتضزمن قز 

عزن  لتزي ال تعبزرتأخذ )درجتين(، واالستجابة التي تكون قريبة واضحة وتظهر بعض القوة االبتكاريزة تأخزذ )درجزة واحزدة(، واالسزتجابة ا

 أي نوع من أنواع األصالة تعطى صفرا.

ب درجزة تادة، وتعحسة األشياء، واالستعماالت غير المعويكشف اختبار التفكير االبتكاري عن الطالقة والمرونة واألصالة في جزئيه: تسمي

 التفكير االبتكاري في كل االختبار من خالل حساب مجموع الدرجات على كل من الطالقة، والمرونة، واألصالة.

ذلزك ا، ومزع إال أن هذا االختبار يتأثر في تصحيحه بتقديرات المصحح، ووجهة نظره فزي طالقزة اإلجابزات، ومرونتهزا، وأصزالته

 فإنه يعطي مؤشرات قوية في الكشف عن الموهبة اللغوية، بحيث يصعب االستغناء عنه.

 صدق االختبار: 

بزاط بزين تحقق ةأبراهامة المؤلف األصلي لالختبار مزن صزدقه باسزتخدام االتسزاق الزداخلي لزه عزن طريزق حسزاب معزامالت االرت

 (.0.92( و)0.32يم االرتباطات بين )الدرجات على كل بند والدرجة الكلية لالختبار، وتراوحت ق

لتفكيززر لوقززام مجززدي عبززد الكززريم حبيززب بحسززاب صززدق االختبززار باسززتخدام الصززدق التالزمززي بززين االختبززار وتقززديرات المعلمززين 

 (، ويشير ذلك إلى درجة صدق جيدة لالختبار.0.76االبتكاري ألفراد العينة ذاتها, وكان معامـل االرتباط )

 تم حساب صدق االختبار من خالل:  وفي البحث الحالي

مزا؛ حيزث ( محك23تم التأكد من الصدق المنطقي أو صدق المحتوى عند عرض االختبار على المحكمزين، بلزغ عزددهم ) الصدق المنطقي:

ضع لقياسه، وأنه صالح للتطبيق على فةة التالميذ الم  فة.ستهداتفق المحكمون على صدق االختبار, وذلك بصالحيته لقياس ما وع

 ثبات االختبار:

 –سززبيرمان اسززتخدم مؤلززف االختبززار األصززلي )أبراهززام( طريقززة التجزئززة النصززفية لحسززاب ثبززات االختبززار باالسززتعانة بمعادلززة )

 (، للطالقة والمرونة واألصالة.0.90( و)0.64براون(، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات بين )

ثبزات بزين م لحسزاب الثبزات طريقزة إعزادة االختبزار وتراوحزت قزيم معزامالت ال(، فقزد اسزتخد1990أما مجدي عبد الكزريم حبيزب )

 ( للطالقة والمرونة واألصالة.0.79( و )0.61)
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ميزذًا ( تل25رها )وفي البحث الحالي تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة )ألفا كرونباك(، حيث طعبق االختبزار علزى عينزة قزد

ات صزدق وثبزات (، وبزذلك يتضزح أن االختبزار يتمتزع بمؤشزر0.81وقد بلغ معامل الثبات بهزذه الطريقزة ) وتلميذة بالصف األول اإلعدادي,

 جيدة، لذا يمكن استخدامه في البحث الحالي.

 إعداد قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعداد  الموهوبين لغوي ا.( 3)

وقزد تزم  ين لغويًّزا,ة بمهارات التعبير الكتزابي اإلبزداعي المناسزبة لتالميزذ الصزف األول اإلعزدادي الموهزوبتطلب البحث إعداد قائم

 إعدادها وفقًا للخطوات التالية: 

ويًّزا, كتزابي اإلبزداعي المناسزبة لتالميزذ الصزف األول اإلعزدادي الموهزوبين لغ: وهو تعرف مهارات التعبيزر التحديد الهدف من القائمة - 1

 استخدامها في إعداد اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي.و

 رات التعبير الكتابي اإلبداعي على:اعتمد الباحثان عند إعداد قائمة مهامصادر بناء القائمة:  - 2

 ( 2008الدراسززات والبحززوث السززابقة المرتبطززة بززالتعبير الكتززابي اإلبززداعي، ومززن هززذه الدراسززات دراسززة كززل مززن: مززدكور) ؛ عاصززي

 (. 2017(، أحمد )2017(؛ مصلح )2016(؛ شحاتة )2016(؛ عبد الباري )2012)

 بحث.ار النظري للأهداف تدريس التعبير في المرحلة اإلعدادية، كما حددتها وزارة التربية والتعليم, وقد تم اإلشارة إليها باإلط 

 عض المعلمين.مقابلة بعض المختصين في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وب 

دادي تم حصر مجموعة من مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميزذ الصزف األول اإلعز: إعداد القائمة في صورتها األولية - 3

ث ثالالمحزاور الز الموهوبين لغويًّا وتصنيفها إلى ثالث مهزارات رئيسزة, هزي: الطالقزة، األصزالة، المرونزة، وبلغزت المهزارات الفرعيزة مزن

 ثماني عشرة مهارة فرعية.

َحكًمزا مزن المختصزين فزي المنزا29تزم  عزرض القائمزة فزي صزورتها األوليزة علزى)القائمة:  تحكيم -4 هج وطزرق تزدريس اللغزة العربيزة، ( مع

مناسززبة افة، واإلضز واللغزة العربيزة ويدابهززا؛ وذلزك لآخزذ بززآرائهم فيمزا يتعلززق بوضزوح العبزارات علميززا، ولغويزا، والتعزديل، أو الحززذف، أو

 المهارات لتالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا, وكانت نسب اتفاق المحكمين على القائمة كما يلي:
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 نسب اتفاق المحكمين على مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في الصورة األولية للقائمة :(3جدول)

 المهارة

 الرئيسة
الفرعية المهارة  نسبة االتفاق 

 

قةالطال  

%89.6 كتابة أكبر عدد من األفكار المرتبطة بالموضوع.  

%100 يقترح أكبر عدد ممكن من النهايات لعمل أدبي: قصة، خاطرة، مقال  

%82.7 يستخدم أكبر عدد من األساليب األدبية والبالغية.  

%89.6 كتابة أكبر عدد ممكن من العناوين الرئيسية.  

بيرات ذات المعنى عن موقف معين.كتابة أكبر عدد ممكن من التع  100%  

%100 كتابة أكبر عدد ممكن من الجمل والعبارات عن كل فكرة رئيسة.  

%68.9 اقتراح مزيد من التفاصيل عن النص إلثراء الفكرة.  

%68.9 استخدام المفردات الجديدة وتوظيفها في الموضوع.  

 المرونة

.حول موضوع ما. متنوعةأسةلة كتابة   89.6%  

%86.2 كتابة مقدمات متنوعة تصلح ألن يبدأ بها أحد موضوعات التعبير.  

%89.6 كتابة أكبر عدد من الحلول المختلفة لمشكلة يعرضها في أثناء الكتابة.  

%100 إعادة كتابة النص بأسلوب أدبي يخر.  

%72.4 توظيف الشواهد واالقتباسات  

 األصالة

ورة مقدمة لهتأليف قصة قصيرة معتمدًا على ص  89.6%  

%100 كتابة نتائج مترتبة على حدث ما.   

%86.2 كتابة أفكاًرا جديدة ومبتكرة حول موضوع معين.  

%86.2 توظيف معنى كلمة معينة في إنتاج أكبر عدد من الجمل.   

%72.4 رسم الصورة الفنية المعبرة.  

 

عززرض قائمززة مهززارات التعبيززر الكتززابي اإلبززداعي فززي صززورتها األوليززة علززى  بعززدهذذارات التعبيذذر الكتذذابي اإلبذذداعي: عذذبق قائمذذة م – 5

ك لرئيسززة؛ وذلززالمحكمزين، تززم تفريززغ البيانزات التززي تززم جمعهززا وحسزاب األوزان النسززبية بززين المحكمزين لكززل مهززارة فرعيززة مزن المهززارات ا

ذي اتخذه البحث % وهو المعيار ال80المحكمين أقل من اتفاق بين  لالحتكام إلى هذه النسب في استبعاد بعض المهارات التي حظيت بنسب

 كمعيار لإلضافة والحذف.  

زذفوقد اتفق المحكمون على المهارات الرئيسة دون تعزديل أو حزذف، أمزا فزي المهزارات الفرعيزة فقزد تزم تعزديل بعزض المهز     ت ارات، وحع

لنص إلثراء الفكزرة عية التي حذفت: اقتراح مزيد من التفاصيل عن ا%, والمهارات الفر80المهارات التي لم تصل نسبة االتفاق عليها إلى 

لفنيزة ارسزم الصزورة  -هد واالقتباسزات )المرونزة(توظيزف الشزوا -فردات الجديدة وتوظيفها في الموضوع )الطالقة(استخدام الم -)الطالقة(

 المعبرة )األصالة(.

ايزات لعمزل مكزن مزن النهارات التعبيزر الكتزابي اإلبزداعي فهزي: ةيقتزرح أكبزر عزدد مأما المهارات األدائية التي تم تعزديلها فزي قائمزة مهز     

م أكبزر عزدد أدبي: قصة، خاطرة، مقالة, وعدلت إلى ةاقتراح أكبر عدد ممكن من النهايات لعمزل أدبزي: قصزة، مقزال، خزاطرةة, وةيسزتخد

 ية والبالغيةةاألساليب اإلنشائية والخبرية, وعدلت إلى ةالتنويع بين األساليب األدب
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الموهزوبين  ول اإلعزداديومن ثم تم التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة مهارات التعبير الكتزابي اإلبزداعي المناسزبة لتالميزذ الصزف األ     

 لغويًّا, كما بالجدول التالي.

 هائيكلها النوهوبين لغوي ا في شوصف قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعداد  الم: (4جدول)

 الوزن النسبي عدد المهارات الفرعية المهارات الرئيسة

 %42.8 6 الطالقة

 %28.6 4 المـرونة

 %28.6 4 األصالـة

 %100 14 مجموع

ى: هزرئيسزة  اراتبعد التوصل للصزورة النهائيزة لقائمزة التعبيزر الكتزابي اإلبزداعي، بلزغ عزدد المهزارات الرئيسزة للقائمزة ثزالث مهز

ن: مزع دراسزة كزل الطالقة، والمرونة، واألصالة، بينما بلزغ عزدد المهزارات الفرعيزة أربزع عشزرة مهزارة فرعيزة، وتتفزق الدراسزة الحاليزة مز

الفرعية  ( في المهارات الرئيسة وبعض المهارات2018(؛ عبد العال)2017(؛ أحمد)2016(؛ عبد الباري)2016(؛ أبو لبن)2014محمد)

 تحتها.المندرجة 

إلعداد  لصف األول اوبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثاني للبحث, ونصه: "ما مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ ا    

 الموهوبين لغويًا؟".

 إعداد اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعداد  الموهوبين لغويًا:( 4)

وبين عزدادي الموهزاختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لقياس مستوى تلزك المهزارات لزدى تالميزذ الصزف األول اإل تطلب البحث إعداد

 لغويًّا، وقد مر إعداد االختبار بالخطوات التالية:

ي الصزف األول اإلعزداد ختبزار فزي مهزارات التعبيزر الكتزابي اإلبزداعي لتالميزذ: تطلب البحث الحالي وضزع اتحديد الهدف من االختبار –أ 

 لتالميذ.اتوافر مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المحددة بالبحث لدى الموهوبين لغويًّا، وقد هدف االختبار إلى تعرف مدى 

ى وسزث والدراسات والتي تتصزل باإلبزداع لبنزاء االختبزار منهزا، دراسزة ماستند الباحثان إلى مجموعة من البحومصادر بناء االختبار:  -ب

 (.2018(؛ حسين )2018(؛ عبد العال )2017(؛ ناصر )2014(؛ محمد )2008)

 وصف االختبار: -ج 

 –  األصالة(. –لمرونةا -يقيس االختبار ثالث مهارات رئيسة من مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، وهى: )الطالقة 

 –  ربع مهارات فرعية، وتتضمن مهارة األصزالة أربزع مهزارات تضمن مهارة الطالقة ست مهارات فرعية، وتتضمن مهارة المرونة أت

 فرعية، وبذلك يكون إجمالي المهارات الكلية أربع عشرة مهارة فرعية.

 –  شتمل االختبار على عشرين سؤااًل؛ حيث تقيس األسةلة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي. ا 
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 عي في صورتها النهائية على أسئلة االختباريوعح توزيع مهارات التعبير الكتابي اإلبدا: (5جدول)

المهارة 

 المهارة الرئيسة

 أرقام األسئلة
عدد 

 األسئلة
الجزء 

 األول

الجزء 

 الثاني

الجزء 

 الثالث

 الطالقة

  8 6 كتابة أكبر عدد من األفكار المرتبطة بالموضوع.

8 

 ـــــ ـــــ 4 .اطرة(خ –قالم –اقتراح أكبر عدد ممكن من النهايات لعمل أدبي)قصة

  9  اإلنشائية والخبرية التنويع بين األساليب

 ـــــ ـــــ 1 يكتب أكبر عدد ممكن من العناوين الرئيسة.

 15 ـــــ ـــــ كتابة أكبر عدد ممكن من التعبيرات ذات المعنى عن موقف معين.

 16 ـــــ 2 كتابة أكبر عدد ممكن من الجمل والعبارات عن كل فكرة رئيسة.

 المرونة

 ـــــ 11 3 كتابة مقدمات متنوعة تصلح ألن يبدأ بها أحد موضوعات التعبير.

6 
 - 12 -10 - كتابة أكبر عدد من الحلول المختلفة لمشكلة يعرضها أثناء الكتابة.

 ـــــ - 5 إعادة  كتابة النص بأسلوب أدبي يخر

 18 ـــــ - كتابة أسةلة متنوعة حول موضوع ما.

 األصالة

  13  تأليف قصة قصيرة معتمدًا على صورة مقدمة له

6 
 17 14 ـــــ كتابة نتائج مترتبة على حدث ما.

 19 ـــــ ـــــ كتابة أفكاًرا جديدة ومبتكرة حول موضوع معين.

 20 - 7 توظيف معنى كلمة معينة في إنتاج أكبر عدد من الجمل.

ا وتلميزذة ( تلميزذً 25تبار تم تطبيقه على عينة استطالعية بلزغ عزددها)بعد التوصل للصورة النهائية لالخة لالختبار: التجربة االستطالعي -د

ك لتحديد مزا عليمية؛ وذلمن تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًا، بمدرسة الوعاضلة اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة صدفا الت

 يلي:

دق االختبزار علزى نزوعين مزن يقصد بصدق االختبار كفاءته في قياس ما وضع لقياسه، وقد اعتمد الباحزث فزي تحديزد صز :صدق االختبار -

 الصدق: 

مناهج وطزرق التزدريس، حيث تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في ال صدق المحكمين: -

 محكًما. 27بلغ عددهم 

 وكذلك حساب معامل االرتباط : حيث أمكن حساب معامالت االرتباط بين درجة الفقرات ودرجة األبعاد الفرعيةالداخليصدق االتساق  -

 بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالختبار. 
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عينة  إلبداعي لدىلكتابي ااالتساق الداخلي بين الفقرات واألبعاد الفرعية، ودرجة األبعاد والدرجة الكلية الختبار التعبير ا :(6جدول)

 (25من تالميذ الصف األول اإلعداد  الموهوبين لغوي ا )ن= 

 األصالة المرونة الطالقة

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

1 0.520** 3 0.741** 7 0.745** 

2 0.754** 5 0.654** 13 0.658** 

4 0.732** 10 0.847** 14 0.695** 

6 0.841** 11 0.812** 17 0.739** 

8 0.621** 12 0.760* 19 0.790** 

9 0.741** 18 0.754** 20 0.700** 

15 0.658**     

16 0.741**     

0.749** 0.841** 0.881** 

 0.01** دالة عند مستوى       

دل يزختبزار؛ ممزا ر تعبزر عزن اتسزاق داخلزي جيزد لاليتضح من خالل الجدول السابق أن معامالت االرتباط بزين درجزة الفقزرات باالختبزا     

 على صالحية االختبار للتطبيق على عينة البحث.

 : تم حساب ثبات االختبار بطريقتين، هما: حساب معامل ثبات االختبار -

 معامل ألفا كرونباخ: -أ

إلعزدادي ن تالميزذ الصزف األول احيث تم حساب ثبزات االختبزار باسزتخدام معامزل ألفاكرونبزال؛ وذلزك بتطبيقزه علزى مجموعزة مز

 ( تلميذًا وتلميذة.25بلغ عددها ) الموهوبين لغويًّا

 ا  ين لغوي  معامل ثبات ألفا كرونباخ الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعداد  الموهوب :(7جدول)

 (25معامل ألفا كرونباخ ن ) المتغيرات

 0.738 مهارات الطالقة

 0.831 ات المرونةمهار

 0.741 مهارات األصالة

 0.755 الدرجة الكلية للتعبير الكتابي اإلبداعي

 ( لمتغيززرات مهززارات0.755، 0.741، 0.831، 0.738يتضززح مززن خززالل الجززدول السززابق أن معززامالت ألفززا كرونبززال بلغززت )

عززل بززار؛ ممززا يجوهززي قززيم تعبززر عززن مسززتوى ثبززات جيززد لالخت الطالقززة، والمرونززة، واألصززالة، والدرجززة الكليززة للتعبيززر الكتززابي اإلبززداعي،

 الباحثين مطمةنين الستخدام االختبار بالبحث الحالي.

مجموعزة مزن تالميزذ  : حيث تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقزة التجزئزة النصزفية؛ وذلزك بتطبيقزه علزىطريقة التجزئة النصفية -ب

 ( تلميذًا وتلميذة.25بلغ عددهم ) الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا
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 (25 ي ا )ن=ثبات التجزئة النصفية الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعداد  الموهوبين لغو: (8جدول )

 معامل االرتباط المتغيرات

ثبات التجزئة بعد تصحيح أثر طول 

 االختبار

 جتمان راونب -سبيرمان 

 0.881 0.884 0.791 قةمهارات الطال

 0.839 0.840 0.724 مهارات المرونة

 0.876 0.881 0.788 مهارات األصالة

 0.729 0.745 0.594 الدرجة الكلية للتعبير الكتابي اإلبداعي

ة (، بمعادلزز0.745، 0.881، 0.840، 0.884يتضززح مززن خززالل الجززدول السززابق أن معززامالت ثبززات التجزئززة النصززفية بلغززت )

لطالقززة (، بمعادلززة جتمززان لمتغيززرات مهززارات ا0.729، 0.876، 0.839، 0.881ن بززراون، وكمززا بلززغ ثبززات التجزئززة النصززفية )سززبيرما

دل علزى تبزار؛ ممزا يزوالمرونة واألصالة والدرجة الكلية للتعبير الكتابي اإلبداعي على التوالي, وهي قزيم تعبزر عزن مسزتوى ثبزات جيزد لالخ

 طبيق بالبحث.ثبات االختبار وصالحية للت

يزث ات االختبزار, ح: تم تحديد زمن االختبار عن طريق تحديد الزمن الذي استغرقه أول تلميذ في اإلجابة عن مفزردحساب زمن االختبار –

 100ميزذ دقيقزة، والززمن الزذي اسزتغرقه يخزر تلميزذ فزي اإلجابزة عزن مفزردات, وكزان زمزن خزروج يخزر تل  80كان زمن خروج أول تلميذ 

ن بح متوسز  زمزم قام الباحثان بقسمة مجموع الززمنين علزى عزددهما لحسزاب المتوسز  )الززمن التجريبزي لالختبزار(، وبالتزالي أصزدقيقة، ث

 .دقيقة 95دقائق؛ إللقاء تعليمات االختبار، وبذلك أصبح الزمن الكلي لالختبار  5دقيقة. باإلضافة إلى  90االختبار 

 دقيقة 90  زمن االختبار=                     = 

 

 ت وطريقة التصحيح:وعع نظام تقدير الدرجا -ز 

 تم االعتماد في تحديد درجة كل مفردة على بطاقة تقدير متدرجة، كما بالجدول التالي:

 طريقة تصحيح اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي :(9جدول)

 أداء غير مرض أداء مقبول أداء جيد أداء ممتاز

4 3 2 1 

لتلميزذ علزى اة التقدير من أربعة خيزارات: أداء ممتزاز يحصزل فيزه التلميزذ علزى أربزع درجزات، أداء جيزد يحصزل فيزه حيث تكونت بطاق 

كزل درجزة ثالث درجات، أداء مقبول يحصل فيه التلميذ على درجتين، أداء غير مرضو يحصل على درجة واحزدة، وقزد تزم وضزع معزايير ل

 من الدرجات لكل مفردة.

 

 

80  +100 

2 
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 تجربة البحث

 مت التجربةلبحث, وتااالنتهاء من إعداد أدوات البحث, والحصول على الموافقات اإلدارية الالزمة لتطبيق تجربة البحث, تم تطبيق بعد 

  كالتالي:

 .تحديد مجموعة البحث 

 .تطبيق اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي على مجموعة البحث 

رسززة الوعاضززلة اإلعداديززة تالميززذ الصززف األول اإلعززدادي الموهززوبين لغويًّززا بمدتمثلززت مجموعززة البحززث فززي البحذذث:  تحديذذد مجموعذذة -

تمززدة لغويزا المع المشزتركة التابعزة إلدارة صززدفا التعليميزة، حيززث تزم اختيارهزا مززن خزالل تطبيززق اختبزارات الكشزف عززن التالميزذ الموهززوبين

دهم , البزالغ عزدلزى جميزع تالميزذ الصزف األول اإلعزدادي بالمدرسزةبالبحث؛ حيث تزم تطبيزق اختبزاري الزذكاء العزالي والتفكيزر االبتكزاري ع

( 25طالعية قزدرها )( تلميزذًا وتلميزذة موهوبزون لغويًزا, تزم تقسزيمهم إلزى مجموعزة اسزت62( تلميذًا وتلميذة, وأسفرت النتائج عزن أن )250)

 ( تلميذًا وتلميذة.37تلميذًا, ومجموعة تجريبية أساسية للدراسة بلغ عددها )

 تطبيق اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي على التالميذ: -

حزد ويًزا يزوم األتم تطبيق اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي على مجموعة البحزث مزن تالميزذ الصزف األول اإلعزدادي الموهزوبين لغ

توصل إلى نتائج الكتابي اإلبداعي، وتم الم؛ وذلك للوقوف على مستوى تالميذ مجموعة البحث في مهارات التعبير 2019 /2 /10الموافق 

ج دام البرنزامالبحث من خالل تفريغ البيانزات ومعالجتهزا إحصزائيا، حيزث تزم إجزراء المعالجزة اإلحصزائية عزن طريزق الحاسزب اآللزي باسزتخ

 (.Statistical Package for Social Sciences)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   SPSSاإلحصائي  

 

 ئج البحث وتفسيرهانتا

ألول االميذ الصف تلإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث, والذ  نصه: "ما مدى توافر مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى     

 اإلعداد  الموهوبين لغوي ا؟"

عالجة ختبار، ومطبيق االر مجموعة البحث، وتتم التوصل إلى الصورة النهائية الختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، ثم اختيا      

 (.37=  , حيث )نالمتوس  الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد مجموعة البحث في االختبارالبيانات إحصائياً من خالل حساب 

أفزراد مجموعزة البحزث فزي  ويوضح الجدول التالي المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ةتة وداللتها اإلحصزائية لزدرجات      

 ككل ومهاراته الفرعية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا. اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي
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ابي بير الكتالمتوسق الحسابي واالنحراف المعيار  وقيمة "ت" وداللتها لدرجات مجموعة البحث في اختبار التع: (10جدول)

 (37)ن =  اإلبداعي حيث

 االنحراف المعيار  )ع( المتوسق الحسابي )م( المهارة الرئيسة

 2.7 19.59 الطالقة

 1.52 15.19 المرونة

 1.01 15.08 األصالة

 2.74 49.86 االختبار ككل

 (49.86) عي ككلدايتضح من الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ مجموعة البحث على اختبار التعبير الكتابي اإلب    

نها االختبار, فكانت م(, أما عن المهارات الرئيسة التي تكون 37(, حيث )ن= 80(, والدرجة الكلية لالختبار )2.74واالنحراف المعياري )

 كالتالي:

(, 19.59ارات )ذه المههبلغ متوس  درجات التالميذ مجموعة البحث على اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي في  بالنسبة لمهارات الطالقة: *

 ( درجة.32(, في حين أن الدرجة الكلية للمهارة )2.7وبلغ االنحراف المعياري )

(, 15.19ارات )ذه المههبلغ متوس  درجات التالميذ مجموعة البحث على اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي في  بالنسبة لمهارات المرونة: *

 ( درجة.24ن أن الدرجة الكلية للمهارة )(, في حي1.52وبلغ االنحراف المعياري )

(, 15.08ارات )ذه المههبلغ متوس  درجات التالميذ مجموعة البحث على اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي في  بالنسبة لمهارات األصالة: *

 ( درجة.24(, في حين أن الدرجة الكلية للمهارة )1.01وبلغ االنحراف المعياري )

اعي لكتززابي اإلبززدالسززابقة إلززى ضززعف مسززتوى التالميززذ الموهززوبين لغويًززا بالصززف األول اإلعززدادي فززي مهززارات التعبيززر ا وتشززير النتززائج     

 المستهدفة بالبحث؛ وقد يرجع ذلك إلى:

المناسبة  ديم الرعايةضعف االهتمام من قربل المؤسسات التعليمية والمعلمين بتعرف التالميذ الموهوبين لغويًا والكشف عنهم, ومن ثم تق -

 لهم, وتحديد نقاط القوة لديهم لصقلها, ونقاط الضعف للعمل على عالجها.

لغويًزا,  ذ الموهزوبيناستخدام طرائق وإستراتيجيات تدريس معتادة وتقليدية في تدريس اللغزة العربيزة لجميزع التالميزذ ومزن بيزنهم التالميز -

 تميزون بها عن أقرانهم بالصف نفسه.دون مراعاة لخصائصهم المعرفية والتعليمية واللغوية التي ي

رات, ن تلزك المهزامزاالهتمزام بالمسزتويات الزدنيا مزن مهزارات التعبيزر عامزة والتعبيزر الكتزابي خاصزة دون المسزتويات العليزا واإلبداعيزة  -

 والتي تتناسب وقدرات التالميذ الموهوبين لغويًا في المرحلة اإلعدادية.

ة بتززدريس وتنميززة مهززارات التعبيززر الكتززابي اإلبززداعي لززدى التالميززذ بشززكل عززام والتالميززذ ضززعف اهتمززام بعززض معلمززي اللغززة العربيزز -

الموهزوبين لغويًززا بشززكل خززاص, والتركيززز بشززكل رئززيس علززى تززدريس بقيززة فززروع اللغززة األخززرى مززن موضززوعات قززراءة, ونصززوص, 
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 وقصة, وقواعد نحوية.

صزحيحها تا فزي طريقزة تابة فيها, وبععدها عزن ميزول التالميزذ واهتمامزاتهم, وكزذالنمطية في الموضوعات التعبيرية المختارة للتالميذ للك -

 التي تستند بشكل رئيس إلى المهارات التنظيمية والشكلية للموضوع, مع ضعف االهتمام بالمضمون.

ي مهزارات فزشزكل خزاص وتتسق هذه النتائج مع نتائج عدة دراسات سزابقة أشزارت إلزى ضزعف المتعلمزين عامزةً والموهزوبين لغويًزا ب    

بن لزز(, وأبززو 2008(, وموسززى )2014(, ومحمززد )2007التعبيززر الكتززابي اإلبززداعي, ومززن هززذه الدراسززات, دراسززة كززل مززن: محمززود )

 (,2018(, وعبزززدالعال )2018(, وسزززيد )2018(, وحسزززين )2017(, وأحمزززد )2016(, وفزززتح البزززاب )2016(, وعبززدالباري )2016)

 (.2020ومحمد )
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 والمقترحات التوصيات

  :توصيات البحث 

 في عوء ما تم التوصل إليه من نتائج بالبحث, يوصى البحث باآلتي:

الكتزابي  األخطزاء اللغويزة فزي التعبيزر من الدراسات التي تهتم بالتعبير الكتابي، وتنمية مهاراته، وكذلك تضمين الكشف عنإجراء المزيد  -

 اإلبداعي.

خدام يفيزة اسزتيبية دوريزة لهزم حزول كجيات الحديثة في تدريس التعبير، ورفع كفاءة المعلمين من خالل عقد دورات تدرتوظيف اإلستراتي -

 هذه اإلستراتيجيات.

 ت التعبير الكتابي اإلبداعي والتي تهم التالميذ وتتصل بحياتهم، وتقديمها لهم.االهتمام بمجاال -

 تعبير الكتابي.تضمين كتب اللغة العربية بعض موضوعات ال -

 التعبير االهتمام الكافي من قبل وزارة التربية والتعليم، وبيان أهمية التعبير في حياتهم. إعطاء حصة -

 ر.رك الحرية للتالميذ الختيار الموضوعات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم تحت إشراف معلميهم، وتقديم التوجيه إذا تطلب األمت -

 مين لتعريفهم باإلستراتيجيات واألساليب الحديثة لتدريس التعبير.عقد دورات خاصة للمعل -

 لى الكتابة الشخصية التي يعبرون من خاللها عن يرائهم، وخبراتهم، ومشاعرهم.تشجيع التالميذ ع -

 :مقترحات البحث 

 للغوي لدى الطالب الموهوبين لغويًا بالمرحلة الثانوية.امدى توافر مهارات اإلبداع  -

 ج مقترح لتنمية مهارات التعبير اإلبداعي لدى التالميذ الموهوبين لغويًا بالمرحلة اإلعدادية.برنام  -

 ر اللغة العربية لتالميذ الصف األول اإلعدادي في ضوء مهارات اإلبداع اللغوي المناسبة لهم.تقويم مقر -

 البتدائية.إلبداعي لدى التالميذ الموهوبين لغويًا بالمرحلة اثرائية لتنمية مهارات التعبير ابرنامج مقترح قائم على بعض األنشطة اإل -

 راسة مقارنة ألثر استخدام أكثر من إستراتيجية تعليمية في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى الطالب.د -
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 :المراجعقائمة المصادر و

 ، األردن، دار المسيرة.والتطبيقتعليم التفكير النظرية  (.2007أبو جادو، صالح؛ نوفل، محمد بكر) -

 ار الفالح.، القاهرة، دإستراتيجيات ومهارات التفكير اإلبداعي في اللغة العربية تطبيقات عملية (.2011أبو جبين، عطا محمد) -

التربيزة  ليزةك، دكتذورا  رسذالة(. القيم المميزة للطالب الموهوبين لغويا في عالقتها بزبعض المتغيزرات، 2004أبو عوف، طلعت محمد) -

 بسوهاج، جامعة جنوب الوادي.

ي لزدى طززالب (. فاعليزة إسزتراتيجية فززي تنميزة بعزض مهزارات التززذوق األدبزي والتعبيزر الكتززابي اإلبزداع2016أبزو لزبن، وجيزه المرسززي) -

  .  295-251(: 71، السعودية، )دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العربالصف األول الثانوي، 

يزة ي اللغزة العربفز(. إستراتيجية قائمة على مدخل عمليات الكتابة لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبزداعي 2017رضوان) سوسنأحمد،  -

 القاهرة. ، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعةرسالة ماجستير غير منشورةلدى التالميذ الموهوبين بالمدرسة اإلعدادية، 

 م.2009، 2008اصة والمؤشرات والمعايير لمادة اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية للتعليم العام، األهداف العامة والخ

لمرحلزة الثانويزة ا طزالب(. فاعلية برنامج مقترح في تنمية التذوق األدبي والتعبير الكتابي اإلبزداعي لزدى 2017الجبوري، أبرار مهدي) -

 .115-85(: 185، مصر، )التربية، جامعة عين شمس مجلة القراءة والمعرفة، كليةبجمهورية العراق، 

 بي.، عمان، األردن، دار الفكر العرأساليب الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم(. 2002جراون، فتحى عبدالرحمن) -

 ، القاهرة، دار الفكر العربي.تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات (.2007جروان، فتحي عبد الرحمن) -

 المصرية. ، القاهرة، مكتبة النهضةالتقويم والقياس في التربية وعلم النفس، المجلد الثاني (.2000الكريم)حبيب، مجدي عبد  -

اإلبداعيزة لزدى  (. فاعليزة برنزامج قزائم علزى الخزرائ  الذهنيزة الرقميزة لتنميزة بعزض مهزارات القزراءة والكتابزة2018حسين، شفاء محمد) -

 دي.كلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوا رسالة دكتورا  غير منشورة,بقنا، طالب شعبة اللغة العربية بكلية التربية 

 ، غزة, فلسطين، مكتبة منصور.فن التعبير الوظيفي(. 2002حماد، خليل عبد الفتاح؛ نصار، خليل محمود) -

ر والطباعزة ر الفكزر للنشز، األردن، عمزان، داأدوار المعلم في التربية اإلبداعية بمدرسة الموهذوبين(. 2003، عامر يوسف)الخطيب

 والتوزيع.

لصزف الثزاني فاعلية مدخل عمليات الكتابة في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب ا(. 2010رشيد، محمد عوض) -

 ، كلية التربية، جامعة طيبة، السعودية.رسالة ماجستير غير منشورةمتوس  بالمدينة المنورة، 

لزم بخصزائص (. مستوى إسهام برامج اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى في تعريزف الطالزب المع2008هللا)الزهراني، مرضي بن غرم  -

أغسزطس,  -لية التربية، جامعزة عزين شزمس، مصزرك -مجلة القراءة والمعرفةالتلميذ الموهوب لغوياً وأساليب اكتشافه وطرق رعايته، 

(81 :)14-92. 

عيزة لزدى طالبزات إسزتراتيجيتي األلعزاب اللغويزة وسزرد القصزة فزي تحسزين مهزارات الكتابزة اإلبدا(. أثزر 2014السايج، تهاويل عطزا هللا) -

 ، كلية التربية، جامعة اليرموك، األردن.رسالة دكتورا الصف التاسع األساسي في األردن، 

رسذالة ثانويزة، طزالب المرحلزة التنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبزداعي فزي ضزوء إسزتراتيجية التخيزل لزدى  .(2018سيد، علي شيماء) -

 كلية التربية، جامعة عين شمس. ماجستير غير منشورة،

إلبزداعي لزدى ا(. فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص الخيال العلمي في  تنميزة مهزارات التعبيزر الكتزابي 2016ثروت) محمدشحاتة،  -

 كلية التربية، جامعة المنصورة. رسالة دكتورا ،تالميذ الصف األول اإلعدادي الموهوبين لغويًّا، 

 لبنانية.، القاهرة، الدار المصرية المعجم المصطلحات التربوية والنفسية(. 2003شحاتة, حسن؛ النجار, زينب؛ عمار, حامد ) -

لفكـززـر ، دار اةالقاهـزـر، أطفذذـال عنذـد القمذذة )الموهبذة والتفذذوق العقلذي واإلبذذداع((. 2002الشزـربيي، زكريززـا أحمزـد؛ صززادق، يسزـرية) -

 العــربي.

 (. نظزززززززززرة مسزززززززززتقبلية لتربيزززززززززة وتعلزززززززززيم ذوي االحتياجزززززززززات الخاصزززززززززة فزززززززززي القزززززززززرن الحزززززززززادي2001صزززززززززادق، فزززززززززاروق) -

 . 28 -2، أبريل: وزارة التربية والتعليم، المؤتمر القومي للموهوبينوالعشرين، القاهرة، 

ردن، دار ، األ، طرائذق تدريسذها وإسذتراتيجياتهاالمهذارات القرائيذة والكتابيذة(. 2005عاشور، راتب قاسزم؛ مقزدادي، محمزد فخزري) -

 المسيرة.

رسذالة عاشزر، (. أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافيزة علزى التعبيزر الكتزابي اإلبزداعي لزدى طزالب الصزف ال2012محمد) عمادعاصي،  -

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.ماجستير غير منشورة

 .الشروق، األردن، دار طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق(. 2004)عباس، سعاد عبد الكريم -

المرحلزة  تالميزذي لزدى (. برنامج قائم على الخرائ  الذهنية لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداع2016عبد الباري، عبد التواب محمد) -

 ربية، جامعة أسيوط.كلية الت رسالة ماجستير غير منشورة،اإلعدادية، 
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 ، األردن، دار المسيرة.الكتابة الوظيفية واإلبداعية(. 2010عبد الباري، ماهر شعبان) -

ت الصزف الحزادي عشزر (. برنامج مقترح لتنمية المهارات األساسية للتعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالبزا2001عبد الجواد، إياد إبراهيم) -

 تربية، جامعة عين شمس.، كلية الرسالة ماجستيربمحافظة غزة، 

ي، صف الثاني اإلعداد(. فاعلية استخدام التخيل الموجه في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى تالميذ ال2018عبد العال، أسماء حسن) -
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 كلية التربية، جامعة أسيوط. رسالة دكتورا  غير منشورة،لدى التالميذ الموهوبين لغويًا بالمرحلة اإلعدادية، 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the relationship between thinking methods and the multiple intelligences for 

talented students in Middle and Secondary schools in Makkah Al-Mukarramah, to identify the differences 

between the talented students in terms of their preferences for the methods of thinking based on the 

variable of gender and school stage. The researcher adopted the descriptive survey approach. Study 

sample consists of 151 talented students of middle and secondary schools. The researcher used Harrison 

Bramson Thinking Styles Scale and Rogers Multiple Intelligence Scale. The study was applied in the first 

semester of academic year 20118-2019 on the talented students in middle and secondary school in 

Makkah Al-Mukarramah. 

 The following are the summary of study results: The degree of thinking methods of the talented students 

in Makkah came to be (intermediate), and the results revealed also that the degree of multiple 

intelligences of the talented male and female students in Makkah Al-Mukarramah was (intermediate). The 

results revealed that there was a strong positive correlation among the different thinking styles as a whole 

and the multiple intelligences as a whole, the special thinking methods dimensions and the dimensions of 

multiple intelligences. In light of the study results, the researcher recommended the most important 

recommendations as follows: the need to consider the different thinking methods, especially the 

prevailing ones such as the critical thinking in different methods of instruction; preparation of educational 

programs for the development of thinking methods in general, and the need to pay attention to the 

education of talented and untalented students through concluding courses, workshops, publications and 

other instructional means. 

Key words: Methods of Thinking - The Multiple Intelligences - The Talented Students.   
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 الملخص

وية بمنطقة سطة والثانالمتو هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين أساليب التفكير والذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين بالمرحلة

واستخدم في  راسية.مكة المكرمة، وتعرف الفروق بين الطلبة الموهوبين في تفضيالتهم ألساليب التفكير باختالف جنسهم والمرحلة الد

 استخدم الباحث مقياسو( من الطلبة الموهوبين بالمرحلة المتوسطة والثانوية، 151)المنهج الوصفي المسحي، وتكونت العينة من  الدراسة

-1439ل لعام سي األوتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراأساليب التفكير لـهاريسون وبرامسون، ومقياس روجرز للذكاءات المتعددة. وقد 

ير اليب التفكدرجة أس أنوتتلخص نتائج الدراسة في الموهوبين بالمرحلة المتوسطة والثانوية بمنطقة مكة المكرمة. هــ على الطلبة 1440

موهوبين طلبة الدرجة الذكاءات المتعددة الخاصة لدى ال الخاصة لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة جاءت بدرجة )متوسطة(، وأن

ير الخاصة ب التفكوجود عالقة ارتباطية موجبة قوية بين أسالي)متوسطة(،كما أظهرت النتائج  والموهوبات بمكة المكرمة جاءت بدرجة

ء نتائج ضوبنية في يات الموكانت أهم التوصككل والذكاءات المتعددة ككل، وبين أبعاد أساليب التفكير الخاصة وأبعاد الذكاءات المتعددة. 

ربوية اد برامج تة، وإعدوخاصة السائدة منها كالتفكير الناقد في طرق التدريس المختلف مراعاة أساليب التفكير المختلفةالدراسة ضرورة 

 ل ومنشوراتورش عموضرورة االهتمام بتثقيف الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين من خالل دورات و لتنمية أساليب التفكير بشكل عام،

 وغيرها من الوسائل التعليمية. 

 

 لطلبة الموهوبون.ا –لذكاءات المتعددة ا –التفكير  أساليبالكلمات المفتاحية: 
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 :مقدمة

رات متنوعة الطلبة خب إلكساب يعد التفكير أداة مهمة في حياتنا المعاصرة، وضرورة ملحة ينادي بها الخبراء والتربويون؛ فهي األداة الفعلية     

 وقدرات عقلية فائقة؛ ال سيما في عصر متسارع بالتوسع المعرفي والثورة التقنية.

الذكاء، سواء باعه مرتبط ير بأنونطلقات عدة تميزها القدرات العقلية للمتعلمين، وعليه، فإن التفكوتنطلق أسس التفكير وأساليبه المتعددة من م     

 أكان ذكاًء فرديا أم ذكاًء جمعيا، وتوفير اإلمكانات المتاحة تعليمياً هي من يبرز هذين العنصرين.

ي ظل الثورة لمجتمع، ففوتطور ا بسرعة التغير؛ ألنه يرتيط بنجاح الفرديكتسب التعليم من أجل التفكير أهمية متزايدة في هذا العصر الذي يتسم      

دف التعليم هلية، فليس ات العقالمعلوماتية والتقنية تم تطوير منظومة التعليم التي تسعى إلى تنمية المهارات والعقول القادرة على استخدام القدر

ً معرفياً، بل إكسابهم  قدرات وخبرات ومات ل مع المعلالتعام متنوعة تنمي تفكيرهم ووجدانهم واتجاهاتهم، والقدرة على إكساب المتعلمين كما

 (.  2011واستخالصها وتنظيمها وتوظيفها )العمودي،  

 المهمات األداء في هو ذلك والتفكير له دور حيوي في نجاح األفراد وتقدمهم، سواء داخل المنظومة التعليمية أو خارجها؛ ألن ناتج التفكير     

مكانات خبرات واإلوفير الالحياتية والمواقف التعليمية، وعلى هذا األساس فإن فرص األفراد في النجاح والتميز تتقلص إذا لم يقم المعلمون بت

 (.  2012 المناسبة لتعليم الطلبة وتدريبهم على تنمية أساليب التفكير ومهاراته داخل اإلطار العام للمدرسة وخارجها )جروان،

ين د يمثلون المتفوقين والموهوبين، حيث يبرز من بينهم صفوة العلماء والمفكر% من األفرا5-2ثبتت البحوث العلمية أن هناك نسبة ما بين وأ     

ات م من إبداعوعقوله والمصلحين والمبتكرين والمخترعين، قد اعتمدت اإلنسانية منذ أقدم عصورها في تقدمها الحضاري على ما تنتجه أفكارهم

ت المقاييس م، فاستحدثاسبة لهتراعات وإصالحات، ولذلك فقد عنيت المجتمعات المتقدمة باالهتمام بالموهوبين منذ طفولتهم، وتقديم الرعاية المنواخ

لخاصة لتعليمية ابرامج اواالختبارات والوسائل العلمية التي تكشف عن االستعدادات واإلمكانات للمواهب لدى األطفال منذ وقت مبكر، وصممت ال

ن، ات، والفنوالرياضيولهؤالء الموهوبين؛ لتستجيب لمواهبهم وقدراتهم في التفوق العقلي واالبتكار واإلبداع والقدرات الخاصة في العلوم، 

 (.2010واآلداب، والقيادة، والمهارات المتخصصة )الشرايعة وسلمان,

ناهج ووسائل وأساليب التعلم الفاعلة لهم، لذا جاءت هذه الدراسة؛ لمحاولة معرفة فالهدف الحقيقي في مجال تعليم الموهوبين يتمثل في تطوير م     

التفكير  أساليب التفكير وعالقتها بالذكاءات المتعددة الستخدام هذه األساليب في تطوير برامج تعليم الطلبة الموهوبين، ومن المعروف أن أساليب

تتضمن التفكير التركيبي، والمثالي، والعملي، والتحليلي، والواقعي، تخدم برامج تعليم  م، والتي1982الخمس التي طورها "هاريسون" في عام 

على  التفكير اإلثرائية للموهوبين، وكذلك لمعرفة العالقة بينها وبين الذكاءات المتعددة التي جاءت بها نظرية "جاردنر"، وإلى إلقاء الضوء

صة لتطوير برامج تعليم التفكير لتتناسب مع أساليبهم ومع أنواع الذكاءات المختلفة التي يمتلكها خصائص الموهوبين في هذا المجال، مما يتيح الفر
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ع ذكاء من الطالب الموهوبون أو يفضلونها، لذا تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على العالقة بين كل أسلوب من أساليب التفكير األربعة وكل نو

 طالب الموهوبين من أجل تحقيق هذا الهدف. أنواع الذكاءات المتعددة لدى ال

 مشكلة الدراسة: 

الل عمل خعددة، فمن ات المتتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في معرفة أساليب التفكير لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة وعالقتها بالذكاء     

الب المرحلة طتفكير بين اليب القرابة العشرين عاًما الحظ اختالفًا في أس الباحث كمعلم بمركز الموهوبين بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

ختلف تب التفكير ن أساليالثانوية؛ حيث تميز طالب عن طالب آخر مما أحدث فرق التعلم، األمر الذي يعني اختالف قدرات هؤالء الطالب، وكذلك أ

قته لتفكير وعالساليب ات الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي: ما سبب اختالف أمن فرد آلخر، كما أنها تتنوع داخل الفرد نفسه، وعليه، حاول

 بالذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة؟

 أسئلة الدراسة:

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ما درجة أساليب التفكير الخاصة لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة؟ -1

 رجة الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة؟ما د -2

إلى متغير  ن تعزىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة أساليب التفكير لدى الطلبة الموهوبي -3

 الجنس )ذكر، أنثى(؟

لى متغير ن تعزى إلدى الطلبة الموهوبي الدراسة حول درجة أساليب التفكيرهل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات استجابات عينة  -4

 المرحلة )متوسطة، ثانوي(؟

ير عزى إلى متغتهوبين هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة الذكاءات المتعددة لدى الطلبة المو -5

 الجنس )ذكر، أنثى(؟

ير عزى إلى متغوبين تاللة إحصائية لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموههل توجد فروق ذات د -6

 المرحلة )متوسطة، ثانوي(؟

 مكرمة؟مكة البهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة أساليب التفكير والذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين  -7

 أهداف الدراسة: 

 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 معرفة درجة أساليب التفكير الخاصة لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة. -1
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 معرفة درجة الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة. -2

ن تعزى إلى موهوبيلدراسة حول درجة أساليب التفكير لدى الطلبة الالكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات استجابات عينة ا -3

 متغير الجنس )ذكر، أنثى(.

ن تعزى إلى موهوبيالكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة أساليب التفكير لدى الطلبة ال -4

 متغير المرحلة )متوسطة، ثانوي(.

وبين تعزى الموه ق ذات داللة إحصائية لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة الذكاءات المتعددة لدى الطلبةالكشف عن وجود فرو -5

 إلى متغير الجنس )ذكر، أنثى(.

وبين تعزى الموه الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة الذكاءات المتعددة لدى الطلبة -6

 ى متغير المرحلة )متوسطة، ثانوي(.إل

 .مكة المكرمةبهوبين الكشف عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة أساليب التفكير والذكاءات المتعددة لدى الطلبة المو -7

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:

 :  أهمية أساليب التفكير

ي التعامل مع فكذا خبراته ولية التي يتكيف بها الفرد مع الواقع الذي يعيش فيه، حيث يتطلب استخدام الفرد لقاعدته المعرفية لعما -دائما –إن التفكير 

لغة في ن أهمية باما له ملاألوضاع الجديدة والغريبة، ولهذا فقد اتجه معظم الباحثين في مجال التربية وعلم النفس إلى دراسة موضوع التفكير؛ 

 .نماطهأساليبه وأولتفكير اهة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا العلمية، وهناك العديد من النظريات التي كان موضوع بحثها األساسي هو مواج

 األهمية النظرية: 

ل العالقة اسات تتناوجراء درعلى الرغم من أهمية تدريب الطالب على أساليب التفكير وربطها بالذكاءات المتعددة، فإنه تظهر الحاجة الماسة إلى إ

حيث  ء،ى حد سوالمين علبين أساليب التفكير والذكاءات، والدور الذي يمكن أن تؤديه تلك األساليب في تحسين وتطوير أنماط الذكاء لدى المتع

لكة العربية ام في الممليم العتوجد ندرة في الدراسات التي اهتمت بتقصي العالقة بين أساليب التفكير والذكاءات لدى الطلبة بشكل عام، وطالب التع

 السعودية بشكل خاص. 

 األهمية التطبيقية:

 التطبيقية على النحو التالي: يمكن اإلفادة من النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية من الناحية

 قد تساعد في تطوير مقاييس التفكير المختلفة. .أ
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 قد تفيد أدوات الدراسة الحالية الباحثين والمهتمين بالتعليم في تصميم وتطوير أدوات مماثلة. .ب

فق أساليب ج تدريبية واء برامالتعليمية في بنمعرفة أساليب التفكير األكثر استخداما لدى الطالب الموهوبين، مما يساعد القائمين على العملية  .ج

 تفكيرهم .

ختلفة، ي متغيرات مفكاءات قد تفتح الدراسة الحالية المجال أمام الباحثين لمزيد من الدراسات حول أساليب التفكير والعالقة بينها وبين الذ .د

 ومراحل أخرى.

 محددات الدراسة:

 :اقتصرت الدراسة الحالية على المحددات اآلتية  

 م ( 2019 – 2018هـ /  1440 -1439الفصل األول من العام الدارسي ) المحددات الزمانية:  .1

 : منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.المحددات المكانية .2

 الطالب الموهوبون في المرحلة الثانوية بنين بمكة.المحددات البشرية:  .3

 ا بالذكاءات المتعددة.أساليب التفكير وعالقتهالمحددات الموضوعية:  .4

 مصطلحات الدراسة:

 أساليب التفكير:  .1

ن أأنها الطرق واإلستراتيجيات الفكرية التي يعتاد الفرد  يب التفكيرأسال (Harrison & Bramson, 1982)هاريسون وبرامسون عرف       

 التالية.يتعامل بها مع المعلومات المتاحة، أو االنتقال من الحالة الراهنة إلى الحالة 

ل عليها رجات الحاصيمة الدوهنالك تعريف آخر بأنها الطريقة التي يستخدمها الطالب الموهوب أثناء عملية التفكير، والتي تظهر من خالل ق      

يلي، لي، التحلملي، العالطالب في كل أسلوب تفكيري على مقياس هاريسون وبرامسون من القائمة العامة ألساليب التفكير وهي: التركيبي، المثا

 (.2004)دردير,  الواقعي

دية )عينة ربية السعولكة العويعرفها الباحث إجرائيا: أنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب الموهوب بالمرحلة الثانوية بمكة المكرمة بالمم    

 راض الدراسة الحالية.الدراسة( من خالل المقياس المخصص على أسلوب من أساليب التفكير، وهو األداة التي طورت ألغ

 الذكاءات المتعددة:  .2

المتمثلة في: و 1983عام  اردنر "غهي المهارات العقلية المتمايزة القابلة للتنمية، والتي تعرف بالذكاءات الثمانية، وضعها عالم النفس "هاورد      

شخصي  ء البينذكااعي، الالذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء المكاني، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء الموسيقي، الذكاء االجتم

 (.2003"الذاتي"، الذكاء الطبيعي )جابر: 
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كة العربية رمة بالمملكة المكويعرف الباحث الذكاءات المتعددة إجرائيا: أنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب الموهوب بالمرحلة الثانوية بم    

ية راسة الحالراض الدءات المتعددة، وهو األداة التي طورت ألغالسعودية )عينة الدراسة( من خالل المقياس المخصص على نوع من أنواع الذكا

 ( أبعاد.7والمكونة من )

 : الطلبة الموهوبون .3

ال أو أكثر انهم في مجقية أقريعرف الباحث الطالب الموهوبين بأنهم الطالب الذين لديهم استعدادات وقدرات فوق العادية، أو أداء متميز عن ب     

 من المجاالت التي يقدرها المجتمع، ويحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة ال تتوافر في منهج الدراسة العادية.

  

 اإلطار النظري:

 مة التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة، واالهتمام برعاية الطلبة الموهوبين: القي

وبدقة أكثر  لكل ذكاء، لمعرفيةاتقدم نظرية الذكاءات المتعددة نموذجا للتعلم ليس له قواعد محددة فيما عدا المتطلبات التي تفرضها المكونات      

سبع ويقدموه ب تعليمي ن يصمموا في ضوئها مناهج جديدة، تساعدهم في أن يتناولوا أي محتوىفإنها تقترح مجموعة من الحلول، يمكن للمعلمين أ

 (.48, 2003طرق مختلفة على األقل )حسين، 

ً و يف تقدمفمن حق الطالب أن تتاح له الفرص التي تناسب جوانب القوة لديه، وهذا يحتم تنويع أساليب التعلم والرعاية، فك      ة احداً لطلبأسلوبا

ً نوعياً، إن فرض أسلوب واحد على جميع الطلبة يدفعهم لالنخراط في مسار عام، هم من لدي امال يتفق مع  يختلفون فيما لديهم من طاقات اختالفا

 (. 2013إمكانات أو ذكاءات، وهنا تظهر صعوبات تعلم، وضعف الدافعية، مما يحرم الطلبة من النجاح والتفوق )تركي وأبو حجر,

ورة رتبط بالضريما ال  كاء ليس قدرة عامة من يمتلكها ينجح في كل شيء، ولكن األدق أن الذكاء متعدد، ومن ثم فإن النجاح في مجالوالذ     

وليس  درة ثابتة،تباره قبالنجاح في جميع المجاالت، وكذلك الفشل في مجال ما ال يعني الفشل في جميع المجاالت. وكذلك النظر إلى الذكاء باع

 ( . 2003ره طاقة قابلة للنمو يحرم الطفل واألسرة والمجتمع من ثروة بشرية ال تعوض )حسين ,باعتبا

بار(، ومن ثم أجل االخت لمهم منعادة تتم جميع أشكال التقييم العادية للطلبة بصورة موحدة، مما يمثل ضغطاً على المعلمين كي يتبعوا مبدأ )ع      

تقييم، ن أشكال التنوعة ممابة الصحيحة(، وعند البدء في السعي وراء أشكال أكثر للتقييم واستخدام تشكيلة ينصب تركيزهم على )الوصول إلى اإلج

ب على القدرات ة كلها تنصاألهمي يقدم لنا نظرة حضارية أكثر إنصافاً للطلبة، فعندما يستخدم المعلمون هذه األنواع من أدوات التقييم مع طالبهم فإن

 . التي يمتلكها الطالب

رجات تشير دصل على وتنبع فكرة رعاية الطلبة الموهوبين في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة من خالل تصنيف الطالب بأنه موهوب إذا ح     

 %( في مستوى الذكاءات عن الطلبة اآلخرين غير الموهوبين. 20 -%17إلى أنه مرتفع بنسبة ) 
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درجة عدم ليقة األفق كانت ض ذكياء بذوي بطء التعلم، أو بمتوسطي الذكاء؛ بسبب أن أدوات تقييمهموقد نُعت الكثير من الطلبة الموهوبين واأل    

وتقييم  اللها قياسخمكن من يالسماح للطالب بإظهار قدراته. وتعد نظرية الذكاءات المتعددة واحدة من أقوى المؤثرات وراء التغيير التربوي؛ حيث 

ية درات الفرعات والققف وراء كل نوع من أنواع الذكاءات المتعددة، وكذلك قياس الشخصية، وقياس المهارالقدرات العقلية والمعرفية التي ت

 الخاصة لكل نوع من أنواع هذه الذكاءات المتعددة. 

ف الدراسي ث يكون الصيين، بحمما يساعد على تقديم أنماط جديدة للتعلم، تقوم على إشباع احتياجات الطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمبدع     

 (. 2013بو حجر، تركي وأعالما حقيقيا للطلبة خالل اليوم الدراسي، وحتى يصبح الطلبة أكثر كفاءة ونشاطاً، وفاعلية في العملية التعليمية )

 وقد أوصت العديد من الدراسات في المجال التربوي وفقاً لهذه النظرية بما يلي:

 طرق تدريس تبعاً لتنوع ذكاءات التالميذ. أهمية تنويع طرق التدريس واختيار 

  .ضرورة تطبيق أسس ومبادئ نظرية الذكاءات المتعددة في مراحل التعليم المختلفة 

  .حتمية تطوير المناهج الدراسية بكل مكوناتها في ضوء أسس نظرية للذكاءات المتعددة 

  يتناسب وذكاءات التالميذ.ضرورة تطوير أساليب التطوير المتبعة في العملية التعليمية بما 

ج واألنشطة حتوى المنهمتطويع  وتتبنى نظرية الذكاءات المتعددة فكرة أن التلميذ هو المحور األساسي للعملية التعليمية، ومن أهم تطبيقاتها      

ً لذكاءات التالميذ والطرق التي يفضلون التعلم بها، وهي تفتح المجال لتطبيق لفصل ريس داخل ارق التدالعديد من ط واألساليب والتقويم تبعا

ليمية؛ مواقف التعف من الوخارجه، وتأكد أنه ال توجد طريقة مثلى واحدة يمكن استخدامها وتطبيقها مع كل التالميذ وفي كل األوقات وفي كل موق

تلميذ أن  كاملة لكل الفرصة التقويم، وإتاحة نظراً للفروق الفردية بينهم، وتأكد ما يجب أن يقوم به المعلم من حيث تنويع طرق التدريس وأساليب

 يتعلم وفقاً لنمط تعلمه وتبعاً ألنواع الذكاءات التي يتمتع بها.

ً على واضعي المناهج تطويرها بما يتالءم مع ذكاءات جميع المتعلمين من خالل مخاطبة الذكاء       ، أو يمتلكونها ات التيومن ثم كان واجبا

 يظهرون قوة فيها، والكف عن التعامل معهم على أساس الذكاءات التي ال يملكونها أو يظهرون ضعفاً فيها.

 :Sternberg Rebertرغ  نظرية أساليب التفكير لدى ستيرنب

ضوي، والهرمي، الف الملكي،يرى "ستيرنبرغ" أن هنالك ثالثة عشر أسلوباً للتفكير تندرج تحت الفئات الخمس: الشكل: ويشمل أساليب التفكير )    

لخارجي، المجال: )افظ(، والمحا األقلي(، والوظيفة: وتشمل )التشريعي، التنفيذي، الحكمي(، والمستوى: )العالمي، المحلي(، والنزعة: )المتحرر،

 لتفكير عندساليب االداخلي(، ويضيف أننا نميل عادة نحو أسلوب واحد فقط داخل كل فئة من الفئات. ويمكن توضيح خصائص األفراد في ضوء أ

 ( في:38 -36: 2008ستيرنبرغ كما عرضها السراج )
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 أوالً: أساليب التفكير من حيث الشكل:

 :Monarchic Styleاألسلوب الملكي: 

ويتصف هؤالء األفراد بالتوجه نحو هدف واحد طوال الوقت، يعتقدون في مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، تمثيلهم للمشكالت مشوش، فهم  

ً باألولويات والبدائل، يفضلون األعمال التجارية والتاريخ والعلوم، منخ ى التحليل القدرة عل فضون فيمتسامحون، مرنون، لديهم إدراك قليل نسبيا

 والتفكير المنطقي.

  Hierarchic Styleاألسلوب الهرمي: 

 ال يعتقدونوياتها، ويميل أصحاب هذا األسلوب إلى عمل أشياء كثيرة في وقت واحد، ويضعون أهدافهم في صورة هرمية على حسب أهميتها وأولو

اولهم طقية في تنعية ومنجداً، ومدركون لألولويات، ويتميزون بواق بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ويبحثون دائما عن التعقيد، ومرنون، ومنظمون

 للمشكالت. 

 Anarchic Styleالسلوب الفوضوي  

الجاتهم ن في معيتصف هؤالء األشخاص بأنهم مدفوعون من خالل خليط من الحاجات واألهداف، يعتقدون أن الغايات تبرر الوسائل، عشوائيو

 فع وراء سلوكهم، مشوشون، متطرفون في مواقفهم، يكرهون االنظام.للمشكالت، من الصعب تفسير الدوا

  Oligrachic Styleاألسلوب األقلي  

 يتصف هؤالء األشخاص باندفاعهم ألهداف متساوية األهمية، متوترون، مشوشون، لديهم العديد من األهداف المتناقضة.

 ثانياً: أساليب التفكير من حيث الوظيفة:

  Legislative Styleاألسلوب التشريعي  

 كالتشويفضلون الم وأصحاب هذا التفكير يفضلون االبتكار، والتجديد، والتصميم والتخطيط لحل المشكالت، وعمل األشياء بطريقتهم الخاصة،

يعي مثل: لوبهم التشرأسوظيف التي تكون غير معدة مسبقاً، ويميلون لبناء النظام والمحتوى لكيفية حل  المشكلة، ويفضلون المهن التي تمكنهم من ت

 كتاب مبتكر، فنان، أديب، مهندس معماري، سياسي أو صانع سياسة.

 :Executive Styleاألسلوب التنفيذي  

لقوانين لى تطبيق اميلون إويميز األفراد الذين يميلون ألتباع القواعد الموضوعة، واستخدام الطرق الموجودة والمحددة مسبقا لحل المشكالت، في

 ير،محاسب، مد ية مثل:وتنفيذها، والتفكير في المحسوسات، ويتميزون بالواقعية والموضوعية في معالجتهم  للمشكالت، ويفضلون المهن التنفيذ

 رجل دين. 
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 Judicial Styleاألسلوب الحكمي  

ية، ولديهم االت النقدبة المقوأصحاب هذا األسلوب يميلون للحكم على اآلخرين وأعمالهم، وتقييم القواعد واإلجراءات، وتحليل وتقييم األشياء وكتا

 (.56: 2015ر، م البرامج، واإلرشاد والتوجيه )عامالقدرة على التخيل واالبتكار، ويفضلون المهن المختلفة مثل كتابة النقد، وتقيي

 ثالثاً: أساليب التفكير من حيث المستوى:

 Global Styleاألسلوب العالمي 

مضة، مواقف الغاار، والويتصف هؤالء األفراد بتفضيلهم التعامل مع  القضايا المجردة، والمفاهيم عالية الرتبة، والتغيير والتجديد واالبتك

 التفاصيل.ويتجاهلون 

  Local Styleاألسلوب المحلي

 فاصيل.ون بالتويتصف أصحاب هذا األسلوب بتفضيل المشكالت العيانية التي تتطلب عمل تفاصيل، ويتجهون نحو المواقف العملية ويستمتع

 رابعاً: أساليب التفكير من حيث النزعة:

 Liberal Stileاألسلوب المتحرر  

صى تغيير ضلون أقاب فيما وراء القوانبن واإلجراءات، والميل إلى الغموض والمواقف غير المألوفة، ويفويتصف أصحاب هذا األسلوب بالذه

 ممكن.

 Conservation Styleاألسلوب المحافظ  

 نظام.ويتصف هؤالء األشخاص بالتمسك بالقوانين، ويكرهون الغموض، ويحبون المألوف، ويرفضون التغيير، ويتميزون بالحرص وال

 أساليب التفكير من حيث المجال: خامساً:

 External Styleاألسلوب الخارجي  

جتماعية، القات اويتصف أصحاب هذا األسلوب بأنهم يميلون إلى االنبساط، والعمل مع الفريق، ولديهم حس اجتماعي، وقدرة على تكوين ع  

 ويساعدون في حل المشكالت االجتماعية. 

  Internal styleاألسلوب الداخلي  

 لى الوحدة،ميلون إوهؤالء األشخاص يفضلون العمل بمفردهم منطوين، ويكون توجههم نحو العمل أو المهمة، ويتميزون بالتركيز الداخلي، في

 (.57: 2015ويستخدمون ذكاءهم في األشياء وليس مع اآلخرين، ويفضلون المشكالت التحليلية واالبتكارية )عامر، 
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 الدراسات السابقة

 : ل الدراسات المتعلقة بأساليب التفكيرالمحور األو

باشرة، مها دراسات على أن يوجد العديد من الدراسات التي تناولت أساليب التفكير المفضلة والسائدة لدى الطلبة الموهوبين، والتي تم تصنيفها 

حدث إلى ي من األتبة حسب التسلسل الزمنوهناك دراسات أخرى غير مباشرة متعلقة بالطلبة العاديين، أو بعض هيئات التدريس، وجميعها مر

  األقدم كما يلي: 

ى ألكاديمي لدار في األداء القيمة التنبؤية ألساليب التفكير المرتبطة بجانبي المخ األيمن واأليس( والتي هدفت إلى معرفة 2014) دراسة يوسُـف

ً وطالبة من طالب الصف األول الم65طالب المرحلة المتوسطة الموهوبين لغوياً، وتكونت العينة األساسية من ) ( من 30توسط، منهم )( طالبا

سون لدى اريسون وبرامعن عدم اختالف أساليب التفكير وفق نموذج هوقد كشفت النتائج ( من اإلناث، تم اختيارهم بطريقة قصدية، 35الذكور و)

برامسون القائم هاريسون و ن نظريةمهام النسبي ألساليب التفكير المنبثقة الموهوبين لغوياً بالمرحلة اإلعدادية تبعاً للنوع االجتماعي، واختالف اإلس

هو أكثر أساليب  ر التحليليالتفكي على السيطرة النصفية للمخ في التنبؤ باألداء األكاديمي للموهوبين لغوياً بالمرحلة اإلعدادية، حيث تبين أن أسلوب

 المرحلة اإلعدادية الموهوبين لغوياً. التفكير قدرة تنبؤية باألداء األكاديمي لدى طالب 

المراكز  الموهوبين في فقد هدفت إلى الكشف عن أساليب التفكير السائدة وعالقتها بمهارة حل المشكالت لدى الطلبة( 2013أما دراسة خوالدة )

ذكور، إناث( من )لموهوبين، االطلبة  العينة عشوائية منالريادية بالمملكة األردنية الهاشمية، تبعاً لمتغير الجنس والمنطقة التعليمية. حيث تم اختيار 

 اختالف في لى وجودطلبة المرحلة المتوسطة، طُبق عليهم مقياس أساليب التفكير، ومقياس مهارة حل المشكالت، وقد أشارت نتائج الدراسة إ

طات أعلى متوس ذي( على، والخارجي، والهرمى، والتنفيأساليب التفكير المستخدمة بين الطلبة، وحصلت أساليب التفكير: )التشريعي، والتحليلي

 حسابية، وأشارت النتائج إلى ارتفاع درجات الطلبة بشكل عام على مقياس مهارة حل المشكالت.

بة السائدة لدى طل ( والتي استهدفت الكشف عن العالقة بين التسويف األكاديمي، وأساليب التفكير2013دراسة الربيع وشواشرة والحجازي ) 

ً وطالبةً، في مرحلتي الماجستير وا580جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية. وتكونت العينة من ) لبكالوريوس في الجامعتين. ( طالبا

نتائج . وقد أظهرت (Harrisn and Bramsonواستخدم الباحثون مقياس التسويف األكاديمي الذي طوره الباحثون، ومقياس أساليب التفكير لـــ )

كما أظهرت  ى التوالي.اقعي علالدراسة أن أساليب التفكير السائدة لدى أفراد عينة الدراسة كانت: التركيبي، والمثالي، والعملي، والتحليلي، والو

تعزى إلى  كير الخمسفليب التالنتائج وجود ارتباط بين التسويف األكاديمي وأساليب التفكير، ووجود فروق في العالقة بين التسويف األكاديمي وأسا

 متغير الجامعة لصالح جامعة العلوم األردنية.

وقد هدفت إلى الكشف عن األنماط الفكرية للطالبات المتفوقات والمنذرات في كلية األميرة عالية الجامعية. وكانت ( 2011) دراسة القضاة والهيالت

( منذرة في الفصل الدراسي الثاني، وتم استخدام مقياس أساليب التفكير 47و) ،( متفوقة110( طالبة في قسم العلوم التربوية )157عينة الدراسة )
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بات لستيرنبيرغ، وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق في األساليب الفكرية بين الطالبات المتفوقات والمنذرات أكاديميا، حيث تبين أن الطال

ظيما مقارنة بالطالبات المنذرات أكاديميا اللواتي كن أميل إلى التحررية باألفكار وإلى المتفوقات أكاديميا أكثر إيمانا بقيمة المعتقدات وأكثر تن

 الفوضوية.

ما كة اليوبيل، بين في مدرس( وقد هدفت إلى بيان العالقة بين الصفات السلوكية وأساليب التفكير السائدة لدى الطلبة الموهو2010دراسة السراج )

ً وطالبة من كل ( طا155سلوكية وأساليب التفكير تبعاً الختالف الجنس والصف، وتم اختيار العينة البالغة )هدفت إلى تعرف اختالف السمات ال لبا

 قدير السمات"رنزولي" لت %( من مجتمع الدراسة. وألغراض الدراسة قام الباحث باستخدام أداتين؛ األداة األولى مقياس50الصفوف؛ أي ما نسبته )

ً لنظرية أنماط التفكير لستيرنبرغ، وقد كشفت الدراسة عن عدمالسلوكية، واألداة الثان ل السمات روق في مجاوجود ف ية مقياس أنماط التفكير وفقا

 السلوكية تعزى للجنس، وكذلك عدم وجود فروق في مجال السمات السلوكية تعزى للصف.

حدة واليات المتسات الجامعات والكليات من النساء في ال( وقد هدفت تعرف أساليب التفكير المفضلة لدى رئي (Jones, 2006ودراسة جونس

، وقد كشفت ( من رئيسات الجامعات والكليات، واستخدم الباحث مقياس هاريسون وبرامسون328األمريكية، وطبقت على عينة مكونه من )

العملي  وب التفكيردهما أسلعلى التوالي، ويأتي بعالدراسة أن أساليب التفكير المفضلة لدى عينة الدراسة هي أسلوب التفكير المثالي والتحليلي 

 والواقعي، أما أسلوب التفكير التركيبي فإنه األسلوب األقل تفضيال لدى عينة الدراسة.

 المحور الثاني: الدراسات المتعلقة بالذكاءات المتعددة: 

 هناك العديد من الدراسات التي بحثت في نظرية الذكاءات المتعددة، منها: 

هوبين في ة غير المو( التي استهدفت تعرف الفروق في الذكاءات المتعددة وأنماط التفكير بين الطلبة الموهوبين والطلب2010السراج) دراسة

ً وطالبة من كل الصفوف في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز التاب568األردن، وتكونت عينة الدراسة من )  ية والتعليم عة لمديرية الترب( طالبا

م، وقد تم 2010/2011 لمنطقة الزرقاء األولى، ومدرسة اليوبيل للموهوبين، والمدارس التابعة لمديرية تربية عمان الرابعة، للعام الدراسي

رج، وقائمة تيرنبلتفكير( لسأنماط ااختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية موزعين وفقاً لمتغيرات الدراسة. واستخدم في هذه الدراسة أداتان؛ قائمة )

لبيني ي ثالثة ذكاءات )اف(، أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً لصالح غير الموهوبين Mckenzie, 2000الذكاءات المتعددة لماكنزي ) 

العملية  تطبيقاتشخصي، والحركي، والذاتي(، وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة معلمي الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين باستخدام ال

 والتربوية لنظريتي أنماط التفكير والذكاءات المتعددة. 

( التي هدفت إلى بيان مدى العالقة بين مستوى القدرات الموسيقية والتحصيل األكاديمي لدى الطلبة المتفوقين أكاديمياً 2011ودراسة المؤمني )

ً وطالبة للمرحلة األساسية للصف التاسع األساسي، حيث تم اختيار العينة با42وعالقتها ببعض المتغيرات، وبلغت عينة الدراسة )  لطريقة ( طالبا

وقد  العشوائية في مدارس الملك عبدهللا للتميز في محافظة الزرقاء، واستخدم الباحث اختبارات سيشور للقدرات الموسيقية )الصورة المختصرة(،
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داللة إحصائية  أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن أداء أفراد عينة الدراسة على اختبار القدرات الموسيقية جاء مرتفعاً، وإلى عدم وجود فروق ذات

 بين متوسطات درجات الطلبة المتفوقين على مجاالت اختبار القدرات الموسيقية الستة حسب متغير الجنس. 

طالب  لموهوبين منا( إلى تعرف مدى فاعلية تقييم األداء باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة لجاردنر في اكتشاف 2001وهدفت دراسة سيد )

ضافة إلى مقياس رفية، باإلات المعارنة باالختبارات النفسية األخرى. واستخدم الباحث مقياس الذكاءات السبعة، واختباراً للقدرالمرحلة االبتدائية مق

( طالباً وطالبة حصلوا على 98( طالبا وطالبة بالصف الرابع االبتدائي، حيث تم استبعاد ) 216وكسلر للذكاء كأدوات للدراسة، وتكونت العينة من ) 

ً وطالبة، طبق ( طالب128( درجات في كل ذكاء من الذكاءات الثالثة )الحسابي، واللغوي، والمكاني(، وبذلك بلغت العينة النهائية )10من ) أقل ا

بعة، متتامصفوفات التبار العليهم مهام وأنشطة الذكاءات الثالثة، وبعد تحديد الموهوبين والعاديين، تم تطبيق اختبارات القدرات المعرفية، واخ

 وجود فروق ذلك من واختبار وكسلر لذكاء األطفال. وأظهرت النتائج صدق نظرية الذكاءات المتعددة في اكتشاف الموهوبين وتصنيفهم، ويتضح

ً بين مجموعات الموهوبين الثالث )الحسابي، واللغوي، والمكاني( في كل من: اختبار المصفوفات المتتابع ظية لفرات غير الة والقددالة إحصائيا

ددية لصالح لقدرات العاي، وفي لصالح الموهوبين في الذكاء المكاني، وفي الذكاء اللفظي، وكذلك القدرات اللفظية لصالح الموهوبين في الذكاء اللغو

باحث أن وأكد ال ي.الدراس الموهوبين في الذكاء الحسابي، بينما لم توجد فروق دالة بينهم في كل من: الذكاء العملي، والذكاء العام، والتحصيل

 ق دالة بينجود فروواالعتماد على مقاييس الذكاء التقليدية يقلل من فرص اختيار الموهوبين لبرامج الموهبة، كما أسفرت الدراسة عن عدم 

 الموهوبين والعاديين في التحصيل المدرسي. 

ً Gogebakan, 2003وهدفت دراسة ) الدراسة  ، فقد أجريت لمتغيري النوع االجتماعي والتحصيل( إلى التحقق من اختالف الذكاءات المتعددة تبعا

ث فئات من كل مستوى وهي )الصف األول، م، مع ثال2002-2001في جامعة الشرق األوسط التقنية وفي مدرسة مؤسسة التنمية للعام الدراسي 

ويات الذكاءات المتعددة أظهرت النتائج تنوعاً في مست( من الطلبة، وقد 321تيلي على ) Teeleوالثالث، والخامس، والثامن(، وتم تطبيق مصورة 

ضي، أما اني والرياي والمكوفقاً لتحصيلهم؛ فقد كان تفضيل الصف األول للذكاء اللغوي والمنطقي بينما الصف الثالث فكان تفضيلهم للذكاء الشخص

ث تفوق اإلناجسدي، وج تفوق الذكور بالذكاء المنطقي والالصف الخامس والثامن فكان الذكاء الحركي والشخصي والموسيقي، كما أظهرت النتائ

 بالذكاء الموسيقي على الذكور. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

  :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

 تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث المنهج المستخدم. -

 الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث المتغيرات.تختلف الدراسة  -

 تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث خصائص العينة. -



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 2, NO 3, January 2021 

 

 
 56 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث األدوات المستخدمة لجمع البيانات. -

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:  

 لدراسة الحالية إلى تعرف العالقة بين أساليب التفكير والذكاءات المتعددة.هدفت ا -

فاهيم م؛ إلكسابهم سعوديةركزت الدراسة على طلبة المرحلتين )المتوسطة والثانوية( الموهوبين في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية ال -

 وقيم وأساليب جديدة تنمي التفكير لديهم.

لمعدل المتعددة ا ذكاءاتلبيانات في الدراسة الحالية باستخدام مقياس أساليب التفكير المعدل من قبل الباحث، ومقياس الاتصفت أدوات جمع ا -

 والمطور من قبل الباحث.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

 يمكن إيجاز أوجه إفادة الدراسات السابقة للبحث الحالي في النقاط التالية:

ت التي أحد المجاالكير، كالسابقة الفرصة للوقوف أمام العديد من الحقائق والكثير من االجتهادات لدى تناولها أساليب التف أتاحت الدراسات -أ

 تتضاعف الحاجة إليها مع التطورات الفنية والعلمية المستمرة.

ساليب عالقه بين أحديد الوالمتمثلة في إجراء دراسة لتاالستفادة من توصيات ومقترحات الدراسات السابقة في تحديد موضوع الدراسة الحالية،  -ب

 التفكير والذكاءات المتعددة باعتباره ميداناً خصباً للمزيد من الدراسات العلمية.

 تحديد مشكلة البحث وصياغة األهداف. -ج

 بناء اإلطار النظري المتعلق بأساليب التفكير وعالقتها بالذكاءات المتعددة. -د

 لدراسة.ناسب لهذه اهج الموالخطوات التي أُتبعت للوصول إلى األهداف التي وضعتها الدراسات السابقة،  واختيار المن االطالع على اإلجراءات -ه

 إعداد وتعديل مقاييس أساليب التفكير والذكاءات المتعددة وتطبيقها علي مجتمع الدراسة الحالي. -و

 ومن ثم استخالص النتائج وتفسيرها.اختيار أفضل األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات،  -ز

 من نتائج. لحاليةاإفادة الدراسات السابقة البحث الحالي في بيان أوجه االتفاق واالختالف معها عند مناقشة ما توصلت إليه الدراسة  -ح

 بيان أهمية توظيف أساليب التفكير في العملية التعليمية بشكل عام، وعند الطلبة الموهوبين بشكل خاص. -ط

 الدراسة:منهج 

نه المنهج: )مادة ن ه ج( نهج الطرق نهجاَ، والمنهج هو الخطة المرسومة، ومنهج الدراسة ومنهج التعليم، وهو السبيل الذي يمكن أن يتطرق م     

واسطة مجموعة من الباحث إلى الغرض الذي تهدف إليه دراسته أو بحثه، فالمنهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة ب

 (.238,  2004القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى تصل إلى نتيجة معينة )فلية، الزاكي: 
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لمنهج استخدام ا د اقتضىوفي ضوء مراجعة عدد من األدبيات السابقة ذات العالقة بطبيعة الدراسة الحالية، وعدد من أدبيات البحث التربوي، فق

عالقة لكشف عن الادف إلى في االرتباطي لإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ وذلك ألنه المنهج المناسب لطبيعة الدراسة، حيث إن طبيعة الدراسة تهالوص

 مة. لمكرامنطقة مكة انوية ببين أساليب التفكير والذكاءات المتعددة، وكذلك الفروق في درجتيهما بين الطلبة الموهوبين بالمرحلة المتوسطه والث

نها، لمالحظات عانات واوالمنهج الوصفي هو وصف الظاهرة أو األحداث أو األشياء التي يريدها الباحث، وهو يقوم بعملية جمع المعلومات والبي

 ومرنة قد تتضمن (، ويعد المنهج الوصفي مظلة واسعة35, 2004ووصف الظروف الخاصة بها، وتقدير حالتها كما توجد في الواقع )الفادني، 

 عددا من المناهج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعي، ودراسات الحالة، وغيرها.

الة في أن الح رتباطيةأما البحث االرتباطي فيصنف ضمن البحوث الوصفية؛ ألنه يصف الحالة الراهنة، ومع هذا تختلف البحوث الوصفية على اال

طية وث االرتبا، فالبحاسات التي تستند إلى المالحظة التي تعتمد عليها البحوث الوصفيةالتي تصفها ليست كالحالة التي يجري وصفها في الدر

ا )أبو بعضها بعض الكمية تصف درجة العالقة بين المتغيرات وصفاَ كمياَ؛ ألن الغرض من جمع البيانات تحديد الدرجة التي ترتبط بها المتغيرات

 (.233،  2004عالم: 

ناء لدراسة، وبة فروض اعلى األدبيّات، وتحليل البحوث والدراسات السابقة واستقرائها، واالستفادة من ذلك في صياغوتم ذلك من خالل الوقوف 

 أدواتها وموادّها، وتفسير نتائجها.

 كرمة. إذ تحاول هذه الدراسة وصف وتحليل العالقة بين أساليب التفكير والذكاءات المتعددة لدى الطالب الموهوبين بمكة الم

 تمع الدراسة: مج

مدينة مكة بم الحكومي يم العاتكّون مجتمع الدراسة الحاليَّة من جميع الطلبة الموهوبين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية المنتظمين بمدارس التعل

، ة التعليم بمكة المكرمةهــ(، حسب إحصائيات إدارة الموهوبين والموهوبات بإدار1440هـ/ 1439المكرمة، للفصل الدراسي األول للعام الدراسي )

الطالبات في المرحلة  ( طالباً، بينما بلغ عدد963( طالباً، وبلغ عدد طالب المرحلة الثانوية )697حيث بلغ عدد طالب المرحلة المتوسطة ) 

 (.401( وبلغ عدد الطالبات في المرحلة الثانوية )677المتوسطة )

 عينة الدراسة:

العينة العنقودية العشوائية، حسب المكتب اإلشرافي، حيث تم تحديد المناطق التعليمية حسب مكاتب اإلشراف )بنين تم اختيار عينة الدراسة بطريقة 

بنات(، ويقع تحت إدارة تعليم مكة المكرمة خمسة مكاتب إشرافية هي: )مكتب الشرق، ومكتب الغرب، ومكتب الوسط، ومكتب الشمال، ومكتب  –

منهم بشكل عشوائي، حيث اختيرت ثماني مدارس تقع ضمن تلك المنطقتين عشوائيا، منها أربع مدارس للبنين الجنوب(، وتم اختيار منطقتين 

)مدرستين متوسطة، ومدرستين ثانوية(، وأربع مدارس بنات )مدرستين  متوسطة ومدرستين ثانوية(، وتم تطبيق المقاييس على طلبتهم؛ حيث تم 
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( استبانة، تمثل أفراد عينة 151لغ عدد االستبانات المكتملة والتي أدخلت في عملية التحليل اإلحصائي )توزيع المقاييس على مجتمع الدراسة، وب

 الدراسة بعد استبعاد االستمارات غير المكتملة.

 خصائص أفراد عينة الدراسة:

ينة ع خصائص أفراد وضح الجدول التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات )الجنس، المرحلة(، وي

 الدراسة.

 (: التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة موزعين وفقاً للمتغيرات البحثية1جدول)

 النسبة المئوية عدد الطلبة المتغير

 الجنس
 %49.67 75 طالب

 %50.33 76 طالبات

 المرحلة
 %52.98 80 المتوسط

 %47.02 71 الثانوي

 %100.00 151 اإلجمالي

ً بنسبة )75يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة تكونت من )      انت الطالبات على نحو %( من أفراد عينة الدراسة، بينما ك49.67( طالبا

ن مكان أغلب الطلبة  ( طالبة، ومن حيث توزيع عينة الدراسة بالنسبة لمتغير المرحلة فقد76%( من عينة الدراسة بعدد )50.33قريب حيث مثلن )

%( من 47.02بة بنسبة )( طالبا وطال71( طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد طلبة المرحلة الثانوية )80%( وبعدد )52.98المرحلة المتوسطة بنسبة )

 إجمالي أفراد عينة الدراسة.

 اآلتية:لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، تم استخدم األدوات والموادّ البحثية أدوات الدراسة وموادها البحثية: 

 أواًل:: مقياس أساليب التفكير:

عة في هذا المجال، اييس المتنووالمق لقد تم تطوير مقياس أساليب التفكير باالستفادة من األدبيات العلمية السابقة والنظريات المختلفة في أساليب التفكير

 ين.ويهدف هذا المقياس إلى تعرف أسلوب التفكير السائد والمفضل لدى الطلبة الموهوب

لتفكير بتكاري، واكير االوقد تم تعديل المقياس ليصبح مكونا من أربعة مجاالت في التفكير، وهي: )التفكير الناقد، والتفكير االستداللي، والتف

وفيقي( ري، التبتكاي، االالتوفيقي(، وقد تم تعديل المقياس في ضوء آراء السادة المحكمين ليصبح مكونا من أربعة أبعاد هي: )الناقد، االستدالل

 (:2( عبارة موزعة على األبعاد األربع، كما هو موضح في الجدول )75ويتضمن )
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 (: أبعاد مقياس أساليب التفكير وتوزيع العبارات2جدول)

 العبارات األبعاد م

 19 – 1 أسلوب التفكير الناقد. 1

 45 – 20 أسلوب التفكير االستداللي. 2

 63 – 46 أسلوب التفكير االبتكاري. 3

 75 - 64 أسلوب التفكير التوفيقي. 4

 تصحيح المقياس:

 اتبع المقياس توزيع ريكارد الخماسي، حيث تضمنت كل فقرة خمس استجابات.

 

 الخصائص السيكومترية للمقياس

 أوالً: الصدق

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: -

والموهبة، الذين  ( من أساتذة الجامعات ومشرفين ومعلمين وخبراء في علم النفس12تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  ) 

 المتشابهة، ررة أوأقروا بصالحية بعض العبارات من حيث الصياغة اللغوية، ومناسبة بعض العبارات للطلبة، وأشاروا إلى بعض العبارات المك

لبحث، وعلى اية في افة عبارة وحذف عبارة غير مناسبة. واتفقوا على مالءمة عبارات المقياس للبحث، وأنها تقيس فعالً المسائل الموضوعوإض

مين، لمحكال بمالحظات م العمتمناسبة العبارات للطلبة الموهوبين في مقياس أساليب التفكير بناء على التعريفات المستخدمة في أساليب التفكير، وقد 

 حتى خرج المقياس في صورته النهائية.

 صدق االتساق الداخلي: -

اءت بارة، وقد جيه العتم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إل

ميع قيم المعامالت (، وجاءت ج0.01ارة جميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة )معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العب

(، أما في بعد أسلوب التفكير االستداللي فقد تراوحت معامالت االرتباط بين 0.875 – 0.662عالية؛ حيث تراوحت في أسلوب التفكير الناقد بين )

(،  وتراوحت معامالت االرتباط لبعد 0.802 –0.600معامالت ارتباط تتراوح بين )لوب التفكير االبتكاري بوجاء بعد أس (،0.823 – 0.601)

 (،  مما يدل على توافر درجة جيدة من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.0.893 –0.665أسلوب التفكير التوفيقي بين )
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 ثانيًا: الثبات:

 ( يوضح معامل الثبات لمحاور األداة.3كرونباخ، والجدول ) تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات ألفا

 (: معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس أساليب التفكير3جدول)

 ألفا كرونباخ األبعاد

 0.958 أسلوب التفكير الناقد.

 0.944 أسلوب التفكير االستداللي.

 0.947 أسلوب التفكير االبتكاري.

 0.901 أسلوب التفكير التوفيقي.

 0.961 الثبات الكلي لمقياس أساليب التفكير.

عالية، كما أن قيمة معامل  (، وهي درجة ثبات0.961( أن أداة الدراسة تتمتع بثبات عاٍل إحصائياً، حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ )3يتضح من جدول )

 وهذا يعني أن معامالت الثبات مرتفعة.(، 0.958 –0.901ألفا كرونباخ لكل محور من محاور أداة الدراسة تتراوح بين )

 ثانيًا: مقياس الذكاءات المتعددة:

لذكاءات ياس روجرز لدام مقبعد االطالع على الدراسات واألدبيات العلمية السابقة في مجال الذكاءات المتعددة، وتحقيقًا ألهداف الدراسة تم استخ

كاءات، ولتحقيق أغراض فقرة( موزعة على عشرة ذ 70ياس في صورته األولية مكونا من )المتعددة لمناسبته أهداف الدراسة الحالية، وقد جاء المق

اد، كما هو موضح أبع 8فقرة( مقسمة على  56التعليمي( قيد الدراسة، ليصبح مكونا من ) –الدراسة الحالية تم حذف نمطين من الذكاءات )الوجودي 

 ( التالي:4في الجدول )

 ب التفكير وتوزيع العبارات(: أبعاد مقياس أسالي4جدول)

 العبارات األبعاد م

 49 41 33 25 17 9 1 للغوي.ا -الذكاء اللفظي 1

 50 42 34 26 18 10 2 إليقاعي.ا -الذكاء الموسيقي 2

 51 43 35 27 19 11 3 لرياضي.ا -الذكاء المنطقي 3

 52 44 36 28 20 12 4 لمكاني.ا -الذكاء البصري 4

 53 45 37 29 21 13 5 لجسمي.ا -الذكاء الحركي 5

 54 46 38 30 22 14 6 لشخصي.ا -الذكاء الذاتي 6

 55 47 39 31 23 15 7 الذكاء االجتماعي. 7

 56 48 40 32 24 16 8 الذكاء الطبيعي. 8
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 الخصائص السيكومترية للمقياس

 أوالً: الصدق

 صدق المحكمين -

رات حية بعض العباالجامعات ومشرفين ومعلمين وخبراء في علم النفس والموهبة، الذين قرروا صال( من أساتذة   12تم عرض المقياس على ) 

حذف وضافة عبارة هة أو إمن حيث الصياغة اللغوية ومناسبة بعض العبارات للطلبه الموهوبين، وأشاروا أيضا لبعض العبارات المكررة أو المتشاب

مناسبة  اتفقوا على حث، كمامة عبارات المقياس للبحث؛ أي أنها تقيس فعالَ المسائل الموضوعية في البعبارة غير مناسبة، وبعد اتفاقهم على مالء

 العبارات للطلبة الموهوبين، تم العمل بمالحظات المحكمين، حتى خرج المقياس في صورته النهائية.

 صدق االتساق الداخلي: -

اءت بارة، وقد جليه العإرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل االرتباط بي

بمستوى مرتفع، مما يدل ( و0.01معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة جميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 لي ألداة الدراسة.على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخ

 ثانيًا: الثبات:

هي درجة ثبات عالية، وهذا و(، 0.915تم التأكد من ثبات مقياس الذكاءات المتعددة باستخدام معامل ألفا كرونباخ؛ حيث بلغت قيمته للمقياس ككل )

 يعني أن معامالت الثبات مرتفعة، كما هي موضحة بالجدول التالي:

 ونباخ لمقياس الذكاءات المتعددة(: معامل الثبات ألفا كر5جدول)

 ألفا كرونباخ األبعاد

 0.894 اللغوي. -الذكاء اللفظي

 0.901 اإليقاعي. -الذكاء الموسيقي

 0.909 الرياضي. -الذكاء المنطقي

 0.897 المكاني. -الذكاء البصري

 0.868 الجسمي. -الذكاء الحركي

 0.918 الشخصي. -الذكاء الذاتي

 0.877 االجتماعي.الذكاء 

 0.904 الذكاء الطبيعي.

 0.915 الثبات الكلي لمقياس أساليب التفكير
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 إجراءات تطبيق الدراسة ميدانياً:

بياق دراساة، والتطالبد من وصف الخطوات التي قام الباحث باتباعها في تطبيق إجراءات الدراسة؛ مماا يساتدعي الحاديث عان إجاراءات تجرباة ال      

منظماة، ومنياة محاددة زالميداني ألدواتها، وقد تم تحديد مجموعة الدراسة ووصفها، وتطبيق مقياساي أسااليب التفكيار والاذكاءات المتعاددة وفقًاا لخطاة 

 وفي النهاية تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة بيانات الدراسة، وفيما يلي بيان موضح لهذه الخطوات:

 إجراءات الدراسة: 

 تم تحديد خطوات وإجراءات الدراسة على النحو التالي: 

 الحصول على الخطابات الالزمة لتطبيق أدوات الدراسة. .1

 هوبين والموهوبات بإدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة.التنسيق مع قسم إدارة المو .2

 تم الحصول على أسماء المدارس التي سيتم فيها التطبيق. .3

طبياق تة، ومتطلباات بعد استئذان المدارس بإجراء الدراسة، قام الباحث بزيارة المدارس التي اختيرت منهاا عيناة الدراساة؛ لشارح طبيعاة الدراسا .4

 د المدة الزمنه الالزمة التي يستغرقها تطبيق المقاييس. المقاييس، وتحدي

 تم اختيار عينة من الطلبة الموهوبين في المرحلتين المتوسطة والثانوية )طالب وطالبات(. .5

 تم شرح كيفية تطبيق المقاييس للمعلمين الذين يقومون باإلشراف على الطلبة أثناء تطبيق المقاييس. .6

اييس، باة لمالء المقابعد االنتهاء من الحصة أو المحاضرة وقبل خروج المعلام مان القاعاة كاان الباحاث يساتأذن المعلام لمسااعدته فاي اساتئذان الطل .7

 وكذلك في توزيع االستمارات على الطلبة. 

الباا ( ط151ددهم )عاالطلباة الموهاوبين بلاغ تم توزيع مقاييس الدراسة )اساتبانة أسااليب التفكيار، وقائماة الاذكاءات المتعاددة( علاى مجموعاة مان  .8

ت الخاصاة ضايح التعليمااوطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد طلب منهم عدم البدء باإلجابة حتى يتم االنتهاء مان عملياة التوزياع، وتو

 بها.

باة عان ضارورة اإلجا يهم، باإلضاافة إلاى التنبياه علاىوقد تم إعطاء نبذة مختصرة عن الدراسة وأهدافها وأهميتها، وأهمية المقيااس والتطبياق علا .9

لطلباة، وعادم لاق بإجاباات اجميع أسئلة المقاييس، وعدم ترك أية عبارة دون اختيار الخيار الذي يالئم الطالاب، كماا أكاد االلتازام بالسارية فيماا يتع

 النظر أو النقل من إجابات اآلخرين.

م أثنااء فيماا يقوماون بوضاعه مان إجاباات، وعادم التطلاع علاى مقاييساه اختيار اإلجابات، وعدم التادخلتم إعطاء الطلبة حرية التعبير التامة في  - 10

 عملية التطبيق.  

 ( دقيقة بعد إعطاء التعليمات الالزمة وطريقة اإلجابة. 90- 60تم تطبيق المقياس في جلسة واحدة، استغرقت )  -11
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جاداول  البياناات فاي وضع الطالب في ملف مستقل والطالبات في ملف آخر، استعدادا لتفريغبعد االنتهاء من تعبئة أوراق المقاييس تم جمعها، و  -12

 .(spss)اإلكسيل وتحليلها على نظام 

 تحليل النتائج إحصائيا.  -13

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

(، SPSSلحزمة اإلحصائية للعلاوم االجتماعياة )بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها، تّم تحليل البيانات باستخدام برنامج ا 

 واستخراج النتائج وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية:

 لتعرف خصائص أفراد عينة البحث وفقا للبيانات الشخصية.التكرارات والنسب المئوية:  .1

 ت أفااراد عينااةاالسااتبانة بنااء علااى اساتجابا لحسااب متوسااطات عباارات وأبعاااد الجازء الثاااني مان المتوسططات الحسططابية واالنحرافطات المعياريططة: .2

 الدراسة.

دى الطلباة ت المتعددة للحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي، وكذلك لتحديد العالقة بين درجة أساليب التفكير والذكاءا معامل ارتباط بيرسون: .3

 الموهوبين بمكة المكرمة.

 ة.لحساب الثبات لعبارات االستبانمعامل ألفا كرونباخ:  .4

يارات وفقااً للمتغ لتعارف داللاة ماا قاد يوجاد مان فاروق باين المتوّساطات الحساابية الساتجابات أفاراد عيناة الدراساة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين: .5

 )الجنس، المرحلة(.

 ملخص النتائج:

 لي:ويتمثل في عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق باإلجابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها، على النحو التا 

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول:

 ا يلي:رز النتائج مة المكرمة، وكانت أبهدف السؤال األول إلى تعرف درجة أساليب التفكير الخاصة لدى الطلبة الموهوبين والموهوبات بمك       

 .)أن درجة أساليب التفكير الخاصة لدى الطلبة الموهوبين والموهوبات بمكة المكرمة جاءت بدرجة )متوسطة 

 ن كاان فاي حايالياة(، فاي أن درجة أساليب التفكير االستداللي جاءت في الترتيب األول، يليه فاي الترتياب الثااني التفكيار الناقاد، وكالهماا بدرجاة )ع

 الترتيب الثالث التفكير االبتكاري، ثم في الترتيب الرابع التفكير التوفيقي، وكالهما بدرجة )متوسطة(.

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني:

 ي:لنتائج ما يلكانت أبرز ا، والذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين والموهوبات بمكة المكرمةهدف السؤال الثاني إلى تعرف درجة        

 .)أن درجة الذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين والموهوبات بمكة المكرمة جاءت بدرجة )متوسطة 
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 جااءت  في الترتيب األول، يليه في الترتيب الثاني الذكاء االجتمااعي، وكالهماا بدرجاة )عالياة(، فاي حاين الشخصي جاءت -أن درجة الذكاء الذاتي

 -لاذكاء الحركاياإليقااعي، ا -اء الموسايقياللغوي، الاذك-كاء اللفظيالرياضي، الذ-اءات مرتبة من الثالث إلى الثامن، وهي )الذكاء المنطقيبقية الذك

 لمكاني، الذكاء الطبيعي( وجميعها بدرجة )متوسطة(.ا -الجسمي، الذكاء البصري

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث:

لطلباة لتفكيار لادى ااؤال الثالث إلى الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حاول درجاة أسااليب هدف الس       

 الموهوبين تعزى إلى متغير الجنس، وكانت أبرز النتائج ما يلي:

 ( باين متوساطات اساتجابات عينا0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ) دى الطلباة لاة الدراساة حاول درجاة أسااليب التفكيار

 الموهوبين تعزى إلى متغير الجنس.

 ( باين متوساطات اساتجابات عيناه الدراساة حاول درجاة أسااليب التفكيار 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة )دى الطلباة لا

، أسااليب يار االبتكااريالتفكيار الناقاد، أسااليب التفكيار االساتداللي، أسااليب التفك الموهوبين تعزى إلى متغيار الجانس فاي كال مان األبعااد: )أسااليب

 التفكير التوفيقي(.

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرابع:

باة كيار لادى الطلاستهدف هذا السؤال الكشاف عان الفاروق ذات الداللاة اإلحصاائية لمتوساطات اساتجابات عيناة الدراساة حاول درجاة أسااليب التف       

 الموهوبين تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية، وكانت أبرز النتائج ما يلي:

 ( باين0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عناد مساتوى داللاة )  ككال( لادى )متوساطات اساتجابات عيناة الدراساة حاول درجاة أسااليب التفكيار

 الطلبة الموهوبين تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية.

 ( بااين متوسااطات اسااتجابات عينااة الدراسااة حااول درجااة أساااليب التفكياار لاادى0.05توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة )  الطلبااة

 غير المرحلة الدراسية في بعد التفكير الناقد، وكان اتجاه الفروق لصالح طلبة المرحلة الثانوية.الموهوبين تعزى إلى مت

 ( باين متوساطات اساتجابات عيناة الدراساة حاول درجاة أسااليب التفكيار 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة )دى الطلباة لا

 فكير التوفيقي(.، أساليب التفي كا من األبعاد: )أساليب التفكير االستداللي، أساليب التفكير االبتكاريالموهوبين تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية 
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 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الخامس:

لطلباة تعاددة لادى ات المهدف السؤال الخامس إلى تعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية لمتوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجاة الاذكاءا       

 الموهوبين تعزى إلى متغير الجنس، وكانت أبرز النتائج ما يلي:

 ( فاي األبعااد باين متوساطات اساتجابات عيناة الدراساة حاول درجاة الاذكاءا0.05توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ) ت المتعاددة

 ث.)ككل( لدى الطلبة الموهوبين، وكانت الفروق لصالح اإلنا

 ( لااذكاء الرياضاي، وا -ذكاء المنطقاياللغاوي، والا -( فاي األبعااد التالياة: )الاذكاء اللفظاي0.05توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة

 الطبيعي( وجميعها كانت لصالح اإلناث.

 ( وجميعهاا كانات ا -( فاي األبعااد التالياة: )الاذكاء الحركاي0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عناد مساتوى داللاة )لجسامي، والاذكاء االجتمااعي

 لصالح الذكور.

 ( لاذكاء المكااني، وا -لاذكاء البصارياإليقاعي، وا-( في األبعاد التالية: )الذكاء الموسيقي0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 الشخصي( تعزى لمتغير الجنس. -الذاتي

 السؤال السادس:ملخص النتائج المتعلقة بإجابة 

دى ت المتعاددة لاهدف هذا السؤال إلاى الكشاف عان الفاروق ذات الداللاة اإلحصاائية لمتوساطات اساتجابات عيناة الدراساة حاول درجاة الاذكاءا          

 الطلبة الموهوبين تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية، وكانت أبرز النتائج ما يلي:

 ( لادى 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حاول درجاة الاذكاءات المتعاددة )ككال

 الطلبة الموهوبين تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية.

 ( بين متوسطات استجابات عينة ا0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )دة لادى الطلباة لدراساة حاول درجاة الاذكاءات المتعاد

 الموهوبين في جميع األبعاد تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية.

 ملخص النتائج المتعلقة بإجابة السؤال السابع:

لبااة ددة لاادى الطت المتعااهادف السااؤال السااابع إلاى الكشااف عاان وجااود عالقاة ارتباطيااة ذات داللااة إحصااائية باين درجااة أساااليب التفكياار والاذكاءا       

 الموهوبين بمكة المكرمة، وكانت أبرز النتائج ما يلي:

 .توجد عالقة ارتباطية قوية بين درجة أساليب التفكير والذكاءات المتعددة لدى الطلبة الموهوبين بمكة المكرمة 
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 توصيات الدراسة:

 لتوصيات، كما يلي:بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم عدد من ا

لتالميااذ ت المتعااددة لينبغاي علااى المعلمااين التنويااع فاي األنشااطة التعليميااة داخاال حجاارة الدراساة للوحاادة الدراسااية الواحاادة بمااا يتناساب مااع الااذكاءا  -1

 وأساليب تفكيرهم؛ لكي يتمكن كل تلميذ من االستفادة من النشاط الذي يوافق ذكاءاته.

 .ورة ممارسة إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات في التدريس للطلبة الموهوبينالتأكيد على المعلمين على ضر -2

ة الاتعلم ماا يجعال عملياالتركيز على تعديل المحتوى الدراسي باالساتناد إلاى معرفاة أناواع الاذكاءات المتعاددة وأسااليب التفكيار الخاصاة بالطلباة، م  -3

 نطلق من أساليبهم المفضلة.لديهم ذات معنى، وتلبي احتياجاتهم، وت

 ال بد أن تحتوي أساليب التدريس على أنشطة تنمي القدرات والمواهب الخاصة لدى الطلبة الموهوبين. -4

  أن يعتمد تقييم الطلبة الموهوبين على طرق وأساليب متعددة األبعاد، بحيث تغطي كل الجوانب العقلية لدى الفرد.يجب  -5

التوصايات ياة. واألخاذ بالطلبة الموهوبين، وخاصة تلك التي تتناول الحاالت الصحية والنفسية واالجتماعية والمهنالعناية بالبحوث التي تجري على  -6

 التي تطرحها تلك البحوث لغرض تطوير شخصية الطالب الموهوب؛  كونه ثروة طبيعية.

 ربوية وفي المسابقات العالمية.توجيه وسائل اإلعالم إلى إظهار قيمة الطلبة الموهوبين في العملية التعليمية والت  -7

 تفكيرهم. إمكانية استعمال مقياس أساليب التفكير من وزارة التعليم في جميع المناطق بالمملكة على الطلبة الموهوبين وتعرف أساليب -8

 المقترحات:

ذه هامجاال موضاوع  نتيجة الخبرة والمعرفة التي تكونات لادى الباحاث مان خاالل تنفياذ هاذه الدراساة، وماا شااهده مان واقاع التعلايم ومشااكله فاي       

 الدراسة، فإنه يقترح على الباحثين الذين يسعون للبحث في هذا الجانب المواضيع التالية:

 عات مهنية أخرى.إجراء دراسات مماثلة في بيئات ومناطق ومجتم - 1

 .اتخاذ القرار( –ؤم التشا –لتفاؤل ا –راء بحوث تتناول مفهوم أساليب التفكير وربطه بمفاهيم أخرى )تأكيد الذات إج - 2

 ين.إجراء بحث مماثل على شرائح أخرى من غير الطلبة الموهوب - 3

 لية.رنة نتائجها مع نتائج الدراسة الحاإجراء دراسة تتبعية للعينة نفسها، ومقا - 4
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ABSTRACT 

The aim of this research is to develop some concepts of web3 for the education technology specialist, to present a 

proposed training program for web3 technology, to define the concepts and technology of web3. 

There is a statistically significant difference at the level (0.05) between the average scores of education 

technology specialists in the pre and post applications to test the web3.0 concepts in favor of the post application. 

In light of the significance of the differences using the "T" tests, the square of ETA (2η) was calculated using the 

equation Eta square (2 η) to find the magnitude of the effect of the independent variable (training program) in the 

dependent variable (development of web3.0 concepts), and by calculating the value of the square of ETA  (2 ))

(Al-Amiri, 2006, 233), reached (0.98), which indicates that the training program has a significant impact on the 

acquisition of some concepts of web3.0, where this value shows that the training program contributed (98%) of 

the total variance In developing these concepts,It is a large percentage indicating the effectiveness of the training 

program in developing web3.0 concepts for the target research sample, which is the education technology 

specialist (if the effect size = 0.2 is the effect is weak, and if the impact size = 0.5, the effect is moderate, and if 

the impact size is = 0.8 The effect is significant), (Asr, 2003). 

From the above it is clear that the training program contributed to the development of the targeted web3.0 

concepts for education technology specialists, as it found a difference between the median of the pre and post 

applications to test the concepts of the web3.0 in favor of the post application at the research group, which 

averaged (51,85) compared to (16) , 75) for pre-application, with a large effect size of (0.98) according to the 

ETA square measure (2η) of the effect size. 

key words: Communication theory - web 3 - training program - education technology specialist 
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 الملخص

ة النظرية التواصلي لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم، وتقديم برنامج تدريبي مقترح باستخدام web3هدف هذا البحث إلى تنمية بعض مفاهيم     

 .web3لتكنولوجيا 

ً عند مستوى )     ي التطبيقين القبلي ف( بين متوسطي درجات أخصائيي تكنولوجيا التعليم 0.05وقد توصل البحث إلى أنه يوجد فرق دال إحصائيا

 لصالح التطبيق البعدي. web3.0والبعدي الختبار مفاهيم 

جم أثر المتغير ( لمعرفة حη2( باستخدام المعادلة مربع إيتا)2ηوفى ضوء داللة الفروق باستخدام اختبارات "ت" تم حساب مربع إيتا )    

(، مما يدل على 0,98غت )( بل332، 2006( )العامري، η2وقيمة مربع إيتا) ،(web3.0المستقل)البرنامج التدريبى( فى المتغير التابع)تنمية مفاهيم 

%( من 98هم بنسبة )؛ حيث توضح هذه القيمة أن البرنامج التدريبى أسweb3.0أن للبرنامج التدريبى أثرا كبير الحجم فى اكتساب بعض مفاهيم 

ينة البحث المستهدفة )أخصائيي لع web3.0 التباين الكلى فى تنمية هذه المفاهيم، وهى نسبة كبيرة تدل على فاعلية البرنامج التدريبى في تنمية مفاهيم

 تكنولوجيا التعليم(.

يث ُوجد فرق بين متوسطي المستهدفة لدى أخصائيي تكنولوجيا التعليم، ح web3.0مما سبق يتضح أن البرنامج التدريبى أسهم فى تنمية مفاهيم      

( 16,75مقابل) ( فى51,85دي لدى مجموعة البحث الذي بلغ متوسطه)لصالح التطبيق البع web3.0التطبيقين القبلي والبعدى الختبار مفاهيم 

 ( لحجم األثر.η2( وفقا لمقياس مربع إيتا )0,98للتطبيق القبلي، وبحجم أثر كبير بلغت قيمته)

 

 .يا التعليمأخصائي تكنولوج –رنامج تدريبى ب – 3لويب ا –النظرية التواصلية  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: 

مية لمصادر الرقظل وجود ا فى ظل تقدم تقنيات المعلومات واالتصاالت, والتطور الذي أحدثته فى كل المجاالت وال سيما فى مجال التعليم, وفي   

هيل للتعايش مع والتأتدريب تاج الواألنظمة اإللكترونية, ال بد من إعادة النظر فى أساليب التعليم التقليدية لتتواكب مع تطلعات الجيل الجديد الذي يح

ف تهيئة وتوظيمثل لتلك التقنيات بشكل لحظي؛ لذا تتسابق دول العالم وبشكل سريع على عوامل الرقى والتقدم الحضاري من خالل االستخدام األ

 االتصاالت والمعلومات فى العملية التعليمية.

كنولوجيا تهام أخصائي إحدى مكمية, ومسئوليته في تدريب المعلمين والمتعلمين نظًرا ألهمية دور أخصائي تكنولوجيا التعليم في العملية التعلي      

يا التعليم ائي تكنولوجيب أخصالتعليم بالمؤسسات التعليمية, لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتنمية مهارات استخدامها في العملية التعليمية، يجب تدر

 بشكل مستمر على كل ما هو جديد في هذا المجال.

اءت لمجال كما جفي هذا ا ولعل إنشاء مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم وفروعه بالمحافظات المختلفة أهم مظاهر االهتمام     

 على توظيف لتعليماتوصيات عديد من المؤتمرات في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات, لتؤكد أهمية التدريب المستمر ألخصائي تكنولوجيا 

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمعلومات.  

لنقص فى الموارد, الميذى، وادفق التونتيجة لالنفجار المعرفي والتكنولوجيا المتقدمة أصبحت العملية التعليمية تعاني الكثير من المشكالت أهمها الت     

ية العالمية ت التكنولوجلتطورالمواجهة هذه المشكالت ال بد من معايشة اوارتفاع التكاليف, وعدم مناسبة النتائج المحققة, وجمود النظام التعليمي، و

معلومات الحديثة كنولوجيا التتخدام المتالحقة, وتقليص المداخل واألساليب التقليدية فى التعليم والتعويض عنها باإلستراتيجيات التفاعلية التي تهتم باس

 (.13, 2002)طلبة, 

عقد بهذا  ي( فى مؤتمرالثان لتعليم المعتمد على اإلنترنت من خالل تطوير برمجياته, فيما أطلق عليه )ويب الجيلوقد تبلورت مفاهيم حديثة فى ا

م من متلٍق غير (, والذى نقل المستخد Read Write Web(, وسمى كذلك ويب القراءة والكتابة )(Web2.0.Confernce, 2004االسم فى أكتوبر 

ريق نتاجها عن طإة يتم ك فى الخدمات والتطبيقات, ومن التركيز على المحتويات مسبقة اإلعداد إلى وسائط تفاعليمتفاعل إلى مستخدم فعال ومشار

", والشبكات "Blogsت , والمدونا"Wicks"المستخدم بالتشارك مع اآلخرين. ويعتمد الجيل الثاني على عدد من األدوات الرئيسة من أهمها الويكي 

ي تستخدم فى , وتعد من أحدث أدوات التكنولوجيا الت "Virtual Collaborative", فى وسط افتراضي تعاوني"Communication"االجتماعية 

" التي  "Socialiteت االجتماعيةوهو التعليم عن طريق شبكات اإلنترن التعليم والتدريب التعاوني, والذى أطلق عليه الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني,

ع عبر ليمية للموقائط تعرير وتحديث المحتوى العلمي للصفحات بعدة طرق, منها التعديل وإدراج تعليق أو تحميل ملفات أو وستتيح المشاركة فى تح

ل بكتابة النص مباشرة كما هو دون الحاجة لمعرفة أي من لغات البرمجة, ب جهاز المستخدم إلى الخادم, فالكل له إمكانية القراءة والكتابة والمشاركة

 (. 2, 2008مع برامج معالجة النصوص فى الحاسب الشخصي)محيا, الحال 
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رورة بية, ويحتم ض( "أن ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويرها يفرض تحديات جديدة على رجال التر65, 2008ويذكر سيوفي )      

 لوجيا".كنوفى هذه الت دريبيةتاإلعداد لها والتأهيل فكريا ومهنيا, حتى استخدام هذه التكنولوجيا الرقمية فى العملية التعليمية, وكذلك عقد دورات 

لتعليم اتكنولوجيا  ( أنه يجب أن يالزم اإلنفاق الكبير على التجهيزات التكنولوجية في المدارس تدريب أخصائي2000،149ويرى الحصري )     

 على مهارات التعامل مع هذه التكنولوجيا. 

فايات المهنية ألخصائي والتي هدفت إلى تحديد الك (2004كما أكدت نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مثل دراسة على ) 

ي لدى لتعليمي اإللكترونا( التي هدفت إلى تعرف فعالية برنامج تدريبي مقترح في توظيف مهارات االتصال 2005تكنولوجيا التعليم، ودراسة الفقى )

تعليم العام في ضوء خصائي تكنولوجيا التعليم بمدارس ال( والتي استهدفت تحديد مهام أ2006أخصائي تكنولوجيا التعليم، وكذا دراسة عثمان )

ضوء  التعليم في ولوجياالمستحدثات التكنولوجية وتقويم أدائه الوظيفي، ضرورة تخطيط وإعداد البرامج التدريبية في أثناء الخدمة ألخصائي تكن

ج قديم البرامتار في ي حاجة للتدريب عليها، وضرورة االستمرالحاجات الفعلية لهم, ومن خالل استطالع آرائهم في المهارات التي يرون أنهم ف

إنما ال بد أن وجرد تخرجه، ليم بمالتدريبية التي بدورها تنمى مهارات أخصائي تكنولوجيا التعليم فى الميدان, وأال ينتهي إعداد أخصائي تكنولوجيا التع

ال تكنولوجيا لخدمة في مجثناء اأورة ربط اإلعداد للمهنة بالتدريب أثنائها؛ فالتدريب يكمل اإلعداد أثناء الخدمة وقيامه بأداء أدواره الوظيفية، وضر

تراكم ر المعرفي واالنفجابالتعليم والمعلومات له مبرراته وأهميته؛ ألن هذا المجال من أكثر المجاالت التي تتطور بصورة مستمرة في عصر يتميز  

 اجهه.عل تدريب أخصائي تكنولوجيا التعليم أمرا ضروريا نتيجة للتحديات التي تو(، مما يج2007المعرفة اإلنسانية )الجبرونى،

جموعة من  أن هناك مومات إالوغيرها من الدراسات التي أكدت نتائجها أنه بالرغم من اإليجابيات الكثيرة للتعلم اإللكتروني وتكنولوجيا المعل 

بالنظرية  كلة المتصلةى المشتتعلق بالتكنولوجيا ذاتها كما يراها المتعلمون والمعلمون، وه المشكالت تحتاج إلى حلول، من بين تلك المشكالت مشكلة

مثل بصورة (، فضال عن مشكالت أخرى تت220، 2005التي تستخدم في تصميم التعلم, خاصة في ظل تطور التطبيقات التكنولوجية )عيادات،

ض المعلمين و دوافع لبعأحفزات متعامل مع هذه التكنولوجيا؛ "فالتقنيات المستخدمة تعد بمثابة أساسية في نقص عدد األفراد المؤهلين علميا وتربويا لل

 (.128، 2008والمتعلمين, ولكنها تمثل عوائق مانعة للبعض اآلخر منهما" )عزمي، 

 أهمها:( أن تدريب أخصائي تكنولوجيا التعليم أثناء الخدمة يحقق عدة وظائف, 64-63، 1991وقد ذكر "فالوقي" )

 التعويض عن طريق سد الثغرات في مؤهالت أخصائي تكنولوجيا التعليم, وتعويض النقص فيها والحاجة إلى استكمالها. .1

 مهنة.م مع الالتكييف, ويتم عن طريق توجيه برامج التدريب إلى االحتياجات الجديدة, والسعي إلى تكييف أخصائي تكنولوجيا التعلي .2

اإللكتروني من خالل  , فقد دعمت النشر"Tim Lee"م على يد 1990ولقد مرت الشبكة العنكبوتية بأجيال متعددة منذ أن تم تطويرها عام         

تية وشبكة العنكبانت الصفحات تستخدم لغة الترميز للنصوص الفائقة, ثم تطورت فيما بعد لتعتمد على النشر باستخدام نظم إدارة المحتوى، وقد ك

 (.22، 2008،بامفلحتحقق استرجاع المعلومات وتبادل المعرفة والمشاركة فيها بين المستفيدين من أي مكان دون اعتبار للحواجز الجغرافية )
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لمعلومات؛ حيث ، الذي يعد ثورة فى عالم ا"Semantic web"بالويب الداللي  مع االتجاه نحو الجيل الثالث من الويب ظهر ما يعرف

 (.684، 2009دي، ة فى معالجة المعلومات عن طريق تحقيق فهم الويب لمعاني ودالالت الكلمات التي يعالجها ويسترجعها )عبد الهاأحدث نقل

 ويب الدالليرف بالوقد تبع هذا التطور تطور فى نظم استرجاع المعلومات المستخدمة مع هذا الجيل الجديد من الويب، حيث ظهر ما يع       

Semantic web،(.28، 2008، ومحركات البحث التي تقدم مثل هذا النوع من البحث )بامفلح 

ى العمل على ؛ إذ إنه يقود إلأحد المفاهيم التي ظهرت فى المرحلة المعاصرة ضمن ما أفرزته البيئة الرقمية Semantic webويُعد الويب الداللي      

مات غير المعلو مما يتم إضافته من النصوص والصور, ومقاطع الفيديو, وغيرها منتحويل الويب من مجرد مكان ضخم لتخزين وتجميع كم هائل 

وجودة معلومات المتبط الالمرئية، وغير المنظمة تنظيما يجعل من عملية اإلفادة منها أمرا ميسورا، إلى مستودع رقمي أو قاعدة بيانات كبيرة تر

إدراك  مكن لها معهلة ويتجعل ترابطها ترابطا جيدا بالمعلومات، ومعرفة بشكل تفهمه اآل بداخلها بروابط مبنية على فهم المعاني والعالقات التي

ور دها, وينحصر بير منكالعالقات الترابطية بين المعلومات,  وتحليل وفهرسة أصناف المعرفة ليصبح البحث عن المعلومة عملية تقوم اآللة بجزء 

 (.           254-253، 2012الستفادة منها )األكلبى، اإلنسان بعد ذلك فى استقبال النتائج جاهزة وا

ليه اآلن. عفيها أكثر مما  بمثابة الرؤية األصيلة للويب الحالي؛ حيث تلعب المعاني والمضامين للمحتوى الدور الرئيس 3.0كما يُعد الويب        

عالمي لعلماء فى االتحاد النقلها إلى حيز الوجود إلى فريق كامل من اولكن يعود وجودها و Tim Leeالداللي تعود إلى وجدير بالذكر أن فكرة الويب 

تى, ه اآلن. )النشرم على تجنيد وتوظيف تكنولوجيا الويب الداللية المختلفة للوصول إلى ما هي علي2004, والذين عملوا منذ عام W3Cللويب 

2012 ،112.) 

 مشكلة البحث: 

جد وسوهاج؛ حيث عليم بتتضح مشكله البحث من خالل عمل الباحث كأخصائي تكنولوجيا تعليم بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والت    

 الي:حو التقصوراً فى التدريبات التي تساعد على التفاعل مع تكنولوجيا الويب الداللي والبيئات االفتراضية عموما, وذلك على الن

 .3.0عد الخطة التدريبية الواردة من الوزارة لتدريب أخصائي تكنولوجيا التعليم على امتالك أي من مفاهيم الويب ال تسا -1

 سية.نقص المواد التدريبية المقررة على أخصائي تكنولوجيا تعليم على أي من تكنولوجيا الويب الداللي أو مهاراته األسا -2

 ها.امل بها ومعلتي تتعتختص بالمفاهيم الخاصة بالويب الداللي والمهارات العلمية والبرامج ا عدم وجود نوعيه من البرامج التدريبية التي -3

فى العملية  3.0لويب وقد ارتكز الباحث أيضا فى تحديده لمشكلة البحث المقترح على بعض من الدراسات التي أشارت إلى أهمية استخدام ا      

 التعليمية, ومنها دراسات: 

 w3cهيم لغات ومفا والتي هدفت إلى معرفة محركات البحث بالويب الداللي فى ظل التطبيقات الحديثة فى استخدامه, ومعرفة (2008بامفلح ) -أ

 كاألنطولوجيا وخالفة من لغات الترميز المختلفة.
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والمعلم  عده المتعلمية, ومساالتعليم ( وأشارت إلى إنشاء بيئات افتراضية باستخدام تكنولوجيا الويب المختلفة, وإدراجها فى العملية2009الفقى ) -ب

 على استخدام مثل هذه التكنولوجيا فى العملية التعليمة.

يانات ل قاعدة ب( وأوصت باستخدام محركات البحث في الويب الداللي, وإنشاء بيئات رقمية تساعد فى عمليات البحث, وعم2012النشرتي ) -ج

 فى فهم الويب الداللي.ضخمة, واستغالل لغات الترميز المختلفة للمساعدة 

 ( والتي اهتمت بتطبيقات الويب الداللي فى بيئات المعرفة وإنتاجها العلمي والمعرفي.2012األكلبى ) -د

منها من  ادةومدى االستف ( أخصائي تكنولوجيا التعليم, وأخذ رأيهم فيما هو معروض على المواقع التعليمية,40وقد تم عمل دراسة استطالعية على )

 هم. وجاءت النتائج كالتالي: وجهة نظر

 . 3.0% منهم يحتاجون إلى من يقوم بشرح معاني ومفاهيم الويب  90

 . 3.0% منهم يقومون بتصميم البرامج التدريبية دون وعى ألهمية الويب  20

 % منهم غير مؤيدين لسهولة أدوات الويب الداللي. 70

 الورد بريس.  % ال يعلمون شيئًا عن أداه أنطولوجيا الويب أو  100

 تقوم على الذكاء االصطناعي.  3.0% من أخصائي تكنولوجيا التعليم ال يعرفون أن هناك محركات بحث خاصة بالويب  80

خرجات لمستوى للميا من رفع اكنولوجويعد دمج التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعليم مطلبا حيويا لتطوير العملية التعليمية؛ لما تقدم هذه الت       

تدريب هر مفهوم الليم، ظالتربوية بجهد أقل وتوعية أفضل، ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الذى أثر على مختلف جوانب الحياة بما فيها التع

ع الكمبيوتر لتعامل مت امهارا اإللكتروني, والذى يعرفه بأنه ذلك النوع من التعليم الذى يعتمد على استخدام الوسائط وشبكة اإلنترنت, ويتطلب تنمية

مج التدريبية ى شكل البرافتروني واإلنترنت لدى المتعلمين والمعلمين, وباستخدام هذه الوسائط يمكن توافر بيئة تعليمية تفاعلية, ويراعي التعلم اإللك

لمعرفة إلى لمصدر وحيد  وني منتدريب اإللكتراإللكترونية الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل التنوع فى مصادر التعلم, ويتغير دور المعلم فى ال

 (.4, 2008موجه ومساعد فى الحصول عليها من مصادر متعددة)الكنعان, 

 مصطلحات البحث:

 : Training Programالبرنامج التدريبي

اضية ل بيئة افترمن خال يعرف البرنامج التدريبي إجرائيا في البحث الحالي أنه مخطط تصميمي يضم مجموعة من الموديالت التعليمية, يقدم   

 يا التعليم.كنولوجتعلى اإلنترنت؛ لتنمية الجانب المعرفي والمهارى لبعض مهارات الويب الداللي وإنشاء البيئات االلكترونية لدى أخصائي 
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 :Semantic web الويب الداللي

نه المعنى، أي أب"شبكة بيانات  ( الويب الداللي أو ما يطلق عليه أحيانا "شبكة الويب ذات الداللة اللفظية" على أنها12, 2007عرفت الخليفة )       

 يمكن للبرامج الحاسوبية الخاصة أن تعرف ماذا تعنى هذه الكلمات". 

اللية دات من شبكات إلى أن الويب الداللي "عملية بحث تستخدم لتحسين البحث المباشر, عن طريق استخدام بيان( 3, 2008وأشارت بامفلح )

 لتزيل الغموض من االستفسار, ومن نص الويب من أجل الحصول على نتائج ذات صلة أكبر باالستفسار".

اسب والبشر ن أجهزة الحبحيث تكون للمعلومات معنى محدد، بما سيمك( الويب الداللي بأنه "امتداد للشبكة الحالية, 3, 2010ووصف العباسي )

 على العمل فى تعاون أفضل".

رمجة تساعد أكواد بوويعرف الويب الداللي إجرائيا فى البحث الحالي أنه نتاج تطور لتكنولوجيا البحث, واستخدام رموز ودالالت لفظية, 

 على أفضل نتيجة للبحث فى ضوء بيئة إلكترونية معينة. الباحث أو المستفسر فى عمليات الويب على الحصول

  3الويب 

تى حالفتراضية؛ البيئات ايعرف إجرائيا فى البحث الحالي أنه المفاهيم والمهارات التي يجب أن يكتسبها أخصائي تكنولوجيا التعليم فى ضوء  

 يتمكن من التعامل مع مفاهيم وإجراءات البحث داخل الويب الداللي.

 أخصائي تكنولوجيا التعليم: 

علومات في جيا المأخصائي تكنولوجيا التعليم هو الشخص المسئول عن التكنولوجيا المرتبطة بتطوير وتوظيف تكنولوجيا التعليم وتكنولو

 (Adams,2002المنظومة التعليمية )

 أهداف البحث:

 ئي تكنولوجيا التعليم.لدى أخصا 3.0هدف هذا البحث الحالي إلى تنمية بعض مفاهيم الويب   

 أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث في:

 .3.0تقديم برنامج تدريبي مقترح لتكنولوجيا الويب  -1

 . 3.0قد يفيد فى توافر معلومات إضافية فى البحوث العربية للويب  -2

 فى بيئات افتراضية. 3.0تحديد مفاهيم تكنولوجيا الويب   -3

 محددات البحث:

  أخصائيي تكنولوجيا التعليم بمحافظة سوهاج.: بعض من محددات بشرية 

  3.0: بعض مفاهيم وأدوات الويب حددات موضوعيةم. 
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  م.2018/2019: طبق فى العام الدراسي زمانية محددات 

 أدوات البحث ومواده:

 أوال: مواد المعالجة

 .برنامج تدريبي إلكتروني باستخدام النظرية التواصلية 

  ألخصائيي تكنولوجيا التعليم. 3.0قائمة مهارات الويب 

  ألخصائيي تكنولوجيا التعليم. 3.0قائمة مفاهيم الويب 

 ثانيا: أدوات القياس

  لدى أخصائي تكنولوجيا تعليم. 3.0اختبار إلكترونى لقياس مدى توافر مهارات الويب 

  ألخصائي تكنولوجيا تعليم. 3.0اختبار تحصيلي إلكتروني لقياس مدى توافر مفاهيم الويب 

 منهج البحث: 

القياس  تخدام أدواتفى اس اعتمد البحث على استخدام منهجين: المنهج الوصفي فى البحث عن أهمية الويب الداللي وتطبيقاته, والمنهج شبه التجريبي

 ومهاراته لدى أخصائي تكنولوجيا تعليم. 3.0فى مفاهيم الويب 

 متغيرات البحث: 

 .3.0باستخدام النظرية التواصلية لتنمية مفاهيم ومهارات الويب المتغير المستقل: البرنامج التدريبي 

 لدى أخصائي تكنولوجيا تعليم.   3.0المتغيرات التابعة: بعض مفاهيم ومهارات الويب 

 : إجراءات البحث

 م اتباع اإلجراءات اآلتية:تتعليم؟" لدى أخصائي تكنولوجيا  3لإلجابة عن السؤال البحثي، ونصه: "ما فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مفاهيم الويب 

 .3.0تصميم اختبار إلكتروني في مهارات الويب  (1

 عرض االختبار على السادة المحكمين.  (2

 تطبيق االختبار قبليا وبعديا بعد األخذ بآراء السادة المحكمين. (3

 التي يحتاجها أخصائي تكنولوجيا تعليم.  3.0عمل قائمة بمفاهيم الويب  (4

 عرض القائمة على السادة المحكمين تخصص تكنولوجيا تعليم.  (5

 تعديل القائمة فى ضوء آراء السادة المحكمين  (6

 تطبيق البرنامج وتحليل وتفسير البيانات.  (7
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 خطوات البحث وإجراءاته:

ءة أخصائيى تكنولوجيا وكفا 3الويب االطالع على البحوث والدراسات واألدبيات التي اهتمت بتصميم البرامج التدريبية والنظرية التواصلية و -

 التعليم.

اد برنامج من خالل إعد ,3إعداد التصميم التعليمي لنمط عرض المحتوى داخل البرنامج التدريبى باستخدام النظرية التواصلية لمهارات الويب  -

, ثم إجراء التعديالت ( محكما12الغ عددهم ), وعرضها على السادة المحكمين الب3تدريبى ألخصائي تكنولوجيا التعليم لتنمية مهارات الويب 

 والتوصل لصورتهما النهائية.

ن متعدد, مختيار إعداد اختبار مفاهيم, واختبار تحصيلي معرفي موضوعي في الويب الداللي وأنواعه والبرمجة المستخدمة فيه من نوع اال -

 وحساب ثباته وصدقه.

 ( أخصائيا من أخصائيي تكنولوجيا التعليم بمحافظة سوهاج. 40تحديد مجموعة البحث بطريقة مقصودة, وتكونت من ) -

ً قبليتطبيق أدوات البحث, والمتمثلة في اختباري التحصيل والمفاهيم على أخصائيي تكنولوجيا التعليم مجموعة البحث تطبيق - لسة اً خالل الجا

 التمهيدية؛ للتحقق من تكافؤ وتصميم البرنامج التدريبى وبناء األدوات.

خصائيين مجموعة دقيقة( مع توجيه األ 120( جلسات, طبقت كل جلسة خالل )6طالب المجموعة التجريبية في شكل جلسات بلغ عددها ) دراسة -

يتم  ليمية، بحيثاف التعالبحث أن يسجلوا الزمن المستغرق في دراسة محتوى التعلم, وذلك بالوصول إلى المرحلة التى يعتقد عندها تحقق األهد

 إلجمالي لكل متدرب محسوبا بالدقائق عند الوصول إلى المهارات المستهدفة من التدريب ونواتج التعلم.  رصد الزمن ا

 مية.لجلسة الختااا خالل تطبيق أدوات البحث والمتمثلة في اختبار التحصيل والمفاهيم بشكل فردي على مجموعة البحث تطبيقاً بعدياً إلكتروني -

 التعليم بمحافظة سوهاج.  لدى أخصائيي تكنولوجيا 3رصد النتائج ومعالجتها إحصائياً لمعرفة أثر البرنامج التدريبى على تنمية مهارات الويب  -

 تفسير النتائج، وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات. -
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 اإلطار النظري للبحث

 Connectivism Theoryالنظرية التواصلية 

 ومفهوم النظرية التواصلية:نشأة 

رة في تواصلية كفكرية القبل التطرق إلى مفهوم النظرية التواصلية يمكن تناول نبذة تاريخية عن نشأة النظرية التواصلية؛ فقد ظهرت النظ

ي التعليم من المنزل, وهو مصطلح ألماني يعن "Deschooling"( أفكاره حول Ivan Illichالسبعينيات من القرن الماضي، عندما قدم إيفان إيلتش )

قت ي أي وفوالذي يشجع على تقديم نظام تعليمي يتمركز حول الطالب, ويتيح الفرصة لتقديم موارد تعليمية للذين يرغبون في التعلم 

(.(Sahin,2012,5; Renberg,2012,2 

م المصطلح نفسه ارات العصبية المتشعبة للمخ، ثم تم استخدا" كوصف بيولوجي للمس"Connectivismوبدايةً استخدم مصطلح التواصلية 

تي اقترحها ألول على النظرية ال Connectivismالتواصلية  George Siemensللتعبير عن المسارات الشبكية للكمبيوتر، ثم أطلق جورج سيمنز

 تعلم اإللكتروني في العصر الرقمي.كنظرية لل Connectivism Theoryم؛ حيث قدم سيمنز النظرية التواصلية 2004مرة عام 

تروني التعلم "اإللكبإلى تغير في طبيعة التعلم اإللكتروني تغيراً جذرياً, وظهور ما يعرف  web2وظهور أدوات  web3.0ولقد أدت ثورة 

دوات أالتشاركية التفاعلية التي تتم بين المعلمين والمتعلمين باستخدام  , وهو منظومة من العملياتCollaborative E- learningالتشاركي" 

Web2الت علم والتفاعة الت, كوسيط لالتصال وتبادل األفكار والخبرات؛ وذلك إلنجاز مهمة أو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة في ضوء تنظيم أنشط

 (. 21, 2016بين المشاركين )مازن،

جيات بر التكنولوعمعرفة ا كانت هناك حاجة إلطالق نظرية تربوية تتوافق مع تغير طبيعة التعلم اإللكتروني, وتدرس النمو االجتماعي لللذ

، 2012فار،تواصلية )الرية الالحديثة, وتناقش التعلم بوصفه شبكة من المعارف الشخصية, وتؤكد التعلم الرقمي عبر الشبكات, وهذا ما تسعى إليه النظ

649-650.) 

 ة، مما ترتببها التربويأن النمو السريع للمعرفة اإلنسانية قد أفاد المؤسسات التعليمية في تعديل أسالي(Siemens ,2004,2) ويرى سيمنز

 عليه ظهور توجهات جديدة في التعليم، أهمها:

 النظر إلى التعلم باعتباره عملية مستمرة مدى الحياة. (أ

 وعة متنوعة من المجاالت المعرفية التي ربما ال تكون مرتبطة فيما بينها طوال مدة تعلمهم.تعامل المتعلمين مع مجم  (ب

 النظر إلى التعلم غير الرسمي باعتباره مكونا بارزاً من مكونات التعلم اإلنسانية. (ج

 إمكانية دعم وتنمية عدة عمليات للمعالجة المعرفية للمعلومات بواسطة التكنولوجيا الجديدة. (د
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ئية, وذلك نظرية البناية والء ذلك وجه سيمنز في بعض دراساته عدة انتقادات لنظريات التعلم السائدة، كالنظرية السلوكية, والنظرية المعرفوفي ضو 

 Siemens,2004,2; Siemens, 2008,9)لألسباب التالية: )

 ال تعكس هذه النظريات طبيعة التعلم الذي يحدث في العصر الراهن.  .1

يمية غير بيئات التعلفي ال ريات على تفسير عملية التعلم التي تحدث في البيئات التعليمية الرسمية، وتفشل في تفسير عملية التعلمتقتصر هذه النظ .2

 .   web2.0الرسمية، خاصة في ظل انتشار أدوات 

تراعيه  , وهو ما السترجاععمليتي التخزين واالتؤدي الوسائل التكنولوجية المتقدمة عديدا من العمليات المعرفية التي كان يؤديها المعلمون, مثل  .3

 نظريات التعلم التقليدية.

ب طري أو مكتسفبشكل  تشترك نظريات التعلم السلوكية والمعرفية والبنائية في افتراض أن المعرفة هي بمثابة شيء موضوعي، يمكن الوصول إليها .4

 من خالل الخبرة أو االستدالل العقلي.

لتعلم الذي م )أي إلى االمتعل التعلم يحدث داخل الفرد فقط، وبالتالي فإن تلك النظريات ال تشير إلى التعلم الذي يحدث خارجتفترض هذه النظريات أن  .5

 يحدث ويتم تخزينه ومعالجته بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(.

 تهتم هذه النظريات بعملية التعلم الفعلية، وليس بقيمة ما يتم تعلمه. .6

 في.االهتمام حالياً باالرتباطات بين المجاالت المعرفية المختلفة، وهو ما ال تهتم به هذه النظريات بالقدر الكايتزايد  .7

 Connectivismالنظرية التواصلية   Manitobaعندما كان يعمل في جامعة مانيتوبا George Siemens"لذا اقترح جورج سيمنز "       

Theory ً  من جانب العديد من الباحثين؛ كنظرية قادرة على تفسير التعلم اإللكتروني في العصر الرقمي. , وقد القت النظرية ترحيبا

ترونية بيئات اإللكالنظرية التواصلية أنها نظرية تسعى إلى توضيح كيفية حدوث عملية التعلم في ال (Siemens, 2005,3)ويعرف سيمنز 

 ية الجديدة.المركبة، وكيفية تأثرها عبر الديناميكيات االجتماع

ً بأنها "نظرية تضع عملية التعلم الحادثة في بيئة تعلم إلكتروني, تمكن أخصائي تكنولو شاء بيئات تعليم من إنجيا الويعرفها الباحث إجرائيا

 , وتساعد في تنمية اتجاهاتهم نحو تكنولوجيا المعلومات بصورة إيجابية.web3.0افتراضية, وتنمى مهارات 

 رية التعلمإلى أن النظرية التواصلية نشأت على خلفية تطور البنية التحتية للشبكات، وتطور نظ Darrow (2009,4)ويشير دارو

لمين واقع المتع عبر عنتاالجتماعي والمفاهيم المرتبطة باإلدراك والمعرفة، وهي نظرية تحاول أن تعكس هذه التطورات إليجاد رؤى جديدة للتعلم 

 الحالي.

هذه النظرية في تصميم بيئة إلكترونية تساعد أخصائي تكنولوجيا التعليم في تنمية اتجاهاتهم نحو تكنولوجيا  وقد استفاد الباحث من

 , واستخدامها في تصميم بيئات افتراضية. web3.0, وقدرتهم على استيعاب مفاهيم web3.0المعلومات, باإلضافة إلى تنمية مهاراتهم في 
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 ة: المبادئ األساسية للنظرية التواصلي

   Siemens, 2005, 20-21; Bell,2010,6)؛ 8، 2016تقوم النظرية التواصلية على عدة مبادئ أساسية, وهي: )حسام مازن، 

 يعتمد التعلم والمعرفة على تعدد اآلراء ووجهات النظر.  -أ

                                                       أو مصادر المعلومات.           Nodesيعتمد التعلم على تكوين شبكة من األفراد تعمل على الربط بين نقاط االلتقاء  -ب

 يمكن أن يحدث جزء من التعلم خارج المتعلم، معتمداً ذلك على أجهزة وأدوات غير بشرية.  -ج

                                  رفة المعلومات.    تعد القدرة على التعلم أهم من محتوى التعلم؛ فتعلم كيفية البحث عن المعلومة أكثر أهمية من مع -د

 بناء االتصاالت والحفاظ عليها يسهل عملية التعلم المستمر.   -ه

 تعد القدرة على رؤية الصالت بين المجاالت واألفكار والمفاهيم من المهارات المحورية للتعلم.  -و

 الهدف الرئيس من أنشطة التعلم التواصلية.تعد الحداثة )حصول الفرد على المعلومات الحديثة والدقيقة(  -ز

يحة في بة صحافما يُعد إج تعد القدرة على اتخاذ قرار في حد ذاتها عملية تعلم؛ فاختيار ما يجب تعلمه يتحدد بحسب احتياجات الواقع المتغيرة, -ح

 الوقت الراهن يمكن أن يكون خاطئاً غداً. 

مجموعة من المبادئ لزيادة تفسير  E-Learning spaceرج سيمنز قد أضاف على موقعه ( إلى أن جوShehri,2011,5وتشير شيري )        

 النظرية التواصلية، وهي ما يلي:

 أهمية دمج اإلدراك والمشاعر في صنع المعنى نظراً للتأثير المتبادل بين التفكير والعاطفة. -

 لتعلم.ا)غير الرسمي( لتكون معرفة الفرد من خالل شبكة  تؤكد التواصلية تكامل مهام التعلم المؤسسي )الرسمي( والتعلم الشخصي -

 التعلم عملية إنتاج المعرفة وليس فقط استهالكها. -

لشبكات او عبر أالمقررات الدراسية ليست الناقل الرئيس للمعلومات؛ حيث من الممكن أن يحدث التعلم من خالل البحث على شبكة اإلنترنت  -

 .. إلخ(... -الويكي –االجتماعية )المدونات

ديد لكتروني للعإمكانية تطبيق مبادئ النظرية التواصلية في بيئة التعلم اإل McGee and Grean (2008,150كما أكد ماك جي وجرين )

لك كما في جدول ذ, ويمكن تحديد web3.0من المشاركين والمختصين بالتأليف, والمشاركة في تطوير وتعديل المحتوى عن طريق استخدام أدوات 

(1): 
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  web 3.0مبادئ النظرية التواصلية وتطبيقاتها داخل البيئات االفتراضية وأدوات (: 1جدول)

  web3.0التطبيق داخل البيئات االفتراضية وأدوات  مبادئ النظرية التواصلية

, مثتتل web3.0.0يتتم ذلتك متن ختالل المناقشتات والتعليقتات متن ختالل أدوات  يعتمد التعلم والمعرفة على تعدد اآلراء ووجهات النظر.

 منصات البحث, والمدونات.

ين يعتمد التعلم على تكوين شبكة من األفراد, تعمتل علتى التربط بت

 أو مصادر المعلومات. Nodesنقاط االلتقاء 

ر التفتاعالت بتين المتعلمتتين متن ختتالل المناقشتات والدردشتتة, واستتخدام مصتتاد

 RDFالمعلومتتتتتات والشتتتتتبكات االجتماعيتتتتتة الخارجيتتتتتة المرتبطتتتتتة ب نظتتتتتام

 .web3.0.0وانطولوجيا 

 يمكن أن يحدث جزء من التعلم ختارج المتتعلم، معتمتداً ذلتك علتى

 أجهزة وأدوات غير بشرية.

, مثتتتل web3.0قتتتدرة المتتتتعلم علتتتى االرتبتتتاط الختتتارجي والتواصتتتل بتتتأدوات 

 )قاموس الكلمات(.

لبحتث التعلم أهم من محتتوى التتعلم، فتتعلم كيفيتة اتعد القدرة على 

 عن المعلومة أكثر أهمية من معرفة المعلومات.

 استتتخدام التتروابط الخارجيتتة للبحتتث عتتن المعلومتتات، وأن يكتتون لتتدى المتتتعلم

 .القدرة على التقييم الذاتي، لمعرفة مدى قدرته في البحث عن المعلومات

ال بتتد متتن تقويتتة االتصتتاالت متتن ختتالل المناقشتتات عبتتر الشتتبكات ومحركتتات  عملية التعلم المستمر. بناء االتصاالت والحفاظ عليها يسهل

البحتتتث، كمتتتا أنتتته متتتن الضتتتروري متابعتتتة تلتتتك التتتروابط باستتتتمرار وتقويتهتتتا 

 مستمر.والحفاظ عليها, وتشغيل الروابط التي ال تعمل لتيسير عملية التعلم ال

 

 والتعلم: النظرية التواصلية وعمليتي التعليم

 وني التقليدي, ويمكن تحديتدفي ضوء النظرية التواصلية عن عملية التعلم التي تحدث في بيئة التعلم اإللكترweb3.0 اختلفت عملية التعلم في بيئة       

 الرؤى واألبعاد حول عمليتي التعليم والتعلم في ضوء النظرية التواصلية من خالل المحاور اآلتية:

 التعلم في ضوء النظرية التواصلية:مفهوم عملية  -أ

طتار اجتمتاعي أن عمليتي التعليم والتعلم في ضوء النظرية التواصلية تتم متن ختالل إ (Siemens,2005a,1;Siemens,2006b,41)يؤكد سيمنز     

 شبكي فعال؛ حيث تتوزع المعرفة من خالل شبكة تتضمن المعلومات، والتقنيات، واألدوات غير البشرية. 

قتد صتالت، وتمثتل العونظام الشبكة في العالقات في عمليتي التعليم والتعلم من وجهتة نظتر التواصتلية مفهتوم بستيط يتتألف متن عقتد تتربط بينهمتا       

ى صتورة(, أمتا الوصتالت فتمثتل عمليتة التتعلم ذاتهتا, وهت –صوت –المعلومات والبيانات على شبكة اإلنترنت, وتلك العقد من الممكن أن تكون )نصية

ث لتواصتلية تحتداالجهد المبذول لربط هذه العقد مع بعضتها لتشتكيل شتبكة متن المعتارف الشخصتية، أي أن عمليتتي التعلتيم والتتعلم فتي ضتوء النظريتة 

نقتاط التقتاء  أوقتد التتعلم ععندما يتواصل المتعلم مع مجتمع التعلم؛ حيث إن مجتمع التعلم في حد ذاتته يمثتل شتبكة تعليميتة غنيتة بتاألفراد التذين يمثلتون 

 (, ومن خالل عملية التواصل فيما بينهم يحدث انتقال وتشارك في المفاهيم واألفكار فتتحقق عملية التعلم. Nodesالتعلم )
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 .وصالت( جديدةيتضح أن عملية التعلم في ضوء النظرية التواصلية تحدث عند تكوين شبكة, وإضافة عقد جديدة, وتكوين وإنشاء مسارات )       

ة؛ حيتث تعتمتد علتى إلى أن االتصاالت بين نقاط االلتقاء في شبكات التعلم الشخصتية للفترد تختلتف فتي القتو Darrow (2009,6كما يشير دارو )      

اط االلتقتاء قتكلمتا كانتت نعدة عوامل, مثل الدافعية والخبرة، فاألفراد ذوو األهداف التعليمية الخاصة تكون لديهم دوافتع أكبتر لعمتل اتصتاالت جديتدة، و

(Nodes.أكثر شهرة وفي مجال اهتمام الفرد زاد اتصال نقاط االلتقاء بها ) 

يتة فتي عمليتة أنه في ضوء النظرية التواصلية يمثل المتعلم نقطة البدا Siemens,2005a,1;Marhan,2007,3)ويرى كل من سيمنز ومراهن )      

ات التتعلم, شتبكات مجتمعت التعلم، وأن التعلم الشخصي المنظم هو مجموعة من المهام المتكاملة، لذا فإن المتعلم بما يسهم به من معلومات وأفكار يغتذى

 ر تعلم الفرد.وبذلك يصبح أحد المساهمين في عملية التعلم، ومن هنا يستم

 رية التواصلية تقدم حلوالً لقصور النظريات السائدة؛ وذلك بتأكيدها على ما يلي:    ( أن النظ104-103, 2011ويرى عبد المجيد، محمد )      

هتي أي نتوع , و Connections ، والوصتالتNodesعملية التعلم هي عملية تكوين الترابطات والشبكات، وتتطلب عنصرين على األقل؛ هما العقد   .1

 .Nodesبين العقد Links من أنواع الروابط 

 كلما كانت الصلة بين العقد قوية ازدادت سرعة التدفق وانسياب المعلومات والمعارف وانتقالها من مجال إلى آخر بسهولة.    .2

ن )ما كمية هي القليل م ز" عن ذلك بمقولته "المعرفةأن التعلم هي العملية التي تحدث عندما يتم نقل وتحويل المعرفة إلى شيء له معنى. وعبر "سيمن  .3

 الذي تعرفه؟( والكثير من )ما الذي وظفته؟(.    

 :خصائص التعلم في ضوء النظرية التواصلية -ب

 (Downes,2007؛ 2011،9؛ الغامدي، 2016تتميز عمليتي التعليم والتعلم في ضوء النظرية التواصلية بعدة خصائص، ومنها: )مازن،     

 المختلفة.     ين المعلوماتيتضمن التعلم تعامل المتعلم مع كم هائل من المعلومات، ويحتاج المتعلم إلى القدرة على ربط المعلومات وتحديد الروابط ب .1

 ر العمليتةناصتعيحدث التعلم في بيئات تتبدل عناصرها المحورية باستمرار, وهي عملية ليست تحت سيطرة المعلم بالكامل, بل إن كل عنصر متن  .2

 لم.بيئة( يقوم بدور في عملية التع –تعلمم –التعليمية )معلم

 يتسم التعلم بالتعاونية واالجتماعية واالرتباط بين التعلم وبين األنشطة واالهتمامات األخرى لدى الفرد. .3

 تقوم الشبكات بدور مهم  في تقويم فاعلية التعلم. .4

 لتفاعل معها؛ حيث إن المعرفة تتوزع عبر الشبكات. يعتمد التعلم على القدرة على بناء الشبكات وا .5

 قبل. يقوم التبادل غير الرسمي للمعلومات، والمنظم من خالل الشبكات، والمدعوم باألدوات اإللكترونية، بدور أكثر أهمية من ذي .6

 التعلم ليس مجرد نشاط للعقل اإلنساني فقط, بل إن جزءاً منه يقع خارج عقل المتعلم.  .7
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ة ليستت فصول المدرسيم بطرق مختلفة, منها المقررات اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، والبحث على شبكة اإلنترنت، والمدونات؛ واليحدث التعل .8

 المصدر الوحيد للتعليم. 

 االختالف بين عملية التعلم في بيئة التعلم اإللكتروني التقليدي وعملية التعلم في ضوء النظرية التواصلية: -ج

، شتبكية، متزامنتة, أن عملية التعلم اإللكترونتي فتي ضتوء النظريتة التواصتلية تتميتز بأنهتا ديناميكيتة، حيويتة Siemens(2006a,13يؤكد سيمنز )     

ركزيتة، تحتت م، ليتدي ستاكنةومندمجة مع الحياة، يحدث فيها تكامل واندماج بين المتعلمين إلنشاء بيئة تعلم شخصتية. بينمتا بيئتة التتعلم اإللكترونتي التق

 سيطرة المعلم بالكامل, وغير متزامنة مع الحياة.

لتي ال توفرها بيئتة أن عملية التعلم في ضوء النظرية التواصلية تتم من خالل المناقشات والمحادثات ا Siemens(2006a,22,23)ويشير سيمنز       

 بت فقط، وتتضح أهمية المناقشات فيما يلي:التعلم اإللكتروني التقليدي، التي تركز على تقديم محتوى تعليمي ثا

 يقوم المتعلمون بتحديد نقطة البداية للدخول إلى المناقشة. -أ

 تعمل المناقشات كمسارات تدفق المعلومات. -ب

 تنوع اآلراء يعد مفتاحا رئيسا للتعلم. -ج

 تجميع واستخالص المعلومات من خالل المناقشات يعد مهارة رئيسة.  -د

ي مصادر التتعلم فأن االختالف بين بيئة التعلم في ضوء النظرية التواصلية وبيئة التعلم اإللكتروني  Siemens,2010b,3,6)ويرى سيمنز )

ريتة فتي ضتوء النظ web3.0ومساحات العمل ودور المعلم والمتعلم, أدى إلى حدوث تغير في مجال المعرفة عند المتعلم؛ فأصبح أكثر اتساعاً في بيئة 

 م اإللكتروني. التواصلية عن بيئة التعل

ستاع مجتال ا أثمتر عتن اتيتضح مما سبق أنه نتج عن البيئة التعليمية التواصلية الثرية باألدوات واألنشطة والتفاعل اتساع مساحات التعلم, ممت

 المعرفة للمتعلم مقارنة بمجال المعرفة في ضوء التعلم اإللكتروني. 

 أنماط التعلم في ضوء النظرية التواصلية:

( إلتى أن عمليتة التتعلم فتي ضتوء النظريتة التواصتلية تأختذ Siemens, 2006b, 51-52 ; Luee, et all, 2010ن سيمنز ولي )يشير كل م

 (: 2أنماطاً متعددةـ، وأدواتاً مختلفة، يمكن توضيحها من خالل جدول )
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 أنماط التعلم في ضوء النظرية التواصلية :(2جدول)

 األداة

Tool 

 بماذا؟

For What 

 لماذا؟

Why 

 جيد 

Good for 

 التحديات

Drawbacks 

 التعلم الرسمي

Formal 

Learning 

هيكتتل تعليمتتي متتنظم مفتتروض 

                                         من قبل خبراء في التعلتيم مثتل:     

 لدرجات.ا -لبرامجا -المقررات

إطار ثابت يركز علتى 

خدمتتتتتتتتتتتتتة الفئتتتتتتتتتتتتتات 

المستتهدفة متن العمليتة 

 التعليمية

عنتتتتد بدايتتتتة عمليتتتتة 

التتتتتتتتعلم للمتعلمتتتتتتتين 

 الجدد.

ال يجتتتتتذب الطتتتتتالب، حيتتتتتث 

يتجتتتتته إليتتتتته الطتتتتتالب عنتتتتتد 

 الحاجة إليه فقط.

 الخبرات، واأللعاب والمحاكاة

Experience, Games and 

Simulations 

 تعلم قائم على المشكلة. -

تعلتتم ال يحتتدد األهتتداف بطريقتتة  -

 واضحة قبل بدء التعلم

مستتتتتتاحات  تعلتتتتتتم قتتتتتتائم علتتتتتتى -

 تشاركية مرنة.

تعلتتم متتن ختتالل تبتتادل 

المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروعات 

وممارسة األنشطة مع 

 اآلخرين.

الكتستتتاب الخبتتترات 

والمهارات لمواجهة 

 تحديات الحياة.

منطلقات التعلم )األهداف( قد 

 ال تكون واضحة.

 التوجيه والتدريب

Mentoring and 

apprenticity 

تيسير وتوجيه المتعستر تعليميتاً 

 ميسر.من قبل 

تستتتريع ورفتتتع كفتتتاءة 

 المتعلم.

متتتتتتتتعلم مستتتتتتتتهدف 

 بعينه لتسريع أدائه.

تحتتتاج إلتتى موجتته أو مرشتتد 

ذي أستتتتتاس علمتتتتتي وخبتتتتترة 

 وكفاءة عالية.

 دعم األداء

Performance Support 

التتتتتعلم عنتتتتد الحاجتتتتة لمعالجتتتتة 

نقطة ضعف معينتة، ويمكتن أن 

 يعتمد على نهج جديد للدعم.

عمتتتتتتتتل باختصتتتتتتتتاص 

مساعدة وكفاءة وتقديم 

محتتددة لمعالجتتة نقطتتة 

 ضعف معينة.

معالجتتتتتتتتتتتة نقتتتتتتتتتتتاط 

الضتتتتعف فتتتتي فتتتتترة 

 قصيرة مركزة.

تحتتتاج إلتتى تطتتوير ومتابعتتة 

علتتتى أستتتس واضتتتحة بصتتتفة 

 مستمرة.

 تعلم ذاتي

Self-learning 

تعلتتتتم يكتتتتون متتتتدفوعاً برغبتتتتة 

 شخصية من المتعلم.

 يكون التعلم:

 –خصتتتتتيا ش –ممتعتتتتا 

 متقنا.

يستكشتتتتتف المتتتتتتعلم 

يتتتتده نفستتتته ويضتتتتع 

علتتتتتتتتتتى مجتتتتتتتتتتاالت 

 اهتماماته.

كيتتتف يحتتتدد المتتتتعلم طتتتتوال 

 الوقت ما يجب معرفته؟

 التعلم القائم على المجتمع

Community-Based 

learning 

تعلتتم نتتاتج عتتن تبتتادل الخبتترات 

واختتتتتتتتالف وجهتتتتتتتات النظتتتتتتتر 

لجمتتتتتتتتوع متعتتتتتتتتتددة ورؤيتتتتتتتتتة 

 الموضوع من زوايا مختلفة.

تصتتتتتتتتميم موضتتتتتتتتوع 

يعتترض وجهتتات نظتتر 

 مختلفة.متعددة وآراء 

الحتتتتتتتتتوار وتنتتتتتتتتتوع 

 وجهات النظر

يحتتتتاج التأستتتيس إلتتتى وقتتتت 

 وجهد كبير.

 

 أخصائي تكنولوجيا التعليم في ضوء النظرية التواصلية: 

يمكن ولم األخرى، ت التعتغير دور المتدرب الذي يؤديه األخصائي في ضوء النظرية التواصلية تغيراً جذرياً عن أدواره التقليدية في بيئا

 فيما يلي:توضيح ذلك 

 الختالف بين دور أخصائي تكنولوجيا التعليم في ضوء النظرية التواصلية ودوره في بيئة التعلم اإللكتروني: ا -أ

سل ن سيمنز ويكح كل مإن دور أخصائي تكنولوجيا التعليم في ضوء النظرية التواصلية يختلف عن دوره في بيئة التعلم اإللكتروني؛ حيث يوض    

(Siemens,2006b.6,9;Drexeler,2010,3) تعلم الشبكينخراط في الأن عملية التعلم تتم في بيئة تعلم ديناميكية حيوية, لذا يجب على المتعلم اال 

ً أن يأخذ دوراً نشطاً عن طريق اتخاذ web3.0الذاتي طول الوقت، ليس فقط ألنه يبحر بين تطبيقات  قرارات حول كيفية  ولكن مطلوب منه أيضا

 حتوى معين يلبى تحقيق أهداف التعلم، مما يزيد لدى المتعلم اإلحساس بالمسئولية. البحث في م
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معلم في بيئة تعلم ه من قبل القدمة لبينما يقتصر دور أخصائي تكنولوجيا التعليم في بيئة التعلم اإللكتروني التقليدي على أنه مستقبل للمعلومة الم      

 يئة التعلم اإللكتروني التقليدي ثابتة.ساكنة، مما يجعل مساحات المتدرب في ب

م ديناميكية سارات التعلمم التواصلية ( أن مسارات التعلم في بيئة التعلم اإللكتروني التقليدية محددة وساكنة, بينما في بيئة التعل6ويتضح من شكل )      

أنطولوجيا الويب ......  –مثل )قاموس الكلمات web3.0 بر أدوات شبكية؛ حيث يبحث المتعلم بنفسه عن المعلومة, ثم يشاركها مع المعلم وزمالئه ع

 إلخ(

 تكنولوجيا التعليم في ضوء النظرية التواصلية: أخصائي-ب

 (36, 2016يجب أن تتوافر في بيئة التعلم التواصلية ألخصائي تكنولوجيا التعليم عدة سمات, وهي: )مازن،

 العوامل المشتتة لالنتباه.التركيز في مهام التعلم, حتى لو تعرض لبعض   .1

 إدارة تدفق المعلومات واستخالص العناصر المهمة منها.  .2

 االتصال باآلخرين من خالل شبكات شخصية للتعلم.  .3

 متابعة أحدث المعلومات، والقدرة على التقويم الناقد للمعلومات, وفحص المعلومات من حيث صدقها ودقتها. .4

 تحديد األنماط الخفية من المعنى وقبول عدم الوضوح أحياناً.  .5

 الثقة بالنفس واالستقاللية وتحمل المسئولية عن مشاركتهم في شبكات التعلم المختلفة. .6

 المشاركة المستمرة في تطوير محتوى الويكي الخاص بالمقرر الدراسي. .7

 النظرية التواصلية:مهني ألخصائي تكنولوجيا التعليم في ضوء الدور ال -ج

أن أخصائي تكنولوجيا التعليم في ضوء النظرية التواصلية قد أتيحت له مجموعة  (Siemens, 2010a, 16; Drexler, 2010a, 3-5أشار )      

 من األدوار، وهي:

 والشبكات االجتماعية, وغيرها. لخبراء( من خالل المدونات،ا -لمعلمينا -: حيث يحاور ويتشارك بأفكاره مع )زمالئهDiscussionالمناقشة  -أ

 دة.: التفاعل مع زمالئه من خالل أدوات التواصل اإللكترونية، وهذا التفاعل ينتج عنه أفكار جديInteractionالتفاعل  -ب

 منصات البحث(. –: حيث ينسق موضوع المحتوى ويشاركه مع زمالئه من خالل مساحات التشارك )المدونات Curationالتنسيق  -ج

ة لى نشر المادها, مما يؤدى إ: فعندما يقوم بنشر المادة التعليمية يشرع الزمالء بمشاركتها أو التعليق عليAmplificationو التضخيم التوسيع أ -د

 التعليمية.

 القياس: إعداد أدوات
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 أوال: إعداد االختبار التحصيلى:

 الهدف من االختبار: -1

وإنشاء البيئات االفتراضية التي  web3.0.0هدف االختبار إلى قياس تحصيل المتدربين في الجوانب المعرفية لبعض مفاهيم ومهارات 

 .web3 .ينبغي تنميتها لدى أخصائيى تكنولوجيا التعليم قبل وبعد دراسة المحتوى العلمى على الموقع التعليمى لمفاهيم 

 مفردات االختبار: -2

حتوت كل مفردة فيها على سؤاال(، ا 20د نمطين من األسئلة الموضوعية إلعداد االختبار، النمط األول: أسئلة االختيار من متعدد )تم تحدي

ال(، وفى ضوء الموقع سؤا20رأس سؤال وأربعة بدائل لفظية من بينهم بديل واحد يمثل اإلجابة الصحيحة، والنمط الثاني: أسئلة الصواب والخطأ)

تعامل لم كيفية الللمتع على اإلنترنت تمت صياغة مفردات االختبار بصورة إلكترونية، ثم وضعت تعليمات االختبار, وروعي فيها أن توضح التعليمى

 مع االختبار, وتسجيل اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص، ويوجد عداد للوقت لتوضيح ما تبقى من وقت االختبار.

 إنتاج االختبار: -3

مستخدم في كتابة األكواد ، والمحرر ال mysql server, وقاعدة البيانات باستخدامPHp ،JavaScriptالختبار إلكترونيا باستخدام تم إنتاج ا

Notepad وبرنامج ،Phpmyadmin   .لبناء قاعدة البيانات والتحكم فيها 

 طريقة تصحيح االختبار: -4

ن كل ع، وصفر المتعلم على درجة واحدة على كل مفردة يجيب عنها إجابة صحيحةتم تصحيح االختبار بطريقة إلكترونية؛ بحيث يحصل 

رب من اإلجابة عن أسئلة درجة، وتظهر نتيجة االختبار فور انتهاء المتد 40مفردة يجيب عنها إجابة خاطئة، وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار 

 ة عنه.د لالختبار، وتسجل نتيجة االختبار فور االنتهاء من اإلجاباالختبار والضغط على زر ) إرسال( أو بانتهاء الوقت المحد

 بة عن االختبار:تحديد الزمن الالزم لإلجا -5

يم بمحافظة سوهاج، ( من أخصائيى تكنولوجيا التعل40تم حساب زمن االختبار برصد الزمن الذي استغرقه كل متعلم في المجموعة وعددها)

 ( دقيقة.45االختبار، وقد وجد أن متوسط زمن االختبار) ثم قام الباحث بحساب متوسط زمن 

 صدق االختبار: -6

(، وقد تم التحقق من صدق االختبار ومدى تمثيل االختبار 549، 1979ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه )السيد،

ى عدد من المحكمين والخبراء المتخصصين في تكنولوجيا التعليم، لألهداف المحددة له، وذلك عن طريق عرض االختبار في صورته اإللكترونية عل
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وتمييز  وقد أوصى السادة المحكمون ببعض التعديالت على االختبار منها إظهار نتيجة االختبار للمتدرب، والتعديل فى تنسيق جدول إظهار النتيجة،

ار تظهر الرسالة باللون األخضر, وفى حالة عدم اجتياز المتدرب لالختبار تظهر لون الرسالة اإلدارية وفقا لنتيجة المتدرب, ففي حالة اجتياز االختب

 الرسالة باللون األحمر, وغيرها من التوصيات, وقد تم األخذ بها في إنتاج االختبار في صورته النهائية اإللكترونية.

 ثبات االختبار: -7

، 2002يظ, وباهى، بدالحفبيقه على أفراد المجموعة نفسها في الظروف ذاتها)عيقصد بثبات االختبار أن يعطي النتائج نفسها إذا ما أعيد تط

 (، ويهدف قياس ثبات االختبار لمعرفة مدى خلو االختبار من األخطاء التي قد تغير من أداء الفرد من وقت آلخر.178

ريقة يتم إعادة االختبار التحصيلى على لطلحساب الثبات، وفي هذه ا Test-Retestوقد استخدم الباحث طريقة إعادة تطبيق االختبار 

ارتباط  باحث بمعاملعان الالمجموعة نفسها تحت ظروف متشابهة قدر اإلمكان، ثم استخدام معامل ارتباط مناسب بين نتائج التطبيق في المرتين، واست

 ( .395، 2002الدرجات الخام )مراد, وسليمان، 

 ار التحصيلى بطريقة بيرسون(: معامل االرتباط بين درجات االختب3جدول)

 االختبار التحصيلى عدد العينة مجـ س مجـ ص 2مجـ س  2مجـ ص  مجـ س ص معامل االرتباط

0.9 6123 9663 3949 303 195 10 

وذلك يدل (، 0.90بات)(، وبحساب ثبات االختبار بلغت قيمة الث0.9يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط لالختبار التحصيلى بلغ )

 الحا للتطبيق.(، وبهذه اإلجراءات أصبح االختبار في صورته النهائية ص360، 2002على أن االختبار ثابت إلى حد كبير )مراد, وسليمان،

 :ثانيا: إعداد بطاقة المالحظة  

م التعليم، فقد تم استخدا وإنشاء البيئات االفتراضية لدى أخصائيى تكنولوجيا web3.0نظًرا ألن البحث الحالي يهدف إلى تنمية بعض مهارات       

 بطاقة المالحظة للتحقق من تنمية هذه المهارات، وقد مر إعداد بطاقة المالحظة بالخطوات التالية: 

 الهدف من بطاقة المالحظة: -1

لدى أخصائى  وإنشاء البيئات االفتراضية web3.0مهارات  تمثل الهدف الرئيس من بطاقة المالحظة في قياس الجانب األدائي لبعض

راسة البدء في د لك قبلتكنولوجيا التعليم، بحيث يستطيع الباحث من خاللها تقدير مستوى أداء مجموعة البحث في المهارات التي تم تحديدها، وذ

 الموديوالت على الموقع التعليمى وعقب االنتهاء منه.
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 ية لبطاقة المالحظة:إعداد الصورة األول -2

ائمة عتماد على قة باالبعد تحديد الهدف من بطاقة المالحظة تم إعداد بطاقة المالحظة في صورة أولية مشتملة على جميع المهارات الفرعي

 وإنشاء البيئات االفتراضية التي تم إعدادها. web3.0مهارات 

 (: مستويات التقدير4جدول)

أدى بعد بحث مرة  بطء فى التنفيذأدى بنجاح مع  أدى بنجاح وسرعة

 واحدة

 لم يؤد ألكثر من مرة لم يؤد

 صفر 1 2 3 4

 . ( بطاقات مالحظة فرعية تقيس كل بطاقة منها إحدى المهارات الرئيسة المراد قياسها8تكونت بطاقة المالحظة من )       

 الصورة النهائية لبطاقة المالحظة: -3

دى مالءمة متهم فى المالحظة على مجموعة من السادة المحكمين، لمعرفة آرائهم واالستفادة من توجيهاتم عرض الصورة األولية لبطاقة 

 البطاقة للهدف الذي أعدت من أجله، وإبداء الرأي والمقترحات فيما يلي:

 سالمة الصياغة اللغوية للعبارات الواردة بالبطاقة. -

 وضوح العبارات التي تصف األداء. -

 مستخدم بالبطاقة.مناسبة التقدير ال -

 مدى صالحية البطاقة للتطبيق. -

( 3الحظة بدال من )م( ثم بطاقات 8وقد أوصى السادة المحكمون ببعض التعديالت في بطاقة المالحظة, ومنها تقسيم بطاقة المالحظة إلى)

 لنهائية.  اى صورتها ف( مفردة، وغيرها من المالحظات، وقد تم األخذ بجميع توصيات السادة المحكمين لتصبح بطاقة المالحظة 115بطاقات تحوى )

 صدق بطاقة المالحظة: -4

ستخدام صدق ا(، وللتحقق من صدق بطاقة المالحظة تم 549، 1979يقصد بصدق األداة "قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه" )السيد، 

 سه.لقيا ا وضعتمالمحكمين للتحقق من الصدق الظاهري للبطاقة، وقد أشار المحكمون إلى مالءمة عبارات بطاقة المالحظة ومناسبتها لقياس 

 ثبات بطاقة المالحظة: -5

د قيام أكثر للمفحوص عن ي تسجلللتحقق من ثبات بطاقة المالحظة تم استخدام درجة االتفاق بين المالحظين، والتي يقصد بها "تشابه التقديرات الت     

يد ثبات التقديرات (، وهنا يتم تحد108 ،2003من مالحظ بتقدير درجة المالحظة فى آن واحد وبصورة مستقلة لكل مالحظ على حدة" )الفتالوى، 

 (.437، 1998بحساب نسبة االتفاق بين تقديرات المالحظين)أبو عالم،
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نولوجيا التعليم، ثم قام كل من ( من أخصائيي تك10وقد استعان الباحث بأحد الزمالء المختصين فى تكنولوجيا التعليم لتقدير أداء مجموعة )عددها      

نسبة  يل، ثم حسابالتسج شارك فى المالحظة باستخدام بطاقة المالحظة لتقدير أداء أفراد العينة للمهارات المطلوبة من خاللالباحث والزميل الم

 (.69، 2002االتفاق بين تقديرات الباحث والزميل المشارك كما في الجدول التالي: )جابر، 

 (10(: متوسط نسب االتفاق لبطاقة المالحظة، عدد العينة)5جدول )

 متوسط نسب معامالت االتفاق بطاقة المالحظة

 WORD PRESS  . 94مهارة تنصيب برنامج 

 87 مهارة إنشاء اختيار المظهر للموقع. 

 95 مهارة اختيار الوسائط.

 word press 94.مهارة إنشاء الصفحات والقوائم على موقع 

 89 .مهارة إضافة استمارة المراسالت

 92 والصفحات.مهارة تشخيص القوالب 

 89 مهارة إضافة الصور المتحركة.

 93 مهارة إضافة المقاالت.

لى حد كبير، إ(, مما يعني أنها ثابتة 94بلغت ) WORD PRESS( أن نسبة اتفاق المالحظين لمهارة "تنصيب برنامج 5يتضح من جدول)

سبة اتفاق المالحظين لمهارة ن(, مما يعني أنها ثابتة إلى حد كبير، وبلغت 87ونسبة اتفاق المالحظين لمهارة "إنشاء اختيار المظهر للموقع " بلغت )

" word pressع وائم على موقلمالحظين لمهارة "إنشاء الصفحات والق(, مما يعني أنها ثابتة إلى حد كبير، وكذلك نسبة اتفاق ا95"اختيار الوسائط" )

نها ثابتة إلى حد كبير، ونسبة ( مما يعني أ89(, مما يعني أنها ثابتة إلى حد كبير، ونسبة اتفاق المالحظين لمهارة "إضافة استمارة المراسالت ")94)

هارة إضافة الصور عني أنها ثابتة إلى حد كبير، ونسبة اتفاق المالحظين لم( مما ي92اتفاق المالحظين لمهارة تشخيص القوالب والصفحات ")

نها ثابتة إلى حد كبير, وبعد ( مما يعنى أ93( مما يعني أنها ثابتة إلى حد كبير، ونسبة اتفاق المالحظين لمهارة "إضافة المقاالت" )89المتحركة" )

 ئية صالحة للتطبيق.هذه اإلجراءات أصبحت بطاقة المالحظة في صورتها النها

 نتائج البحث وتفسيرها

رض بعض ، ثم عيتضمن هذا المحور النتائج التي تم التوصل إليها وتفسيرها، وتقديم بعض التوصيات في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج

 البحوث المقترح إجراءها استكماال للبحث الحالي.

 نتائج البحث:

  ألخصائي تكنولوجيا التعليم:   3.0فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية الجانب المعرفي لبعض مفاهيم الويب 

 يا التعليم؟"لدى أخصائي تكنولوج 3لإلجابة عن سؤال البحث الذي نص على "ما فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية بعض مفاهيم الويب 
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لوجيا التعليم في ( بين متوسطي درجات أخصائي تكنو0.05"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )وللتحقق من الفرض البحثي والذي نصه 

 التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المعرفي لصالح التطبيق البعدي". 

حساب متوسطي ( ب3.0هيم الويبغير التابع)تنمية مفا( لمعرفة حجم أثر المتغير المستقل)البرنامج التدريبي( فى المت2ηتم استخدام مقياس مربع إيتا )

زمة حك باستخدام ة, وذلمجموع درجات مجموعة البحث لالختبار التحصيلي في التطبيقين القبلي والبعدي، وباستخدام اختبار "ت" للعينات المترابط

(، 81، 2007؛ الشربينى،235، 2004؛ عبد الحفيظ؛ وآخرون،2003؛ عصر،575-1998،572" )أبو عالم،SPSSالبرامج اإلحصائية "

 ( يعرض ما أسفرت عنه المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث.6وجدول)

 3.0( لحجم أثر البرنامج التدريب فى تنمية الجانب المعرفي لمفاهيم الويب 2η(: قيمة مربع إيتا )6جدول )

 التحصيل
عدد 

 العينة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الفرق بين 

 المتوسطين

قيمة )ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 إيتا

مقدار حجم 

 األثر

 مرتفع 0,98 39 62,65 35,10 4,09 16,75 40 القبلي

 4,57 51,85 البعدي

مجموعة  (, وهي تدل على وجود فرق بين متوسطي درجات39( عند درجات حرية )62,65( أن قيمة "ت" تساوى )6يتضح من الجدول )  

 ( للتطبيق القبلي. 16,75( فى مقابل )51,85البحث لصالح التطبيق البعدي )المتوسط األكبر( الذي بلغ متوسطة )

ر الحجم فى اكتساب (، مما يدل على أن للبرنامج التدريبي أثرا كبي0,98( وبلغت )233، 2006( )العامري، 2η وتم حساب قيمة مربع إيتا)

لى فى تنمية هذه المفاهيم، %( من التباين الك98؛ حيث توضح هذه القيمة أن البرنامج التدريبي أسهم بنسبة )3.0الجانب المعرفي لبعض مفاهيم الويب

و تكنولوجيا التعليم )إذا كان لعينة الدراسة المستهدفة, وهى أخصائي 3.0ج التدريبي في تنمية مفاهيم الويب وهى نسبة كبيرة تدل على فاعلية البرنام

تأثير كبيرا(، يكون ال 0,8يكون التأثير متوسطا، وإذا كان حجم األثر= 0,5يكون التأثير ضعيفا، وإذا كان حجم األثر=  0,2حجم األثر=

 (.2003)عصر،

رق بين متوسطي التطبيقين المستهدفة لدى أخصائيى تكنولوجيا التعليم، حيث وجد ف 3.0التدريبي فاعلية في تنمية مفاهيم الويب وحقق البرنامج 

( 16,75( فى مقابل )51,85القبلي والبعدي لالختيار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي )المتوسط األكبر( لدى مجموعة البحث الذي بلغ متوسطة )

وفقا لمعادلة نسبة الكسب  (1,4( لحجم األثر، وبنسبة كسب بلغت )2η( وفقا لمقياس مربع إيتا )0,98بلي، وبحجم أثر كبير بلغت قيمته )للتطبيق الق

 ".Black المعدلة لــ "
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 (,2003(، وصالح )Kwon,F,,2004(, و)2003(، وحسن)2001وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات, منها: طلبة) 

اعلية مواقع ف(، والتي أشارت جميعها إلى 2010(، وحجازي)2010(، وإبراهيم)2010(، والطاهر)2009(، ومحمد)2008(, وعياد )2005لسيد)وا

 التعلم اإللكتروني القائم على اإلنترنت في اكتساب الجوانب المهارية للمتعلمين،

 ":Black نسبة الكسب المعدلة "لــ -أ

 ,3.0" وداللتها على فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مفاهيم الويب Black "لــ (: نسبة الكسب المعدلة7جدول )

 المتغير
النهاية العظمى 

 للدرجات

 المتوسط
 نسبة الكسب المعدلة

 بعدى قبلي

 1,4 51,85 16,75 25 3.0مفاهيم الويب 

بي  فى تنمية بعض ( مما يشير إلى فاعلية البرنامج التدري1,4( حيث بلغت )1,2( يتضح أن نسبة الكسب المعدلة أكبر من) 7من الجدول )

 مهارات الويب. 

 إلى: 3.0ترجع فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مفاهيم الويب 

دوارهم التعليمية في ي القيام بأفاعدهم الحاجة التعليمية: فقد وجد أخصائي تكنولوجيا التعليم في البرنامج التدريبي ما يلبى احتياجاتهم الفعلية, والتي تس  -1

ر القائم على تزامن(, وغيموغير  العملية التعليمية, حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم أسلوب التعلم اإللكتروني بنوعية القائم على اإلنترنت)متزامن

إلى  درسة، إضافةمص بكل اإلنترنت منهجا لها في جميع المستويات، ومن أهم معايير التوكيد والجودة التي تطبق بالمدارس وجود موقع إلكتروني خا

التعليم في تنمية  ي تكنولوجياأخصائ ا في تلبية رغباتتغيير المناهج التعليمية هذا العام وتحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم, وكان ذلك سببا قوي

 , وتنوع أساليب البحث العلمي وفقا للمستحدثات الجدية للتكنولوجيا.3.0مفاهيم الويب

م الجيدة، يعايير التصمجموعة مإعداد الموقع التعليمي باستخدام أحد نماذج التصميم التعليمي، لذا فقد تم تصميم وتطوير الموقع التعليمي في ضوء م -2

ي فاعلية تعليملاحقق الموقع  كما تم بناء الموقع التعليمي وفقا لمعايير تصميم المواقع وصفحات اإلنترنت بشكل خاٍل من أخطاء التصميم والبرمجة,

لمالحظة دي لبطاقة االبعالمستهدفة لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم، حيث وجد فرق بين متوسطي التطبيقين القبلي و 3.0فى تنمية مفاهيم الويب 

يق القبلي، وبحجم أثر ( للتطب130,15( في مقابل )356,63لصالح التطبيق البعدي )المتوسط األكبر( لدى مجموعة الدراسة، والذي بلغ متوسطة )

 ."Black لمعدلة "لــا ( وفقا لمعادلة نسبة الكسب1,4( لحجم األثر، وبنسبة كسب بلغت )2η( وفقا لمقياس مربع إيتا )0,99كبير بلغت قيمته )

 Richard,E,,2003)،) (Jane(، 2003ومحمد؛ الدسوقي) (،2005(، والسيد)2002وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدة دراسات منها: الصالح)       

S, 2003) ( 2009(، والفقى )2008(، وسالم )2008(, وخليل )2005(، وهالل )2005(، ومحمد)2005, والفقى،) ( 2009ونعيم ،) وإبراهيم

 (.2010(، ورمزى )2010(، وعبد الرازق )2010(، وحجازي )2010)
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على التعلم المتزامن وغير  لدى أخصائيى تكنولوجيا التعليم, وقدرته 3.0والتي أكدت جميعها فعالية البرنامج التدريبي فى تنمية مفاهيم الويب 

 تصميم الموقع الخاص به.  المتزامن, واتباع أسلوب التعلم الفردي والتي ساعدت الباحث فى

 ,"Black وتم حساب فاعلية الموقع التعليمي باستخدام معادلتي نسبة الفاعلية "لماك جوقيان"، ونسبة الكسب المعدلة "لــ 

 )أ( حساب نسبة الفاعلية لـ "ماك جوجيان ": 

( يعرض نتائج 3لتعلم اإللكتروني، والجدول )حساب متوسط نسبة الفاعلية لـ "ماك جوجيان" فى تحصيل الجوانب المعرفية لمهارات ا 

 حساب متوسط نسبة الفاعلية.

 3.0(: متوسط نسبة الفاعلية لـ "ماك جوجيان" لتحصيل الجوانب المعرفية لمفاهيم الويب 8)جدول

متوسط التطبيق 

 القبلي
 الدرجة النهائية متوسط التطبيق البعدي

متوسط نسبة الفاعلية 

 لماك جوجيان

22,37 143,30 150 0,95 

( لـ 0,6قيمة المحكية )( أعلى من ال0,95تساوى ) 3.0( السابق يالحظ أن نسبة الفاعلية لتحصيل الجوانب المعرفية لمفاهيم الويب 8من جدول )

ى تقديم ويرجع ذلك إل ،3.0"ماك جوجيان، وهذا يدل على أن الموقع التعليمي يحقق فاعلية كبيرة فى تحصيل الجوانب المعرفية لمفاهيم الويب 

 الجوانب المعرفية للمفاهيم بشكل مناسب من خالل الموقع.

 ":Black )ب( حساب نسبة الكسب المعدلة لـ " 

رض نتائج حساب تلك ( يع9، وجدول )3.0للتحقق من فاعلية البرنامج في تنمية مفاهيم الويب   Black حساب متوسط نسبة الكسب المعدلة لـ

 النسبة.

 3.0نسبة الكسب المعدلة لـ "بالك" وداللتها على فاعلية البرنامج فى تنمية مفاهيم الويب (: 9)جدول

 المتغير
النهاية العظمى 

 للدرجات

 المتوسط
 نسبة الكسب

 المعدلة
 داللة النسبة

 بعدى قبلي

تحصيل الجوانب المعرفية لمفاهيم 

 3.0الويب 
150 22,37 143,30 1,77 

دالة على 

 الفاعلية

(, مما يشير إلى فاعلية 1,77( حيث بلغت نسبة الكسب المعدلة )1,2( السابق يتضح أن نسبة الكسب المعدلة أكبر من )9جدول ) من 

 )مجموعة البحث( للجوانب المعرفية. 3.0الموقع التعليمي فى تنمية مفاهيم الويب 

 

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 2, NO 3, January 2021 

 

 
 93 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 تحليل النتائج وتفسيرها:

 ئي تكنولوجيا التعليم:المستهدفة لدى أخصا 3.0التدريبي فى تنمية الجانب المعرفي لمفاهيم الويب تفسير النتائج الخاصة بفاعلية البرنامج  -

، حيث وجد فرق بين المستهدفة لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم 3.0حقق البرنامج التدريبي فاعلية في تنمية الجانب المعرفي لمهارات الويب 

( فى 51.85توسطه )بلغ م ار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي )المتوسط األكبر( لدى مجموعة البحث الذيمتوسطي التطبيقين القبلي والبعدي لالختب

( وفقا لمعادلة 1.4سب بلغت )ك( لحجم األثر، وبنسبة 2η( وفقا لمقياس مربع إيتا )0.98( للتطبيق القبلي، وبحجم أثر كبير بلغت قيمته )16.75مقابل )

 الك".نسبة الكسب المعدلة لــ "ب

دى أخصائي لالمستهدفة  3.0تفسير النتائج الخاصة بفاعلية البرنامج التدريبي القائم على اإلنترنت فى تنمية الجانب األدائي لمهارات الويب  -

 تكنولوجيا التعليم:

ي تكنولوجيا التعليم، حيث لدى أخصائالمستهدفة  3.0حقق البرنامج التدريبي القائم على اإلنترنت فاعلية فى تنمية الجانب األدائي لمهارات الويب 

 ، والذي بلغلدراسةاوجد فرق بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي )المتوسط األكبر( لدى مجموعة 

حجم األثر، وبنسبة ل( 2ηمربع إيتا ) ( وفقا لمقياس0.99( للتطبيق القبلي، وبحجم أثر كبير بلغت قيمته )130.15( فى مقابل )356.63متوسطة )

 ".Blake( وفقا لمعادلة نسبة الكسب المعدلة لبالك "1.4كسب بلغت )

 توصيات البحث ومقترحاته: -ب

 توصيات البحث: -أ

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، يوصى الباحث بما يلي:

 تجهيز مقررات إلكترونية وإعداد برمجيات توضح كيفية بناء الويب الداللى لدى أخصائيي تكنولوجيا التعليم. -1

تعميمات( التي تقدم لطالب كلية التربية نوعية، عن طريق  –مهارات  –في أسلوب معالجة بعض أساسيات تكنولوجيا التعليم )مفاهيم  إعادة النظر -2

التوازن  ثارة وتحريكإدي إلى مية التي تقوم على تنويع اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة, وتؤكد إيجابية المتعلم وتؤتصميم بعض المواقف التعلي

 لتواصلية.النظرية المعرفي لدى المتعلم، والذي يمهد لعملية البناء المعرفي، وإعادة عملية البناء الالزمة لالستيعاب طبقا لمبادئ ا

اللوجستية لتلبية متطلبات توظيف أدوات الويب الداللية فى عمليتي التعليم والتعلم, والقدرة على استيعاب تلك المفاهيم الخاصة بـ توفير ماهية البيئة  -3

web3.0. 

إلعاقة السمعية، ذوي تدريبية ألخصائي تكنولوجيا التعليم العاملين مع فئات التربية الخاصة )متفوقين، وموهوبين، ذوي اإلعاقة ا إعداد برامج -4

 لتعلم.ااصة فى الفكرية، وغيرها( وإعداد بنية تحتية فى ضوء أدوات الويب الداللي, وإعداد قاموس كلمات خاصة بهم ولمفاهيميهم الخ
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 كثرها مالءمةوكيفية إعداد أدواته، لمعرفة أفضل نماذج التصميم وأ web3.0حاولة االستفادة من النظريات والبحوث التي أجريت في مجال م -5

 لخصائص المتدربين ولطبيعة التعلم اإللكتروني.

 مقترحات البحث: -ب 

 في ضوء النتائج التي أسفر عنها هذا البحث، يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

 لشبكات.انى على فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي في تنمية بعض مفاهيم أنطولوجيا الويب واتجاهاتهم نحو التعلم المب .1

 االفتراضي. التعلم فاعلية محركات البحث في الويب الداللي في تنمية الذكاء االصطناعي وأثره على تنمية التفكير البصري واالتجاه نحو .2

ضوء مبادى  التأملي في التفكيروواقع توظيف مهارات التصميم واالستخدام للبيئات االفتراضية فى العملية التعليمية لتنمية مفاهيم الواقع المعزز   .3

 النظرية البنائية.

قررات جاه نحو تصميم الماالت في العملية التعليمية ألخصائي تكنولوجيا التعليم لتنمية web3.0فاعلية موقع تعليمي في توظيف مهارات برمجة   .4

 اإللكترونية.

 معوقات تصميم واستخدام بيئات التعلم االفتراضي من قبل أخصائيي تكنولوجيا التعليم بجمهورية مصر العربية. .5

ي تكنولوجيا دى أخصائيل لكترونيفاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي باستخدام بيئات التدريب االفتراضية على تنمية مهارات التقويم اإل .6

 التعليم.
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 قائمة المصادر والمراجع 

كترونتي وتنميتة (. "فاعلية برنتامج مقتترح فتي إكستاب تالميتذ المرحلتة اإلعداديتة بعتض مهتارات التتعلم اإلل2010إبراهيم، أحالم دسوقي عارف. ) -

 امعة أسيوط.ج -االتجاه نحوه". رسالة دكتوراه، كلية التربية

 (. مناهج البحث فى العلوم النفسية والتربوية. القاهرة: دار النشر للجامعات.1998رجاء محمود. ) أبو عالم، -

 (. التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة. القاهرة: عالم الكتب.2009إسماعيل، الغريب زاهر. ) -

 ( نوفمبر.2لعدد )ا(، 18المعرفة، الرياض، مجلة مكتبة فهد الوطنية، المجلد )(. تطبيقات الويب الداللي فى بيئة 2012األكلبى، على بن ذيب ) -

 (. تكنولوجيا التعليم مستحدثاتها وتطبيقاتها. القاهرة: دار الكتب للطباعة والنشر.2009التوداري، عوض حسين محمد. ) -

ي مجال تكنولوجيا التعليم لمعتاوني أعضتاء هيئتة التتدريس (. "برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات المهنية ف2007الجبرونى، طارق على حسن. ) -

 جامعة القاهرة.  -غير المتخصصين بجامعة قناة السويس"، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث التربوية

 شمس.لتطبيق والنظرية. كلية البنات: جامعة عين ا -(. مقدمة فى تكنولوجيا التعليم2002الجزار، عبد اللطيف بن الصفى  ) -

(." تحديات استخدام التعليم اإللكتروني بشكل متكامل في المدارس المصرية". مجلة تكنولوجيا التربية: دراستات 2005الجمل، أحمد على حسين. ) -

 .29 -13وبحوث، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، ص ص 

ي المتتدارس الواقتتع والمتأمول". مجلتتة تكنولوجيتتا التعلتتيم: سلستتلة أبريتتل(. "منظومتتة تكنولوجيتا التعلتتيم فتت 27-26، 2000الحصترى، أحمتتد كامتتل. ) -

ا دراستات وبحتوث، المتؤتمر العلمتي الستابع. منظومتة تكنولوجيتا التعلتتيم فتي المتدارس والجامعتات الواقتع والمتأمول، الجمعيتة المصترية لتكنولوجيتت

 .299 -255(، ص ص 10التعليم، المجلد)

 , متاح على:15/12/2018: فرع من فروع الذكاء االصطناعى, بتاريخ (. الويب الداللية2007الخليفة، هند. ) -

- http://knol.google.com/k/hend-al-khalifa/m7dud9fstqas5/6 

ذج األربتع للتعلتيم عتن خدمة التعلتيم اإللكترونتي، دراستة مقارنتة بتين النمتا(. "االتجاهات والتطورات الحديثة فى 2010الخليفة، هند بنت سليمان. ) -

 ك سعود.جامعة المل -بعد". كلية الحاسب ونظم المعلومات

لستعودية متن وجهتة نظتر (. تقييم تجربة التعليم اإللكتروني فى بعض مؤسسات التعلتيم العتالي بالمملكتة العربيتة ا2004الزامل، زكريا بن عبد هللا ) -

لريتتتاض: المؤسستتتتة العامتتتة للتعلتتتتيم الفنتتتي والتتتتدريب المهنتتتتي، متتتتاح علتتتتى اديستتتمبر،  15 - 11الطالتتتب. المتتتؤتمر التقنتتتتي الستتتعودي الثالتتتتث، 

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.phpt?t=1753 

 لمصرية.ا(. اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية. القاهرة: األنجلو 2007الشربينى، زكريا. ) -

تكنولوجيا التعليم في وضتع منظومتة المعتايير  (." توظيف المعايير العالمية للجودة الشاملة إلعداد أخصائي2005الشرنوبى، هاشم سعيد إبراهيم. ) -

تكنولوجيتا القومية فى هذا المجال". المؤتمر العلمي السنوي العاشر، تكنولوجيتا التعلتيم اإللكترونتي ومتطلبتات الجتودة الشتاملة. الجمعيتة المصترية ل

 .695 -653(، 15(، المجلد) 2القاهرة، الكتاب السنوي، الجزء ) -التعليم، جامعة عين شمس

 28/11/2017(. الويب الداللى, متاح بتاريخ 2010العباسى، حسام مصطفى ) -

- http://alabbasyblogger.blogspot.com/2010/10/semantic-web.html 

معتتد وفتتق أستتلوب التتنظم لتوظيتتف مهتتارات االتصتتال للتعلتتيم اإللكترونتتي لتتدى أخصتتائي  (. "برنتتامج تتتدريبي مقتتترح2005الفقتتى، ممتتدوح ستتالم. ) -

 جامعة القاهرة. -تكنولوجيا التعليم". رسالة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث التربوية

 م. الرياض.التعليم العا(. استخدام التعليم اإللكترونى فى التدريس, الملتقى األول للتعلم اإللكترونى فى 2008الكنعان، هدى محمد. ) -

حتث دالليتة (. "محركات البحث الداللية على الشتبكة العنكبوتيتة دراستة مستحية تحليليتة لوضتع مواصتفات محركتات ب2012النشرتى، مؤمن سيد ) -

 جامعة القاهرة. –ب كلية اآلدا –عربية " رسالة ماجستير

لكتروني ومتطلبتات الجتودة الشتاملة. الجمعيتة المصترية لتكنولوجيتا التعلتيم، جامعتة (. تكنولوجيا التعليم اإل2005المؤتمر العلمي السنوي العاشر. ) -

 (.15القاهرة، المجلد) -عين شمس

 ، دار الشروق: القاهرة. 3( تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها, ط2005الهادي، محمد) -

 ، الرياض, مكتبة الملك فهد الوطنية.(. محركات البحث الداللى فى ظل تطبيقات الويب الداللى2008بامفلح، فاتن سعيد ) -

 (. منتوجات تكنولوجيا التعليم. القاهرة: دار الكلمة.2003خميس، محمد عطية. ) -

(."فاعليتة برنتامج تتدريبي مقتترح فتي تنميتة مهتارات استتخدام بعتض وستائط التعلتيم 2010زين الدين، محمد محمود؛ الظاهري، يحيى بن حميتد. ) -

وم لدى معلمي المرحلة االبتدائية في منطقة مكة المكرمة". مشاركة مقدمة إلى الندوة األولى في تطبيقات تنمية المعلومات اإللكترونية في تعليم العل

 كلية التربية.  -أبريل، جامعة الملك سعود 14-12واالتصال فى التعليم والتدريب خالل الفترة من 

http://knol.google.com/k/hend-al-khalifa/m7dud9fstqas5/6
http://alabbasyblogger.blogspot.com/2010/10/semantic-web.html
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ا واالتجتتاه نولوجيتتا المعلومتتات لطتتالب كليتتة التربيتتة لتنميتتة مهتتارات استتتخدامه(." فعاليتتة برنتتامج مقتتترح فتتى تك2008ستتويفى، محمتتود صتتديق. ) -

 جامعة أسيوط. -نحوها". رسالة دكتوراه، كلية التربية

 لكترونيتا. المجلتس، نوفمبر(. "دور المعلوماتية في التعليم عن بعد". التدورة التخصصتية األولتى فتى إعتداد المقتررات إ2002طلبه، محمد فهمي. ) -

 إلسماعيلية.ا -للجامعات باالشتراك مع جامعة قناة السويساألعلى 

 -تطبيقتات -(. التحليتل اإلحصتائي فتي العلتوم التربويتة: نظريتات2004عبد الحفيظ، إخالص محمد؛ باهى، مصطفى حسين؛ النشار، عتادل محمتد.) -

 تدريبات. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

 واقتع الويتب التعليميتةماستخدام كل من التعلم اإللكترونى والتعلم المدمج فى تنمية مهارات تصميم وإنتتاج (. أثر 2007عبد العاطى، حسن الباتع .) -

 ة. جامعة القاهرة.لوجيا التربيلدى طالب الدبلوم المهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعلم اإللكترونى. المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العربية لتكنو

فتى أعمتال –(. االتجاهتات الحديثتة فتى التحليتل الموضتوعى للمعلومتات وموقتف قطتاع المعلومتات العربتى منهتا 2009فتحتى ) عبد الهتادى, محمتد -

 ديسمبر. 2-1المؤتمر العشرين لالتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، الدار البيضاء، 

ريب المعلمتتين علتتى متابعتتة المستتتحدثات التكنولوجيتتة ، يوليتتو(. "مشتتروع مقتتترح لتوظيتتف اإلنترنتتت فتتي تتتد2006عثمتتان، الشتتحات ستتعد محمتتد ) -

 .196-104(، ص ص 46جامعة المنصورة، العدد) -التعليمية في التدريس". مجلة كلية التربية بدمياط

ظتة محافبمتدارس  (."تحديد مهمات أخصتائي تكنولوجيتا التعلتيم العتام فتي ضتوء المستتحدثات التكنولوجيتة التعليميتة وتقتويم أدائته التوظيفي2006)  -

(، ص 16مجلتد)دمياط". مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسلة دراستات وبحتوث محكمتة، المصترية لتكنولوجيتا التعلتيم، الكتتاب الستنوي، عتدد ختاص، ال

63- 128. 

 (. تكنولوجيا التعليم اإللكتروني. القاهرة: دار الفكر العربي.2008عزمي، نبيل جاد. ) -

 والمعلومات كدراسة تحليليه لشبكة اإلنترنت. مجلة المكتبات والمعلومات العربية.(. مواقع المكتبات 1997عزمى، هشام. ) -

لعلمتي الختامس (. "حجتم األثتر: أستاليب إحصتائية لقيتاس األهميتة العمليتة لنتتائج البحتوث التربويتة". المتؤتمر ا2003عصر، رضا مستعد الستعيد.) -

 .674-643ين شمس، ص ص ع -دار الضيافة (،2عشر، مناهج التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة، المجلد)

(." الكفايتتات المهنيتتة ألخصتتائي تكنولوجيتتا التعلتتيم ودور برنتتامج اإلعتتداد فتتي تنميتهتتا، دراستتة تحليليتتة". رستتالة 2004علتتى، ستتامية علتتى محمتتد. ) -

 جامعة القاهرة. -دكتوراه، معهد الدراسات التربوية

لكتروني: العقبتات والتحتديات والحلتول المقترحتة". دراستات تربويتة واجتماعيتة، مجلتة دوريتة ، يوليو(." التعليم اإل2005عيادات، يوسف أحمد. ) -

 .230 -207(، ص ص 3(،العدد)11جامعة حلوان، المجلد) -محكمة، كلية التربية

م كنولوجيتا التعلتيتدة لطتالب (. "فاعلية التعلم اإللكتروني المختلط في إكساب مهارات تطوير برامج الوسائط المتعد2009غانم، حسن دياب على. ) -

 بكلية التربية النوعية". رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.

 (. التدريب أثناء العمل، دراسة لبعض جوانب التنمية المهنية. طرابلس: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع.1991فالوقى، محمد هاشم. ) -

التعليم التعتاونى لتدى طتالب كليتة المعلمتين  على مهارات E-learning(. أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني 2008) محيا، عبد هللا يحيى. -

 فى أبها. رسالة دكتوراة. جامعة أم القرى, مكة المكرمة. 

لتيم منظومتة التع محمتد عبتد الحميتد )محترر(. (. قواعد البيانات اإللكترونية وإستراتيجيات البحتث علتى الشتبكات. فتى2005وهبة، إكرام فاروق. ) -

 .216- 155عبر الشبكات، القاهرة:  دار عالم الكتب، ص ص
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- Adams, Thomas G. (2002) . Journal of staff development. Visit to a virtual training program: Professional 

development Leader Spins his Foundation on a web. V23 N.1. PP32-35. 

- kiss, H. O .  (1989) . Statistical Concepts for The Behavioral Science. London, Allyn and Bacon. 

- Race,(2003).How to Study:Practicaltips For University students .Australia :Blackwell 

- Tony Bingham.(APRIL,2011).LISTEN TO THIS FEATURE ,American Society for Training 

&Development ,T+D ,USA ,Birmingham ,Alabama 

- Jansen, B.J. &Spink, A.(2005).How are we searching the world wide web ? A comparison of nine larg 

search engine transaction logs. Information processing and management,42(1) 248-263 

- Umesha Naik D Shiva Lingaiah .(2008).comparative Study of web 1.0, web2.0,and web3.0 ,International 
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ABSTRACT 

       The study aims to identify the difficulties of teaching-learning performance facing teachers, whether 

in terms of performance or reception by students in light of the Corona pandemic and quarantine. The 

study relied on the descriptive approach to evaluate the teaching-learning performance with the 

application of a questionnaire for teachers and another for students. The results revealed several 

difficulties facing the professor and the student alike, whether in terms of controlling the skills and 

techniques of distance education and its technological means, or regarding the organization of lessons 

and pedagogical activities.  

Key words: online teaching in Algeria - assessment of online teaching - difficulties of online teaching- 

Covid-19. 
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 الملخص

بل ق  التلقي من  أو ألستاذأداء اسواء من ناحية  ،التي تواجه األساتذة التعلّميصعوبات األداء التعليمي هدفت الدّراسة إلى تحديد 

 ةانبتمع تطبيق اس ,التعلّمياعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لتقييم األداء التعليمي وفي ظل جائحة كورونا والحجر الصحي. الطلبة 

 بالطلبة. ةخاص ىخرألألساتذة و

ات في مهار سواء، إن كان بخصوص التحكم عدة صعوبات تواجه األستاذ والطالب على حد  وأظهرت نتائج الدراسة وجود          

 و بخصوص تنظيم الدروس والنشاطات البيداغوجية. أيم عن بعد ووسائطه التكنولوجية، وتقنيات التعل

 .19-كوفيد –صعوبات التعليم عن بعد  –قييم التعليم عن بعد ت -: التعليم عن بعد في الجزائرالكلمات المفتاحية
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 تمهيد:

دول المتقدمة ه الراهتمت بتطوي التعليم عن بعد هو شكل متطور من التعليم المبرمج الذي يعد من اإلستراتيجيات التعليمية القديمة نسبيًا,     

مكانياتها, وإ ا لظروفهاها؛ نظرً وأدمجته في كل مجاالت التعليم والتكوين، بينما غفلت عنه الدول المتخلفة واعتبرته من الرفاهية التي ال تحتاج

العالم,  ي تحدث عبررات التوخاصة ألذهان مسيريها غير الواعية بأهمية التنمية الشاملة لبلدانها، غير المنفتحة على التطور العلمي والتغي

المدارس والجامعات، وتعطلت الدراسة، وتأخرت النشاطات البيداغوجية، وأُجلت  (، وأُغلقت19-حتى جاءت جائحة كورونا )كوفيد

ستدراك ل الوحيد الهو الح متحانات والنجاحات؛ حينها أيقن هؤالء أنه ال مناص من إيجاد بديل عن التعليم الحضوري، وأن التعليم عن بعداال

 هذا التأخر. 

 -الميةية الجامعات العربية والععلى غرار بق -قالمة خصوًصا 1945ماي  8في هذا السياق سارعت الجامعة الجزائرية عموًما، وجامعة      

نجاز الدروس إل BigBlueButtonBNإلى تفعيل التعليم عن بعد، وأنشأت منصة لوضع المحاضرات واألعمال التطبيقية )نظام موودل(، و

كس ن بعد ستنععلتعليم اوعرضها. وكان النجاح في التطبيق هو الرهان والتحدي األكبر واألمر الحاسم؛ ألن الجهود غير الناجحة في تنفيذ 

 لى مخرجات الجامعة.بوضوح ع

كيفية حدوث  ألساسية أوتدريس اويعد أحد أهم المتطلبات األساسية للتنفيذ الناجح للتعليم عن بعد هو الحاجة إلى دراسة متأنية لطريقة ال     

 التعلم عبر اإلنترنت. 

 :إشكالية الّدراسة -1

 بسبب الحضور واألستاذ، الطالب لى الوسائل التكنولوجية, يسمح بالتفاعل بينلكن إذا كان التعلّم الذي نسميه "الكالسيكي"، أي ال يعتمد ع     

كيفية  حركي )تعلّم -نفسعلّم الالمباشر, يسمح بالتعلّم االجتماعي والعاطفي )الدخول والخروج في الوقت المحدّد، احترام اآلخر،... إلخ(، والت

ى، البحث خراج المعناست) يقتعلّم السطحي )الحفظ ألجل االمتحانات(، والتعلّم العماستغالل المعلومة، واستثمارها..(, من شأنه أن يسمح بال

 (.196-195 ,2017)بهتان, عن المبادئ األساسية للموضوع، ربط المفاهيم األساسية(. 

م هو الجانب األكثر إهمااًل في أي جهد لتطبيق التعلي ما يكون هذا -غالبًا -احية العملية، قد يصعب"، ومن الن19-وفي ظل جائحة "كوفيد    

 اإللكتروني.

والطالب  ستاذجه األلتي تواما صعوبات األداء التعليمي التعلّمي ا وتكمن مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:    

 ؟19على حد سواء في أثناء التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا كوفيد 

 فرضيات الّدراسة: -2

 . (p<0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم عن بعد وصعوبات األداء التعليمي لدى األستاذ)ة(، عند مستوى الداللة      
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 الفرضيات الجزئية: -1.2

 م عن بعد عدة صعوبات من شأنها أن تعرقل األداء التعليمي لدى األستاذ والتعلّمي لدى الطالب. للتعلي -

 التعليم عن بعد ال يعوض التعليم الحضوري بل يكّمله. -

 أهداف الدراسة:

 تقييم أداء األستاذ التعليمي عن بعد. -

 ألساتذة.ات اتقييم أداء الطلبة التعلّمي عن بعد من خالل استجاب -

 جه كل من األستاذ والطالب في األداء التعليمي والتعلّمي.تحديد الصعوبات التي توا -

 المقترحات الضرورية لتسهيل أداء األستاذ في العملية التعليمية التعلّمية بناء على نتائج الدّراسة. وضع -

 ".19-كونه الخيار الوحيد في ظل جائحة "كوفيدلتعليم والتعلّم اإللكتروني، دعم األساتذة والطلبة العتماد أسلوب ا -

 أهمية الدراسة:

 .19-هوض بالتعلم اإللكتروني في الجامعة الجزائرية في أثناء وبعد جائحة كوفيداإلسهام في الن -

 خيرة من عاماألصالة الموضوع, وتظهر من خالل خصوصية الحالة الصحية غير المسبوقة والمستمرة للعالم كله، والتي بدأت في األشهر أ -

 ، مما تسبب في إغالق المدارس والجامعات لشهور.2019

 ء الجامعة الجزائرية إلى التدريس عبر اإلنترنت، لتجنب الوقوع في أزمات من قبيل التوقف عن الدّراسة.لجو -

لفصول الكتروني، أو تنظيم بات التي يواجهها كل من المعلمين والطالب، سواء بخصوص التحكم في أدوات التعلم اإلإبراز الصعو -

 واألنشطة التربوية.

 محددات الدراسة:

 المكانية: -

, ( أقسام6ة )التي تحتوي على ست، قالمة، الجزائر. تحديدًا في كلّية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. و1945ماي  8تمت الدّراسة في جامعة      

 (.1في الجدول) إضافة إلى الجدع مشترك للعلوم اإلنسانية. كما هو مبين
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 الزمانية: -

 سنة نفسها.، إلى غاية أكتوبر من ال2019( أشهر بعد بداية الحجر الّصحي في الجزائر. منذ سبتمبر 5استمرت الدّراسة خمسة )

 الخلفية النظرية: -3

 تعريف التعليم عن بعد: -1.3

الحاجة لتمديد سن التعليم في الدول المتقدمة، عماًل بمبدأ ديمقراطية التعليم كحق من تزايدت في النصف الثاني من القرن العشرين،      

حقوق اإلنسان, حسب ما أفادت به منظمة اليونسكو؛ حيث صار التعليم إلزاميا في مراحله األولية ومفتوًحا في المرحلة الثانوية 

 Openعد؛ ففي الستينيات من القرن الماضي، ظهرت الجامعة المفتوحة والجامعية. وبدأ حينها تطبيق اإلجراءات األولى للتعليم عند ب

university في المملكة البريطانية وTeluq كندا؛ بغرض إتاحة الفرصة للشباب للتعلم في المكان والوقت الذي يختارونه  -في الكيبيك

  (.1192- 1176، 2020)حرقاس, 

 .لعالميةلويب االتواصل بواسطة أحدث تقنيات الحوسبة مثل اإلنترنت وشبكة ا والتعليم عن بعد أو التعلم اإللكتروني هو      

, ى الكمبيوترلقائم عل( إلى أن "التعليم اإللكتروني يغطي مجموعة واسعة من التطبيقات والعمليات مثل التعلم ا2001) Longmireويشير

بر بكثير هو أكو مي،ني الرقالبرامج الجماعية للتعلم التعاووأنظمة التعلم القائمة على الويب, والفصول الدراسية االفتراضية, ومجموعات 

 ني". نترنت أو قائم على الكمبيوتر التدريب الذي يشمل إدارة المعرفة ودعم األداء اإللكترومن مجرد تدريب عبر اإل

 ، على النحو التالي:Keegan( 1980ويتميز التعليم عن بعد بخصائص عدة حددها "كيجان" )     

 فصل المتعلم عن المعلم.  -

 ، راديو، إلخ(.)مثل، تلفزيون استخدام الوسائط كوسيط بين المعلم والمتعلم  -

 .والتربويون كشكل صناعي ،تجاهين؛ حيث يكون المتعلمون كفرد وليس كمجموعةتسهيل تبادل المعلومات في ا  -

ث طاق واسع, بحيمصطلح التعليم اإللكتروني على أنه استخدام تقنيات اإلنترنت على ن Rosenberg (2001ويعرف "روزنبرغ" )      

 يعطي مجموعة من الحلول التي تعزز المعرفة واألداء. 

 على ثالثة معايير أساسية, هي:« روزنبرغ»ويعتمد التعلم اإللكتروني على اقتراح       

 ع وتبادل المعلومات(.استرجامتصل بالشبكة للتحديث والتوزيع الفوري )تخزين /  -

 .WWWبر الكمبيوتر بشكل أساسي عبر اإلنترنت، واإلنترانت/ إكسترانت باستخدام توزيع المحتوى ع -

 .,Hemant,2014) 434-423) يركز على أوسع رؤية للتعلم وعلى حلول التعلم -
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 يتم بينهما والتفاعل لطرفينا استجابات فإن والطالب، األستاذ بين جسدي تقارب أو مباشر اتصال بعد عن التعليم وبما أنه ال يُوجد في      

 والشات اإللكتروني، دالبري باستخدام مباشر غير بشكل أو اآللة، عبر مباشر بشكل إما فتكون التعليم الحضوري؛ في عنها تختلف بآليات

(Claudine,2020.) 

 لتعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية: دواعي ا -2.3

م إعداده ليم العالي, الذي تالمتضمنة لنسخة أولية عن المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتع 2020أ. ع//1385المرجع: المراسلة رقم      

اء لمختصين. جالخبراء افي ضوء االقتراحات التي تقدمت بها الندوات الجهوية للجامعات الجزائرية وهياكل اإلدارة المركزية ومجموعة من 

مستوى  ئرية فيي هذا المشروع أن اإلصالحات الواجب إجراؤها على منظومة التعليم العالي، يجب أن تهدف إلى جعل الجامعة الجزاف

ا المجتمع لتي يواجههالمشاكل لالمعايير الدولية في مجال إنتاج المعارف, وتكوين عالي التأهيل, واإلسهام في إيجاد الحلول العلمية والعملية 

 شروع االختالالت التي رصدتها عملية التقييم, والتي تحتاج إلى حلولكما حدد الم .-19-, ال سيما في ظل جائحة كورونا كوفيدالجزائري

 استعجالية, نذكر منها:

عب تحقيقه، صكمة من الم والحوالتزايد المستمر في التعدادات الطالبية التي تلتحق بالتعليم العالي, مما يجعل بلوغ رهان الجودة في التعلي -

ن مبدأ التوفيق بيولحوكمة وهو ما يتطلب اعتماد طرق ومناهج جديدة في التعليم عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم, وا

 مجانية التعليم والحق في االلتحاق بالتعليم العالي لكل حامل شهادة البكالوريا, وضمان جدة مخرجات الجامعة.

ؤسسة م من صياغة مشروع الملحوكمة في مؤسسات التعليم العالي؛ حيث يفتقد مسؤولو هذه المؤسسات ألدوات تمكنهغياب أدوات ا -

 .وتحقيق أهدافهم وإستراتيجياتهم في مجالي التعليم والبحث

 .تعليم العاليمؤسسات ال نشطة وسيرم اعتماد معايير النوعية والجودة في التعليم العالي, وغياب ثقافة التقييم الذاتي والتقييم الخارجي ألعد -

ياة قطاعات الح ياب خارطة للتكوين تراعي توزيع أمثل للهياكل القاعدية الجامعية عبر التراب الوطني، وتربط التعليم العالي بمختلفغ -

ن طرف المحددة م لوطنيةاتنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد, في إطار إستراتيجية تنموية مستدامة ومستمرة, بما يتالءم مع أولويات ال

 الحكومة.

 عدم مراعاة متطلبات المحيط االقتصادي واالجتماعي. -

لعالقة بين روض التكوين لم تكن تلبي حاجيات االقتصاد الوطني وضرورة إيجاد الحلول المالئمة لسوق العمل المحلي؛ نظًرا لضعف اع -

 .واالجتماعي, وغياب آليات إضفاء الطابع المؤسسي عليها وتطويرهامؤسسة التعليم العالي والقطاع االقتصادي 

 .غياب إستراتيجية واضحة وبأهداف محددة النفتاح الجامعة على محيطها الدولي -
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ولوجيات يادة الطلب االجتماعي على ضمان جودة مخرجات الجامعة من أجل البقاء االقتصادي وتسريع وتيرته بواسطة إدخال تكنز -

 Murray, Hale& Dozier,2015). )التعليم واالتصال التي تسهل التعلم والتأهيل مدى الحياة 

 التعليم عن بعد في ظل الجائحة: -3.3

دى ذلك ر االحتواء الجزئي أو الكلي لألزمة. أ، مما دفع العديد من البلدان إلى اختياCOVID-19بدايته بانتشار وباء في  2020تميز عام      

كنولوجيات تاد على إلى توقف تام عن التدريس في الجامعات، وقد مكن هذا الوضع من إبراز الدور الغالب للحلول التكنولوجية واالعتم

ها في الجزائر وزارة التعليم العالي ( بعد تفشي19-استمرار األنشطة التعليمية. فدفعت جائحة كورونا )كوفيد المعلومات واالتصاالت من أجل

( 48( مؤسسة للتعليم العالي موزعة على )106م، على مستوى الشبكة الجامعية التي تضم )2020 \03 \12إلى تعليق الدراسة ابتداًء من 

م عن بعد، وسط تساؤالت مدارس عادية عليا وملحقين؛ وتبنت نظام التعلي 10مدرسة عليا وطنية،  20، مركًزا جامعيًا 13جامعة،  50والية: 

 ومخاوف كثيرة عن مدى نجاح هذه التجربة في ظل وجود عدد من العقبات التي تواجهها.

 ال سيما: (، لوحظت العديد من المشاكل على مستوى منصات التعلم عن بعد، و2014وبحسب بوكرمة وعبدي )     

 (.Moundir& et al) لمساعدة الفنية، وقلة المتابعة من قبل مزود الخدمة، وكذلك أعطال المعدات في العديد من الجامعاتنقص ا -

التعليمية هو التحدي األكبر  المؤسسات على الذكي الطابع وتعميم العالم، عبر والتكنولوجي العلمي التطور ال شك في أن مواكبة -

 التي تحظى باهتمام المنظومة التعليمية الجزائرية.واألولوية 

 واألقالم وكل سيةالمدر والكتب األوراق في تصرف التي األموال رءوس توفير هي بعد عن التعليم من الدول تجنيها فائدة أكبر-  

 .التعليمية للمؤسسة التقليدية التجهيزات

 جديدة اكتساب مهاراتو والبيداغوجي والتكنولوجي العلمي التطور مسايرة بهدف والعمال؛ واإلداريين األساتذة تكوين تجديد تسهيل-  

 .وتطورها المهنة تفتضيها التي الجديدة بالمهام للقيام تؤهلهم

 وترتيبها. الجامعات تصنيف مقاييس ومراعاة والعالمية المحلية التنافسية قواعد تطبيق -

 علمي مجال ظهور إلى "أدت19-التي خلفتها الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا "كوفيدالتعليمي  النشاط طبيعة النقلة في هذه إن -

 humain   EIAH Environnement informatique   متزامن أو غير متزامنا ويكون "للتعلم اآللي اإلعالم بيئة" يُسمى جديد تعليمي

d’apprentissageل البيئة التعليمية الجامعية؛ وذلك لضمان استمرار التعليم والتعلم من ، وأجبرت الجامعة الجزائرية على إعادة بناء وتشكي

  (.1179, 2020)حرقاس,  جهة، وضمان جودة مخرجات الجامعة من جهة أخرى
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 ":19-ستراتيجيات وزارة التعليم العالي بالجزائر لمواجهة جائحة "كوفيدإ -4.3

ا ائحة، داعيً جحدوث  حينما تأكد للسلطات الجزائرية من منظمة الصحة العالمية بعد ما حذر المجلس العالمي لرصد التأهب من خطر     

ل من العالم، وهو يزحف "في عدة دو19-قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وموحدة للتأهب في مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد

قررت (. 2020)منظمة الصحة العالمية,  يرة جدًا، وال يستثني في هجومه أي بلد أو شعب أو جهة في المعمورةوينتشر بسرعة كب

عطلت تلغلق، االسلطات غلق المدارس والجامعات على غرار كل مؤسسات العمومية والخاصة، وتم إعالن الحجر الصحي. ومع طول مدة 

طوارئ، الستجابة للوضع واوقت استئنافها. عندها كان على وزارة التعليم العالي مواجهة الالدراسة واالمتحانات وال أحد يعلم أو يتنبأ ب

  وكانت اإلجراءات كالتالي:

لمسؤولين أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة بيداغوجية, تدعو فيها رؤساء الجامعات وكل ا 2020فيفري  29ي ف -

لى التكيف معها، وتمثلت هذه إالتعليم، مع دعوة الطلبة  استمرارية لضمان جراءات الوقائية؛ورة التقيد باإلاإلداريين والبيداغوجيين إلى ضر

  فيما يلي: 2020 /و.خ.أ 288/ رقم اإلجراءات األولية حسب المرجع

 آخر سند أي على أو ,سسةالمؤ أرضية على واألفضل المؤسسة, األقل على موقع على التعليم من شهًرا يغطي لدروس محتوى وضع -أ

  بعد. عن تصفحه يمكن

 المؤسسة, أرضية على واألفضل المؤسسة, ى موقعوجيزة عل بتصحيحات مرفقة الموجهة, األعمال من واحدًا شهًرا وضع ما يعادل -ب

  بعد. عن تصفحه يمكن آخر سند أي على أو

 مع تتماشى التي التطبيقية األعمال بعد عن تصفحه يمكن آخر سند أي على أو المؤسسة, أرضية على واألفضل المؤسسة موقع وضع -ج

 .التعليم من النمط هذا

لب )الجمهورية الجزائرية والطا األستاذ بين بعد عن والعالقة االتصال إبقاء بغية الضرورية، التقنية التدابير كل االعتبار بعين األخذ

 (.2020الشعبية, 

كورونا، علًما بأن غلق  فيروسل محتمل لتفشي حد والعمل بالبنود التي تحث عليها لوضعبداية تطبيق المبادرة  2020 مارس 15في  -

 م.2020 \03 \12المؤسسات الجامعية كان يوم 

 ,، إلى مديري مؤسسات التعليم العالي ورؤساء الهيئات العلميةالجزائر 2020و/  .خ.أ /46وزارية رقم:  مراسلة م:2020أفريل  1 في -

إجراءات غلق  الخط، وتحث األسرة الجامعية على بذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة عبر البيداغوجية الدعائم وضع موضوعها

 (.2020)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,  مؤسسات التعليم العالي وضمان استمرار التعليم
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الخط, تؤكد  على البيداغوجية األنشطة وضع , موضوعهات إلى مديري الجامعات /ع.أ/ 437 مراسلة الوزارة رقم 2020أفريل  7في -

تمديده آنذاك إلى ما  دراستهم عن بعد في فترة الحجر الصحي الذي تم مواصلة من تمكينهم يخص فيما ,للطلبة تقديمه فيه الدعم الواجب

 في متمثال موّحد ميرق فضاء والبحث العلمي باعتماد العالي مالتعلي وزارة . أوصت2020أفريل  05بعد العطلة الربيعية؛ أي إلى يوم 

ة الشعبية, استعمالها)الجمهورية الجزائرية الديمقراطي كيفيات عن دالئل وضرورة توفير plateforme MOODELE"مودل"  أرضية

2020.) 

 موضوعها "بوابة الجامعية، الجهوية الندوات رؤساء إلى موجهة 454 رقم أخرى أرسلت الوزارة تعليمة وزارية 2020أفريل  16 في -

-http://elerarningالبيداغوجية"، يطلب فيها السماح للطلبة بالدخول المجاني إلى المصادر على غرار الموقع:  الموارد

mesrs.cerist.dz  ,(.2020لتسهيل تعلم الطلبة)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

نهاء الموسم إل" التحضير 19-كوفيد جائحة بعد ما مرحلة في لتفكيربموضوع "ا 547ارة عبر المراسلة رقم أفريل أكدت الوز 23في  -

 (.2020)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,  2019/2020الجامعي 

ء من بعد االنتها شهدت الجامعة الجزائرية االنطالق الفعلي للتعليم عن بعد في كل المستويات والتخصصات 2020 شهر ماي -

 التحضيرات التقنية والبيداغوجية.

 الجامعية, السنة واختتام البيداغوجية النشاطات مواصلة , موضوعها2020أ. خ. و//634ماي أصدرت الوزارة مراسلة برقم  14في  -

 عودة النشاطات وإمكانية عن فيها وتحدث والبيداغوجية، العلمية اللجان طرف من ومتابعتها بعد عن التعليم تقييم عملية وضرورة

 (.2020, )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية2020 أوت شهر من الثالث األسبوع حضور بشكل حضوري في البيداغوجية

ية بخصوص استئناف النشاط البيداغوجي إلتمام السنة الجامع 2020أ.ع//866أصدرت الوزارة مذكرة برقم:  2020أوت  16ي ف -

نت المذكرة . وتضميبلغ فيها رؤساء الجامعات بالبروتوكول الصحي والطريقة العملياتية لتسيير نهاية السنة الجامعية ،2019/2020

، 2020اوت  31لى اوت إ 23، على أن يتم ذلك على فترتين، األولى تمتد من 2020أوت  31توضيح لصيغة الدخول الجامعي ابتداًء من 

لثانية اما الفترة أأهيل. يم عن بعد، وتستكمل مناقشة مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه وأعمال التتكون خاللها الدراسة بصيغة التعل

ام التام ، شرط االلتزتستأنف معها إجراء االمتحانات بصيغة حضورية مع إعطاء األولوية للطلبة قيد التخرج 2020سبتمبر  01فتبدأ في 

 (.2020")الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, 19-وفيدبالبروتوكول الصحي وتدابير الوقاية من "ك

التحق الطلبة بعد غياب دام أكثر من خمسة أشهر بمقاعدهم البيداغوجية لمتابعة الدروس لمدة أسبوعين,  2020أوت  23وفعاًل في        

هذه الحركة المتسارعة من أجل احتواء الوضع الطارئ، في خضم  والتناوب. ثم إجراء االمتحانات النهائية، على أن تتم العملية بالتدريج

كان ال بد على األستاذ أن يقوم بتصميم الدروس في شكل مطبوعات أو فيديوهات أو دروس تفاعلية وغيرها، و كان ال بد على الطالب 
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ة؛ فكان ذلك هو التحدي الحضور للحصص عن بعد وتحميل الدروس وإنجاز ما طلب منه من بحوث وواجبات منزلية وتقويمات فجائي

والتعامل  (.Rochelean,2008) الكبير لألستاذ والطالب في اختيار الوسائط وصياغة الرسائل التعليمية وفقًا لمواقف التعلم المختلفة

الطالب )عدم  والتكيف مع بيئة تعليمية وسيطة غير مهيأة مسبقًا، وبإمكانيات تقنية محدودة أو منعدمة في كثير من األحيان لألستاذ قبل

امتالك جهاز كمبيوتر، عدم وجود شبكة اإلنترنت في مقر السكن، ضعف تدفق اإلنترنت، عدم أو ضعف مهارات التحكم في تكنولوجيا 

 االتصال، ....(.

 إجراءات الدراسة الميدانية -4

 المنهج: -1.4

نهج (، فإن الم19-كوفيد)م عن بعد في ظل جائحة "كورونا" بما أّن الدراسة الحالية تهدف إلى تقيييم أداء األستاذ الجامعي في التعلي

 الوصفي هو الذي يتوافق مع طبيعة الدّراسة الوصفية.  

 : مجتمع الّدراسة -2.4

-2019ائر( للعام الدّراسي قالمة )الجز 1945ماي  8تكّون مجتمع الدّراسة من جميع أساتذة كلّية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة 

2020 . 

 توزيع المجتمع األصلي حسب تخصصات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية (:1)جدول

 المجموع علم النفس آثار تاريخ فلسفة اجتماععلم  إعالم واتصال ومكتبات جدع مشترك علوم إنسانية 

 205 20 08 52 12 48 55 10 األساتذة

 عيّنة الّدراسة: -3.4

ختلف التخصصات، أستاذ)ة( موزعة بصفة غير متجانسة على م 205تم أخذ كل أفراد المجتمع األصلي، أي أّن العيّنة تكونت من       

 إ( بالكلّية نفسها.   123ذ،  82وتوزع العيّنة بصفة غير متجانسة أيًضا على الذكور واإلناث )

 األداة )استبانة( -4.4

 تها األولية بناًء على األهداف المسطرة في البحث؛ حيث احتوت على محاور لتقييم:أُّعدت االستبانة في صور     

 أداء األستاذ الجامعي في التعليم عن بعد. -

 أداء الطالب الجامعي في التعليم عن بعد. -
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 الصعوبات التي يواجهها األساتذة في التعليم عن بعد. -

 خالل استجابات األساتذة(.الصعوبات التي يواجهها الطلبة في التعليم عن بعد )من  -

 الخصائص السيكومترية لألداة: -5.4

 أستاذًا بجامعة جيجل وتم رصد المعطيات التالية: 20تم تمرير االستبانة على عيّنة قبلية متكونة من 

 صدق االستبانة:

لشرق الجزائري(، جامعة قالمة )ا( أساتذة في البحث السيكولوجي من مختلف التخصصات، ب10: تم تمرير االستبانة على )صدق المحكمين

 ضي للتعليموع تعويوأبدوا مالحظاتهم اإليجابية حول مدى قدرة االستبانة على تقييم أداء األستاذ الجامعي في التعليم عن بعد كموض

حمل في تومما ا الحضوري في ظل جائحة "كورونا". فضاًل عن مدى وضوح بنودها, خاصة من ناحية الصياغة اللغوية، أو من ناحية عدده

 طياتها من بنود مفتوحة ونصف مفتوحة، مما يسهل على المفحوص التجاوب بكل حّرية.

 الثبات:

 تم االعتماد لحساب الثبات في الدراسة الحالية على حساب معامل "ألفا كرونباخ" كما يتضح بالجدول التالي:

 حساب ألفا كرونباخ (:2)جدول

 الرقم
التعليم الجامعي في فترة جائحة "كورونا" 

 عن بعد

 في حالة حذف البند

متوسط 

 حسابي
 التباين

انحراف 

 معياري

 معامل ارتباط

البند مع 

المجموع 

 الكلي

ألفا 

 كرونباخ

 يعّوض التعليم الحضوري.  .1
181,9

3 

186,6

0 
13,66 0,23 0,79 

 .يفيد الطلبة الذين لديهم وظيفة أو عمل آخر  .2
182,0

0 

196,4

0 
14,01 -0,22 0,80 

 األستاذ)ة( يعطي معلومات أكثر.  .3
182,4

3 

186,9

8 
13,67 0,17 0,79 

 وسيلة للتحكم في القسم.  .4
181,7

0 

190,6

8 
13,81 0,11 0,79 

5.  
استيعاب أحسن للطلبة من طريقة الدروس 

 الحضورية.

181,9

0 

193,9

6 
13,93 -0,07 0,80 

 ال يفيد الطلبة في االكتساب.  .6
181,5

0 

196,1

2 
14,00 -0,17 0,80 

 توجد به عدة عراقيل.  .7
181,9

3 

192,9

3 
13,89 -0,02 0,79 

 صعب فيما يخص تقييم الطلبة.  .8
181,8

7 

191,2

5 
13,83 0,04 0,79 

 0,79 0,22 183,4188,113,72 صعب فيما يخص تسيير االمتحانات.  .9
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7 8 

 يزيح المسؤولية عن األستاذ)ة(.  .10
182,8

0 

192,4

3 
13,87 -0,02 0,80 

 الروتين بصفة مفاجئة.يغيّر في   .11
181,8

0 

192,8

9 
13,89 -0,02 0,79 

ة، نتائج ارتفاع معامل "ألفا كرونباخ" للداللة على ثبات االستبان" أبرزت ال10-من خالل حزمة التحليل اإلحصائي بواسطة "ستاتيستيكا     

 والموضحة أسفله:

 ألفا كرونباخ معامل(: 3)جدول

 ألفا كرونباخ على الدرجة الكلية االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  عدد أفراد العيّنة

205 185,56 14,12 0,79 

 

 الفرضية األولى: 

 بالنسبة لألساتذة التعليم عن بعد ال يعّوض التعليم الحضوري بل يكّمله. 

(، 4ت )جدولرتباطاايشترط وجود سنستخدم التحليل العاملي لمعرفة أهم االرتباطات الموجودة بين متغيّرات الدّراسة. ولحسابها 

 وتجانس )العيّنتين متجانستين(، وتوزيع منتظم بين أفراد العيّنة.

 p<0,05األوزان العاملية: عوامل أساسية، عند : (4)جدول

 (32,42)2العامل (53,66)1العامل 

  0,87 صعوبات معرقلة للتعليم عن بعد

 0,96-  إيجابيات محفّزة للتعليم عن بعد

 1,04 2,32 التباين المفّسر

 0,17 0,39 احتمال )اإلجمالي(

 

له( تفعّل لبياني أسفلرسم ااجتمعت متغيّرات الدّراسة في عاملين أساسيين، وهي صعوبات التعليم عن بعد عوامل أساسية )انظر أيًضا ا     

 ذا العامل ه ،11-6متمثاّل في كل من البنود من األزمة االتصالية. العامل األّول 

 .53,66( قدّر بــ 11لى إ – 8، من 2العامل األّول، يحتوي متغيّر الصعوبات )انظر الجدول 

 .32,42بنسبة ( قدّر 5لى إ – 2، من 2انظر الجدول العامل الثاني، يحتوي على متغيّر اإليجابيات )

                  11، 7، 1نستثني منها البنود التالية:  (Kaiser)من الرسم البياني نؤّكد اختيار ثمانية حلول حسب "كايزر" 
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Tracé des Valeurs propres

Nombre de Valeurs propres

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
Va

l.

   

 الحلول العاملية التي تفعّل التعليم عن بعد : منحنى(1شكل)

 من المعداّلت, يبدو أّن العوامل التي تفعّل التعليم عن بعد تكمن في تجنب الصعوبات والعراقيل.        

 لحد الساعة(.   حكم فيها )مكن التياالستنتاج العام: العناصر السالفة الذّكر تؤثّر في تفعيل التعليم عن بعد ضعيفة، كون الصعوبات والعراقيل ال 

 معّدالت المحاور مع متوسط البدائل: مقارنة (5)جدول

 معّدل
متوسط 

 حسابي

عدد 

 المستجيبين

الخطأ العشوائي 

 "ت"

ت 

 )ستيودنت(

درجة 

 الحّرية

P<0,0

5 

صعوبات معرقلة للتعليم عن 

 بعد
3,76 (0,30) 

205 

0,06 13,69 

204 

*** 

إيجابيات محفّزة للتعليم عن 

 بعد
3,09 (0,35) 0,06 1,34 n s 

*P<0,05;   **P<0,01;   *** P<0,001     :3متوسط البدائل 

 عكس اإليجابيات غير دالة.  p<0,001معدّل الصعوبات المعرقلة دالة إحصائيًا عند 

 الفرضية الثانية:

 بالنسبة لألساتذة التعليم عن بعد ال يعوض التعليم الحضوري بل يكّمله.
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 تفصيل الفروق بين القائمين بالتعليم عن بعد بداللة الجنس )بين الذكور واإلناث( (:6)جدول

 ر ة      ا  را     ال  و  الر م
 ال ر  ة

 الخبرة الدرجة العلميةال    

F P<0,05 ك
2 

P<0,05 F
 

P<0,05 

  ع  ا   ع  ل  لل عل م  ن  عد 1
205 204 

 ** 83 غ. د 25,25 *** 86

غ. د  19,5 غ. د 14,58 غير دال 23,5    ا  ا         لل عل م  ن  عد 2

* : p<0,05 ;  ** : p<0,01 ;  *** : p<0,001 

 

)F (204 ,205)86 =  ;الفروق دالة إحصائًيا بين المستجيبين الذكور واإلناث فيما يخص الصعوبات المعرقلة للتعليم عن بعد      

)p<0.001 .ودالة كذلك بداللة الخبرة المهنية ،); p<0.01 = 83(205, 204) F( أي ما تراه اإلناث مختلف عما يعرقل الذكور فيما يخص .

التعليم عن بعد. فضاًل عن مدى تأثير الخبرة المهنية على رؤية الصعوبات. ربّما تكون الصعوبات المالحظة على عالقة بالجيل 

 لشباب. المخضرم أكثر من األساتذة ا

 ( التعليم عن بعد ال يعوض التعليم الحضوري بل يكّملهتبين الفرضية الثانية )

اإلجابة عن الجزء الثاني من االستبانة أبرزت تمركز الصعوبات في نقص الوسائل ذات العالقة بالتكنولوجيا، والتملّص من  

ة سيطرة ثقافن بعد )عالطلبة اجتماعية بحتة، عدم ألفة التدريس المسؤولية، والتغيّب مصحوب باعتذارات شعورية وغير شعورية، أعذار 

 التعليم الحضوري وسيطرته على أذهان األساتذة والطلبة(.

 المناقشة:

ر الصحي ظروف الحج لك إلىتبين النتائج أّن األساتذة والطلبة يواجهون صعوبات مختلفة في التعامل مع التعليم عن بعد، قد يرجع ذ      

لنهائي, ااالمتحان  ق فترةتشار الجائحة على الحالة النفسية لهم؛ حيث وجدت العديد من الدراسات أن األسابيع األولى التي تسبوتأثير ان

 .(. وسجلت درجات عالية نسبيًا من االكتئاب والقلق خالل هذا الوقتDasilva,2018وتتضمن وقتًا مرهقًا للطالب )

-COVIDقت الجلوس، والتي كانت تفوق ما يمكن مالحظته عادةً خالل فترة نموذجية، إلى جائحة تُعزى زيادة االكتئاب والقلق وو      

وانشغالهم بمتابعة األخبار المتعلقة بالجائحة  (Li & et al) ما أدى الى ضعف دافعية الطلبة واألساتذة ونفورهم من التعليم عن بعد 19

(COVID-19فكان األفراد أكثر خمواًل وأبلغوا عن ،) ( زيادة أعراض القلق واالكتئابP <.001) ( (Huckins& et al وهذا في حد

ذاته كفيل بتثبيط وإحباط ليس الطلبة فقط، إنما أيضا األساتذة. كما أن الشباب وخاصة طالب الجامعات تعرضوا لكميات هائلة من 

نفسي  (، حيث يبدو أنهم عانوا من تأثيرLin,2020من وسائل اإلعالم الجماهيرية واالجتماعية ) COVID-19المعلومات المتعلقة بـ 
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وهذا ما يفسر ربما اهتمام الطلبة وتأثرهم بما يحدث عبر COVID-19(odriozola& et al .) مهم خالل األسابيع األولى من إغالق 

 هذه الوسائل أكثر من اهتمامهم بمنصات الدروس.

وجهة ممات نفسية ديم خدهذا الوضع الذي يعاني منه األساتذة والطلبة يدعو القائمين على المنظومة التعليمية الى اإلسراع في تق     

 م.ساتذتهلألزمات في الوقت المناسب واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة، واالهتمام بالصحة النفسية لطالب الجامعات وأ

راسة أيًضا أن الصعوبات التي تواجه الطلبة مرتبطة بنقص الوسائل التكنولوجية، وعدم حيازة العديد منهم على كما بينت نتائج الد     

أجهزة الكمبيوتر، وعدم وجود شبكة اإلنترنت في بيئتهم، ناهيك عن االنقطاعات المستمرة في الكهرباء، أو فقدانها تماًما, خاصة في 

ما يعيق الطلبة وحتى األساتذة عن استخدام التعليم عن بعد، وعليه, فإن الوضع يفرض على الجامعة المناطق الريفية والمناطق النائية؛ 

 Environnement informatiqueأي  EIAH "للتعلم اآللي اإلعالم بيئة"والقائمين عليها إعادة تهيئة البيئة التعليمية المسماة 

d’apprentissage humain  ,هوم جديد لمفهوم بيئة التعلم الوسيطة التي تستند إلى مراقبة المكونات وهو مف .(1176 ،2020)حرقاس

 التكنولوجية للوسائط: البنية التحتية, والوسائل, والدعم, والرسالة. 

لتقاء بعضهن واالتصال بوبدت الصعوبات لدى اإلناث مختلفة عنها لدى الذكور؛ ذلك ألن الطالبات يشعرن أكثر بالعزلة لصعوبة اال      

م يتمتعون ؛ ألنهبهدف إنجاز الواجبات الدراسية والمذاكرة وتحضير االمتحانات، على عكس الذكور الذين ليست لديهم هذه الصعوبة

ئحة ببتها الجاسالتي  بحرية أكبر في المجمع وال يلتزمون في أغلبهم بقواعد الحجر الصحي, ولديهم وسائل التنفيس عن الضغوط النفسية

 والحجر الصحي.

سي عبر لعرض المؤسالتعليم اإللكتروني، وأغلبهم يفضلون التعليم وجًها لوجه، رغم أن ا عبر األساتذة عن صعوبة تحكمهم في      

اختفاء  ى الخوف منشير إلاإلنترنت متطور إلى حد بعيد، يمكن تفسير هذه الفجوة بقلة أو غياب العوامل التحفيزية. وربما هذه العوامل ت

ر السن الذين لم يتعودوا مقارنة بكبا دون أن ننسى أن األساتذة األصغر سنًا يرون أن االستخدام أسهل بكثير .ه باآللةاألستاذ واستبدال

 (.Christine,2015, 156)استخدام التكنولوجيا

ا األستاذ مية اكتسبهيب تعلهذا يعني أن التعليم عن بعد ليس ممارسة فقط وتغيير فوري للسلوك، إنما هو انعكاس لثقافة مهنية وأسال      

وجب ري؛ ما يستمر إداأوالطالب عبر سنين عدة، وتجسيد لبنيات معرفية ال يمكن أن يتجاوزها ال األستاذ و ال الطالب بقرار وزاري أو 

ي الجديدة ف مارساتمرين إعطاء الوقت الكافي لألستاذ حتى يتكيف مع الوضع الجديد, ويكّون بنيات معرفية جديدة خاصة بالمعلى اآل

 التعليم عن بعد. 

وجعل إن التراكم الكبير للمعرفة عبر تكنولوجيات التعليم والتواصل المختلفة، أدى إلى تحّول النموذج المعمول به في التعليم والتعلم,       

 التفكير في ديناميكية سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية، والتجديد في الممارسات الهندسية التعليمية أمًرا ضروريًا
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(Pierre,2020)  لمساعدة الطالب على بناء المعرفة ودمجها، يقوم مصممو الدورات التدريبية عن بعد بتطوير التمارين والواجبات

   ).Bilodeau & et al,1999 (لم وفقًا لألهداف التعليمية كونها أداة أساسية في التصميم التعليميالمنزلية وأنشطة التع

، لتكنولوجياالقة بااإلجابة عن الجزء الثاني من االستبانة، أبرزت النتائج تمركز الصعوبات في نقص الوسائل ذات العبخصوص       

اجع ارة إليه رت اإلشوالتملّص من المسؤولية. وظهرت أعذار الطلبة اجتماعية بحتة، وعدم التعود على الدراسة عن بعد، وهذا كما سبق

روس اختيار الدوموا بيققافة التعليم الحضوري وسيطرته على أذهان األساتذة والطلبة، باإلضافة إلى أن في غالب األحيان إلى سيطرة ث

النظر عن  تحانات بغضواالم بناًء على البيئة التي ينظمها األستاذ, ويهتمون خاصة بالمعلومات التي يعتقدون أنها تدخل في عملية التقويم

 .)t algagne & e(أنها حضورية أو افتراضية 

ر عدم التحضيلباشرة مإن هذه الصعوبات وغيرها التي تواجه األساتذة والطلبة في التعليم عن بعد، اتفق كلهم على أنها نتيجة       

م أن التعلي الطلبةووالتدريب المسبق واالستشرافي, لتجنب المشكالت التي تنتج عن األزمات وحاالت الطوارئ. ويرى كل من األساتذة 

، في إطار COVID-19 و التأشيرة األساسية لعالم المعرفة والعلوم والتنمية الشاملة، من الضروري أن يستمر حتى بعد جائحةعن بعد ه

ني في عليمي تعاونشاط تأن التوجه الجديد في المجال التعليمي الرقمي وهو التعلم التعاوني؛ حيث قدم المختصون عدة نماذج وتصميمات ل

، Télé-universitéوتحدد القرارات الرئيسة التي يجب أن يتخذها المعلم المصمم عبر اإلنترنت مثل نموذج  سياق معين لالفتراضية,

ليوم قد تعمل على (؛ لكن يخشى علماء التربية أن األدوات الرقمية السائدة اPernin,2003حيث تم عبرها دمج األنشطة التعاونية )

تهلك يمي حيث يسالتعل صالح المالية على فلسفة التعليم, وتقود العالم نحو مفهوم السوقتكريس المنطق الفردي والتقني, وأن تطغى الم

 غنى ؛ ذلك ألنه ال( (Meirieu,2020لبرامج بدالً من تبادل المعرفة وقيم التربيةا -ي المباالة متبادلةف -الطالب كل منهم أمام شاشتهم 

جعل من سيس, التي توالمنشط لبيئة مليئة بالمشاعر واألحا والتطوير بشكل أكثر إنسانية،عن األستاذ والعقل البشري القادر على التفكير 

 العمل جزًءا من الحياة، وليس الحياة جزًءا من العمل.

 الخالصة:

ليم عن بعد التعامعي في تقييم أداء األستاذ الج د من الموضوعات المهمة في الساحة التعليمية، وهوواح البحثية الورقة هذه في تناولنا     

ن متواجه كل  ت التيفي ظل جائحة كورونا. واعتمدنا بها المنهج الوصفي لرصد واقع النشاط التعليمي التعلّمي, وتحديد أهم الصعوبا

ج أن نتائكدت لنا الما. وأاألستاذ والطالب في أثناء أداء نشاطهما عبر الوسائط اإللكترونية التي وضعتها الجامعة الجزائرية تحت تصرفه

 كاًل من األستاذ والطالب يواجه عدة صعوبات في التعامل مع التعليم عن بعد، من أهمها:

 قلة الوسائل التعليمية اإللكترونية.  -

 ضعف مهارات التحكم في الوسائل المتاحة.  -
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 افتقار العديد من الطلبة واألساتذة لشبكة اإلنترنت. -

 بعد.غياب التدريب والتكوين بخصوص تفعيل التعليم عن  -

 التغيّب عن التعليم البعدي. -

 االقتراحات:

 في ضوء هذه النتائج السالفة الذّكر نتقدم بالتوصيات التالية:

 رى.شجيع األستاذ والطالب على طريقتي التعليم والتعلّم "الكالسيكية" و"التكنولوجية"؛ كون كل واحدة منهما مكملة لألخت -

 تعليم عن بعد.لمتابعة وتقييم مخرجات الجامعة من التنصيب هيئات علمية وإدارية مختصة  -

حسب المخطط  ضرورة الشرح للمعلم المستخدم في التدريس وجًها لوجه كيفية تحويل ممارسته الحضورية إلى ممارسة للتدريس البعدي  -

  التغذية الراجعة والتقييم.التفاعل + الحصول على الدروس  التالي: التعبئة + النشاط  

 (.Caron,2013) تعزيز تفضيل التفكير حول األنشطة بدالً من التفكير في المحتوى -

بإيجاد  مية مطالبون أن القائمين على المنظومة التعليجانبه المضيء يضمن استمرار عملية التعليم والتعلم، إالرغم أن التعلم عن بعد في  -

 الحلول المناسبة لمشاكل التعليم عن بعد.

 ة بكل ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية. تهيئة البيئة التعليمية الرقمي -

 أو الطلبة تابعوا واستوعبوا الدروس فعاًل. متابعة الوزارة والتأكد من أن التالميذ  -

 قويم الخاصة بالتعليم عن بعد في الجامعة وفي األطوار التعليمية األخرى.تحديد أساليب الت -

 (.2017ن خالل التعلّم العميق )بهتان, التركيز على موضوع جودة التعليم م -

في  اء واإلنترنتالظل من خالل القضاء على مشكلة االنقطاع المتكرر للكهربى مناطق توفير المرافق التجهيزية واستحداثها، والقضاء عل -

 المدن والقرى واألرياف. 

إذا كان فيم العميق. الهتمام بأهداف جودة التعليم، وهذا ما يطرحه األستاذ من مادة علمية، وما يتلقاه الطالب من خالل الحرص على التعلا -

د والفعّال صغاء الجيّ ال واإلاالستقب التعلّمإرسال رسالة تواصلية، لفظية كانت أم غير لفظية تتسم بالوضوح، فإنّه من شروط  التعليم من شروط

 (.2019)بهتان وحمدي, 
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 ملحق

   خبرة العمل:  الدرجة العلمية:   الجنس: 

   الحضوري   تستخدم في أغلب األحيان التعليم: عن بعد 

 "كورونا" التعليم الجامعي عن بعد...في فترة جائحة 

 اأبدً  اأحيانً  ادائمً      .يعّوض التعليم الحضوري

    .يفيد الطلبة الذين يعملون

    .ال يفيد الطلبة في االكتساب

    .وسيلة للتحكم في القسم

    .عراقيل مثل انقطاع النت أو غيابهتوجد به عدة 

    .صعب فيما يخص تقييم الطلبة

      .متحاناتصعب فيما يخص تسيير اال

    .يزيح المسؤولية عن األستاذ)ة(

     .يعدّ أحسن من التعليم الحضوري لوال تغيّر الروتين المفاجئ

    .األستاذ)ة( يعطي معلومات أكثر

     .استيعاب أحسن للطلبة من طريقة الدروس الحضورية

    .ال يستجيب الطالب مع التعليم عن بعد

 

 في ثالث كلمات:أجب 

 ؟بعد ما الصعوبات التي تواجه األستاذ)ة( من استخدام التعليم عن ,في نظرك -

1............................ 2...........................  3............................. 

 ؟التعليم عن بعدذ)ة( عند استخدام ما اإليجابيات التي يستفيد منها األستا ,في نظرك -

1............................. 2...........................  3............................. 

 ؟لطلبة من استخدام التعليم عن بعدما الصعوبات التي تواجه ا ,في نظرك -

1............................. 2...........................  3............................. 

 ؟بعدما اإليجابيات التي يستفيد منها الطلبة عند استخدام التعليم عن  ,في نظرك -

1............................. 2...........................      3............................. 
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ABSTRACT 

The study aimed at identifying the difficulties of distance training in Saudi Arabia from the point 

of view of trainers and female trainers. 

The study methodology is the descriptive survey approach using open questionnaire. The study 

community was the trainers and female trainers who provided distance-training programs during 

the Corona pandemic period, whether in a governmental or private sector. 

This community study is not specific, the descriptive survey was applied to a sample of 37 

trainers. 

The study concluded that the most difficulties faced by trainers and female trainers in distance 

training in the KSA are: the difficulty of interacting with distance trainees, poor internet 

connectivity, unavailability of virtual halls and electronic platforms, negative behaviors of some 

trainees, poor money return on trainers, difficulty in carrying out manual skills courses, lack of 

clarity and insufficient regulations and regulations for distance training. 

The study came out with a set of recommendations and proposals for developing distance training 

in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: Distance Training, Training Difficulties, training in the Kingdom of Saudi Arabia,  

Prospective Study  
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 الملخص

 المدربات.السعودية من وجهة نظر المدربين وإلى تحديد صعوبات التدريب عن بعد بالمملكة العربية الحالية هدفت الدراسة 

دربات الحيين والمح المحدربينفحي مجتمح  الدراسحة  تمثح اسحتددا  اسسحتبانة المفتو.حة. والمنهج الوصفي المسححي ب الدراسةواعتمدت 

فقحد  ؛ححددمغيحر ن هحيا المجتمح  إو.يح   فحي منأح ة .كوميحة أو أهليحة. بعد خالل فتحرة جاحححة رورونحا سحوا قدموا برامج تدريبية عن 

 ومدربة.  امدرب   (37)بقت الدراسة اسستطالعية على عينة من ط  

 :يسعودية ما يلحالعربية الوخلصت الدراسة إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه المدربين والمدربات في التدريب عن بعد بالمملكة 

 -نيححةلكتروالقاعححات اسفتراضححية والمنصححات اإل يححةعححد  جاهز -نترنححتضححعا استصححال باإل -عححن بعححد صححعوبة التفاعحح  محح  المتححدربين

عد  رفايحة وح عد  وضو -صعوبة تنفيي دورات المهارات اليدوية -لمدربينلضعا العاحد المادي  -السلوريات السلبية لبعض المتدربين

 اللواحح واألنظمة الداصة بالتدريب عن بعد.

 التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية.وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقتر.ات لتطوير 

 ، دراسة استطالعية.التدريب عن بعد، صعوبات التدريب، التدريب في المملكة العربية السعوديةالكلمات المفتاحية: 
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 مشكلة الدراسة

(, 19جد )روفيد   بتفأي وبا  عالمي, أ طلق عليه فيروس رورونا المست2020  ودخول عا  2019فج  العالم م  ر.ي  عا        

ا على العالم شكال  جديدا  من الحياة التي تتسم بالتباعد اسجتماعي، والحير، واس.ترازات المأددة ه على ر   بت ثيرات، راميا  فارض 

 تماعية, واسقتصادية, والتعليمية, والصحية.مجاست الحياة, اسج

لى مستوى علمتاجر اف وقفت المدارس استقبال طالبها، وعاد الموظفون إلى بيوتهم، وأطف ت الطاحرات محرراتها، وهدأت .ررة     

 العالم.

ا, عدا القطاعات ( يو16ة )وفي المملكة العربية السعودية, تم تعليق الحضور لمقرات العم  في الجهات الحكومية رافة لمد     م 

ب  الجهات ها من قبالصحية واألمنية والعسكرية ومررز األمن اإللكتروني؛ استكماس  لإلجرا ات الوقاحية واس.ترازية الموصى 

 هـ(.1441 /7 /21الصحية المدتصة في المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس رورونا )واس، 

عن بعد  ت واألنأطةالددما ر لمقرات العم  س يعني التوقا التا  لألعمال واألنأطة رافة، ب  استمرار تقديمإس أن تعليق الحضو     

المباشر  دريبتبدس  من ال للمستفيدين. وران التدريب أ.د األنأطة والددمات التي استمر تقديمها للمستفيدين بطريقة التدريب عن بعد,

 في القاعات التدريبية الواقعية.

ل ت، وفي مجاالقطاعا ومني ذلك اليو , تم تقديم التدريب عن بعد في المؤسسات والمنأآت التدريبية الحكومية والداصة، لجمي     

ني للمررز إللكترواالتعليم بأك  خاص؛ فإن برامج التدريب القصيرة ق دمت عن بعد في اإلدارات التعليمية، وعبر منصة التدريب 

أو  ة التعليم،ا لوزارلتعليمي، وفي الجامعات، والمعاهد والمرارز التدريبية الداصة, سوا  التابعة منهالوطني للتطوير المهني ا

 للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

معلما  ومعلمة  407793 ومن اإلنصاف أن نفدر ب ن هيه البرامج التدريبية عن بعد .ققت نتاحج رمية مبهجة، من أمثلتها التحاق     

(. لكن 1441 /11 /26برامج التدريب الصيفي عبر التدريب عن بعد خالل هيا الصيا )المررز الوطني للتطوير المهني التعليمي، ب

  بواجه بالمقا -نها ليست التجربة األولى للتدريب عن بعدوإن قلنا ب  -التحول المفاجئ من التدريب المباشر إلى التدريب عن بعد 

 .صعوبات وظهرت فيه ثغرات
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 ون لم يسبقم مجاله مدربمما ينبغي اسعتراف به أن التدريب عن بعد أصبح الديار الو.يد لتلقي التدريب في ظ  الجاححة، فاقتح     

اضطرت ون بعد، لبعضهم التدريب عن بعد قب  ذلك، والتحق ببرامجه متدربون لدى بعضهم اتجاهات غير إيجابية تجاه التدريب ع

 رغم عد  قناعة بعضهم بالتدريب عن بعد.قيادات لالعتراف به 

الصعوبات  موعة منوس شك أن هيا التحول السري  الطارئ المفاجئ من التدريب المباشر إلى التدريب عن بعد قد أسفر عن مج    

، وتطوير بةلمناساالتي اعترضت التدريب عن بعد، ويجدر بالمدتصين وأصحاب العالقة وصناع القرار أن يتلمسوها إليجاد الحلول 

 لجاححة.االتدريب عن بعد؛ ليبقى خيارا  من خيارات التدريب في المملكة، له إيجابياته التي تجلّت بوضوح في أثنا  

نا  جاححة د في أثفكانت هيه الدراسة اسستطالعية للكأا عن الصعوبات التي واجهت المدربين والمدربات في التدريب عن بع    

 رورونا.

 أهداف الدراسة

 .لمدرباتتلدص هدف الدراسة في تحديد صعوبات التدريب عن بعد بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المدربين واي

 أهمية الدراسة

تجاها  ب عن بعد االتدري تتمث  أهمية الدراسة في أهمية موضوعها, وهو التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية، .ي  يعد     

ئة مات راألوبئ واألزيحظى باسهتما  على مستوى العالم. وقد أصبح هيا النوع من التدريب خيارا  في .ال الطوار .ديثا  للتدريب

 والظروف المناخية غير المواتية، س سيما م  استمرار الجاححة وغموض الوض  المستقبلي لها.

سة م دراهفكان من الم الجاححة وران التوس  فيه سريع ا,و.ي  إن التدريب عن بعد ارتسب صفة الرسمية واسعتراف الكام  بعد      

 لمملكة.عد في ابالصعوبات التي واجهت المدربين والمدربات في تقديمه، سستفادة صا.ب القرار في تجويد وتحسين التدريب عن 

ي، ووزارة قني والمهنيب التامة للتدرليا, فإن الدراسة يمكن أن تفيد الجهات التالية في المملكة العربية السعودية: المؤسسة الع     

 التعليم، والمررز الوطني للتطوير المهني التعليمي.
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 أسئلة الدراسة

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس: ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية؟

 وتتفرع عنه األسئلة التالية:

 المملكة العربية السعودية ذات العالقة بالجهات التدريبية؟ما صعوبات التدريب عن بعد في  (1

 ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية ذات العالقة بالمتدربين؟ (2

 ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية ذات العالقة باألنظمة واللواحح؟ (3

 ربية السعودية ذات العالقة بالتقنيات؟ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة الع (4

 ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية ذات العالقة بالموضوعات والمواد التدريبية؟ (5

 ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية ذات العالقة بالموارد والميزانيات؟ (6

 مصطلحات الدراسة

 التدريب عن بعد:

رة محورها مة ومستمهو عملية منظ والتدريب اصطالحا  يعنى التمرين، ي قال تدرب فالن على شي  أي تعّود وتمّرن.  يب لغة  التدر

ي توالوظيفة ال الفرد، الفرد، بهدف إ.داث تغييرات محددة, سلورية, وفنية, وذهنية؛ لمقابلة ا.تياجات .الية أو مستقبلية يتطلبها

 (.2004مي إليها، والمجتم  ب رمله )فلية والزري، يؤديها، والمؤسسة التي ينت

عات بعد, ضمن قا ب نه التدريب اليي ي قد  من خالل .اسوب متص  بأبكة اإلنترنت عن التدريب عن بعد( 2017ويعّرف نوي )     

 تدريبية افتراضية.

ستددا  نفسهما، باأالزمان وب نه التدريب اليي يتم بين مدرب ومتدربين دون تواجدهم في المكان  ويعّرف التدريب عن بعد إجرائي ا     

 أدوات وطرق تواص  إلكترونية متزامنة أو غير متزامنة.

 منهجية الدراسة وأداتها

جة ها ودرطبيعت تتب  الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وهو المنهج اليي يتناول ظاهرة معاصرة بهدف وصفها من .ي      

 (.2012وجودها، وذلك من خالل استجواب أفراد مجتم  البح  أو عينة منهم )العساف، 
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 لبا.  تعرفتيحة  لموالدراسة من نوع الدراسات اسستطالعية التي تسعى إلى استطالع الظروف المحيطة بالظاهرة المدروسة،      

مة ا غير محكوة لكونه.سب أولويتها وأهميتها. وتتسم هيه الدراسات بالمرون الظاهرة، وجم  البيانات والمعلومات عنها، وترتيبها

ترتيب هيه (. وقد تم عبر هيه الدراسة استطالع صعوبات التدريب عن بعد في المملكة، و2000بالثبات والصدق )إبراهيم، 

 الصعوبات .سب أولويتها وأهميتها.

ابة عنها, يبين باإلجللمستج ة، وهي اسستبانة التي تتضمن أسئلة مفتو.ة تترك الحريةوا ختيرت اسستبانة المفتو.ة أداة للدراس       

 عة ومتعمقةمات موسباألسلوب والطريقة التي يرونها مناسبة، وتستدد  اسستبانة المفتو.ة عندما يريد البا.  الحصول على معلو

 (.2010.ول الظاهرة المدروسة )الدياط، 

 تطالعية استبانة مفتو.ة مكونة من جزأين:وقد استددمت الدراسة اسس

 األول: بيانات المأاررين، وتأم  البيانات التالية:

 الجنس. -

 المنطقة. -

 نوع الجهات التي تم التدريب عن بعد فيها في أثنا  جاححة رورونا ).كومية أو خاصة(. -

 :نفة  إلىبالمملكة العربية السعودية، مصالثاني: أسئلة مفتو.ة تمث  محاور اسستبانة، وهي صعوبات التدريب عن بعد 

 صعوبات تتعلق بالجهات التدريبية. -

 صعوبات تتعلق بالمتدربين. -

 صعوبات تتعلق باألنظمة واللواحح. -

 صعوبات تتعلق بالتقنيات. -

 صعوبات تتعلق بالموضوعات والمواد التدريبية. -

 صعوبات تتعلق بالموارد والميزانيات. -

 طوير التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية من واق  تجربتهم.وآرا  ومقتر.ات المدربين لت

 و.ي  إن اسستبانة مفتو.ة فال تحتاج إلى تحكيم للتحقق من صدق األداة.
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 مجتمع الدراسة والعينة

مجتم   ا، و.ي  إنورونة ريتمث  مجتم  الدراسة في المدربين والمدربات اليين قاموا بتقديم برامج تدريبية عن بعد في أثنا  جاحح   

ربات وفق ن والمدالدراسة غير محدد، وأن الدراسة الحالية هي دراسة استطالعية، فقد تم تطبيق الدراسة على عينة من المدربي

 فون بما يلي:( مدرب ا ومدربة . يتص37أسلوب العينة المتا.ة, .ي  بلغ عدد المدربين والمدربات المأاررين في الدراسة )

 وصف أفراد عينة الدراسة من حيث الجنس (:1)جدول  

 النسبة المئوية الجنس

 %24 ذرر

 %76 أنثى

 

 

 (: وصف أفراد عينة الدراسة من حيث الجنس1شكل)   

 

 (: وصف أفراد عينة الدراسة من حيث نوع المنشأة التي تم التدريب تحت مظلتها في أثناء الجائحة2جدول)

 النسبة المئوية نوع المنشأة

 %40,5 .كومية

 %24,3 خاصة

 %35,1 .كومية وخاصة
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 (: وصف أفراد عينة الدراسة من حيث نوع المنشأة التي تم التدريب تحت مظلتها2)شكل

  (: وصف أفراد عينة الدراسة من حيث المنطقة3شكل)

 ، والمنطقةمظلتها التدريب عن بعد تحتيظهر من وصا أفراد عينة الدراسة أن هناك تنوعا  في الجنس، ونوع المنأ ة التي تم 

 الجغرافية. وهيا يعطي ثقة أربر في البيانات التي يتم جمعها من أفراد عينة الدراسة.

 إجراءات الدراسة

ا باإلجرا ات التالية:  أجريت الدراسة مرور 

 تم تصميم اسستبانة المفتو.ة بعد تحديد محاورها، ونأرها للمستجيبين. -

ت, ثم يم البياناة بتنظلتي تم جمعها بواسطة اسستبانة المفتو.ة بيانات نوعية وليست رمية؛ فقد قامت البا.ث.ي  إن البيانات ا -

 ها.تجمي  العبارات ذات المعنى الوا.د مع ا، ثم .ساب التكرارات للعبارات، لترتيبها تنازليا  وفق تكرارات

ات, والنسب المئوية لوصا عينة الدراسة اسستطالعية، والتكرارات استددمت هيه الدراسة األساليب اإل.صاحية التالية: التكرار -

 والترتيب؛ لعرض نتاحج الدراسة.
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 نتائج الدراسة

ين، ى بالمتدربة، وأخرتنوعت الصعوبات التي واجهت المدربين في التدريب عن بعد بين الصعوبات التي تتعلق بالجهات التدريبي     

 رد، واللواحح واألنظمة، والموضوعات والمواد التدريبية، والتقنيات.وصعوبات تتعلق بالميزانيات والموا

 ورانت هيه الصعوبات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة رما يلي:

 صعوبات تتعلق بالجهات التدريبية: -

 (: صعوبات تتعلق بالجهات التدريبية، والتكرارات، والترتيب3جدول)

 الترتيب عدد التكرارات الصعوبة

 1 4 المتابعة والتنسيق داخ  القاعات اسفتراضية.ضعا 

 2 2 عد  التدطيط الجيد لبرامج التدريب عن بعد. 
 

سيق والمتابعة داخ  ( هي ضعا عمليات التن3رانت أعلى الصعوبات ذات العالقة بالجهات التدريبية تكرارا  في الجدول رقم )     

عام  م  قين من التن المنسالقاعة اسفتراضية؛ .ي  س توفر بعض الجهات التدريبية منسق ا أو منسقة للبرنامج التدريبي، أو عد  تمكّ 

 ية، وعد  توفر الدعم الفني المباشر في أثنا  البرنامج للمدرب أو المتدربين.القاعات اسفتراض

ن, وقد ن المتدربيما ضدمة رما ران عد  التدطيط واسستعداد الجيد صعوبة تواجه المدربين؛ .ي  تستقب  الجهات التدريبية أعداد       

 ن اإلشكاست للمدربين.تفوق أعداد المسجلين سعة القاعات التدريبية, مما يسبب الكثير م

القة ية ذات العالسعود وبيلك تمت اإلجابة عن السؤال األول للدراسة, ونصه: "ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربية     

 بالجهات التدريبية؟".

 صعوبات تتعلق بالمتدربين: -

 (: صعوبات تتعلق بالمتدربين، والتكرارات، والترتيب4جدول)

عدد  الصعوبة

 لتكراراتا

 الترتيب

 1 16 ضعا التفاع  المباشر م  المتدربين. 

و ، أسلوريات سلبية لبعض المتدربين, رالتعليقات السلبية في الدردشة

 رثرة األسئلة، وفتح الكاميرا أو الرسم على الأاشة.

7 2 

 3 3 ضعا وعي بعض المتدربين ب همية التدريب عن بعد.

 3 3 ضعا قدرة المتدربين على استددا  التقنية. 

 4 2 عد  جدية بعض المتدربين وانضباطهم في الحضور وعد  الت خير.

 5 1 رثرة أعداد المتدربين في البرامج التدريبية المنفية عن بعد.
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تدربين هو فيما يتعلق بالم التدريب عن بعد( فقد عدَّ المأاررون في الدراسة اسستطالعية أن أبرز صعوبات 4وفقا  للجدول رقم )      

أطة آليات وأن ن تطبيقمضعا التفاع  معهم في أثنا  البرنامج، وصعوبة المتابعة وتقديم التغيية الراجعة لهم. وهيه الصعوبة نأ ت 

طة صميم األنأجعة وتلراالتدريب المباشر على التدريب عن بعد، وعد  تمكن المدربين من استددا  التقنية في المتابعة والتغيية ا

 التفاعلية.

فتراضية لقاعات اساعدادات إوجا ت سلوريات المتدربين السلبية في المرتبة الثانية، إس أن هيه الصعوبة يمكن التغلب عليها عبر      

 اشة العرض،شسم على التي تسمح بإيقاف المأاررات والتعليقات، ومن  المتدربين من فتح مكبر الصوت أو الكاميرا، ومنعهم من الر

 رما تمّكن المدرب من إخراج أي متدرب من القاعة في .ال صدر منه سلوك سلبي غير مقبول.

 وهيا يؤرد على عد  إلما  المدربين بكيفية استددا  القاعات اإللكترونية بأك  صحيح.

تدريب عن أهمية الوالثقافة والوعي بقيمة وران عد  وعي المتدربين ب همية التدريب عن بعد صعوبة من الصعوبات؛ .ي  تعد      

ا لنجاح التدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية. ا مهم   بعد أمر 

 عد.بريب عن رما شكّ  ضعا الجدية واسلتزا  بالحضور، وضعا قدرة المتدربين على استددا  التقنية أ.د صعوبات للتد    

عالقة دية ذات الة السعولدراسة, ونصه: "ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربيوبيلك تمت اإلجابة عن السؤال الثاني ل     

 بالمتدربين؟".

 صعوبات تتعلق باألنظمة واللوائح: -

 (: صعوبات تتعلق باألنظمة واللوائح، والتكرارات، والترتيب5جدول)

عدد  الصعوبة

 التكرارات

 الترتيب

 1 4 للتدريب عن بعد.عد  وضوح األنظمة واللواحح المنظمة 

 1 4 عد  رفاية األنظمة واللواحح الداصة بالتدريب عن بعد.

امج تضييق وزارة التعليم على منسوبيها في جهات اعتماد البر

 التدريبية عن بعد ضمن ساعات التطوير المهني لهم.

2 2 

 3 1 عد  إلما  المدربين ب نظمة التدريب عن بعد في المملكة.
 

ن رما ظهر م –رافية  يرى المأاررون في الدراسة أن اللواحح واألنظمة الداصة بالتدريب عن بعد في المملكة غير واضحة، وغير    

تعديلها  المطبقة على التدريب المباشر هي ذاتها المطبقة على التدريب عن بعد, رغم الحاجة إلى وأن اللواحح -(5الجدول رقم )

 ة التدريب عن بعد.وتكييفها لتتفق م  طبيع
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ة عن بعد ج التدريبيالبرام واجه المأاررون صعوبة في اللواحح األخيرة لمنسوبي وزارة التعليم بعد أن .ددت وزارة التعليم اعتماد    

التدريب  يحد من المقبولة لال.تساب ضمن ساعات التطوير المهني لمنسوبيها. إذ يرى المأاررون أن نطاق هيه الجهات ضيق, مما

 عن بعد لمنسوبي وزارة التعليم.

ا, فإن عد  إلما  المدربين ب نظمة ولواحح التدريب عن بعد تمث  صعوبة من الصعوبات التي ذ ررت      راسة.في الد وأخير 

عالقة دية ذات الة السعووبيلك تمت اإلجابة عن السؤال الثال  للدراسة, ونصه: " ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربي    

 باألنظمة واللواحح؟".

 صعوبات تتعلق بالتقنيات: -

 (: صعوبات تتعلق بالتقنية، والتكرارات، والترتيب6جدول)

عدد  الصعوبة

 التكرارات

 الترتيب

 1 12 ضعا استصال باإلنترنت.

عد  جاهزية بعض القاعات اسفتراضية ومنصات التدريب عن 

 بعد.

8 2 

منصات وقاعات التدريب  الحاجة إلى التدريب على استددا 

 .عن بعد لك  من المدربين والمتدربين والمنأآت التدريبية

5 3 

 4 3 صعوبات الدصوصية واألمان وإمكانية اسختراق.

 5 1 الحاجة إلى أجهزة .ديثة.
  

لتدريب عن بعد ا(, فقد مثّلت صعوبة "ضعا استصال باإلنترنت" أقوى الصعوبات التقنية في 6رما يظهر من الجدول رقم )     

لقاعات ابالمملكة من وجهة نظر المأاررين في الدراسة؛ .ي  يتسبب هيا الضعا بانقطاعات متكررة للصوت، والدروج من 

 ب عن بعد.للتدري يبدو معه أن البنية التقنية في بعض المناطق بالمملكة غير رافية اسفتراضية، وضعا الصوت أو تأويأه. مما

ا أن القاعات التدريبية اسفتراضية والمنصات اإللكترونية المعدة للتدريب عن بعد س ت     ن بعد؛ عة التدريب في بحاجرما يظهر أيض 

 دربين.ير المتلتدريبية، وإصدار الأهادات اإللكترونية، وتحض.ي  يواجه المدربون مأكالت عند تزويد متدربيهم بالحقاحب ا

يبرز  لمعدة، ممااترونية باإلضافة إلى عد  تمكن المدربين والمتدربين والمنأآت التدريبية من استددا  القاعات والمنصات اإللك    

 الحاجة إلى التدريب عليها لهيه الفئات.

 ة.عد بالمملكيب عن بلقة بالدصوصية واألمان وإمكانية اسختراق تأك  صعوبة في التدرواعتبر المأاررون أن الصعوبات المتع     
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لملحقات ارها من ويعتقد أ.دهم أن التدريب عن بعد يحتاج إلى أجهزة .ديثة رالحاسب اآللي والسماعات ومكبرات الصوت وغي    

 الحديثة.

 سعودية ذاتربية اله: " ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العوبيلك تمت اإلجابة عن السؤال الراب  للدراسة, ونص       

 العالقة بالتقنيات؟".

 صعوبات تتعلق بالموضوعات والمواد التدريبية: -

 (: صعوبات تتعلق بالموضوعات والمواد التدريبية، والتكرارات، والترتيب7جدول)

عدد  الصعوبة

 التكرارات

 الترتيب

 1 6 د.المعتمدة على المهارات اليدوية عن بععد  مناسبة بعض الدورات 

 2 5 صعوبة تنفيي بعض األنأطة عن بعد.

ن التكرار في الموضوعات والعناوين المطرو.ة في برامج التدريب ع

 بعد.

3 3 

 4 1 صعوبة جيب انتباه المتدربين وتأويقهم.

 4 1 عد  وجود .قاحب جاهزة ومعتمدة في متناول المدربين.
 

ن اليدوية ع لمهاراتابالنسبة للصعوبات التي تتعلق بالموضوعات والمواد التدريبية, واجه المأاررون صعوبة في تنفيي دورات     

ل رقم ن الجدوبعد؛ .ي  تحتاج هيه الدورات إلى .ضور مباشر وتطبيق .ي للمهارات اليدوية من المدرب والمتدرب, رما ظهر م

(7.) 

ن التدريب ع بين علىن صعوبة في تنفيي بعض األنأطة التدريبية عن بعد. مما يدل على أهمية تدريب المدررما واجه المأاررو     

ب عن بعد التدري بعد؛ فاألنأطة المصممة للتدريب عن بعد تدتلا عن األنأطة المصممة للتدريب المباشر، وينبغي للمدربين قب 

 صياغتها وتصميم أنأطتها لتتفق م  التدريب عن بعد. على .قاحبهم التي صممت للتدريب المباشر أن يعيدوا

اسبة هيه ذلك من وي ال.ظ وجود تكرار في الموضوعات والعناوين المطرو.ة في برامج التدريب عن بعد، وقد يكون السبب في     

ار لى ابتكعالموضوعات للتدريب عن بعد وسهولة تكييفها لتناسب طبيعة التدريب عن بعد. وهيا يأج  المدربين المتمكنين 

 ة ا.تياجات المجتم .موضوعات جديدة لتحقيق التنوع وتلبي

مث  تريب عليها ا والتدوذرر أ.د المأاررين أن عد  وجود .قاحب معتمدة وجاهزة مناسبة للتدريب عن بعد يمكن للمدربين تقديمه     

 صعوبة للمدربين في التدريب عن بعد في ظ  قلة خبرة رثير من المدربين بالتدريب عن بعد.
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 ات العالقةعودية ذللدراسة, ونصه: "ما صعوبات التدريب عن بعد في المملكة العربية الس وبيلك تمت اإلجابة عن السؤال الدامس

 بالموضوعات والمواد التدريبية؟".

 صعوبات تتعلق بالموارد والميزانيات: -

 (: صعوبات تتعلق بالموارد والميزانيات، والتكرارات، والترتيب8جدول)

 الترتيب عدد التكرارات الصعوبة

 1 6 من التدريب عن بعد للمدربين.ضعا العاحد 

 2 5 ضعا الميزانيات المدصصة للتدريب عن بعد.

 3 3 ارتفاع تكلفة القاعات اسفتراضية.

 4 1 ارتفاع تكلفة تنفيي بعض البرامج.
 

ا من وجهة نظر ا8يتبيّن من الجدول ) لدراسة في ا لمأاررين( أن أعلى صعوبات التدريب عن بعد ذات العالقة بالميزانية تكرار 

من عاحد  ة بنسبةاسستطالعية هي ضعا العاحد المادي على المدربين من برامج التدريب عن بعد، .ي  تست ثر المرارز التدريبي

ا فيالبرنامج التدريبي أربر من نسبة المدرب. رما أدى ضعا الوعي والثقافة واإليمان ب همية التدريب عن بعد د بة؛ هيه الصعو ور 

 تدربون أن التدريب عن بعد ينبغي أن يكون مجاني ا، أو على األق  مندفض التكلفة..ي  يرى الم

ربين لسا.ة المدي هيه اوس شك أن هيه الصعوبة تهدد بقا  المدربين الدبرا  والمميزين في سا.ة التدريب عن بعد، وست بقي ف      

 ة التدريب المقد  عن بعد.األق  تمكنا  اليين يقبلون بعاحد مندفض. وفي هيا ت ثير على جود

ة، ولبعض ة مرتفعرما بيَّن المأاررون أن الميزانيات المدصصة للتدريب عن بعد مندفضة، وأن تكلفة القاعات اسفتراضي      

 البرامج تكلفة مرتفعة بسبب طبيعتها.

دية ذات ية السعوفي المملكة العربوبيلك تمت اإلجابة عن السؤال السادس للدراسة, ونصه: "ما صعوبات التدريب عن بعد       

 العالقة بالموارد والميزانيات؟".

ا لما سبق ا الها تك, فإن ثمة صعوبات تواجه المدربين والمدربات في التدريب عن بعد بالمملكة، رانت أعتلخيص  رار 

 الصعوبات التالية مرتبة تنازلي ا:

 صعوبة التفاع  م  المتدربين. -

 ضعا استصال باإلنترنت. -

 عد  جاهزية القاعات اسفتراضية والمنصات اإللكترونية. -
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 السلوريات السلبية لبعض المتدربين. -

 ضعا العاحد المادي على المدربين. -

 صعوبة تنفيي دورات المهارات اليدوية. -

 واألنظمة الداصة بالتدريب عن بعد. عد  وضوح، وعد  رفاية اللواحح -

عاف وبات أو إضيه الصعيب عن بعد في المملكة العربية السعودية إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هومن المهم لنجاح التدر        

 ت ثيرها على التدريب عن بعد.

 مقترحات تطوير التدريب عن بعد بالمملكة العربية السعودية

جهة نظر ية من والعربية السعود خرجت الدراسة اسستطالعية بمجموعة من المقتر.ات لتطوير التدريب عن بعد في المملكة     

تدريب عن ت في الالمدربين والمدربات، ومن خالل النتاحج التي تم الحصول عليها من الصعوبات التي واجهت المدربين والمدربا

 بعد, من أبرز هيه المقتر.ات ما يلي:

  نية فحسب، بإللكترواسفتراضية والمنصات اأهمية إعداد المدربين للتدريب عن بعد، وأس يقتصر التدريب على استددا  القاعات  

 م.يأم  تصميم التدريب عن بعد, رتصميم األنأطة التفاعلية, ومتابعة المتدربين, وتقديم التغيية الراجعة له

 .توفير البنية التقنية المعينة على تنفيي التدريب عن بعد, رقوة استصال, واألمان, والدصوصية 

  دار ي , وإصبواجهة عربية سهلة اسستددا  توفر جمي  الددمات الالزمة, راإلعالن, والتسجبنا  منصات للتدريب عن بعد

 دامها.الأهادات، وأن تكون بتكلفة ميسرة. ويتم تدريب المدربين والمتدربين وموظفي المنأآت التدريبية على استد

 لي:وض  لواحح وأنظمة للتدريب عن بعد في المملكة العربية السعودية تتسم بما ي 

 تراعي اختالف طبيعة التدريب عن بعد عن التدريب المباشر. -

 الوضوح. -

 الأمول. -

يم رب قب  تقد  المدمتعريا المدربين بها عبر الندوات، والنأر عبر وساح  اإلعال  وشبكات التواص  اسجتماعي، وتوقي  ميثاق  -

 ات المنظمة.أي برنامج تدريبي عن بعد؛ لضمان العلم واسطالع على الضوابط والتعليم

 تأجي  وتحفيز المدربين المميزين لالستمرار في تقديم التدريب عن بعد. -
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 :نأر ثقافة التدريب عن بعد في المجتم  والقطاعات رافة بما يحقق الفواحد التالية 

 رف  وعي المتدربين بما يزيد انضباطهم في تلقي التدريب عن بعد، واختفا  السلوريات السلبية لهم. -

 الثقة في التدريب عن بعد وا.تسابه للموظفين في ساعات تطويرهم المهني.رف  مستوى  -

 تحسين العاحد من التدريب على المدربين بما يحقق جودة التدريب عن بعد. -

 الرؤية جتم  والتجديد في الموضوعات المطرو.ة لبرامج التدريب عن بعد, بما يتفق م  اس.تياجات المعاصرة لألفراد والم

 الوطنية.

 ر شهادات .ضو س  منيم المتدربين في ختا  البرامج التدريبية، ومنح المجتازين منهم شهادات اجتياز للبرنامج التدريبي بدتقو

 البرنامج التدريبي، وفي ذلك إلزا  للمتدربين بالجدية واسنضباط واسستفادة من البرنامج.

 لمتزامنة. االتدريبية  لبرامجانية التي قد ت فقد المتدربين الفاحدة في تطبيق التدريب عن بعد غير المتزامن بحي  يح ُّ المأكالت التق

 رنامج.اجتياز الب ية، ثمبحي  ي تاح للمتدربين اسطالع على المواد التدريبية في األوقات المناسبة لهم، وتطبيق األدوات التقويم
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 المراجعقائمة المصادر و

 . مؤسسة الوراق.إلعداد الرساح  الجامعيةأسس البح  العلمي (. 2000إبراهيم، مروان )

 التوزي .(. أساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلو  اسجتماعية. دار الراية للنأر و2010الدياط، ماجد )

 (. المدخ  إلى البح  في العلو  السلورية. دار الزهرا .2012العساف، صالح )

ا. دار الوفا  لدنيا(. معجم مص2004فلية، فاروق والزري، عبدالفتاح )  الطباعة والنأر. طلحات التربية لفظ ا واصطال. 

  (. على:1441 /11 /26المررز الوطني للتطوير المهني التعليمي )

https://twitter.com/niepd_edu/status/1284466519771090946?s=20  

 ، ترجمة علي القرني، معهد اإلدارة العامة.2(. تدريب وتطوير الموظفين. ج2017نوي، ريموند )

( 16)افة لمدة رهـ( . عا  / .كومة المملكة تقرر تعليق الحضور لمقرات العم  في الجهات الحكومية 1441 /7 /21واس )

ا عدا القطاعات الصحية واألمنية والعسكرية ومررز األمن اإللكتروني. على:   يوم 

https://www.spa.gov.sa/2047983 

https://twitter.com/niepd_edu/status/1284466519771090946?s=20
https://www.spa.gov.sa/2047983

