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التربوية والنفسيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 0202كانون الثاني  ، 1المجلد  ، 1العدد   

 

 

 الذكاء االصطناعي مدخل إلثراء العلوم التربوية والنفسية 
 تعزيز مهارات المتعلمين

 
متتتتتن بتتتتتلن يبتتتتتحد الت بل تتتتتاي ال دلثتتتتت  التتتتتتي   تتتتتحي ( Intelligence Artificial)باتتتتتتي ت نلتتتتتاي التتتتت كا  ا  تتتتت نا ي     

ألن متتتتتت  المعلومتتتتتتايال كا تتتتتتد المجتتتتتتا ي التتتتتتتي ينتجت تتتتتتا الثتتتتتتوحل الحاملتتتتتت  ال دلثتتتتتت ، والتتتتتتت  امتتتتتتتادي بمتتتتتتدل  متتتتتتن الت نلتتتتتتاي التتتتتتت  

 ي المادلتتتت  والحاملتتتت  والبلولوجلتتتت ، متتتت  يتتتتح ت ا النا  تتتت   تتتتي مواكبتتتت  الت تتتتدم المعح تتتتي  تتتتي م تتتتي ال  تتتتو  النا تتتتل  بتتتتلن المجتتتتا

 .المجا ي التكنولوجل  الجدلدل كا  

والتتتت كا  ا  تتتت نا ي  تتتتو العلتتتتم التتتت ظ ل تتتتدب ةلتتتت  ت تتتتولح التتتتن م ال ايتتتتوبل  لتعمتتتت  بكنتتتتا ل  اللتتتت  ت تتتتب  كنتتتتا ل ا نيتتتتان     

ال بلتتتتتح، ي  ينتتتتت  اتتتتتدحل املتتتتت   لتتتتت  ت للتتتتتد وم اكتتتتتال العمللتتتتتاي ال حكلتتتتت  وال  نلتتتتت  ل نيتتتتتان، و حل تتتتت   متتتتت    لتتتتت   تتتتتي التنكلتتتتتح 

   وحدود النعتتتتت  ال كلتتتتت   لتتتتت  يوفتتتتتاه لتتتتتم ت بتتتتتحم ال   تتتتتو مفتتتتتا ال   تتتتت  وا يتتتتتتنتار والتتتتتحد، وا يتتتتتتنادل متتتتتن التجتتتتتاح  اليتتتتتاب
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وتن تتتتلم  ،كتتتتالتعلم ا دحاكتتتتي: لتتتت ا تت لتتتت  بتتتتحام  التتتت كا  ا  تتتت نا ي  مللتتتتاي   للتتتت   اللتتتت  الميتتتتتو  ،ا نيتتتتان وال لتتتتام بتتتتدوح 

 .والتنكلح الن دظ ،ال اكحل

و تتتتتتوح الن فتتتتتت   ،و تتتتتتوح التجحلتتتتتت  ،لن تتتتتتال تتتتتتوح ا: تتمثتتتتتت   تتتتتتي ،واتتتتتتد متتتتتتح التتتتتت كا  ا  تتتتتت نا ي بث ثتتتتتت  ي تتتتتتواح ح ليتتتتتت     

وكتتتتان لكتتتت   تتتتوح متتتتن  تتتت   األ تتتتواح يتتتتماي وحه  تيتتتتع  ةلتتتت  توجلتتتت  املتتتت  ةلتتتت    تتتتم ي متتتت  ل تتتتدحاي الع تتتت  الب تتتتحظ (.  اللتتتتا)

 .لم اكال ادحاي الدماغ وم احاي التنكلح العللا لد  ا نيان

  لمكتتتتتتن ةل ا تتتتتتت ،   نتتتتتتا  ا تمتتتتتتا  بنيتتتتتتتب   والت تتتتتتوح الميتتتتتتتمح للتتتتتت كا  ا  تتتتتتت نا ي واات امتتتتتت  مجتتتتتتا ي ال لتتتتتتتال كا تتتتتت      

تتتتا، وين املتتتتت   50بتنتتتتو  التتتت كا  ا  تتتت نا ي  لتتتت   التتتت كا  ا نيتتتتاني  تتتتتي مع تتتتم المجتتتتا ي ت حلب تتتتا  تتتتي  فتتتتون % 02  ام 

متتتتتتتتن الم تتتتتتتتام المتكتتتتتتتتححل يو ال تتتتتتتتعب ، كتحجمتتتتتتتت  الل تتتتتتتتاي، وكتابتتتتتتتت  الم تتتتتتتتا ي المدحيتتتتتتتتل ، والتتتتتتتتادل % 02يتتتتتتتتتتمكن متتتتتتتتن يدا  

    تتتتتن ة تتتتتادل ت تتتتتكل  ويتتتتتا   الن تتتتت  وال تتتتت   والعلتتتتتوم،  التتتتت كا  ا  تتتتت نا ي ل تتتتتوح ةمكانلاتتتتتت  ال تتتتتا ناي، والتجتتتتتاحل،  فتتتتت

 .بيح   م  ل ، ول دو ب ك  متياحه المجا ي التي ليل ح  لل ا ومن ا المجا  التحبوظ

تتتتتتدحل  ومتتتتن  تتتتت ا المن لتتتتت  ي تتتتتبا متتتتتن الفتتتتحوحظ ة تتتتتادل التنكلتتتتتح  تتتتتي البتتتتتحام  التحبولتتتت ، و لتتتتت  بالتاكلتتتتتد  لتتتتت   مللتتتتت  ال    

كيتتتتتتا  العلتتتتتتوم لةجلتتتتتتا  ال ادمتتتتتت ، وا  تمتتتتتتام با نيتتتتتتانلاي والكنتتتتتتا اي األيايتتتتتتل  كالتعتتتتتتا ب  ،والنكتتتتتتح الن تتتتتتدظ ،وا بتتتتتتداه ،وا 

 تتتتتت  تكتتتتتون األجلتتتتتا  الجدلتتتتتدل ميتتتتتتعدل لمواكبتتتتت   تتتتت ا  ،والتتتتتت  يتتتتتته   األجلتتتتتا  للعتتتتتلا  تتتتتي  تتتتتالم م تتتتتالح تمامتتتتتا لعتتتتتالم اللتتتتتوم

 .ي لعالم ال دالم  د ال ظ تحيم  ت نلاي ال كا  ا   نا 

  كلب تهثح ت بل اي ال كا  ا   نا ي  ل  المتعلملن وم احات م؟ ،ة ن
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ولتمتتتتتتت  بالعدلتتتتتتد متتتتتتن ال  تتتتتتا   التتتتتتتي تمكتتتتتتن المتعلمتتتتتتلن  ،متتتتتتن الت نلتتتتتتاي التكنولوجلتتتتتتا الميتتتتتتت دث  التتتتتت كا  ا  تتتتتت نا ي    

وال تتتتتتدحل  لتتتتتت  التتتتتتتعلم  ،وم تتتتتاحاي اكتيتتتتتتا  المعح تتتتتت  وت بل  تتتتتا ،وم تتتتتتاحاي التنكلتتتتتتح الم تلنتتتتتت  ،متتتتتن  م تتتتتتاحاي  تتتتتت  الم تتتتتك ي

 .ال دحل  ل  التعام  م  األدواي التكنولوجل  ، ف   ن م احاي التعلم ال اتي ،والن م من التجاح  وال بحاي الياب  

وتتتتتتتلا اتتتتتدحا  ،وتيتتتتتت دم ت بل تتتتتاي وبتتتتتحام  التعلتتتتتلم ال كلتتتتت  ويتتتتتا   تعللملتتتتت  متنو تتتتت  تحا تتتتتي تتتتتتتاب  التتتتتدحو   تتتتتي المتتتتتن      

كمتتتتتتا تمتتتتتدر بتتتتتلن الوااتتتتت  ال  ل تتتتتتي وا  تحافتتتتتي  تتتتتي بل تتتتت  تعلتتتتتتم  ،كبلتتتتتحا متتتتتن التنا تتتتت  والم تتتتتاحك  الن تتتتتت    تتتتتي الواتتتتتي ننيتتتتت 

 . وتج   انتبا  المتعلم وتدلد دا علت  للتعلم ،  ل ل 

لميتتتتتت دث   تتتتتي تهكتتتتتد يلايتتتتتاي التعلتتتتتلم  تتتتتي مع تتتتتم دو  العتتتتتالم  لتتتتت  ي ملتتتتت  تو لتتتتتب العدلتتتتتد متتتتتن الت نلتتتتتاي التكنولوجلتتتتتا ا    

 ،وت تتتتتاو   تتتتت   البل تتتتت  ين تبتتتتتد  ييتتتتتلو  التتتتتتعلم متتتتتن التل تتتتتلن وال نتتتتت  ةلتتتتت   حل تتتتت  تجملتتتتت  المعلومتتتتتاي وت للل تتتتتا ،بل تتتتت  التتتتتتعلم

 .ومن ا يت  اح ةل  ا بداه وال لا 

م تتتتتتاحل التوا تتتتتت  )ولمكتتتتتتن ا  تتتتتتادل متتتتتتن ت بل تتتتتتاي التتتتتت كا  ا  تتتتتت نا ي  تتتتتتي تنملتتتتتت  الم تتتتتتاحاي ال لاتلتتتتتت  لتتتتتتد  المتعلمتتتتتتلن    

م تتتتتتاحاي ةداحل  ،م تتتتتتاحاي ا يتتتتتتت كاح الجلتتتتتتد ،م تتتتتتاحاي الدحايتتتتتت  ،الم تتتتتتاحاي ال   تتتتتتل  ،م تتتتتتاحل التوا تتتتتت  ا جتمتتتتتتا ي ،ل تتتتتتوظال

 .و ل  من     بحام  التعللم ال كل  بايت دام معالجاي ال كا  ا   نا ي ،(م احاي ايت دام التكنولوجلا ،الواي

 :من ا ،كن ايت دام ا من اب  المتعلملنولوجد العدلد من البحام  والت بل اي ال كل  التي لم

فتتتتتتا   ا  تحافتتتتتتاي الم لوبتتتتتت  لت ولل تتتتتتا ةلتتتتتت   ،التتتتتت ظ لتتتتتتتلا ةجتتتتتتحا  ميتتتتتتا فتتتتتتو ي للمتتتتتتواد الم بو تتتتتت  Layerت بلتتتتتت    وا 

 . ن اي تنا لل  بايت دام ن ام الع ماي

 .و و ت بل  ليا د  ل  ت نلد المتعلم للم احك  الن     Aurasmaت بل  يوحادما 

 .مما لجعل ا متا   لجمل  المتعلملن ،و ي ت بل اي ي ل  ا يت دام ومنتو   الم دح Augmented 4ت بل  
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 البحمجلتتتتتتاي ال كلتتتتتت  المد متتتتتت  للتعلتتتتتتلم المبتتتتتتحم  ل تتتتتتا ميتتتتتتت ب  وا تتتتتتدال   تتتتتتي تتتتتتتتلا  اتتتتتتدحا  كبلتتتتتتحا  متتتتتتن التنا للتتتتتت  بتتتتتتلن المتتتتتتتعلم 

ميتتتتا داي متنو تتتت ، وتنب تتتت  ةلتتتت  ي  ا تتتت ، والبتتتتحام ، كمتتتتا ين تتتتا تجلتتتت   تتتتن جملتتتت  تيتتتتاه ي وايتنيتتتتاحاي المتتتتتعلم، وت تتتتدم لتتتت  

وتتملتتتتد يلفتتتتا  بالبيتتتتا   و تتتتدم التع لتتتتد  تتتتي ا يتتتتت دام، ول تتتت   البتتتتحام  ال تتتتدحل  لتتتت  توللتتتتد األيتتتت ل  والميتتتتا   تل ا لتتتتا  وبا تتتتداد 

 . لح م دودل، وبدحجاي  عوب  م تلن   ي  ادحل المتعلم

تعلتتتتلم ةلتتتت  تمكتتتتلن جمتتتت  البلانتتتتاي ال تتتتامل   تتتتو  يظ متتتتن ومتتتتن المتواتتتت  ين لتتتتهدظ ايتتتتت دام ين متتتت  التتتت كا  ا  تتتت نا ي  تتتتي ال

ويتتتتتتمكن  تتتتتت   البلانتتتتتتاي متتتتتن تتبتتتتتت  ت تتتتتدم المتعلمتتتتتتلن  تتتتتي منتتتتتتا   التعلتتتتتتلم  ،مماحيتتتتتاي التعلتتتتتتلم والتتتتتتعلم تعمتتتتتت  ب تتتتتك  ي فتتتتتت 

الم تلنتتتت ، و تتتت ا بتتتتدوح  يتتتتلتلا ت تتتتولح كتتتتتالور دلنتتتتاملكي أل فتتتت  المماحيتتتتاي التعللملتتتت  المنايتتتتب  لت تتتتولح الم تتتتاحاي وال تتتتدحاي 

وبتتتتتتالت    متتتتتتن  تتتتتت   المماحيتتتتتتاي، . الم تلنتتتتتت ، و ا تتتتتت  م تتتتتتاحاي ال تتتتتتحن ال تتتتتتادظ والع تتتتتتحلن،  بتتتتتتح مجمو تتتتتت  متتتتتتن البل تتتتتتاي

يتتتتنكون اتتتتادحلن  لتتتت  حبتتتت  ت تتتتدم المتتتتتعلم باليتتتتلاااي التتتتتي  تتتتدت  ل تتتتا التتتتتعلم، ثتتتتم بنتتتتا  نمتتتتا ر لليتتتتلاااي  تتتتي ين متتتت  التتتت كا  

مثتتتتت  النفتتتتا  المتتتتتادظ  ،ي ا  تبتتتتاح العنا تتتتتح اليتتتتلاال وتوجتتتتد بالنعتتتتت  من جلتتتتاي  دلثتتتتت  تا تتتت   تتتتت ،ا  تتتت نا ي ال ا تتتت  بنتتتتتا

وبمتتتتتتحوح . يو ا  تحافتتتتتتي، األ تتتتتت ا  المتتتتتتتا ون للميتتتتتتا دل، ويدواي التتتتتتتعلم المتا تتتتتت  مثتتتتتت  المتتتتتتن   يو التكنولوجلتتتتتتا يو الكتتتتتتت 

ويتتتتوب تيتتتتتا دنا  تتتتتي ت دلتتتتتد . الواتتتتي، يتتتتتتمكننا  تتتتت   النمتتتتا ر متتتتتن ت دلتتتتتد ي فتتتت  ييتتتتتالل  التتتتتتدحل   تتتتي اليتتتتتلاااي الم تلنتتتتت 

لت يتتتتتتلن  عاللتتتتتت   حل تتتتتت  تتتتتتتدحل  ( مثتتتتتت  متتتتتتدل  متتتتتتن التكنولوجلتتتتتتا والمعلمتتتتتتلن والبل تتتتتت )لمكتتتتتتن تعتتتتتتدل  العوامتتتتتت  اليتتتتتتلاال   كلتتتتتتب

 .وك  ينواه المعاحب ،معلن ، وت دلم حه  لميا دل ال     ل  اكتيا  م احاي ال حن ال ادظ والع حلن
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ABSTRACT 

     This research aimed to now the dimensions of self-motivation towards learning the Arabic language 

to the prep stage students and its relationship to the syntactic misconceptions among for them. The study 

followed the experimental approach using a semi-experimental, two-group design, The study sample 

formed by (30) famle prep pupils at second prep in “Al Zahraa” Joint Prep School, Assuit Educational 

administration, Assuit Governorate who have syntactic misconceptions, and (30) famle prep pupils who 

don't have syntactic misconceptions at the same school .   

     The researcher were designed materials and tools including: A list of appropriate self-motivation 

dimensions for second grade middle school students it reached (5) main dimensions and  (33) sub 

dimensions, A list  of syntactic concepts Suitable for second grade middle school students, A diagnostic 

test to find out misunderstanding for second grade middle school students, and Motivation-self scale for 

second grade middle school students. 

By applying these materials and tools, the results lead to syntactic misconceptions negative effect Arabic 

self-motivation for girls; the search results have  proved famle pupils who have syntactic misconceptions 

in syntactics have problem at Arabic self-motivation; while famle pupils who don't have syntactic 

misconceptions have a self motivated desire to learn Arabic. 

The research in accordance with these findings has made a series of recommendations and proposals. 

Key words: Self-motivation towards learning the Arabic language - The syntactic misconceptions - 

Second year middle school students. 
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 ملخصال

 هدف البحث الحالي إلى تعرف أبعاد الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية وعالقتها بالمفاهيم     

تلميذة بالصف ( 03)اتباع المنهج التجريبي باستخدام التصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين إحداهما تتكون من  وتم. النحوية الخطأ لديهم

واألخرى  ،الثاني اإلعدادي بمدرسة الزهراء اإلعدادية بنات التابعة إلدارة أسيوط التعليمية بمحافظة أسيوط ممن لديهن مفاهيم نحوية خطأ

 .س لديهن مفاهيم نحوية خطأ بالمدرسة نفسهاتلميذة ممن لي( 03)تتكون من 

قائمة بأبعاد الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية المناسبة لتالميذ الصف الثاني : وتم إعداد مجموعة من األدوات والمواد شملت    

واختبار تشخيصي للوقوف  ،حليل المحتوىوأخرى بالمفاهيم النحوية الناتجة عن ت ،بعًدا فرعيًا( 00)و ،أبعاد رئيسة( 1)اإلعدادي بلغت 

 ،وقائمة بالمفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،على المفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 .ومقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية

ة لدى وبتطبيق تلك المواد واألدوات تم التوصل إلى أن للمفاهيم النحوية الخطأ تأثيًرا سلبيًا على الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربي      

عاد التلميذات؛ حيث أثبتت نتائج البحث أن التلميذات الالتي لديهن فهم خطأ في المفاهيم النحوية المستهدفة بالبحث لديهن ضعف في أب

بينما التلميذات الالتي ليس لديهن فهم خطأ للمفاهيم النحوية يمتلكن دافعية ذاتية ورغبة قوية نحو تعلم  ،الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية

 . وقد قدم البحث وفقا لهذه النتائج مجموعة من التوصيات والمقترحات. اللغة العربية

 .تالميذ المرحلة اإلعدادية ،المفاهيم النحوية الخطأ ،ة نحو تعلم اللغة العربيةالدافعية الذاتي :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

فهىي الىرابا الىذي يجمىر أفىراد  ،ووسىيلة للتواصىل ونقىل الثقافىات ،وهىى رمىز للودىود العربىي ،اللغة العربية من اللغات المهمة منذ القدم    

وذلىك عنىدما نىزل القىرلن الكىريم بهىا؛ لىذلك ودى  الحفىا  عليهىىا  ،وقىد حظيىت اللغىة العربيىة بشىرف إلهىي ع تنايعهىا فيىه أيىة لغىىة. المجتمىر

 .ودراسة فنونها وقواعدها لضمان سالمتها وقوتها

وع يمكىن أن يىتم ذلىك  ،ولكي يكون تعلمها هادفًا يج  أن يصل إلى تغيير في أداء المتعلم ،واللغة أداة ضرورية من أدوات التعليم والتعلم    

فالدافعيىة مىن أهىم العوامىل التىي تسىهم فىي نجىاا عمليىة الىتعلم عامىةً وتعلىم اللغىة العربيىة  ،إع إذا كان لدى المتعلمين دوافر قوية نحىو تعلمهىا

 .خاصةً 

نجىاا العمليىة التعليميىة بأكملهىا؛ ذلىك كىون فهىم دوافىر المىتعلم وحاداتىه والعمىل علىى شىحذها ورفىر  فالدافعية شرط أساسي يتوقف عليه     

عبىد )واستثارة القدرات لتحصيل المعارف واكتسىا  المهىارات وتكىوين اعتجاهىات ،مستواها هو الطريق األول لضبا السلوكيات وتوديهها

 ()*(.97 ,6352,الاله

وأن أفضىل المواقىف التعليميىة هىى التىي تعمىل علىى تكىوين  ،أن الدافعية للتعلم مهمة في العمليىة التعليميىة (844 ,6330,ييتون(ويرى       

 .وأن يوفر لهم في الدروس المختلفة خبرات تشبر حاداتهم ورغباتهم ،والتي تتطل  من المعلم العمل على استثارتها ،دوافر المتعلمين

فالدافر للتعلم يحمس  ،وهذا قد يؤثر بشكل واضح على إتقان المهارات اللغوية بشكل عام ،في مدارسنا وغيا  الدافعية هو ما نفتقر إليه       

فهىو يىدفعهم إلىى اعنتبىاه للموقىف التعليمىي واإلقبىال  ،ويسهم في المحافظة على مستويات أداء مرتفعة للمتعلمين دون مراقبة خارديىة ،للعمل

فهىي  ،ويشير ذلىك إلىى أن الىدافر للىتعلم يتىأثر بأسىالي  التعلىيم التىي يتبعهىا المعلىم ،التعلم والتحصيل حتى يتحقق ،عليه بنشاط واعستمرار فيه

ينبغىىي أن يسىىعى المعلىىم إلىىى تحفيىىزه اعتمىىاًدا علىىى أحاسيسىىه  ،والتلميىىذ الىىذى ع يبىىدي رغبىىة فىىي درس مىىا ،تىىؤثر فىىي سىىلوم التلميىىذ وتشىىكله

 (.97 ,6355 ,؛ رد 8 ,6351,فتح هللا)فهو يحتاج إلى استثارة دوافعه ،ومشاعره

 

التي هدفت إلى تنمية الدافعية الداخلية والتعلم إلتقان اللغة ( 6331)دراسة بدوي: منها ،ونظًرا ألهمية الدافعية فقد تناولتها عدة دراسات 

التي توصلت نتائجها إلى أثر التعلم المتماذج في دافعية ( 6355)ابن حمد ودراسة ،العربية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 ودراسة  ،الطال  لتعلم اللغة العربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذكر اعسم األخيىر ثىم السىنة  American Psycholoical Association( APA)يتم التوثيق تبًعا لتوثيق دمعية علم النفس األمريكية  )*(

 .وتفاصيل كل مردر مثبتة في قائمة المرادر ،والصفحة

(Badria, 2014 )التي أوصت بأن يقوم المعلمون بتعزيز ودعم الدافعيىة عىن طريىق اسىتخدام إسىتراتيجيات مختلفىة فىي الفصىل المدرسىي، 

وكىذلك دراسىة  ،التي هدفت إلى تعرف دافعية تعلم اللغىة العربيىة لىدى الطىال  النىاطقين بغيرهىا( 6358)ر ودراسة الخوالدة والجراا والربي

التي هدفت إلى تعرف نموذج ياهوريك في إكسا  مهارتي اعستماع والمحادثة في ضوء الدافعيىة نحىو تعلىم اللغىة العربيىة ( 6351)وساس 

 . لدى طلبة الصف السابر األساسي في األردن

م وبناًء على نتائج الدراسىات السىابقة يمكىن القىول إن الدافعيىة الذاتيىة لىدى التالميىذ ع غنىى عنهىا فىي تعلىم اللغىة العربيىة وييىادة تحصىيله     

 .فبدونها ع يتم التعلم بشكل صحيح ،الدراسي واألكاديمي

 ،ولديهم بعى  األخطىاء فىي المفىاهيم النحويىة التىي يدرسىونهاوع يمكن التصور بأن هنام متعلمين قادرين على اعستعمال السليم للغة        

 ,محمىود)وبالتالي فإن تعلم المفاهيم والقواعد النحوية بأسالي  تساعد على الفهم الصحيح يمثل ضرورة أساسية في تعلىيم وتعلىم اللغىة العربيىة

6331, 13 .) 

ألنها تعد اللبنة األساسية في تعلم النحو واستيعابه؛ ذ المرحلة اإلعدادية خاصةً؛ ويعد تعليم المفاهيم النحوية مهًما للمتعلمين عامةً ولتالمي    

ودراستها تمثل مؤشرا عكتسا  اللغة واستخدامها  ،حيث إن المفاهيم النحوية تسهم في تنظيم الخبرة المعرفية وبناء المناهج الدراسية

 (.52  ,6331 ,عبد الحافظ)استخداما سليما 

وأشىارت نتىائج  ،فقد تناولها الباحثــــون بالبحث والدراسىة ،ونظًرا لما للمفاهيم النحوية من أهمية كبيرة في تكوين البنية األساسية في اللغة   

 ،العلميىة السىليمةتتعىار  مىر التصىورات  هذه الدراسات إلى أن المتعلم يأتي إلىى الصىف وبحويتىه أفكــــىـار ومــفاهيــــىـم خطــــــــــــــــىـأ

التي هدفت إلى تعىديل التصىورات البديلىة عىن بعى  المفىاهيم النحويىة لىدى طىال  الصىف الثىاني المتوسىا ( 6356)ومنها دراسة الزهراني

 التىي هىدفت إلىى قيىاس أثىر األنمىوذج الىواقعي فىي تعىديل( 6350)ودراسىة القاسىم ،باستخدام إستراتيجية مقترحة قائمة على التغير المفهومي

التىي كشىفت عىن فاعليىة إسىتراتيجية مقترحىة فىي ( 6358)ودراسىة فىرج ،الفهم الخاطئ للمفاهيم النحوية لدى طىال  الصىف األول المتوسىا

التىي أكىدت فاعليىة ( 6359" )أبو الخير"ودراسة  ،تصوي  التصورات البديلة للمفاهيم النحوية لدى طال  الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 ،البنىىائي فىىي تصىىوي  التصىىورات البديلىىة فىىي القواعىىد النحويىىة لىىدى تالميىىذ الصىىف األول األيهىىري وتنميىىة اتجاهىىاتهم نحوهىىا نمىىوذج بىىايبي

التي هدفت إلى تعرف فاعلية نمىوذج الىتعلم البنىائي وإسىتراتيجية التىدريس التبىادلي فىي تعىديل التصىورات الخطىأ ( 6354)ودراسة عبد العال

 .ة مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف السادس اعبتدائيفي المفاهيم النحوية وتنمي
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إلى أن المتعلم يأتي إلى الصف وبحويته أفكـــــار ومــفاهيـــــم خطــــــــــــــــىـأ تتعىار  مىر التصىورات وقد أشارت هذه الدراسات         

وياُلحىظ علىيهم كثىرة األخطىاء فىي  ،ذ يشىتكون مىن دفىاف النحىو؛ حيىث يىرى أن التالميى(6337,56)ويؤكىد ذلىك الجىوراني ،العلمية السىليمة

 . المفاهيم النحوية وعدم قدرتهم على الضبا السليم للغة

وفهمىه بطريقىة سىليمة تسىاعد المتعلمىين فىي فهىم اللغىة  ،وإعادة تحديده فىي إطىار نظىرة شىاملة ،ولذلك ع بد من مرادعة المفهوم النحوي     

وتنظىىىىىيم المعرفىىىىىة فىىىىىي صىىىىىورة ذات  ،والقىىىىىدرة علىىىىىى التفسىىىىىير والتحليىىىىىل وإدرام العالقىىىىىات والمقارنىىىىىة ،العربيىىىىىة وإدرام ضىىىىىوابطها

 (.75 ,6358 ,؛ فرج20 ,6350,فلكاوي)معنى

وتكىون غيىر متفقىة مىر المعىاني السىليمة التىى يقرهىا  ،وتعرف المفاهيم الخطىأ بأنهىا تلىك األطىر البديلىة للمفىاهيم التىي تتكىون لىدى المىتعلم     

 ( . 557 ,6337 ,ومحمود ،عطيو)ويتشبث بها المتعلم حيث تعطيه بع  التفسيرات التي تبدو منطقية بالنسبة له ،العلماء

يعنىي أنىه يىأتي إلىى المدرسىة وهىذا  ،وينشأ الفهم الخطأ لبع  المفاهيم النحوية من خالل تفاعل الفرد مر بيئته الطبيعية ومصىادر أخىرى     

وذلىك مىن خىالل تشخيصىها فىي وقىت مبكىر باسىتخدام  ،التي ينعكس أثرها السلبي على التلميذ إذا لم يىتم عالدهىا ،ولديه بع  المفاهيم الخطأ

 . األسالي  واإلستراتيجيات المناسبة لذلك

بل تكمن خطورتها في أنهىا تظىل  ،وكونها من عدة مصادر فحس  والخطورة ع تكمن في ودود المفاهيم الخطأ التي تشكلت لدى المتعلم     

 (. 65 ,6351,وسلطان ،طه)مودودة في أذهان المتعلمين وفكرهم لفترات يمنية طويلة إذا لم يتم تعديلها

 ،ذهىان المتعلمىينقام البىاحثون بعىدة محىاوعت لمعرفىة صىورة المفىاهيم فىي أ ،ونظرا ألهمية المفاهيم وضرورة تعلمها بطريقة صحيحة      

والبيىاري  ،(6334)وغىزال وييىدان ،(6331)محمىود: ومنهىا دراسىة ،وقد أ هرت النتائج التأثير السىلبي للمفىاهيم الخطىأ علىى فاعليىة الىتعلم

 (.6351)وطه وسلطان ،(6358)والغمري ،(6356)وعبد الوارث وسعيد  ،(6356)

لذا فقد هدف البحث الحالي إلى الكشف عن المفاهيم النحوية الخطأ لدى التالميذ في المرحلة اإلعدادية والكشىف عىن عالقىة تلىك المفىاهيم      

 .بالدافعية نحو تعلم اللغة العربية لدى التالميذ

  :  مشكلة البحث

إع أنىه مىن المالحىظ ضىعف أبعادهىا لىدى المتعلمىين فىي المراحىل  ،عىددةعلى الرغم من أهميىة الدافعيىة الذاتيىة نحىو الىتعلم وو ائفهىا المت     

ولىديهم  ،بينما الغالبية العظمى منهم غير مكترث باإلنجاي في الدراسىة ،التعليمية المختلفة؛ فالقليل من المتعلمين من يهتم بالدراسة والتحصيل

 .تشتت في اعنتباه في أثناء عملية التعلم
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أن البحىث عىن القىوى الدافعىة التىي تظهىر سىلوم المىتعلم وتودهىه أمىر بىالل األهميىة بالنسىبة لعمليتىي الىتعلم ( 65 ,6356)وترى السليم       

أو  ،سىواء فىي تحصىيل المعلومىات ،وتعد الدافعية شرطًا أساسيًا يتوقف عليه تحقيق األهىداف التعليميىة فىي مجىاعت الىتعلم المتعىددة ،والتعليم

 . رات والمفاهيمأو في تكوين المها ،القيم

 ،(6353)ودراسىة العنىزي  ،(6331)ومنهىا دراسىة بىدوي  ،وقد أشارت الدراسات إلى أن الدافعية شرط رئيس لنجاا العملية التعليميىة      

وقد أكدت نتائج هذه الدراسىات ودىود ضىعف لىدى التالميىذ  ،(6352)ودراسة عبد الاله  ،(6356)ودراسة السليم  ،(6355)ودراسة رد  

 .أبعاد الدافعية الذاتية نحو التعلم في

تلميىذة مىن تلميىذات ( 51)مكون من تسىر عبىارات علىى  ،قامت الباحثة بتطبيق مقياس ألبعاد الدافعية الذاتية ،وللتأكد من ودود المشكلة      

وأسىفرت نتىائج  ،الصف الثاني اإلعدادي بمدرسىة منفلىوط اإلعداديىة بنىات؛ وذلىك لمعرفىة مسىتوى دافعيىة التلميىذات نحىو تعلىم اللغىة العربيىة

وع تهتممن  ،نصرفن عن تعلمها وع تقبلن عليهاوأنهن ي ،تطبيق المقياس عن أن التلميذات لديهن انخفا  في الدافعية نحو تعلم اللغة العربية

وقىد  ،وقد أكد ذلك أيضا معلمو اللغة العربيىة الىذين يقومىون بالتىدريس لهىؤعء التلميىذات ،بتحصيل دردات عالية فيها وتنفرن منها باستمرار

 :داءت نتائج تطبيق المقياس كالتالي

 .تاع بمادة اللغة العربيةمن التلميذات لديهن ضعف في بعد اعستم%( 22.9)نسبة  -

 .من التلميذات لديهن ضعف في بعد الشعور بقيمة اللغة العربية%( 22.9)نسبة  -

 .من التلميذات لديهن ضعف في بعد اعتجاه نحو مادة اللغة العربية%( 10.0)نسبة  -

وهىي  ،المران والممارسة؛ حتى يتم تحقيق الغايىة منىهوالنحو من أهم فروع اللغة العربية التي يج  اعهتمام بها؛ حيث يحتاج للكثير من      

ومىن ثىم فىإن تكىوين المفىاهيم  ،والمفىاهيم النحويىة تعىد المؤشىرات األساسىية عكتسىا  أي معرفىة لغويىة. ضبا الكالم وصحة النطق واإلفهام

 (.87 ,6331,؛ محمود6332,501,موسويال)النحوية بصورة صحيحة يمثل اللبنة األساسية في اكتسا  اللغة واستخدامها استخداماً سليما

وبالتىالي  ،وقد يردر بع  الضعف في استخدام القواعد النحوية بطريقة صحيحة إلى الخطىأ فىي اكتسىا  المفىاهيم النحويىة لىدى التالميىذ     

الضىعف بشىأن هىذه المىادة فىي  واسىتبد ،ولذلك وصل الحال بأبنائنا إلى شبه معاناة فىي اسىتخدام القواعىد النحويىة فىي الكىالم ،صعوبة التطبيق

 (.8 ,6337 ،الكخن وهنية)بل إنها تتسب  في كراهيتهم للغة العربية بجملتها ،التالميذ ولم يعودوا يحفلون بأمرها

حيث يودد بع  األخطاء في المفاهيم  ،بصورة سليمة في فهمهاوعلى الرغم من أهمية المفاهيم النحوية إع أن الطال  يجدون صعوبة      

وأبىىي الخيىىر  ،(6358)وفىىرج  ،(6350)والقاسىىم  ،(6356)والزهرانىىي  ،(6331)محمىىود: دراسىىةنتىىائج  وهىىذا مىىا أكدتىىه ،نحويىىة لىىديهمال

(6359 .) 
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قامىت الباحثىة بىإدراء دراسىة اسىتطالعية لتحديىد بعى  دوانى  الظىاهرة المىراد دراسىتها  ،وبعد اعطالع علىى نتىائج الدراسىات السىابقة     

مكىون مىن  ،والخاصة بالفهم الخطأ للمفاهيم النحوية لدى التالميذ؛ حيث قامت الباحثة بتطبيق اختبار تشخيصي مىن نمىا اعختيىار مىن متعىدد

والجزء الثالىث خىاص بالمصىدر المكىون  ،ء الثاني خاص بتعريف هذا المفهوموالجز ،الجزء األول خاص بفهم المفهوم النحوي: ثالثة أدزاء

 .لهذا المفهوم

وتىم تطبيىق اعختبىار علىى المجموعىة نفسىها مىن تلميىذات الصىف الثىاني  ،(الخبىر –العطىف –نائى  الفاعىل)وتمثلت المفاهيم النحوية فىي      

 :وأسفرت النتائج عما يلي ،تلميذة( 51)البالل عددها  ،اإلعدادي بمدرسة منفلوط اإلعدادية بنات

 .لمفهوم نائ  الفاعل%( 23)خطأ التلميذات في التعريف والفهم والمصدر في المفاهيم النحوية بنسبة

 .لمفهوم العطف%( 10,0)خطأ التلميذات في التعريف والفهم والمصدر في المفاهيم النحوية بنسبة

 .لمفهوم الخبر%( 82,2)المفاهيم النحوية بنسبةخطأ التلميذات في التعريف والفهم والمصدر في 

 .وتعد هذه النس  نسبًا كبيرة معبرة عن ودود المشكلة لدى التالميذ

تحىددت مشىكلة البحىث فىي ضىعف أبعىاد الدافعيىة الذاتيىة  ،وبمرادعىة الدراسىات السىابقة ،وفي ضوء النتائج السابقة لالختبار التشخيصىي     

 .فاهيم النحوية لدى تلميذات الصف الثاني اإلعداديوودود فهم الخطأ في بع  الم

  :أسئلة البحث

 ما أبعاد الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟ .5

 ما المفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟ .6

 العربية والمفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟ما العالقة بين الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة  .0

 :مصطلحات البحث

 : الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية

رغبة داخليىة نابعىة مىن تلميىذات الصىف الثىاني اإلعىدادي ذاتهىن نحىو تعلىم اللغىة العربيىة وتحقيىق : "تعرف الدافعية الذاتية إجرائيا بأنها    

 ". وتقاس إدرائيا بالدردة التي تحصل عليها التلميذة في المقياس المعد لذلك ،والشعور بمتعة في تعلمها ،مرتفر فيهامستوى 

 : المفاهيم النحوية الخطأ

مجموعىة مىن التصىورات والتخىيالت الخاطئىة التىي تكونىت لىدى تلميىذات الصىف الثىاني  :المفاهيم النحوية الخطأ إجرائيا بأنها تعرف      

 .وتعيق التعلم الالحق ،وتحتفظ بها التلميذات لفترة يمنية طويلة ،اإلعدادي تجاه المفاهيم النحوية مخالفة لقواعد اللغة السليمة
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 : هدف البحث الحالي إلى: أهداف البحث

 تعلم اللغة العربية لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي تعرف الدافعية الذاتية نحو. 

 تعرف المفاهيم النحوية الخطأ لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي. 

 تعرف العالقة بين الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية والمفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي. 

 : لبحث الحالي فيما يلىتتمثل أهمية ا: أهمية البحث

والمفىاهيم النحويىة  ،قد يفيد البحث الحالي في تقديم إطار نظري عن أبعاد الدافعية الذاتيىة نحىو اللغىة العربيىة وسىبل تنميتهىا: األهمية النظرية

 .وكيفية عالدها ،تعريفها ،الخطأ

 :قد يفيد البحث الحالي كاًل من: األهمية التطبيقية

 .والكشف عن المفاهيم النحوية الخطأ لديهن ،خالل تعرف أبعاد الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية المناسبة لهموذلك من : التلميذات

 . توديه نظرهم إلى عالقة الدافعية نحو التعلم بالمفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذهم: المعلمين

وكىذلك اختبىار تشخيصىي للمفىاهيم  ،وأخرى بالمفاهيم النحوية الخطأ لىديهم ،للتالميذإمدادهم بقائمة بأبعاد الدافعية المناسبة : واضعي المناهج

 . ويمكن اإلفادة من هذه األدوات عند وضر المناهج وتطويرها ،النحوية والخطأ ومقياس للدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية

ن؛ إلدراء المزيد من الدراسىات فىي الدافعيىة الذاتيىة نحىو تعلىم اللغىة العربيىة قد تفتح هذه الدراسة مجاعت بحثية دديدة أمام الباحثي: الباحثين

 .والمفاهيم النحوية الخطأ لدى المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة

 :يقتصر البحث الحالي على المحددات التالية: محددات البحث

 (23 )إلعدادية بنات بمحافظة أسيوطتلميذة من تلميذات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الزهراء ا. 

 بعًدا فرعيًا( 00)و ،أبعاد رئيسة( 1)بلغت  ،أبعاد الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية المناسبة لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي. 

  مفاهيم رئيسة( 7)بع  المفاهيم النحوية الخطأ لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي بلغت. 

 :منهج البحث

 .تم استخدام المنهج التجريبي والتصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين عند تطبيق أدوات البحث على التالميذ ألغرا  البحث الحالي    

 :تطل  البحث إعداد واستخدام األدوات والمواد اآلتية: أدوات البحث ومواده

 عداديقائمة بأبعاد الدافعية الذاتية المناسبة لتلميذات الصف الثاني اإل. 

 قائمة بالمفاهيم النحوية الناتجة عن تحليل محتوى كت  الصف السادس والصفين األول والثاني اإلعدادي . 

 اختبار تشخيصي للوقوف على المفاهيم النحوية الخطأ لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي . 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 01 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

  عن اعختبار التشخيصيقائمة بالمفاهيم النحوية الخطأ لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي ناتجة. 

 مقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي. 

 

 اإلطار النظري للبحث

 الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية: المحور األول

 :تعريف الدافعية الذاتية نحو التعلم: أوال

فكلما كان الدافر لدى المتعلم قويًا تحقق الىتعلم المرغىو   ،لكي يكون التعلم نادًحا ع بد من توافر دوافر لدى المتعلمين إلتمام عملية التعلم    

 .ونجح المعلم في تحقيق أهدافه ،فيه

والذي يشير إلى كل ما يدفر " "Motivationلح واتفقوا على أنه تردمة لمصط ،وتناول العديد من علماء النفس والمربين مفهوم الدافعية    

 .وحوافز الفرد النابعة منه سواء أكانت داخلية أم خاردية ،الفرد ألداء مهمة ما

فىإذا حىدث مىا يعىو   ،الدافر بأنه قوة داخلية تحرم اإلنسان لإلتيان بسلوم معين لتحقيىق هىدف محىدد( 24 ,6333)وعرف طعيمة ومناع    

 .ويشبر الدافر الذي حركه نحو ذلك كله ،اإلنسان عن تحقيق هدفه  ل يشعر بالتوتر والضيق إلى أن ينال بغيته

 ،وتوده سلوكه العقلي نحو حىل المشىكالت التىي توادهىه ،الدافعية أنها حالة داخلية تحفز عقل الفرد( 80 ,6358)ويصف على وحموم      

والىذي يجعىل  ،وتتسىم هىذه الحالىة بالثبىات ،وتعبر عن نزعته نحو التفكير ،واتخاذ القرارات باستعمال العمليات العقلية العلياأو تقييم المواقف 

 .منها عادة عقلية لدى الفرد

شباع حادىة معينىة فتشير الدافعية إلى استعداد اإلنسان لممارسة سلوم معين أو أداء مهمة ما كنتيجة لودود حافز أو طاقة دافعة لذلك؛ إل     

وتسىتثار بعىدة عوامىل  ،ويمكن وصفها بأنها قوة داخلية تحرم سلوم الفرد وتودهه لتحقيق غاية معينة يكون الفرد في حادة إليها .لدى الفرد

 .واهتماماته ،وحاداته ،وقد تكون نابعة من الفرد نفسه؛ من ميوله ،قد تكون خاردية

حيىث تىؤدي إلىى بىذل  ،ويقصد بها رغبة المتعلم وميله إلى رفىر مسىتوى تحصىيله الدراسىي ،الدافعيةوالدافعية نحو التعلم نوع خاص من      

والتحصىيل بىأعلى مىا يسىتطير مىن دردىات علميىة وبتقىديرات ونسى   ،وقضاء الكثير مىن الوقىت المثمىر فىي عمليىة الىتعلم ،المزيد من الجهد

 (.882 ,6330 ،ييتون)ممتاية 

واعسىتمرار فىي هىذا النشىاط حتىى يتحقىق الىتعلم  ،والقيام بنشاط موده ،تعلم المتعلم إلى اعنتباه في الموقف التعليميوتوده الدافعية نحو ال    

 ،بىىل تتخىىذ صىىوًرا وأشىىكاًع بىىدردات متفاوتىىة ،وتعىىد الدافعيىىة عمليىىة متصىىلة ومتتابعىىة ع تنتهىىي بمجىىرد حصىىول الفىىرد علىىى هدفىىه ،كهىىدف
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وهذا يتطل  من المعلم تحديد الهدف وتحديد الدافر الىذي يىدفر المتعلمىين نحىو إتقىان  ،عين نحو هدف معينوالمتعلمون غالبًا ما يكونون مدفو

 (.645 ,6331 ،محمود)التعلم 

وتحمل مسئولية  ،ميل المتعلم واستعداداته لبذل الجهد الذاتي في عملية التعلمأن الدافعية نحو التعلم هي ( 21 ,6355)وترى عبد الوها       

 .وذلك بشكل متقن وسرير ،والتخطيا المستقبلي للتعلم المستمر ،والسعي من أدل تحقيق أهداف التعلم ،التعلم

تدفعىه لبىذل الجهىد والمشىاركة فىي  ،حالة داخلية نابعة من المتعلم ذاته لتعلم اللغىة العربيىةويمكن تعريف الدافعية الذاتية نحو التعلم بأنها       

 . والشعور بمتعة في تعلمها ،التعلم بإيجابية؛ لتحقيق مستوى مرتفر في اللغة العربية عملية

 :أهمية الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية: ثانيًا

وهي شرط رئىيس ومهىم للنجىاا المدرسىي؛ حيىث تحىدد أهىداف المىتعلم مىن عمليىة الىتعلم وتمىده  ،الدافعية نحو التعلم من أهم أسس التعلم     

 .وتساعد في تحديد أوده النشاط المطلوبة لكي يتم التعلم بصورة حقيقية ،بالطاقة الاليمة لتحقيقها

 :في أنها( 6358,042)وتكمن أهمية الدافعية كما ذكر بطرس

  وتدفعه إلى التصرف بما تقتضيه الظروف والمواقف ،بنفسه وبغيرهتساعد اإلنسان على ييادة معرفته. 

 تجعل الفرد أكثر قدرة على تفسير تصرفات اآلخرين. 

 وبالتىىالي يمكىىن توديىىه سىىلوكه إلىىى ودهىىات معينىىة تىىدور فىىي إطىىار صىىالحة وصىىالح  ،تسىىاعد علىىى التنبىىؤ بالسىىلوم اإلنسىىاني إذا تىىم تعرفهىىا

 .المجتمر

   فمىثاًل فىي ميىدان التربيىة تسىاعد علىى تحفيىز دافعيىة  ،وغيرهىا ،والصىناعة ،كميىدان التربيىة والتعلىيم ،الميىادينتؤدي دوًرا مهًمىا فىي بعى

 .التالميذ نحو تعلم مثمر

 تؤدي الدوافر دوًرا رئيًسا في التوديه والعالج النفسي؛ لما لها من أهمية في تفسير استجابات األفراد وسلوكهم. 

م في عملية التعليم والتعلم؛ فالمتعلم بدون ودود دافىر للىتعلم قىد يشىرع فىي الىتعلم وهىو شىارد الىذهن طىوال الوقىت وللدافعية للتعلم دور مه    

أمىا إذا كىان هنىام دافىر للىتعلم  ،ونشىاطه غيىر متجىدد ،وإن كان هنام تركيز فسيكون قصيًرا وغير دائم ،وع يركز فيما يتم تعلمه ،غير منتبه

 .     وانتباه وتواصل وتفاعل مر المعلم؛ وذلك ألنه يتعلم بودود دافر يدفعه للتعلم ويحفزه دائًما ،فإن المتعلم يشرع في التعلم بنشاط وتركيز دائم

فهىى تعمىل علىى تحفيىز وتنميىة  ،ى نحىو فعىالكما تعد الدافعية نحو التعلم وسيلة يمكن اسىتخدامها فىي تحقيىق إنجىايات تعليميىة معينىة على     

 ,Tuckmam)فىال تعلىم بىدونها ،لىذا فالىدوافر لهىا أثىر كبيىر فىي عمليىة الىتعلم ،وتحىثهم علىى المثىابرة والعمىل بشىكل نشىا ،ميىول المتعلمىين

Kennedy, 2009,16) . 

 :ويمكن تحديد أهمية الدافعية نحو تعلم اللغة العربية على النحو التالي
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 .مما يزيد من حماسه ومثابرته ،د في فهم المتعلم لمادة اللغة العربيةأنها تساع .5

 .تقلل من تشتت المتعلمين بدردة كبيرة .6

 .تساعد المتعلم على تحقيق أداء أفضل في تعلمه .0

 .تسهم في استخدام طرائق وأسالي  تجعل تعلم اللغة العربية ذا معنى .8

 .وتتيح له البحث بتعمق عن المعلومات ،أنها تجعل المتعلم محور العملية التعليمية .1

 :أسباب ضعف الدافعية الذاتية نحو التعلم لدى التالميذ: ثالثًا

إع أنه من المالحظ ضعف أبعادها لدى المتعلمين في المراحل  ،على الرغم من أهمية الدافعية الذاتية نحو التعلم وو ائفها المتعددة     

بينما الغالبية العظمى من المتعلمين غير مكترثين باإلنجاي في  ،التعليمية المختلفة؛ فالقليل من المتعلمين من يهتم بالدراسة والتحصيل

 .ولديهم تشتت واضح في اعنتباه في أثناء عملية التعلم ،الدراسة

فالمعلم يجد  ،مما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ،الدافعية نحو التعلم عند الطال   اهرة منتشرة في كثير من الصفوف الدراسيةفتدني      

 (.632 ,6354 ،أبو ييد)بع  الطال  معرضين عن الحصة الدراسية رغم ما يبذله من دهد لجذ  المتعلمين نحو درسه

 (855 ,6358 ،بطرس: )منها ،ا وقد يردر ضعف الدافعية إلى عدة أسب

 :وتتمثل في: عوامل تتعلق باألسرة -1

وبهذا يتعلم األطفال أنه ع يتوقر  ،فقد يقدر اآلباء أطفالهم تقديرا منخفًضا وينقلون إليهم مستوى طموا متدن  : التوقعات المنخفضة جًدا -

 . منهم إع القليل فيستجيبون تبًعا لذلك

وقد  ،كما لو أن تعلمه ليس من شأنهم ،ينشغل اآلباء بشئونهم الخاصة فال يعيرون اهتماًما بعمل الطال  في المدرسةفقد : عدم االهتمام -

 .يكون اآلباء مهتمين بالتحصيل إع أنهم غير مهتمين بالعملية التي تؤدي إلى ذلك

وذلك يولد لدى  ،يعتبر دزًءا من الحياة اليومية في بيوتهم واعنضباط ع ،ع يضر اآلباء المتسيبون في التربية حدوًدا ألطفالهم :التسيب -

 .الطال  شعوًرا بعدم األمن مما يخف  من دافعيته للتحصيل

 :وتتمثل في: عوامل تعود للتلميذ نفسه -6

 .وكذلك عدم اهتمام الطال  بالتعليم وعدم وضوا ميوله وخططه المستقبلية ،تدني تقدير الذات -

 .الناضجة ليقلدها الطال  ويستعين بها غيا  النماذج الحية -

 .عدم إشباع بع  الحادات األساسية لدى الطال  -
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فإذا كانت  ،يعتمد دو المدرسة على مزيج من العوامل المرتبطة بالكادر اإلداري والتعليمي: أسباب تتعلق بالجو المدرسي غير المناسب -3

باإلضافة إلى اكتظا  الصفوف بأعداد هائلة من  ،المدرسة يصبح أقر  إلى اإلنجايالروا المعنوية للعاملين في المدرسة مرتفعة فإن دو 

 .وصغر حجم الفصل ،الطلبة

 :أسباب تتعلق بالمعلم -4

 .دمود ودفاف غرفة الصف سواء بالنسبة للمظهر العام أم بالنسبة إلدارة المعلم للصف -

 .بينه وبين الطلبةوغيا  التفاعل الحيوي  ،وسلبيته ،دمود المعلم في الحصة -

 .وغالبا ما يكون أسلو  التلقين والحفظ ،وتعليمهم بأسلو  واحد فقا ،إهمال بع  المعلمين أسالي  تعلم الطلبة المتباينة -

 .مما يؤدي إلى تدني درداتهم ،استخدام الدردات كأسلو  للعقا  -

 .استخدام أنواع قاسية من العقا  كالضر  الشديد -

منها ما  ،عر  السابق يمكن القول إن هنام عوامل متعددة وراء ضعف التالميذ في أبعاد الدافعية الذاتية لدى المتعلمومن خالل ال      

وأولى خطوات تنمية الدافعية لدى المتعلمين  ،وما يتصل بالبيئة من حوله سواء أكانت في األسرة أم في المدرسة ،يتصل بالمتعلم نفسه

عمل على التغل  عليها؛ حتى ع تمثل عقبة أمام المعلم في تنمية الدافعية التي يمثل ودودها عنصًرا مهًما من تعرف هذه العوامل ديًدا وال

 .عناصر العملية التعليمية

 :المعلم وتنمية الدافعية الذاتية نحو التعلم: رابًعا

لوكياتهم وتوديههىا فىي اعتجىاه المرغىو  أكثىر مىن أي وله دور مهم في تعديل س ،المعلم عامل رئيس في تفاعل المتعلمين بالبيئة الصفية    

ونظىىًرا ألهميىىة الدافعيىىة نحىىو الىىتعلم يجىى  علىىى المعلمىىين اعهتمىىام بإثىىارة الدافعيىىة لىىدى المتعلمىىين؛ لتحقيىىق األهىىداف التعليميىىة  ،شىىخآ لخىىر

 .والوصول إلى اإلنجاي األكاديمي المطلو 

اللغة العربية أن يغرس في نفوس تالميذه حى  اللغىة العربيىة حتىي يتمكنىوا مىن قواعىدها أن من أدوار معلم ( 52, 6331)وذكرت حلمي     

والتىي  ،فمن وادبىه أن يجعىل تالميىذه يحبىون اللغىة ويىدينون لهىا بىالوعء؛ اعتىزاًيا مىنهم بهىا وربطًىا بمقدسىاتها وفهًمىا لقواعىدها ،نطقًا وكتابة

 .يانًابدونها ع يستطيعون أن يقيموا لسانًا أو يظهروا ب

التنويىر فىي اسىتخدام الوسىائل التعليميىة المختلفىة التىي : ومىن أهمهىا ،فعلى المعلم أن يقوم ببع  األدوار إلثارة دافعية المتعلمين وتنميتها     

اتيجيات والحرص في التدريس على أن يعىي دميىر المتعلمىين المعىارف المىراد تعلمهىا باسىتخدام إسىتر ،تراعي الفرو  الفردية بين المتعلمين

 ،باإلضىافة إلىى تهيئىة بيئىة تعلىم تعاونيىة تسىهم فىي إثىارة دافعيىة المتعلمىين ،والتأكد من ذلك باألسىالي  التقويميىة المتنوعىة ،التدريس المالئمة

 .مر تقديم التغذية الرادعة المناسبة ،وتكليفهم بوادبات منزلية متنوعة بحيث يقدم لكل مجموعة من المتعلمين ما يناسبها
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 :أنه يمكن تنمية الدافعية نحو التعلم من خالل قيام المعلم بـــ( 540 ,6334)وذكر العتوم ولخرون    

فارتبىىاط المىىىادة بحيىىاة الطلبىىة وطموحىىىاتهم يجعلهىىم ينىىدفعون عسىىىتعمال : ربططا المططواد الدراسطططية بحاجططات الطلبططة الحاليطططة والمسططتقبلية -

 .ندفاع الذاتي نحو تعلمهاإستراتيجيات فعالة في معالجة المعلومات واع

فمىن األفضىل أن  ،وإذا لىم يىرتبا بميىولهم يكىون لليًىا ،التعلم المبني علىى ميىول الطلبىة يكىون ذا معنىى: استثمار اهتمامات الطلبة وميولهم -

 .يربا المعلم التعلم الصفي باألشياء التي يح  الطلبة معرفتها

ورغبىة كبيىرة فىي تعلىم  ،عنىدما يظهىر المعلىم اهتمامىه الخىاص بالمىادة الدراسىية التىي يدرسىها: إظهار اهتماًما ومياًل نحو المادة الدراسية -

 .فإنه يشكل بذلك قدوة لطالبه ويرفر من دافعيتهم الذاتية للتعلم ،المزيد عنها

طالبه أن يعبر عن مدى اعتقاده يستطير المعلم من خالل الرسائل التي ينقلها ل: إشعار الطلبة بأنه يؤمن بقدرتهم على التعلم ورغبتهم فيه -

 .ويذكرهم بها في كل نشاط وعلى مدار العام ،فيستطير معلم اللغة العربية أن يقول لطالبه مثال أنتم علماء ومتميزون ،بقدراتهم ورغباتهم

وهىي  ،تبنىي أهىداف أدائيىة فحث الطلبة على الدراسة من أدىل التحصىيل يشىجعهم علىى: توجيه انتباه الطلبة دائًما نحو األهداف التعليمية -

فإننىا نودىه اهتمىامهم إلىى  ،لكن عندما نوضح لهم كيف أن المادة الدراسية ستكون مفيىدة لهىم فىي المسىتقبل ،أهداف ع تنمي رغبتهم في التعلم

 .وهي أهداف توده دهودهم نحو الفهم الحقيقي وإتقان المادة الدراسية ،األهداف التعليمية

 ،فىال شىك أن مىدا المعلىم لطالبىه سىيكون لىه األثىر نفسىه علىى تعلىم الطىال : عمال أخطائهم وفشلهم بشطكل بنطا تشجيع الطالب على است -

ويضىعون ألنفسىهم  ،ويعظم مواقف نجاحهم فإنهم يتودهون نحىو األداء النىادح والدافعيىة للىتعلم ،فعندما يقلل المعلم من تركيزه على أخطائهم

 .دائيةأهدافا تعليمية أكثر من األهداف األ

 :المفاهيم النحوية الخطأ: المحور الثاني

 تعريف المفاهيم النحوية الخطأ: أوال

والمفاهيم النحوية تعد اللبنة األساسية في تعلم النحو واسىتيعابه؛ لىذا فىإن اكتسىا  المتعلمىين لهىذه المفىاهيم بصىورة  ،النحو هو ميزان اللغة    

إع أن بعىى   .وكتابىىة ،وقىراءة ،وتحىىدث ،صىحيحة يعىىد أمىرا ضىىروريا ومهمىا فىىي تمكىنهم مىىن ضىبا اللغىىة فىي فنونهىىا المتعىددة مىىن اسىتماع

فتعىرف بالمفىاهيم النحويىة  ،تخالف المعنى العلمىي الصىحيح لهىا ،فية أفكارا ومعتقدات حول بع  المفاهيمالمتعلمين يحملون في بنيتهم المعر

 .الخطأ

والتىى يتمسىك بهىا  ،وتعرف المفىاهيم النحويىة الخطىأ بأنهىا مجموعىة مىن المعىاني واألفكىار غيىر الصىحيحة تجىاه بعى  المفىاهيم النحويىة     

 ,6331 ،محمىود)على الرغم من تعارضها مر ودهة النظر اللغوية الصىحيحة  ،ا لفترات ليست قصيرةويحتفظون به ،التالميذ ويستخدمونها

14.) 
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مىا يجعلهىم يصىدرون اسىتجابات أو  ،أنهىا معلومىات غيىر دقيقىة علميىا لىدى التالميىذ عىن المفىاهيم النحويىة( 50 ,6359)ويرى أبو الخير     

 .فية الصحيحة لتلك المفاهيمأحكاما تتعار  كليا أو دزئيا مر البنية المعر

مجموعىىة مىىن التصىىورات والتخىىيالت الخاطئىىة التىىي تكونىىت لىىدى التالميىىذ تجىىاه المفىىاهيم : وتصىىف الباحثىىة المفىىاهيم النحويىىة الخطىىأ بأنهىىا    

 .وتعيق التعلم الالحق ،ويحتفظ بها التلميذ لفترة يمنية طويلة ،مخالفة لقواعد اللغة السليمة ،النحوية

 :در المفاهيم الخطأ لدى المتعلممصا: ثانيا

 ،وذلىك مىن خىالل اختيىار اإلسىتراتيجية المناسىبة ،تحديد مصادر المفىاهيم الخطىأ خطىوة مهمىة دىدا فىي تسىهيل مهمىة عىالج تلىك المفىاهيم    

أهمهىا كمىا ذكىر عطيىو  ،وتوصىلت إلىى أن المفىاهيم الخطىأ تتكىون مىن عىدة مصىادر ،وتناولت العديد من الدراسات موضوع المفىاهيم الخطىأ

 :ما يلي( 584 ,6337)ومحمود 

باإلضىافة إلىى لغىة الحيىاة اليوميىة  ،ويردر ذلك إلى طبيعة أنماط الفهم الخطىأ واكتسىا  الطىال  لهىا مىن البيئىة المحيطىة: البيئة المحيطة -1

 .والتي يسمعها الطال  ويستخدمونها ،المستخدمة

عىى  الطىىال  وتفسىىيراتهم لمعلومىىات الكتىىا  المدرسىي بصىىورة خطىىأ واقتنىىاعهم بهىىذا التفسىىير ويردىىر ذلىىك إلىىى فهىم ب: الكتطب الدراسططية -2

باإلضىافة إلىىى ودىود بعىى   ،وخاصىىة عنىدما يطلىى  المعلىم مىىن الطىال  اإلعىىداد المسىبق للموضىىوعات ،معتقىدين أن هىىذا مىا يقصىىده الكتىا 

 .األخطاء في بع  الكت 

حيىث تشىير بعى  الدراسىات إلىى انتشىار المفىاهيم  ،ادر تكوين المفاهيم الخطىأ عنىد الطىال قد يكون المعلم داخل الفصل من مص: المعلم -3

 .وذلك نتيجة عدم إلمامهم الدقيق بالمادة العلمية ،الخطأ لدى بع  المعلمين

والمعلم الذي  ،لخطأ لديهمويعالج المفاهيم ا ،ويكسبهم المعرفة ،إن المعلم محور رئيس لعملية التعليم؛ فهو من يوده الطال  ،ويمكن القول   

 .يكون لديه مفاهيم خاطئة قد تنتقل إلى طالبه

ووسائل التواصل اعدتماعي؛ مىن خىالل مىا تنشىره مىن مغالطىات لغويىة ونحويىة دورا فىي  ،كما أن لوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية     

 .لمعالجتها بقدر اإلمكان لذلك من المهم تعرف مصادر تلك التصورات ،تكوين المفاهيم اللغوية الخطأ

 :أساليب تشخيص المفاهيم النحوية الخطأ: ثالثا

 ,؛  وييتىون507 ,6330 ،وييتىون ،ييتىون: )مىا يلىي ،من أشهر األسالي  المستخدمة في تشخيآ المفاهيم النحوية الخطأ لىدى التالميىذ     

 (610 ,6350 ،؛ عطيو607 ,6338

يكشف عن المفاهيم الخطأ لدى طالبه مىن خىالل تكىرار صىدور اعسىتجابات الخطىأ عىن بعى  األسىئلة فيمكن للمعلم أن : األسئلة الشفوية -

 .والمرتبطة بهذه المفاهيم ،التي يثيرها المعلم
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ا حيث يبدأ بسؤال مفتوا ويتكلم الطالى  بحريىة؛ ويسىتنتج المعلىم مى ،وذلك بإدراء حوار بين المعلم والطال : استخدام المقابلة اإلكلينيكية -

 .لديه من مفاهيم خطأ

حيث تفيد اعختبارات التشخيصية في الكشف عن أنماط الفهم الخطأ لدى الطال  فىي المفىاهيم النحويىة وتحديىدها : االختبارات التشخيصية -

 .بدقة

 ،ات التىي تىربا بينهىاويطلى  منىه عمىل شىبكة مفاهيميىة تبىين العالقى ،وفيها يعطى التلميذ مجموعىة مىن المفىاهيم النحويىة: خرائا المفاهيم -

 .وبالتالي يتمكن المعلم من تعرف بع  األنماط من المفاهيم الخطأ لدى التلميذ

 :دور المعلم في عالج المفاهيم النحوية الخطأ: رابعا

وتحديد المفاهيم  ،عالج المفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية يتطل  من المعلم وضر خطة تتالءم مر المتعلمين وعقليتهم    

فيسىعى  ،وع بىد للفىرد أن يىتعلم مىن أخطائىه ،وأن يؤكد المعلم لطالبه أن وقوعهم فىي الخطىأ أمىر وارد ،الخطأ بدقة قبل البدء في عملية التعلم

 .بقدر اإلمكان إلى أن ينوع في طر  التدريس ويستخدم األسلو  العلمي حتى يصل بطالبه إلى المفهوم السليم

 :إلى أن من أدوار المعلم في عالج المفاهيم الخطأ(  006-000 ,6332)دنيويشير السع 

 .وتثبيتها بشكل منظم ،تمكين الطال  من استخدام المفاهيم التي تعلموها في دروس سابقة .5

 .وتقديمها والتعليق عليها ،ويعيدوا بناءها وتركيبها ،أن يحلل الطال  األفكار والمعلومات .6

 .ي  الجديدة في مواقف لغوية مختلفة عما وردت في الدرس المقررأن يستخدم الطال  التراك .0

 .عالج األخطاء على ضوء ما تعلمه الطال  في مهارات لغوية أو قواعد نحوية .8

ولكي يىتم عىالج المفىاهيم النحويىة الخطىأ لىدى تالميىذ المرحلىة اإلعداديىة بنجىاا يجى  أن تتىوافر فىي المعلىم  ،ومن خالل العر  السابق     

وأن يعىر   ،وتحديد المفاهيم الخطىأ قبىل البىدء فىي عمليىة الىتعلم ،التمكن من مقرر اللغة العربية ومفاهيم النحو: منها ،مجموعة من السمات

ويسمح  ،وأن يستخدم طر  علمية وأسالي  تدريسية تساعدهم في فهم المفهوم بصورة سليمة ،ين وعقليتهمالمفاهيم بطريقة تتالءم مر المتعلم

 والربا بين إستراتيجيات التدريس المختلفة لعالج المفاهيم الخطأ ،للمتعلمين بالتعبير عن أفكارهم بحرية حتى لو كانت خاطئة

 إجرا ات البحث

 :نحو التعلم المناسبة لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي قائمة أبعاد الدافعية الذاتية: أوال

محكًما من ( 57)على  وتم عر  القائمة في صورتها األولية ،تم إعداد قائمة بأبعاد الدافعية الذاتية المناسبة لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي

وبع  مودهي اللغة العربية ومعلميها؛ وذلك بهدف التوصل إلى القائمة في شكلها  ،المختصين في المناهج وطر  تدريس اللغة العربية
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بعًدا ( 00)و ،أبعاد رئيسة( 1)على وقد اشتملت القائمة في صورتها النهائية . واألخذ بآرائهم فيما يتعلق بالتعديل والحذف واإلضافة ،النهائي

 .فرعًيا كما بالجدول التالي

 لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي د الدافعية الذاتية نحو التعلم المناسبةوصف قائمة أبعا(: 1)لجدو

 في الصورة النهائية للقائمة

 النس  المئوية من العدد الكلي مجموع األبعاد الفرعية البعد الرئيس

 %51.6 1 طبيعة اللغة العربية

 %68.6 4 قيمة مادة اللغة العربية

 %65.6 9 المثابرة في تعلم اللغة العربية

 %54.6 2 اعستمتاع باللغة العربية

 %65.6 9 القائم بتدريس اللغة العربية

 %533 00 المجموع
       

 ،وقيمة مادة اللغة العربية ،طبيعة اللغة العربية: بعًدا فرعيًا اندردت تحت األبعاد الرئيسة( 00)وبذلك اشتملت قائمة أبعاد الدافعية الذاتية على 

فىي ( 6337)وتتفق هىذه الدراسىة مىر دراسىة شىحادة  .والقائم بتدريس اللغة العربية ،واعستمتاع باللغة العربية ،والمثابرة في تعلم اللغة العربية

 ،(ة العربيىةتعلىم اللغى)وتختلفىت عنهىا فىي بعىد  ،(واعسىتمتاع باللغىة العربيىة ،وقيمىة مىادة اللغىة العربيىة ،طبيعىة اللغىة العربيىة)األبعاد الرئيسة 

 .في بعدي المثابرة في التعلم واعستمتاع بالتعلم( 6354)وفارس ،(6359)والشربيني ،(6350)واتفقت مر دراسة كل من عبدالقادر

ما أبعاد الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية المناسبة لتلميذات الصف الثاني : "ونصه ،تمت اإلجابة عن السؤال األول للبحث وبذلك     

 "اإلعدادي؟

 :قائمة المفاهيم النحوية الالزمة لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي: ثانيا

العربية للصف السادس اعبتدائي وكتابي بالمفاهيم النحوية التي أسفرت عنها عملية تحليل مقرر النحو من كتا  اللغة  تم إعداد قائمة   

محكًما من المختصين في المناهج وطر  تدريس اللغة ( 59)وتم عر  القائمة في صورتها األولية على  ،الصفين األول والثاني اإلعدادي

واألخذ بآرائهم فيما يتعلق بالتعديل أو الحذف  ،وبع  مودهي اللغة العربية ومعلميها؛ بهدف التوصل إلى القائمة في شكلها النهائي ،العربية

 ،والكلمة وأقسامها ،والفعل وأقسامه ،والنواسخ ،المرفوعات: هي ،وقد اشتملت القائمة في صورتها النهائية على تسعة محاور. أو اإلضافة

 .مفهوما فرعيًا( 85)و ،وما رئيًسامفه( 52)تضمنت  ،واألسالي  ،والتوابر ،ومنصوبات األسماء ،اإلعرا  والبناء ،واعسم وأقسامه

 :قائمة المفاهيم النحوية الخطأ لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي: ثالثا

 :تطل  التوصل إلى المفاهيم النحوية الخطأ لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي اتباع اإلدراءات التالية

 :للوقوف على المفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي إعداد اختبار تشخيصي -أ 
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وكذلك البحوث والدراسات التي تناولت إعداد اعختبارات التشخيصية  ،تم اعطالع على بع  اعختبارات المعدة في المفاهيم الخطأ عامة

وتم إعداد اعختبار وفق  (.6354) وعبد العال  ،(6358)وفرج  ،(6350)والقاسم  ،(6356)مثل دراسة الزهراني  ،للمفاهيم الخطأ في النحو

 :الخطوات اآلتية

 حيىث هىدف اعختبىار إلىى تحديىد المفىاهيم النحويىة الخطىأ الىواردة فىي قائمىة المفىاهيم النحويىة لىدى تالميىذ الصىف  :تحديد الغرض من االختبار

 .الثاني اإلعدادي

 ختيار من متعدد بكثرة في اعختبارات؛ لما تتميز به عن غيرها فىي تقىويم دميىر األهىداف المعرفيىةتُستخدم األسئلة من نما اع: نما االختبار، 

كمىا تسىهل طريقىة اسىتخدام ورقىة اإلدابىة المنفصىلة وسىهولة  ،ويقل فيها عامىل الصىدفة أو التخمىين ،فهي مرنة يمكن أن تصاغ بطر  متعددة

 .لتشخيآ؛ لذا استخدمت هذه الدراسة نما أسئلة اعختيار من متعددونظراً لودود بدائل اختيارية غرضها ا ،تصحيحها

 صىيغت مفىردات اعختبىار التشخيصىي بحيىث تغطىي المفىاهيم النحويىة الىواردة فىي قائمىة المفىاهيم النحويىة الاليمىة : صياغة مفردات االختبطار

 .لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي

( 0)تتضىمن كىل مفىردة  ،مفردة( 12)وتم تصميم  ،(اعختيار من متعدد)هي  ،وقد تمت صياغة مفردات اعختبار من نوع واحد من األسئلة   

 .أدزاء

 .من بينها إدابة واحدة صحيحة ،يتكون من محتوى السؤال مر أربعة بدائل :الجز  األول

 .من بينها سب  واحد صحيح وبقية األسبا  خطأ ،أربعة بدائل تعبر عن سب  اعختيار :الجز  الثاني

 .أربعة بدائل يختار التلميذ أحدها ،يتكون من مصدر تكون المفهوم لدى التلميذ :الجز  الثالث

 :والجدول التالي يوضح مواصفات اعختبار التشخيصي

 الثاني اإلعدادي مواصفات االختبار التشخيصي للوقوف المفاهيم النحوية الخطأ لدى تالميذ الصف :(2)جدول

محاور 

 اعختبار

المفاهيم 

 الرئيسة
 أرقام األسئلة  المفاهيم الفرعية

مجموع 

 األسئلة 

النسبة 

 المئوية

 المرفوعات

 المبتدأ والخبر

 6 ,5 مفهوم المبتدأ

2 53.9% 

 0 مفهوم الخبر

 8 أنواع الخبر

 نائ  الفاعل
 56 مفهومه

 50 عالمة إعرابه

 النواسخ

 كان وأخواتها
 2 ,1 مفهوم كان وأخواتها

9 56.1% 
 4 ,9 أنواع خبر كان وأخواتها

 إن وأخواتها
 7 مفهوم إن وأخواتها

 55 ,53 أنواع خبر إن وأخواتها
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محاور 

 اعختبار

المفاهيم 

 الرئيسة
 أرقام األسئلة  المفاهيم الفرعية

مجموع 

 األسئلة 

النسبة 

 المئوية

 

 الفعل وأقسامه

 

من حيث 

الاليم )معموله 

 (والمتعدي

 58 الفعل الاليم

4 58.0% 

 51 الفعل المتعدي

الفعل المتعدي الذي ينص  

 ( ن وأخواتها)مفعولين 
52, 59 

الصحيح )بنيته 

 (والمعتل

 65 ,63 الفعل الصحيح وأنواعه

 57 ,54 الفعل المعتل وأنواعه

الكلمة 

 وأقسامها

أقسام الكلم 

 العربي

 66 اعسم

 60 الفعل 1.8% 0

 68 الحرف

 

 اعسم وأقسامه

النكرة 

 والمعرفة

 61 النكرة

9 56.1% 

 62 المعرفة

 الضمائر

 03 ,64 الضمير المنفصل

 05 ,69 الضمير المتصل

 67 الضمير المستتر

المعر  

 والمبني

المعر  

والمبني من 

 األسماء

 01 اإلعرا 

50 60.6% 

 00 ,06 البناء

 08 األسماء الخمسة

المعر  

والمبني من 

 األفعال

 85 ,09 ,02 المضارع المعر الفعل 

 04 الفعل المضارع المبني

 86  ,07 الفعل الماضى

 80 ,83 الفعل األمر

 88 األفعال الخمسة

 الحال المنصوبات
 81 مفهومه

0 1.8% 
 89 ,82 أنواعه

 

 التوابر

 (النعت)الصفة 
 13 مفهومها

9 56.1% 

 15 أنواعها

 العطف
 16 مفهومه

 18 ,10 حروف العطف

 التوكيد
 11 التوكيد اللفظي

 12 التوكيد المعنوي

 أسلو  الشرط األسالي 
 84 مفهومه

6 0.1% 
 87 أدوات الشرط
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 :وقد روعي عند بنا  االختبار ما يلي

   أربعة اختياراتتساوي اعختيارات تقريبا في الطول والصعوبة قدر اإلمكان وأع يقل عددها عن. 

 ارتباط اعختيارات ارتباطا وثيقا بالسؤال. 

 تغيير موضر اإلدابات الصحيحة بين المواضر األربعة وتوييعها عشوائيا مما يقلل من أثر التخمين. 

 عدم تضمين أحد األسئلة إدابة سؤال سابق له أو تال  له. 

 عدم تضمين السؤال الواحد أكثر من إدابة صحيحة وسب  صحيح. 

 عليمات االختبارت: 

ودقيقىة فإنهىا تىؤدى إلىى فهىم  ،فإذا كانت واضحة ،تُعد تعليمات اعختبار من العوامل المهمة لنجاا تطبيق اعختبار على التالميذ أفراد العينة    

وبالتىالي صىعوبة فىي  ،وإن كانت غامضة فإنها تؤدى إلى صعوبة في فهم هىدف اعختبىار ،وكيفية اإلدابة عن مفرداته ،صحيح لهدف اعختبار

التأكيىد  ،البسىاطة ،مناسىبتها لمسىتواهم ،الوضىوا)وروعى في صياغتها  ،وقد ودهت تعليمات اعختبار إلى التالميذ. اإلدابة عن بنود اعختبار

ي يسىتطير التالميىذ وبالتال ،(ويمن اعختبار ،وعدم وضر أكثر من عالمة أمام السؤال ،على أن دردة اعختبار ع تؤثر على نجاحهم لخر العام

 .كما يودت التعليمات بمثال يبين كيفية اإلدابة ،فهم كيفية اإلدابة عن اعختبار

 تم وضر الدردات على اعختبار كما يلي: تقدير الدرجات: 

 .ع يستحق دردة ولديه نما فهم خطأ –وسب  خطأ      ،إدابة خطأ –أ 

 .نما فهم خطأ ع يستحق دردة ولديه  -وسب  صحيح  ،إدابة خطأ -  

 .ع يستحق دردة ولديه نما فهم خطأ -وسب  خطأ  ،إدابة صحيحة –ج 

 .يستحق دردة ولديه نما فهم صحيح –وسب  صحيح  ،إدابة صحيحة –د 

بىن علىىى  ،وبىن ناصىىر ،(6351)والزهرانىىي  ،(6356)والزهرانىي  ،(6356)دبىىر : ويتفىق هىىذا الىنما مىىن التصىحيح مىىر دراسىة كىىل مىن     

 (.6359)والسالمية  ،(6352)

 مىدى مناسىبة مفىردات اعختبىار لمسىتوى تالميىذ  إلبىداء الىرأي حىول ،محكًمىا( 51)تم عر  الصورة األوليىة لالختبىار علىى : رتحكيم االختبا

وحىذف أو  ،ويةسالمة المفردات من ناحية الصياغة اللغو ،ومناسبة اعختبار للكشف عن المفاهيم النحوية الخطأ لديهم ،الصف الثاني اإلعدادي

 .إضافة أو تعديل مفردات اعختبار

 ،أشار بع  المحكمين إلى بع  التعديالت التي تزيد من موضوعية اعختبار ودقته وسالمته العلمية؛ منها تعديل صىياغة بعى  األسىئلة     

 .ومن ثم أصبح اعختبار معداً وصالحاً للتطبيق على المجموعة اعستطالعية ،وقد تم التعديل في لراء السادة المحكمين ،وتغيير ترتي  بعضها
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 التجربة االستطالعية لالختبار: 

تم تطبيق اعختبىار التشخيصىي علىى مجموعىة اسىتطالعية مىن تلميىذات الصىف الثىاني اإلعىدادي بمدرسىة النيىل اإلعداديىة بنىات بىإدارة أبنىو  

ممىا يىدل ( 3.94)وودىد أنىه  ،وذلك بهدف تحديد معامل ثبات اعختبار ،م تصحيح اعختبار ورصد النتائجث ،تلميذة( 61)بلل عددهن  ،التعليمية

أن دميىىر فقىىرات اعختبىار مرتبطىىة مىىر الدردىة الكليىىة لىىه وودىد  ،كمىا تىىم حسىىا  صىد  اعختبىىار ،علىى أن اعختبىىار ثابىت وصىىالح لالسىىتخدام

( 73)واتضىح أن الىزمن المناسى  لالختبىار  ،وكىذلك تىم حسىا  يمىن اعختبىار ،(3.35,3.31)ارتباطا داع دعلة إحصائية عند مستويي دعلة 

 .دقيقة

 أصبح اعختبار في صىورته النهائيىة صىالحا  ،والتجربة اعستطالعية ،بعد ضبا اعختبار في ضوء لراء المحكمين :الصورة النهائية لالختبار

 .للتطبيق على مجموعة البحث

والفعل  ،والنواسخ ،المرفوعات: )هى ،للوقوف على الفهم الخطأ المتعلق ببع  تلك المفاهيم والتي تمثلت في تسعة محاور رئيسة    

تم تطبيق اعختبار التشخيصي  ،(واألسالي  ،والتوابر ،ومنصوبات األسماء ،اإلعرا  والبناء ،واعسم وأقسامه ،والكلمة وأقسامها ،وأقسامه

مدرسة بني شقير : هي ،تلميذا وتلميذة بخمس مدارس بمحافظة أسيوط( 023)على مجموعة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بلل عددهم 

 ،ط اإلعدادية بناتومدرسة منفلو ،ومدرسة الزهراء اإلعدادية بنات ،ومدرسة المنشأة الكبرى ،ومدرسة النيل اإلعدادية ،اإلعدادية المشتركة

وتم التوصل إلى المفاهيم الخطأ  ،وفي ضوء نتائج تطبيق اعختبار التشخيصي تم حسا  اإلدابات التي بها فهم خطأ لبع  المفاهيم النحوية

 :مفهوما فرعيا؛ حيث أ هرت نتائج اعختبار التشخيصي ما يلي( 63)و ،مفاهيم رئيسة( 7)وبلغت  ،لدى التالميذ

  ويخلطون بين أنواع  ،في مفهوم الخبر؛ إذ إن الغالبية العظمى من أفراد العينة يعتقدون أن الخبر يأتي بعد المبتدأ مباشرةودود فهم خطأ

 .الخبر المفرد والجملة اعسمية

 للمعلوم أو  حيث إن الغالبية العظمى من أفراد العينة يعتقدون أن نائ  الفاعل يأتي بعد فعل ما  مبني ودود فهم خطأ في نائ  الفاعل؛

 .فعل مضارع مبنى للمعلوم

  معتقدين أنها حروف ناسخة تنص  المبتدأ وترفر الخبر ،"كان وأخواتها"ودود فهم خطأ في. 

  كان وأخواتها"وعمل  ،"إن وأخواتها"؛ حيث يخلا التالميذ بين عمل "إن وأخواتها"ودود فهم خطأ في." 

 لمعتل وأنواعهودود فهم خطأ في الفعل الصحيح وأنواعه والفعل ا. 

 ودود فهم خطأ في اإلعرا  والبناء من حيث الخلا بين األسماء واألفعال المعربة والمبنية. 

 ودود فهم خطأ في العطف والخلا بين استخدام حروف العطف. 

 ودود فهم خطأ في النعت باعتبار المنعوت يتبر النعت. 
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وعبد  ،(6359)وأبي الخير  ،(6358)وفرج  ،(6350)والقاسم  ،(6356)راني الزه: وتتفق نتائج اعختبار التشخيصي مر نتائج دراسة    

 (.6354)العال 

 ،(6359)وأبي الخير  ،(6331)أشارت إليها دراسة كل من محمود  ،ويردر تكون المفاهيم النحوية الخطأ لدى التالميذ ألسبا  عدة    

والخلا بين  ،ذلك بأن يقتصر على خاصية أو أكثر دون بقية الخصائآو التعميم الناقص للمفهوم؛: ومن هذه األسبا  ،(6354)ومحمد 

مثل مرادف الكلمة : الخلا بين المفاهيم المتقابلة في األلفاظو ،؛ مثل الخلا بين المفعول به والمفعول ألدلهالمفاهيم المتقاربة في األلفاظ

وتعريف دمر المذكر السالم بأنه كل ما ينتهي  ،دائما في محل رفر خبركأن يكون الجار والمجرور اإلفراط في تعميم المفهوم؛ و ،ومضادها

وذلك عندما يتعلم الطال  المفاهيم عن طريق الحفظ والتلقين بدع من الفهم والقصور في تطبيق المفهوم في مواقف جديدة؛  ،بواو ونون

  .العميق

وتىم  ،تلميىذا وتلميىذة( 78)حيث بلل عىددهم  ،ين لديهم فهم خطأ في هذه المفاهيموبناًء على نتيجة اعختبار التشخيصي تم تحديد التالميذ الذ     

تلميذة ممىن لىديهن فهىم خطىأ فىي المفىاهيم النحويىة ( 03)اختيار مجموعتي البحث من تلميذات مدرسة الزهراء اإلعدادية بنات؛ حيث تم تحديد 

 .ك المفاهيم النحويةتلميذة ممن ليس لديهن فهم خطأ في تل( 03)و ،المستهدفة بالبحث

 "ما المفاهيم النحوية الخطأ لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي؟: "ونصه ،وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثاني للبحث     

 :مقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي: رابعا

 تحديد هدف المقياس: 

 .إلى تعرف مستوى الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية لدى تلميذات الصف الثاني اإلعداديحيث هدف 

 مصادر اشتقاق المقياس: 

 :منها ،اعتمدت الباحثة في اشتقا  مقياس الدافعية الذاتية على عدة مصادر

  الحاليةقائمة أبعاد الدافعية الذاتية نحو التعلم التي تم التوصل إليها في الدراسة. 

 (6358)وابىن حمىد  ،(6350)عبىد القىادر : ومنها دراسة ،الردوع إلى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت الدافعية الذاتية، 

 (.6359)وساس والعابد  ،(6352)وعبد الاله  ،(6358)والخوالدة والجراا والربير 

  اللغة العربيةالصورة األولية لمقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم  : 

وتوضىيح الهىدف مىىن  ،وتعريىف الدافعيىة الذاتيىة إدرائيىا ،مقدمىة: وقىىد تضىمن ،فىي ضىوء الخطىوات السىابقة تىم وضىر صىورة أوليىة للمقيىاس 

 (.بعدا فرعيا 00و ،أبعاد رئيسة 1)وأبعاد الدافعية الذاتية  ،وتعليمات للمعلم ،وتعليمات للتلميذ ،المقياس
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 :ضبا المقياس

من الصد  الظاهري للمقياس تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من المحكمين المختصين في المناهج وطر  التدريس وبع  للتأكد 

التعديالت التي أشار إليها المحكمون؛ حيث تم تعديل  وتم إدراء ،إلبداء لرائهم محكًما؛( 59)بلل عددهم  ،مودهي اللغة العربية ومعلميها

ومن ثم أصبح المقياس صالًحا للتجربة  ،وكذلك تعديل صياغة بع  التعليمات المقدمة للتلميذ ،مستويات اعستجابات لبنود المقياس

 .اعستطالعية

 علىى مجموعىة اسىتطالعية مىن تلميىذات الصىف  بعد ضبا المقياس في ضوء لراء المحكمين تم تطبيقه: التجربة االستطالعية للمقياس

تلميىذة؛ وذلىك ( 63)الثاني اإلعدادي ممن لديهن فهىم خطىأ فىي المفىاهيم النحويىة المسىتهدفة بالدراسىة بمدرسىة الزهىراء اإلعداديىة بنىات قىدرها 

 . وحسا  يمنه ،للتأكد من صدقه وثباته

 :صدق المقياس

وتىم حسىا  معامىل  ،تلميىذة( 63)تم تطبيق المقياس على مجموعة استطالعية قىدرها  ،عية الذاتيةلالطمئنان على اعتسا  الداخلي لمقياس الداف

كمىا هىو موضىح  ،والدردىة الكليىة للمقيىاس ،والدردة الكلية للبعد الرئيس الذي تنتمي إليىه ،بين كل فقرة من فقرات المقياس" بيرسون"ارتباط 

 :بالجدول التالي
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على مقياس الدافعية الذاتية   بين درجات فقرات المقياس والدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية" بيرسون"معامالت ارتباط  :(3)لجدو

 .لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي

  

 (0...)عند مستوى (                   * 1...)عند مستوى **    

يتضح من الجدول السابق أن دمير قيم معامالت اعرتباط بين دردات فقرات المقياس والدردة الكلية للبعد والدردة الكلية للمقياس كانت    

 .مما يدل على اعتسا  الداخلي للمقياس( 3.31 ,3.35)دالة عند مستويي دعلة 

 :ثبات المقياس

وبلغت معامالت ثبات المقياس لألبعاد " ألفا كرونباخ"والمقياس ككل باستخدام معادلة  ،تم حسا  معامل ثبات كل بعد من أبعاد المقياس

القائم بتدريس اللغة  –اعستمتاع باللغة العربية –المثابرة في تعلم مادة اللغة العربية –قيمة مادة اللغة العربية –طبيعة اللغة العربية)الرئيسة 

وقد بلغت قيمة معامل الثبات  ،(3.35)وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى ( 3.46 -3.97 – 3.97 –3.97  –3.46)بالترتي  ( العربية

وهي نس  مرتفعة تدل على صالحية المقياس للتطبيق على مجموعة  ،(3.35)وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( 3.46)للمقياس ككل 

 .الدراسة التجريبية من تلميذات الصف الثاني اإلعدادي

 الفقرة البعد
معامل 

 اعرتباط للبعد

معامل اعرتباط 

 للمقياس ككل
 الفقرة البعد

معامل 

 اعرتباط للبعد

معامل اعرتباط 

 للمقياس ككل

 

طبيعة مادة 

 اللغة العربية

5 3.404** 3.111*  

اعستمتاع 

باللغة 

 العربية

5 3.284** 3.844* 

6 3.411** 3.143** 6 3.966** 3.884* 

0 3.402** 3.219** 0 3.408** 3.219** 

8 3.929** 3.826* 8 3.964** 3.446** 

1 3.755** 3.118* 1 3.946** 3.828* 

 

 

قيمة مادة اللغة 

 العربية

5 3.987** 3.210** 2 3.978** 3.487** 

6 3.404** 3.989**  

تدريس اللغة 

 العربية

5 3.907** 3.179** 

0 3.739** 3.419** 6 3.421** 3.989** 

8 3.452** 3.419** 0 3.754** 3.419** 

1 3.458** 3.900** 8 3.977** 3.971** 

2 3.128** 3.149** 1 3.451** 3.212** 

9 3.976** 3.403** 2 3.182* 3.149** 

4 3.442** 3.707** 9 3.953** 3.927** 

 

المثابرة في 

 تعلم المادة

5 3.984** 3.939**  

6 3.426** 3.419** 

0 3.426** 3.410** 

8 3.908** 3.956** 

1 3.194** 3.100* 

2 3.400** 3.403** 

9 3.734** 3.756** 
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 :سزمن المقيا

وذلك عن طريق حسا  متوسا الزمن الذي استغرقته أسرع تلميذة تمكنت من  ،من خالل التجربة اعستطالعية تم تحديد يمن المقياس

وودد أن  ،اعنتهاء من اإلدابة عن مفردات المقياس باإلضافة إلى الزمن الذي استغرقته أبطأ تلميذة انتهت من اإلدابة عن مفردات المقياس

 .دقيقة( 03)م لتطبيق المقياس هو الوقت الالي

 الصورة النهائية لمقياس الدافعية الذاتية لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي: 

وبعد التأكد من صد  المقياس  ،بعد إدراء التعديالت الاليمة للمقياس في ضوء لراء المحكمين واقتراحاتهم ونتائج التجربة اعستطالعية    

 ،وتعليمات للتلميذ وللمعلم ،مقدمة: ية الذاتية لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي في صورته النهائية يشتمل علىأصبح مقياس الدافع ،وثباته

 .وأبعاد الدافعية الذاتية وأمام كل منها خيارات اعستجابة التي يختار التلميذ أحدها

وتضمن . تعبر عن دافعيتهم نحو اللغة العربية ،التالميذ داءت في صورة عبارات تقريرية على لسان ،مفردة( 00)وقد تكون المقياس من     

واعستمتاع باللغة  ،والمثابرة في تعلم مادة اللغة العربية ،وقيمة مادة اللغة العربية ،طبيعة اللغة العربية: هي ،المقياس خمسة أبعاد رئيسة

 .لدافعية الذاتية في صورته النهائيةيوضح وصف مقياس ا والجدول التالي. والقائم بتدريس اللغة العربية ،العربية

 وصف مقياس الدافعية الذاتية لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي في صورته النهائية(: 4)لجدو

األبعاد  البعد الرئيس

 الفرعية

أرقام العبارات  أرقام العبارات المودبة

 السالبة

 النسبة المئوية

 %51.6  1 – 6 8 -0 -5 1 طبيعة اللغة العربية

 %68.0 50 – 9 56 –55 –53 –7 –4 –2 4 قيمة مادة اللغة العربية

 %65.6 52 63 -57 -54 -59 -51 -58 9 المثابرة في تعلم اللغة العربية

 %54.5-  02: 65 2 اعستمتاع باللغة العربية

 %65.6 00 -06 -03 05 -67 -64 -69 -62 9 القائم بتدريس اللغة العربية

 %533 00 المجموع
      

تنطبق : هي ،وتم تحديد ثالثة مستويات لقياس تلك المفردات. وقد ُروعي في مفردات المقياس أن تتضمن عبارات مودبة وعبارات سالبة

 .تنطبق بدرجة ضعيفة ،تنطبق بدرجة متوسطة ،بدرجة كبيرة

والعكس بالنسبة للعبارات السالبة أي  ،وذلك للعبارات المودبة ،على الترتي ( 5 -6 -0)وحددت الدردات بإعطاء اعستجابات الدردات     

 .على الترتي ( 0 -6 -5)
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 :تطبيق تجربة البحث: سادسا

لإلدابة عن أسئلة البحث تم تحديد مجموعة البحث من تلميذات الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الزهراء اإلعدادية بنات التابعة إلدارة     

 ،تلميذة ممن أثبتت نتيجة اعختبار التشخيصي أن لديهن فهًما خطأ بالمفاهيم النحوية( 03)وقد تكونت من ،أسيوط التعليمية بمحافظة أسيوط

ثم تم  ،وتم تطبيق المقياس على مجموعتي البحث ،تلميذة ممن ليس لديهن فهم خطأ من تلميذات مدرسة الزهراء اإلعدادية بنات( 03)و

 .التصحيح وتفريل البيانات ومعالجتها إحصائيًا ورصد النتائج

الحزمة " )SPSS"ام البرنامج اإلحصائيتم إدراء المعالجة اإلحصائية لبيانات البحث عن طريق استخد :األساليب اإلحصائية المتبعة

 ،معادلة حسا  نسبة اعتفا  :وقد استلزم البحث استخدام(. Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلوم اعدتماعية

 .واعنحراف المعياري ،والمتوسا الحسابي ،ومعادلة حسا  يمن اعختبار ،ومعامل الصد  ،ومعامل الثبات

 :البحث وتفسيرهانتائج 

ما العالقة بين الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية والمفاهيم النحوية الخطأ لدى  : "ونصه ،لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث

 "تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟

 ،فهم خطأ في المفاهيم النحوية المستهدفة بالبحثتلميذة ممن لديهن ( 03)تم تحديد مجموعتي البحث من تلميذات الصف الثاني اإلعدادي؛ 

 ،ثم تم تطبيق مقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية على المجموعتين ،تلميذة ممن ليس لديهن فهم خطأ في المفاهيم النحوية( 03)و

 :ومعالجة البيانات اإلحصائية من خالل حسا  اآلتي

 . في مقياس الدافعية( مجموعتي البحث)اري لدردات التلميذات المتوسا الحسابي واعنحراف المعي* 

 وفيما يلي عرض نتائج مقياس الدافعية الذاتية لتلميذات الصف الثاني اإلعدادي: 

يوضح الجدول التالي المتوسا الحسابي واعنحراف المعياري لدردات تلميذات مجموعتي البحث في مقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة 

 .لعربيةا

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 11 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

  مجموعتي البحث في مقياس الدافعية الذاتية  المتوسا الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تلميذات :(0)جدول

 نحو تعلم اللغة العربية

 المجموعة الثانية المجموعة األولى األبعاد الرئيسة

 اعنحراف المعياري المتوسا اعنحراف المعياري المتوسا

 5.879 55.79 5.690 4.09 اللغة العربيةطبيعة مادة 

 5.970 57.83 5.627 56.73 قيمة اللغة العربية

 5.070 52.93 5.292 55.49 المثابرة في تعلم اللغة العربية

 5.244 56.29 5.589 4.40 اعستمتاع باللغة العربية

 5.751 52.93 5.275 55.20 القائم بتدريس اللغة العربية

 0.211 99.80 0.843 10.23 المقياس ككل
      

يتضح من الجدول السابق ودود فر  بين متوسطي مجموع دردات التلميذات مجموعتي البحث في مقياس الدافعية الذاتية ككل لصالح 

للتلميذات ذوات الفهم المجموعة الثانية للتلميذات الالتي ليس لديهن فهم خطأ في المفاهيم النحوية؛ حيث بلل المتوسا في المجموعة األولى 

لصالح ( 60.40)وكان متوسا الفر  بينهما  ،(99.80)بينما بلل في المجموعة الثانية  ،(10.23)الخطأ لمقياس الدافعية الذاتية ككل 

 .مما يؤكد تأثير المفاهيم النحوية الخطأ في أبعاد الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية لدى التلميذات ،المجموعة الثانية

 :كما يتضح من الجدول السابق ما يلي

الثانية  بينما بلل متوسا دردات المجموعة ،(4.09)بلل متوسا دردات تلميذات المجموعة األولى  :بالنسبة ألبعاد طبيعة مادة اللغة العربية

 (.0.2)وكان متوسا الفر  بينهما  ،(55.79)لألبعاد نفسها 

بينما بلل متوسا دردات المجموعة الثانية  ،(56.73)بلل متوسا دردات تلميذات المجموعة األولى : بالنسبة ألبعاد قيمة مادة اللغة العربية

 (.2.1)وكان متوسا الفر  بينهما  ،(57.83)لألبعاد نفسها 

بينما بلل متوسا دردات المجموعة الثانية  ،(56.73)بلل متوسا دردات تلميذات المجموعة األولى : عاد قيمة مادة اللغة العربيةبالنسبة ألب

 (.2.1)وكان متوسا الفر  بينهما  ،(57.83)لألبعاد نفسها 

بينما بلل متوسا دردات المجموعة  ،(55.94)بلل متوسا دردات المجموعة األولى : بالنسبة ألبعاد المثابرة في تعلم مادة اللغة العربية

 (.8.76)وكان متوسا الفر  بينهما  ،(52.93)الثانية لألبعاد نفسها 

بينما بلل متوسا دردات المجموعة الثانية لألبعاد  ،(4.40)بلل متوسا دردات المجموعة األولى : بالنسبة ألبعاد االستمتاع باللغة العربية

 (.0.48)الفر  بينهما وكان متوسا  ،(56.29)نفسها 

بينما بلل متوسا دردات المجموعة  ،(55.20)بلل متوسا دردات تلميذات المجموعة األولى : بالنسبة ألبعاد القائم بتدريس اللغة العربية

 (.1.39)وكان متوسا الفر  بينهما  ،(52.93)الثانية لألبعاد نفسها 
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الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية لدى تلميذات الصف الثاني اإلعدادي من  وتشير هذه النتائج إلى انخفا  متوسطات أبعاد      

وأن ودود فهم خطأ في المفاهيم النحوية لدى التلميذات كان أحد أسبا  انصرافهن عن تعلم اللغة  ،المجموعة األولى ذوات الفهم الخطأ

وع يشاركن في األنشطة  ،وينفرن منها باستمرار ،فعة في اللغة العربيةوع يهتممن بتحصيل دردات مرت ،وأنهن ع يقبلن عليه ،العربية

ويعطين استجابات سلبية على  ،وليس لديهن ثقة في قدراتهن الخاصة ،ويشعرن دائما بالملل عند أداء أي شيء يتعلق باللغة العربية ،الصفية

 .عبارات الثناء على اللغة العربية وقيمتها

فقد أثبتت النتائج أن التلميذات الالتي ليس لديهن مفاهيم نحوية خطأ يتمتعن بدافعية أفضل نحو التعلم باللغة العربية  ،يةأما المجموعة الثان     

ويسعون دائما إلى اعطالع على كل  ،وبذل قصارى دهدهن في تعلم اللغة العربية ،ودائما ما يملن إلى تنمية مهاراتهن اللغوية ،ويستمتعن به

 .والقراءة بصورة مستمرة ،وممارسة أنشطة اللغة واعكتشاف ،ويستمتعن بطرا األسئلة أثناء حصآ اللغة العربية ،اللغة ما هو دديد في

ويؤدي إلى معاناتهم  ،وتتفق هذه النتائج مر الدراسات التي أشارت إلى أن الفهم الخطأ للمفاهيم النحوية يعو  عملية التعلم الالحق للتالميذ     

 ،(6331)محمود : ومنها دراسات كل من ،ويتسب  في كرههم تعلم مادة اللغة العربية بشكل عام ،في تطبيق القواعد اللغوية بشكل صحيح

 (.6359)وأبي الخير ،(6350)القاسم  ،(6337)والكخن وهنية 

على الدافعية الذاتية نحو تعلم اللغة العربية؛ فالتالميذ الذين يملكون فهما خطأ في  يمكن القول إن للمفاهيم النحوية الخطأ تأثيًرا سلبًيا ،وبذلك    

فيشعرون بالفشل مقارنة بزمالئهم  ،وبالتالي يخفقون في تعلم القواعد النحوية واإلدابة عن أسئلتها بصورة صحيحة ،بع  المفاهيم النحوية

 .ة والميل نحو اعستمرار في تعلم اللغة العربية بإقبال وفاعليةيفقدون الدافعي ،ذوي الفهم الصحيح للمفاهيم النحوية
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 التوصيات والمقترحات

 :في ضو  ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية: توصيات البحث: أواًل 

  المختلفة؛ للعمل على تنميتهاتحديد أبعاد الدافعية الذاتية نحو التعلم المناسبة للمتعلمين في المراحل التعليمية. 

 ومحاولة توفير األدواء التي تعمل على ييادتها داخل الغرفة الصفية ،اعهتمام بتعزيز الدافعية الذاتية نحو التعلم لدى المتعلمين. 

  ا  مستوى الدافعية وضرورة البحث في األسبا  التي تؤدي إلى انخف ،توعية المعلمين بأهمية ودود دافعية تعلم مرتفعة لدى المتعلمين

 .لديهم ومعالجتها

 وتعرف أشكال الفهم الخطأ الشائعة بينهم قبل البدء في عملية التدريس وفي أثنائها؛ لما لذلك من أهمية  ،اعهتمام بالخلفية المعرفية للمتعلمين

 .وإعداد خطا التدريس المناسبة لعالج هذه المفاهيم ،في تطوير أسالي  تدريسهم

 لى التعبير عن لرائهم ومفاهيمهم بحرية تامة؛ حتى يمكن اكتشاف المفاهيم النحوية الخطأ لديهمتشجير الطال  ع. 

 تضمين مقررات المناهج طر  التدريس بكليات التربية دزًءا من المفاهيم الخطأ وطر  تشخيصها وعالدها. 

 :مقترحات البحث: ثانيا

 :التاليةفي ضو  نتائج البحث يمكن اقتراح دراسة الموضوعات 

 ير دراسة تستكشف دور النآ النحوي المتضمن في كت  اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية في اكتسا  التالميذ المفاهيم النحوية الخطأ أو تغي

 . تلك المفاهيم

 دراسة أسبا  ضعف الدافعية الذاتية نحو التعلم لدى المتعلمين في اللغة العربية. 

 فعية نحو التعلم لدى التالميذ ومستوى الدافعية لدى معلميهمدراسة العالقة بين مستوى الدا. 

 برنامج مقترا لرفر كفاءة المعلمين في تنمية الدافعية نحو التعلم لدى طالبهم في اللغة العربية. 

 دراسة العالقة بين الدافعية الذاتية نحو التعلم لدى المتعلمين ومهارات التفكير اإلبداعي لديهم. 
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 :المراجع والمصادرقائمة 

أثر أسلو  التعلم المتماذج في تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في اللغة العربية ودافعيتهم لتعلم اللغة " ،(6355)علي أحمد  ،ابن حمد

 .544: 592ص ص ،العدد األول ،04مجلد  ،الجامعة األردنية ،عمادة البحث العلمي ،دراسات العلوم التربوية ،"العربية

في تصوي  أنماط الفهم الخطأ ( K.W.l)فاعلية التدريس بإستراتيجية "  ،(6352)خالد إبراهيم  ،دواهر بنت علوش؛ ابن علي ،ناصرابن 

كلية الدراسات  ،دامعة القاهرة ،مجلة العلوم التربوية ،"في بع  مفاهيم مقرر الحاس  اآللي لدى طالبات الصف األول الثانوي

 .952: 227ص ص  ,5مجلد  ,6العدد  ,العليا للتربية

فاعلية نموذج بايبي البنائي في تصوي  التصورات البديلة في القواعد النحوية لدى تالميذ الصف (. "6359)عصام محمد أحمد  ,أبو الخير

 ,0عدد  ,61مجلد  ,دامعة األيهر ,كلية التربية بالقاهرة ,مجلة العلوم التربوية ,"اعول اإلعدادي األيهري وتنمية اتجاهاتهم نحوها

 .21: 6ص ص 

دامعة  ,مجلة كلية التربية ,"أثر البيئة المدرسية واألنشطة على إثارة الدافعية للتعلم والمشاركة الصفية( "6354)أحمد مبروم أمين  ,أبو ييد

 .600: 631ص ص  ,6عدد  ,08مجلد  ,مصر ,أسيوط

تراتيجيات التعلم الفعالة في تنمية الدافعية الداخلية والتعلم إلتقان اللغة العربية أثر برنامج تدريبي لبع  إس" ,(6331)منى حسن السيد  ,بدوي

دامعة  ,معهد الدراسات والبحوث التربوية ,4مؤتمر التعليم باللغة العربية رقم  ,"لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 .  896:  048ص ص  ,القاهرة

الطبعة  ,دار المسيرة للطبر والنشر والتويير ,عمان ,تدريس الطلبة المضطربة سلوكيا وانفعاليا طرق ,(6358)حافظ بطرس  ,بطرس

 .الثانية

أثر استخدام إستراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابر " ,(6356)لمال شحذة  ,البياري

 .غزة ,الجامعة اإلسالمية ,كلية التربية ,(غير منشورة)رسالة ماجستير ,"األساسي

أثر استخدام إستراتيجية بوسنر للتغير المفهومي في تصوي  التصورات البديلة للمفاهيم البالغية لدى " ,(6356)رداء مصطفى السيد  ,دبر

 .86: 5ص ص  ,76عدد  ,60مجلد  ,دامعة بنها ,مجلة كلية التربية ,"طال  الصف الثاني الثانوي العام

مجلة دراسات  ,(بحث تجريبي)تدريس المفاهيم النحوية على وفق إستراتيجية خرائا المفاهيم ( 6337)إبراهيم محمد دوال  ,لجورانيا

 .83: 9ص ص  ,9العدد  ,بغداد ,ويارة التربية ,تربوية

دافعية تعلم اللغة العربية لدى الناطقين بغيرها في " ,(6358)فيصل خليل  ,عبد الناصر ذيا ؛ الربير ,محمد على فالح؛ الجراا ,الخوالدة

ص  ,6عدد  ,53مجلد  ,األردن ,اربد ,دامعة اليرموم ,المجلة األردنية في العلوم التربوية ,"األردن وعالقتها ببع  المتغيرات

 .638:  573ص

أثيره على التحصيل ودافر التعلم لدى التالميذ ذوي تنشيا الجان  الودداني في تعليم اللغة العربية وت" ,(6355)ثناء عبد المنعم  ,رد 

دامعة عين  ,كلية التربية ,الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ,مجلة القرا ة والمعرفة ,"التفريا التحصيلي بالمرحلة اعبتدائية

 .560: 92ص ص  ,558عدد  ,شمس

فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على التغير المفهومي في تعديل التصورات البديلة عن بع  " ,(6356)محمد سعيد مجحود  ,الزهراني

 ,دامعة أم القرى ,كلية التربية ,(غير منشورة) رسالة دكتوراة ,"المفاهيم النحوية لدى طال  الصف الثاني المتوسا واحتفا هم بها

 .المملكة العربية السعودية

 ,"التصورات البديلة في المفاهيم البالغية لدى طال  الصف الثالث الثانوي بمحافظة الطائف" ,(6351)محمد سعيد مجحود  ,الزهراني

 .672: 695ص ص  ,19عدد  ,دامعة الطائف ,كلية التربية ,السعودية -دراسات عربية في التربية وعلم النفس

 .عالم الكت  ,القاهرة ,لتعليم والتدريس من منظور النظرية البنائيةا ,(6330)كمال عبد الحميد  ,حسن حسين؛ ييتون ,ييتون

 .عالم الكت  ,القاهرة ,نماذجه ومهاراته: التدريس ,(6330)كمال عبد الحميد  ,ييتون

الجغرافية  أثر استخدام إستراتيجية التعار  المعرفي في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم ,(6359)فاطمة بنت راشد بن خميس  ,السالمية

 .عمان ,دامعة السلطان قابوس ,كلية التربية ,(غير منشورة) رسالة ماجستير ,لدى طالبات الصف العاشر واتجاهاتهن نحو المادة

 .القاهرة ,دار الكتا  الحديث ,التربية العلمية مداخلها وإستراتيجياتها(. 6332)عبد الرحمن كامل  ,السعدني

التنافر المعرفي والمسئولية اعدتماعية لدى طلبة الجامعة الهاشمية في ضوء متغيري (. 6351)ثائر أحمد  ,ثريا عبد الحميد؛ عبادي ,سالمة

ص ص  ,5عدد  ,56مجلد  ,عمان ,الجامعة األردنية ,كلية العلوم التربوية ,المجلة األردنية للعلوم التربوية ,النوع اعدتماعي والكلية

05 :80. 

أثر تطبيق التعليم التعاوني في تنمية دافعية التعلم والتحصيل لدى الطالبات المعلمات في قسم اللغة " ,(6356)غالية بنت حمد سليمان  ,السليم

 ,كلية التربية ,الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ,مجلة القرا ة والمعرفة ,"العربية في دامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 .88: 57ص ص  ,589عدد  ,مسدامعة عين ش

رسالة  ,مستوى التنور اللغوي وعالقته باعتجاه نحو اللغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة(. 6337)رندة  ,شحادة

 .غزة ,الجامعة اإلسالمية ,كلية التربية ,(غير منشورة)ماجستير 
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استخدام التعليم المتمايز في تنمية التفكير التأملي والدافعية الذاتية لدى طال  الصف األول (. 6359)داليا فويي عبد السالم  ,الشربيني

عدد  ,دامعة عين شمس ,كلية التربية ,مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ,الثانوي متبايني التحصيل في مادة الجغرافيا
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 ,القاهرة ,إستراتيجيات تصويب أنماط الفهم الخطأ في العلوم والتربية اإلسالمية(. 6337)عبد الراي  مختار  ,محمد نجي ؛ محمود ,عطيو

 .دار الفكر العربي
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غير )رسالة ماجستير ,المتفوقات في الصف التاسر بدولة الكويت وأثر ذلك في التحصيل بمادة اللغة العربية والدافعية نحو التعلم

 .دامعة الشر  األوسا ,كلية العلوم التربوية ,األردن ,(منشورة

أثر استخدام الحاسو  في تصحيح الفهم الخاطىء للمفاهيم األحيائية وتنمية إستراتيجيات " ,(6334)أمل فتاا  ,قصى توفيق؛ ييدان ,غزال

 ,دامعة الموصل ,كلية التربية األساسية ,مجلة التربية والعلم ,"التفكير العلمي لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة األحياء
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أثر تو يف نموذج درايفر في تعديل التصورات الخاطئة للمفاهيم العلمية لدى طال  الصف العاشر (. 6358)ياهر محمد  ,الغمري

 .غزة ,الجامعة اإلسالمية ,كلية التربية ,(غير منشورة)رسالة ماجستير ,األساسي

أثر برنامج قائم على الدعامات التعليمية في تنمية بع  مهارات قراءة الخريطة والدافعية للتعلم لدى تالميذ (. 6354)محمد عيد  ,فارس
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 .540: 557ص ص  ,6عدد  ,54مجلد  ,دامعة عين شمس ,كلية التربية

فاعلية إستراتيجية مقترحة في تصوي  التصورات البديلة للمفاهيم النحوية لدى طال  الحلقة الثانية " ,(6358)نوره على عبد الحميد  ,فرج

 .دامعة الزقاييق ,كلية التربية ,(غير منشورة)رسالة ماجستير ,"من التعليم األساسي
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ABSTRACT 

 The current research aims to design a rehabilitating exercises program using the aqueous 

medium with massage for partially ruptured calf in soccer players and to identify its effects on: Degree 

of pain accompanying the injury - Muscular strength of the injured muscle - The range of motion of the 

affected joint - Muscle circumference of the injured muscle. The researcher used the experimental 

approach (one-group design) with pre- and post-measurements. Sample included (8) players 

purposefully chosen from soccer players (18-30 years) with partial rupture of the calf muscle from 

Assiut sports clubs. The researcher also used interviews, the questionnaire "expert opinion on the 

proposed rehabilitation program", the sample data collection form, Data collection of search variables, 

visual analog scale (V.A.S) of pain, electronic dynamometer for measuring muscle strength, goniometer 

for measuring the range of motion as data collection tools for research. Results indicated that:  

1. Rehabilitation exercises program using the aqueous medium with massage improved pain 

significantly.  

2. Rehabilitation exercises program using the aqueous medium with massage improved muscle 

strength of the calf significantly in participants.  

3. Rehabilitation exercises program using the aqueous medium with massage improved range of 

motion and the functional efficiency of the affected ankle in participants with partial rupture of the 

calf through improving muscular strength of the working muscles on this joint. 
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 الملخص

باسىىىىت داو الوسىىىى  المىىىىاك  مىىىىل التىىىىدليو علىىىى  عبىىىىلة ال ىىىىاق التوأميىىىىة المصىىىىابة تصىىىىمين بر ىىىىامت تمريلىىىىا  تىىىى  يل  إلىىىى   هدددددب الب دددد 

 :بالتمزق الجزك  لدى العب  كرة القدو، ومعرفة ت ثيره عل  كل من

  .درجة األلن المصاحبة لإلصابة -

 .القوة العبلية للعبلة المصابة -

 .المدى الحرك  للمفصل المت ثر باإلصابة -

 .ة المصابة خلف ال اققياس محي  العبلة التوأمي -

التجريبىىى  مىىىن خىىىال أسىىىلوب القيىىىاس القبلىىى  البعىىىدو علىىى  مجموعىىىة تجريبيىىىة واحىىىدة تىىىن اختيار ىىىا  المدددن جواسىىىت دو الباحىىى  

مىىىىن العبىىىى  كىىىىرة القىىىىدو المصىىىىابين بىىىىالتمزق الجزكىىىى  لعبىىىىلة ال ىىىىاق ال لفيىىىىة ( 8)للبحىىىى  بالةريقىىىىة العمديىىىىة، وا ىىىىتمل  علىىىى   كعينددددة

سىىىلة، مىىىن أ ديىىىة الدرجىىىة الثا يىىىة والثالثىىىة بمحاف ىىىة أسىىىيوط ومراكز ىىىا، خىىىال ( 03-58)، والىىى ين تتىىىراور أعمىىىار ن مىىىا بىىىين (التوأميىىىة)

االسىىىىتمارا ، وجاىىىىام الرسىىىىتاميتر لقيىىىىاس الةىىىىول والىىىىوم ، و ىىىىري  القيىىىىاس و الباحىىىى  و، كمىىىىا اسىىىىت د9352/9393الموسىىىىن الرياضىىىى  

ديلاموميتر اإللكترو ىىىى  لقيىىىىاس لقيىىىىاس درجىىىىة األلىىىىن، والىىىى (V.A.S)ومقيىىىىاس التلىىىىاير البصىىىىرو ، (ال ىىىىاق)لقيىىىىاس محىىىىي  العبىىىىا  

 .كأدوات لجمع البياناتالقوة العبلية، 

 :وكانت أهم نتائج الب   ما يلي

البر ىىىامت التىىى  يل  قيىىىد البحىىى  بمىىىا يحتويىىىة مىىىن التمريلىىىا  الت  يليىىىة التىىى  تىىىن تةبيقاىىىا خىىىار  المىىىا  وفىىى  الوسىىى  إ  اسىىىت داو 

المىىىاك  مىىىل التىىىدليو أدى إلىىى  تح ىىىن إيجىىىاب  دال إحصىىىاكياا لىىىدى العبىىى  كىىىرة القىىىدو المصىىىابين بىىىالتمزق الجزكىىى  للعبىىىلة التوأميىىىة خلىىىف 

المىىىدى الحركىىى  لمفصىىىل الكاحىىىل "، "القىىىوة العبىىىلية للعبىىىلة التوأميىىىة خلىىىف ال ىىىاق"درجىىىة األلىىىن، "فىىى  كىىىل مىىىن " عيلىىىة البحىىى "ال ىىىاق 

 ".محي  العبلة التوأمية خلف ال اق المصابة بالتمزق"، "ورفل الكفا ة الوييفية له
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 :مقدمة ومشكلة الب  

يىىىىرتب  أدا  العبىىىى  كىىىىرة القىىىىدو لوو الم ىىىىتوى العىىىىال  بالكفىىىىا ة البد يىىىىة والف ىىىىيولوجية كاسىىىىتجابة ل صىىىىاك  ومتةلبىىىىا  الل ىىىىاط 

الرياضىىى ، فىىىنلا كىىىا  الاعىىىص يعىىىا   مىىىن إصىىىابة ف ىىىوال يىىىندو للىىىو إلىىى  فقىىىدا  العاقىىىة بىىىين أجىىىزا  ج ىىىمه الم تلفىىىة، وبالتىىىال  فقىىىدا  

 ىىىىلين ممىىىىا يىىىىندو إلىىىى  عىىىىدو ا  ىىىىيابية الحركىىىىة وضىىىىعف األدا ، لىىىى لو ماد ا تمىىىىاو البىىىىاحثين الةاقىىىىة التىىىى  يحتاجاىىىىا لىىىى دا  الحركىىىى  ال

والم تصىىىين فىىى  الت  يىىىل الرياضىىى  باسىىىت داو كىىىل مىىىا  ىىىو جديىىىد لتح ىىىين كفىىىا ة الرياضىىىيين ووقىىىايتان مىىىن إصىىىابا  الماعىىىص أو لعاجاىىىن 

 . وت  يلان للعودة للماعص بكامل اللياقة البد ية والفلية

خىىىال التىىىدريص قىىىد يىىىتن التركيىىىز علىىى  مجموعىىىا  عبىىىلية  هإلىىى  أ ىىىDan Atherw"  (5220 ,511 )""أثيىىىرودا  "وأ ىىىار 

تتةلباىىا طبيعىىة األدا ، مثىىل تىىدريص عبىىا  الف ىى  األماميىىة لاعبىىين وإ مىىال عبىىا  أخىىرى مثىىل العبىىا  البىىامة، وعبىىا  الف ىى  

 .ال لفية، مما يجعلاا أكثر عرضة لإلصابة

وتتعىىىرل العبىىىلة التوأميىىىة للكثيىىىر مىىىن اإلصىىىابا   تيجىىىة وجود ىىىا بىىىين مفصىىىل  الركبىىىة والقىىىدو، وتحىىىد  اإلصىىىابة  تيجىىىة القيىىىاو 

بعمىىىىل عبىىىىل  ا قباضىىىى  وا ب ىىىىاط  ب ىىىىرعة خىىىىال الجىىىىرو والوثىىىىص والابىىىىوط، ويلت ىىىىر تمىىىىزق العبىىىىلة التوأميىىىىة بىىىىين العبىىىى  التىىىىل  

إبىىىرا ين، )ة مفاجئىىىة كبىىربة حىىادة فىىى  بةىىن العبىىلة مصىىحوباا بىىى الو حىىادة ومنلمىىةواإلسىىكواو وكىىرة القىىدو وال ىىىلة واليىىد، وي اىىر بصىىور

9335 ,042 .) 

أ  أكثىىىىر  (888, 8001" )خليدددد "و( 19, 8991" )يوسدددد "و (74, 8991" )ريددددا "يتفىىىىا  ىىىى ا مىىىىل مىىىىا لكىىىىره كىىىىل  مىىىىن 

لعبىىىلة البىىىامة للف ىىى ، والعبىىىلة العبىىىا  التىىى  تكىىىو  عرضىىىة للتمىىىزق لىىىدى الرياضىىىيين  ىىى  العبىىىا  األماميىىىة وال لفيىىىة للف ىىى ، وا

 . لا  الرأسين العبدية، والعبا  ال لفية لل اق

أ ميىىىة التمريلىىىا  الت  يليىىىة إلىىى   ىىىدفياا األساسىىىين، و مىىىا عىىىودة الاعىىىص إلىىى  سىىىاحة الملاف ىىىة بالكفىىىا ة البد يىىىة والوييفيىىىة  وترجىىىل

 (.51, 5223الكا ف، ) اإلصابة  ف اا الت  كا  علياا قبل حدو  اإلصابة ف  أسرع وق  ممكن، والوقاية من

أ  الوسىىىى  المىىىىاك  ملاسىىىىص لت  يىىىىل اإلصىىىىابا  ويىىىىندى ل ىىىىرعة االست ىىىىفا ، ( 53, 8999) "بريقددددع"و "السددددكرى"وينكىىىىد كىىىىل مىىىىن 

ويعمىىىل علىىى  تقليىىىل البىىىعوط الواقعىىىة علىىى  الج ىىىن، كمىىىا يمكلىىىه أ  يعىىىالت م ىىىكا  القىىىواو، أيبىىىاا فىىىن  التمريلىىىا  داخىىىل المىىىا  لا  فاعليىىىة أل اىىىا 

 .تقدو مجاالا واسعاا من العا  والفواكد الم تلفة للعلاية بالصحة وخاصة علد مقار تاا باأل  ةة البد ية األخرى

عوامىىىىل ميكا يكيىىىىة وحراريىىىىة تىىىىوثر علىىىى  العبىىىىو  حيىىىى  إ  إماحىىىىة  داخىىىىل المىىىىا  أ  للعىىىىا ( 51, 9333) "الجمدددد "ويوضىىىى  

ىىىا فىىى  العىىىا ، ويمكىىىن للمعىىىالت اسىىىت داو ومقا( الىىىدفل ألعلىىى )درجىىىة حرارتاىىىا، وقىىىوة الةفىىىو و المىىىا ، ا ماما ومىىىة االحتكىىىاء للمىىىا  تلعىىىص دورا

أ  العىىىىا  المىىىىاك  يىىىىوثر علىىىى  الحالىىىىة اللف ىىىىية، خصوصىىىىا  وقىىىىد أكىىىىد ىىىى ه ال صىىىىاك  وتوييفاىىىىا لاسىىىىتفادة ملاىىىىا فىىىى  عىىىىا  والت  يىىىىل، 

 . المصابين  ل عور ن بالقدرة عل  االستمرار ف  األدا  دو  ال عور باأللن بصورة أفبل من الت  يل عل  األرل
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ويعتبىىىر العىىىا  المىىىاك  مىىىن أسىىىاليص العىىىا  الةبيعىىى  التىىى  تاىىىدال لتح ىىىين القىىىدرة الحركيىىىة والوييفيىىىة للةىىىرال المصىىىاب  

لج ىىن ب ىىكل عىىاو، وي ىىت دو ألدىىرال متعىىددة وفىى  عىىا  الكثيىىر مىىن اإلصىىابا   حيىى  يعتمىىد علىى  التعىىرل إلىى  دفعىىا  مىىن المىىىا  أو ا

البىىىارد والفىىىاتر لتل ىىىي  الىىىدورة الدمويىىىة وتقويىىىة الج ىىىن، ف اصىىىية العىىىوو تميىىىز  ىىى ا العىىىا  عىىىن ديىىىره  حيىىى  إ  وم  الج ىىىن يىىىتقل  إلىىى  

م المقىىىدرة علىىى  ممارسىىىة الحركىىىا  الاممىىىة فىىى  الميىىىاه، ، مىىىا ي فاىىىف البىىىع  علىىى  المفاصىىىل وا23% لع ىىىاو والج ىىىن ب ىىىكل عىىىاو ويعىىىزا

 . كما أ ا المياه أكثر كثافة من الاوا ، ما يعل  أ ا بلا  العبا  يكو  أكثر سرعة ف  المياه

ة علىىى  إحىىىدا  كمىىىا أ  قىىىدرة المىىىا  علىىى  حمىىىل الج ىىىن وتةويفىىىه، واإلقىىىال مىىىن تىىى ثير الجالبيىىىة عليىىىه مىىىن العوامىىىل الم ىىىاعد 

االسىىىترخا  وإمالىىىة األلىىىن، فاإلح ىىىاس ب فىىىة الىىىوم  ي ىىىم  للمصىىىاب بالحركىىىة بحريىىىة وب قىىىل مجاىىىود ممكىىىن قياسىىىاا بتكلفىىىة األدا   ف ىىىه علىىى  

األرل، ومىىىىل ا ةىىىىاق الحىىىىرارة مىىىىن العبىىىىا  العاملىىىىة باإلضىىىىافة للةفىىىىو يىىىىزداد مىىىىدى حركىىىىة األطىىىىراال والمفاصىىىىل، فالمصىىىىاب ثقيىىىىل 

. فىىى  الحركىىىة علىىى  األرل، بيلمىىىا يىىىتمكن فىىى  المىىىا  مىىىن أدا  العديىىىد مىىىن الحركىىىا  ب ىىىاولة وراحىىىة تامىىىة الىىىوم  يجىىىد صىىىعوبة  ىىىديدة

 (.41-41,  5288حلم ، ()11, 5221خاطر، ()99, 9332فقير، )

أصىىىىب  وسىىىىيلة للت  يىىىىل بعىىىىد األحمىىىىال  إلىىىى  أ  التىىىىدليو( 959, 9332)" م مددددود"و" حسدددد "و" قطدددد " كمىىىىا ت ىىىىير كىىىىل مىىىىن

و ىىىو مىىىن الوسىىىاكل األكثىىىر ا ت ىىىاراا فىىى  المجىىىال الرياضىىى ، كمىىىا أ ىىىه ي ىىىت دو بعىىىد اإلصىىىابا  واألمىىىرال أيبىىىاا، ويىىىدخل التدريبيىىة الكبيىىىرة، 

التىىىىدليو ضىىىىمن خةىىىىة االست ىىىىفا  للرياضىىىىيين فىىىى  إطىىىىار ال ةىىىىة ال ىىىىلوية واألسىىىىبوعية واليوميىىىىة للتىىىىدريص الرياضىىىى ، ويعىىىىرال التىىىىدليو 

 .  ة البد ية والرياضيةبب اطة ب  ه وسيلة فعالة إلمالة التعص ورفل الكفا

مىىىن إجمىىىال  اإلصىىىابا ، وتبلىىى  % 13ومىىىن التحليىىىل العىىىددو إلصىىىابا  جاىىىام االرتكىىىام الحركىىى  لىىىدى العبىىى  كىىىرة القىىىدو يتبىىى  أ اىىىا       

 (.591, 9331جال الدين، )من إجمال  اإلصابا  % 83  بة اإلصابا  الحادة بجاام االرتكام الحرك  لدى العب  كرة القدو

لة البحىىى  فىىى  ا ت ىىىار إصىىىابة التمىىىزق الجزكىىى  للعبىىىا  ال لفيىىىة لل ىىىاق بىىىين العبىىى  كىىىرة القىىىدو مىىىل عىىىدو وجىىىود وتكمىىىن م ىىىك

بىىرامت ت  يليىىىة مقللىىىة، وقىىىد يىىىندو للىىىو إلىى  عىىىدو ال ىىىفا  الكامىىىل، ومىىىل عىىىدو اسىىتكمال وإ مىىىال اإلجىىىرا ا  العاجيىىىة بعىىىد حىىىدو  اإلصىىىابة 

إلىىى  إصىىىابة مزملىىىة يصىىعص الىىىت ل  ملاىىىا، حيىىى  تتعىىىرل العبىىىا  اللتاىىىاب  يلىىتت عىىىن للىىىو عىىىودة اإلصىىىابة لمىىىا كا ىى  عليىىىه أو تتحىىىول

 .مزمن وتمتد فترة العا  وت خ  وقتاا طوياا، وقد تندو إل  اعتزال الاعص لعبته مبكراا 

كمىىىا أ ىىىه مىىىن خىىىال عمىىىل الباحىىى  فىىى  مجىىىال الت  يىىىل فىىى  عىىىدد مىىىن األ ديىىىة الحىىى  ارتفىىىاع   ىىىبة اإلصىىىابة بتمىىىزق عبىىىا  ال ىىىاق 

لاعبىى  كىىرة القىىدو، و ىى  مىىن اإلصىىابا  ال ىىديدة التىى  قىىد تىىندى إلىى  ابتعىىاد الاعىىص عىىن الماعىىص لفتىىرة، سىىوا  عىىن التىىدريص أو  ال لفيىىة

الملاف ىىىىة   تيجىىىىة إل مىىىىال اإلحمىىىىا  وتمريلىىىىا  اإلطالىىىىة ب ىىىىكل ملاسىىىىص،   ىىىىراا أل  كىىىىرة القىىىىدو تعتمىىىىد علىىىى  ال ىىىىرعا  العاليىىىىة وأحيا ىىىىا 

اليىىىة بصىىىورة متكىىىررة، لىىى لو ا ىىىتن الباحىىى  باىىى ه الم ىىىكلة م ىىىت دماا التمريلىىىا  الت  يليىىىة داخىىىل وخىىىار  المفاجئىىىة واألحمىىىال التدريبيىىىة الع
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المىىىا ، مىىىل التىىىدليو العاجىىى  مىىىن خىىىال بر ىىىامت تىىى  يل  مقىىىلن لعىىىودة حالىىىة العبىىىلة المصىىىابة لحالتاىىىا الةبيعيىىىة بعىىىد حىىىدو  اإلصىىىابة وبعىىىد 

 .اال تاا  من البر امت الت  يل 

 :هدب الب  

بر ىىىامت تمريلىىىا  تىىى  يل  باسىىىت داو الوسىىى  المىىىاك  مىىىل التىىىدليو علىىى  عبىىىلة ال ىىىاق التوأميىىىة المصىىىابة بىىىالتمزق الجزكىىى  لىىىىدى تصىىىمين 

 :العب  كرة القدو، ومعرفة ت ثيره عل  كل من

 .درجة األلن المصاحبة لإلصابة -

 .القوة العبلية للعبلة المصابة -

 .المدى الحرك  للمفصل المت ثر باإلصابة -

 .س محي  العبلة التوأمية المصابة خلف ال اققيا -

 :فرو  الب  

توجىىىىد فىىىىروق دالىىىىة إحصىىىىاكياا بىىىىين متوسىىىىةا  درجىىىىا  القياسىىىىا  القبليىىىىة والبعديىىىىة لعيلىىىىة البحىىىى  فىىىى  تقليىىىىل درجىىىىة األلىىىىن ولصىىىىال  - 5

 .متوسةا  القياسا  البعدية

القىىىوة العبىىىلية للعبىىىلة التوأميىىىة عديىىىة لعيلىىىة البحىىى  فىىى  توجىىىد فىىىروق دالىىىة إحصىىىاكياا بىىىين متوسىىىةا  درجىىىا  القياسىىىا  القبليىىىة والب- 9

    .المصابة بالتمزق الجزك  ولصال  متوسةا  القياسا  البعدية

توجىىىد فىىىروق دالىىىة إحصىىىاكياا بىىىين متوسىىىةا  درجىىىا  القياسىىىا  القبليىىىة والبعديىىىة لعيلىىىة البحىىى  فىىى  المىىىدى الحركىىى  للمفصىىىل المتىىى ثر - 0

 .البعديةباإلصابة ولصال  متوسةا  القياسا  

توجىىىد فىىىروق دالىىىة إحصىىىاكياا بىىىين متوسىىىةا  درجىىىا  القياسىىىا  القبليىىىة والبعديىىىة لعيلىىىة البحىىى  فىىى  محىىىي  العبىىىلة التوأميىىىة المصىىىابة  -4

 .خلف ال اق ولصال  متوسةا  القياسا  البعدية

 :الدراسات السابقة والمرتبطة

حيىىى   ىىىدف  إلىىى   "أثدددر برندددامج مقتدددري علدددى تأهيددد  العضدددلة التوأميدددة بعدددد ا  دددابة بدددالتمزق" بعلىىىوا ( 8008" )إبدددراهيم" دراسىىىة .5

معرفىىىة تىىى ثير البر ىىىامت التىىى  يل  المقتىىىرر لىىىأت  يل العبىىىلة التوأميىىىة بال ىىىاق المصىىىابة بىىىالتمزق مىىىن الدرجىىىة المتوسىىىةة علىىى  القياسىىىا  

ميىىىة، وقىىىد اسىىىت دو الباحىىى  المىىىلات التجريبىىى ، وا ىىىتمل  عيلىىىة المورفولوجيىىىة والبد يىىىة وعلىىى    ىىىبة التح ىىىن فىىى  كفىىىا ة العبىىىلة التوأ

مصىىىاباا تىىىن تق ىىىيمان إلىىى  مجمىىىوعتين مت ىىىاويتين، وكا ىىى  أ ىىىن اللتىىىاكت أ  اسىىىت داو البر ىىىامت التىىى  يل  مىىىل وسىىىاكل ( 93)البحىىى  علىىى  
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لعبىىىىلية والمىىىىدى الحركىىىى ، كىىىىا  لىىىىه األثىىىىر اإليجىىىىاب  األكبىىىىر مىىىىن حيىىىى  تح ىىىىن القىىىىوة ا( التلبيىىىىه الكاربىىىى  والتىىىىدليو)العىىىىا  الةبيعىىىى  

 .وميادة محي  ال اق، و ق  سمو طبقا  الجلد والد ن، وميادة مةاطية عبا  ال اق والعبلة التوأمية

بنددددات اختبددددار لقيددددا  كفدددداتة عضدددد ت الفخددددإ الخلفيددددة بعددددد الشددددفات مدددد  إ ددددابت ا بددددالتمزق "بعلىىىىوا   (8002" )شددددع  "دراسىىىىة  .9

اس كفىىىا ة عبىىىا  الف ىىى  ال لفيىىىة بعىىىد ال ىىىفا  مىىىن اإلصىىىابة بىىىالتمزق بدرجاتىىىه الم تلفىىىة، واسىىىتادف  بلىىىا  اختبىىىار ميىىىدا   لقيىىى "العضدددلي

العبىىىاا مىىىن المصىىىابين بتمىىىزق عبىىىا  الف ىىى  ( 59)وتمىىى  الدراسىىىة علىىى  عيلىىىة مىىىن العبىىى  كىىىرة القىىىدو بالدرجىىىة األولىىى  والثا يىىىة قواماىىىا 

ا  فىىىى  اسىىىىتمارة اسىىىىتبيا  لبلىىىىا  االختبىىىىار ومحىىىىاوره ال لفيىىىىة، وقىىىىد اسىىىىت دو الباحىىىى  المىىىىلات الوصىىىىف ، وتمثلىىىى  أدوا  جمىىىىل البيا ىىىى

ودرجاتىىىه وبعىىىا األدوا  لتةبيىىىا االختبىىىار، ولقىىىد توصىىىل الباحىىى  مىىىن خىىىال اللتىىىاكت إلىىى  اسىىىت ا  اختبىىىار لقيىىىاس كفىىىا ة عبىىىا  

 . الف   ال لفية بعد  فاكاا من التمزق العبل  بدرجاته

ي علدددى إعدددادة تأهيددد  مفصددد  الكاحددد  المصدددا  بتمدددزق  زئدددي فدددي أثدددر برندددامج رياردددي مقتدددر"بعلىىىوا   (8002" )الشدددوكي"دراسىىىة  .0

حيىىى   ىىىدف  الدراسىىىة إلىىى  وضىىىل بر ىىىامت تىىى  يل  مقتىىىرر إلعىىىادة ت  يىىىل مفصىىىل الكاحىىىل  "األربطدددة الخار يدددة لددددى العبدددي كدددرة السدددلة

القىىىوة العبىىىلية  المصىىىاب بتمىىىزق جزكىىى  فىىى  األربةىىىة ال ارجيىىىة، وتعىىىرال أثىىىر  ىىى ا البر ىىىامت علىىى  تقليىىىل  ىىىدة اإلح ىىىاس بىىىاأللن وميىىىادة

للعبىىىا  القاببىىىة والباسىىىةة العاملىىىة علىىى  مفصىىىل الكاحىىىل وميىىىادة المىىىدى الحركىىى  للمفصىىىل، وقىىىد اسىىىت دو الباحىىى  المىىىلات التجريبىىى  

العبىىىىاا مصىىىىاباا تىىىىن تق ىىىىيمان إلىىىى  مجمىىىىوعتين مت ىىىىاويتين، ( 93)باسىىىىت داو التصىىىىمين التجريبىىىى  لو المجمىىىىوعتين علىىىى  عيلىىىىة قواماىىىىا 

اسىىىت داو البر ىىامت التىىى  يل  المقتىىرر كىىىا  لىىه أثىىىر إيجىىاب  علىىى  كىىل مىىىن درجىىة األلىىىن، والقىىوة العبىىىلية للعبىىىا   وكا ىى  أ ىىىن اللتىىاكت أ 

 .القاببة والباسةة العاملة عل  مفصل الكاحل، وك لو المدى الحرك  للمفصل

المدددات علددددى تخفيدددد  تددددأثير اسددددتخدام التمريندددات الع  يددددة والمو ددددات الصدددوتية داخدددد  وخددددار  " بعلىىىوا ( 8088" )هدددداني"دراسىىىة  .4

و ىىىىدف  إلىىىى  وضىىىىل بر ىىىىامت باسىىىىت داو التمريلىىىىا  " سددددنة( 73-53)آالم مفصدددد  الكاحدددد  بعددددد ا  ددددابة لدددددى السدددديدات مدددد  سدددد  

والموجىىىا  فىىىوق الصىىىوتية لت فيىىىف االو مفصىىىل الكاحىىىل بعىىىد اإلصىىىابة بىىىااللتوا  مىىىن الدرجىىىة الثا يىىىة، وتةبيقىىىه علىىى  مجمىىىوعتين إحىىىدا ما 

، ودراسىىىة تىىى ثيره علىىى  كىىىل مىىىن درجىىىة األلىىىن والمىىىدى الحركىىى  لمفصىىىل الكاحىىىل (خىىىار  المىىىا )ى ضىىىابةة وأخىىىر( داخىىىل المىىىا )تجريبيىىىة 

مصىىىىابا ، وكا ىىىى  أ ىىىىن اللتىىىىاكت أ  اسىىىىت داو ( 53)عامىىىىاا، وكىىىىا  عىىىىدد كىىىىل مجموعىىىىة ( 41-01)لىىىىدى ال ىىىىيدا  المصىىىىابا  مىىىىن سىىىىن 

الحركىىىى  وقىىىىوة ومرو ىىىىة عبىىىىا  ة األلىىىىن، المىىىىدى  ىىىىد)التمريلىىىىا  العاجيىىىىة والموجىىىىا  فىىىىوق الصىىىىوتية يىىىىنثر إيجابيىىىىاا علىىىى  متعيىىىىرا  

 (.داخل الما )ولصال  المجموعة التجريبية األول  ( المفصل واتزا ه

تدددأثير التمريندددات الددداتأهيلية المشددداب ة لدددةدات علدددى اسدددتعادة كفددداتة عضددد ت الفخدددإ الخلفيددددة "  بعلىىىوا ( 8088" )رددداحي"دراسىىىة  .1

وكىىىا  مىىىن أ ىىىن األ ىىىداال تعىىىرال تىىى ثير اسىىىت داو التمريلىىىا  الم ىىىاباة " القددددم المصدددابة بدددالتمزق العضدددلي الجزئدددي لددددى العبدددي كدددرة
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لىىى دا  علىىى  اسىىىتعادة كفىىىا ة العبىىىا  ال لفيىىىة المصىىىابة بىىىالتمزق العبىىىل  الجزكىىى  لاعبىىى  كىىىرة القىىىدو، وقىىىد اسىىىت دو الباحىىى  المىىىلات 

دراسىىىىة عىىىىن أ  اسىىىىت داو التمريلىىىىا  العبىىىىين مصىىىىابين، وأسىىىىفر   تىىىىاكت ال( 53)التجريبىىىى  علىىىى  مجموعىىىىة تجريبيىىىىة واحىىىىدة قواماىىىىا 

الت  يليىىىة الم ىىىىاباة لىىىى دا  كىىىىا  لىىىىه أثىىىىر إيجىىىىاب  علىىىى  درجىىىة األلىىىىن وأدا  علاصىىىىر اللياقىىىىة البد يىىىىة والمااريىىىىة وم ىىىىاعدة الاعىىىىص علىىىى  

 .استعادة مةاطية العبلة المصابة واستعادة الكفا ة الوييفية لاا

تمدددزق  -"سددداق التدددن "بعندددوا  Kivi P, Aho H, Järvinen M. (8009 )كيفدددي بدددي  أهدددوا اتدددأ   دددارفيني  أم دراسىىىة  .1

ميىىىة وكيفيىىىة و ىىىدف  الدراسىىىة إلىىى  بيىىىا  ت ىىى ي  إصىىىابة تمىىىزق العبىىىلة التوأ  "عضدددلة السددداق مددد  هدددواة التدددن  فدددي منتصددد  العمدددر

خلىىىف "إسىىىعافاا وممىىىن العىىىا  والت  يىىىل المةلىىىوب، ففىىى  أثلىىىا  رياضىىىة التىىىل ، قىىىد ي ىىىمل الاعىىىص صىىىو  طرقعىىىة بالعبىىىلة التوأميىىىة 

علىىىد مفتىىىرق العبىىىا  مىىىن اللاحيىىىة اإل  ىىىية  تيجىىىة " التوأميىىىة"ويكىىىو   ىىىاكعاا علىىىد الحافىىىة ال ىىىفلية مىىىن عبىىىلة ال ىىىاق ال لفيىىىة ". ال ىىىاق

وعىىىادة مىىىا تكىىىو  حركىىىا  القىىىدو . "tennis leg"أو " رجىىىل أو سىىىاق التىىىل "مىىىا ي ىىىير إلىىى  تمىىىزق ي ىىىم  تعىىىرل األوتىىىار للبىىىع ، م

وكا ىىى  أ ىىىن اللتىىىاكت أ ىىىه يمكىىىن . طبيعيىىىة، ولكىىىن التحىىىرء مىىىنلن، ويىىىتن ت كيىىىد اللتيجىىىة عىىىن طريىىىا التصىىىوير بالموجىىىا  فىىىوق الصىىىوتية

يجابيىىىة الل ىىىةة علىىىد اإلح ىىىاس بىىىاأللن، وعىىىادةا مىىىا يحىىىد  التئىىىاو لإلسىىىعافا  األوليىىىة أ  تحىىىد مىىىن اإلصىىىابة، ويبىىىدأ العىىىا  بالتمىىىارين اإل

وقىىىد . أ ىىىار( 4)إلىى  ( 0)أسىىابيل، وفىىى  حىىىاال  اإلصىىابة ال ىىىديدة يمكىىن أ  تصىىىل المىىدة مىىىن ( 1)إلىىى  ( 9)و ىىفا  اإلصىىىابة فىى  مىىىدة مىىن 

 .تتةلص العودة إل  الملعص أ  تكو  ب كل تدريج  مل رب  وتثبي  العبلة

 ,Bergamin M, Ermolao Aيرمدددوالو أ  تولوميدددو إ   بيتدددرو  اج  سدددير ي  دددي   كريدددا إم    بير دددامي  إم  إ دراسىىىة .1

Tolomio S, Berton L, Sergi G, Zaccaria M. (8085 )  التمدداري  المائيددة مقابدد  األر  لدددى المسددني  "بعنددوا

ا فىىى  ميىىىاه ( 94)و ىىىدف  إلىىى  تقيىىىين فعاليىىىة بروتوكىىىول التمىىىرين لمىىىدة   "تأثيرهدددا علدددى األدات البددددني وتركيددد  الجسدددم: األ ددد ات أسىىىبوعا

الكليىىىىة وكتلىىىىة العبىىىىا  فىىىى  مجموعىىىىة مىىىىن األ ىىىى ا  الم ىىىىلين األصىىىىحا ،  اليلىىىىابيل الحراريىىىىة األرضىىىىية لتح ىىىىين الوييفىىىىة البد يىىىىة

وكىىى لو إلىىى  مقار ىىىة  ىىى ا البروتوكىىىول القىىىاكن علىىى  المىىىا  ببروتوكىىىول أرضىىى  باسىىىت داو مجموعىىىة ضىىىابةة لاىىى ا العىىىرل، وتىىىن تعيىىىين 

، (LG)، ومجموعىىىىىىة األرل(AG)المجموعىىىىىىة الماكيىىىىىىة :   صىىىىىىا وت صيصىىىىىىان ب ىىىىىىكل ع ىىىىىىواك  إلىىىىىى  ثىىىىىىا  مجموعىىىىىىا ( 12)

أ ىىىار، بمعىىىدل  1تىىىدخاا فىىى  ممارسىىىة التمىىىارين المتعىىىددة الوسىىىاك  لمىىىدة  LGو AG ، تبعىىى  مجموعىىىة (CG)ومجموعىىىة المراقبىىىة

بىىى لو فىى  بيئىىىة LG  بيلمىىا قامىىى ( درجىىىة مئويىىة 01)للبروتوكىىول فىى  ميىىىاه اليلىىابيل ال ىىاخلة  AG وخبىىع . مىىرتين فىى  األسىىىبوع

أرضىىىية، وكىىىا  مىىىن أ ىىىن اللتىىىاكت أ  كىىىل مىىىن األ  ىىىةة الماكيىىىة واألرضىىىية  مفيىىىدة فىىى  الحفىىىاي علىىى  القىىىوة وتح ىىىين المرو ىىىة المل فبىىىة 

للج ىىىن، وأ  ممارسىىىة الرياضىىىا  الماكيىىىة تعىىىد   ىىىاطاا أفبىىىل لتح ىىىين التىىىوام  الىىىديلاميك ، باإلضىىىافة إلىىى  أ ىىىه يجىىىص اعتبىىىار أحىىىوال 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kivi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19839193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kivi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19839193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aho%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19839193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%A4rvinen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19839193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergamin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24009416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergamin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24009416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ermolao%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24009416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tolomio%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24009416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berton%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24009416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sergi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24009416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaccaria%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24009416
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سىىىىت داو تصىىىىليف الجاىىىىد المبىىىى ول ك سىىىىلوب لممارسىىىىة التمىىىىارين الرياضىىىىية أدوا  مفيىىىىدة محتملىىىىة لتعزيىىىىز األدا  ال ىىىىباحة الحراريىىىىة وا

 .البد   وتكوين الج ن لدى كبار ال ن األصحا 

 :  إ راتات الب  

 :من ج الب  

لىىى  البعىىىدو علىىى  مجموعىىىة اسىىىت دو الباحىىى  المىىىلات التجريبىىى   وللىىىو لملاسىىىبته لةبيعىىىة البحىىى  الحىىىال ، مىىىن خىىىال أسىىىلوب القيىىىاس القب

 .تجريبية واحدة

 :عينة الب  

مىىىىن العبىىىى  كىىىىرة القىىىىدو المصىىىىابين بىىىىالتمزق الجزكىىىى  لعبىىىىلة ال ىىىىاق ال لفيىىىىة ( 8)تىىىىن اختيىىىىار عيلىىىىة البحىىىى  بالةريقىىىىة العمديىىىىة، و ىىىىمل  

سىىىيوط ومراكز ىىىا، خىىىال سىىىلة، مىىىن أ ديىىىة الدرجىىىة الثا يىىىة والثالثىىىة بمحاف ىىىة أ( 03-58)، والىىى ين تتىىىراور أعمىىىار ن مىىىا بىىىين (التوأميىىىة)

و، وقىىىد أعةىىى  كىىىل العىىىص مىىىن عيلىىىة البحىىى  موافقتىىىه ال ةيىىىة قبىىىل إجىىىرا  البحىىى ، والىىى و وافقىىى  عليىىىه 9352/9393الموسىىىن الرياضىىى  

 .لجلة األخاقيا  المحلية، كما أ    ا البح  يف  بالمعايير األخاقية ف  الرياضة وبحو  العلوو الرياضية البد ية

 . (5)ح اب تجا   عيلة البح  ف  متعيرا  ال ن والةول والوم  كما  و موض  بالجدول تن  :تجان  عينة الب  

للت كىىىىد مىىىىن اعتداليىىىىة توميىىىىل  Kolmogorov – Smirnovسىىىىمير وال  –وقىىىىد قىىىىاو الباحىىىى  بىىىىنجرا  اختبىىىىار كولمىىىىوجروال  

 (.5)البيا ا  ال اصة بالقياسا  القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية ف  المتعيرا  قيد البح ، كما  و موض  بجدول 

 اعتدالية التو يع في القياسات القبلية والبعدية لعينة الب   في المتغيرات:( 8)ج دو

 (1=   (      )المدى ال ركي –القوة العضلية  –ودر ة األلم  –التو يفية )

 المتغيرات نوع
 وحدة

 القيا 
 القياسات

 المتوسط 

 ال سابي

االن راب 

المعياري 

± 

 اختبار كولمو روب سميرنوب

KOL-

S 

P. 

value 
 الداللة

 المتعيرا  التوصيفية

3.933 3.511 9.15 94.10---  سلة ال ن
*
 دال 

3.510 3.511 4.89 511.58---  سن الةول
*
 دال 

3.933 3.544 0.99 10.4---  كجن الوم 
*
 دال 

3.933 3.582 5.12 0.81---  يوو تاريخ البد 
*
 دال 

 درجة األلن متعير درجة األلن
درجىىىىة 

 مقدرة

3.933 3.584 0.14 11.14 القبل 
*
 دال 

3.933 3.501 5.49 0.51 البعدو
*
 دال 

ية
بل
لع
 ا
وة
لق
 ا
 
را
عي
مت

 

ة 
مي
وأ
لت
 ا
لة
ب
لع
 ا
وة
ق

بة
صا
لم
ا

ة  
اب
ص
إل
با
ة 
ر
 ث
مت
 ال
 
ا
ب
لع
وا

 

ع
ضا
أو
ن 
م

 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 

23
   ْ

قىىىىىىىىىىىىىىىىىىبا . 
 الكاحل

 كجن

3.540 3.912 5.820 9.51 القبل 
*
 دال 

 3.119 8.21 البعدو
3.541 3.933

*
 دال 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 

23
   ْ

 ب   الكاحل. 

3.933 3.910 5.134 4.51 القبل 
*
 دال 

 3.825 50.95 البعدو
3.524 3.933

*
 دال 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 

3.342 3.998 3.145 9.11 القبل 
*
 دال 

3.933 3.521 5.120 1.91 البعدو
*
 دال 
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23
   ْ

 تبعيد الكاحل. 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 
23
   ْ

تقريىىىىىىىىىىىىىىىص . 

 الكاحل

3.511 3.910 3.111 9.24 القبل 
*
 دال 

 5.918 1.45 البعدو
3.514 3.933

*
 دال 

 
رك
ح
 ال
ى
مد
 ال
 
را
عي
مت

 

بة
صا
إل
با
ر 
 ث
مت
 ال
ل
ح
كا
 ال
ل
ص
مف
 ل
 
رك
ح
 ال
ى
مد
ال

 

ع 
ضا
أو
ن 
م

 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 

23
   ْ

قىىىىىىىىىىىىىىىىىىبا . 
 الكاحل

درجىىىىة 
 ماوية

3.933 3.519 9.14 19.55 القبل 
*
 دال 

 3.914 5.21 01.14 البعدو
3.933
*
 دال 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 
23
   ْ

 ب   الكاحل. 

3.310 3.519 9.81 51.01 القبل 
*
 دال 

 3.512 4.91 01.21 البعدو
3.933
*
 دال 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 

23
   ْ

 تبعيد الكاحل. 

3.933 3.548 5.08 99.40 القبل 
*
 دال 

 3.918 9.21 11.51 البعدو
3.512
*
 دال 

. جلىوس على  مقعىىد

جميل موايا الرجىل 

23
   ْ

تقريىىىىىىىىىىىىىىىص . 

 الكاحل

3.933 3.510 4.30 50.81 القبل 
*
 دال 

 3.541 3.281 91.11 البعدو
3.933
*
 دال 

 متعير محي  العبلة المصابة
محىىىىىىىي  العبىىىىىىىلة 

خلىىىىىىف "التوأميىىىىىىة 

 المصابة" ال اق

 سن
3.348 3.518 9.41 02.31 القبل 

*
 دال 

 3.901 0.91 40.11 البعدو
3.933
*
 دال 

 

 0.03داج عند مستوى * 

راوحىىىىىى  مىىىىىىا بىىىىىىين ت P.Valueقيمة أ  ( 5)كولمىىىىىىوجروال سىىىىىىمير وال بالجىىىىىىدول ختبار كىىىىىى  الحصاإل تاكت التحليل امىىىىىن يتب  

ى وم تكبىىىىر مىىىىن أ ىىىى  بىىىى لو و، (المىىىىدى الحركىىىى  –القىىىىوة العبىىىىلية  –درجىىىىة األلىىىىن –التوصىىىىيفية )لجميىىىىل المتعيىىىىرا  %( %93 : 4.8)

 .تتبل اإلحصا  الابارامتروبيا ا  العيلة ، مما يدل عل  أ  جميل %1المعلوية 

 :أدوات  مع البيانات

 :االستمارات -أ

 (.ال ن، الةول، الوم ، التاريخ المرض " )قيد البح "ل  صية لاعبين المصابين استمارة جمل البيا ا  ا -

اسىىىىتمارة اسىىىىتةاع رأو ال بىىىىرا  حىىىىول البر ىىىىامت التىىىى  يل  المقتىىىىرر باسىىىىت داو التمريلىىىىا  داخىىىىل وخىىىىار  المىىىىا  والتىىىىدليو العاجىىىى   -

 .الت  يل 

 :القياسات األنثروبومترية - 

 .ال لتيمتر، والوم  بالكيلو جراوجاام الرستاميتر لقياس الةول ب -

 ".ال لتيمتر"، باست داو  ري  القياس، وحدة القياس (ال اق)قياس محي  العبا   -

 :األ  زة واألدوات المستخدمة في الب   - 

 ".درجة مقدرة"لقياس درجة األلن، وحدة القياس  (V.A.S)مقياس التلاير البصرو  -

 ".درجة ماوية" وحدة القياسجيلوميتر لقياس المدى الحرك ،  -

 ".كيلو جراو" وحدة القياس ديلاموميتر لقياس القوة العبلية للعبا  العاملة عل  المفصل -
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 :األ  زة المساعدة في تنفيإ الب   -

 . حول سباحة أو معة  ألدا  التمريلا  العاجية -

 .طاولة لعمل القياسا  القبلية والبعدية -

 .، أساتيو مةاطة(رملية -حديدية )وأثقال ملت  جين، أوما   -

 :القياسات ال ركية والوظيفية المستخدمة في الب   -

قىىىاو الباحىىى  بم ىىى  المراجىىىل العلميىىىة والدراسىىىا  ال ىىىابقة باسىىىت ا  القياسىىىا  الحركيىىىة والوييفيىىىة الملاسىىىبة للبحىىى ، والتىىى  تىىىن 

المراجىىىل الرتباطاىىىا الوثيىىىا بالعبىىىلة المصىىىابة، ودرجىىىة األلىىىن، والقىىىوة اسىىىت داماا فىىى  العديىىىد مىىىن الدراسىىىا  التىىى  تىىىن لكر ىىىا فىىى  بعىىىا 

  510، 9331  جىىىىىال الىىىىىدين، 999، 9335  عبىىىىىد المعبىىىىىود، 23 ،5221رضىىىىىوا ، . )العبىىىىىلية، والمىىىىىدى الحركىىىىى ، ومحىىىىىي  ال ىىىىىاق

 (.911, 9338خليل، 

قىىىي   المتعيىىىرا  الحركيىىىة والوييفيىىىة قيىىىد وبىىىاالطاع علىىى  المراجىىىل العلميىىىة والدراسىىىا  ال ىىىابقة تىىىن اسىىىت ا  االختبىىىار الىىى ى ي

مقيىىىىىاس التلىىىىىاير البصىىىىىرو، القىىىىىوة العبىىىىىلية جاىىىىىام ديلىىىىىاموميتر  Visual Analogous Scall( V.A.S)البحىىىىى  درجىىىىىة األلىىىىىن 

(Dynamometer)  لقيىىىىاس القىىىىوة العبىىىىلية للعبىىىىىا  المصىىىىابة خلىىىىف ال ىىىىاق، المىىىىىدى الحركىىىى  جاىىىىام جو يىىىىىوميتر((Goniometer 

 .، ومامورة قياس المحيةا لقياس المدى الحرك  لمفصل  الركبة والقدو

 

  Visual Analogous Scall( V.A.S)مقيا  در ة األلم  -أ

ويىىىتن  ىىى ا المقيىىىاس مىىىن خىىىال سىىىنال الفىىىرد المصىىىاب بعىىىد الفحىىى  اإلكليليكىىى  بواسىىىةة الةبيىىىص الم ىىىئول، و ىىى ا المقيىىىاس ي ىىىير 

وي ىىىير إلىىى  ( 53)وي ىىىير إلىىى  عىىىدو وجىىىود أو ألىىىن، واخىىىره ( صىىىفر)و ىىىو عبىىىارة عىىىن خىىى  أولىىىه إلىىى  درجىىىة األلىىىن فىىى  المفصىىىل المصىىىاب، 

قمىىىة األلىىىىن، ويعىىىىرل  ىىى ا المقيىىىىاس ثىىىىا  مىىىرا  أسىىىىبوعيا علىىىى  المىىىريا فىىىى  أثلىىىىا  أداكىىىه للبر ىىىىامت المقتىىىىرر، وقىىىد تىىىىن اسىىىىت داو  ىىىى ا 

ما  العلميىىة لىىه، حيىى  ثبىى  صىىدقه وثباتىىه وفاعليتىىه فىى  االختبىىار مىىن قبىىل  ىى ا المجىىال علىى  البيئىىة المصىىرية، وللىىو بعىىد الت كىىد مىىن المعىىا

 .المجال التةبيق  لقياس   ه ال ا رة

 وال كل التال  يوض  قياس درجة األلن بالرسن 

 أقصي إحسا  باأللم 80                              (                ال يو د ألم) فر                                                 

 ( 23, 5221رضوا ، ) 

 :قيا  القوة العضلية للر لي  - 

 :، ويجص ماح ة ال روط التالية علد تةبيا االختبارDynamometerي ت دو ف    ا االختبار جاام الديلاموميتر 

 .وضل أماو  قةة التقا  ع ن الف   والحول يقبا الم تبر عل  ال د بكلتا يديه، عل  أ  تكو  راحة اليدين ألسفل ف - 5

يقىىىف الم تبىىىر علىىى  قاعىىىدة الجاىىىام ويثلىىى  الىىىركبتين، ويحىىىد  أكبىىىر  ىىىد ممكىىىن بفىىىرد الىىىركبتين، ويجىىىص ماح ىىىة ملاسىىىبة طىىىول ال ل ىىىة - 9

 .لةول الم تبر

 .قبل عملية ال د يجص ماح ة أ  ال راعين وال ار والرأس ملتصبا  والصدر ألعل - 0

 (.911, 5221ح او الدين واخرو ، )ر محاولتا  بحي  ي جل له أفبلاما يعة  لكل م تب
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 :قيا  المدى ال ركي - ا

  كو ىىىىه يتميىىىىز بالب ىىىىاطة، فعلىىىىد قيىىىىاس Goniometerتىىىىن قيىىىىاس المىىىىدى الحركىىىى  لمفصىىىىل الركبىىىىة باسىىىىت داو جاىىىىام جو يىىىىوميتر 

ال ىىىىار ، والىىىى راع المتحىىىىرء مواميىىىىة لع ىىىىن ال ىىىىاق مىىىىن المىىىىدى الحركىىىى  توضىىىىل لراع الجو يىىىىوميتر الثابتىىىىة مواميىىىىة لع ىىىىن الف ىىىى  مىىىىن 

ال ىىىار  أيبىىىاا، وللىىىو فىىى  وضىىىل الزاويىىىة القاكمىىىة للمفصىىىل، بحيىىى  يكىىىو  محىىىور مفصىىىل لراعىىى  الجاىىىام علىىىد مفصىىىل الركبىىىة، وتنخىىى  

قصىىى  القىىرا ة والمفصىىل فىىى  أقصىى  قىىىبا لىىه، وياحىى  ا  فىىىال ماويىىة المفصىىىل واقتراباىىا مىىىن صىىفر، ثىىن تنخىىى  القىىرا ة والمفصىىىل فىى  أ

, 5221خىىىاطر، )ب ىىى  لىىىه، وياحىىى  فىىى   ىىى ه القىىىرا ة ميىىىادة ماويىىىة المفصىىىل، ويىىىدل الفىىىرق بىىىين القىىىرا تين علىىى  مىىىدى حركىىىة المفصىىىل 

999.) 

 :قيا  م يط العض ت خل  الساق -ها

يقىىوو الاعىىىص بوضىىىل الرجىىىل المصىىىابة فىىىوق مقعىىىد، بحيىىى  تكىىىو  الركبىىىة مفىىىرودة، ويىىىتن مىىىد ال ىىىري  ال ىىىا  بالقيىىىاس علىىى  الوجىىىه 

األمىىىام  لل ىىىاق بىىىين الحىىىد القريىىىص لع ىىىن الرضىىىفة والقىىىدو، ويىىىتن تحديىىىد عامىىىة تبىىىين اللقةىىىة الملصىىىفة لل ىىىاق، ولىىىف  ىىىري  القيىىىاس حىىىول 

, 5223الكا ىىىف، )ال ىىىاق علىىىد م ىىىتوى العامىىىة األ ثروبومتريىىىة الملصىىىفة لىىىه، مىىىل ماح ىىىة أ  يكىىىو   ىىىري  القيىىىاس فىىى  وضىىىل أفقىىى  

510.) 

 :داخ  وخار  المات قيد الب   برنامج التمرينات التأهيلية -

مىىىن خىىىال عمىىىل م ىىى  للمراجىىىل والدراسىىىا  التىىى  تلاولىىى  اإلصىىىابا  بوجىىىه عىىىاو والت  يىىىل البىىىد   والعىىىا  المىىىاك  بوجىىىه خىىىا ، 

قىىىىاو الباحىىىى  بتصىىىىمين التمريلىىىىا  الت  يليىىىىة المقترحىىىىة داخىىىىل الوسىىىى  المىىىىاك  وخارجىىىىة  لرفىىىىل الكفىىىىا ة الوييفيىىىىة للعبىىىىلة التوأميىىىىة خلىىىىف 

 .ال اق

وحىىىدا  أسىىىبوعياا، وعلىىى   ىىى ا بلىىى  عىىىدد ( 1)أسىىىابيل وبواقىىىل ( 1)وبلىىىا  علىىى   ىىى ا تىىىن وضىىىل التىىىدريبا  الماكيىىىة المقترحىىىة لمىىىدة 

 . وحدة مق مة إل  ثا  مراحل، لكل مرحلة  دفاا( 03)الوحدا  التدريبية الكلية للبر امت 

 :أهداب البرنامج المقتري -أ

 .تقليل درجة األلن اللاتت عن اإلصابة -

 .استعادة قوة العبلة التوأمية المصابة خلف ال اق- 

 .استعادة كفا ة المفاصل المت ثرة باإلصابة– 

 .تقوية العبا  العاملة عل  مفصل  الكاحل والركبة -

 .ميادة المدى الحرك  لمفصل الكاحل والركبة -

 :أس  ورع البرنامج المقتري - 

 .تحديد الادال العاو واأل داال المرحلية- 5

 .للمراجل والبحو  العلمية ف    ا المجال، ثن وضل المحاور الركي ة للبر امتالم   المرجع  - 9

 .مراعاة التايئة واإلحما  بما يتلاسص مل حالة وطبيعة كل فرد- 0

 .التدر  بالحمل خال المراحل الم تلفة من البر امت- 4

 (.التدريب ، القدرا  البد يةال ن، الجل ، العمر )ملاسبة البر امت للعيلة قيد البح  - 1

 .التدر  من ال ال إل  الصعص- 1

 .االستمرارية واال ت او حت  ال يُفقَد ت ثير التمريلا - 1
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 .يوما، مق مين لثا  مراحل ممن كٍل ملاا أسبوعين 41مدة البر امت  ار و صف بواقل - 8

 .جل ة 03عدد الوحدا  ف  البر امت  -2

 .جل ا  1ع الواحد عدد الوحدا  ف  األسبو- 53

دقيقىىىىة فىىىى   اايىىىىة البر ىىىىامت، وي تلىىىىف التقىىىىدو والتح ىىىىن ( 13)دقيقىىىىة، وتتىىىىدر  لتصىىىىل إلىىىى  ( 41)ممىىىىن الوحىىىىدة فىىىى  بدايىىىىة البر ىىىىامت  -55

 .باختاال الفروق الفردية

 .إعةا  فترا  الراحة الملاسبة والكافية ف  أثلا  الوحدا  التدريبية أو بيلاا -59

 .ت  يلية الملاسبة ف  كل وحدة ح ص حالة المصابتحديد التمريلا  ال - 50

 .تندى التمريلا  ف  وضل مري  بما يتلاسص والكفا ة البد ية لاعص -54

 .تةبيا البر امت بصورة فردية طبقاا لحالة كل العص من العيلة، وداخل حدود األلن - 51

 .حدود أ داال البر امتمراعاة المرو ة ف  تةبيا البر امت، وفقاا لل روال المتعيرة ف   - 51

 %.13درجة مئوية، بيلما كا   درجة الرطوبة  91درجة حرارة المياة الت  تن تلفي  البر امت باا كا    -51

 (.تادكة -جز  ركي    –إحما  )يراع  المبدأ الف يولوج  ف  أثلا  الوحدا  الت  يلية  -58

 :مراح  البرنامج - 

 :البرنامج بستة أسابيع  بواقع ش ر ونص   وم  ثم تم تقسيم هإه المدة إلى ما يليتم ت ديد الفترة الزمنية لتنفيإ 

وترقيىىىة اللعمىىىة العبىىىلية مىىىل  تح ىىىين، تىىىدريجياا حتىىى  الىىىت ل  ملىىىه ت فيىىىف حىىىدة األلىىىن" ومددددت ا أسدددبوعا   وهددددف ا :المرحلدددة األولدددى -8

ين بىىىالتمزق الجزكىىىى  للعبىىىىلة التوأميىىىة خلىىىىف ال ىىىىاق لاعبىىىى  كىىىىرة القىىىدو المصىىىىاب(" المىىىىدى الحركىىى  –القىىىوة العبىىىىلية )بىىىد  تح ىىىىين 

 (. عمل حرك  ثاب )

" المتىىىىى ثرة باإلصىىىىىابةتلميىىىىىة القىىىىىوة العبىىىىلية والمىىىىىدى الحركىىىىى  للعبىىىىىا  والمفاصىىىىىل " ومددددددت ا أسدددددبوعا   وهددددددف ا :المرحلددددة الثانيدددددة -8

 .لاعب  كرة القدو المصابين بالتمزق الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اق

للحالىىىة الةبيعيىىىة لىىىدى العبىىى  كىىىرة " اسىىىتعادة القىىىوة العبىىىلية، المىىىدى الحركىىى ، محىىىي  ال ىىىاق"ومددددت ا أسدددبوعا   وهددددف ا : الثالثدددةالمرحلدددة  -5

   .القدو المصابين بالتمزق الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اق

 :م توى البرنامج التأهيلي -ه

 :أسابيل، عل  اللحو التال ( 1)المجموعة التجريبية، ولمدة تن تةبيا بر امت التدريبا  الماكية المقترر قيد البح  عل  

تىىىدليو ( دقيقىىىة 51)علىىى  اللحىىو التىىىال  ( دقيقىىىة 41)وحىىىدا  أسىىبوعياا ولمىىىدة أسىىىبوعين، ممىىىن كىىل وحىىىدة ( 1)بواقىىىل  :المرحلددة األولدددى- أ

 (.ق 03)وإطاال  ف  حدود األلن، ثن تدريبا  ماكية داخل حماو ال باحة 

م ىىى  فىىى  ( ق 1)علىىى  اللحىىىو التىىىال  ( دقيقىىىة 13)وحىىىدا  أسىىىبوعياا ولمىىىدة أسىىىبوعين، ممىىىن كىىىل وحىىىدة ( 1)بواقىىىل  :المرحلدددة الثانيدددة-  

ثابتىىىىىة "قىىىىىوة عبىىىىىلية )تمريلىىىىىا  خىىىىىار  المىىىىىا  ( ق 51)تىىىىىدليو وإطىىىىىاال  فىىىىى  حىىىىىدود األلىىىىىن، ( ق 53)بدايىىىىىة الوحىىىىىدة التدريبيىىىىىة، 

 . لزيادة وتلمية القوة العبلية والمدى الحرك ( ق 93)، ثن أدا  تدريبا  داخل الوس  الماك  (، مدى حرك "ومتحركة

م ىىى  وجىىىرو ( ق 53)علىىى  اللحىىىو التىىىال  ( ق 13)وحىىىدا  أسىىىبوعياا ولمىىىدة أسىىىبوعين، ممىىىن كىىىل وحىىىدة ( 1)بواقىىىل : المرحلدددة الثالثدددة - 

قىىىىوة عبىىىىلية، إطالىىىىة و)تىىىىدريبا  داخىىىىل الوسىىىى  المىىىىاك  ( ق 93)تىىىىدليو وإطىىىىاال ، ( ق 53)خفيىىىىف فىىىى  بدايىىىىة الوحىىىىدة الت  يليىىىىة، 

، (ق 93)لمىىىدة ( ، مىىىدى حركىىى "ثابتىىىة ومتحركىىىة وم ىىىاباة لىىى دا "قىىىوة عبىىىلية )، ثىىىن أدا  تمريلىىىا  خىىىار  المىىىا  (مرو ىىىة مفصىىىلية
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المصىىىابة والمجموعىىىا  العبىىىلية المتىىىى ثرة باإلصىىىابة، والمىىىدى الحركىىىى  " التوأميىىىىة"وللىىىو السىىىتعادة قىىىوة عبىىىىا  ال ىىىاق ال لفيىىىة 

 .ال اق بالرجل المصابة للحالة الت  كا   علياا قبل اإلصابة لمفصل  الكاحل والركبة، ومحي 

 

 :خطوات إ رات الب   -

مىىىىن مجتمىىىىل البحىىىى   -و علىىىى  العبىىىىين اثلىىىىين مصىىىىابين 51/2/9352و حتىىىى  1/2/9352إجىىىىرا  دراسىىىىة اسىىىىتةاعية خىىىىال الفتىىىىرة مىىىىن تددددم  -8

وجا زيىىىىىة المكىىىىا  المعىىىىد للت  يىىىىىل وخاصىىىىةا حمىىىىىاو  وللىىىىىو للت كىىىىد مىىىىىن صىىىىاحية أدوا  القيىىىىاس والت  يىىىىىل الم ىىىىت دمة، -وخىىىىار  عيلتىىىىه

 .ال باحة، وتدريص الم اعدين

 :القياسات القبلية -8

فىىىى  الفتىىىىرة مىىىىن ( قيىىىىد البحىىىى )تىىىىن إجىىىىرا  القياسىىىىا  القبليىىىىة علىىىى  عيلىىىىة البحىىىى  األساسىىىىية بتةبيىىىىا االختبىىىىارا  للمتعيىىىىرا   

 . و51/55/9352و، وحت  90/2/9352

 :تجربة الب   األساسية -5

( 1)المىىىىا  ب ىىىىكل فىىىىردو علىىىى  المجموعىىىىة التجريبيىىىىة، ولمىىىىدة ( خىىىىار  -داخىىىىل )تةبيىىىىا البر ىىىىامت التىىىى  يل  المقتىىىىرر تىىىىن 

 .و9/5/9393و، وحت  94/2/9352أسابيل، خال الفترة من 

 :القياسات البعدية -7

مىىىر  باىىىا القياسىىىا   تىىىن إجىىىرا  القياسىىىا  البعديىىىة لجميىىىل المتعيىىىرا  المقاسىىىة بالبحىىى  وبالةريقىىىة والترتيىىىص أ ف ىىىاما التىىى 

 .و0/5/9393و وحت  8/55/9352القبلية بعد ا تاا  تةبيا البر امت قيد البح  مبا رة، وللو خال الفترة من 

 .جمل البيا ا  وتصليفاا وجدولتاا ومعالجتاا إحصاكياا  -3

 :المعالجات ا حصائية -

 .Arithmetic Meanالمتوس  الح اب   -5

 .Standard Deviationاال حراال المعيارو  -9

 . Coefficient Sprainsمعامل االلتوا   -0

 .T" test"لداللأة الفروق بين المتوسةا  "  "اختبار  -4

 .Advance Attributionالل بة المئوية  -1

 .Kolmogorov-Smirnov test (K-S test)اختبار كولموجروال َسمير وال للتوميل الةبيع   -1

 .لداللة الفروق Wilcoxon Testاختبار ولكوك و   -1

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 44 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 :عر  النتائج ومناقشت ا -

  عر  النتائج: أوالا 

 حسا  داللة الفروق بي  القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية :(8)ج دو

 (1=   )باختبار ويلكوكسو  ( المدى ال ركي –القوة العضلية  –در ة األلم )في متغيرات 

 المتغيرات م

الفددددددرق  القيا  البعدي القبليالقيا  

بددددددددددددي  
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جلىىىوس علىىى  
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المجىىىم
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8  -- --

جلىىىوس علىىى  

جميىىىل . مقعىىىد
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جلىىىوس علىىى  

جميىىىل . مقعىىىد

موايىىا الرجىىل 
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جلىىىوس علىىى  

جميىىىل . مقعىىىد

موايىىا الرجىىل 
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تبعيىىىىىىىىد . 

 الكاحل

99.4

0 
5.08 

11.5

1 
9.21 09.14 

12.04

% 

 -3 
3.3

3 
3.33 

9.19

1 
 دال 3.359

+ 8 
4.1

3 

01.3

3 

= 3  -- --

المجىىىم

 وع
8  -- --

جلىىىوس علىىى  

جميىىىل . مقعىىىد

موايىىا الرجىىل 

23
   ْ

تقريىىىىىص . 

50.8

1 
4.30 

91.1

1 

3.28

1 
50.12 

42.81

% 

 -3 
3.3

3 
3.33 

9.19

4 
 دال 3.359

+ 8 
4.1

3 

01.3

3 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 44 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 

 5.21=  3.31 الجدولية علد م توى  Zقيمة

أ   لىىىىاء فروقىىىىاا لا  داللىىىىة إحصىىىىاكية بىىىىين متوسىىىىةا  درجىىىىا  القياسىىىىا  القبليىىىىة والبعديىىىىة للمجموعىىىىة  (8)يتضدددن مدددد   دددددوج 

ولصىىىال  القياسىىىا  البعديىىىة، حيىىى  ( المىىىدى الحركىىى  –القىىىوة العبىىىلية  –درجىىىة األلىىىن )فىىى  جميىىىل المتعيىىىرا  " عيلىىىة البحىىى "التجريبيىىىة 

:  3.355)االحتماليىىىىة للمتعيىىىىرا  مىىىىا بىىىىين  P.Valueراوحىىىى  قيمىىىىة المح ىىىىوبة أكبىىىىر مىىىىن قيمتاىىىىا الجدوليىىىىة، كمىىىىا ت Zجىىىىا   جميىىىىل قىىىىين 

ممىىىىا ينكىىىىد تفىىىىوق متوسىىىىةا  القياسىىىىا  البعديىىىىة %( 1) 3.31و ىىىى  أقىىىىل مىىىىن م ىىىىتوى معلويىىىىة %( 5.9% : 5.5)أو مىىىىا بىىىىين ( 3.359

ابيىىىىة فىىىى  جميىىىىل الدالىىىىة إحصىىىىاكياا علىىىى  متوسىىىىةا  القياسىىىىا  القبليىىىىة فىىىى  جميىىىىل متعيىىىىرا  البحىىىى ، وجىىىىا   أيبىىىىاا   ىىىىص التح ىىىىن اإليج

، وتراوحىىى    ىىىص التح ىىىن فىىى  متعيىىىرا  (%21.09)متعيىىىرا  البحىىى  لتثبىىى  للىىىو التفىىىوق  حيىىى  جىىىا     ىىىبة التح ىىىن فىىى  درجىىىة األلىىىن 

، بيلمىىىا (%12.04: %41.83)، كمىىىا تراوحىىى  فىىى  متعيىىىرا  المىىىدى الحركىىى  مىىىا بىىىين (%11.18:  %41.11)القىىىوة العبىىىلية مىىىا بىىىين 

 %(.53.01)لعبلة جا     بة التح ن لمتعير محي  ا

 

 مناقشة النتائج: ثانياا 

 : الفر  األوج -

كمىىىا  ىىىو % 21.09يرجىىىل الباحىىى  للىىىو التح ىىىن اإليجىىىاب  الىىىدال إحصىىىاكياا فىىى  درجىىىة األلىىىن ووصىىىول   ىىىبة التح ىىىن إلىىى   

ق ىىىىرياا، ثىىىىن بم ىىىىاعدة، وصىىىىوالا للحركىىىىة اإليجابيىىىىة )إلىىىى  اسىىىىت داو كىىىىل مىىىىن التمريلىىىىا  األيزومتريىىىىة ب ىىىىكل تىىىىدريج  ( 9)مبىىىىين بجىىىىدول 

، أو (المرحلىىىة الحىىىادة مىىىن اإلصىىىابة)ال ىىىةح  بعىىىد اإلصىىىابة مبا ىىىرةا : ح  بلوعيىىىه، مىىىل اإلطىىىاال  فىىى  حىىىدود األلىىىن والتىىىدليو الم ىىى(الحىىىرة

التىىىدليو فىىى   واسىىىتمرار، خىىىال المرحلىىىة األولىىى " خلىىىف ال ىىىاق"العميىىىا بعىىىد تلىىىو المرحلىىىة علىىى  مكىىىا  التمىىىزق الجزكىىى  بالعبىىىلة التوأميىىىة 

  الموجىىىىودة بمكىىىىا  اإلصىىىىابة، وأدى إلىىىى  ت فيىىىىف األلىىىىن المرحلىىىىة الثا يىىىىة، ممىىىىا سىىىىاعد ب ىىىىكل كبيىىىىر فىىىى  إمالىىىىة األوديمىىىىا وااللتاابىىىىابدايىىىىة 

 American Painالمؤسسددددة األمريكيددددة لةلدددم "تىىىدريجياا حتىىىى  الىىىىت ل  ملىىىه تمامىىىىاا، ويتفىىىىا للىىىىو مىىىل مىىىىا أ ىىىىار إليىىىىة كىىىل مىىىىن 

Foundation" (9331 ,98)مىىىىىىىىىن أ  التمريلىىىىىىىىىا   ىىىىىىىىى  ( 12, 9333) "ريدددددددددا "، و(21 ,9335" )ريدددددددددا   وعبددددددددددالرحيم"، و

كعة فىىى  بىىىرامت الت  يىىىل لمعالجىىىة األلىىىن، فاىىى  ال تحىىىاف  علىىى  صىىىحتو فقىىى ، ولكلاىىىا ت ىىىاعد أيبىىىاا علىىى  ت فيىىىف األلىىىن طىىىول الوسىىىيلة ال ىىىا

 .ت اعد عل  التحكن ف  ألن المفاصل وتورماا  تيجة االلتاابا  المفصليةالوق   فا  
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والتىى  أكىىد  أ  البر ىىامت ( 8080)وفقيددر، Kalebo, R,  et al (8009)دراسددة كدداليبو وآخددري  و ىى ا مىىا يتفىىا مىىل  تىىاكت 

 .الت  يل  المتبل كا  له األثر الفعال ف  ا  فال   بة م توى األلن وتقليل االلتاابا 

مىىىن أ  التمريلىىىا  الت  يليىىىة الثابتىىىة تعمىىىل  Holmich, P (8004) هدددولميتأوأكىىىده   (8002)عطيتدددو  كمىىىا يتفىىىا مىىىل مىىىا اسىىىتلتجه 

وأ  بر ىىىىامت التمريلىىىىا  الت  يليىىىىة بجا ىىىىص وسىىىىاكل العىىىىا  الةبيعىىىى  كالموجىىىىا  فىىىىوق الصىىىىوتية علىىىى  التح ىىىىن ال ىىىىريل بت فيىىىىف األلىىىىن، 

 .والتدليو له األثر الفعال ف  تح ين م توو األلن

ن المصىىىابين عيلىىىة البحىىى  فىىى  الجل ىىىا  الت  يليىىىة، والتايئىىىة الملاسىىىبة يرجىىىل الباحىىى  للىىىو التح ىىىن أيبىىىا إلىىى  ا ت ىىىاو جميىىىل الاعبىىىيو       

فىى  بدايىىة كىىىل وحىىدة ت  يليىىىة، والتىىدر  ب ىىىكل مقىىلن فىىى  اسىىت داو أ ىىىكال م تلفىىة للعمىىىل العبىىل  مىىىا بىىين الثابىىى  والمتحىىرء واأليزوكيلتىىىو 

ل العبىىىل  المتاحىىىة بجميىىىل اتجا ىىىا  حركىىىىة لتلميىىىة المىىىدى الحركىىى ، اإلطالىىىىة والقىىىوة العبىىىلية فىىى  كىىىل موايىىىا العمىىىى( الم ىىىابه للحركىىىة)

المفصىىل، وفقىىاا لحىىدود األلىىن ودرجىىة تقىىدو كىىل حالىىة علىى  حىىدة، وبمىىا يتلاسىىص مىىل المرحلىىة الت  يليىىة والاىىدال ملاىىا، للىىو ممىىا يتىىي  المجىىال 

لم تلفىىىة مىىن تمريلىىىا  لتلفيىى  تمريلىىىا  المرو ىىة وميىىىادة المىىدى الحركىىى  ب ىىكل سىىىريل للمفصىىل المتىىى ثر باإلصىىابة، ومىىىن ثىىن تلفيىىى  األ ىىكال ا

 .القوة العبلية

إلىىى  أ  التمريلىىىا  Mengoshoel & Forre( "9331 ,912 )" مينجشدددوي  وفدددوري"وي ىىىير فىىى   ىىى ا الصىىىدد كىىىل مىىىن 

 .البد ية لا  العمل الملت ن، والت  تمارس دو  ال عور باإلجااد واأللن تندو إل  تقليل األلن اللاتت عن اإلصابا 

مىىىىن أ   (8999)  وريددددا  (8002" )مركددددز تأهيدددد  األلددددم"النتيجددددة مددددا أشددددار إليدددد  كدددد  مدددد  ويؤكددددد تفسددددير الباحدددد  ل ددددإه 

العىىىا  بالتمريلىىىا  والموجىىىا  فىىىوق الصىىىوتية  ىىىاج     ىىىراا لقىىىدرة تلىىىو الموجىىىا  علىىى  االختىىىراق لتصىىىل إلىىى  الع ىىىاو، وأ اىىىا ت ىىىت دو 

اىىىا، كمىىىا يفبىىىل أ  يصىىىاحباا التىىىدريبا  الت  يليىىىة أيبىىىاا فىىى  عىىىا  تليىىىف األ  ىىىجة والمفاصىىىل ب  واعاىىىا كافىىىة، وال يفبىىىل ميىىىادة جرعات

 .الملاسبة وباستمرار  لك  يعة  العا  اللتاكت المرجوة

أ  أ ىىىىىىن أ ىىىىىىداال البر ىىىىىىامت  (50 -89, 8005)وروفائيدددددد  ( 11, 8000) وبكدددددرى( 1, 8000) ددددددادق  كمىىىىىا ينكىىىىىىد كىىىىىىل مىىىىىىن

مفصىىىل، ممىىىا يملىىىل المصىىىاب مىىىن ممارسىىىة األ  ىىىةة العاديىىىة التىىى  يل   ىىىو تراجىىىل األلىىىن    ىىىراا أل ىىىه يمثىىىل إعاقىىىة للويىىىاكف األساسىىىية لل

واالبتعىىىاد عىىىن الماعىىىص لفتىىىرة، كمىىىا أ  خةىىىوا  و ىىىدة البر ىىىامت تتحىىىدد وفقىىىاا للحالىىىة المرضىىىية والمتةلبىىىا  الحركيىىىة للمصىىىاب وضىىىرورة 

 .االعتماد عل  البر امت الت  يل 

األلىىىىن تىىىىدريجيا، وأ   حىىىىاف  علىىىى  كميىىىىة الىىىىدو أيبىىىىا أ ىىىىه يجىىىىص أ  يبىىىىيل Dahan ( "5222 ,091- 091 )داهددددا "وينكىىىىد 

الواصىىىلة لاىىى ه الملةقىىىة، كمىىىا يجىىىص أ   قلىىىل مىىىن البىىىع  علىىى  العبىىىا  البىىىامة فىىى  الت  يىىىل، وكىىى لو أ  يكىىىو  الت  يىىىل بىىىدو  ألىىىن، 

 .وميادة الحمل البد   تدريجياا 

الموجىىىىا  فىىىىوق الصىىىىوتية  التىىىىدليو كمىىىىا يوضىىىى  الباحىىىى  أ ىىىىه عمىىىىد فىىىى  البر ىىىىامت التىىىى  يل  السىىىىت داو التمريلىىىىا  الت  يليىىىىة مىىىىل 

واإلطىىىاال ، ويىىىرى أ ىىىه سىىىاعد فىىى  تجديىىىد ال ايىىىا التالفىىىة وتح ىىىين عمىىىل األليىىىاال، ممىىىا كىىىا  لىىىه أكبىىىر األثىىىر فىىى  تقليىىىل األلىىىن وااللتاىىىاب، 

 .وتقليل فر  حدو  مزيد من البرر ل   جة، مل تقليل التورو ال و يعد من أسباب حدو  األلن

مىىىىن أ  العىىىىا  التىىىى  يل  البىىىىد   المتكامىىىىل يىىىىنثر تىىىى ثيراا إيجابيىىىىاا علىىىى  تقويىىىىة ( 9333) "رىبكدددد" مىىىىل مىىىىا لكىىىىره ويتفىىىىا للىىىىو

العبىىىىا ، وارت ىىىىىا  العبىىىىىا  المتىىىىىوترة، وتل ىىىىي  الىىىىىدورة الدمويىىىىىة، وتح ىىىىىين اللعمىىىىىة العبىىىىلية، وت فيىىىىىف األلىىىىىن، وتح ىىىىىن الحالىىىىىة 

 .اللف ية



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 44 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

يجىىىاب  علىىى  تقليىىىل درجىىىة األلىىىن بالعبىىىلة التوأميىىىة خلىىىف لىىىه تىىى ثير إ" قيىىىد البحىىى "وممىىىا سىىىبا يتبىىى  أ  البر ىىىامت التىىى  يل   

تو ددددد فدددروق دالددددة إحصدددائياا بددددي  "ال ىىىاق المصىىىابة بىىىىالتمزق الجزكىىى ، وباىىىى ا يتحقىىىا الفىىىىرل األول للبحىىى ، والىىىى ى يىىىل  علىىىى  أ ىىىه 

 ".ديةمتوسطات در ات القياسات القبلية والبعدية لعينة الب   في تقلي  در ة األلم ولصالن متوسطات القياسات البع

 :الفر  الثاني -

بىىىىين متوسىىىىةا  درجىىىىا  القياسىىىىا  ( 3,31)، وجىىىىود فىىىىروق دالىىىىة إحصىىىىاكيا علىىىىد م ىىىىتوى معلويىىىىة (9)يتبىىىى  مىىىىن  تىىىىاكت جىىىىدول 

 Zحيىىىى  جىىىىا   جميىىىىل قىىىىين القبليىىىىة والبعديىىىىة ألفىىىىراد عيلىىىىة البحىىىى  فىىىى  جميىىىىل متعيىىىىرا  القىىىىوة العبىىىىلية ولصىىىىال  القياسىىىىا  البعديىىىىة  

أو مىىىا بىىىين ( 3.359: 3.355)االحتماليىىىة للمتعيىىىرا  مىىىا بىىىين  P.Valueالمح ىىىوبة أكبىىىر مىىىن قيمتاىىىا الجدوليىىىة، كمىىىا كمىىىا تراوحىىى  قيمىىىة 

ممىىىا يىىىدل علىىى  حىىىدو  تقىىىدو ملحىىىوي فىىى   ىىى ه المتعيىىىر، ويرجىىىل الباحىىى  ، %(1) 3.31و ىىى  أقىىىل مىىىن م ىىىتوى معلويىىىة %( %5.9 : 5.5)

  لىىىىه المجموعىىىىة التجريبيىىىىة خىىىىال البحىىىى ، ومىىىىا يحتويىىىىة مىىىىن تمريلىىىىا  ب اصىىىىةا التمريلىىىىا  للىىىىو إلىىىى  البر ىىىىامت التىىىى  يل  الىىىى و خبىىىىع

 .الت  يلية داخل الما 

لصىىىال   (%11.18: %41.11)أ    ىىىبة التح ىىىن بىىىين القياسىىىين القبلىىى  البعىىىدو تراوحىىى  مىىىا بىىىين ( 9)كمىىىا يتبىىى  للىىىا مىىىن جىىىدول 

 . لمصابين بالتمزق الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اقالقياس البعدو ف  متعير القوة العبلية لاعب  كرة القدو ا

ويرجىىىل الباحىىى  ميىىىادة معىىىدل متعيىىىر القىىىوة العبىىىلية فىىى  القياسىىىا  البعديىىىة إلىىى  تح ىىىن عمىىىل اللويفىىىا  العبىىىلية، واسىىىترجاع العبىىىلة        

مىىىن العبىىى  كىىىرة القىىىدو المصىىىابين للكفىىىا ة الوييفيىىىة، وتح ىىىن م ىىىتوى العمىىىل العبىىىل   تيجىىىة التىىى ثير اإليجىىىاب  والىىى و خبىىىع  لىىىه العيلىىىة 

بىىىالتمزق الجزكىىى  للعبىىىلة التوأميىىىة خلىىىف ال ىىىاق  تيجىىىة اسىىىت داو بر ىىىامت التىىىدريبا  الماكيىىىة، وأيبىىىاا اال ت ىىىاو فىىى  حبىىىور الجل ىىىا ، ممىىىا 

لعبىىىلة أدى لتَح ىىىن وتلميىىىة القىىىوة العبىىىلية للعبىىىلة، وبمىىىا يتفىىىا مىىىل قىىىدرا  العيلىىىة مىىىن العبىىى  كىىىرة القىىىدو المصىىىابين بىىىالتمزق الجزكىىى  ل

 .التوأمية خلف ال اق وفقاا للتقلين الفردو

يرجىىىىل الباحىىىى  للىىىو إلىىىى  البر ىىىىامت التىىى  يل  بمىىىىا يحتويىىىىه مىىىىن تمريلىىىا ، وكىىىى لو ا ت ىىىىاو جميىىىل الاعبىىىىين المصىىىىابين عيلىىىىة كمىىىا 

كال م تلفىىىة للعمىىىل البحىىى  فىىى  الجل ىىىا  الت  يليىىىة، والتايئىىىة الملاسىىىبة فىىى  بدايىىىة كىىىل وحىىىدة ت  يليىىىة، والتىىىدر  ب ىىىكل مقىىىلن فىىى  اسىىىت داو أ ىىى

لتلميىىىة المىىىدى الحركىىى ، اإلطالىىىة والقىىىوة العبىىىلية فىىى  كىىىل موايىىىا ( الم ىىىابه للحركىىىة)العبىىىل  مىىىا بىىىين الثابىىى  والمتحىىىرء واأليزوكيلتىىىو 

العمىىل العبىىل  المتاحىىة بجميىىل اتجا ىىا  حركىىة المفصىىل وفقىىاا لحىىدود األلىىن ودرجىىة تقىىدو كىىل حالىىة علىى  حىىدة، وبمىىا يتلاسىىص مىىل المرحلىىة 

 .ية والادال ملااالت  يل

 &Pollock"وبولدددوب  بدددامي   ،Richard  (9333)ريتشدددارد ، و(89, 9332)" لطفدددي" ويتفىىىا للىىىو مىىىل دراسىىىة كىىىل مىىىن

Bammen (9355 ,51 ) يلعىىىص دوراا ( ديلاميكيىىىة -إسىىىتاتيكية)فىىى  أ  بر ىىىامت التمريلىىىا  الت  يليىىىة الم ىىىتمل علىىى  تمريلىىىا  قىىىوة عبىىىلية

مامىىاا وإيجابيىىاا فىىى  تح ىىين القىىىوة العبىىلية وا ىىىتراء األليىىاال العبىىىلية فىى  اال قبىىال، كىىى لو أ  أكبىىر عىىىدد مىىن الوحىىىدا  الحركيىىة ي ىىىترء 

مىىىن وييفىىىة العبىىىا  المحيةىىىة بالمفصىىىل، ويح ىىىن مىىىن الكفىىىا ة الوييفيىىىة بمفصىىىل الركبىىىة والقىىىدو  فىىى  العمىىىل العبىىىل ، وبالتىىىال  يل ىىى 

 . ويرفل م توى األدا  المب ول

أ  البر ىىىامت المقتىىىرر أدى إلىىى  تح ىىىن فىىى  قىىىوة العبىىىا  القاببىىىة والباسىىىةة والمبعىىىدة ( 9331)" م مدددد"و ىىى ا مىىىا أ ىىىار إليىىىه 

 .ة الوييفية للمفصل المصابوالمقربة للمفصل، مما أدا  إل  رفل الكفا 

وللتىىىدليو تىىى ثير ميكىىىا يك  علىىى  األ  ىىىجة العبىىىلية، ويعمىىىل علىىى  تقويىىىة الىىىدورة الدمويىىىة والليمفاويىىىة وال ىىىواكل مىىىا بىىىين ال ايىىىا، 

وتح ىىىن تع يىىىة األ  ىىىجة، وإبعىىىاد المىىىواد البىىىارة مىىىن م لفىىىا  التمثيىىىل العىىى اك ، كمىىىا يعمىىىل علىىى  اكت ىىىاب األ  ىىىجة العبىىىلية المرو ىىىة 

العبىىا  خاصىىىة ممىىة لاىىىا، وللتىىدليو فاكىىىدة ع يمىىة فىىى  م ىىاعدة ت  يىىىل حىىاال  ضىىىمور العبىىا ، والىىىت ل  مىىن حمىىىا اللبليىىو فىىى  الا
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  15, 9333  خليفىىىىة، 902, 5281ريىىىىال وحلمىىىى ، )بعىىىىد حىىىىاال  اإلر ىىىىاق ال ىىىىديد، وكىىىى لو الىىىىت ل  مىىىىن االلتصىىىىاقا  باأل  ىىىىجة الرخىىىىوة 

 (.92-98, 9335ريال وعبدالرحين، 

الىىىدورة الدمويىىىة )فعلىىىدما ترتفىىىل درجىىىة حىىىرارة سىىىة  الجلىىىد تتمىىىدد ال ىىىعيرا  الدمويىىىة ال ىىىةحية ويىىىزداد اإلمىىىداد الىىىدموو الةرفىىى  

، وعلىىىد مىىىرور الىىىدو فىىى   ىىى ه األطىىىراال فن ىىىه يحمىىىل الحىىىرارة مىىىن جىىىز  ةخىىىر فىىى  الج ىىىن، وبالتوصىىىيل ترتفىىىل درجىىىة حىىىرارة (الةرفيىىىة

إلعىىىادة توميىىىل الىىىدو فىىى  األوعيىىىة الملقببىىىة فيىىىزداد معىىىدل التمثيىىىل العىىى اك ، وبالتىىىال  يىىىزداد ، وللىىىو  تيجىىىة (العبىىىا )األجىىىزا  الداخليىىىة 

معىىىدل التمثيىىىل العىىى اك  فىىى  الجلىىىد والعبىىىا  وتىىىزداد القىىىوة العبىىىلية للعبىىىا  العاملىىىة علىىى  مفصىىىل  الكاحىىىل والركبىىىة لاعبىىى  كىىىرة 

 .  القدو المصابين بالتمزق الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اق

مىىىىىن أ  احتىىىىىوا  ( 9353) "الددددددمردا "  و(9338) "ذكدددددى"و، (9330)"  ددددداد"فىىىىىا للىىىىىو مىىىىىل  تىىىىىاكت دراسىىىىىة كىىىىىل مىىىىىن ويت

البىىىرامت الت  يليىىىة علىىى  التىىىدليو وتمريلىىىا  القىىىوة العبىىىلية يىىىندى إلىىى  ميىىىادة المقةىىىل الف ىىىيولوج  للعبىىىا ، وميىىىادة عىىىدد ال ىىىعيرا  

 .الدموية، وقوة األربةة واألوتار

تو دددد فدددروق دالدددة إحصدددائياا بدددي  متوسدددطات در دددات القياسدددات "ثىىىا   للبحىىى ، والىىى ى يىىىل  علىىى  أ ىىىه وباىىى ا يتحقىىىا الفىىىرل ال

 ".القوة العضلية للعضلة التوأمية المصابة بالتمزق الجزئي ولصالن متوسطات القياسات البعديةالقبلية والبعدية لعينة الب   في 

 :   الفر  الثال  -

بىىىىين متوسىىىىةا  درجىىىىا  القياسىىىىا  ( 3,31)لىىىىة إحصىىىىاكيا علىىىىد م ىىىىتوى معلويىىىىة ، وجىىىىود فىىىىروق دا(9)يتبىىىى  مىىىىن  تىىىىاكت جىىىىدول 

 Zحيىىىى  جىىىىا   جميىىىىل قىىىىين القبليىىىىة والبعديىىىىة ألفىىىىراد عيلىىىىة البحىىىى  فىىىى  جميىىىىل متعيىىىىرا  المىىىىدى الحركىىىى  ولصىىىىال  القياسىىىىا  البعديىىىىة، 

% : 5.5)أو ( 3.359:  3.355)االحتماليىىىىة للمتعيىىىىرا  مىىىىا بىىىىين  P.Valueالمح ىىىىوبة أكبىىىىر مىىىىن قيمتاىىىىا الجدوليىىىىة، كمىىىىا تراوحىىىى  قيمىىىىة 

ممىىىا يىىىدل علىىى  حىىىدو  تقىىىدو ملحىىىوي فىىى   ىىى ا المتعيىىىر، ويرجىىىل الباحىىى  للىىىو إلىىى  ، %(1) 3.31و ىىى  أقىىىل مىىىن م ىىىتوى معلويىىىة %( 5.9

مريلىىىا  الت  يليىىىة داخىىىل البر ىىىامت التىىى  يل  الىىى و خبىىىع  لىىىه المجموعىىىة التجريبيىىىة خىىىال البحىىى ، ومىىىا يحتويىىىة مىىىن تمريلىىىا  ب اصىىىةا الت

 .الما 

( %12.04: %41.83)أ    ىىىىبة التح ىىىىن بىىىىين القياسىىىىين القبلىىىى  والبعىىىىدو تراوحىىىى  مىىىىا بىىىىين ( 9)كمىىىىا يتبىىىى  للىىىىا مىىىىن جىىىىدول 

 . لصال  القياس البعدى ف  متعير المدى الحرك  لاعب  كرة القدو المصابين بالتمزق الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اق

التح ىىىن فىىى  متعيىىىر المىىىدى الحركىىى  إلىىى  التىىىدر  فىىى  تمريلىىىا  اإلطالىىىة العبىىىلية مىىىن الب ىىىي  إلىىى  المركىىىص  ويُرجىىىل الباحىىى  للىىىو

ومىىىن ال ىىىال إلىىى  الصىىىعص داخىىىل الوسىىى  المىىىاك  فىىى  التىىىدريبا  المقترحىىىة، ممىىىا أسىىىان فىىى  وجىىىود تىىى ثير إيجىىىاب  علىىى  عمىىىل العبىىىا ، 

عبىىى  كىىىرة القىىىدو المصىىىابين بىىىالتمزق الجزكىىى  للعبىىىلة التوأميىىىىة وتح ىىىن الكفىىىا ة الوييفيىىىة لمفصىىىل الكاحىىىل، وميىىىادة المىىىدى الحركىىى  لا

 .خلف ال اق

كمىىىا يىىىرى الباحىىى  أ   ىىى ا التح ىىىن يرجىىىل أيبىىىاا إلىىى  االسىىىتفادة مىىىن خىىىوا  المىىىا  مثىىىل الةفىىىو، والىىى ى يعمىىىل علىىى  اإلقىىىال مىىىن 

يىىىىة األرضىىىىية، ممىىىىا ي ىىىىم  للج ىىىىن التىىىىوترا  الزاكىىىىدة فىىىى  العبىىىىا  ديىىىىر العاملىىىىة، باإلضىىىىافة إلىىىى  أ  اتجىىىىاه الةفىىىىو عكىىىى  اتجىىىىاه الجالب

بالعمىىىل والتحىىىرء ب ىىىاولة وي ىىىر عىىىن العمىىىل خىىىال التىىىدريبا  األرضىىىية، كمىىىا أ  عمىىىل الج ىىىن خىىىال الوسىىى  المىىىاك  ي ىىىاعد علىىى  سىىىاولة 

 .      سريا  وتدفا الدو بال كل ال لين ال ى يقلل من م ببا  التعص

الحركىىى  المقىىىلن يىىىندو لتلميىىىة قىىىوة ومةاطيىىىة العبىىىا ،  مىىىن أ  العىىىا  البىىىد  ( 9333)" بكدددرى"ويتفىىىا للىىىو مىىىل مىىىا لكىىىره 

 . وميادة المدى الحرك  للمفاصل، مما يعمل عل  استعادة ال اكرة الحركية للعبو المصاب واستعادة األعمال الحركية ال اصة به
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 Ken Spragueوكدددددي  سدددددبرا   ،(9331)" م مدددددد"و، (9331)" عطيتدددددو"و ىىىىى ا مىىىىىا تف ىىىىىره  تىىىىىاكت دراسىىىىىة كىىىىىل مىىىىىن 

بىىىىى   تةبيىىىىىا التمريلىىىىىا  الثابتىىىىىة ثىىىىىن التىىىىىدر  إلىىىىى  اسىىىىىت داو تمريلىىىىىا  Charlotte Suetta (9338 )وشدددددارلوت سدددددويتا  ،(5220)

 .بم اعدة ثن تمريلا  ضد مقاومة يعمل عل  تح ن وتلمية المدى الحرك  للمفاصل المصابة قيد دراساتان

وق دالدددة إحصدددائياا بدددي  متوسدددطات در دددات القياسدددات تو دددد فدددر" وباىىى ا يتحقىىىا الفىىىرل الثالىىى  للبحىىى ، والىىى و يىىىل  علىىى  أ ىىىه 

 ".  القبلية والبعدية لعينة الب   في المدى ال ركي للمفص  المتأثر با  ابة ولصالن متوسطات القياسات البعدية

 :الفر  الرابع -

بىىىين متوسىىىةا  درجىىىا  القيىىىاس القبلىىى  ( 3,31)وجىىىود فىىىروق دالىىىة إحصىىىاكيا علىىىد م ىىىتوى معلويىىىة ( 9)يتبىىى  مىىىن  تىىىاكت جىىىدول 

المصىىىابة بىىىالتمزق الجزكىىى  ولصىىىال  القيىىىاس البعىىىدو، " خلىىىف ال ىىىاق"والبعىىىدو ألفىىىراد عيلىىىة البحىىى  فىىى  متعيىىىر محىىىي  العبىىىلة التوأميىىىة 

أو ( 3.355)االحتماليىىىىىة لاىىىىى ا المتعيىىىىىر  P.Valueلجدوليىىىىىة، كمىىىىىا جىىىىىا   قيمىىىىىة المح ىىىىىوبة أكبىىىىىر مىىىىىن قيمتاىىىىىا ا Zحيىىىىى  جىىىىىا   قيمىىىىىة 

ممىىىا يىىدل علىىى  حىىىدو  تقىىدو ملحىىىوي فىىى   ىى ا المتعيىىىر، ويرجىىىل الباحىى  للىىىو إلىىى  ، %(1) 3.31و ىى  أقىىىل مىىىن م ىىتوى معلويىىىة %( 5.5)

ب اصىىىةا التمريلىىىا  الت  يليىىىة داخىىىل  البر ىىىامت التىىى  يل  الىىى و خبىىىع  لىىىه المجموعىىىة التجريبيىىىة خىىىال البحىىى ، ومىىىا يحتويىىىة مىىىن تمريلىىىا 

 .الما 

لصىىىال  القيىىىاس البعىىىدى فىىى   %(53.01)أ    ىىىبة التح ىىىن بىىىين القياسىىىين القبلىىى  والبعىىىدو بلعىىى  ( 9)كمىىىا يتبىىى  للىىىا مىىىن جىىىدول 

 . المصابة بالتمزق الجزك  لاعب  كرة القدو" خلف ال اق"متعير محي  العبلة التوأمية 

بالرجىىىىل المصىىىىابة إلىىىى  التىىىىدريبا  داخىىىىل  يىىىىر محىىىىي  العبىىىىا  المصىىىىابة خلىىىىف ال ىىىىاقويرجىىىىل الباحىىىى    ىىىىص التح ىىىىن فىىىى  متع

الوسىىى  المىىىاك  الم ىىىت دو، وتلىىىوع التىىىدريبا  الموجىىىودة بىىىه، واسىىىت داو الباحىىى  الوسىىى  المىىىاك  لتحقيىىىا الفاكىىىدة مىىىن التىىىدريبا  الت  يليىىىة، 

عبىىىى  كىىىىرة القىىىدو المصىىىىابين بىىىالتمزق الجزكىىىى  للعبىىىىلة ممىىىا أدى إلىىىى  اختفىىىا    ىىىىبة األلىىىن بال ىىىىاق والكاحىىىىل والعبىىىا  المحيةىىىىة بىىىه لا

 .  التوأمية خلف ال اق

و تيجىىىة إلعىىىادة توميىىىل الىىىدو فىىى  األوعيىىىة الملقببىىىة يىىىزداد معىىىدل التمثيىىىل العىىى اك ، وبالتىىىال  يىىىزداد معىىىدل التمثيىىىل العىىى اك  فىىى  

لاعبىىىى  كىىىىرة القىىىىدو المصىىىىابين بىىىىالتمزق  مفصىىىل  الكاحىىىىل والركبىىىىةالجلىىىد والعبىىىىا ، وتىىىىزداد القىىىىوة العبىىىىلية للعبىىىىا  العاملىىىىة علىىىى  

   .الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اق

فىىى  أ  In Anderwas, et all  (9353 )وإيددد  أندددديرو  وآخدددري  Ozkaya U (9332 )أو كيدددا "ويتفىىىا للىىىو مىىىل  

بىىىىين الةىىىىرال ال ىىىىلين اسىىىىت داو الت  يىىىىل البىىىىد   المبكىىىىر يىىىىندو إلىىىى  ميىىىىادة محيةىىىىا  العبىىىىا  حىىىىول ال ىىىىاق، وال توجىىىىد فىىىىروق كبيىىىىرة 

 .والةرال المصاب

مىىىن أ  تلىىىوع تمريلىىىا  القىىىوة ( 5221)" حسدددام الددددي  وآخدددري "  و(5221)" الخطيددد " كمىىىا يتفىىىا للىىىو مىىىل مىىىا لكىىىره كىىىل مىىىن

والمرو ىىىة يعمىىىل علىىى  تلميىىىة قىىىوة وحجىىىن العبىىىا ، باإلضىىىافة إلىىى  اإلطالىىىة العبىىىلية وميىىىادة خاصىىىية المةاطيىىىة للعبىىىا  واألربةىىىة 

 . و كله إل  اختفا  األلن بالمفصل المصاب، وك لو ميادة ف  المدى الحرك معاا، فيندى لل

" عبدددددد المعبدددددود"و ،(9331)" الشدددددوكي"و ،(9355)" م مدددددود"وتتفىىىىىا  تىىىىىاكت  ىىىىى ا البحىىىىى  مىىىىىل  تىىىىىاكت دراسىىىىىة كىىىىىل مىىىىىن 

إلطالىىىىة لاىىىىا وتمريلىىىىا  ا" حىىىىرة وضىىىىد مقاومىىىىا "فىىىى  أ  تمريلىىىىا  القىىىىوة الثابتىىىىة والمتحركىىىىة Bryan  "(9332 )وبريددددا ، (9335)

أ ميىىة كبيىىىرة فىىى  ميىىىادة قىىىوة وحجىىىن العبىىىا  المعليىىىة وتقليىىىل الىىىورو، وأ اىىىا تعمىىىل علىىى  ميىىىادة المىىىدى الحركىىى ، وبىىى لو تىىىزداد ال ىىىعيرا  

 .الدموية ويتجدد الدو الموجود
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ت تو دددد فدددروق دالدددة إحصدددائياا بدددي  متوسدددطات در دددات القياسدددا"وباىىى ا يتحقىىىا الفىىىرل الرابىىىل للبحىىى ، والىىى ى يىىىل  علىىى  أ ىىىه 

 ".القبلية والبعدية لعينة الب   في م يط العضلة التوأمية المصابة خل  الساق ولصالن متوسطات القياسات البعدية

 :االستنتا ات

 :يستنتج م  الب   ال الي أ  

  مىىىل التىىىدليو بمىىىا يحتويىىىة مىىىن تمريلىىىا  ت  يليىىىة تىىىن تةبيقاىىىا خىىىار  المىىىا  وفىىى  الوسىىى  المىىىاك( قيىىىد البحىىى )اسىىىت داو البر ىىىامت التىىى  يل   -5

 . أدى إل  تح ين درجة األلن ب كل إيجاب  دال إحصاكياا لدى عيلة البح 

بمىىا يحتويىىة مىىن التمريلىىا  الت  يليىىة التىى  تىىن تةبيقاىىا خىىار  المىىا  وفىى  الوسىى  المىىاك  مىىل ( قيىىد البحىى )اسىىت داو البر ىىامت التىى  يل  - 9

 .خلف ال اق ب كل إيجاب  دال إحصاكياا لدى عيلة البح التدليو أدى إل  ميادة القوة العبلية للعبلة التوأمية 

بمىىىا يحتويىىىة مىىىن تمريلىىىا  ت  يليىىىة تىىىن تةبيقاىىىا خىىىار  المىىىا  وفىىى  الوسىىى  المىىىاك  أدى إلىىى  ( قيىىىد البحىىى )اسىىىت داو البر ىىىامت التىىى  يل   -0

عبىىى  كىىىرة القىىىدو المصىىىابين ميىىىادة المىىىدى الحركىىى  لمفصىىىل الكاحىىىل ورفىىىل الكفىىىا ة الوييفيىىىة لىىىه ب ىىىكل إيجىىىاب  دال إحصىىىاكياا لىىىدى ال

، مىىىن خىىىال التح ىىىن فىىى  القىىىوة العبىىىلية للعبىىىا  العاملىىىة علىىى  "عيلىىىة البحىىى "بىىىالتمزق الجزكىىى  للعبىىىلة التوأميىىىة خلىىىف ال ىىىاق 

 .  ا المفصل لدى عيلة البح 

مىىىا  وفىىى  الوسىىى  المىىىاك  أدى بمىىىا يحتويىىىة مىىىن التمريلىىىا  الت  يليىىىة التىىى  تىىىن تةبيقاىىىا خىىىار  ال( قيىىىد البحىىى )اسىىىت داو البر ىىىامت التىىى  يل   -4

 ".عيلة البح "إل  ميادة محي  العبلة التوأمية خلف ال اق والمصابة بالتمزق الجزك  لدى العب  كرة القدو 

 

 :التو يات

االستر ىىىىاد بمحتىىىىوى البر ىىىىامت التىىىى  يل  مىىىىن التمريلىىىىا  خىىىىار  المىىىىا  وفىىىى  الوسىىىى  المىىىىاك  مىىىىل التىىىىدليو مىىىىل العبىىىى  كىىىىرة القىىىىدو - 5

 .تمزق الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اقالمصابين بال

اال تمىىىىاو بتلميىىىىة علصىىىىر المرو ىىىىة داخىىىىل الوسىىىى  المىىىىاك   للتىىىى ثير علىىىى  م ىىىىتوى أدا  مفصىىىىل الركبىىىىة لاعبىىىى  كىىىىرة القىىىىدو المصىىىىابين  -9

 .بالتمزق الجزك  للعبلة التوأمية خلف ال اق

الكاحىىىل لاعبىىى  كىىىرة القىىىدو المصىىىابين بىىىالتمزق الجزكىىى  اال تمىىىاو بتلميىىىة علصىىىر القىىىوة العبىىىلية للعبىىىا  العاملىىىة علىىى  مفصىىىل - 0

 .للعبلة التوأمية خلف ال اق

 .اال تماو باست داو العا  الماك  ف  وحدا  العا  الةبيع  والت  يل الرياض - 4

 . ضرورة القياو بنجرا  بحو  ودراسا  م اباة للمرحلة ال لية- 1
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 :قائمة المرا ع والمصادر

، بحىىى  مل ىىىور، مجلىىىة "أثىىىر بر ىىىامت مقتىىىرر علىىى  ت  يىىىل العبىىىلة التوأميىىىة بعىىىد اإلصىىىابة بىىىالتمزق: "(8008)إبدددراهيم  وائددد  م مدددد 

 (.40)  ريا  وتةبيقا ، كلية التربية الرياضية للبلين، جامعة اإلسكلدرية، العدد 

 .للةباعة، القا رة اإلصابا  الرياضية والت  يل البد  ، دار الملار (:8003)بكري  م مد قدرى؛ الغمري  س ام السيد 

 .اإلصابا  الرياضية والت  يل الحدي ، مركز الكتاب للل ر، القا رة (:8000)بكري  م مد قدري 

 .الت  يل الرياض  واإلصابا  الرياضية واإلسعافا ، مركز الكتاب للل ر، القا رة(: 8000)بكري  م مد قدري 

بدال مفصىىىل الركبىىىة الكامىىىل، رسىىىالة ماج ىىىتير ديىىىر مل ىىىورة، التىىىوام  الل ىىىيج  فىىى  عمليىىىة اسىىىت (:8005) ددداد  عددداط  شددد دي 

 .كلية التربية الرياضية، جامعة طلةا

 .للل ر المركز العرب  ، الةبعة الثا ية،("الوقاية والعا ")اإلصابة الرياضية  (:8003)  ج الدي   علي 

، مجلىىىة "الصىىىلاع   والعبىىىا  العاملىىىة عليىىىهتىىى ثير بر ىىىامت تىىى  يل  مىىىاك  لمفصىىىل الف ىىى  ": (8000)الجمددد    مددداج عبدددد ال لددديم 

 (.98)كلية التربية الرياضية، جامعة طلةا، العدد 

الموسىىىىوعة العلميىىىىة فىىىى  التىىىىدريص  (:8994)وفددددات؛ كامدددد   مصددددطفى؛ عبدالرشدددديد  سددددعيد حسددددام الدددددي   طل ددددة؛  دددد ي الدددددي   

 .، القا رة5الرياض ، مركز الكتاب للل ر،  

يىىىىاس والتقىىىىوين فىىىى  التربيىىىىة البد يىىىىة والرياضىىىىية، الجىىىىز  األول، الةبعىىىىة الثالثىىىىة، دار الفكىىىىر الق (:8993)حسدددداني   م مددددد  ددددب ي 

 .العرب ، القا رة

 .الةص الرياض  والتمريلا  العاجية ف  الما ، دار الفلية للةباعة، اإلسكلدرية (:8911)حلمي  عصام م مد أمي  

 .الةبعة الرابعة، دار الكتاب الحدي ، القا رة" القياس ف  المجال الرياض " (:8992)خاطر  أحمد م مد 

 .التدريص الرياض  واإلطالة العبلية، مركز الكتاب للل ر، القا رة (:8994)الخطي   ناريما  

 ىىىتير ديىىىر رسىىىالة ماج رياردددة المسدددني  بدددي  األهميدددة والتطبيدددس واالتجاهدددات المسدددتقبلية (: 8000)خليفدددة  إبدددراهيم عبدددد ربددد  

 .مل ورة، كلية التربية الرياضية للبلين، جامعة حلوا 

 .،  ركة  اس للةباعة، القا رة"إصابا  الرياضيين ووساكل العا  الةبيع "(: 8001)خلي   سميعة 

تىىى ثير بر ىىىامت عاجىىى  تىىى  يل  مقتىىىرر علىىى   ا ىىىئ  كىىىرة ال ىىىلة المصىىىابين بتمىىىزق وتىىىر أكىىىيل ،  (:8080)الددددمردا   وليدددد م مدددد 

 .سالة دكتوراه دير مل ورة، كلية التربية الرياضية للبلين، جامعة حلوا ر

تقيىىىىين بر ىىىىامت تمريلىىىىا  مقتىىىىرر لت  يىىىىل وتىىىىر أكىىىىيل  بعىىىىد الجراحىىىىة، بحىىىى  مل ىىىىور، مىىىىنتمر كليىىىىة  (:8001)ذكددددي  إسدددد م أمددددي  

 .التربية الرياضية باإلسكلدرية

 .المرجل ف  القياسا  الج مية، دار الفكر العرب ، القا رة (:8994)رروا   م مد نصر الدي  

 .، مل  ة المعارال، اإلسكلدرية9، ط(عا  –إسعاال  –وقاية )إصابا  الماعص (: 8005)حياة عياد روفائي   

 .بيولوجيا الرياضة، المملكة العربية ال عودية –الت  يل الةبيع  إلصابا  الماعص(: م8991)ريا   أسامة 

 .، دار الفكر العرب ، القا رة"العا  الةبيع  وت  يل الرياضيين" (:8999)أسامة مصطفى  ريا  

 .، دار الكتاب للل ر، القا رة"الةص الرياض  والعا  الةبيع " (:8000) مصطفى ريا   أسامة

 .الةص الرياض  والعا  الةبيع ، مركز الكتاب للل ر، القا رة (:8999)ريا   أسامة؛ حس   أمام 

الةىىىىىىص الرياضىىىىىى  والتمريلىىىىىىا  العاجيىىىىىىة فىىىىىى  المىىىىىىا ، دار الةباعىىىىىىة والل ىىىىىىر،  (:8914)ريددددددا   أسددددددامة؛ حلمددددددي  عصددددددام  

 . اإلسلكدرية

 .القياس والت  يل الحرك  للمعاقين، مركز الكتاب للل ر، القا رة (:8008)ريا   أسامة؛ عبدالرحيم  ناهد أحمد 

، مل ىىىىى ة المعىىىىىارال، "لياقىىىىىة  -عىىىىىا  –ت  يىىىىل  -تمريلىىىىىا  المىىىىىا  (: "8999) السددددكري  خيريدددددة إبدددددراهيم؛ بريقدددددع  م مددددد  دددددابر

 .اإلسكلدرية

 .األس  اللف ية لللمو من الةفولة إل  ال ي وخة، دار الفكر العرب ، القا رة(: 8994)السيد  فؤاد الب ي 

بلىىىىا  اختبىىىىار لقيىىىىاس كفىىىىا ة عبىىىىا  الف ىىىى  ال لفيىىىىة بعىىىىد ال ىىىىفا  مىىىىن إصىىىىابتاا بىىىىالتمزق " (:8002)شددددع    أشددددرب الدسددددوقي 

 .، مارس9،   (99)، مجلة أسيوط لعلوو وفلو  التربية الرياضية، العدد "العبل 

ة الواقىىىىل والمىىىى مول فىىىى  مةلىىىىل األلفيىىىى)  المىىىىنتمر األول لرعايىىىىة الم ىىىىلين فىىىى  العىىىىالن العربىىىى ، (:8000)شددددلبي  إل ددددام إسددددماعي  

 .أبريل 1-0، الجز  الثا  ، من (الثالثة

أثىىىر بر ىىىامت رياضىىى  مقتىىىرر علىىى  إعىىىادة ت  يىىىل مفصىىىل الكاحىىىل المصىىىاب بتمىىىزق " (:8002)الشدددوكي  معتدددز م مدددد عبدددد المدددنعم 

، رسىىىالة ماج ىىىتير ديىىىر مل ىىىورة، كليىىىة التربيىىىة الرياضىىىية للبلىىىا ، جامعىىىة "جزكىىى  فىىى  األربةىىىة ال ارجيىىىة لىىىدى العبىىى  كىىىرة ال ىىىلة

 .لدريةاإلسك

، رسىىىالة "بر ىىىامت عاجىىى  تىىى  يل  حركىىى  بىىىديل لجراحىىىة إصىىىابة الربىىىاط الىىىداخل  لمفصىىىل الركبىىىة"(: 8000) دددادق  طدددارق م مدددد 

 .ماج تير، كلية التربية الرياضية للبلين، جامعة حلوا ، القا رة

تىىى ثير التمريلىىىا  الىىىأت  يلية الم ىىىاباة لىىى دا  علىىى  اسىىىتعادة كفىىىا ة عبىىىا  الف ىىى  ال لفيىىىة المصىىىابة " (:8088)رددداحي  حددداتم سدددعد 

 .رسالة ماج تير دير مل ورة، كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط" بالتمزق العبل  الجزك  لدى العب  كرة القدو
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، دار "التىىىدليو للرياضىىىيين وديىىىر الرياضىىىيين" (:8003)  العدددالم   ينددد  عبدددد ال ميدددد العدددالم؛ ندددور الددددي   ياسدددر علدددى ندددور الددددي

 .الفكر العرب ، القا رة

تىىى ثير بر ىىىامت تىىى  يل  مقتىىىرر علىىى  مفصىىىل القىىىدو المصىىىابة بىىىااللتوا  لىىىدى العبىىى  بعىىىا (: 8008)عبدددد المعبدددود  عدددادج أبدددو قدددريأ 

 .امعة حلوا األلعاب الجماعية، رسالة ماج تير دير مل ورة، كلية التربية الرياضية للبلين، ج

دراسىىىة تحليليىىىة لل ىىىدما  واالحتياجىىىا  الصىىىحية للم ىىىلين بىىىالمراكز الرياضىىىية لكبىىىار  (:8008)عبدددد ال دددادي  علدددي ي دددي إبدددراهيم 

 .ال ن، رسالة دكتوراه دير مل ورة، كلية التربية الرياضية للبلين بالارو، جامعة حلوا 

 .ص الرياض ، دار الفكر العرب ، القا رةاالست فا  ف  مجال التدري(: 8999)أبو الع  عبدالفتاي  

بر ىىىامت تىىىدريب  مقتىىىرر م ىىىاعد لت  يىىىل الركبىىىة المصىىىابة بال  ىىىو ة، رسىىىالة ماج ىىىتير ديىىىر  (:8002)عطيتدددو  أحمدددد عبدددد السددد م 

 .مل ورة، كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط

تىىىى ثير بر ىىىىامت تىىىى  يل  علىىىى  القىىىىوة والمىىىىدى الحركىىىى  للعبىىىىا  العاملىىىىة علىىىى  مفصىىىىل الركبىىىىة  (:8002)عيددددد  أحمددددد إبددددراهيم 

 .المصابة بال  و ة، رسالة دكتوراه دير مل ورة، كلية التربية الرياضية، جامعة قلاة ال وي 

  اسىىىتعادة كفىىىا ة تىىى ثير اسىىىت داو التمريلىىىا  الت  يليىىىة وبعىىىا وسىىىاكل العىىىا  الةبيعىىى  علىىى"  (:8009)فقيدددر  أحمدددد عطيدددة عبيدددد 

 .رسالة دكتوراه دير مل ورة، كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط" العبلة البامة المصابة بتمزق جزك 

، اإلسىىىرا  "اإلصىىىابا  الرياضىىىية والعىىىا  الحركىىى (: "8009) قطددد   م دددا حنفدددي؛ حسددد   داليدددا علدددى؛ م مدددود  ري دددا  حسددد 

 .للةباعة، القا رة

 .، مكتبة اللابة المصرية، القا رة"التمريلا  الت  يلية للرياضيين ومرل القلص"(: 8990) الكاش   عزت م مود

 .موسوعة التدريص الرياض  التةبيق ، مركز الكتاب للل ر، القا رة (:8993)كسري  أحمد 

ة بر ىىىىامت ترويحىىىى  لتح ىىىىين بعىىىىا علاصىىىىر اللياقىىىىة البد يىىىىة والل ىىىىاط الكاربىىىى  للعبىىىىا  العاملىىىى (:8009)لطفددددي  أحمددددد عددددادج 

 .للمكفوفين، رسالة ماج تير دير مل ورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طلةا

بر ىىىامت صىىىح  لت  يىىىل مفصىىىل الركبىىىة والعبىىىا  العاملىىىة عليىىىة بعىىىد اسىىىتبدال مفصىىىل  (:8004)م مدددد  م يدددى الددددي  مصدددطفى 

 .الركبة الكامل، رسالة دكتوراه دير مل ورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طلةا

بر ىىىىىامت حركىىىىى  عاجىىىىى  وقىىىىىاك  مقتىىىىىرر لكبىىىىىار ال ىىىىىن المصىىىىىابين با ا ىىىىىة الع ىىىىىاو  (:8088)ندددددادر م مدددددد توفيدددددس  م مدددددود 

 .واإلصابا  المترتبة علياا، رسالة دكتوراه دير مل ورة، كلية التربية الرياضية للبلين، جامعة حلوا 

الصىىىوتية داخىىىل وخىىىار  المىىىا  علىىى  ت فيىىىف تىىى ثير اسىىىت داو التمريلىىىا  العاجيىىىة والموجىىىا  : "(م8088)هددداني  مندددي م مدددد هددداني 

، رسىىىىالة ماج ىىىىتير ديىىىىر مل ىىىىورة، كليىىىىة التربيىىىىىة "سىىىىلة( 41-01)االو مفصىىىىل الكاحىىىىل بعىىىىد اإلصىىىىابة لىىىىدى ال ىىىىيدا  مىىىىن سىىىىن 

 .الرياضية، جامعة طلةا

 يىىىة لل ىىىيدا  تىىى ثير بر ىىىامت للتمريلىىىا  الماكيىىىة الاواكيىىىة علىىى  ملحلىىى  اللىىىبا والكفىىىا ة البد (:8997)هددد ج  أشدددرب أحمدددد مختدددار 

 .القا رة 9، 5، العدد 0كبار ال ن، مجلة علوو وفلو  الرياضة، كلية التربية الرياضية جامعة حلوا ، المجلد 
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ABSTRACT 

This study aims to reveal the level of emotional intelligence of students at The University of Ouargla 

practitioners of sports activities, and to identify the differences in the level of their emotional 

intelligence by gender and specialization (technical, literary). to achieve the objectives of the study was 

used the test of emotional intelligence of Osman and Rizk, and applied to a sample of students from The 

University of Ouargla practicing sports activities consisting of (75) students, the results showed that the 

level of emotional intelligence among students practicing sports activities at the University of Ouargla is 

high, and there are no statistically significant differences in the emotional intelligence of the students 

Practitioners of sports activities by gender and specialization. 

Key words: Emotional intelligence, Sports activities 
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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية، وتعرر  الفرروف فري 

، ولتحقير  أهردا  الدراسرة ترم اسرتخدام ا تبرار الرذكاء االنفعرالي لعقمرا  ور ف، (أدبري -تقنري )مستوى ذكائهم االنفعالي حسب الجنس والتخصص 

وقد أظهرت النتائج أ  مستوى الذكاء االنفعرالي طالبًا وطالبة، ( 51)نة من طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية قوامها وطُب  على عي

أنر  ال توجرد فرروف ذات داللرة إحصرائية فري الرذكاء االنفعرالي لردى طلبرة جامعرة ، ولدى الطلبة الممارسين لألنشطة الرياضية بجامعة ورقلرة مرتفر 

 .الممارسين لألنشطة الرياضية حسب الجنس والتخصصورقلة 

 . الذكاء االنفعالي، األنشطة الرياضية :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة الدراسة -1

 وجب الشخصي المستوى مستويات؛ فعلى عدة على التحديات عصر في أصبح الفرد يعيش الحياة مجاالت مختلف في الهائل للتطور نتيجة

 والمنافسرة والتنرو  بالتناقضرات تعرج بيئرة ظرل فري وإثبرات قدراتر ، ذاتر ، وتحقير  الصرعا،، علرى التغلرب أجل من كبيًرا مجهوًدا يبذل أ  الفرد على

 والعمرل المميرزة بقدراتر  واالستبصرار ،وجردا  مكونرات ومعرفرة الذاتيرة، انفعاالتر  على فهرم العمل ضرورة من  يتطلب مما النفسي، التواف  لتحقي 

الفررد  علرى الضرروري مرن أصربح النفسري والتواف  التوا   تحقي  أجل ومن. معها والتأقلم المختلفة المواقف م  متطلبات يتناسب بما تطويرها على

 الرذكاء بمهرارات مرا يسرمى ضرمن تنردر  المهرارات وهرذه النفسرية، الضرغوط وإدارة التكيرف علرى والقردرة اآل ررين، انفعراالت فهرم مهرارات امتالك

  .أو العاطفي أو الوجداني االنفعالي

مرن ( 5191) "جريسربا "نهاية القمانينيات وبداية التسعينيات االنطالقة الحقيقية الستخدام مفهوم الذكاء االنفعرالي، حيري يعتبرر "واعتبرت 

لمعرفري ونظريرات التحليرل النفسري والرتعلم العراطفي، األوائل الذين قدموا المفهوم من  الل نموذ  موحد لتعلم الذكاء في ضوء نظرية بياجير  للنمرو ا

غرالم، " )يوتوصل إلى أ  الذكاء االنفعالي متغير عقلري انفعرالي مكتسرب يمرر بقالثرة مراحرل، وهري الرتعلم الجسرمي، والرتعلم بالنترائج، والرتعلم التمقيلر

5:02:051.) 

الطررف التدريسررية لتحقير  الترروا   برين الجانررب المعرفري والجانررب ومواكبرة لهرذه المسرريرة تعمرل الجامعررة الحديقرة اليرروم علرى إيجرراد أفضرل 

 . واإلبداعياالنفعالي للطالب؛ نظرا ألهمية هذا األ ير في تنظيم الحاالت النفسية ل ، و يادة شعوره باألمل والرضا وتحقي  ذات ، وإنتاج  العلمي 

واألنشطة الالصفية،  اصة الرياضية؛ ألنهرا تسرهم فري تنميرة القردرة علرى وقد أكدت الدراسات أ  هناك عالقة إيجابية بين الذكاء االنفعالي 

تكروين  الدراسة وتشج  الطالب على التفاعل م  محيط  االجتماعي، ولما لألنشطة الرياضية من أهمية بالغة في العملية التربويرة والنفسرية مرن حيري

 .ية األهدا  التربوية المنشودةوتنمية شخصية الطالب وإشبا  حاجات  وميول  بما يتف  وإستراتيج

 .وفي السياف ذات  تأتي هذه الدراسة للبحي عن مستوى الذكاء االنفعالي للطلبة الجامعيين الممارسين لألنشطة الرياضية

 (.APA)يتم التوثي  في هذه الدراسة وفقًا لـتوثي  

 :إشكالية الدراسة -

باهتمرام الدارسرين والبراحقين فري مجرال علرم الرنفس وعلروم التربيرة لحداثتر ، وقرد كرا  يعد الرذكاء االنفعرالي أحرد أهرم الرذكاءات التري حظيرت 

" مراير وسرالوفي"موضو  العديد من الكتب والمجالت والدوريات العلمية، ومن أهم المقاالت في ذلك المقال األكاديمي الذي نشره العالما  النفسريا  

إدراك االنفعاالت، وفهمها، وإدارتها، وتكامل االنفعاالت م  2 أن  يتمقل في أربعة مجاالت، وهيالذي اشتمل على تعريف الذكاء االنفعالي ب( 5110)

 (.251 005:ر ف، )التفكير، وبذلك أصبح أكقر المفاهيم بحقًا 
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ين األسراتذة والطلبرة ونظًرا ألهمية الذكاء االنفعالي في فهم وإدارة النفس، وفي فهم العالقات باآل رين بشكل عرام، وفهرم وإدارة العالقرات بر

 الجامعيين بشكل  اص، أصبحت اليوم الجامعات العالمية والجزائرية بصفة  اصة مسؤولة عن تنمية ومساعدة طالبها في تحقي  النمرو فري مسرتوى

فعراالتهم، وضرعف الرتحكم الذكاء االنفعالي لديهم؛ وذلك لوجود حاالت كقيرة من الطلبة تعاني من القل ، والغضب، وعدم قردرتهم فري فهرم ذواتهرم وان

 .فيها

وأكرردت الدراسررات أ  امررتالك الررذكاء االنفعررالي يقضرري علررى المشرركالت سررابقة الررذكر، إضررافة إلررى أنرر  يررؤدي إلررى التفررا ل وضررب  الررذات 

إلى أ  البيئرة الصرفية التري ال تروفر األمرن االنفعرالي للطالرب تجعلر  ( 5111" )جولما "والتواصل اإليجابي والقدرة على حل المشكالت، حيي يشير 

  والغضب واإلحباط والتوتر في عالقات  براآل رين، ممرا يرنعكس علرى تركيرزه فري المواقرف التعليميرة، فيقرل تحصريل ، وهرذا مرن شرأن  أ  يشعر بالقل

 ( 2545 050:المللي، )يؤدي إلى شعوره بالنقص وفقدا  الققة بقدرات ، ويؤثر بالتالي في توافق  ومفهوم  عن ذات  األكاديمية 

إلرى تعرر  العالقرة برين الرذكاء " فحرص الرذكاء االنفعرالي فري عالقتر  باإلنجرا  وتطبيقاتر  التربويرة( ":00:)"يمرستوتل"وقد هدفت دراسة 

طالب من المرحلة القانوية من مدارس شمال تكسراس، وأشرارت النترائج إلرى وجرود ( 00:)االنفعالي واإلنجا  األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من 

 (.2404 009:سليما ، )ات الذكاء االنفعالي واإلنجا  األكاديمي عالقة دالة إحصائيا بين مهار

طالبًرا ( 99)فتناولرت الرذكاء االنفعرالي والسرعادة لردى طرال، الجامعرة، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن ( 005:" )فرنهام وبتريدس"أما دراسة 

ادة، وأظهررت النترائج أ  السرعادة ارتبطرت طرديًرا بدرجرة عاليرة وطالبة، واستخدم الباحري مقياسرا للرذكاء االنفعرالي، وللسرعادة مقيراس أكسرفورد للسرع

 (. 2555 055:سعود، )بالذكاء االنفعالي لدى الطلبة

للررذكاء " أو _برار"فحرص العالقرة بررين الرذكاء االنفعرالي والتحصرريل  األكراديمي، حيري طبرر  مقيراس ( 004:" )برراركر"واسرتهدفت دراسرة 

طالبًا في جامعة أنتاريو في الشهر األول من السنة الدراسية األولى، ثم قورنت السرجالت ( :55)كونة من االنفعالي بصورت  المختصرة على عينة م

للرذكاء االنفعرالي المختصرر، وكرا  مرن أهرم النترائج أ  النجراح األكراديمي " أو _برار"األكاديمية للطال، فري نهايرة السرنة الدراسرية فري ضروء مقيراس 

أعطوا مؤشرات أعلى على فقرات المقياس من أولئرك % 90اء االنفعالي؛ فالطال، الذين تجاو ت معدالتهم التراكمية للطال، يرتب  بقوة بأبعاد الذك

 (. 2541 050:المللي، )فما دو  %  11الذين تبلغ معدالتهم 

لحيراة والصرحة، وتكونرت بدراسة لتعر  العالقة بين الذكاء االنفعالي والشخصية والشعور بالرضا عن ا( 001:" )أوستين وأ رو "وقام 

طالب جامعي، وتوصلت إلى وجود عالقة موجبة بين الذكاء االنفعالي والرضا عن الحياة، ووجود عالقة سالبة برين الرذكاء ( 504)عينة الدراسة من 

 (.2555 055:سعود، )االنفعالي والشخصية 
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الرياضية  أهمية كبيرة للطلبة؛ فهي تتيح لهم فرًصا جيدة للتعبير فإ  لألنشطة ومما تم استعراض  من دراسات تؤكد أهمية الذكاء االنفعالي 

اسرة عن إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم، وتعد فرصرة ثمينرة لزيرادة معرارفهم و برراتهم، كمرا أنهرا مرالذ لمرن عرن الكقيرر مرن الممارسرات الضرارة، فدر

ير الذات والعدوانية، توصلت إلى أ  ارتفا  درجة المشراركة فري األنشرطة تأثير ممارسة األنشطة التربوية الحرة على تقد(2 :00:" )القفاص وقمر"

العدوانيرة،  يجعل الطال، أقل عدوانية؛ نظًرا أل  المشاركة بشكل كبير تساعد على تفريغ الطاقة المختزنة وإثبات الذات بدال مرن إثباتهرا فري المسرالك

 (.2:4 050:البزم، )ممارسة األنشطة  كما توصلت إلى تحسن الحالة المزاجية للطال، بزيادة درجة

هرذا إلرى جانرب انعكاسرات األنشررطة الرياضرية اإليجابيرة علرى النررواحي النفسرية واالجتماعيرة والقيميرة والسررلوكية للطلبرة، فقرد أشرارت نتررائج 

االجتمراعي المدرسري لردى طرال، عالقة اشرتراك الطرال، فري جماعرات النشراط الطالبري براألمن النفسري واألمرن (2 "005:" )منزل العنزي"دراسة 

، إلى أن  توجد فروف ذات داللة إحصائية بين الطال، المشاركين في النشاط الطالبي وغير المشاركين فري مسرتوى "المرحلة القانوية بمدينة الرياض

 (.2:5 050:القهوجي، )األمن النفسي واالجتماعي المدرسي لصالح الطال، المشاركين 

رياضية عامل مهم في مسار الحياة التعليمية للمتعلم فري كرل المراحرل، ال سريما المرحلرة الجامعيرة؛ إذ تعمرل الجامعرة وعلي ، فإ  األنشطة ال

 .على تخريج أكفاء لخدمة المجتم ، ومن هذا المنطل  تتأكد أهمية الذكاء االنفعالي كمهارة يتمت  بها الطالب الجامعي

ارس أنشطة رياضية يكو  مستوى الذكاء االنفعالي لدي  مرتف ، وهذا ما يحتم إجراء هذه الدراسة للتأكد ومن المتوق  أ  الطالب الجامعي الذي يم    

 2من ذلك، ومن هنا تُطرح األسئلة التالية

 ما مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية؟ -

 طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية تعزى للتخصص العلمي؟هل توجد فروف في مستوى الذكاء االنفعالي بين  -

 هل توجد فروف في مستوى الذكاء االنفعالي بين طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية تعزى لمتغير الجنس؟ -

 :أهمية الدراسة-3

لموضرروعات الحديقررة الترري أصرربحت تحظررى باهتمررام العديررد مررن تكمررن أهميررة الدراسررة فرري تناولهررا متغيررر الررذكاء االنفعررالي الررذي يعررد أحررد ا

الت الباحقين، وتتضح أهميتها للمرحلة الجامعية التي تعد من المراحل المهمة في حياة الطال،، وما تفرضر  هرذه المرحلرة مرن تحرديات تتصرل بمشرك

المشكالت يكمن في امتالك الطلبة مهارات الذكاء االنفعالي؛ مرن عدة، منها االقتصادية، االجتماعية، والنفسية، وغيرها وتؤكد الدراسات أ  حل هذه 

 .أجل التعامل بكفاءة في فهم مشاعره ومشاعر اآل رين والتعاطف معهم، وإقامة عالقات شخصية قوية طويلة األمد م  اآل رين
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ياضرية؛ حيري أكردت الدراسرات السرابقة كما تظهر أهمية الدراسرة مرن أهميرة ا تيرار العينرة، وهري طرال، الجامعرة الممارسرين لألنشرطة الر

نرف كوسريلة المذكورة لنفًا أ  هذه الفئة تمتا  باحترام ذواتهرم واآل ررين، واحتررامهم للقواعرد والنظرام الرذي يحكمهرم، إضرافة إلرى عردم اسرتخدامهم للع

 2فيما يليللدفا ، كما يتحق  لديهم مبدأ التعاو  في إطار الجماعة، ويمكن إيجا  أهمية الدراسة الحالية 

 . استغالل الطالب الجامعي وقت فراغ  أحسن استغالل، وذلك باشتراك  في النوادي الرياضية -

 األنشطة الرياضية لها دور كبيرر فري حيراة الطالرب الجرامعي فري إبعراده وحمايتر  مرن الضرغوط التري يتعررض لهرا أثنراء تواجرده فري قاعرات الدراسرة -

 . القاعاتوالممارسات غير المقبولة  ار  هذه 

لمشراعر اكتسا، الطالب الجامعي للذكاء االنفعالي يجعل  قادرا على تغيير نم  تفكيره وطريقة نظرت  لألمور، فتولد في نفس  أكبر قدر ممكرن مرن ا -

 .اإليجابية

 :أهداف الدراسة -4

 .الكشف عن مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية -

 .والجنس الكشف عن الفروف في مستوى الذكاء االنفعالي بين طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية با تال  التخصص التعليمي -

 :التعاريف  اإلجرائية -5

 :الذكاء االنفعالي 1_5

هرم مشراعره وانفعاالتر  والسريطرة عليهرا، يعر  الذكاء االنفعالي أن  مجموعة مركبة من القدرات والمهارات الشخصية التي تسمح للفرد بف

كمرا تسراعد الفررد علرى األداء الجيرد والنجراح، وإقامرة عالقرات طيبرة مر  اآل ررين، . إلى جانب فهم مشاعر وانفعاالت اآل رين، وحسن التعامل معهم

 (.254 054:بالل،)وهذه المهارات يمكن تعلمها واكتسابها، كما يمكن تنميتها

إجرائيًا أن  القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت  والمشراعر الذاتيرة وفهمهرا وصرياغتها بوضروح، ( 004:)عقما  ور ف ويعرف  

لفررد علرى وتنظيمها وفقا لمراقبة وإدراك دقي  النفعاالت اآل رين ومشاعرهم؛ للد ول معهم في عالقات انفعالية اجتماعيرة ومهنيرة إيجابيرة، تسراعد ا

وتتبنرى الباحقرة التعريرف نفسر ، ويقراس بالدرجرة . نفعالي والمهني وتعلم المزيرد مرن المهرارات اإليجابيرة للحيراة المهنيرة واالجتماعيرةالرقي العقلي واال

 .التي يحصل عليها الطلبة الجامعيو  الممارسو   لألنشطة  الرياضية في مقياس الذكاء االنفعالي
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 :األنشطة الرياضية_5-2

الرياضرية المرؤطرة مرن قبرل الجامعرة التري أنشطة حرة يمارسها الطالب الجامعي مرن  رالل النروادي تعر  األنشطة الرياضية إجرائيا أنها 

 .يدرس بها الطالب

 :محددات الدراسة-6

 2وتتمقل في المحددات الزمانية والمكانية والبشرية الموضحة في اآلتي

 م059:/   055:الموسم الجامعي 2 المحدد الزماني. 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة2 المحدد المكاني. 

 تقتصر الدراسة بشريا على طلبة الجامعة الممارسين لألنشطة الرياضية  بجامعة قاصدي مرباح2 المحدد البشري. 

 إجراءات الدراسة الميدانية  -7

 :منهج الدراسة_ 

 .المنهج المالئم للقيام بالدراسة من  الل وصفها كماهي في الواق تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي االستكشافي، ويعد 

 : عينة الدراسة_ 

طالبًا وطالبرة مرن الممارسرين لألنشرطة الرياضرية  بجامعرة ورقلرة، وترم ا تيارهرا بطريقرة قصردية؛ ( 51)أجريت الدراسة على عينة قوامها 

 .األدبية/ يد العينة بالطريقة الحصصية على حسب الكليات التقنية حيي تم قصد الطلبة المنضمين إلى النوادي الرياضية، وتم تحد

 : أداة الدراسة_ 

ير   ( 1)فقررة، مو عرة علرى ( 49)، وقرد اشرتمل المقيراس علرى "فراروف السريد وعبرد السرمي  ر ف"تم استخدام مقياس الرذكاء االنفعرالي لمعده

 2لمعرفة االنفعالية، التواصل االجتماعي، وذلك باالستجابة الخماسية كالتاليإدارة االنفعاالت، التعاطف، تنظيم االنفعاالت، ا2 أبعاد، هي

 .درجات( 4)تُعطى " يحدث كقيًرا" -.       درجات( 1)تُعطى " يحدث غالبًا" -

 .تعطى درجتا " يحدث قلياًل " -درجات       ( 5)تعطى " يحدث أحيانًا" -

 . تعطى درجة واحدة" يحدث نادًرا " -

من الخصائص السيكومترية لألداة باستخدام الصدف التمييزي وصدف االتساف الدا لي، وتقدير القبات باستخدام معرامالت القبرات  وتم التاكد

 2بطريقة ألفا كرونباخ، والجدول التالي يوضح معامالت ألفا كرونباخ لألداة

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 67 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 يوضح معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد أداة الدراسة :(1)جدول

 ألفا كرونباخمعامل  األبعاد

 6750, إدارة االنفعاالت

 8840, التعاطف

 5290, تنظيم االنفعاالت

 241, المعرفة االنفعالية

 7410, التواصل االجتماعي

 

 :األساليب اإلحصائية_ 

للفرروف، والمتوسر  الحسرابي، واالنحررا  المعيراري، والنسرب المئويرة، وذلرك ( ت)ا تبرار 2 تم استخدام األسراليب اإلحصرائية المتمقلرة فري

 .spss 19باالستعانة ببرنامج اإلكسل وبرنامج الر مة اإلحصائية 

 2عرض ومناقشة نتائج الدراسة -8

 2عرض ومناقشة نتائج السؤال األول 

لإلجابرة عرن هرذا السرؤال ترم " ما مستوى الرذكاء االنفعرالي لردى طلبرة جامعرة ورقلرة الممارسرين لألنشرطة الرياضرية؟2 "علىوينص السؤال 

مستوى منخفض، ومستوى مرتق ، على حسب 2 حسا، النسب المئوية للطلبة انطالقا من درجاتهم على مقياس الذكاء االنفعالي، حيي تحدد مستويين

 (.544)وهو المتوس  الفرضي للمقياس 

 

 توزيع أفراد العينة األساسية حسب مستوى الذكاء االنفعالي :(2)جدول
  

 

 

 

 

 

، أمررا الطلبرة ذوو الررذكاء % :5طلبرة وكانرت نسرربتهم المئويرة ( 1)مرن  رالل الجرردول أعراله يتضررح أ  عردد الطلبرة ذوي الررذكاء المرنخفض بلررغ 

 %. 99طالبا أي ما يعادل نسبة ( 44)المرتف  فبلغ عددهم 

 %النسب المئوية  عدد الطلبة مستوى الذكاء االنفعالي

 %99 44 ذكاء انفعالي مرتف 

 %:5 01 ذكاء انفعالي منخفض

 %500 51 المجمو 

 البيانات      

 

 مستوى الذكاء االنفعالي      

 

 األفرادعدد 

 

 %النسبة المئوية

 88 66 ذكاء انفعالي مرتفع

 %12 90 ذكاء انفعالي منخفض
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، وهررذا يعرود إلررى أ  %99وبرذلك فرإ  نسرربة الطلبرة الممارسرين لألنشررطة الرياضرية بجامعررة ورقلرة الرذين يمتلكررو  ذكراء انفعاليررا مرتفعرا بلغرت 

وأكقر تماعيا الطالب الجامعي عندما يختار أي نشاط برغبة واقتنا  من  فإن  يمارس  بكل حيوية ونشاط، ومن ثم تجده متوا نا نفسيا وذهنيا وبدنيا واج

 . من ذلك متوا نا انفعاليا، على عكس الطالب الذي يختار النشاط من أجل تضيي  الوقت فحسب

لفررف كما تظهر النتيجة أ  إدارة االنفعاالت كانت في الرتبرة األولرى لردى هرذه العينرة، وقرد يعرود هرذا إلرى أ  الطلبرة المشرتركين فري النروادي وا

، إضافة إلى القروانين أو النظرام الردا لي للنرادي الرذي يفررض علرى العضرو أ  يرتحكم فري (النادي)على الجماعة  يمكنهم التحكم في انفعاالتهم للمحافظة

 .انفعاالت 

 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني: 

 "العلمي؟هل توجد فروف في مستوى الذكاء االنفعالي بين طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية تعزى للتخصص 2 "ونص 

 (تقني، أدبي)لداللة الفروق في درجات الذكاء االنفعالي للطلبة حسب التخصص " ت"يوضح قيمة  :(3)جدول

 البيانات

 اإلحصائية

 التخصص

 

 العدد

 

 المتوس  الحسابي

 

االنحرا  

 المعياري

 

 قيمة ت

 

 مستوى الداللة

 1: تقني

 

541.55 

 

55.01 0.44 -051: 

 5.45: 541.09 44 أدبي

 

، (541509)، أما عند الطلبرة األدبيرين فبلرغ (541555)أ  قيمة المتوس  الحسابي لطلبة التخصص التقني بلغ ( 5)يالحظ من  الل الجدول رقم 

وعلي  فإ  قيمة ت غير دالة، وهرذا يعنري أنر  ال توجرد فرروف  0501وهذه القيمة أكبر من . :051دالة عند مستوى داللة  وهي- 0544وبلغت قيمة ت 

  ات داللة إحصائية في درجة الذكاء االنفعالي برين الطلبرة الجرامعيين الممارسرين لألنشرطة الرياضرية تعرزى لمتغيرر التخصرص، ويرجر  ذلرك إلرى أذ

أو  الطلبة التقنيين واألدبيين يشتركو  فري نشراط واحرد، ممرا قرد يرؤدي إلرى عردم وجرود فرروف فري مسرتوى ذكرائهم االنفعرالي، إذ  األنشرطة الرياضرية

 .النوادي تذيب الفروف بين التخصصات

التي توصلت إلى أ  عامل التخصص لم يكن ل  ( 005:)، وجودة (005:)، وعجوة (:00:)وتتطاب  هذه النتيجة م  دراسات كل من الدردير

القردرات المعرفيرة، فري حرين أ  أي ترأثير علرى اسرتجابات أفرراد العينرة علرى مقيراس الرذكاء االنفعرالي؛ حيري إ  طبيعرة الدراسرة العلميرة تررتب  أكقرر ب

سر عدم العوامل الالمعرفية ترتب  بالخصائص الشخصية للمتعلم واتجاهات  وتقديره لذات ، وهذا ما يمكن أ  يظهر في ممارسة النشاط الرياضي، ويف

ذكاء االنفعالي ال يختلف مسرتواه برا تال  وتتف  أيضا م  التوجهات النظرية التي ترى أ  ال. وجود فروف في الذكاء االنفعالي تعزى لطبيعة الدراسة

 (. 2514 054:بلقاسم، )التخصص الدراسي 
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 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث : 

 "هل توجد فروف في مستوى الذكاء االنفعالي بين طلبة جامعة ورقلة الممارسين لألنشطة الرياضية تعزى لمتغير الجنس؟2 "وينص على

 2إحصائيا تحصلنا على الجدول التاليبعد معالجة بيانات العينة 

 لداللة الفروق في درجات الذكاء االنفعالي حسب الجنس" ت"يوضح قيمة  :(4)جدول

 

، وبلغررت قيمررة ت (49.:55)، أمررا عنررد اإلنرراث فبلررغ (544.55)أ  قيمررة المتوسرر  الحسررابي للررذكور بلررغ ( 4)يالحررظ مررن  ررالل الجرردول رقررم 

غير دالة، وهذا يعني أن  ال توجد فروف ذات داللة " ت"وعلي ، فإ  قيمة  0501وهذه القيمة أكبر من . 0554دالة عند مستوى داللة  وهي، (- 5.40)

 .ة في درجة الذكاء االنفعالي بين الطلبة الجامعيين الممارسين لألنشطة الرياضية تعزى لمتغير الجنسإحصائي

ومن  الل النتائج المتحصل عليها يتضح عردم وجرود فرروف فري درجرة الرذكاء برين الجنسرين؛ قرد تعرود تلرك النتيجرة إلرى اشرتراك الجنسرين فري 

البات يتواجدو  في المكا  والنشاط أنفسهما، ويشكلو  أيضا جماعة واحدة، وعلرى الررغم مرن وجرود األنشطة الرياضية نفسها، ذلك أ  الطال، والط

ال، نررادي للررذكور ول ررر لإلنرراث إال أ  طبيعررة النشرراط الرياضرري واحررد، والقرروانين واألنظمررة المطبقررة واحرردة، ممررا يررؤدي إلررى إذابررة الفررروف بررين الطرر

ى الرغم من أ  المتوس  الحسابي لإلناث أكبر من المتوس  الحسابي للرذكور إال أ  هرذا الفررف لريس داال والطالبات في مستوى الذكاء االنفعالي، وعل

التري اسرتهدفت فحرص العالقرة برين الرذكاء االنفعرالي والتحصريل الدراسري وجرود فرروف دالرة ( 005:" )راضري"إحصائيا، فري حرين أظهررت دراسرة 

لصرالح اإلنرراث فرري الررذكاء االنفعررالي وأبعرراده المختلفرة، هررذا مررا يفسررر أ  الررذكاء االنفعررالي يتررأثر ( 0501)إحصرائيا بررين الررذكور واإلنرراث عنررد مسررتوى 

عردم  باألنشطة الحرة أكقر من األنشطة التعليميرة المقرررة؛ حيري إ  الرذكور  واإلنراث بممارسرتهم للرياضرة يبردو  مسرتوى ذكراء انفعرالي مرتفعرا مر 

 . ة لهم فرصة للتعبير بالحركات الحرة دو  قيد قاعات الدرس أو المحاضرات المقررةوجود فرف بينهما؛ كو  األنشطة بالنسب

 

 

 

 اإلحصائية البيانات

 الجنس

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0554- 5.40 5.15: 544.55 44 ذكور

 1:.5: 49.:55 55 إناث
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 خالصة 

 لصت الدراسة بشكل عام إلى أ  مسرتوى الرذكاء االنفعرالي لردى الطلبرة الممارسرين لألنشرطة الرياضرية مرتفر ؛ ممرا يسرتدعي االهتمرام بهرذا  

ا اك تزايردالنو  من األنشطة، وعلي  نستنج أ  هذا النو  من األنشطة يكتسي أهمية بالغة في المراحل التعليمية  اصة المرحلة الجامعيرة؛ ذلرك أ  هنر

الجامعرة لألهردا   في اهتمام الباحقين بدراسة الحياة االنفعالية والوجدانية للمتعلم من ناحيتها اإليجابية وتفادي المشكالت السلوكية التي تعرقرل تحقير 

ئصر  وسرمات  المسطرة، وهذا ما يتجلى فري مختلرف األبحراث والدراسرات التري يسرعو  مرن  اللهرا إلرى فهرم الفررد ودوافعر ، إلرى جانرب معرفرة  صا

 .االنفعالية، وكذا طرف تنمية المهارات والسمات اإليجابية لدي 

 ودراستنا الحالية التي بحقت في موضو  الذكاء االنفعرالي وعالقتر  باألنشرطة الرياضرية  لردى الطلبرة الجرامعيين، تعتبرر ضرمن التوجر  البحقري

 2اسة، كما يليالجديد في هذا الموضو ،  والستمرارية البحي نقترح لفاقًا للدر

  إجراء دراسات حول عالقة ممارسة األنشطة الرياضية بمتغيرات أ رى، وفي مراحل تعليمية مختلفة. 

 إعداد برامج رياضية لتنمية الذكاء االنفعالي. 

 اقتراح برامج إرشادية تعتمد على األنشطة الرياضية لتعزيز هوية الطالب الجامعي. 

  تنظيم لألنشطة الرياضيةالقيام بأبحاث لتحسين التخطي  وال. 
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 :والمصادر قائمة المراجع

رسالة  دور األنشطة الالصفية في تنمية قيم طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلميهم بمحافظة غزة، (0502:)البزم، ماهر أحمد مصطفى  

 .ماجستير، كلية التربية، جامعة األ هر، فلسطين

، مجلرة جامعرة دمشر ، المجلرد السرادس لددى عيندة مدن المتفدوقين والعداديين الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي(2 050:)المللي، سهاد  

 .515-551والعشرو ، العدد القالي، ص ص

االجتماعيرة، جامعرة ، رسرالة ماجسرتير، كليرة العلروم اإلنسرانية والذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب الجامعدة(2 054:)بالل، نجمة  

 .مولود معمري، تيزي و و

، رسرالة ماجسرتير، كليرة العلروم االجتماعيرة، جامعرة الذكاء االنفعالي وعالقته باإلنجاز الدراسي لدى تالميذ التعليم الثانوي(2 054:)بلقاسم محمد  

 .وهرا 

، مجلة ة الذكاء االنفعالي للطالب والطالبات بكلية التربية بالطائفمدى فاعلية برنامج التنوير االنفعالي في تنمي(2 005:)ر ف، محمد عبد السمي  

 .550-::جامعة أم القرى، المجلد الخامس عشر، العدد القاني، ص ص 

بوية، ، مجلة العلوم التراإلسالمية العالمية السعادة وعالقتها بالذكاءاالنفعالي والتدين لدى طلبة جامعة العلوم(2 055:)سعود، فادي فريد سماوي  

 .590-550، ص ص (:)، العدد(40)المجلد

، المجلرد مجلدة الجامعدة اإلسدالمية الذكاء االنفعالي وعالقت  ببعض المتغيرات االنفعالية لدى طلبة الجامعرة،(2 009:)سليما ، عبد العظيم المصدر  

 .:45-195السادس عشر، العدد األول، ص ص 

 .، كلية التربية، جامعة المنصورالذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه(2 004:)عقما ، السيد عقما ؛ ور ف، محمد عبد السمي  

 .554-551، ص ص (5:)مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الخصائص السيكومترية الختبار الذكاء العاطفي، (2 051:)غالم، فاطمة  

رسالة ماجستير، كلية التربية،  مستوى التحصيل الدراسي في مادة علم الحياء،أثر األنشطة العلمية الالصفية في (2 050:)قهوجي، سناء فاروف  

 .جامعة دمش 
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the effectiveness of cognitive conflict strategy in the development of 

persuasive writing skills and some habits of mind among high school students. To achieve the study 

objectives, the researcher employed two research methods: descriptive analytical method and 

experimental method (quasi-experimental design). The researcher designed six tools and research 

materials to conduct the study and to collect data, which are: a list of persuasive writing skills, a test of 

persuasive writing skills accompanied with a suitable grading rubric, a list of habits of mind, a test of 

habits of mind accompanied with a suitable grading rubric, student’s book, and  teacher's guide. The 

sample of the study was selected randomly and consisted of (70) students. The participants were divided 

into two groups: a control group which was consisted of (35) students, and an experimental group which 

was consisted of (35) students.  The data were analyzed through the use of several statistical techniques 

including means, standard deviations, Pearson correlation coefficient, T-test for independent groups, Eta 

coefficient and Black modified gain ratio. The results of the study revealed that There was a positive 

correlation on the experimental group students' performance of the post-tests for persuasive writing 

skills and habits of mind (perseverance, flexible thinking, questioning, posing problems and thinking & 

communicating clearly.  Based on the results, the study recommended the designers of curricula to 

benefit from the conducted lists of persuasive writing skills and habits of mind. 

 

Keywords: Cognitive conflict strategy, Persuasive writing skills, Habits of mind. 
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 الملخص

الكتابة اإلقناعية وبعض عادات العقل لدى طالب هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات 

ولتحقيق الهدف السابق؛ تم استخدام المنهج الوصفي التَّحليلي، والمنهج شبب  التجريببي القباعم علبى التصبميم شبب  التجريببي، . المرحلة الثانوية

قدير تحليلية لتصحيح اختبار مهبارات الكتاببة اإلقناعيبة، وتصميم قاعمة مهارات الكتابة اإلقناعية، واختبار مهارات الكتابة اإلقناعية، وقاعمة ت

وقاعمببة عببادات العقببل، واختبببار عببادات العقببل، وقاعمببة تقببدير تحليليببة لتصببحيح اختبببار عببادات العقببل، و تبباب ال البب ، ودليببل المعل ببم وفق ببا 

طالبببا  يمثلببو  ( 07)عشببواعية، تكونببت مببن وبعببد طبببو أدوات الدراسببة وموادهببا، تببم ت بيقهببا علببى عينببة . إلسببتراتيجية الصببراع المعرفببي

: طالبا ، وتم استخدام عدٍد من األسبالي  اإلحصباعية منهبا( 51)طالبا ، واألخرى تجريبية وعددها ( 51)إحداهما طاب ة وعددها : مجموعتين

(.  معادلبة الكسب  المعبدب لببال لمجمبوعتين مسبتقلتين، معامبل إيتبا، ( ت)المتوسو الحسابي، االنحراف المعياري، معامل بيرسو ، اختبار )

تواببد عالقببة ارتباطيببة موابببة بببين أدات طببالب المجموعببة : وبعببد إاببرات التحلببيالت اإلحصبباعية تببم  الت وصببل إلببى نتبباعج متعببدد ، مببن أهمهببا

ح المشبكالت، والتفكيبر المثبابر ، والتفكيبر بمرونبة، والتسباطب وطبر: التجريبية في الت بيق البعبدي الختببار الكتاببة اإلقناعيبة وعبادات العقبل

ا من التوصيات، منها. والتوصل بوطوح  .اإلفاد  من قاعمتي مهارات الكتابة اإلقناعية وعادات العقل: وقدمت الد راسة عدد 

 .إستراتيجية الصراع المعرفي، مهارات الكتابة اإلقناعي ة، عادات العقل: الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة واإلحساس بالمشكلة

اللغببة مببن أهببم الاببواهر االاتماعيببة التببي أنتجهببا الت ببور البشببري، وهببي مر بب  معقببد يببرتبو ارتباطببا ع ببويا  بجميبب  المعببارف تعببد 

 .اإلنسانية،  ما أنها أدا  الفرد للتواصل م  اآلخرين وللتعبير عن حااات  وتحقيق أهداف 

اصة؛ ألنهبا وابدت مب  الحيبا  العربيبة منبذ نشبزتها وال متهبا وإ  صح هذا عن اللغة بصفة عامة؛ فإن  يصح على اللغة العربية بصفة خ

مال مببة الببروح للجسببد فببي اميبب  فتببرات ت ورهببا عبببر قببرو  طويلببة، فيهببا توحببد العببرب قببديما وبهببا يتوحببدو  اليببوم، فهببي أدا  التواصببل 

 (.52, 6772الناقة وحافظ، )والتعارف بين المجتمعات 

أهم وساعل االتصاب اللغوي، والغاية النهاعية من تعلم اللغة،  ما أنها ظاهر  إنسبانية يسبتخدمها  والكتابة  زحد أهم فنو  اللغة، وسيلة من

اإلنسا  لتحقيق العديد من حااات  الشخصبية، إمبا بإببدات رأي أو نقبل مشباعر وأحاسبيا، أو الوصبوب إلبى دايبة محبدد  أو ديبر  لب ، وهبي 

يجببد لنفسب  متسبعا  مببن الوقبت البذي يمكببن خاللب  أ  يعبد ب وي ببيف ويحبذف مبا يريببد،  مسبتند قبوي يفببو  مبا يبتلفظ ببب  اإلنسبا ؛ أل  الكاتب 

وطرور  أ  تصل هذه الرمو  الكتابية بصور  مفهومة للقارئ؛ لكي يتحقق المراد منها، وإال أصبحت عبثا  ال فاعد  منها، وهي بذل  أسبا  

 .مهم في التعليم والتعلم

: بين ثالثة أنبواع رعيسبة مبن الكتاببة تتمثبل فبي"الكتابة فن ا تشاف الشكل والمعنى "ي  تابهما وميز تشارلز بروار  ورونالد لنسفور ف

الكتابة اإلقناعية، و  ر بز َّ الكتابة اإلقناعيبة تتفبرع مبن الكتاببة المعرفيبة، وفبي الكتاببة اإلقناعيبة يسبتعمل  -الكتابة المعرفية -الكتابة التعبيرية

ع القبارئ بواهبة نابره، مثبل المحااجبة وإثبار  الع بف ونقبل المعلومبات ب ريقبة تبوثر لصبالح موقبف معبين الكات  العديد من ال ر  إلقنبا

 (.595, 6772طعيمة، )إن  يلجز إلى المن ق والعاطفة أو األخال ، وربما إلى الدين إلقناع القارئ بآراع  . واستخدام األسلوب األخالقي

عقببد  لتحليببل ومناقشبة وتسببوية الخالفببات ب ريقبة واطببحة ومقنعببة،  مبا يت لبب  مراعببا  وهبذا النببوع مببن الكتاببة يت لبب  اسببتخدام لغبة م

 (Nippold et al, 2005). واهات النار المتنوعة

وناببرا  ألهميببة الكتابببة اإلقناعي ببة؛ فقببد حايببت باهتمببام الببباحثين؛ حيببا أاريببت العديببد مببن الدراسببات والبحببو  لتقببويم مهببارات الكتابببة 

وقبد أ بدت هببذه الدراسبات والبحبو  طبرور  االهتمببام بهبذا النبوع مببن . هبا لبدى المتعل مببين فبي المراحبل التعليميبة المختلفببةاإلقناعي بة، وتنميت

، (Ferretti et al, 2000)دراسبة : الكتابة؛ حتى يتسنى للنام التعليمية إعداد مواطن قادر على التبزثير فبي ظبل مجتمب  واعبي، والتبي منهبا

، (6756)، ودراسبة السبما (6757)، ودراسة شبحات(Standish, 2005)، ودراسة (6771)دراسة  سالم ، و(6775)ودراسة أبي حجاج

 (.6751)، ودراسة شريف(6751)، ودراسة آب تميم (6752) ، ودراسة الانخاني(6752)ودراسة عبد الجواد
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ليبة والمعرفيبة للتفكيبر،  مبا تُعبدُّ ممارسبتها عمليبة وتُعدُّ عادات العقل مبن المتغيبرات المهمبة؛ التبي لهبا عالقبة بالجوانب  الوادانيبة والعق

يبر طرورية ادا  الستخدام مهارات التفكير المختلفة؛ لذا أ دت العديد من الدراسبات أهميبة تعليمهبا وتنميتهبا، ومناقشبتها مب  ال بالب، والتفك

ا من ح  (.52, 6770عبد الوهاب،)ياتهم وبنيتهم العقلية فيها، وتقديم التعزيز الال م لهم من أال تشجيعهم على التمس  بها؛ لتصبح ازت 

إلى أ   إهماب استخدام عادات العقل؛ يسب  الكثيبر مبن القصبور فبي نتباعج ( Costa & Kallick, 2000, 54) ما أشار  وستا و الي  

امها أي با، فهبي نمبو مبن السبلو يات العملية التعليمية، فالعادات العقلية ليست امتال  المعلومات؛ بل هي معرفة  يفية العمبل عليهبا واسبتخد

 .الذ ي ة يقود المتعل م إلى إنتاج المعرفة، أو إعاد  إنتااها على نمو سابق

وباستقرات األدبيات والدراسات التي تناولت عادات العقل أ دت معامهبا أن ب  ال يوابد اهتمبام بتنميبة عبادات العقبل لبدى المتعل مبين، وأ   

واعٍ إلى األنش ة واإلستراتيجيات التي يستخدمونها لمسباعد  المتعل مبين علبى تنميبة عبادات العقبل، والتبدريا  المعل مين ال ينارو  على نحوٍ 

بصورت  الحالية يعو  التفكير وي عف عبادات العقبل، ويق بي علبى التخيبل والصبور الذهنيبة لبدى ال بالب، ونتيجبة لبذل  يبزتي العديبد مبن 

يببا ولببيا لببديهم المقببدر  علببى التفكيببر وإعمبباب عببادات العقببل، بببل يسببت يعو  فقببو حفببظ المعلومببات المتعل مببين إلببى المراحببل الدراسببي ة العل

خاصبة فبي عصبر  -ولكي يتعود المتعل م ممارسة العادات العقلية في التعامل م  األمبور المختلفبة فبي الحيبا  اليوميبة، فبال يتبزثر. واستاهارها

استخدام المتعل مين لتل  العادات، وأهمي ة تدريبهم عليهبا فبي اميب  المبواد الدراسبية، ممبا اعبل  بكل ما يقاب أو يثار، بما يو د أهمي ة -العولمة

هبذه الدراسببات تسببعى إلببى تنميببة مهاراتهببا عببن طريببق بنببات البببرامج المختلفببة، واسببتخدام إسببتراتيجيات  وطراعببق التببدريا التببي تسبباعد فببي 

، (6772)، ودراسبة عمبرا (6772)، ودراسبة سبعيد(6772)اسبة أببي المعباطي، ودر(Hardiman, 2001)دراسبة : تنميتهبا، والتبي منهبا

، ودراسبة (6752)، ودراسة سبعيد(6755)، ودراسة العتيبي(6755)، ودراسة ما  (6779)، ودراسة عبد العايم(6779)ودراسة النادي

 (.6751)القرني

عن قرب طعف طبالب المرحلبة الثانويبة فبي مهبارات  -يم العامبصفت  معلما  للغة العربية في التعل –إطافة لما سبق، فقد لما الباحا  

 .الكتابة اإلقناعية، ويبدو هذا اليا  في عرض واهات النار، وإبدات المبررات للموطوعات اإلقناعية، والرد بزسلوب مقن  على اآلخرين

ف مسبتوى ال بالب فبي مهبارات الكتاببة اإلق   -ناعيبة، حيبُا  لبف مجموعبة مبن ال بالب لذا فقبد قبام الباحبا بدراسبة اسبت العية؛ لتعبر 

بالكتابة في بعض الق ايا العصرية، ومحاولبة إقنباع القبارئ بواهبة نابره،  -وعددهم ثالثو  طالبا  بمدرسة المل  فهد الثانوية بمكة المكرمة

د ظهبر  لب  فبي  تابباتهم، والتبي مبن ال بالب ال يتقنبو  مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة، وقب%( 21)وبتصحيح  تابات ال الب تبين أ   أ ثر مبن 

 .القصور في تنايم المكتوب، رو ا ة األسلوب، وعدم  فاية المحتوى الكتابي: منها

ومما سبق تت ح أهمية تنمية عادات العقل مبن خبالب المنباهج الدراسبية بصبفة عامبة، وفبي مجباب الكتاببة بصبفة خاصبة، ومبن خبالب   

وية بتنميتها، و ذل  من خالب ما تمَّ عرط  عن  ٍل من مهارات الكتابة اإلقناعي ة وعادات العقبل؛ اهتمام العديد من الدراسات والبحو  الترب
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ي يتبين طرور  البحا في اإلستراتيجيات الحديثة للتعل م، والتي يمكن أ  تُنمي  ل منهما بصور  أساسية، ومنها إستراتيجية الصراع المعرفب

 .مل عقل المتعل م، ويفكر، ويكت ؛ ليقن  اآلخرينالتي تحد  هز  معرفية تستثير الدماغ ليع

صبة وتعد إستراتيجية الصراع المعرفي من اإلستراتيجيات الحديثة الفاعلة في تنمية المفاهيم العلمية لدى المتعل مين، حيبا إن هبا تتبيح الفر

م سبلو  العبالم الصبغير فبي بحثب  ويتوصبل إلبى أمامهم لممارسة طراعق العلم وعمليات  ومهاراتب ، واالستقصبات بزنفسبهم، وهنبا يسبل  المبتعل  

يملب  النتاعج ولحل التناقض المتولد لدي ، وتثير إستراتيجية الصراع المعرفي مشاعر قويبة لبدى المبتعل م للمالحابة، وبواب  عبام فبإ   المبتعل م 

مو لدى المتعل م ردببات وقبوى حب  اسبت الع مشاعر داخلية عن معرفة المزيد عن الكيفية التي تم بها هذا الحد  المتناقض أو  ا ، حيا تن

لحببل هببذه التناق ببات، وتعمببل هببذه اإلسببتراتيجية  لجعببل المتعل مببين نشببي ين ومتحمسببين، ويقومببو  بعمببل عببد  نشبباطات للوصببوب إلببى حببل 

 (.1, 6770البلوشية، )التناقض المعرفي؛ مما يجعلهم يتعل مو  الكثير من المحتوى العلمي للدر  

ديبد مببن الدراسبات أهميببة إسبتراتيجية الصببراع المعرفبي، وطببرور  االهتمبام بت بيقاتهببا فبي مجبباالت مختلفبة، ومنهببا و بذل  أ ببدت الع 

التبي أاريبت فبي التنبور ( 6772)التي أاريت في تحصيل ال لبة في الكيميات، ودراسة أببي حليمبة  (Demircioglu at el, 2005)دراسة 

ودراسببة عبببد ( 6756)، ودراسببة المكببدميالتببي أاريببت فببي مبباد  الفيزيببات والتفكيببر اإلبببداعي لل لبببة( 6755)الغببذاعي، ودراسببة المعمببوري

التبي أاريبت فبي المفباهيم العلميبة، أمبا دراسبة آب ( 6755)العببو  والعبانيسبة ودراالتي أاريتا في التفكيبر الناقبد، ( 6756)الوار  وسعيد

فقد أثبتت فاعليتها في تعليم أحد فنو  اللغة العربية وهو القرات  الناقد ، وأوصت بت بيقها على فنو  اللغة العربيبة األخبرى فبي ( 6752)تميم

 .مراحل التعليم العام

تباطا  وثيق العرى بمهارات الكتابة اإلقناعي ة؛ و ل  ألن ها مبن اإلسبتراتيجيات   التبي تعمبل علبى وترتبو إستراتيجية الصراع المعرفي ار

إحدا  هز  معرفية بين ما يعرف  ال ال  بالفعل عن الموطوع، وبين المعلومات الصحيحة عن هبذا الموطبوع، ولكبي يصبل إلبى حالبة مبن 

يمببار  العديببد مببن مهببارات الكتابببة اإلقناعيببة مببن إبببرا  األفكببار الرعيسببة والفرعي ببة  ال بببد أ  -إ  صببح التعبيببر -الثبببات أو الهببدوت المعرفببي

 .للموطوع، وعرض واهات النار المختلفة للموطوع، وإيراد مجموعة من األدلة والشواهد التي تدعم واهات النار

وبالنار إلى فاعلية استخدام إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة وبعض عادات العقل لبدى طبالب المرحلبة 

حاولت تنمية مهارات الكتابة اإلقناعيبة، وبعبض عبادات العقبل باسبتخدام هبذه اإلسبتراتيجية -في حدود علم الباحا –الثانوية، فلم تجر دراسة 

 . ت ال الب في المملكة العربية السعودية، ومن هنا نبعت فكر  هذه الدراسةلدى هوال

 : مشـكلة الدراسة وأسئلتها

تتحدد مشكلة الدراسة في طعف طالب المرحلة الثانوية في مهارات الكتابة اإلقناعي ة، وافتقادهم ل ريقة  تابة البن  اإلقنباعي، وتنابيم 

ر األساسية للبنية التنايمية الخاصة بالكتابة اإلقناعي بة، والتبي تتمثبل فبي عبرض االدعبات، وتقبديم األدلبة األفكار وترتيبها وفقا  لترتي  العناص
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والبراهين، وبيا  العالقات المن قية التي تربو ببين االدعبات واألدلبة، ثبم عبرض االدعبات المعبارض، وتفنيبده بحجبج من قيبة، و بذل  وابود 

ظيفها في أثنات الكتابة لدى هوالت ال الب؛ مما يستدعي البحبا عبن طراعبق وإسبتراتيجيات تنمبي قصور في العناية ببعض عادات العقل وتو

 :هذه المهارات وتل  العادات، ولذل  فإ   الدراسة الحالية تتصدى لهذه المشكلة، وت رح سواال  رعيسا  ينبثق عن  عد   أسئلة،  التالي

 "مهارات الكتابة اإلقناعيّة وبعضض عضادات العقضل لضدى طضالب المرحلضة الثانويضة ما فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية "

 :ويتفرع عن هذا السواب األسئلة التالية

 ما مهارات الكتابة اإلقناعي ة المناسبة ل الب المرحلة الثانوية؟ .1

 نوية؟ما عادات العقل األ ثر ارتباطا  بمهارات الكتابة اإلقناعي ة المناسبة ل الب المرحلة الثا .2

 ما فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة لدى طالب المرحلة الثانوية؟ .3

 ما فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية؟ .4

 ابة اإلقناعي ة وأداعهم في اختبار عادات العقل؟ما العالقة بين األدات البعدي ل الب المجموعة التجريبية في اختبار الكت .5

 :أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األدراض منها

 تحديد قاعمة مهارات الكتابة اإلقناعي ة المناسبة ل الب المرحلة الثانوية. 

  المرحلة الثانويةتحديد قاعمة تقدير تحليلية لتصحيح اختبار مهارات الكتابة اإلقناعية ل الب. 

   تحديد قاعمة عادات العقل وفقا  لتصنيف  وستا و الي(Costa & Kallick ) المناسبة ل الب المرحلة الثانوية واأل ثر ارتباطبا  بالكتاببة

 .اإلقناعي ة

 تحديد قاعمة تقدير تحليلية لتصحيح اختبار عادات العقل ل الب المرحلة الثانوية. 

 اتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة بوصفها إستراتيجية فعالة في هذا المجاببنات دليل علمي يوظف إستر. 

 بنات دليل علمي يوظف إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية بعض عادات العقل بصفة عالقتها بالكتابة اإلقناعي ة. 

 التحقق من فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة لدى طالب المرحلة الثانوية . 

 التحقق من فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية بعض عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية . 

  ة، ونمو بعض عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانويةالكشف عن طبيعة العالقة بين نمو مهارات الكتابة اإلقناعي. 

 :من المتوق  أ  تسهم الدراسة الحالية بما يلي: أهمية الدراسة
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 :األهمية النظرية (1)

يراى أ  تقدم الدراسة الحالية إطارا  ناريا  يتعلق بالكتابة اإلقناعي ة وعبادات العقبل وإسبتراتيجية الصبراع المعرفبي، ومبن ناحيبة أخبرى 

 .تقدم الدراسة إطارا  ناريا  عن فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة وبعض عادات العقل

 : األهمية التطبيقية (2)

 :يراى أ  تفيد الدراسة الحالية  ال من

 ببعض عادات العقل لديهم؛ بمبا يعمبل علبى  يباد  حيا تهدف الدراسة إلى تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة مقترنة  :طالب المرحلة الثانوية

 . فاتتهم في هذا النوع من الكتابة

 حيا يواههم إلى طرور  العناية بالكتابة اإلقناعي ة، والسعي إلى تنمية مهاراتها لدى طالبهم مقترنة بعادات العقبل،  :معلمي اللغة العربية

 .و ل  من خالب تزويدهم بإستراتيجية الصراع المعرفي

 قدمت الدراسة الحالية إستراتيجية تدريسية حديثة تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي بة وبعبض عبادات العقبل، : رفي اللغة العربيةمش

 .بما يمكنهم من تدري  المعلمين على هذه اإلستراتيجية

  ها توايبب  مببنهج تعلببيم التعبيببر الكتببابي يمكببن أ  تسببهم الدراسببة الحاليببة فببي تزويببدهم بمعبايير يمكببن فببي طببوع :مضللفي ومطضضورل المنضضاه

وت ويره، ووط  الكتابة اإلقناعي بة موطب  االعتببار، و لب  مبن خبالب مرااعبة األهبداف وتحديبدها، وتحديبد المحتبوى المناسب ، وتحديبد 

 .طر  وأسالي  التدريا المناسبة واألنش ة اللغوية المصاحبة، ووط  معايير التقويم

 و  الدراسة الحاليبة نبوا  لبحبو  اديبد  فبي مجباالت الكتاببة اإلقناعي بة وعبادات العقبل، وإسبتراتيجية الصبراع فمن الممكن أ  تك :الباحثين

 .المعرفي في مراحل دراسية مختلفة وفي مهارات وفروع لغوية أخرى

  :محددات الدراسة

 :التزمت الدراسة المحددات التالية

 :وتشمل اآلتي: محددات موضوعية

  اإلقناعي ببة المناسبببة ل ببالب المرحلببة الثانويببة؛ و لبب  فببي طببوت مببا تكشببف عنبب  آرات السبباد  المحكمببين فببي طببوت قاعمببة مهببارات الكتابببة

، . )المهارات المعد  لهذا الغرض مهارات الكتاببة العامبة، مهبارات  تاببة المقدمبة اإلقناعي بة، مهبارات  تاببة الم بمو  الفكبري اإلقنباعي 

 (.ةمهارات  تابة الخاتمة اإلقناعي 
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  عادات العقل المناسبة ل الب المرحلة الثانويبة، والتبي تكبو  أ ثبر مناسببة وارتباطبا  بمهبارات الكتاببة اإلقناعي بة، وتوظيبف هبذه العبادات

عاد  المثابر ، عاد  التفكير بمرونة، عباد  التسباطب وطبرح المشبكالت، . )تحديدا  يمكن أ  تكو  ل  آثار إيجابية على أدات ال الب الكتابي

 (.عاد  التفكير والتواصل بوطوح ودقة

تم ت بيق الدراسة بمدرسة عين االوت الثانوية مجموعة طباب ة، ومدرسبة الحسبين ببن علبي الثانويبة مجموعبة تجريبيبة،  :محددات مكانية

 .و لتا المدرستين تابعتا  لمكت  التعليم بغرب مكة المكرمة

هب؛؛ 5252/ 5250بي   املة بواق  حصتا  أسبوعيا  خالب الفصبل الدراسبي الثباني لعبام استغر  ت بيق البرنامج ثمانية أسا: محددات زمانية

 .حتى يتوفر الوقت الكافي لتمكن ال الب من ا تساب المهارات والعادات المحدد 

ثبة مقبررات لغويبة بتعلبيم مكبة المكرمبة البذين ااتبا وا ثال( نابام المقبررات)وتتمثل في عي نة من طبالب المرحلبة الثانويبة  :محددات بشرية

ب مبر ، ( 2لغبة عربيبة )ويدرسبو  أثنبات تنفيبذ التجرببة مقبرر الكفايبات اللغويبة ( 5-5)رعيسٍة، هي سلسلة مقررات الكفايات اللغويبة مبن  ألو 

قناعي بة، حيا لم يسبق لهم دراست ؛ ألن هم يكونو  قد بلغوا درابة مبن الن بج العقلبي واللغبوي؛ ممبا يمكبنهم مبن ممارسبة مهبارات الكتاببة اإل

 .وعادات العقل

 

 :مصطلحات الدراسة

 إستراتيجية الصراع المعرفي Cognitive Conflict Strategy: 

أن هببا مجموعببة مببن األحببدا  المتناق ببة ديببر المعتبباد  تسببتخدم بواسبب ة المعل مببين البنبباعيين  (Martin,1997, 128) يعرفهببا مببارتين

؛ لتثيبر حب  االسبت الع لبدى ال بالب (والمعارف السابقة فبي البنيبة المعرفيبة لبدى طالبهبم والمقصود بالبناعيين الذين يستثيرو  المعلومات)

 .عن صد  معلوماتهم ومعتقداتهم السابقة

أن ها موقف تعليمي محير ومثير يمر ب  المتعل م بحيا تزتي نتاعج  بشكل مخالف لتوقعات ، ويمبر ببثال  مراحبل  ويعرفها الباحث إجرائيا  

متتابعة هي إظهار التناقض، والبحا عن حل  التناقض، ثم التوصل إلى حل  التناقض، وتستخدم هذه المراحل البثال  بغبرض تنميبة مهبارات 

 .    ة الثانوية بالمملكة العربية السعوديةالكتابة اإلقناعي ة لدى طالب المرحل
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 الكتابة اإلقناعيّة: Persuasive Writing Skills 

 هي قدر  ال ال  على معالجة إحدى الق ايا الجدلية  تابة، و ل  بتبني فكر  ما، ثم تقديم األدلبة التبي تبدعمها، والبربو ببين األدلبة وهبذه

الفكر  فيما تسمى ببالمبررات أو المسبودات، ثبم تقبديم تفاصبيل الفكبر  أو عناصبرها، وتقبديم الفكبر  المخالفبة أو الم باد ، ودح بها باألدلبة 

 (Voss, 2001, 89). اهينوالبر

أنها نوع من أنواع الكتابة تساعد على إتاحة الفرصة لتبادب واهات النار بين ال الب بع هم بع ا ،  ما أنها  ويعرفها الباحث إجرائيا  

ف أنفسبهم، وا تشباف تساعد على تعل م أسالي  التفكير الحر والتحد   واالستماع والتعبير عن الرأي،  ذل  فإن هبا تسباعد ال بالب علبى ا تشبا

قصور معارفهم حوب بعض الق ايا، باإلطافة إلى أن ها تمكن ال الب من التعبير عن  اتهم والبدفاع عبن واهبات نابرهم، عبالو  علبى أن هبا 

 .همتساعد ال الب على تبوت أدوارا  مختلفة في مجاالت الحيا  من خالب تنمية قدر  التواصل م  اآلخرين لديهم، وتنمية الشجاعة لدي

  عادات العقلHabits of Mind: 

بل : أنهبا( Costa & Kallick,2008,15-16)يرى  وستا و اليب   أنمباط األدات العقلبي الثاببت، والمسبتمر فبي العمبل؛ مبن أابل التوص 

 .إلى سلو    ي وعقالني لموااهة مواقف الحيا  المختلفة

البذي صبنف عبادات العقبل إلبى سبت عشبر  عباد  عقليبة؛ و لب  و( Costa & Kallick, 2008)ويتبنى الباحا نمو ج  وسبتا و اليب  

 .لشمولها معام عادات العقل التي تناولتها األدبيات التربوية

فها الباحث إجرائي ا أنّها أنماط األداتات العقلية المت منة للعمليات المعرفية، ومهارات التفكير الذ ي ة التي يسلكها ويف بلها : وعليه يُعرِّ

، ويميلو  لها أثنات قيامهم بمهبام وأنشب ة البتعلُّم المت بمنة بالنصبوت الكتابيبة، وتتمثبل فبي العبادات (عينة الدِّراسة)لثانوية طالب المرحلة ا

 . التي تحصل على نسبة اتفا  أعلى عن طريق المحكمين، وتُقا  من خالب الدراة التي يحصل عليها ال ال  في مقيا  عادات العقل

 :اإلطار النظرل

 :إستراتيجية الصراع المعرفيمفهوم 

تعد إستراتيجية الصراع المعرفي إحدى اإلستراتيجيات التي ااتت في إطار النارية البناعية، وهي من إسبتراتيجيات البتعلم التبي تع بي 

ة مبن الدهشبة؛ فرصة للمتعلم لبنات معرفت  بنفس ، وفيها يكو  المبتعلم تحبت تبزثير حبد  دريب  يتنباقض مب  معرفتب  السبابقة تجعلب  فبي حالب

 .وتستثير فكره ليصل إلى حل هذا التناقض وتفسيره

 :األدب التربوي الخات بإستراتيجية الصراع المعرفي إلى واود عد  تعريفات يمكن عرطها  التالي يشير

 (Niaz, 1995, 960).  خبر  محير  أو لغز يودي إلى الشعور باالط راب أو الف وب العقلي البسيو: "عرفها فورت بزنها
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فلسفة إعداد مواقف تكو  نتاعجها متناق ة لتوقعات ال الب، وتمر بثال  مراحل متتابعة هي : "بزنها( 525, 6772)وعرفتها البلبيسي 

 ".إظهار التناقض والبحا عن حل التناقض والتوصل إلى حل التناقض

ت من بيئة المبتعلم لعبرض المفهبوم بعكبا مبا يعتقبده نشاط تعليمي يستخدم أاهز  ومعدا: "فعرفاه بزنها( 525, 6772)أما با  وبواعنة 

المتعلم، مما يثير دافعيت  للبحا عن أسباب  ل ، ويحبد  حالبة مبن عبدم االتبزا  المعرفبي فبي بنيبة ال الب  المعرفيبة ويهيبق الفرصبة لتقبديم 

 ".المفهوم العلمي الهدف

عية يقوم على إيجابية المتعلم، يستخدم  المتعلم  زدا  تعليمية فبي مخ و مفاهيمي ينتمي للفلسفة البنا: بزنها( 52، 6755)وتعرفها ماطي 

 . الموقف التعليمي؛ بهدف إحالب المفاهيم العلمية السليمة محل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية المراد تعلمها

أو موقببف دريبب  للمببتعلم يثيببر بزنهببا إسببتراتيجية تدريسببية تعتمببد علببى طببرح مشببكلة محيببر  ( 522، 6755)ويعرفهببا العبببو  والعبباني 

الدهشبة لديب ، ممبا يسباعده مبن خبالب حبل  لب  الموقبف أو المشببكلة فبي تنميبة المفباهيم العلميبة السبليمة وتنميبة اتجاهاتب  العلميبة، وتمبر هببذه 

إلببى حببل  مرحلببة إحببدا  التنبباقض، ومرحلببة بحببا المببتعلم عببن حببل للتنبباقض، ومرحلببة الوصببوب: اإلسبتراتيجية بببثال  مراحببل متتابعببة هببي

 .التناقض

: مجموعبة مبن اإلابراتات التبي يببدو عليهبا أنهبا متناق بة فيمبا بينهبا وتمبر بمراحبل ثبال  هبي: بزنهبا( 622, 6752)ويعرفهبا آب تمبيم 

 . مرحلة إحدا  الحد  المتناقض، ومرحلة بحا ال الب عن الحد  المتناقض، ثم مرحلة التوصل إلى حل التناقض

إعبداد مجموعبة مبن المواقبف التعليميبة التعلمي بة يبتم مبن خاللهبا وطب  ال لببة فبي وطب  عبدم اتبزا  : بزنهبا( 62, 6751)ويعرفها خلبة 

أولها مرحلة إحدا  التنباقض، : معرفي عن التصور الخاطق لديها حوب مفهوم معين، وال بد من العمل على تصويب  من خالب ثال  مراحل

 . ن حل للتناقض، وثالثها مرحلة الوصوب إلى حل التناقضوثانيها مرحلة البحا ع

 :ويتضح من التعريفات السابقة أنها تتفق جميعها في

 موقف تعليمي محير. 

 أ  نتاعج األحدا  المتناق ة تزتي بشكل مخالف لتوقعات المتعلمين. 

 تولد شعورا  داخليا  موداه الردبة الشديد  في المعرفة لحل هذا التناقض. 

  إظهار التناقض، والبحا عن الحل، والتوصل للحل: بثال  مراحل وهيتمر. 

هي موقف تعليمي محيبر ومثيبر يمبر بب  المبتعلم : وفي طوت العرض السابق إلستراتيجية الصراع المعرفي يمكن إيراد التعريف التالي 

قض والبحبا عبن حبل التنباقض ثبم التوصبل إلبى حبل بحيا تزتي نتاعج  بشكل مخالف لتوقعات ، ويمر بثال  مراحل متتابعة هي إظهبار التنبا

 .التناقض
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 : تعددت تعريفات الباحثين للكتابة اإلقناعية، وفيما يلي بيا   ل  -:مفهوم الكتابة اإلقناعية

شكل ااتماعي يعرض في  الكات  الموقبف البذي سبيداف  عنب  مبن خبالب "أ  الكتابة اإلقناعية هي  (Wingate, 2012, 146) ما   ر 

سلسببلة مببن االدعبباتات المتراب ببة والبيانببات واألسببباب المتصببلة بهببا، مبب  الترتيبب  المن قببي لالفتراطببات أو االقتراحببات التببي تبنببي عببرض 

 ".الموقف

الكتاببة التبي تن بوي علبى اسبتخدام واطبح للحجبج مبن أابل إقنباع "إلى أ  الكتابة اإلقناعيبة هبي  (Hauth, et al. 2012, 15)وأشار 

 ".ى مهارات التحليل واالستدالب والتر ي  والتقييم القارئ، وتشتمل عل

تلبب  الكتابببة التببي يقببوم فيهببا ال ببالب بمعالجببة إحببدى الق ببايا : "رأى أ  الكتابببة اإلقناعيببة هببي( 50, 6756)باإلطببافة إلببى أ  السببما  

ل ، و لب  بتبنبي رأي مبا، وتقبديم األدلبة التبي الجدالية، من خالب التفاعل والتكامل بين محتوى موطوع الق ية الجدالية وبن البنية التنايمية 

تدعم ، والربو بين الرأي واألدلة فيما يُسمى بالمبررات أو الموطوعات، و ل  لتكوين الحجبة الشخصبية، ثبم تقبديم تفاصبيل البرأي، وتقبديم 

 ".الرأي المخالف أو الم اد، وتفنيده ودح   باألدلة والبراهين

شبكل حبواري  تبابي ببين مويبد ومعبارض حبوب " :حبدد مفهبوم الكتاببة اإلقناعيبة بزنهبا (Noroozi, et al,2013, 61)عالو  علبى أ  

موطوع معين، فهي تفاعل بين طرفين يعمل على حل الخالفات في الرأي من خالب اختبار لمدى قبوب واهبات النابر فبي الق بية، أو هبي 

 ".بيا  بوط  لصالح اقتراح محدد ويكافح طد حجة المعارطين 

عمليبة  تابيبة منامبة يقبوم فيهبا الكاتب  بعبرض واهبة نابره تجباه الفكبر  : "فتعرف الكتابة اإلقناعية بزنها( 91, 6752)بد الجواد أما ع

الجدالية، وتدعيمها باألدلة والبراهين، والربو بينها وبين واهبة نابره بمبا يسبمى ببالمبررات، ثبم عبرض واهبات النابر المعارطبة وحجبج 

بزسبباب من قيببة، و بل  لب  يببتم فبي سببيا  معبين عبن طريببق ترتيب  األفكببار وتنايمهبا تبعبا  لترتيبب  عناصبر البنيببة ال برف اآلخبر وإب الهببا 

 ".التنايمية للن  اإلقناعي؛ مما يسهم في إقناع القرات والتزثير عليهم

ف الكتابببة اإلقناعي ببة بزن هببا ( 250, 6751)بينمببا آب تمببيم  بيببرا  يقببوم علببى اسببتخدام األدلببة تعبيببر ال ببالب عببن ق ببية مببن الق ببايا تع"عببر 

 ".والشواهد استخداما  يلزم القارئ بالحجة، ويحمل  على التسليم واإل عا  لما يقوب

 : وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مفهوم الكتابة اإلقناعية في ضوء إجراءات هذا البحث بأنها

ببين ال بالب بع بهم الببعض،  مبا أنهبا تسباعد أي با  علبى تعلبم نوع من أنواع الكتابة تساعد على إتاحة الفرصة لتبادب واهات النار "

أسالي  التفكير الحر والتحد  واالستماع والتعبير عن الرأي،  ذل  فإنها تساعد ال بالب علبى ا تشباف أنفسبهم، وا تشباف قصبور معبارفهم 

هبات نابرهم، عبالو  علبى أنهبا تسباعد ال بالب حوب بعض الق ايا، باإلطافة إلى أن ها تمكن ال الب من التعبير عن  اتهبم والبدفاع عبن وا

 ".على تبوت أدوارا  مختلفة في مجاالت الحيا  من خالب تنمية قدر  التواصل م  اآلخرين لديهم، وتنمية الشجاعة لديهم
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االسبتفاد   وفي طوت استعراض تواهات الباحثين فبي تعريبف الكتاببة اإلقناعيبة وصبوال  إلبى مفهبوم اإلابراتات للكتاببة اإلقناعيبة يمكبن

 : منها في بنات إاراتات إستراتيجية الصراع المعرفي لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب المرحلة الثانوية، وهي

 . تواي  االهتمام إلى إبدات واهة النار الخاصة تجاه الق ية الجدالية، وتدعيمها باألدلة والبراهين، والربو بينها بما يسمى بالمبررات -5

 . تواي  االهتمام إلى عرض واهات النار المعارطة، وحجج ال رف اآلخر وإب الها بزسباب من قية -6

 . تواي  االهتمام بزفكار الموطوع اإلقناعي، ابتدات بالمقدمة اإلقناعية، وصوال  إلى الم مو  اإلقناعي وتنتهي بالخاتمة -5

  :مفهوم عادات العقل

ين ظهر اتجاه اديد في الفكر التربوي الحديا في أمريكا يدعو المربين إلبى التر يبز علبى تحقيبق في نهاية العقد األخير من القر  العشر

عبدد مببن النببواتج العلميببة، وقبد بببر  هببذا االتجبباه فبي دمببر  االهتمببام بتنميببة التفكيبر، خاصببة تنميببة مهببارات التفكيبر الناقببد واإلبببداعي، وحببل 

  تنميببة عببدد مببن اإلسببتراتيجيات  التفكيريببة فيمببا أصبببح يعببرف بعببادات العقببل المشببكالت، وقببد ر ببز أصببحاب هببذا االتجبباه علببى طببرور

 (.50, 6776الحارثي،)

نمو من السلو يات الذ يبة يقبود المبتعلم إلبى أفعباب، وهبي تتكبو  نتيجبة "أ   عادات العقل هي ( Perkins, 2001, 2-7)ويرى بير نز 

الت شبري ة أ  تكبو  حلبوب المشبكالت، أو إااببات التسباطالت بحاابة إلبى تفكيبر الستجابة الفرد إلى أنمباط معينبة مبن المشبكالت، والتسباط

 ".وبحا وتزمل

ميل الفرد إلى التعامبل ببذ ات عنبدما يوااب  مشبكلة مبا، أو عنبدما تكبو   إااببة أي "فيرى أن ها ( Rickets, 2004, 21-23)أما ريكيتز 

فهبا أي با  بزن هبا "هنا  تناقض فبي ق بية مباسواب دير حاطر  في الذهن في التو والحاب، أو عندما يكو   إعمباب اميب  القبدرات "،  مبا عرَّ

 ". العقلية للحصوب على المعرفة عندما ال يكو  من السهل الحصوب على المعلومات أو المعارف بال ر  العادية

د  لدى التلميذ، والتي تدعمب  السبتخدام االتجاهات والدواف  المواو: اتفقا على أن ها( 9, 6772)وحسام الدين ( 625، 6772)بينما سعيد 

المهارات العقلية التي لدي  بصور  مستمر  في  ل أنش ة الحيبا  سبوات وااهتب  مشبكلة، أو أراد الحصبوب علبى المعرفبة، وتتمثبل المهبارات 

 .العقلية التي يستخدمها في مهارات التنايم الذاتي، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي

مجموعببة مببن السببلو يات الفكريببة المرتب ببة بعببادات العقببل، ويمكببن تببدري  ال ببالب عليهببا، : بزن هببا( 561, 6779)نببادي  مببا تعرفهببا ال

 .وممارستها أثنات دراستهم وقيامهم بزنش ة التَّعلُّم المختلفة بالقدر المناس  وفي الوقت المناس 

  مبن المهبارات والمواقبف والتلميحبات والتجبارب الماطبية عبار  عن  ل مر : بزن ها( 515-517, 6779)وقد وصفها ق امي وثابت 

والميوب، وهي تعني تف يل نمو من األداتات الذهنية على ديره، لذا فهي تعني طبمنيا  صبن  اختيبارات حبوب أي األنمباط ينبغبي اسبتخدام  
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الابرف هبو الوقبت المناسب  البذي يكبو   في وقت معين،  ما أنها تت من حساسية نحو التلميحات السياقية لموقبف مبا، ممبا يبوحي ببز  هبذا

 .استخدام هذا النمو في  مفيدا  

ا فتح هللا  فها بزن ها( 29, 6755)أم  االتجاهات العقلية وطر  التصرف لدى الفرد التي تع ي سمة واطحة لبنمو سبلو يات ، وتقبوم : فيعر 

 .للوصوب إلى تحقيق الهدف الم لوبهذه االتجاهات على استخدام الفرد للخبرات السابقة واالستفاد  منها 

فهبا مببا    عبببار  عببن اتجباه عقلببي لبدى الفببرد يع ببي سبمة واطببحة لبنمو سببلو يات ، ويقببوم هبذا االتجبباه علببى : بزن هبا( 22, 6755)وعرَّ

دام اتجاهات  العلميبة استخدام الفرد للخبرات السابقة واالستفاد  منها؛ للوصوب إلى تحقيق الهدف الم لوب، أي أنها تت من دوام الفرد الستخ

 .إ ات  ل المواقف التي توااه  في حيات 

استحسا  شكل من التصرف الفكري عن ديره من األنماط وتف يل  وااللتزام ب ، ويشمل  لب  : بزن ها( 20, 6757)بينما تعرفها عريا  

أو قيم معينة يرى اإلنسا  أ  ت بيق هبذا الشبكل إارات عملية اختيار حر لشكل التصرف المختار من بين عناصر موقف ما بنات  على مبادئ 

 .في هذا الموقف مفيد أ ثر من ديره من األشكاب، ويت ل   ل  مستوى معينا  من المهار  في ت بيق السلو  بفاعلية واالستمرار علي 

فها نوفل وسبعيفا   الفبرد مبن بنبات تف بيالت مبن مجموعبة مبن المهبارات واالتجاهبات والقبيم التبي تمكبن : بزن هبا( 699, 6755) ما عرَّ

األداتات أو السبلو يات الذ يبة، بنببات علبى المثيبرات والمنبهببات التبي يتعبرض لهببا، بحيبا تقبوده إلببى انتقبات عمليبة  هنيببة أو أدات سبلو  مببن 

 .مجموعة خيارات متاحة أمام  لموااهة مشكلة ما، أو ق ية، أو ت بيق سلو  بفاعلية، والمداومة على هذا المنهج

مهار  المتعلم وقدرت  الذهنية على تنايم أفكاره وإنتباج هبذه األفكبار حتبى تصببح سبلو ا  لديب  : بزن ها( 675, 6755)يعرفها صاد   بينما

 .يستخدم  ويستفيد من  في حيات  اليومية

ة، ومهبارات التفكيبر أنمباط األداتات العقليبة المت بمنة للعمليبات المعرفيب:"وفي طوت ما سبق يمكبن تعريبف مفهبوم عبادات العقبل بزنهبا

 ".الذ ية التي يسلكها ويف لها ال الب، ويميلو  لها أثنات قيامهم بمهام وأنش ة التعلُّم المت منة بالنصوت الكتابية

 

 :الدراسات السابقة

عبادات العقبل لبدى لما  انت هذه الدِّراسة تتناوب إستراتيجية الصراع المعرفي، وفاعليتهبا فبي تنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة، وبعبض 

طالب المرحلة الثانوية، قام الباحبا باسبتعراض مجموعبة مبن البحبو  والدراسبات السبابقة العربيبة واألانبيبة  ات العالقبة بمجباب ومشبكلة 

 :،  التالي(من األقدم إلى األحد )الدِّراسة الحالية، وتم تصنيفها وفقا للتسلسل الزمني تصاعديا  
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 :ت تناولت استخدام إستراتيجية الصراع المعرفيبحوث ودراسا -المحور األول

تعبرف أثبر برنبامج مقتبرح وفقبا  إلسبتراتيجية التنباقض  (Demircioglu at el, 2005)ديمبا  رابو وآخبرين و ذل  اسبتهدفت دراسبة 

المعرفي على تحصيل واتجاهات ال لبة وقدرتهم على إحدا  التغير المفهبومي، واسبتخدم الباحبا المبنهج التجريببي، وتكبو  مجتمب  البحبا 

با ، ولتحقيق  لب  قبام الباحثبا  بإعبداد طال( 22)طالبا  وال اب ة ( 22)من طالب المرحلة الثانوية وتكونت من مجموعتين التجريبية طمنت 

ى اختبار تحصيلي ومقيا  االتجاه، وتم التز د من ثبات االختبار من خالب معادلة سبيرما ، وأسبفرت النتباعج عبن فاعليبة البرنبامج القباعم علب

 .اهيم الخاطئة لديهمإستراتيجية التناقض المعرفي في التحصيل واالتجاه لدى ال الب  ما أ  البرنامج نجح في معالجة المف

تعرف فاعلية إستراتيجية التناقض المعرفي في تعديل التصبورات الخاطئبة فبي الفيزيبات ( 2112)عبد الوارث وسعيد واستهدفت دراسة 

، (م6755/6756)تببم ت بيببق الدراسببة خببالب الفصببل الدراسببي الثبباني مببن العببام . وتنميببة الفكببر الناقببد لببدى  طالبببات الصببف األوب الثببانوي

ستخدم الباحا المنهج التجريبي، وتكونت العينة التي تم اختيارها عشواعيا  مبن مجمبوعتين إحبداهما تجريبيبة درسبت باسبتخدام إسبتراتيجية  وا

: طالببة، واسبتخدمت الباحثتبا  اختببارين األوب( 62)التناقض المعرفي واألخرى طباب ة درسبت بال ريقبة المعتباد ، طبمنت  بل مجموعبة 

ولتحليببل البيانببات تببم اسببتخدام المتوسبب ات الحسببابية . صببورات الخاطئببة والثبباني اختبببار لقيببا  التفكيببر الناقببد مببن إعببدادهمااختبببار تعببديل الت

ومرب  إيتا، وأظهرت نتاعج الدراسة واود فرو  دالة إحصاعية ببين متوسبو درابات أفبراد المجموعبة ( ت)واالنحرافات المعيارية واختبار 

مجموعة ال اب ة في المقيا  البعدي الختبار التصورات الخاطئة للمفباهيم الفيزياعيبة لصبالح أفبراد المجموعبة التجريبية ومتوسو دراات ال

التجريبية، وأي با  أظهبرت النتباعج وابود فبرو  دالبة إحصباعية ببين متوسبو درابات أفبراد المجموعبة التجريبيبة ومتوسبو أفبراد المجموعبة 

 .التفكير الناقد بزبعاده لصالح أفراد المجموعة التجريبية ال اب ة في القيا  البعدي الختبار مهارات

الكشببف عببن أثببر إسببتراتيجية األحببدا  المتناق ببة فببي ا تسبباب المفبباهيم العلميببة وتنميببة ( 2112)العبضضوس والعضضاني واسببتهدفت دراسببة 

تببم إعببداد المبباد  التعليميببة للتببدريا وفببق ولتحقيببق أهببداف الدراسببة، . االتجاهببات العلميببة لببدى طالبببات المرحلببة األساسببية العليببا فببي األرد 

إستراتيجية األحدا  المتناق ة، واستخدام الباحا المنهج التجريبي  مبا اسبتخدمت فبي هبذه الدراسبة أداتبا ، األولبى اختببار تحصبيلي لقيبا  

التز بد مبن صبد  محتواهمبا مبن خبالب ا تساب المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن األساسي، والثانية مقيا  االتجاهات العلمية، وتبم 

طالببة ( 22)تشكل أفراد الدراسة من . عرطهما على لجنة محكمين،  ذل  اربا على عينة است العية من خارج أفراد الدراسة قبل تنفيذهما

م التحقيبق مبن تكبافو من طالبات الصف الثامن األساسي من مديرية عما  األولى، وتم تحديد شعبتين إحداهما تجريبية واألخرى طاب ة، وت

شبفت هاتين المجموعتين في اختبار الفصل القبلي، و ذل  االتجاهات العلمية قبل تنفيذ التجربة، وظهر التكافو فقو في االتجاهات العلمية، و 

ارنبة بالمجموعبة إلسبتراتيجية األحبدا  المتناق بة فبي ا تسباب المفباهيم العلميبة مق( a=   7.71)الدراسة عن وابود أثبر داب إحصباعيا  عنبد 
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إلستراتيجية األحدا  المتناق ة في تنمية االتجاهات العلمية مقارنة بالمجموعبة ( a=   7.71)،  ذل  واود أثر داب إحصاعيا عند .ال اب ة

 .ال اب ة

الكشف عن فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات القرات  الناقد  لل الب المعباقين  (2112)آل تميم واستهدفت دراسة  

سببمعيا  بالمرحلببة المتوسبب ة؛ ولتحقيببق الهببدف السببابق أعببد الباحببا قاعمببة بمهببارات القببرات  الناقببد  الال مببة ل ببالب الصببف األوب المتوسببو 

ه المهبارات لبدى ال بالب عينبة الدراسبة، وتبم بنبات دليبل المعلبم المصباغ فبي طبوت إسبتراتيجية المعاقين سمعيا ،  ما تم بنات اختبار لقيا  هذ

الصراع المعرفي، وطبق البحا على اثني عشر طالبا  هم امي  ال الب المعاقين سمعيا  بالصف األوب المتوسو بمدرسة الهجبر  المتوسب ة 

قببرات  الناقببد  الال مببة ل ببالب الصببف األوب المتوسببو المعبباقين سببمعيا ،  مببا بمكببة المكرمببة، و شببفت نتبباعج الدراسببة عببن قاعمببة بمهببارات ال

أظهرت النتاعج فاعلية إستراتيجية  الصراع المعرفي في تنمية مهارات القرات  الناقبد   كبل، وفبي اميب  المهبارات الفرعيبة  بل مهبار  علبى 

 .حد 

 :جية  الصراع المعرفيالدراسات المتعلقة بإستراتي -التعليق على دراسات المحور األول

أثبتت امي  الدراسات السابقة فعالية إستراتيجية الصراع المعرفي فبي تحقيبق األهبداف الموطبوعة؛ فقبد أثببت أثرهبا فبي  يباد  تحصبيل  •

ي المسبتويات المعرفة العلمية، وتنمية مهارات التفكير العلمي والناقد واإلبداعي، وتنمية االتجاهات نحبو المباد ، وتحسبين أدات ال لببة  و

 .المختلفة

اختلفبت الدراسببة الحاليببة عببن الدراسببات السببابقة فببي أدوات متعببدد ، وهببي تحليببل المحتببوى، والمقببابالت، وتحليببل التببباين األحببادي،  مببا  •

جمبوعتين اختلفت الدراسات السابقة عن الحالية في أثر اإلستراتيجية في تنمية التنور الغبذاعي لبدى طبالب مرتفعبي التحصبيل فبي  بال الم

 .التجريبية وال اب ة

واستفاد الباحا من الدراسات السابقة في بنات اإلطار الخات باإلسبتراتيجية ومراحلهبا ومزاياها، مبا اسبتفاد الباحبا مبن هبذه الدراسبات  •

 .في بنات دليل المعلم

 :مما سبق يتضح أنه

 .ختبار قبلي وبعدي، ومنهج الدراسة من حيا المنهج التجريبياتفقت الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في أدوات الدراسة من ا- 

اختلفت الدراسة الحاليبة عبن الدراسبات السبابقة فبي اسبتخدام إسبتراتيجية الصبراع المعرفبي فبي تنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة وبعبض - 

ي العينبة؛ حيبا اختبار الباحبا طبالب مقبرر عادات العقل؛ حيا م يجد الباحا دراسة امعت بينهما، واختلفبت عبن الدراسبات السبابقة فب

 .بالمرحلة الثانوية ناام المقررات( 2)الكفايات اللغوية 

 .استفاد الباحا من امي  الدراسات السابقة في بنات اإلطار الناري، وإعداد دليل المعلم- 
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 :بحوث ودراسات تناولت تنمية مهارات الكتابة اإلقناعيّة: المحور الثاني

تحديد مهارات الكتابة اإلقناعي ة لتعليمهبا لل بالب، مب  مراعبا  اخبتالف  ((Nippold atel, 2005دراسة نييولد وآخرينبينما استهدفت 

واهات النار، واستخدام اللغة في التحليل والمناقشة وحبل المشبكالت، وتمثلبت إابراتات الدراسبة فبي اختيبار عينبة مبن ال بالب المبراهقين 

ين تتراوح أعمارهم من سن الحادية عشر  والسابعة عشر، وحتى سن الرابعة والعشرين أي با ،  تب   بل مشبار  مقباال  عبن والبالغين، والذ

، تم فح  هذه المقاالت بالتفصيل م  التر يز على االتجاهات األساسية والمناظر ، ". يفية ترويض حيوا  ما ليعمل في السير "موطوع 

ب من الصف الساد  االبتداعي في قبدراتهم علبى موطبوعات اختياريبة للكتاببة فيهبا، وتقيبيم طبالب الصبف وت وير البرامج، تم اختبار طال

دقيقة، والمقارنة بين أداتات ال الب في المراحل السبابقة  لهبا ( 17)الثامن على مهاراتهم في الموطوعات اإلقناعي ة، وتحديد مد  االمتحا  

لدراسبة التوصبل إلبى عناصبر مفيبد  لمحللبي لغبة الحبوار ومدرسبي الفصبوب ممبن يعملبو  انببا  إلبى واستخراج النتاعج، و ا  من أهم نتاعج ا

 .ان  لتحسين طر  الكتابة اإلقناعي ة لدى ال الب

تعبرف تبزثير تبدريا أهبداف الكتاببة اإلقناعي بة والبنيبة التنايميبة  ((Nussbaum et al., 2005دراسة نوسبوم وآخرينبينما استهدفت 

ي على قدر  ال الب على عرض واهات النابر المعارطبة فبي  تابباتهم، وتمثلبت إابراتات الدراسبة فبي قيبام البباحثين بدراسبة للن  الجدل

بعض ال ر  التي يمكن استخدامها لتشبجي  ال بالب علبى التفكيبر فبي واهبات النابر المعارطبة، وأخبذها فبي االعتببار بصبور  داعمبة عنبد 

طالبا  في مرحلة ما قبل التخرج، وقاموا بكتاببة مقباالت ادليبة تبدور حبوب العنبف ( 522)نة الدراسة  تابة النصوت الجدلية؛ حيا  انت عي

لبم : ومبن أهبم نتباعج الدراسبة. تجريبية وطاب ة: الذي تسبب  بعض البرامج واألفالم المعروطة في التلفا ، تم تقسيم ال الب إلى مجموعتين

 ياد  عدد واهات النار المعارطة في مقاالتهم، بينما أسهم تدريا البنية التنايمية للنصبوت يسهم تدريا األسالي  اإلقناعي ة لل الب في 

الجدلية م  ال بالب البذين لبم تكبن اتجاهباتهم مسببقة عبن الموطبوع، فاعليبة اسبتخدام اإلسبتراتيجية  عنبد تبدريا الكتاببة اإلقناعي بة لل بالب، 

 .ا ال الب في مقاالتهمو ياد  عدد واهات النار المعارطة التي ت ر  إليه

تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة لدى طالب المرحلة اإلعدادية باستخدام إستراتيجية مقترحة، وتمثلبت ( 2111)شحات دراسة واستهدفت 

وتعبديلها فبي  إاراتات الدراسة في تحديد قاعمة مهارات الكتابة اإلقناعي ة المناسبة ل الب الصبف الثباني اإلعبدادي، وتبم عبرض هبذه القاعمبة

طببوت آرات الخبببرات والمحكمببين،  مببا أعببد اختبببارا لقيببا  مهببارات الكتابببة اإلقناعي ببة لببدى ال ببالب عينببة الدراسببة، ثببم تببم تحديببد خ ببوات 

اإلسبتراتيجية  المقترحبة وإاراتاتهبا، وتحديبد أسبا البرنبامج القباعم عليهبا، وتبم ت بيبق برنبامج الدراسبة علبى مجموعبة مبن طالببات الصببف 

طالبة بمدرسة سراي القبة اإلعدادية للبنات بإدار  الزيتو  التعليمية بمحافاة القباهر ، ودرسبت المجموعبة ( 57)ني اإلعدادي، وعددهن الثا

طالبة بالمدرسة نفسها وق  علبى فصبلهن عشبواعيا  مبن ببين تسبعة فصبوب، وأظهبرت النتباعج فاعليبة البرنبامج البذي ( 57)ال اب ة وعددهن 
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ي تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي، و ذل   فات  البرنبامج فبي تمكبين هبوالت ال بالب مبن تقدم  الدراسة ف

 .هذه المهارات

تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة لدى طالب المرحلبة الثانويبة مبن خبالب برنبامج قباعم علبى البتعلم  (2112)السمان دراسة بينما استهدفت 

اتيا ، وتمثلت إاراتات الدراسة في بنات قاعمة مهارات الكتابة اإلقناعي ة لبدى طبالب الصبف األوب الثبانوي، وتبم عبرض هبذه القاعمبة المنام  

رنبامج وتعديلها في طوت آرات الخبرات والمحكمين،  ما أعد اختبارا لقيا  مهارات الكتابة اإلقناعي ة لدى ال الب عينة الدراسة، ثم تبم بنبات ب

لى التعلم المنام  اتيا ؛ لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة، وتبم ت بيبق برنبامج الدراسبة علبى مجموعبة مبن طبالب الصبف األوب الثبانوي قاعم ع

طالببا  ( 57)طالبا  بمدرسبة محمبد فريبد الثانويبة بنبين ببإدار  شببرا التعليميبة بمحافابة القباهر ، ودرسبت المجموعبة ال باب ة ( 57)وعددهم 

بنببات قاعمببة بمهببارات الكتابببة : وفيقيببة الثانويببة بنببين بببإدار  روض الفببرج التعليميببة بالقبباهر ، و شببفت الدراسببة عببن النتبباعج اآلتيببةبمدرسببة الت

ببة اإلقناعي ة لدى طالب الصف األوب الثانوي، وفاعلية برنامج الدراسبة البذي اعتمبد علبى مبدخل البتعلم المبنام  اتيبا  فبي تنميبة مهبارات الكتا

 .الرعيسة والفرعية لدى طالب الصف األوب الثانوي اإلقناعي ة

بنات برنامج قاعم على التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعي بة وأثبره فبي الحبا  (2112)عبد القادر واستهدفت دراسة 

قاعمبة بمهبارات الكتاببة اإلقناعي بة وأخبرى : اعمتيناللغوي لدى طالب شعبة اللغة العربية بكلية التربية، وتمثلت إابراتات الدراسبة فبي بنبات قب

بمهارات الحا اللغوي المناسبة ل الب شعبة اللغة العربيبة بكليبة التربيبة بجامعبة سبوهاج، وتبم عبرض هباتين القباعمتين علبى مجموعبة مبن 

بنبات اختبباري الكتاببة اإلقناعي بة والحبا المتخصصين في اللغة العربية وآدابها والمناهج وطر  التدريا، وتم تعديلهما في طوت آراعهم، ثبم 

اللغوي والتز د من صدقهما وثباتهما، ثم بنبات برنبامج قباعم علبى البتعلم المسبتند إلبى البدماغ، وتبم ت بيبق برنبامج الدراسبة علبى مجموعبة مبن 

ميم التجريبي القيا  القبلي والبعبدي طالبا  بكلية التربية اامعة سوهاج؛ حيا استعا  الباحا بالتص( 51)طالب شعبة اللغة العربية وعددهم 

بين القياسين القبلي والبعدي .( 71)عن واود فرو   ات داللة إحصاعية عند مستوى : للمجموعة نفسها، وأسفرت الدراسة عن النتاعج التالية

مواببة دالبة إحصباعيا  عنبد مسبتوى  في اختباري الكتابة اإلقناعي ة والحا اللغوي، و ل  لصالح القيا  البعدي،  ذل  وابود عالقبة ارتباطي بة

بين ا تساب مهارات الكتابة اإلقناعي ة والحا اللغوي لدى طالب شعبة اللغة العربية الذين درسوا البرنامج القباعم علبى البتعلم المسبتند .( 75)

 .إلى الدماغ

فبة لتنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة لبدى بنبات برنبامج قباعم علبى إسبتراتيجيات مبا ورات المعر (2112)آل تمضيم دراسبة بينما اسبتهدفت  

طبالب الصببف الثبباني الثببانوي بالمملكببة العربيببة السببعودية، وتمثلببت إابراتات الدراسببة فببي إعببداد قاعمببة بمهببارات الكتابببة اإلقناعي ببة الال مببة 

أعبد اختببارا لقيبا  مهبارات الكتاببة ل الب الصف الثاني الثانوي، وتم عرض هذه القاعمة وتعديلها في طوت آرات الخبرات والمحكمين،  مبا 

التحقبق مبن )وتبم تقنبين هباتين األداتبين . اإلقناعي ة ل الب الصف الثاني الثانوي، وقاعمة تقدير تحليلية لتصحيح االختبار تصبحيحا  موطبوعيا  
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إسبتراتيجية  التخ بيو، : ناعي بة، وهبي، ثم بنات برنامج قباعم علبى إسبتراتيجيات مبا ورات المعرفبة لتنميبة مهبارات الكتاببة اإلق(الصد  والثبات

طالببا  بمدرسبة ( 25)وتم ت بيق برنامج الدراسة على مجموعة من طالب الصف الثاني الثانوي، وعددهم . والمراقبة الذاتية، والتقويم الذاتي

للمجموعبة نفسبها، و شبفت الدراسبة  اإلمام السخاوي الثانوية بمكة المكرمة؛ حيا استعا  الباحا بالتصميم التجريبي القيا  القبلي والبعبدي

بنببات قاعمببة بمهببارات الكتابببة اإلقناعي ببة الال مببة لببدى طببالب الصببف الثبباني الثببانوي، وفاعليببة برنببامج الدراسببة فببي تنميببة : عببن النتبباعج اآلتيببة

 .مهارات الكتابة اإلقناعي ة  كل، والمهارات الفرعية  ل على حد  لدى طالب الصف الثاني الثانوي

تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة الحجااي ة لدى طالبات المستوى الراب  بقسم الصحافة واإلعالم بكلية ( 2112)شريف دراسة  واستهدفت

رفبة، اآلداب اامعة اا ا  بالمملكة العربية السعودية، من خالب إستراتيجية توليفية قاعمة على الدمج بين مدخل عمليات الكتابة وما بعد المع

تات الدراسة في إعبداد قاعمبة مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة المناسببة لبدى طالببات المسبتوى الرابب  بقسبم الصبحافة واإلعبالم، وتبم وتمثلت إارا

عببرض هببذه القاعمببة وتعببديلها فببي طببوت آرات الخبببرات والمحكمببين،  مببا أعببد اختبببارا لقيببا  مهببارات الكتابببة اإلقناعي ببة لببدى ال البببات عينببة 

طالبببة، ( 57)مبن صببدق  وثباتب ، ثببم بنبات برنببامج الدراسبة، وتببم ت بيقب  علببى مجموعبة طالبببات عينبة الدراسببة وعبددهن الدراسبة، تبم التز ببد 

بنبات قاعمبة بمهبارات الكتاببة اإلقناعي بة تشبمل ثالثبة محباور رعيسبة تنبدرج تحتهبا ثبال  وعشبرو  مهبار  : و شفت الدراسة عن النتاعج التالية

لراب  قسم الصحافة واإلعالم بكليبة اآلداب، و بذل  فاعليبة اإلسبتراتيجية  التوليفيبة القاعمبة علبى البدمج ببين فرعية مناسبة ل البات المستوى ا

 .مدخل عمليات الكتابة وما بعد المعرفة في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة الرعيسة والفرعية

 : تعليق على دراسات المحور الثاني

 : أهم النتائ  التي تم التوصل إليها من البحوث والدراسات السابقة المتصلة بالمحور الثاني ما يلي

 . فاعلية إ ساب ال الب بعض معايير تقييم الكتابة اإلقناعي ة -

 . تزثير الفرو  الفردية والنماعي ة بين ال الب عند اإلقناع -

 . ين آرات معارطة وتفنيدها،  ل  ل  مرتبو بسن ال ال  وتقدم  في العمرربو القدر  على التعبير عن المشكلة، وتحديدها وتكو -

 . تزثير عامل الجنا، والتعاو  أو المشار ة والتداخل بين ال الب على تحسين  تاباتهم اإلقناعي ة -

 : أوجه اإلفادة من دراسات المحور الثاني

 : أفادت الدراسات والبحوث السابقة الدراسة الحالية في مواطن كثيرة، وفيما يلي بيان أوجه االستفادة من دراسات هذا المحور

  تدعيم الشعور بمشكلة الدراسة، حيا أ دت هذه الدراسات والبحو  واود طبعف فبي مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة، وعمبل ببرامج لعبالج

 . هاراتهذا ال عف، وتنمية تل  الم

 تعرف بعض مشكالت الكتابة اإلقناعي ة وصعوبات تعليمها وتعلمها . 
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 تعرف عناصر البنية التنايمية الجدلية . 

 تحديد الق ية الجداليبة، وعبرض االدعباتات المختلفبة، ودعبم االدعباتات بالبيانبات، وتحديبد : تعرف أهم مهارات الكتابة اإلقناعي ة، وهي

وتحديد االدعاتات الم اد ، وتقديم الحجج التي تستند عليها والتوصل إلى نتيجبة نهاعيبة، ودحبض االدعباتات األدلة والبراهين المناسبة، 

 . الم اد 

  اشتقا  بعض أهداف تعليم الكتابة اإلقناعي ة ل الب المرحلة الثانوية وصيادتها صيادة سلو ية، وتحديبد اإلابراتات والمواقبف التعليميبة

 . التي تحقق هذه األهداف

 فادت الباحا في إعداد قاعمة مهارات الكتابة اإلقناعي ةأ . 

 تعرف المهارات النوعية الخاصة ببعض مجاالت الكتابة اإلقناعي ة . 

 استخدام طر  تدريا متعدد  ومتنوعة. 

   معرفة العوامل التي توثر في القدر الكتابية اإلقناعي ة إيجابا  أو سلبا . 

 :ت تنمية عادات العقلبحوث ودراسات تناول -المحور الثالث

تعبرف عبادات العقبل لبدى طبالب المرحلبة المتوسب ة ودورهبا فبي اسبتخدام عمليبات  (Matsuoka ,2007)ماتسو ا استهدفت دراسة 

ومهارات التفكير العليا، وتنمية القدر  على حل المشكالت، واتخا  القبرار فبي حيباتهم األ اديميبة والشخصبية، واشبتملت عينبة الدراسبة علبى 

بعبد دراسبة األسبا الفلسبفية " Hawaii"ة المتوس ة بوالية هاواي بالمرحل 6775 – 6776ثمانية من تالميذ الصف الساب  للعام الدراسي 

والسيكولواية لهوالت ال الب، وتم إارات مقابالت شخصية فردي  م  ال الب وأوليبات أمبورهم؛ لتعبرف عمليبات التفكيبر التبي يقومبو  بهبا 

ديو،  ما طل  من ال الب  تابة مبا لبديهم مبن أفكبار عند موااهة مشكلة حياتي  أو أ اديمية، وتسجيل هذه المقابالت على شراعو  اسيت وفي

، حيبا يتبيح لهبم فرصبة التعليبق علبى أشبيات قبد ال يسبت يعو  طرحهبا  أثنبات "المجلبة التزمليبة"وتساطالت في مجلة الحاعو التي أطلق عليهبا 

المثبابر ، والتفكيبر بمرونبة، واالسبتماع بفهبم تحبري الدقبة، و: المقابالت، وتوصلت الدراسة إلى عد  نتاعج  ا  من أهمها أ  العبادات العقليبة

 .وتعاطف، والتحكم في االندفاع، من أ ثر العادات التي تستخدم أثنات حل المشكالت

إلى تنمية المفاهيم العلمية وعادت العقل لدى ال البات معلمبات ريباض األطفباب باسبتخدام برنبامج مقتبرح  (2112)عمر وهدفت دراسة 

ل االاتمباعي؛ ولتحقيبق هبدف الدِّراسبة اسبتخدم الباحبا المبنهج التجريببي القباعم علبى تصبميم المجموعبة التجريبيبة قاعم على شببكات التواصب

طالبة من طالببات الفرقبة الرابعبة بشبعبة ال فولبة بكليبة ( 55)الواحد   ات القيا  القبلي والبعدي، حيا تم اختيار مجموعة الدِّراسة المكونة 

اختبار المفاهيم العلمية، ومقيا  عادات العقل، وقد بي نبت نتباعج الد راسبة فعاليبة البرنبامج المقتبرح : إعداد أداتينمصر، وتم  -التربية بسوهاج
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المفباهيم : في تنمية المفاهيم العلمية، وعادات العقل،  ما أشارت النتاعج إلبى وابود عالقبة ارتباطي بة مواببة دالبة إحصباعيا ببين تنميبة  بل مبن

 .ل لدى مجموعة الدِّراسةالعلمية وعادات العق

إلى تنمية مهبارات الفهبم القراعبي اإلببداعي وعبادات العقبل المنبتج لبدى طبالب الصبف األوب الثبانوي  (2112)سعيد بينما هدفت دراسة 

م علبى تصبميم باستخدام برنامج قاعم على نارية البتعلم المسبتند إلبى البدماغ؛ ولتحقيبق هبدف الدِّراسبة اسبتخدم الباحبا المبنهج التجريببي القباع

طالببا  بمدرسبة إببراهيم محفبوظ ( 55)المجموعة التجريبية الواحد   ات القيا  القبلي والبعبدي، حيبا تبم اختيبار مجموعبة الدِّراسبة المكونبة 

، وقبد بينبت نتباعج اختبار الفهم القراعبي اإلببداعي، ومقيبا  عبادات العقبل: الثانوية المشتر ة التابعة إلدار  منفلوط التعليمية، وتم إعداد أداتين

واببة دالبة الدِّراسة فعالية البرنامج المقترح في تنمية الفهم القراعي اإلبداعي، وعادات العقل،  ما أشارت النتاعج إلى واود عالقة ارتباطي بة م

 .الفهم القراعي اإلبداعي، وعادات العقل لدى مجموعة الدِّراسة: إحصاعيا بين تنمية  ل من

فاستهدفت تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض عبادات العقبل لبدى طبالب الصبف الثباني المتوسبو  وي أنمباط  (2112)القرني أما دراسة 

المبنهج السي ر  الدمادية المختلفة باستخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ في تدريا العلوم؛ ولتحقيق هدف الدِّراسبة اسبتخدم الباحبا 

طالبا  من طالب ( 07)جموعتين التجريبية وال اب ة  ات القيا  القبلي والبعدي، وتكونت عينة الدراسة من التجريبي القاعم على تصميم الم

طالبببا  فببي المجموعببة التجريبيببة ( 52)هبب؛ تببم اختيبارهم ب ريقببة عشببواعية، مببنهم 5252/ 5251الصبف الثبباني المتوسببو بمدينببة ال بباعف لعببام 

طالببا  فبي ( 52)وم للصبف الثباني المتوسبو باسبتخدام إسبتراتيجية البتعلم المسبتند إلبى البدماغ، ومبن  تباب العلب( الماد  وال اقبة)درسوا وحد  

اختببار مهبارات التفكيبر عبالي : المجموعة ال اب ة درسوا المحتوى نفس  باإلستراتيجية الساعد ، وتم ت بيبق أدوات الدراسبة، والمتمثلبة فبي

دمادية على مجموعتي الدراسة، وقد بينت نتاعج الدِّراسة فعالية إسبتراتيجية البتعلم المسبتند الرتبة، ومقيا  عادات العقل، ومقيا  السي ر  ال

ن إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة وعادات العقبل،  مبا أشبارت النتباعج إلبى وابود عالقبة ارتباطي بة مواببة دالبة إحصباعيا ببي

 .ادات العقل لدى مجموعة الدِّراسةمهارات التفكير عالي الرتبة، وع: تنمية  ل من

 :تعليق عام على بحوث ودراسات المحور الثالث

توصلت نتاعج بعض بحو  ودراسات هذا المحور إلى واود عالقة ارتباطي ة موابة بين تنمية عادات العقل وبعض المتغيرات،  االستيعاب  -

عض المفاهيم العلمية، والتحصيل الدراسبي، والكتاببة اإلبداعيبة، والفهبم المفاهيمي، وا تساب المفاهيم العلمية، وتصوي  التصورات الخ ز لب

 .القراعي اإلبداعي، ونمو مفهوم الذات األ اديمي لدى المتعلمين، والتفكير عالي الرتبة

المعالجة التجريبية  تتفق الدِّراسة الحالية م  بعض بحو  ودراسات هذا المحور في تناول  لعادات العقل  متغير تاب ، وتختلف عنها في نوع -

 .المستخدمة في تنمية عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية، والمتمثلة في إستراتيجية  الصراع المعرفي
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ف مفهوم عادات العقل وتصنيفاتها، والنما ج واإلستراتيجيات   والبرامج التبي اهتمبت بتنميتهبا، -  أفادت بحو  ودراسات هذا المحور في تعرُّ

 يفية قيا  وتقويم عادات العقل،  ما أفادت في تحديد التصميم التجريبي للدراسة الحالية، وفي اختيار األسبالي  اإلحصباعية المناسببة وتحديد 

 .الختبار فروطها

راسة  :فـروض الدِّ

 :حو التاليبعد استقرات اإلطار الناري، ونتاعج الدراسات والبحو  السابقة يمكن صيادة فروض الدِّراسة الحالية على الن

يواد فر   و داللة إحصاعية بين متوس ي دراات طالب المجموعة التجريبية وال اب ة في الت بيبق البعبدي الختببار مهبارات الكتاببة  .1

 .اإلقناعي ة لصالح المجموعة التجريبية

يواد فر   و داللة إحصاعية بين متوس ي دراات طبالب المجموعبة التجريبيبة فبي الت بيقبين القبلبي والبعبدي الختببار مهبارات الكتاببة  .2

 . اإلقناعي ة لصالح الت بيق البعدي

عبادات العقبل يواد فر   و داللة إحصاعية بين متوس ي دراات طالب المجموعتين التجريبية وال اب ة فبي الت بيبق البعبدي الختببار  .3

 .لصالح المجموعة التجريبية

يواد فبر   و داللبة إحصباعية ببين متوسب ي درابات طبالب المجموعبة التجريبيبة فبي الت بيقبين القبلبي والبعبدي الختببار عبادات العقبل  .4

 .لصالح الت بيق البعدي

 .بار الكتابة اإلقناعي ة وعادات العقلتواد عالقة ارتباطية موابة بين أدات طالب المجموعة التجريبية في الت بيق البعدي الخت .5

 منه  الدراسة

بل الباحبا  في طوت مرااعة عدد من الدراسات السابقة  ات العالقة ب بيعبة الدراسبة الحاليبة، وعبدٍد مبن أدبيبات البحبا الترببوي، توصَّ

 :إلى مالتمة المنهجين التاليين ل بيعة الدراسة الحاليَّة وألهدافها وفروطها، وهما

و ل  من خالب الوقوف على األدبي ات، وتحليل البحو  والدراسات السابقة، واستقراعها، واالستفاد  من  لب   :الوصفي التَّحليليالمنه   (1

ها، وتفسير نتاعجها  .في اإلاابة عن السوالين األوب والثاني، وصيادة فروض الدراسة، وبنات أدواتها ومواد 

و ل  لإلاابة عن فروض الدراسبة مبن خبالب ت بيبق إسبتراتيجية الصبراع : شبه التَّجريبيّ المنه  شبه التجريبي القائم على التصميم   (2

ف فاعليتها في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة وبعض عادات العقل  .المعرفي، وتعرُّ

 : مجتمع الدراسة: ثالثا  
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( 2لغبة عربيبة )البذين يدرسبو  مقبرر الكفايبات اللغويبة ( تنابام المقبررا)تكو   مجتم  الدراسة الحاليَّة مبن اميب  طبالب المرحلبة الثانويَّبة 

، والببال  عبددهم (ه؛ب؛5252/ هب؛5250)المنتامين بمدار  التعليم العام الحكومي بمدينة مكة المرمة، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسبي 

 .طالبا  ( 5527)حس  إحصاعيات إدار  التعليم بمكة المكرمة 

 :عينة الدراسة

المنتامبين بمبدار  مدينبة ( نابام المقبررات)الباحا باختيار عينة عشواعية عنقودية،  ات مراحل متعبدد ، مبن طبالب المرحلبة الثانويبة قام 

 (.ه؛5252/؛5250)مكة المكرمة، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  

 :أدوات الدراسة وموادها البحثية

 :ة، أعد الباحا األدوات والمواد  البحثية اآلتيةفي إطار السعي لتحقيق أهداف الدراسة الحالي

 .                                             قاعمة مهارات الكتابة اإلقناعي ة .5

 .قاعمة بعادات العقل األ ثر ارتباط ا بالكتابة اإلقناعي ة .6

  .                                     اختبار قيا  مهارات الكتابة اإلقناعي ة .5

 .    قاعمة التقدير التحليلية لتصحيح اختبار قيا  مهارات الكتابة اإلقناعي ة .2

 .                      اختبار عادات العقل األ ثر ارتباط ا بالكتابة اإلقناعي ة .1

 .                     قاعمة التقدير التحليلية لتصحيح اختبار عادات العقل .2

 .                            لصراع المعرفي تاب ال ال  وفقا إلستراتيجية ا .0

 .                                دليل المعل م وفقا إلستراتيجية الصراع المعرفي .2

 .وفيما يزتي عرٌض تفصيلي لإلاراتات المتَّبعة عند إعداد هذه األدوات والمواد  البحثي ة

 المعالجة اإلحصائية: 

 :وحجم مجموعة الدراسة تم استخدام األسالي  اإلحصاعية التالية لمعالجة البياناتوفق ا ل بيعة التصميم التجريبي 

لداللببة الفببر  بببين متوسبب ين مسببتقلين ومتجانسببين، ومجبباب اسببتخدام  هببو حسبباب الفببر  بببين متوسبب ات دراببات طببالب " ت"اختبببار  .5

 .الكتابة اإلقناعية وعادات العقل المجموعتين التجريبية وال اب ة في الت بيقين القبلي والبعدي الختباري مهارات

لداللة الفر  بين متوس ين مرتب ين، ومجاب استخدام  هو حساب الفر  بين متوس ات دراات طالب المجموعة التجريبيبة " ت"اختبار  .6

 .في الت بيقين القبلي والبعدي الختباري مهارات الكتابة اإلقناعية وعادات العقل

 .المتغير المستقل والمتغيرين التابعين لحساب حجم األثر بين" إيتا"مرب   .5
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نسبة الكس  المعدب لبال ، ومجباب اسبتخدامها هبو الحكبم علبى فاعليبة إسبتراتيجية الصبراع المعرفبي فبي تنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعيبة  .2

 .وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية

لعالقببة ومسببتواها بببين أدات ال ببالب فببي اختبببار مهببارات الكتابببة اإلقناعيببة معامببل االرتببباط لبيرسببو ، ومجبباب اسببتخدام  هببو تحديببد نببوع ا .1

  واختبار عادات العقل، والفصل التالي يوطح معالجة البيانات باستخدام تل  األسالي  اإلحصاعية، والنتاعج المترتبة على  ل ، وتفسبير تلب

 .النتاعج

 :نتائ  الدراسة

 :فيما يلي عرض النتاعج

  :بالسلال األول النتائ  المتعلقة

 :لإلاابة عن السواب األوب من أسئلة الدراسة والذي نص 

 "ما مهارات الكتابة اإلقناعيّة المناسبة لطالب المرحلة الثانوية "

الكتاببة قام الباحا بعرض قاعمة أولية على المحكمين وتعرف مدى منا سبة القاعمة، وبعد التعديل بنات على آراعهم توصل إلى قاعمة مهبارات 

 :اإلقناعي ة المناسبة ل الب المرحلة الثانوية وهي

 : المهارات العامة للكتابة، وتتضمن ما يلي: أوال  

  ينتقي المفردات اللغوية المعبر  عن الموطوع المراد الكتابة في. 

 ا ا إمالعي ا صحيح   . يرسم الكلمات اللغوية رسم 

 يكت  امال  صحيحة نحوي ا. 

  المناسبةي   عالمة الترقيم. 

 :مهارات كتابة المقدمة اإلقناعية، وتتضمن ما يلي: ثاني ا

   يمهد للموطوع المراد الكتابة عن  تمهيدا  مناسبا. 

  يبر  الفكر  الرعيسة للموطوع من خالب املة مفتاحية بدعات أو استفهام، اقتبا  قرآني أو نبوي أو قبوب مبزثور أو نهبي أو إثبار  ق بية

 .معينة

 : ت كتابة المضمون الفكرل،  وتشمل المهارات التاليةمهارا: ثالث ا

 يبر  األفكار الرعيسة والفرعية للموطوع . 

 يعرض واهات النار المختلفة للموطوع. 
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 يورد مجموعة من األدلة والشواهد التي تدعم واهات النار. 

 يسلسل أفكار الموطوع تسلسال  من قي ا . 

   المناس يحسن االقتبا  واالستشهاد في الموط. 

 يعرض االدعاتات المختلفة المتعلقة بالموطوع . 

 يناقش االدعاتات المختلفة ويفندها . 

 ي رب المثل؛ لتز يد الكالم. 

 : مهارات كتابة الخاتمة اإلقناعية، وتتضمن ما يلي: رابع ا

 يقدم الرأي الصحيح المرتبو بالموطوع. 

 يلخ  الموطوع بكلمات قليلة. 

  :بالسلال الثانيالنتائ  المتعلقة 

 :لإلاابة عن السواب الثاني من أسئلة الدراسة والذي نص 

 "ما عادات العقل األكثر ارتباطا  بمهارات الكتابة اإلقناعيّة المناسبة لطالب المرحلة الثانوية "

قام الباحا بعرض قاعمة أولية على المحكمبين وتعبرف مبدى مناسببة القاعمبة، وبعبد التعبديل بنبات علبى آراعهبم توصبل إلبى قاعمبة عبادات      

، لتحديبد األ ثبر ارتباطببا  بالكتاببة اإلقناعيببة والمناسببة ل ببالب المرحلبة الثانويببة، (Costa & Kallic)العقبل وفقبا  لتصببنيف  وسبتا و اليبب  

 :في الجدوب التالي والمبينة
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؛ لتحديد األكثر ارتباطا  بالكتابة اإلقناعية والمناسبة لطالب Costa &Kallicقائمة عادات العقل وفقا  لتصنيف كوستا وكاليك(: 1)جدول

 (.في صورتها النهائية)المرحلة الثانوية 

 

 

د 
عا
ال

ية 
قل
لع
ا

.5 موشراتها العامة وداللتها تعريفها 
 

ر 
اب
مث
ال

: 

االلتزام بالمهمبة المو لبة لحبين ا تمالهبا، وعبدم هي 

االستسببالم بسببهولة حتببى الوصببوب للهببدف المببراد 

 .تحقيق 

تحليبل ال الب  للمهمبة المو لبة إليبب  عبن طريبق معرفبة  يفيببة  .5

البببدت، ومببا الخ ببوات التببي يجبب  أداعهببا، ومببا البيانببات التببي 

 .يتعين توليدها أو امعها

 .حقيق إصرار ال ال  على الهدف المراد ت .6

 .استخدام ال ال  طر  وأسالي  بديلة لحل المشكالت .5

ام  ال ال  األدلبة علبى نجباح ال ريقبة المتبعبة أو األسبلوب  .2

المتببب  فببي حببل مشببكلة مببا، وإ ا لببم يببنجح فإنبب  يعببرف  يببف 

.6 .يتراا  ليجرب أسلوبا  آخر
 

نة
رو

بم
ر 
كي
تف
ال

 

هببي قببدر  الفببرد علببى تغييببر مسببار التفكيببر بتغييببر 

والتكيببببف مبببب  المسببببتجدات والمواقببببف الموقببببف، 

الجديبببببد ، باإلطبببببافة إلبببببى امبببببتال  القبببببدر  علبببببى 

اإلحسببا  ببباآلخرين، وتفهببم آراعهببم وتقبببل واهببات 

نابببرهم المختلفبببة، والقبببدر  علبببى حبببل المشبببكالت 

 .ب ر  دير تقليدية

تعبديل ال البب  ألفكبباره عنببد تلقيبب  معلومببات وبيانببات إطببافية  .5

 .اديد  ودقيقة حوب موقف ما

 .ال ال  عدد من األسباب المتنوعة لمشكلة ما تقديم .6

 .اقتراح ال ال  عدد من الحلوب المقترحة لمشكلة ما .5

توليببد ال البب  أفكببار  ثيببر  اديببد  تببرتبو بموقببف محببدد أو  .2

 .ق ية محدد 

إعببباد  ال الببب  ترتيببب  أفكبببار اآلخبببرين، وعرطبببها بصبببور   .1

 .مختلفة

5.
 

ت
ال
شك

لم
 ا
ح
ر
ط
 و
ب
اط
س
الت

 

المشبببكالت للقيبببام  هبببي القبببدر  علبببى العثبببور علبببى

بحلهبا، ومعرفبة  يفيبة طببرح أسبئلة مبن شبزنها مببلت 

الفببراغ القبباعم بببين المعرفببة وعببدم المعرفببة، وانتببباه 

العقبببل للتناق بببات والابببواهر، وأسببببابها والتعبببرف 

 .عليها

طرح ال ال  أسئلة تتعلق بعناصر موقف أو مشكلة أو ق ية  .5

 .ما

 .موقف ماطرح ال ال  عدد من المشكالت التي تترت  على  .6

 .  ر ال ال  السب  الذي اعل  ي رح سواال  معينا .5

2.
 

قة
ود

ح 
طو

بو
ل 

ص
وا
الت
 و
ر
كي
تف
ال

: 

هببي قببدر  الفببرد علببى توصببيل مببا نريببد بدقببة سببوات 

 بببا   لببب   تابيبببا  أو شبببفهيا ؛ مسبببتخدما  لغبببة دقيقبببة 

لوصف األعماب، وتحديد الصفات الرعيسة، وتمييبز 

 .التشابهات واالختالفات

يريببده بدقببة، سببوات  ببا   لبب   تابيببا  أو توصببيل ال البب  مببا  .5

 .شفويا ، مستخدما  لغة دقيقة

 .تمييز ال ال  التشابهات واالختالفات بين األشيات بدقة .6

تبدعيم ال البب  الفرطببيات ببيانببات مقبولببة مببن خببالب األقببواب  .5

 .واألفعاب الدالة



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 888 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

  :النتائ  المتعلقة بالسلال الثالث

 :ة الدراسة والذي نص لإلاابة عن السواب الثالا من أسئل

 "ما فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعيّة لدى طالب المرحلة الثانوية "

تببم تحديببد متوسببو دراببات طببالب المجمببوعتين التجريبيببة وال بباب ة فببي الت بيببق البعببدي الختبببار مهببارات الكتابببة اإلقناعي ببة  كببل،       

للعينببات " ت"واسببتخراج داللتهببا باسبتخدام اختبببار " ت"واالنحبراف المعيبباري لكببل منهمبا، وتحديببد الفببر  ببين المتوسبب ين، وحسبباب قيمبة 

 (.6)وهذا ما يتم عرط  في الجدوب  Independent samples  T-Testالمستقلة 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدل الختبار مهارات " ت"قيمة (: 2)جدول

 (ككل)الكتابة اإلقناعيّة 

 المتوسو العدد المجموعة
االنحبببببببببراف 

 المعياري

الفببببببر  ببببببببين 

 المتوس ين

 قيمة

 "ت" 
 مرب  إيتا

 2.71 51.27 51 التجريبية
25,12 *2.56 20. 

 1.61 62.52 51 ال اب ة
* 
 (α= 1.12) دال إحصائيا عند مستوى الداللة  

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

  مقارنبة ب بالب المجموعبة (  كبل)ارتفاع متوسو دراات طالب المجموعة التجريبية في الت بيق البعدي الختبار مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة

فببي حببين بلبب  متوسببو دراببات طببالب ( 51.27)ال بباب ة؛ حيببا بلبب  متوسببو دراببات طببالب المجموعببة التجريبيببة فببي الت بيببق البعببدي 

 (.55.62)أي بفار  قدر  ( 62.52)المجموعة ال اب ة 

  التجريبية وال اب ة في الت بيق البعدي الختببار بين متوس ي دراات طالب المجموعة .( 71)واود فر   ي داللة إحصاعية عند مستوى

لصالح طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة ال اب ة في الت بيق البعدي لالختبار؛ وهذا يبدب (  كل)مهارات الكتابة اإلقناعي ة 

مما يعني أ َّ دراسبة طبالب المجموعبة  على تفو  طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة ال اب ة في الت بيق البعدي لالختبار،

 .التجريبية باستخدام إستراتيجية الصراع المعرفي قد أثر تزثيرا  إيجابيا  في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة لديهم

 :وتو د هذه النتيجة صحة الفرض األوب من فروض الدراسة، والذي نص 

ب المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدل الختبار مهارات الكتابة يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طال" 

 ".اإلقناعيّة لصالح المجموعة التجريبية

تم تحديد متوس ي دراات طالب المجموعة التجريبية في الت بيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات الكتابة اإلقناعي ة  كل، واالنحبراف      

للعينببات المرتب ببة " ت"واسببتخراج داللتهببا باسببتخدام اختبببار " ت"وتحديببد الفببر  بببين المتوسبب ين، وحسبباب قيمببة  المعيبباري لكببل منهمببا،

paired samples t-Test (.5)، وهذا ما يتم عرط  في الجدوب 
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تبار مهارات لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدل الخ" ت"قيمة (: 2)جدول

 (ككل)الكتابة اإلقناعيّة 

 المتوسو الت بيق
االنحبببببببببراف 

 المعياري

الفبببر  ببببين 

 المتوس ين

 قيمة

 "ت"
 مرب  إيتا

نسبببببببببة الكسبببببببب  

 المعتدب لبال 

 6.62 65.95 القبلي
55.29 *56.16 00. 5.56 

 2.71 51.27 البعدي
* 
 (α= 1.12) دال إحصائيا عند مستوى الداللة  

 :الجدول السابق ما يلييتضح من 

  مقارنبة بمتوسبو دراباتهم (  كبل)ارتفاع متوسو دراات طالب المجموعة التجريبية في الت بيق البعدي الختببار مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة

أي ( 65.95)في حين بل  متوسبو دراباتهم فبي الت بيبق القبلبي ( 51.27)في الت بيق القبلي، حيا بل  متوسو درااتهم في الت بيق البعدي 

 (.55.29)بفار  قدر  

  بين متوس ي دراات طالب المجموعة التجريبيبة فبي الت بيقبين القبلبي والبعبدي الختببار .( 71)واود فر   ي داللة إحصاعية عند مستوى

ختببار؛ ممبا يعنبي أ َّ الكتابة اإلقناعي ة  كل لصالح الت بيق البعدي، وهذا يدب على تفو  طالب المجموعبة التجريبيبة فبي الت بيبق البعبدي لال

دراسببة طببالب المجموعببة التجريبيببة للوحببد  المنفببذ  باسببتخدام إسببتراتيجية الصببراع المعرفببي  ببا  لبب  دور فاعببل فببي تنميببة مهببارات الكتابببة 

ن يوجضضد فضرق ذو داللضضة إحصضائية بضضي:" وتو بد هببذه النتيجبة صبحة الفببرض الثباني مببن فبروض الدراسببة، والبذي نصب . اإلقناعي بة  كبل لببديهم

 ".متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدل الختبار مهارات الكتابة اإلقناعيّة لصالح التطبيق البعدل

 :مناقشة وتفسير النتائ  المتعلقة بفاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعيّة

التجريبية في اختبار مهبارات الكتاببة اإلقناعي بة مقارنبة بالمجموعبة ال باب ة مبن ناحيبة، وبزداعهبا يعزي الباحا تفو  طالب المجموعة 

 :في الت بيق القبلي من ناحية أخرى إلى

ى أ  إستراتيجية الصراع المعرفي ترتبو ارتباطا  وثيبق العبرى بمهبارات الكتاببة اإلقناعي بة؛ و لب  ألنهبا مبن اإلسبتراتيجيات   التبي تعمبل علب -

دا  هز  معرفية بين ما يعرف  ال ال  بالفعل عن الموطوع، وبين المعلومات الصحيحة عن هبذا الموطبوع، وإببدات رأيب  فيهبا، ونقبدها، إح

 .وطرح المبررات، والردود المقنعة

نهببا تر بز علببى أ  إسبتراتيجية الصبراع المعرفببي تر بز علبى ال البب ؛ حيبا تجعلب  محببور العمليبة التعليميببة فهبو البذي يبحببا ويفكبر،  مبا أ -

الت طرور  إتاحة الفرت ل  بممارسة عمليات الكتابة المختلفة، وتنمية مهارات الكتابة اإلقناعي ة لدي  من خالب التفكير في الق بايا والمشبك

 .الم روحة
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ال البب  وحااتبب   أ  أسببلوب التببدريا وفببق إسببتراتيجية الصببراع المعرفببي تتفببق مبب  المبببادئ الحديثببة فببي الببتعلم والتعلببيم ، بباحترام شخصببية -

 . وميول ، بحيا تدفع  إلى المشار ة الفعالة في العملية التربوية

وإلى اان  مبا سببق فبإ  نتباعج هبذا البحبا تتفبق مب  نتباعج البحبو  التبي عنيبت باسبتخدام اإلسبتراتيجيات   الحديثبة فبي تنميبة مهبار  الكتاببة  -

، (6752)، ودراسببة الانخبباني (6752)، ودراسببة عبببد الجببواد (6756) ، ودراسببة السببما(6757)دراسببة شببحات : اإلقناعي ببة، والتببي منهببا

 (.6751)ودراسة آب تميم

 :النتائ  المتعلقة بالسلال الرابع

 :لإلاابة عن السواب الراب  من أسئلة الدراسة والذي نص 

 "الثانوية ما فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية عادات العقل المناسبة لطالب المرحلة "

تم تحديد متوس ي دراات طالب المجموعتين التجريبية وال اب ة في الت بيق البعبدي الختببار عبادات العقبل  كبل، واالنحبراف المعيباري 

 Independent samplesللعينات المسبتقلة " ت" واستخراج داللتها باستخدام " ت"لكل منها وتحديد الفر  بين المتوس ين وحساب قيمة 

t Test  (.2)وهذا ما يتم عرط  في الجدوب 

 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدل الختبار عادات العقل " ت"قيمة (: 2)جدول

 (ككل)

 المتوسو العدد المجموعة
االنحبببببببببببببببببراف 

 المعياري

الفببببببر  بببببببين 

 المتوس ين
 مرب  إيتا "ت"قيمة 

 2.00 52.90 51 التجريبية
0.2 2.22* 00. 

 1.52 55.50 51 ال اب ة

 (a≤ 0.05)دال إحصائيا  عند مستوى * 

 :ويتضح من الجدول السابق ما يلي

مقارنبة ب بالب المجموعبة ال باب ة، (  كبل)ارتفاع متوسو دراات طالب المجموعة التجريبية في الت بيبق البعبدي الختببار عبادات العقبل  -

أي ( 55.50)في حين بل  متوسو دراات المجموعة ال باب ة ( 52.90)المجموعة التجريبية في الت بيق البعدي حيا بل  متوسو دراات 

 (.0.2)بفار  قدره 

بين متوس ي دراات طالب المجموعة التجريبية وال اب ة في الت بيق البعدي الختببار .( 71)واود فر   ي داللة إحصاعية عند مستوى  -

المجموعبة التجريبيبة، وهبذا يبدب علبى تفبو  طبالب المجموعبة التجريبيبة علبى طبالب المجموعبة ال باب ة فبي لصالح (  كل)عادات العقل 
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ميبة الت بيق البعدي لالختببار؛ ممبا يعنبي أ َّ دراسبة طبالب المجموعبة التجريبيبة إلسبتراتيجية الصبراع المعرفبي قبد أثبر تبزثيرا  إيجابيبا  فبي تن

 .عادات العقل لديهم

 : صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة، والذل نصه وتلكد هذه النتيجة

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طضالب المجمضوعتين التجريبيضة والضضابطة فضي التطبيضق البعضدل الختبضار عضادات "

 ". العقل لصالح المجموعة التجريبية

تم تحديد متوس ي دراات طالب المجموعة التجريبية في الت بيقين القبلي والبعدي الختبار عادات العقل  كبل، واالنحبراف المعيباري لكبل ( ب)

 paired samplesالعينبات المرتب بة " ت"واسبتخراج داللتهبا باسبتخدام اختببار " ت"منها، وتحديد الفر  بين المتوسب ين، وحسباب قيمبة 

test (1)وب في الجد. 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدل الختبار عادات العقل " ت"قيمة (: 2)جدول

 (ككل)

 (a≤ 0.05)دال إحصائيا  عند مستوى * 

 :ويتضح من الجدول السابق

مقارنبة بمتوسبو دراباتهم فبي الت بيبق (  كبل)ارتفاع متوسو دراات طالب المجموعة التجريبية في الت بيق البعدي الختبار عبادات العقبل  -

أي بفبار  قبدره ( 56.05)في حين بل  متوسو درااتهم فبي الت بيبق القبلبي ( 52.22)الت بيق البعدي القبلي، حيا بل  متوسو درااتهم في 

(2.50.) 

بين متوس ي دراات طالب المجموعة التجريبية في الت بيقين القبلي والبعبدي الختببار ( 7,71)واود فر   ي داللة إحصاعية عند مستوى  -

ذا يبدب علبى تفبو  طبالب المجموعبة التجريبيبة فبي الت بيبق البعبدي لالختببار؛ ممبا يعنبي أ  عادات العقل  كل لصبالح الت بيبق البعبدي، وهب

 .دراسة طالب المجموعة التجريبية قد أثر تزثيرا  إيجابيا  في تنمية عادات العقل  كل لديهم

يبة عبادات العقبل  كبل لبدى طبالب مما يو د فاعلية إسبتراتيجية الصبراع المعرفبي فبي تنم( 5.61)ااتت نسبة الكس  المعدب لبال  تساوي  -

 .المجموعة التجريبية، و ل  بعد تعلمهم وتدريبهم لممارسة وتكرار تل  العادات من خالب إستراتيجية الصراع المعرفي

 :وتو د هذه النتيجة صحة الفرض الراب  من فروض الدراسة، والذي ين  على -

 المتوسو الت بيق
االنحبببببببببببببببببببببراف 

 المعياري

الفبببببر  ببببببين 

 المتوس ين
 مرب  إيتا "ت"قيمة 

نسبة الكس  المعدب 

 لبال 

 1.55 56.05 القبلي
2.50 *55.52 22. 5.61 

 2.09 52.22 البعدي
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وعة التجريبية في التطبيقين القبلضي والبعضدل الختبضار عضادات العقضل لصضالح يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجم"

 "التطبيق البعدل

 :مناقشة وتفسير النتائ  المتعلقة بفاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية بعض عادات العقل

 :فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية عادات العقل ككل - أ

مقارنبة بالمجموعبة ال باب ة مبن ناحيبة وببزداعهم فبي الت بيبق (  كبل)المجموعة التجريبية في اختببار عبادات العقبل يُعزى تفو  طالب 

 :البعدي من ناحية أخرى إلى عدد من األسباب يمكن عرطها على النحو التالي

مبن القبدرات العقليبة لبدى طبالب المجموعبة  استخدام خ وات إستراتيجية الصراع المعرفي أثنات تنفيذها، األمر الذي ساعد فبي تنميبة العديبد -

طبافة التجريبية من خالب ممارستهم عمليات عقلية متنوعة أثنات تنفيذهم للعديد من األنش ة اللغوية التي تعتمد على األحدا  المتناق ة، باإل

ا، وإعمبباب العقببل ل ببرح االسببتجابات إلببى تببدريبهم علببى المثببابر  أثنببات البحببا حببوب الق ببايا، والتفكيببر بمرونببة، وتوليببد األسببئلة، وطرحهبب

 .المختلفة، والمتنوعة أثنات الكتابة، والتعامل م  الق ايا ب ر  علمية سليمة

إارات المناقشات التي تشج  على اإلفصاح عن مكونات أفكارهم، وطبر  تفكيبرهم، ومسباعدتهم علبى تحمبل مسبوولية القيبام بعمليبة التفكيبر  -

المعرفي اعلهم أ ثر استقاللية، و ل  في طبوت التعليمبات القليلبة التبي يتلقونهبا مبن المعلبم فبي ظبل البحبا أثنات مراحل إستراتيجية الصراع 

 .عن حل التناقض المعرفي بما اعلهم أ ثر إعماال  لعقولهم

وتكبرار مواقبف شعور ال الب بمتعة خالب البحا والتقصي وأثنات تمحي  وإعاد  ترتي  المعلومات، مما أع اهم فرصة للتفكيبر والتزمبل  -

 .التفكير، ومن ثم أصبحت عادات لديهم

مبواد ومن ثم تتفق نتاعج هذه الدراسة م  نتاعج الدراسات التي أ دت فاعلية طر  التعلم ديبر التقليديبة فبي تنميبة عبادات العقبل أثنبات دراسبة ال -

، ودراسببة حسببام الببدين (6772)راسببة عمببرا  ، ود(6772)، دراسببة سببعيد (6772)دراسببة أبببو المعبباطي : الدراسببية المختلفببة، والتببي منهببا

، ودراسببببة (6755)، ودراسببببة أحمببببد (6755)، ودراسببببة العتيبببببي(6779)، ودراسببببة عبببببدالعايم (6779)، ودراسببببة النببببادي (6772)

 (.6751)القرني

  :النتائ  المتعلقة بالسلال الخامس

 :لإلاابة عن السواب الخاما من أسئلة الدراسة والذي نص 

 "ن األداء البعدل لطالب المجموعة التجريبية في اختبار الكتابة اإلقناعيّة وأدائهم في اختبار عادات العقل ما العالقة بي"

لتحديبد نبوع العالقبة، ومسبتواها، وتبم حسباب معامبل االرتبباط ببين درابات  person correlationتبم اسبتخدام معامبل ارتبباط بيرسبو     

 (. 2)ابة اإلقناعي ة والت بيق البعدي الختبار عادات العقل  كل، ويت ح  ل  في الجدوب ال الب في الت بيق البعدي الختبار الكت
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معامل االرتباط بين درجات الطالب في التطبيق البعدل الختبار الكتابة اإلقناعيّة، ودرجاتهم في التطبيق البعدل الختبار عادات (: 6)جدول

 .العقل ككل

 وع االرتباطن "ت"قيمة  أطراف العالقة عدد ال الب

 طردي موا  .255* عادات العقل× الكتابة اإلقناعي ة  51

 (a≤ 0.05)دال إحصائيا  عند مستوى * 

بين دراات الت بيق البعبدي ل بالب المجموعبة التجريبيبة فبي اختببار ( طردية موابة)يت ح من الجدوب السابق واود عالقة ارتباطية 

توابد عالقبة : " كبل؛ ممبا يحقبق صبحة الفبرض الخباما مبن فبروض الدراسبة، والبذي يبن  علبى الكتابة اإلقناعي ة، واختببار عبادات العقبل

 ".ارتباطية موابة بين أدات طالب المجموعة التجريبية في الت بيق البعدي الختبار الكتابة اإلقناعي ة وعادات العقل

التجريبية في اختبار الكتابضة اإلقناعيضة وأدائهضم فضي اختبضار  مناقشة وتفسير النتائ  المتعلقة بالعالقة بين األداء البعدل لطالب المجموعة

 :عادات العقل

ببز  عبادات العقبل التبي تبم اختيارهبا (  كبل و بل عباد  علبى حبد )يمكن تفسير واود عالقة موابة بين الكتابة اإلقناعية وعبادات العقبل 

بة حتى تزخبذ صبفتها اإلقناعيبة يجب  أ  تتبوفر فيهبا مقومبات اإلقنباع، وهبذه ترتبو ارتباطا  وثيقا  بالمت لبات األساسية للكتابة اإلقناعية، فالكتا

العادات تحمل اميعها بعض هذه المقومات، حيا تعتمد على مهارات عقلية تستهدف ت وير العمليبات العقليبة التبي تشبكل الحجبج واإلقنباع، 

، (6779)وبذل  تتفق هذه النتيجة م  نتاعج دراسبة عببد العابيم  .عيةوتدري  ال الب عليها انعكا إيجابيا  على أداعهم لمهارات الكتابة اإلقنا

 .التي أ دت أ َّ استخدام المتعلمين لعادات العقل أثنات تعلم الكتابة بزنواعها المختلفة يمكنهم من السي ر  على مهاراتها

 :توصيات الدراسة

التوصبيات لعبدد مبن الفئبات  ات العالقبة بموطبوع الدراسبة،  في طوت ما تم التوصل إلي  من نتباعج، قبدمت الدراسبة الحاليبة املبة مبن

 :أمكن عرطها على النحو اآلتي

 :توصيات للقائمين على برام  إعداد معلمي اللغة العربية، وتدريبهم بكليات التربية ( أ

تنميتها، من خالب مقبررات طبر  تبدريا تزويد ال الب الملتحقين ببرنامج إعداد معلم اللغة العربيَّة بمهارات الكتابة اإلقناعية، ووساعل  .1

 .اللغة العربية

تعريف ال الب الملتحقين ببرنامج إعداد معلم اللغبة العربيَّبة بإسبتراتيجية الصبراع المعرفبي، وتبدريبهم علبى توظيفهبا فبي تبدريا أنبواع  .2

 .الكتابة

علببى اسببتخدام إسببتراتيجية الصببراع ( الخدمببة أثنببات)فببتح اسببور التواصببل مبب  إدارات التعلببيم؛ مببن خببالب تببدري  معلمببي اللغببة العربيببة  .3

 .المعرفي في عمليتي التعليم والتعلُّم، من خالب دورات تدريبية تقام لهذا الغرض

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 888 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 :توصيات لمعلمي اللغة العربية ( ب

 .الثانويةاالهتمام بمهارات الكتابة اإلقناعية؛ و ل  من خالب العمل على مراعاتها عند تدريا اللغة العربية ل الب المرحلة  .1

 .الذي يوطح لمعلمي اللغة العربية  يفية استخدام إستراتيجية الصراع المعرفي( دليل المعلم)اإلفاد  من الدليل المعد   .2

ة، اإلفاد  من المقاييا التي أعدتها الدراسة الحالية، ومعايير التصحيح المرتب ة بهبا فبي تقبويم أدات ال بالب فبي مهبارات الكتاببة اإلقناعيب .3

 .ها من لقا  لبنات مقاييا ومعايير أخرى، تكر   للموطوعية واالن باطية في التقويم، وتنزى عن العشواعية واالن باعيةوات خا 

 :توصيات للمشرفين على تعليم اللغة العربية ( ج

التعلبيم اللغبوي؛ تعريف معلمي اللغة العربية خالب الزيارات اإلشرافية بإستراتيجية الصراع المعرفي، وحثهم على توظيفها فبي م بمار  .1

 .نارا  لدورها في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية وبعض عادات العقل

إقامة دورات تدريبية وورش عمل لمعلمي اللغة العربية؛ بهدف تمكينهم من توظيف إستراتيجية الصراع المعرفي، واإلفاد  في  لب  مبن  .2

 .الموادِّ التي أعدَّتها الدراسة الحالية

 :اه  اللغة العربية ومخططيها بوزارة التعليمتوصيات لواضعي من ( د

عي اإلفاد  من قاعمة مهارات الكتابة اإلقناعية التي حددتها الدراسة الحاليبة، واتخا همبا من لقبا  لبنبات قبواعم معياريبة متدرابة تسباعد واطب .1

 .المناهج ومخ   يها على مراعاتها عند بنات مقررات اللغة العربية أو ت ويرها

 .اعمة عادات العقل، و ل  بمراعاتها عند اختيار النصوت األدبية المالعمة ل الب المرحلة الثانويةاإلفاد  من ق .2

تها الدراسة الحالية  .3 عند بنات مقبررات اللغبة العربيبة واألدلبة المرتب بة بهبا (  تاب ال ال ، دليل المعلم)اإلفاد  من المواد البحثية التي أعد 

 .أو ت ويرها

 :تطوير إستراتيجيات التدريس بإدارات التعليم توصيات للقائمين على ( ه

عقد دورات لتدري  معلمي اللغة العربية على استخدام إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية، مسترشبدين بمبا  .1

 .ورد في الدراسة الحالية

لغبة العربيبة بمبدار  التعلبيم العبام، يوطبح  يفيبة تبدريا الكتاببة اإلفاد  من الدراسة الحالية في إعداد دليل إاراعي يو ع علبى معلمبي ال .2

 . اإلقناعية لمختلف المراحل الدراسية وفق إستراتيجية الصراع المعرفي

اقتبراح إسببتراتيجيات تدريسببية اديبد  تتسببق مبب  ال بيعببة اللغويبة، مببن خببالب االنفتباح علببى المسببتجدات فببي مجباب طراعببق تببدريا اللغببة  .3

 .  م  المتخصصين في هذا الشز ، واإلفاد  من خبراتهم في االرتقات بتعليم اللغة العربية وتعلُمهاالعربية، والتعاو

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 888 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

 :مقترحات الدراسة

تزسيسببا  علببى النتبباعج التببي تببم التوصببل إليهببا، وفببي طببوت مببا سبببق عرطبب  مببن توصببيات، يقتببرح الباحببا القيببام بالدراسببات والبحببو  

 :المستقبلية التالية

 .الكتابة اإلقناعية لدى طالب المرحلة الثانويةتقويم مهارات  .1

 .فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى معلمي اللغة العربية .2

 .فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة االبتداعية .3

 .إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة الناقد  وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة المتوس ةفاعلية  .4

 .فاعلية إستراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة المتوس ة .5
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 :والمصادر المراجعقائمة 

مجلضة . عالقة تنمية مهارات الكتابة الحجااية بالفهم القراعي االستداللي لدى بعض تالميذ المرحلة الثانويبة(. 6775. )أبو حجاج، أحمد  ينهم

 .6775، يوليو، (2)، الجمعية المصرية للقرات  والمعرفة، العددالقراءة والمعرفة

برنبامج بالوسباعو المتعبدد  يوظبف األحبدا  المتناق بة فبي تنميبة التنبور الغبذاعي لبدى أثبر اسبتخدام (. 6772. )أبو حليمة، اهباد أحمبد السبب 

 .رسالة مااستير دير منشور ،  لية التربية، الجامعة اإلسالمية، دز . طالب الصف الخاما األساسي في ماد  العلوم

ة القبدر  علببى االسبتدالب الرمبزي واللفابي وبعببض مببدى فعاليبة مجموعبات البتعلم التعاونيببة فبي تنميب(. 6772. )أببو المعباطي، يوسبف ابالب

 . م6772، سبتمبر، (12)مجلة  لية التربية بالمنصور ، العدد . العادات العقلية لدى طالب المرحلة المتوس ة

في العلوم ل لبة الصف أثر استخدام خراعو المفاهيم الخالفية  زدا  تعليمية في تغيير المفاهيم البديلة (. 6772. )با ، ثيو دوره و بواعن ، علي

 .، يونيو(20)المجلة التربوية، الجامعة األردنية، العدد . الثامن األساسي بالمملكة األردنية الهاشمية

أثبر اسبتخدام إسبتراتيجية المتناق بات فبي تعبديل التصبورات البديلبة لببعض المفباهيم العلميبة لبدى طالبببات (. 6772. )البلبيسبي، اعتمباد عبواد

 .رسالة مااستير دير منشور ،  لية التربية، الجامعة اإلسالمية، دز . ساسي بغز الصف العاشر األ

 .مسقو، سل نة ُعما . التدريا بالمتناق ات(. 6770. )البلوشية، خديجة بنت أحمد

لمعباقين سبمعيا  بالمرحلبة فاعلية إستراتيجية الصبراع المعرفبي لتنميبة مهبارات القبرات  الناقبد  لل بالب ا(. 6752. )آب تميم، عبد هللا بن محمد

 .692-627، ت ت 6752، (52)المجلة الدولية لألبحا  التربوية، اامعة اإلمارات العربية المتحد ، العدد. المتوس ة

 برنامج قاعم على إستراتيجيات مبا ورات المعرفبة لتنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعيبة لبدى طبالب المرحلبة(. 6751. )آب تميم، عبد هللا بن محمد

 .225-199، ت ت 6751، مار  (552)، العدد (69)المجلة التربوية، اامعة الكويت، المجلد . الثانوية

 .الرياض، مكتبة الشقري. العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ(. 6776. )الحارثي، إبراهيم أحمد

في تنميبة التحصبيل وعبادات العقبل لبدى تالميبذ الصبف " التقويم -ةاالستجاب -البداية"فاعلية إستراتيجية  (. 6772. )حسام الدين، ليلى عبد هللا

: التربيبة العلميبة والواقب  المجتمعبي"المبوتمر العلمبي الثباني عشبر . الجمعيبة المصبرية للتربيبة العلميبة. األوب اإلعدادي في ماد  العلبوم

 .59-5.يوليو، ت ت". التزثير والتزثر

راتيجيتي التنباقض المعرفبي وبوسبنر فبي تعبديل التصبورات الخ بز للمفباهيم الفيزياعيبة لبدى طبالب أثر إست(. 6751. )خلة، أسامة عبد الرحيم

 .رسالة مااستير دير منشور ،  لية التربية، الجامعة اإلسالمية بغز . الصف الثامن األساسي

المبوتمر العلمبي الخباما للجمعيبة المصبرية . مدى قدر  التالميذ على إظهار البوعي ببالجمهور فبي  تابباتهم اإلقناعيبة(. 6771. )سالم، محمد

، المنعقبد ببدار ال بيافة، "تعليم القرات  والكتابة في المرحلة االبتداعية بالدوب العربيبة مبن الواقب  إلبى المبزموب"للقرات  والمعرفة بعنوا  

 . 02-29من يوليو، المجلد األوب، ت ت  56/52اامعة عين شما في الفتر  من 

اسبتق  علبى تنميبة عبادات العقبل لبدى طبالب الصبف األوب الثبانوي مبن خبالب مباد   -اسزب -أثر استخدام حلل(. 6772. )سعيد، أيمن حبي 

، المجلبد الثباني، "تحديات الحاطر و رطى المستقبل: التربية العلمية"الموتمر العاشر للجمعية المصرية للتربية العلمية بعنوا  . الكيميات

 .يوليو

برنامج مقترح قاعم على نارية التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية مهارات الفهم القراعي اإلبداعي وعادات العقبل (. 6752. )سعيد، فاطمة محمد

 .رسالة مااستير دير منشور ،  لية التربية، اامعة أسيوط. المنتج لدى طالب الصف األوب الثانوي

. نام  اتيبا  لتنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعيبة لبدى طبالب المرحلبة الثانويبةبرنبامج قباعم علبى البتعلم المب(. 6756. )السما ، مروا  أحمد محمد

 .، الجزت الثاني، نوفمبر(555)مجلة القرات  والمعرفة، الجمعية المصرية للقرات  والمعرفة، العدد 

رسبالة . تالميبذ المرحلبة اإلعداديبةفاعلية إستراتيجية مقترحة فبي تنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعيبة لبدى (. 6757. )شحات، داليا يوسف محمد

 .مااستير دير منشور ،  لية التربية، اامعة عين شما

إستراتيجية توليفية قاعمة على الدمج بين مدخل عمليات الكتابة وما بعد المعرفة لتنمية مهارات الكتاببة (. 6751. )شريف، أسمات إبراهيم علي

مجلبة القبرات  والمعرفبة، . م بكليبة اآلداب اامعبة ابا ا  بالمملكبة العربيبة السبعوديةاإلقناعية الحجااية ل البات قسبم الصبحافة واإلعبال

 .551-29م، ت ت 6751، الجزت الثاني، ديسمبر، (507)الجمعية المصرية للقرات  والمعرفة، العدد 

وبعبض عبادات العقبل واالتجباه نحبو التفاعل بين التعلم المبني على االستقصات ومستوى الذ ات في التحصبيل (. 6755. )صاد ، منير موسى

، أ تبوبر، ت (52)، المجلبد (2)العبدد . مجلة التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربيبة العلميبة. العلوم لتالميذ الصف الساب  األساسي

 .626-521ت

 .ر العربيدار الفك: المهارات اللغوية، مستوياتها، تدريسها، صعوباتها، القاهر (. 6772. )طعيمة، رشدي أحمد

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالبات الصف الحادي عشبر بدولبة اإلمبارات (. 6752. )الانخاني، محمد عبيد

 .612-662، ت ت (51)المجلة الدولية لألبحا  التربوية، اامعة اإلمارات العربية المتحد ، العدد . العربية المتحد 

برنامج قاعم على مبدخل عمليبات الكتاببة التفاعليبة لتنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعيبة لبدى طبالب (. 6752. )ت محمد أبو سري عبد الجواد، وال

 .رسالة مااستير دير منشور ،  لية التربية، اامعة عين شما. المرحلة الثانوية
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ر المتشبع  فبي تنميبة مهبارات الكتاببة اإلبداعيبة وبعبض عبادات فاعلية برنامج قاعم على إستراتيجيات التفكي(. 6779.)عبد العايم، ريم أحمد

، ت 6779، سببتمبر(92)العبدد . مجلبة القبرات  والمعرفبة، الجمعيبة المصبرية للقبرات  والمعرفبة. العقل لدى تالميبذ المرحلبة اإلعداديبة

 .556-56ت

البدماغ لتنميبة مهبارات الكتاببة اإلقناعيبة وأثبره فبي الحبا برنبامج مقتبرح قباعم علبى البتعلم المسبتند إلبى (. 6752. )عبد القادر، محمبود هبالب

، (512)العببدد . مجلببة القببرات  والمعرفببة، الجمعيببة المصببرية للقببرات  والمعرفببة. اللغببوي لببدى طببالب شببعبة اللغببة العربيببة بكليببة التربيببة

 .25-65، ت ت6752ديسمبر 

ناقض المعرفي في تعديل التصورات الخاطئة في الفيزيات وتنميبة التفكيبر فاعلية إستراتيجية الت(. 6756. )عبد الوار ، سمية وسعيد، سميحة

 .550-572، ت ت (6)، عدد (55)مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلد . الناقد لدى طالبات الصف األوب ثانوي

مهبارات التفكيبر وعبادات العقبل لبدى فعالية استخدام خراعو التفكير في تحصيل الكيميات وتنميبة بعبض (. 6770. )عبد الوهاب، فاطمة محمد

، مبار ، ت (6)المجلبد األوب، العبدد . سلسلة دراسبات عربيبة فبي التربيبة وعلبم البنفا. ال البات بالصف الحادي عشر بسل نة عما 

 .07-57ت

علميبة لبدى طالببات المرحلبة أثر إستراتيجية األحدا  المتناق ة في تنمية المفاهيم واالتجاهات ال(. 6755. )العبو ، تهاني و العاني، رطوف

 .665-675، ت ت (5)، الجزت (60)مجلة اامعة النجاح لألبحا ، المجلد . األساسية العليا في األرد 

. عادات العقل ومهارات الذ ات االاتماعي الم لوبة لمعلبم الفلسبفة واالاتمباع فبي القبر  الحبادي والعشبرين(. 6757. )عريا ، سمير  ع ية

 .22 -59، ت ت(511)المناهج وطر  التدريا، العدد مجلة دراسات في 

برنامج مقترح في التربية العلمية قاعم على شبكات التواصل االاتمباعي لتنميبة المفباهيم العلميبة وعبادات العقبل (. 6755.)عمر، عاصم محمد

، ت 6755، أدسبب ا(5)الجببزت ، (27)دراسببات عربيببة فببي التربيببة وعلببم الببنفا، العببدد . لببدى ال البببات معلمببات ريبباض األطفبباب

 .607-595ت

فاعلية خراعو التفكير في تنمية بعض عادات العقل والتحصيل لدى تالميبذ الصبف األوب اإلعبدادي فبي مباد  (. 6772. )عمرا ، ابتهاب محمد

 .رسالة مااستير دير منشور ،  لية البنات، اامعة عين شما. العلوم

خراعو التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم الذات األ اديمي لدى طالبات قسم األحيبات بكليبة  فاعلية(. 6755. )العتيبي، وطحى بنت حباب

 .مجلة اامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، المجلد الخاما، العدد األوب، يناير. التربية

سبتيعاب المفباهيمي فبي العلبوم وعبادات العقبل لبدى تالميبذ فعاليبة أبعباد البتعلم لمبار انو، فبي تنميبة اال(. 6755. )فتح هللا، منبدور عببد السبالم

، (5)، الجبزت (61)، المجلبد (92)العبدد . المجلبة التربويبة، الكويبت. الصف الساد  االبتداعي بمدينة عنيز  بالمملكبة العربيبة السبعودية

 .599-521، ت ت6755مار 

 .يم التفكيرعما ، مر ز ديبونو لتعل. ثالثو  عاد  عقل(. 6770. )ق امي، يوسف

أثر استخدام إستراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ فبي تبدريا العلبوم علبى تنميبة التفكيبر عبالي الرتببة وبعبض (. 6751. )القرني، مسفر خفير

 رسبالة د تبوراه ديبر منشبور ،  ليبة التربيبة،. عادات العقل لدى طالب الصف الثاني المتوسبو  وي أنمباط السبي ر  الدماديبة المختلفبة

 .اامعة أم القرى

فكبر ايبد لواقب  : التربيبة العلميبة. عادات العقل وإسبتراتيجيات تفعيلهبا فبي تعلبيم وتعلبم العلبوم والتربيبة العلميبة(. 6755. )ما  ، حسام محمد

 .20-25.الموتمر العلمي الخاما عشر، الجمعية المصرية للتربية العلمية، ت ت. اديد

أثر استخدام طريقة األحدا  المتناق ة في تحصيل طالب الصف الراب  العلمبي فبي مباد  الفيزيبات . (6755. )المعموري، عصام عبد العزيز

 .، محافاة ديالي العرا (22)مجلة الفتح، العدد . وتفكيرهم اإلبداعي

لخاما األدبي في مباد  أثر إستراتيجية التناقض المعرفي في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف ا(. 6756. )المكدمي، مشتا  مجيد صباح

 .التاريخ، رسالة مااستير دير منشور ،  لية التربية للعلوم اإلنسانية، اامعة ديالي، امهورية العرا 

تعليم اللغة العربية في التعلبيم العبام، مداخلب  وفنياتب ، القباهر ،  ليبة التربيبة، اامعبة عبين (. 6772. )الناقة، محمود  امل وحافظ، وحيد السيد

 .شما

أثر التفاعل بين تنوي  إستراتيجيات التدريا وأنماط التعلم على تنمية بعض عادات العقل لبدى طبالب المرحلبة (. 6779. )نادي، عز  محمدال

 .، يوليو(5)مجلة دراسات تربوية وااتماعية،  لية التربية، اامعة حلوا ، المجلد الخاما عشر، العدد . اإلعدادية

 .عما ، دار المسير  للنشر والتو ي . دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي(. 6755. )قاسم نوفل، محمد بكر وسعيفا ، محمد
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the reality of knowledge management and obstacles to its implementation 

and ways to develop it as seen by academics at the universities of Hebron and Alquds Open in Hebron. 

The study followed the analytical descriptive approach. The study population is composed of academics 

working at the universities of Hebron and Alquds Open in Hebron Governorate. To collect the data, a 

questionnaire was used consisting of (60) paragraphs. The sample size was (62) academic. The results 

indicate that the reality of knowledge management and its obstacles to development was generally high. 

The results also showed that the level of awareness of the concept of knowledge management  was high. 

, And that knowledge recognition is a feature of modern management. The results also show that the 

most prominent constraints to knowledge management application are excessive centralization and 

complex administrative procedures. The results confirmed ways to develop knowledge management 

application. The results of the study showed that there are significant differences in the reality of 

knowledge management and the obstacles to its implementation and ways of activating it from the point 

of view of academics in the universities of Hebron and Alquds Open in Hebron Governorate due to 

variables :(gender, scientific qualification, years of service, age, university). While there were 

differences of statistical significance according to variable academic education. In light of the results, 

the study made a number of recommendations. The most important of these are the following:( The 

university should promote knowledge management applications through scientific activities and issue 

journals and publications to disseminate knowledge. The university policies should include supporting 

scientific research and researchers. , Support creative ideas to develop the competitive advantage of the 

university, stimulate positive competition among workers, eliminate excessive centralization, enhance 

the level of participation of decision-making personnel, attract individuals specialized in knowledge 

management, provide disciplined academic freedom, Adequate financial support to knowledge 

management programs, enhanced capacity to produce knowledge at universities). 
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 الملخص

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة   

اتبعت الدراسلة الملنها الويلوي التحليلليك وتكلون مجتملع الدراسلة ملن األكلاديميين العلاملين فلي جلامعتي الخليلل والقلدا . في محافظة الخليل

وأشلارت . أكاديميلا( 06)وبلل   جل  العينلة الدراسلية . فقلرة( 06)ولجمع البيانات تل  اسلتخدام اسلتبانة مكونلة ملن. و ة في محافظة الخليلالموت

اك نتائا الدراسة إلى أن واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كانت مرتوعة بشكل عامك كما أشارت النتائا إلى أن مسلتو  إدر

إدارة المعرفة من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليلل كلان مرتوعلاحك  يلد أكلد األكلاديميون موهوم 

إدراك المعرفة سمة لإلدارة الحديثةك وبينت النتائا أيضاح أن معيقات تطبيق إدارة المعرفة استثمار المعلومات وتبادلها بكواءة أمر مه ك وأن أن 

أظهرت نتائا الدراسة و. وأكدت النتائا أن سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة. األكثر بروزاح هي المركزية الزائدة واإلجراءات اإلدارية المعقدة

وجلود فللروا  ات داللللة إ  للائية فللي واقللع إدارة المعرفلة ومعيقللات تطبيقهللا وسللبل توعيلهللا مللن وجهلة نظللر األكللاديميين فللي جللامعتي الخليللل 

كملا تبلين علدم وجلود . دا الموتو ة في محافظة الخليل تعز  لمتغيرات الجنسك والمؤهلل العلمليك وسلنوات الخدملةك والعملرك والجامعلةوالق

فروا  ات داللة إ  لائية فلي واقلع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل توعيلهلا ملن وجهلة نظلر األكلاديميين فلي جلامعتي الخليلل والقلدا 

أن تعملل الجامعلة : وفي ضوء النتائا خرجت الدراسة بعدد من التويليات أهمهلا. ة الخليل تعز  لمتغير الرتبة األكاديميةالموتو ة في محافظ

على تعزيز تطبيقات إدارة المعرفة من خالل النشاطات العلمية وإيدار المجالت والمنشورات لنشر المعرفلةك وأن تتضلمن سياسلات الجامعلة 

نك وأن تقوم الجامعة بإيجاد مناخ داع  لتبادل المعرفة في األفكار بين األفرادك ودع  األفكار اإلبداعية لتنمية الميلزة دع  البحد العلمي والبا ثي

وتعزيز مستو  مشاركة العاملين في يلنع القلرارك  والتخلص من المركزية الزائدةك التنافسية للجامعةك وتحويز التنافس اإليجابي بين العاملينك

 توفير الحرية األكاديمية المنضبطةك وتوفير موارد مالية كافية لدع  راد المخت ين في إدارة المعرفةك واستقطاب األفو

 (.براما إدارة المعرفةك وتعزيز القدرة على إنتاج المعرفة في الجامعات

 

 .إدارة المعرفةك المعيقاتك سبل التطويرك األكاديميون :الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة

 الثللورة عللن الناتجللة التغيللرات غيللر مسللبوقةب بسللب  تحللديات العللالي التعلللي  مؤسسللات ومنهللا المعايللرةك المؤسسللات تواجلل     

 قبلل ملن ومنظملة مخططلة اسلتجابة ملن ال بلد ولللل  المؤسسلات المختلولةك بلين الشلديدة المنافسلة إللى إضلافة كوالتقنيلة المعلوماتيلة

 التحلدياتك هلل  ملع وللتعاملل .معرفيلة علميلة أسلس عللى المنافسلة ومواجهلة عجللة التغييلر مواكبتهلا للحولاظ عللى المؤسسلات هلل 

 تلثييراح  واألكثلر األقللو  العامللل بللل أيلبحت الميلزة التنافسلليةك بنلاء فللي أهميللة األكثللر اإلسلتراتيجي الم لدر تمثللل المعرفللة فلإن

 الملال للرأا إضلافة بالمنظملة اإلنتلاج عنايلر ملن أساسليا عن لرا يعلد المعرفلة ملن وهنلاك .فشللها أو المنظملة نجلا  فلي وسليطرةح 

 ضلمن  نقديلة قيملة لل  يكلون أن يمكلن رأسلماليا أيلال تعلد أنهلا المنظملة تمتلكهلا التلي المعرفلة ملع فريلق خخلر يتعاملل ويلر  والعمللك

 (.6666أبو خضيرك )المنظمة  تل  موجودات

 المعرفللة ألن المعايللرةب و للل  المنظمللات تواجههللا التللي للتحللديات الجيللدة الحلللول أ للد المعرفللة إدارة أيللبحت فقللد للللا    

جديلدةك  بطلرا المعرفلي الريليد هللا تلتعل  كيويلة اسلتثمار أن ينبغلي التلي المؤسسلات لهلل  عنهلا غنلى ال رئيسلة أيلول والمعلوملات

التميللز  وتحقيلق التنلافس أجلل ملن الخارجيلة للظللروف نقلهلا بسللرعة كيويلة بكوللاءةك وتعلل  داخليللا المعرفلة هلل  مشلاركة يل  وملن

 (.6662البيالوي و سينك )

 وتنظي  تخطيط خالل من و ل  المنظمات وتميزهاك نجا  في مؤيرا عامال وأيبحت اإلدارةك في الحديثة األسالي  من المعرفة إدارة تعد     

 بتحويلل و لل  المنظملةك للد  معرفيلة قاعلدة بنلاء أساا على يقوم إداري الوكريك كثسلوب المال برأا المرتبطة واأليول المعرفة وتنسيق

 كافلة المسلتويات اإلداريلة عللى األفلراد بلين والنقلل للتخزين قابلة رقمية ييغة إلى بها والعاملون المؤسسة تمتلكها والخبرات التي المعلومات

 (.6656الشهرانيك )والواعلية  الكواءة من يمكن ما بثق ى منها واالستوادة المعرفة هل  توظيف ي  ومن ويسرك سهولة بكل

 وخبلراته  معلارفه  تشلكل أن مبلدعين يمكلن إللى خدملة مقلدمي ملن يتغيلر قلد بالمنظملات العلاملين دور إن القلول نسلتطيع التوجل  وبهللا   

 يحول  تنظيملي إطلار فلي الجهلود هلل  وضلع وكلل  واستخدامهاك و وظها ونشرها وت نيوها جمعها يج  للمنظمةك  قيقية أيوال ومهارته 

 الش  ومما .المعرفة إدارة مضمون هو وهلا اإلبداعك مننوسها  الوتيرة على أهدافها وتحقيق مهامها أداء االستمرار في على قدرتها للمنظمة

 شلتى فلي المسلتمر التقلدم لضلمان المعرفلة إدارة اعتملاد  عللى  يلد ملن اإلداري الوكلر إليل  تويلل ملا إللى سلباقا يعتبلر التعللي  قطلاع أن في 

 المؤسسلاتك هلل  مثلل فلي وطرقهلا وإجراءاتهلا المعرفلة إدارة ملدخل تطبيلق ملد  تعتمد عللى العالي التعلي  جودة ألن أعمال ك و ل  مجاالت

 وملن(. 6656المليجليك )والتدريبيلة  األكاديمية البراما وفعاليّة القرارك ينع عملية وجودة اإلداريةك العمليات كواءة على تحقيق تساعد  يد

 تواجل  التلي والمعوقات في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليلك المعرفة إدارة تطبيق واقع إلى تتطرا الدراسة هل  فإن هناك

 .بالجامعات الولسطينية المعرفة إدارة وتطوير تطبيق المعوقات هل  إلزالة السبل بعض واقترا  التطبيقك هلا
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 :وأسئلتهاالدراسة  مشكلة

 ملن العديلد ملن والمنظملات المؤسسلات عانلت عللى  لل  وبنلاء المعرفلةك إدارة عللى التركيز إلى واالت االت المعلومات تقنية تطور أد     

وربطل   ال لحي  النحلو عللى وإدارتل  وإجادتل  المعرفلة إدارة توظيلف فلن إتقلان ملن هلل  المنظملات إليل  تسلعى ملا إللى للويلول> الضلغوط

الجديدةك والجامعة هي المكان األخير اللي يتلقى في  الطال  المعرفة قبل انطالق  إلى سوا العملك ليعمل في مؤسسلات متعلددة نلاقالح  بالمواهي 

لى واقلع المعرفة التي تلقاها في الجامعة إلى مكان عمل ك ليعمل على تعظي  اإلنتاجك للا فقد ارتث  البا د إجراء هل  الدراسة لتسليط الضوء ع

 تطبيق المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ةك والمعيقات التي تحل دون تطبيقهاك ووضع الحلول واآلليات التلي تعلزز تطبيلق المعرفلةك

  :ويمكن يياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس

اهلا األكلاديميون فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي ملا واقلع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل تطويرهلا كملا ير: السؤال الرئيس

 :محافظة الخليل؟ك وينبثق عن  األسئلة الورعية اآلتية

 ما مستو  إدراك موهوم إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين؟. 5

 الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين؟ ما واقع تطبيق إدارة المعرفة في جامعتي. 6

 ما معيقات تطبيق إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين؟. 3

 وجهة نظر األكاديميين؟ ما سبل تطوير إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من. 4

فلي واقلع إدارة المعرفلة فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة ومعيقلات ( α≤ 0.05)مسلتو  عنلد إ  لائية دالللة  ات فلروا توجلد هلل .1

جامعلةك الجنسك والمؤهلل العلمليك والرتبلة األكاديميلةك وسلنوات التلدريس فلي ال: تطبيقها وسبل تطويرها من وجهة نظر األكاديميين باختالف

 والعمرك والجامعة؟

 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة ياغ البا د الورضية الرئيسة التالية :فرضيات الدراسة

في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقهلا وسلبل تطويرهلا كملا يراهلا األكلاديميون ( α≤ 0.05)مستو  عند إ  ائية داللة  ات فروا توجد ال

الجللنسك والمؤهللل العلملليك والرتبللة األكاديميللةك وسللنوات التللدريس فللي : ة فللي محافظللة الخليللل بللاختالففللي جللامعتي الخليللل والقللدا الموتو لل

 .الجامعةك والعمرك والجامعة

 :متغيرات الدراسة

 :المتغيرات الديموغرافية والمستقلة: أولا 

 (. كرك أنثى: )الجنسك ول  مستويان. 5

 (.دكتورا ماجستيرك : )المؤهل العلميك ول  مستويان. 6
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 (.محاضرك أستا  مساعدك أستا  مشاركك أستا  دكتور: )الرتبة األكاديميةك ولها أربعة مستويات. 3

 51سلنةك ملن  51أقلل ملن  -56سنواتك ملن  56أقل من  -1سنواتك من  1أقل من : ) سنوات التدريس في الجامعةك ولها أربعة مستويات. 4

 (.سنة فثكثر

 (.عاما فثكثر 16عاماك من  16أقل من  -46عاماك من  46أقل من  -36عاماك من  36أقل من : ) العمرك ول  خمسة مستويات. 1

 (.الخليلك القدا الموتو ة: )الجامعةك ولها مستويان. 0

 ".رهاواقع إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل ومعيقات تطبيقها وسبل تطوي: "المتغير التابع: يانياح 

 :الدراسة أهداف

 : الحالية إلى تعرف تهدف الدراسة

 .من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل المعرفة إدارة تطبيق واقع. 5

 .الخليلمن وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة  المعرفة إدارة تطبيق معيقات .6

ملن وجهلة نظلر  المعرفلة إدارة تطبيلق ومعوقلات وسلبل تطلوير واقلع  لول الدراسلة أفلراد اسلتجابات بلين اخلتالف وجلود تعلرف ملد . 3

الجلنسك والمؤهلل العلمليك والرتبلة األكاديميلةك : )التاليلة للمتغيلرات تبعلا األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليللك

 (الخدمة  في الجامعةك والعمرك والجامعة وسنوات

 .في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة المعرفة إدارة واقع لتحسين القرار ل انعي وتوييات مقتر ات تقدي  .4

 :يمكن تلخيص أهمية هل  الدراسة فيما يثتي: أهمية الدراسة

ي تعلرف واقلع إدارة المعرفلة فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي نتائا هل  الدراسلة قلد تويلد المسلئولين فلي الجامعلات الولسلطينية فل. 5

 .محافظة الخليل

 .اقترا  اآلليات الالزمة لتلليل العقبات والمعيقات التي تواج  تطبيق إدارة المعرفةك مما يشكل تطويراح آلليات وأسالي  التدريس. 6

 :تتحدد  دود هل  الدراسة بما يثتي :حدود الدراسة

واقع إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها من وجهة : "تتناول الدراسة: الحدود الموضوعية -

 ".نظر األكاديميين

لين هل  عللى تقت ر الدراسة عللى األكلاديميين المتولرغين فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي محافظلة الخليللك والل :الحدود البشرية -

 (.36/56/6652) رأا عمله   تى تاريخ 

 .م6652أجريت الدراسة خالل شهر تشرين ياني من العام : الحدود الزمانية -
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 (.الخليلك القدا الموتو ة)الجامعات الولسطينية في محافظة  الخليل  :لحدود المكانيةا -

دراسة وفقاح للتعريوات الواردة في المراجلع العربيلة واألجنبيلةك وفيملا يللي قام البا د بتعريف الم طلحات الواردة في ال :مصطلحات الدراسة

 :تعريف لبعض م طلحات الدراسة

 هو من يقوم بإعطاء المحاضلرات للطلبلة الجلامعيينك ويحملل مؤهلل الماجسلتير فلثكثر فلي أ لد التخ  لات األكاديميلةك ويقلوم: األكاديمي -

 .التدريس للطالب بمهام

 ويمكلن بالعقللك أو سلواء بالنقلل وخراء ومخرجلات ومولاهي  ونظريلات وتوسليرات ت لورات ملن توللد أو تلراك  ملا كلل" :المعرفةة -

, 1] والخللدمات السلللع تجويللد أو المشللكالت  لل األ لوال أو تحسلين أجللل مللن والمنظملاتب والجماعلات األفلراد قبللل مللن تطبيقل 

 [.105ص

 عبلارة المعرفلة أن أي األفعلال والقلراراتك تهلدي التلي واإلجلراءات والقواعلدواألفكلار  المولاهي  ملن ملزيا: "بثنهلا أيضلا وعرفلت

 والمنظملات لألفلراد يسلم  فريلد كتركيل  بعضلها تعملل ملع التلي والقلي  واأل كلامك والحقلائقك بالتجربلةك ممتزجلة معلوملات علن

 [.61ص, 0" ]التغيير وإدارة جديدة أوضاع بخلق

 وتنظلي  وت لنيف وجملع أجلل التقلاط ملن ابمل مؤسسلة أو منظملة قبلل ملن الموجل  اللواعي الملنظ  هلي  لل  الجهلد": المعرفةة إدارة -

 وو لدات وأقسلام أفلراد بلين والمشلاركة للتلداول وجعلهلا جلاهزة المؤسسلة تلل  بنشلاط كافلة العالقلة  ات المعرفلة أنلواع خلزينتو

 (.11, 6664, الزيادات)" التنظيمي القرارات واألداء اتخا  كواءة مستو  يرفع بماك المنظمة

 يسللهل بشللكل للمنظمللةك وتخزينهللا المعرفيللة األيللول وتنظللي  وتطللوير وت للنيف وتوييللق جمللع عمليللة" :بثنهللا أيضللا وتعللرف 

 (.5046, 6666القحطانيك " )ال قاح  فيها القرارات واتخا  أعمالها تسيير في استخدامها

 ويمكلن وفاعليلةك بكوايلة المطلوبلة تحقيلق األهللداف دون يحلول والغملو  التعقيلد ملن شليء يكتنول  يلع  وضلع": المعوقةات -

 محلدد معيلار علن األداء فلي انحلراف أنهلا عللى أو واإلنجلاز الوعلليك المتوقلع اإلنجلاز مسلتو  بلين فجلوة أنهلا عللى إليهلا النظلر

 ".مسبقا

مؤسسللات أكاديميللة تمللن  درجتللي البكللالوريوا والماجسللتير فللي تخ  للات علميللة وتربويللة واجتماعيللةك وتتمتللع  :الجامعةةات الفلسةةطي ية -

الخليللك )وتشمل الجامعات الولسطينية في هلل  الدراسلة كلل ملن جامعلة الخليلل وجامعلة القلدا الموتو لة بوروعهلا الثاليلة . بشخ ية اعتبارية

 (.دوراك يطا
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 لسابقةاألدب التربوي والدراسات ا

 :األدب التربوي

 :المقدمة

 مرموقلةك واجتماعيلة تربويلة مكانلة تحتلل العلال ك فإنهلا فلي الجامعلات ملع مقارنلة  دايلة الجامعلات فلي المجتملع الولسلطيني رغل    

 متخطيلة والوسلائل العلميلةك الطلرا بشلتى اال لتالل ومقاوملة الوطنيلة الرسلالة  ملل عاتقهلا عللى أخللت أنشلثت أجيلاال التلي فهلي

 التجهيلل سياسلة وفلر  وتلدميرها الجامعلات الولسلطينية إغلالا إللى األ يلان ملن كثيلر فلي اإلسلرائيلي اال لتالل محلاوالت بللل 

ا(. 6665قمحيلةك )الولسلطيني  الشلع  أبنلاء بلين  أ لد باعتبلار  الجامعلةك فلي التلدريس هيئلة عضلو يلعبل  الللي اللدور ألهميلة ونظلرح

 يسله  علملي إنتلاج يقدمل  ملن ملا عللى علالوة والمستشلارك والخبيلر البا لد بلدور يقلوم فهلو التعليميلةك العمليلة فلي األركلان الرئيسلة

 ومسلئوليات  التلدريس هيئلة عضلو أدوار تعلدد إللى الشلاملةك باإلضلافة والتنميلة التطلوير عمليلات فليو المجتملع مشلكالت  لل فلي

 اللدرجات وملن  الدراسلليةك والمقلررات المنللاها ووضلع الطلبللةك ملع والتواعللل بإعطللاء المحاضلراتك يقلوم فهللو الجامعلةك داخلل

لطالبل   الحسلنة والمربلي والقلدوة المعلل  بلدور يقلوم فهلو كلل   لل  علن وفضلال العلميلةك والبحلو  الرسلائل عللى واإلشلراف كالعلميلة

 (.5994اإلبراهي ك )

 :المعرفة ماهية

 االقت لاد أيلب  وتتطلور باسلتمرارك فقلد تتجلدد التلي والخبلرة الوكلر عللى القلائ  الملال رأا ملن ونوعلا الجديلد األيلل المعرفلة تعلد  

 .امتالكل  المنظملات عللى يجل  مهملا ملوردا للنقلل والمشلاركة القابللة المعرفلة وأيلبحت أساسليك بشلكل المعرفلة عللى قائملاح  الجديلد

 األعملال ملن جعلل مملا لللل ك الللي يقلود األسلاا المعرفلة وتعتبلر المنظملاتك ملن العديلد للد  مهملاح  هلدفاح  االبتكلار والتجديلد ويعلد

 التولوا فلي مهملا عن لرا تعلد التلي والتجديلد االبتكلار عمليلة عللى اإليجلابي الملؤير المعرفلة باعتبارهلا إدارة للملديرين األساسلية

 (.6664, عليان)المعرفة  إدارة عمليات أه  من وهي كالمعرفة توليد على أساسي بشكل تقوم المنافسينك والتي على

 :المعرفة إدارة مفهوم

ك بتعريوهلا قلام ملن عليل  جميلع أجملع الللي والمضلمون المعنلى علن فعليلا تخلرج ال لكنهلا كعلدة تعريولات المعرفلة إلدارة أعطيلت   

 :التعريوات هل  بعض ونعر  مختلوةك بكلمات ولكن

 ونشلرها واسلتخدامها وتنظيمهلا المعرفةك واختيارهلا  على والح ول توليد على المنظمات تساعد التي العمليات عن عبارة": بثنها عرفت فقد

 و لل القلراراتك كاتخلا  المختلولةك اإلداريلة لألنشلطة ضلرورية تعتبلر المنظملة التلي التلي تمتلكهلا والخبلرات المهملة المعلوملات وتحويلل

 (.65, 6662, مطر" )والتخطيط اإلستراتيجي والتعل ك المشكالتك
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 كافلة وتخلزين وتنظلي  وت لنيف أجلل التقلاط وجملع ملن بملا مؤسسة أو منظمة قبل من الموج  الواعي المنظ  الجهد" :بثنها أيضا وعرفت   

 مسلتو  يرفلع بملا المؤسسلة وو لدات وأقسلام أفلراد بين والمشاركة للتداولك المؤسسةك وجعلها جاهزة تل  بنشاط العالقة  ات المعرفة أنواع

 (.11, 6656, البغدادي والعبادي" )التنظيمي واألداء اتخا  القرارات كواءة

 عللى بلالتركيز و لل  كملموسلة قلي  إللى الوكرية  الموارد تحويل إلى تهدف التي العمليات من مجموعة": نهابث المعرفة إدارة رفتع   وكلل    

 (.616, 6656, البغدادي والعبادي" )األساا بالدرجة الملموسة غير الموجودات

 اختيارهلا خلالل ملن كوتوليلدها المعرفلة عللى إنتلاج المؤسسلة تسلاعد التلي والعمليلات اإلنسلانية البيئلة وتنظلي  هندسة ":أنها أيضا وعرفت    

الوقلت  فلي المناسلبين لألشلخاص المؤسسلة تمتلكهلا التلي والخبلرات المهملة المعلوملات نقلل وتحويلل وأخيلرا ونشلرهاك واسلتخدامها وتنظيمهلا

 التنظيملي والتخطليط واللتعل  المشلكالت و لل الرشليدة القلرارات يلنع فلي وتوظيوهلا كالمختلولة اإلداريلة األنشلطة فلي تنظيمها ليت  المناس ب

 (.55, 6656, نور الدين" )اإلستراتيجي

 :المعرفة أهمية

 االقت لاد إللى تحولهلا فلي دور ملن تؤديل  لهلا وملا قيملةك ملن لهلا تضليو  فيما وإنما  اتهاك المعرفة في ليس للمنظمات المعرفة أهمية تبرز    

 والكلوادر األفضلل والممارسلات والخبلرات األفكلار عللى القلائ  الملال الوكلري عللى رأا فيل  التثكيلد يلت  الللي المعرفلةك عللى المعتملد الجديد

 (.55, 6655, الكبيسي: )بما يلي المعرفة أهمية تحديد المؤهلة والمدربةك ويمكن البشرية

 .مرونة أكثر فتكون كوالت مي  والهيكلة التنسيق أشكال العتماد دفعها خالل من المنظمات مرونة في المعرفة أسهمت .5

 .واالبتكار  اإلبداع األكثر إبداعا ك و وزت األقسام على للتركيز للمنظمة المجال المعرفة أتا ت .6

 بيئلة فلي المتسلارع التغييلر ملع المنظملةك لتتكيلف فلي الجللري التغييلر تحلد  معرفيلة مجتمعلات إللى المنظملات تحلول فلي دور للمعرفلة .3

 .فيها المتزايد التعقيد األعمالك ولتواج 

 منتجلات إليجلاد أو معين منتا لتعديل بها واستخدامهاب والمتاجرة بيعها طريق عن نهائية كسلعة  اتها المعرفة من االستوادة للمنظمة يمكن .4

 .جديدة

 .منظماته  إدارة كيوية إلى المنظمات مديري اإلدارية المعرفة توج  .1

 .وإدامتها التنافسية الميزة لتحقيق األيل المعرفة أيبحت. 0

 باسلتخدامهاك مناهلهلاك وتنملو ملن إطارهلا وتتلزود فلي تنشلث المعرفةك على يقوم الع ر هلا في المنظمات نجا  بثن القول يمكن سبق مما     

 وقلدراتها كواءتهلا أن المحلت  وملن السلتمرارهاك الالزملة المعرفيلة الموارد من الح ول على تتمكن ال  ين تنتهي وقد منهاك بالجديد وتتطور

 .المعرفية أريدتها  ين تتقادم قد تنخوض التنافسية
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 :المعرفة أنواع

 (6664, الزيادات: )المخت ينك ومن أكثرها شيوعا قبل من عديدة ت نيوات للمعرفة قدمت 

 طلابع  ات وتكلون خبرات سلابقةك تراك  خالل من والمكتسبة األفراد عقول في والمخزونة المكتوبةك غير المعرفة وهي :الضم ية المعرفة -

 علن إال  لل  يمكلن وال المعرفلةك يلا   عقلل فلي العاليلةك كونهلا مختزنلة قيمتهلا ملن اللرغ  على يعبا عليها الح ول يجعل مما كشخ ي

  .والنقاش الحوار خالل من أو وتسجيلها بكتابتها يا بها يقوم أن طريق

 العلميلةك وكللل  تخلزين المعلوملات ووسلائط والتقارير والويائقك والكت ك المراجعك تحتويها التي المكتوبة المعرفة هي :الظاهرية المعرفة -

 فهي ك(والتشغيل العمليات ومعايير والمستنداتك بالسياساتك واإلجراءاتك المتعلقة الكتيبات( ومنها كالمنظمة أرشيف في المخزنة المعلومات

 مسلتمرة ب لوة ويمكلن للمشلاركةك قابللة خخرك وهلي إلى شكل ومن أخر  إلى لغة من تحويلها ويمكن بسهولة والتحديد الويف سهلة معرفة

 .واسترجاعها تخزينها ي  ومن وإنتاجهاك قراءتها إعادة

 :المعرفة لكتساب الكاملة الدورة

 (6662, الملكاوي: )هي بثربع مرا لك تمر وهي المعرفةك  ياة دورة البعض يسميها ما  س  أو المعرفة الكتساب دورة هناك

 ملن ملع والتوايل إليها والتويل المعرفةك التي تشكل المعلومات عن البحد عملية إلى تشير المر لة وهل  :المعرفة مصادر عن البحث .5

 العنكبوتيلة التلي الشلبكة طريلق علن و ل  قبلك  ي من سهولة أكثر باتت البحثية والمكتباتك والتيوالمراكز  والخبرة العل  أهل من يمتلكونها

 .والمعارف المعلومات غالبية تثمين طريقها يمكن عن

 ملن العديلد اسلتحدا  تل  ولللل  واسلتخالص المعلوملاتك وفهرسلة وتبويل  تحليلل طريلق علن المعرفة فه  بها ويق د :المعرفة استيعاب .6

 .وتنميتها المعرفة عن التنقي  في ساعد مما كبير على الحاسوبك بشكل تعتمد التي الحديثة التقنية األسالي 

 وسلائل أهل  والبرمجيلات المعلوملات وتشلكل نظل  العاملةك الحيلاة مجلاالت فلي وتطبيقهلا المعلارف اسلتخدام إللى وتشلير :المعرفةة توظيف .3

 .مردود اإلنتاجية وتحقيق أعلى زيادة في تسه  التي المعرفة توظيف

 معرفلة محلهلا لتحلل قديملة معرفلة نسلف غير مسلبوقةك أو جديدة معرفة توليد في القائمة المعرفة من االستوادة بها والمراد :المعرفة توليد .4

 .والتطوير البحد المخت ة في الجهات بها تقوم المهمة وهل  بديلةك جديدة

 :العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق مبررات

 هلا لتطبيق  اجة أكثرها المعرفةك بل لتطبيق إدارة المناسبة البيئات أكثر من الجامعاتك وخاية العالي التعلي  لمؤسسات التنظيمية البيئة تعد

 عللى البشلريةك سلواء الكوادر وتدري  وتثهيل إعداد عن المسئولة هي هل  المؤسسات ألن المنوطة بهاك والواجبات المهام على بناء الموهومك
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 فلي تسله  التلي اإلداريلة الحديثلةك والمولاهي  األسلالي   اسلتخدام المؤسسلات هل  على يستلزم األعمالك مما قطاع أو القطاع الحكومي مستو 

 (6662البيالوي و سينك : )أهمها من مبررات إلى  ل  ويرجع .المخرجات وجودة األداء مستو  من الرفع

  .المعلوماتية الحياة في المستجدات بكل واطالع عل  على العالي التعلي  مؤسسات أن -

 .اآلخرين مع ومعارفه  خرائه  تبادل من والطالب والمحاضرون األكاديميون يتمكن  تى بالمؤسسات لهل  جدا مهمة المعرفة أن إدارة -

 يخلاف أو إطالقلا يتلردد ال المؤسسلات هل  داخل  فرد أي أن وهو العاليك التعلي  مؤسسات داخل بالثقة يتس  تنظيمي ومناخ عام اتجا  هناك -

 .اآلخرين مع في المعرفة التشارك أو نشر أو خرائ  عن التعبير من

 .بالعمل المرتبط التعلي  في المتزايد التطور -

  .للتعل  أساسي م در العملية الخبرات أن إدراك -

 .للجميع المستمر التعل  موهوم نمو - 

 :العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق فوائد

 خملس إللى (Kidwell, Linde & Johnson)العلالي وفقلا لــلـ  التعللي  مؤسسات المعرفة في إدارة تطبيق من المتحققة الووائد ت نيف يمكن

 (6666, أبو خضير: )هي أساسيةك فئات

 :العلمي البحث مجال في المتحققة الفوائد :أول

  .التجارية البحو  إجراء وفرص وعقود البحثية للمن  واالستجابة المنافسة زيادة -

 .ممكن وقت بثسرع جمعها وتوفيرها وسهولة المعلومات م ادر إلى الويول لسهولة نتيجة البحد عملية في الوقت توفير -

  .اإلدارية الم اريف تكاليف لتخويض نتيجة البحد م اريف تكلوة تخويض -

  .والمتداخلة المتنوعة التخ  ات بين المشتركة البحد عملية تسهيل -

 :الم اهج تطوير مجال في المتحققة الفوائد: ثانيا

 .المخرجات وتقيي  وفحص والتجارب الممارسات أفضل وتوفير وتحديد المقدمةك التعليمية والبراما المناها جودة مستو  دع  -

  .المناها وتطوير ومراجعة جهود تحسين -

  .الخدمة  ديثي وخاية األكاديميين تطوير جهود دع  -

 التلي الملدخالت ملن وغيرهلا الطلالبك وتقيلي  السابقة لللزمالءك والخبرات والتجارب الدروا من واالستوادة األكاديميين أداء فعالية تحسين -

 .تحسين األداء في منها االستوادة يمكن
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 عبلر والتخطليط النقلاش لسلهولة برنلاماك نتيجلة  ملن أكثلر أو تخ لص ملن أكثلر بلين المشلتركة والبلراما المنلاها وتطلوير ت مي  سهولة -

 .األفراد بين للربط وممارسات من أسالي  المعرفة توفر  إدارة لما نتيجة كالمختلوة والكليات األقسام

 :الخريجين وخدمات الطالبية الخدمات في المتحققة الفوائد: ثالثا

 عبلر وخارجيلا داخليلا الطالبيلة الخلدمات تلدع   التي المعلومات وتقنيات المكتباتك خدمات :مثل للطالبك المقدمة الخدمات مستو  تحسين -

 .اإللكتروني عبر الموقع للطالب المقدمة اإللكترونية الخدمات

 مساندة خدمات يقدمون اللين الموظوينكلا و األكاديميين بين الجهود وتو يد تجميع خالل من الطالبي اإلشراف جهود وفعالية كواءة تحسين -

 .وغيره  الطالب شئون والتسجيل وموظوي القبول موظوي مثل للطالبك

 .الجامعة خريجي مستو  رفع إلى تلقائيا اإلدارية سيؤدي والهيئة األكاديميين أداء وتطوير الطالبية الخدمات مستو  تحسين -

 :اإلدارية الخدمات مجال في المتحققة الفوائد:رابعا

 ملن المعرفلة إدارة تطبيلق علن ينلتا لملا و لل    نتيجلة العلاليك التعلي  مؤسسات في المقدمة اإلدارية الخدمات وفعالية كواءة مستو  تحسين -

مسلتو   وتحسلين وتطلوير اإلداريلةك واإلجلراءات السياسلات وتطلوير الخلدماتك أسللوب تقلدي  تلل  فلي اإلداري العملل مجلال فلي تحسلينات

 .في االت االت التعليمية المؤسسة قدرة تحسين إلى إضافة المطلوبةك اإلدارية االستجابة للخدمات

 عاملة قواعلد بوضع و ل  اإلداريك أداء العمل  في الالمركزية أسلوب نحو باالتجا  يتعلق فيما اإلدارية العالي التعلي  مؤسسات قدرة زيادة -

 وفق واإلدارات بالت رف واألقسام للكليات ال ال ية وإعطاء وأقسامهاك إداراتها في كافة اإلجراءات المتبعة في االنسجام لتحقيق للت رفات

 .للت رف العامة القواعد إطار و من النظام  ترا  ما

 :اإلستراتيجي التخطيط مجال في المتحققة الفوائد :خامسا

 إللى لترفلع تعلد التلي والتقلارير المعلوملات تويليل عل ء الزائدةك وتخويض الجهود من للتقليل والخارجية الداخلية المعلومات تبادل تحسين -

 .عديدة جهات

  .العمل سوا ال تياجات ملبية إستراتيجية خطة وضع على القدرة تعزيز -

 تلل  وهي متعلمةك منظمات إلى التحول في التعلي   العالي مؤسسات يساعد مما وخارجياك داخليا متعددة م ادر من المجمعة المعرفة تبادل -

 .اتجاهات السوا مع السريع التكيف على القادرة

 :العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق ومراحل خطوات

 تتبعها أن يج  التي الخطوات من مجموعة من العالي التعلي  مؤسسات داخل المعرفة إدارة تت   

 :وهي كالمعرفة إلدارة تطبيقها عند المؤسسات هل 
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 بشلكل تسلتخدم لل  أو المسلتخدمةك غيلر ملن المعلارف مجموعلة مؤسسلة كلل فلي يوجلد  يلد :المؤسسلة تمتلكها التي المعرفة وفه  اكتشاف -

 .استعمالها وكيوية قيمها معرفة لعدم أو إليهاك من الويول التمكن لعدم أو تحديدهاك لعدم إما يحي ك

 .للحاجة المستقبلية توقعا المهارات تطوير على المؤسسة تعمل  يد: المطلوبة المعرفة وتوقع تحديد -

 إليهلا الويلول ملن كوادرهلا لتمكلين والمعرفة  والمعلومات البيانات قواعد تطوير طريق عن :أكبر ب ورة ومتوافرة جاهزة المعرفة جعل -

 .تل  المعرفة يملكون اللين األشخاص إلى والويول تعرف من للمعرفة المحتاجين تساعد األنظمة التي تطوير على تقوم كما الحاجةك وفق

 ملن اللتعل  أي السلابقك ملن أفضلل الحالي أداؤها  المستمرك ليكون التطوير على للعمل خبرتها المتعلمة المؤسسات تراق  :الخبرة من التعل  -

 .الماضي أخطاء

 غر  للعمل يكون أن فال بد الكادرك كل بها يشترك  لتيا الرؤية وضو  لضمان وسعها في ما كل المؤسسات تبلل :الرؤية وضو  ضمان -

 .األداء لتحسين تعلمها ينبغي التي المهمة المعرفة نوعية يوهموا لن فإن العاملين واضحاك يكن ل  فإ ا واض ك

 عللى   للت إ ا الداخليلة والممارسلات العمليلات  تحسلين فيمكن خارجياك بوضعها مهتمة نوسها تجد اللكية المؤسسات :اآلخرين من التعل  -

 .والمنافسة لها المشابهة المؤسسات من المعرفة

 عبر الخارج من المعرفة بعض شراء من ال بد إ  داخلياك تحتاجها التي المعرفة كل تطور أن المؤسسات تستطيع ال :الخارجية المعرفة دما -

 (.6656, المليجي)الخارجية  الم ادر

 الدراسات السابقة

 :العربيةالدراسات  -

 ".األم ية التعليمية المؤسسات تطوير في المعرفة إدارة توظيف"بع وان ( 0202)الشهراني  دراسة

 اإلدارات فلي البحلد فلي و ل  األمنيةك كلية المل  فهد في المعرفة إدارة توظيف بكيوية والممارسين البا ثين معرفة زيادة إلى الدراسة هدفت

 التطبيلقك عللى تسلاعد أن يمكلن التلي المقوملات ومعرفلة التطبيلقك جلراء هلل  اإلدارات أن تجنيهلا يمكلن التي والووائد بهاك تطبيقها يمكن التي

 ملن مجتملع الدراسلة وتكلون االسلتبانةك الدراسلة أداة وكانلت المسلحيك الويوي المنها الدراسة واستخدمت . ل  تحول دون التي والمعوقات

 في أمضوا وممن اإلدارية العلوم مجال في المتخ  ين) فثعلى البكالوريوا(العلمي التثهيل  وي من األمنية فهد المل  كلية موظوي الخبراء

 المعرفلة إدارة تطبيلق مجاالت أن :أهمها النتائا من مجموعة إلى الدراسة تويلت. شخ اك (04)عدده   والبال  فثكثر سنوات عشر الخدمة

 تحقيلق عللى أنهلا تسلاعد :جلداك أهمهلا كثيلرة تحقيقهلا المتوقلع الووائد وأن اإلداريةك وعملياتها الكلية إدارات أغل  في تطبق ويمكن أن ككثيرة

 وتسله  القلراراتك اتخلا  عمليلات وتحسلين الموظوين إنتاجية وفاعلية المخرجاتك وزيادة تحسين إلى وتؤدي المنشودةك الكلية وغايات أهداف

 إدارة تطبيلق نجلا  عللى تسلاعد أن يمكلن مقوملات هنلاك أن إللى تويللت كملا الخبلراتك و ول وتوييلق  إطلالا اإلبلداعات واالبتكلارات فلي
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 اإللكترونيةك الحكومة الكلية لتحقيق وتوج  الكليةك  ج  الحديثةك ويغر التقنيات وتوافر للتطويرك ومشجعة داعمة قيادة وجود :المعرفةك منها

 يمكن التي من المعوقات مجموعة هناك أن إلى أيضا الدراسة وتويلت. بالكلية الموجودة يةالعلم اإللكترونيك والكواءات التعل  وسائل وتوافر

 الضلمنيةك وقللة التوييلق للمعلارف وضلعف اآلخلرينك أفكار بهاك وتجاهل المتخ  ين األفراد قلة أهمها إدارة المعرفةك من نجا  من تحد أن

 .العسكرية اإلدارة في والقيود ا تكار المعرفةك ويقافة العملك فرا

 "في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة المعرفة إدارة واقع"بع وان  (0202)عودة  دراسة- 

 إدارة لعمليلات ممارسلة العلاملين درجلة خلالل تعلرف ملن فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة المعرفلة إدارة واقلع علن إلى الكشف هدفت 

هلل   ووزعلت  المعرفلةك إدارة عمليلات تمثلل أبعلاد أربعة من مكونة بت مي  استبانة وقام .التحليليالويوي  المنها البا د واستخدم. المعرفة

 وجامعلة األق لى اإلسلالمية وجامعلة فلي الجامعلة اإلداريلين العاملين من موظوحا( 342)عددها  البال  الدراسة مجتمع عينة من على االستبانة

 تعلز  فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة المعرفلة إدارة لواقع داللة إ  ائية فروا  ات وجود عدم عن الدراسة نتائا وأسورت .األزهر

ا وتبين .وسنوات الخدمة الجنس لمتغيري فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة  المعرفلة إدارة لواقع إ  ائية داللة  ات فروا توجد أن  أيضح

 العلاليك للتعللي  إسلتراتيجية رؤيلة وضلع :ملن التويلياتك أهمهلا عدد إلى الدراسة تويلت كما .العمل ومكان العلمي المؤهل لمتغيري تعز 

جامعيلة  منلاها عللى واالعتملاد المعرفلةك يلناعة لمشلروع  اضلنات إللى الجامعات للبحد العلميك وتحويل محوزة براما إيجاد على والعمل

 المعرفلة إدارة نظل  تطبيلق لمتابعلة نظلام المعرفلةب إلدارة فريق وبناء المعرفةك م ادر في التنويع على والعمل التوكيرك وتستثير تنمي البحد

 .في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة

 ".تطويرها المفتوحة وإجراءات القدس جامعة في المعرفة إدارة عمليات تطبيق واقع"بع وان  (0200)دراسة اآلغا وأبو الخير

 كان إ ا ما تعرف خالل من تطويرها الموتو ة وإجراءات القدا جامعة في المعرفة إدارة عمليات تطبيق واقع عن الكشف إلى الدراسة هدفت

: الموتو ة تعز  لمتغيرات القدا بجامعة المعرفة إدارة عمليات تطبيق واقع  ول( 6.61)داللة  عند مستو  إ  ائية داللة  ات فروا هناك

 أبعاد سبعة من مكونة استبانة بت مي  البا ثان وقام .المنها الويوي الدراسة تخدمتاس(. العلمي المؤهل - التعليمية المنطقة- الخدمة سنوات)

 وأسلورت .القلدا الموتو لة جامعلة مشرفي من أكاديميحا مشرفحا( 616) جمها  عينة على االستبانة هل  المعرفةك ووزعت إدارة عمليات تمثل

علن  الدراسلة كشلوت كملا %(.03.5)نسلبي  وبلوزن نسبيا الموتو ة متوسط القدا بجامعة المعرفة إدارة عمليات تطبيق أن عن الدراسة نتائا

 الملؤهالت العلميلة أيلحاب بل  يتمتلع الللي االهتملام ومجلال العملل وورش األبحا  وعدد العمل الثقافي وطبيعة والمستو  االطالع سعة أن

لا وتبلين .اللدكتورا   مللة للد  ومرتوعلة الجامعلة فلي ضلعيوة الدكتورا  دون  تطبيلق واقلع  لول إ  لائية دالللة  ات توجلد فلروا ال أنل  أيضح

من  مجموعة إلى الدراسة وتويلت .التعليمية والمنطقة الخبرة سنوات عدد لمتغيرات الموتو ة تعز  القدا جامعة في المعرفة إدارة عمليات

 لتشلخيص واضلحة رؤيلة لهلا يكلون المعرفلةك بحيلد إدارة إلسلتراتيجية داعملة قيلادة وجود إلى الحاجة منها كان التي والمقتر ات التوييات
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 الهيكلل ضلمن توضلع المعرفلة بلإدارة خايلة دائلرة واسلتحدا  المعرفلةك يمتلكلون مؤهلين وخبراء أفراد واختيار المختلوةك بثنواعها المعرفة

 المعرفلةك إدارة لعمليلات والتطلوير والمتابعلة والرقابلة المعرفلة إدارة عمليلات تنظلي  مهامها ضمن من يكون بحيد الجامعةك التنظيمي إلدارة

 و لدات وإنشلاء ةكالمعرفل وتطلوير لبنلاء مسلتقبلية خطلط وضلع عللى المعرفيةك وقادر أدوار  أداء على وقادر مؤهل معرفة مدير فيها ويعين

 .واكتسابها المعرفة تبادل على العاملين لتشجيع المعرفة إدارة دائرة تتبع بحيد الجامعة من أفرع فرع كل في بحثية

 "إطار عمل إستراتيجي: اص عوا الكثير بمعرفة شركاتكم" بع وان(  (Krogh,etal, 2001دراسة -

 كيلف هلو ال لناعة فلي العاليلة العوائلد وتحقيلق للميلزة التنافسلية اللرئيس الموتلا  سيكون المعرفي االقت اد ظل في أن  الدراسة هل  استنتجت

أربلع  إللى الدراسلة وأشلارت .المحتمللة اإلبلداعات تعزيلز هلو المعرفلة ابتكلار عمليلة ملن وأن الهلدف المعرفلةك ابتكلار المنظملات تسلتطيع

 اإلبلداعك لتحسلين المنظملة مجلاالت بلين نشلر المعرفلة تؤكلد التلي الرفلع إسلتراتيجية :هلي اإلبلداع تعزيلز فلي تسله  للمعرفلة اسلتراتيجيات

ابتكلار  تؤكلد التلي الوحلص وإسلتراتيجية مسلتقبالحك اإلبلداع لتعزيلز األقسلام ملن الجديلدة معرفلةتحلول ال تؤكلد التلي التخ  لية واإلسلتراتيجية

 .الحالية المعرفة خالل من والعملية المنتا ابتكار إبداعات تؤكد التي التوسع وإستراتيجية الجلريك والمنتا العملية إلبداع الجديدة المعرفة

 "خصائص مجتمعات المعرفة من خالل حقائب عمل ل ظريات وممارسات المعلمينتحليل " بع وان(  (Graig, 2007دراسة -

اسلتخدمت الدراسلة الملنها . هدفت الدراسة إلى تحليل خ ائص مجتمعلات المعرفلة ملن خلالل  قائل  عملل لنظريلات وممارسلات المعلملين  

تجربلة المعلمللين أينلاء تطلوير  قائل  العملل الخايلة بهلل   الويلوي التحليلليك وكانلت أدواتهلا المقابللة الورديللة والجماعيلةك وهلدفت إللى تحليلل

عرضت الدراسة ق ص مختلوة لتجارب المعلمين الوردية والجماعية في محاولة إنشاء مجتمعلات المعرفلة . كثساا إلنشاء مجتمعات المعرفة

ائا تحليلل المقلابالت الورديلة والجماعيلة ملع وأشلارت نتل. الخاية به ك باالعتماد على  قائ  العمل التي ت  تجميعهلا وت لميمها ملن المعلملين

المعلمين أن تطوير مجتمعات المعرفة ديناميكي بين المعلمينك وهو مؤشر جيد عللى وجلود أسلاا نلاج  إلنشلاء مجتملع معرفلة مشلترك يبنلى 

وريلقك العملل بلرو  نشلاط ال: وعرضلت الدراسلة خمسلة أسلس للنجلا  كانلت متلوفرة بلين المدرسلينك وهلي. على أساا تجربة  قائل  العملل

 .الوريقك المساهمة الوردية والجماعية والمهنيةك القدرة على ت نيف المادة العلميةك والتطوير المستمر

 "العوامل المؤثرة على تبادل المعرفة في سلوك المشاركين في التعليم الفتراضي"بع وان  ( (Chen, 2009دراسة -

هدفت الدراسة إلى تحديد العواملل الملؤيرة عللى تبلادل المعرفلة ملن وجهلة نظلر مجموعلة ملن طلبلة الماجسلتيرك وقاملت الدراسلة بعملل مسل  

ارتبلاط الشلبكات المجتمعيلة واتجلا  : ميداني لطالب الجامعات وطلبة الماجسلتير فلي إدارة األعملالك و لل  باختبلار علدد ملن الورضلياتك منهلا

دل المعرفللةك اعتقللادات المعلمللين عللن قللدراته   للول القللدرة علللى المشللاركة فللي إنتللاج المعرفللة ب للورة إلكترونيللةك والمعللايير المتعلمللين لتبللا

وأشلارت النتلائا إللى أن االتجاهلات . الموضوعية اللاتية المتعلقة ببنية تبادل المعرفةك والتي تؤدي إلى سلوك فعال فلي بيئلة اللتعل  االفتراضلية
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وعية اللاتيةك والوي  اللاتيك وشبكة العالقلات االجتماعيلة مؤشلرات جيلدة عللى تقاسل  المعرفلة والمشلاركة فلي بنائهلاك وهللا والمعايير الموض

 .بدور  مرتبط بسلوك تبادل المعرفة وإنتاجها

 :تعقيب على الدراسات السابقة

بعد االستعرا  السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية تويل البا د إلى أن موضوع إدارة المعرفة وتطبيقها في المؤسسلات المختلولة   

ك وتناوللت دراسلات أخلر  الحلد عللى تطبيلق (6656)ك ودراسلة علودة (6656)قد  ظي باهتمام علدد ملن البلا ثينك مثلل دراسلة الشلهراني 

 ,Graigك كمللا تناولللت الدراسللات تحليللل خ للائص مجتمعللات المعرفللةك مثللل دراسللة ((Krogh,etal, 2001مثللل دراسللة إدارة المعرفللةك 

وقلد اسلتواد البا لد ملن هلل  الدراسلات فلي تعلرف . تبلادل المعرفلة العوامل الملؤيرة عللى ((Chen, 2009ك في  ين تناولت دراسة ((2007

ئية فلي تحليلل نتائجهلاك وكلللل  فلي بنلاء بنلود االسلتبانة ومجاالتهلا وفقراتهلاك كملا اسلتواد مللن مجلاالت الدراسلة ومتغيراتهلا واألسلالي  اإل  لا

ولعلل . النتائا والتوييات والمقتر ات التي خرجت بها هل  الدراساتك فقد أسهمت تل  الدراسات بإيراء هل  الدراسلة بلالخبرات اللواردة فيهلا

ع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسلبل تطويرهلا كملا يراهلا األكلاديميون فلي جلامعتي الخليلل أه  ما يميز هل  الدراسة أنها عنيت بمعرفة واق

والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر من يؤيرون ويتثيرون بالعملية التعليميةك  يد ل  يت  تنلاول هللا الموضلوع بهلل  ال لورة 

إللى توردهلا فلي بحلد واقلع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل تطويرهلا كملا يراهلا إضلافة  -على  د عل  البا لد  -في الدراسات السابقة

 أو األكاديميون في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر من يؤيرون ويتثيرون بالعملية التعليمية مما يلؤير سللباح 

 .ة واستخدمها االستخدام األمثل وتحويز الطلبة على اإلبداع واالبتكارإيجاباح على المسيرة التعليمية من خالل توظيف المعرف

  :م هج الدراسة

ك واستخدم البا د في إنجازهلا الملنها الويلوي التحليلليب باعتبلار  الملنها الللي 6655أجريت هل  الدراسة خالل شهر تشرين ياني من العام 

 . يقوم بويف الظاهرة ودراستها وجمع البيانات والمعلومات الدقيقةك ولمالءمت  لمثل هلا النوع من الدراسات

  :مجتمع الدراسة

 .اسة من جميع األكاديميين العاملين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليليتكون مجتمع الدر

  :عي ة الدراسة

 قام البا د بتوزيع أداة الدراسة عللى عينلة ملن األكلاديميين فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي محافظلة الخليللك وبلل  علدد االسلتبانات

 . يبين توزيع أفراد عينة الدراسة( 5)ةك والجدول استبان( 06)المستردة من الميدان 
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 توزيع أفراد عي ة الدراسة حسب متغيرات الدراسة(: 0)جدول

 المتغيرات   الرق 

 

 النسبة العدد

 المئوية 

 %96.3 10  كر الجنس 5

 %9.2 0 أنثى

 %05.3 35 ماجستير المؤهل العلمي 6

 %35.2 64 دكتورا 

3 

 

 

 األكاديميةالرتبة 

 %24.6 40 محاضر

 %56.9 5 أستا  مساعد

 %56.9 5 أستا  مشارك

 %6 6 أستا  دكتور

 

4 

 

 سنوات الخدمة

 %59.3 56 سنوات 1أقل من 

 %41.6 65 سنوات 56أقل من  -1من 

 %31.1 66 سنة 51أقل من  -56من 

 %6 6 سنة فثكثر 51من 

 

1 

 

 

 العمر

 %9.0 0 عاما 36أقل من 

 %41.3 65 عاما 46أقل من  -36من 

 %9.0 0 عاما 16أقل من  -46من 

 %31.1 66 عاما فثكثر 16من 

0  

 الجامعة

 %15.0 36 جامعة الخليل

 %45.4 36 جامعة القدا الموتو ة

 

   :أداة الدراسة

واقع إدارة المعرفة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل تطويرهلا كملا يراهلا األكلاديميون فلي جلامعتي الخليلل والقلدا "قام البا د بإعداد استبانة لقياا  

 :ك باالستناد إلى األدب التربوي والدراسات السابقةك وقد تكونت االستبانة بمجملها من يالية أقسام"الموتو ة في محافظة الخليل

الجلنسك والمؤهلل العلمليك والرتبلة : )ة هيئة التدريس اللي يقوم بتعبئة االسلتبانةك وهلي/ويشتمل على البيانات األولية عن عضو :ولالقسم األ

 (.األكاديميةك وسنوات الخدمة في الجامعةك والعمرك  والجامعة

ويقيس واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كملا يراهلا األكلاديميون فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي  :القسم الثاني

فقرة تناولت فرضيات الدراسة واإلجابة عن أسئلتهاك وقد كانت إجابة هل  الوقلرات ( 06)محافظة الخليلك ويتكون من أربعة مجاالت رئيسية و

 (.فقك غير متثكدك ال أوافقك ال أوافق بشدةح أوافق بشدةحك أوا)
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 .محاور الدراسة الرئيسة(: 0)جدول

 عدد الوقرات المحور الرق 

 : واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرهاك ويتكون من  أربعة مجاالت

 9 .مستو  إدراك موهوم إدارة المعرفة 5

 66 .واقع تطبيق إدارة المعرفة 6

 53 .معوقات تطبيق إدارة المعرفة 3

 55 .سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة 4

 06 المجموع

   :صدق األداة

يعبر يدا األداة عن مد  يال ية األداة المستخدمة لقياا ما وضعت لقياسل ك وقلد قلام البا لد بعلر  االسلتبانة عللى علدد ملن المخت لين 

ملن  مللة شلهادات اللدكتورا  والماجسلتيرك وقلد تل  تعلديل فقلرات االسلتبانة وفلق المال ظلات و وي الخبرة في عدد من الجامعلات الولسلطينية 

 .فقرة( 06)والتعديالت المقتر ةك وأعيد يياغة االستبانة بشكلها النهائي وفقاح للل  لي  ب  عدد فقرات االستبانة بشكلها النهائي 

  :ثبات األداة

ك و لل  ((Cronbach' alphaللتحقق من يبات أداة القياا ت  فحص االتساا الداخلي والثبات لوقلرات االسلتبانة بحسلاب معاملل كرونبلاخ ألولا 

 (.3)وفق الجدول 

 .نباخ ألفاومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها حسب معامالت الثبات كروبواقع إدارة المعرفة معامالت الثبات ألداة الدراسة الخاصة (: 3)جدول

 قيمة ألوا عدد الوقرات مجاالت الدراسة

 6.416 9 .مستو  إدراك  موهوم إدارة المعرفة

 6.934 66 .واقع تطبيق إدارة المعرفة

 6.913 53 .معوقات تطبيق إدارة المعرفة

 6.955 55 .سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة

 6.911 06 الدرجة الكلية
 

وقلد (. 6.955)ك (6.6416)يتبلين أن معلامالت يبلات أداة الدراسلة فلي كلل مجلاالت الدراسلة تراو لت بلين ( 3)من خالل النظر إلى جلدول   

  ل مجال سبل تطبيق إدارة المعرفة على أعلى معامل يبات في  ين   ل مجال مستو  إدراك المعرفة عللى أدنلى معاملل يبلاتك وأخيلراح 

 .ك مما يشير إلى دقة أداة القياا(6.911)الدرجة الكلية بلغت قيمة ألوا على 

  :إجراءات الدراسة

بعللد التثكللد مللن يللدا ويبللات أداة الدراسللةك وتحديللد العينللة تمللت الموافقللة علللى إجللراء مثللل هللل  الدراسللةك والسللما  بتوزيللع االسللتبانة علللى 

( 06)اسلتبانةك اسلترد منهلا ( 566)محافظلة الخليللك  يلد تل  توزيلع األكاديميين المتورغين في جامعتي القلدا الموتو لة وجامعلة الخليلل فلي 

 .استبانة
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  :المعالجة اإلحصائية

أي بعد جمع بيانات الدراسة قام البا د بمراجعتهاب و لل  تمهيلدا إلدخالهلا للحاسل ك وقلد تل  إدخالهلا للحاسل ك و لل  بإعطائهلا أرقاملا معينلةك 

يلال  ك واإلجابة غير متثكد أربع درجاتك واإلجابة أوافق خمس درجاتأعطيت اإلجابة أوافق بشدة بتحويل اإلجابات اللوظية إلى رقمية  يد 

و ل  في جميلع فقلرات الدراسلةك وبللل  أيلبحت االسلتبانة . درجة وا دةواإلجابة ال أوافق بشدة  درجتينكك واإلجابة بدرجة ال أوافق درجات

. لي  من وجهة نظر العاملين في مديريات التربيلة والتعللي  فلي محافظلة الخليلل باالتجلا  الموجل تقيس الشوافية اإلدارية في وزارة التربية والتع

وتحليلل التبلاين األ لادي ( ت)وقد تمت المعالجة اإل  ائية للبيانات باستخراج األعدادك المتوسطات الحسابية واالنحرافلات المعياريلة واختبلار

one way ANOVA اك و ل  باستخدام برناما الرزم اإل  ائية للعلوم االجتماعية ومعادلة الثبات كرونباخ ألوSPSS)). 

 :نتائج الدراسة وم اقشتها وتفسيرها والتوصيات

قهلا يتناول هلا المبحد عرضاح للنتائا التي تويل إليها البا د من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة  ول واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبي  

 وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليللك وفقلاح لتسلاؤالت الدراسلة وفرضلياتهاك ويمكلن

 :كما يلي( االستبانة)توسير قيمة المتوسط الحسابي للعبارات أو المتوسط العام للعبارات في أداة الدراسة 

 .دللة المتوسط الحسابي(: 4)جدول

 الداللة المتوسط الحسابي

 منخوض جداح  5.66-5.56

 منخوض 5.55-6.05

 متوسط 6.06-3.46

 مرتوع 3.43-4.63

 مرتوع جداح  4.64-1.66
 

 :وفي ضوء معالجة بيانات الدراسة إ  ائيا تويل البا د للنتائا التالية  

ما واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة فةي : السؤال الرئيس

 محافظة الخليل؟

ة واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في المتوسطات الحسابية والنحرافات المعياري(: 5)جدول

 .جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في محافظة الخليل حسب مجالت الدراسة

المتوسلللللللللللللللللللللللط  مجاالت الدراسة

 الحسابي

االنحللللللللللللللللللراف 

 المعياري

 الدرجـــــة

 مرتوع 6.651 4.60 مستو  إدراك  موهوم إدارة المعرفة

 متوسط 6.060 3.31 واقع تطبيق إدارة المعرفة

 متوسط 6.940 3.63 معوقات تطبيق إدارة المعرفة

 مرتوع 6.512 3.04 سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة

 مرتوع 6.162 3.16 تطبيق إدارة المعرفة على الدرجة الكلية
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ومن وجهة نظر أفراد عينة الدراسة أن واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها ملن وجهلة نظلر ( 1)يتض  من الجدول       

وانحلراف ( 3.16)األكاديميين العاملين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل كانت مرتوعة بشكل علام بمتوسلط  سلابي 

( 4.60)وقللد جللاءت أعلللى مجللاالت إدارة المعرفللة فللي مجللال مسللتو  إدراك موهللوم إدارة المعرفللة بمتوسللط  سللابي ك (6.162)معيللاري 

ك تلال  (6.521)وانحلراف معيلاري ( 3.04)ك تال  مجال سبل تطلوير تطبيلق إدارة المعرفلة بمتوسلط  سلابي (6.651)وانحراف معياري 

ك وأخيللراح مجللال معوقللات تطبيللق إدارة المعرفللة (6.060)وانحللراف معيللاري ( 3.31)مجلال واقللع تطبيللق إدارة المعرفللة بمتوسللط  سللابي 

 (. 6.940)وانحراف معياري ( 3.63)بمتوسط  سابي 

 

 ما مستو  إدراك موهوم إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين؟( 5ا

والنحرافات المعيارية لمستوى إدراك مفهوم إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في المتوسطات الحسابية (: 6)لجدو

 .محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين حسب األهمية

المتوسلللللللط  فقرات الدراسة

 الحسابي

االنحللللللللللراف 

 المعياري

 الدرجـــــة

فة
ر
مع
 ال
رة
دا
 إ
وم
وه
 م
ك
را
إد
  
تو
س
م

 

 مرتوع جدا 6.425 4.02 .وتبادلها بكواءة أمر مه استثمار المعلومات 

 مرتوع جدا 6.163 4.15 .إدراك المعرفة سمة لإلدارة الحديثة

 مرتوع 6.266 4.63 .تطبيق إدارة المعرفة للجامعة اإلستراتيجية تعزز الخطة

 مرتوع 6.266 4.63 .اإلنتاجية زيادة في وأيرها تبادل المعلومات أهمية التنظيمية الثقافة ترسخ

 مرتوع 6.569 3.90 .يسه  التعل  اللاتي في تطوير القدرات المعرفية والبحد عن أفكار إبداعية

 مرتوع 6.212 3.52 .تشكل إدارة المعرفة بالنسبة إلدارة الجامعة يروة  قيقية

 مرتوع 6.125 3.53 .تولي الجامعة أهمية لتسهيل عملية الويول للمعلومات

التغييللر والتحلول نحللو إدارة المعرفللة مللن خلالل اإلقبللال علللى المشللاركة يلت  قبللول 

 .وتبادل المعرفة
 مرتوع 6.125 3.53

 مرتوع 6.292 3.22 .تعتمد الجامعة على الخبرات السابقة دون الحاجة للبدء من ال ور

ك يتبلين أن مسلتو  إدراك موهلوم إدارة المعرفللة ملن وجهلة نظلر األكللاديميين فلي جلامعتي الخليلل والقللدا (0)ملن خلالل النظلر إللى جللدول    

إدراك المعرفلة سلمة اسلتثمار المعلوملات وتبادلهلا بكولاءة أملر مهل ك وأن الموتو ة في محافظة الخليل كلان مرتوعلاحك  يلد أكلد األكلاديميون أن 

 :لحديثةك كما أنه  أكدوا الوقرات اآلتية والتي جاءت بدرجة مرتوعةلإلدارة ا

 .تطبيق إدارة المعرفة للجامعة اإلستراتيجية تعزز الخطة -

 .اإلنتاجية زيادة في وأيرها تبادل المعلومات أهمية التنظيمية الثقافة ترسخ -

 .إبداعيةيسه  التعل  اللاتي في تطوير القدرات المعرفية والبحد عن أفكار  -

 .تشكل إدارة المعرفة بالنسبة إلدارة الجامعة يروة  قيقية -

 .تولي الجامعة أهمية لتسهيل عملية الويول للمعلومات -
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 .يت  قبول التغيير والتحول نحو إدارة المعرفة من خالل اإلقبال على المشاركة وتبادل المعرفة -

 .لبدء من ال ورتعتمد الجامعة على الخبرات السابقة دون الحاجة ل -

 ما واقع إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين؟( 6ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لواقع تطبيق إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في محافظة (: 7)لجدو

 .األكاديميين حسب األهميةالخليل من وجهة نظر 

المتوسلللللللللللللط  فقرات الدراسة

 الحسابي

االنحللللللللللراف 

 المعياري

 الدرجـــــة

فة
ر
مع
 ال
رة
دا
 إ
ق
بي
ط
 ت
ع
اق
و

 

 مرتوع 6.125 3.53 .يت  تنظي  وتخزين البيانات والمعلومات المتوفرة

 مرتوع 6.125 3.53 .يت  تنظي  المعرفة بحيد تسه  في  ل المشكالت التي تواجهها

 مرتوع 6.061 3.24 .تقوم الجامعة بريد المعرفة المتا ة والمتجددة من م ادرها المختلوة

 مرتوع 6.061 3.24 .تستخدم قواعد البيانات للويول إلى المعرفة الالزمة بسرعة

 مرتوع 6.061 3.24 .تستخدم تكنولوجيا المعلومات لمعالجة األيول المعرفية بواعلية

 مرتوع 6.032 3.26 .السترجاع المعرفة المخزونة لديها يوجد تعليمات واضحة

 مرتوع 6.061 3.04 .يت  تطوير دور وسائل اإلعالم في نقل المعرفة

 مرتوع 6.009 3.14 .تستخدم الجامعة اإلدارة االلكترونية في نشر وتداول المعلومات

 مرتوع 6.025 3.15 .يت  ت نيف و و  المعرفة ب ورة يسهل الويول إليها

تحرص الجامعلة عللى تعزيلز تطبيقلات إدارة المعرفلة ملن خلالل النشلاطات 

 .العلمية وإيدار المجالت والمنشورات لنشر المعرفة
 متوسط 5.53 3.31

 متوسط 6.921 3.61 .تتمثل سياسات الجامعة بدع  البحد العلمي والبا ثين

العلاملون والخبلراء فلي يت  تدوين اآلراء والخبرات والتجارب التي يقوم بها 

 .قواعد المعرفة كثنظمة خبيرة
 متوسط 6.996 3.61

 متوسط 5.60 3.59 .تقوم الجامعة بإيجاد مناخ داع  لتبادل المعرفة في األفكار بين األفراد

يلت  تشللجيع عمليللة تبللادل المعرفللة بللين العللاملين فللي الجامعللة لتبللادل األفكللار 

 .والتطويريةورفع قدراته  اإلبداعية 
 متوسط 5.65 3.56

 متوسط 6.949 3.56 .يتوفر لد  الجامعة أنظمة خاية لنقل وتشارك المعرفة بين العاملين

 متوسط 5.60 3.69 .تدع  الجامعة األفكار اإلبداعية لتنمية الميزة التنافسية للجامعة

 متوسط 5.52 3.66 .يت  تحديد الوجوات  ات العالقة بالمعرفة

 متوسط 5.65 6.90 .عقد اجتماعات دورية داخلية لتبادل المعرفةيت  

 متوسط 5.63 6.02 .يت  تحويز التنافس اإليجابي بين العاملين

 متوسط 5.56 6.02 .توفر الجامعة ميزانية مناسبة لدع  مشاريع إدارة المعرفة

ك يتبين أن واقع تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظلر األكلاديميين فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي (2)من خالل النظر إلى جدول    

 :محافظة الخليل كان مرتوعاح في الوقرات اآلتية

 .يت  تنظي  وتخزين البيانات والمعلومات المتوفرة -

 .يت  تنظي  المعرفة بحيد تسه  في  ل المشكالت التي تواجهها -
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 .تقوم الجامعة بريد المعرفة المتا ة والمتجددة من م ادرها المختلوة -

 .تستخدم قواعد البيانات للويول إلى المعرفة الالزمة بسرعة -

 .تستخدم تكنولوجيا المعلومات لمعالجة األيول المعرفية بواعلية -

 .تعليمات واضحة السترجاع المعرفة المخزونة لديهايوجد  -

 .يت  تطوير دور وسائل اإلعالم في نقل المعرفة  -

 .تستخدم الجامعة اإلدارة االلكترونية في نشر وتداول المعلومات -

 .يت  ت نيف و و  المعرفة ب ورة يسهل الويول إليها -

 :ات اآلتيةفي الوقر في  ين أن تطبيق إدارة المعرفة جاء متوسطاح 

 .تحرص الجامعة على تعزيز تطبيقات إدارة المعرفة من خالل النشاطات العلمية وإيدار المجالت والمنشورات لنشر المعرفة -

 .تتمثل سياسات الجامعة بدع  البحد العلمي والبا ثين -

 .عرفة كثنظمة خبيرةيت  تدوين اآلراء والخبرات والتجارب التي يقوم بها العاملون والخبراء في قواعد الم -

 .تقوم الجامعة بإيجاد مناخ داع  لتبادل المعرفة في األفكار بين األفراد -

 .يت  تشجيع عملية تبادل المعرفة بين العاملين في الجامعة لتبادل األفكار ورفع قدراته  اإلبداعية والتطويرية -

 .لينيتوفر لد  الجامعة أنظمة خاية لنقل وتشارك المعرفة بين العام -

 .تدع  الجامعة األفكار اإلبداعية لتنمية الميزة التنافسية للجامعة -

 .يت  تحديد الوجوات  ات العالقة بالمعرفة -

 .يت  عقد اجتماعات دورية داخلية لتبادل المعرفة -

 .يت  تحويز التنافس اإليجابي بين العاملين -

 .رفةتوفر الجامعة ميزانية مناسبة لدع  مشاريع إدارة المع -

 .ما معيقات تطبيق إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين؟( 3ا

 

 

 

 



ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 21 

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS)  

 
 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمعيقات تطبيق إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في محافظة (: 8)جدول

 نظر األكاديميين حسب األهميةالخليل من وجهة 

المتوسلللللللللللللط  فقرات الدراسة

 الحسابي

االنحللللراف 

 المعياري

 الدرجـــــة

فة
ر
مع
 ال
رة
دا
 إ
ق
بي
ط
 ت
ت
قا
عي
م

 

 مرتوع 6.954 3.52 .المركزية الزائدة

 مرتوع 5.61 3.45 .اإلجراءات اإلدارية المعقدة

 متوسط 5.62 3.45 .انخوا  مستو  مشاركة العاملين في ينع القرار

 متوسط 5.34 3.35 (.إبداعات/مهارات/خبرات)ضعف التوييق للمعارف الضمنية 

 متوسط 5.62 3.31 .ضعف االستوادة من التقنيات المتوفرة

 متوسط 5.56 3.59 .شيوع يقافة ا تكار المعرفة

 متوسط 5.60 3.59 .ضعف التنسيق بين إدارات الجامعة

 متوسط 5.60 3.59 .إدارة المعرفةندرة األفراد المخت ين في 

 متوسط 5.39 3.56 . تجاهل أفكار اآلخرين

 متوسط 5.59 3.56 .ضعف االستوادة مما هو متا  من معارف وخبرات

 متوسط 5.69 3.63 .مقاومة التغيير

 متوسط 5.56 6.96 .نكران الجميل والخوف من الوشل

 متوسط 5.56 6.26 .وجود ال راعات التنظيمية السلبية

ك يتبللين أن معيقللات تطبيللق إدارة المعرفللة األكثلر بللروزاح مللن وجهللة نظللر األكللاديميين فللي جللامعتي الخليللل (5)ملن خللالل النظللر إلللى جللدول    

 (.المركزية الزائدةك واإلجراءات اإلدارية المعقدة: )والقدا الموتو ة في محافظة الخليلك هي

وقد جاءت بعض المعيقات التي تعيق تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة وبدرجة متوسطة  

 :كاآلتي

 .انخوا  مستو  مشاركة العاملين في ينع القرار -

 (.إبداعات/ مهارات/ خبرات)ضعف التوييق للمعارف الضمنية  -

 .التقنيات المتوفرةضعف االستوادة من  -

 .شيوع يقافة ا تكار المعرفة -

 .ضعف التنسيق بين إدارات الجامعة -

 .ندرة األفراد المخت ين في إدارة المعرفة -

 . تجاهل أفكار اآلخرين -

 .ضعف االستوادة مما هو متا  من معارف وخبرات -

 .مقاومة التغيير -

 .نكران الجميل والخوف من الوشل -
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 .ات التنظيمية السلبيةوجود ال راع -

 ما سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين؟( 4ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لسبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في (: 9)لجدو

 .محافظة الخليل من وجهة نظر األكاديميين حسب األهمية

المتوسللللللللللللللللللط  فقرات الدراسة  

 الحسابي

االنحلللللللللراف 

 المعياري

 الدرجـــــة

فة
ر
مع
 ال
رة
دا
 إ
ق
بي
ط
 ت
ر
وي
ط
 ت
ل
سب

 

 مرتوع جدا 6.091 4.36 .توفير وسائل التعل  اإللكتروني

 مرتوع 6.266 3.90 .توفير الحرية األكاديمية المنضبطة

 مرتوع 6.053 3.52 .االستوادة من تجارب المؤسسات والجهات الممايلة في إدارة المعرفة

 مرتوع 6.960 3.53 .تبني الجامعة لموهوم إدارة المعرفة

 مرتوع 6.960 3.53 .تعزيز الجان  المعرفي في تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

 مرتوع 5.63 3.56 .اإلستراتيجيةإدارج إدارة المعرفة في الخطط التنويلية للخطة 

 مرتوع 5.63 3.56 .توفير موارد مالية كافية لدع  براما إدارة المعرفة

 مرتوع 6.904 3.26 .استقطاب الموارد البشرية المؤهلة في مجال إدارة المعرفة

 مرتوع 6.955 3.05 .توفير التقنيات الحديثة

 مرتوع 6.955 3.05 .نشر يقافة إدارة المعرفة

 مرتوع 5.56 3.15 .تعزيز القدرة على إنتاج المعرفة في الجامعة

 مرتوع 6.952 3.15 .إيجاد نظام تحويز فعال

 مرتوع 5.66 3.45 .االستوادة من الكواءات العلمية في تعزيز تطبيقات إدارة المعرفة

 متوسط 5.65 3.35 .عقد الدورات التخ  ية في مجال إدارة المعرفة

 متوسط 5.65 3.35 .الندوات والمؤتمرات وورش العمل في مجال إدارة المعرفة عقد

 متوسط 5.65 3.35 .تطوير نظ  المعلومات وقواعد البيانات

 متوسط 5.55 3.61 .تشجيع المنافسة على تحقيق اإلبداع لد  العاملين في الجامعة

 متوسط 5.61 3.50 .العاملينتطوير بيئة العمل بما يتي  المشاركة والتواعل بين 
    

ك يتبين أن سبل تطلوير تطبيلق إدارة المعرفلة األكثلر بلروزاح ملن وجهلة نظلر األكلاديميين فلي جلامعتي الخليلل (9)من خالل النظر إلى جدول   

 :والقدا الموتو ة في محافظة الخليل هي

 .توفير وسائل التعل  اإللكتروني -

 .المنضبطةتوفير الحرية األكاديمية  -

 .االستوادة من تجارب المؤسسات والجهات الممايلة في إدارة المعرفة -

 .تبني الجامعة لموهوم إدارة المعرفة -

 .تعزيز الجان  المعرفي في تطبيقات اإلدارة اإللكترونية -

 .إدارج إدارة المعرفة في الخطط التنويلية للخطة اإلستراتيجية -

 .لدع  براما إدارة المعرفةتوفير موارد مالية كافية  -
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 .استقطاب الموارد البشرية المؤهلة في مجال إدارة المعرفة -

 .توفير التقنيات الحديثة -

 .نشر يقافة إدارة المعرفة -

 .تعزيز القدرة على إنتاج المعرفة في الجامعة -

 .إيجاد نظام تحويز فعال -

 .دارة المعرفةاالستوادة من الكواءات العلمية في تعزيز تطبيقات إ -

 :في  ين جاءت بعض فقرات سبل تطوير إدارة المعرفة بدرجة متوسطة كما يلي

 .عقد الدورات التخ  ية في مجال إدارة المعرفة -

 .عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في مجال إدارة المعرفة -

 .تطوير نظ  المعلومات وقواعد البيانات -

 .بداع لد  العاملين في الجامعةتشجيع المنافسة على تحقيق اإل -

 .تطوير بيئة العمل بما يتي  المشاركة والتواعل بين العاملين -

 

فلي واقلع إدارة المعرفلة فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة ومعيقلات ( α≤ 0.05)مسلتو  عنلد إ  ائية داللة  ات فروا توجد هل (1ا

الجنسك والمؤهلل العلمليك والرتبلة األكاديميلةك وسلنوات التلدريس فلي الجامعلةك : باختالفتطبيقها وسبل تطويرها من وجهة نظر األكاديميين 

 :والعمرك والجامعة ؟ك ولإلجابة على هلا السؤال من خالل الورضية اآلتية

هلا األكلاديميون في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يرا( α≤ 0.05)مستو  عند إ  ائية داللة  ات فروا توجد ال*

الجللنسك والمؤهللل العلملليك والرتبللة األكاديميللةك وسللنوات التللدريس فللي : فللي جللامعتي الخليللل والقللدا الموتو للة فللي محافظللة الخليللل بللاختالف

ك "ت" الجامعةك والعمرك والجامعةك ولإلجابة عن هل  الورضية فقد ت  استخراج المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلةك ونتلائا اختبلار

 (.52-56)ونتائا اختبار تحليل التباين األ اديك ويبين  ل  الجداول من 
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لدللة الفروق في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي " ت"نتائج اختبار (: 02)لجدو

 .الج ستبعا لمتغير " الخليل والقدس المفتوحة في محافظة الخليل

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

الداللة  قيمة ت

 اإل  ائية

 11 6.154 3.42 10  كر
-6.506  6.631 

 1 6.661 3.93 0 أنثى

 (. α ≤ 0.05 ) دالة ع د مستوى الدللة *

دالللة إ  لائية فلي واقلع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل يتض  أن نتائا الدراسة أظهلرت وجلود فلروا  ات ( 56)بالنظر إلى جدول 

توعيلهللا مللن وجهللة نظللر األكللاديميين فللي جللامعتي الخليللل والقللدا الموتو للة فللي محافظللة الخليللل تعللز  لمتغيللر الجللنسك  يللد كانللت الداللللة 

ب  في  ل  إلى زيادة عدد اللكور عن اإلنا  فلي ويعزو البا د الس. وهي دالة إ  ائياحك وقد كانت الوروا ل ال  اللكور 6.61>اإل  ائية 

 .عينة الدراسة

لدللة الفروق واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي " ت"نتائج اختبار (: 00)جدول

 .تبعا لمتغير المؤهل العلمي" الخليل والقدس المفتوحة في محافظة الخليل

علميالمؤهل ال المتوسلللللللط  العدد 

 الحسابي

االنحللللللللراف 

 المعياري

درجلللات 

 الحرية

الدالللللللللللللللللللللللة  قيمة ت

 اإل  ائية

 32 6.162 3.01 35 ماجستير
6.099 6.669 

 63 6.446 3.35 64 دكتورا 

 (. α ≤ 0.05 ) دالة ع د مستوى الدللة *

يتض  أن نتائا الدراسة أظهرت وجود فروا  ات داللة إ  ائية في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقهلا وسلبل ( 55)بالنظر إلى جدول     

 توعيلها من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل تعز  لمتغيلر المؤهلل العلمليك  يلد كانلت الدالللة

ويعلزو البا لد السلب  فلي  لل  إللى زيلادة . وهي دالة إ  ائياحك وقد كانت الوروا ل ال  األكاديميين من  ملة الماجسلتير 6.61>ئية اإل  ا

 .عدد األكاديميين من  ملة الماجستير عن  ملة الدكتورا  في العينة الدراسية
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اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدللة الفروق لدللة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ونتائج (: 00)لجدو

الفروق في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في محافظة 

 .الرتبة األكاديمية: تبعا لمتغير" الخليل

الرتبلللللللللللة  المجاالت

 األكاديمية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارية

م در 

 التباين

مجملللللوع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسللللللط 

 المربعات

قيملللللة ف 

المحسللللللو

 بة

الداللللللللللللللة 
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ل
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ها
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 ت
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6.243 
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لللل
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أ
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 5 3.51 6.521 

ك
ر
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ا 
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5 3.61 6.66 

ت
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ل
خ
دا

 

 
54.654 19 

6.645 

  
تا
لللل
لللل
لللل
سللل
أ

ر
تو
دك

 6  - -

ع
مو
ج
لم
ا

 

06 3.16 6.162 

ع
مو
ج
لم
  ا

51.265 

 

05 

إ  لائية فلي واقلع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا يتضل  أن نتلائا الدراسلة أظهلرت علدم وجلود فلروا  ات دالللة ( 56)بالنظر إلى جلدول 

ت وسبل توعيلها من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل تعز  لمتغير الرتبة األكاديميلةك  يلد كانل

عليملات واإلجلراءات السلائدة فلي جلامعتي الخليلل ويعزو البا د السب  في  لل  إللى أن الت. وهي غير دالة إ  ائياح  6.61<الداللة اإل  ائية 

 .والقدا الموتو ة تطبق على الجميع بالمستو  نوس  وبغض النظر إلى الرتبة األكاديمية
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المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدللة الفروق لدللة (: 03)لجدو

الفروق في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في محافظة 

 .س وات الخدمة في الجامعة: تبعا لمتغير"الخليل

المجلللللاال

 ت

سلللللنوات 

 العدد الخدمة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارية
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ت 

 الحرية

متوسللللللط 

 المربعات

قيمللللللة ف 

 المحسوبة

الدالللللللللللللللة 

 اإل  ائية
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ع
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05 

 

يتض  أن نتائا الدراسة أظهرت وجود فلروا  ات دالللة إ  لائية فلي واقلع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل ( 53)بالنظر إلى جدول  

توعيلها من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل تعز  لمتغيلر سلنوات الخدملةك  يلد كانلت الدالللة 

 (:54)كما في الجدول ( LSD)وهي دالة إ  ائياحك ولمعرفة م در الوروا فقد ت  استخراج اختبار  6.61>اإل  ائية 

لدللة الفروق في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في ( LSD)اختبار (: 04)جدول

 .حسب س وات الخدمة" جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في محافظة الخليل

 1أقل من  العمر

 سنوات

 56أقل من  -1من 

 سنوات

 51أقل من  -56من 

 سنة

سنة  51من 

 فثكثر

- -  6.43254*-  سنوات 1أقل من 

 56أقل من  -1من 

 سنوات

*6.43254 - - - -

 51أقل من  -56من 

 سنة

 - - - -

- - - -  سنة فثكثر 51من 
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 -1ملن )وملا بلين ملن كانلت خلدمته  ( سلنوات 1أقل من )يتبين وجود فروا ما بين األكاديميين اللين كانت خدمته  ( 54)بالنظر إلى جدول   

 (. 6.43254)بوارا ( سنوات 1أقل من )ول ال  من كانت خدمته  ( سنوات 56أقل من 

اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في واقع إدارة المعرفة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ونتائج (: 05)جدول

 .العمر: تبعا لمتغير" ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي الخليل والقدس المفتوحة في محافظة الخليل

 العمر المجاالت
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارية

م در 

 التباين

مجموع 
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05 

 

 

يتض  أن نتائا الدراسة أظهرت وجود فروا  ات داللة إ  ائية في واقع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل ( 51)بالنظر إلى جدول  

وهلي  6.61>توعيلها من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة تعلز  لمتغيلر العملرك  يلد كانلت الدالللة اإل  لائية 

 (:50)كما في الجدول ( LSD)ولمعرفة م در الوروا فقد ت  استخراج اختبار  دالة إ  ائياحك

لدللة الفروق في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي ( LSD)اختبار (: 06)جدول

 .حسب العمر" الخليل والقدس المفتوحة في محافظة الخليل

 36أقل من  العمر

 عاما

أقل  46-36من 

 عاما

 16أقل من -46من 

 عاما

 عاما فثكثر 16من 

- - - -  عاما 36أقل من 

 6.10931*- 6.01525*-- -  أقل عاما 46-36من 

- -  6.01525*-  16أقل من -46من 

- -  6.10931*-  عاما فثكثر 16من 

وملا بلين ملن كانلت أعملاره  ( عاملا 46أقل من-36من )يتبين وجود فروا ما بين األكاديميين اللين كانت أعماره  ( 50)بالنظر إلى جدول   

كمللا تبللين وجللود فللروا بللين (. 6.01525)بوللارا ( عامللا 16أقللل مللن  -46مللن )ول للال  مللن كانللت أعمللاره  ( عامللا 16أقللل مللن  -46مللن )
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 16)ك ول ال  من كانت أعملاره  (عاما فثكثر 16)وما بين من كانت أعماره  ( عاما 46أقل من -36من )أعماره    األكاديميين اللين كانت

 (.6.10931)بوارا ( عاما فثكثر

لدللة الفروق واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون في جامعتي " ت"نتائج اختبار (: 07)جدول

 .تبعا لمتغير الجامعة" الخليل والقدس المفتوحة في محافظة الخليل

المتوسلللللللط  العدد الجامعة

 الحسابي

االنحللللللللراف 

 المعياري

درجلللات 

 الحرية

الدالللللللللللللللللللللللة  قيمة ت

 اإل  ائية

 35 6.195 3.62 36 الخليل
-4.105  66.66 

 69 6.500 3.25 36 القدا الموتو ة

 (. α ≤ 0.05 ) دالة عند مستو  الداللة *

 

يتض  أن نتائا الدراسة أظهرت وجود فروا  ات داللة إ  ائية فلي واقلع إدارة المعرفلة ومعيقلات تطبيقهلا وسلبل ( 52)بالنظر إلى جدول 

توعيلهلا ملن وجهلة نظلر األكلاديميين فلي جللامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي محافظلة الخليللل تعلز  لمتغيلر الجامعلةك  يلد كانلت الداللللة 

ويعزو البا د السب  في  ل  إللى . وهي دالة إ  ائياحك وقد كانت الوروا ل ال  األكاديميين في جامعة القدا الموتو ة 6.61>اإل  ائية 

االهتمام الكبير من قبل جامعة الخليل بتطبيلق إدارة المعرفلة وتوظيوهلا فلي عمليلة التعللي  واللتعل ك كونهلا جامعلة نظاميلة عللى عكلس جامعلة 

 .تي تعتمد التعل  عن بعدالقدا الموتو ة ال

 :نتائج الدراسة

   :في ضوء تحليل البيانات تويلت الدراسة إلى النتائا اآلتية   

إن واقللع إدارة المعرفللة ومعيقللات تطبيقهللا وسللبل تطويرهللا مللن وجهللة نظللر األكللاديميين العللاملين فللي جللامعتي الخليللل والقللدا الموتو للة فللي  - 

مسلتو  إدراك موهلوم إدارة المعرفلةك سلبل تطلوير تطبيلق : )محافظة الخليل كانت مرتوعة بشكل عامك وقد جاءت مجاالت إدارة المعرفلة تنازليلاح 

 (.لمعرفةك واقع تطبيق إدارة المعرفةإدارة ا

 إن مستو  إدراك موهوم إدارة المعرفة من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل كان مرتوعلاحك  يلد -

 .لحديثةإدراك المعرفة سمة لإلدارة اأن استثمار المعلومات وتبادلها بكواءة أمر مه ك وأن أكد األكاديميون 

إن واقع تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر األكلاديميين فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة فلي محافظلة الخليلل كلان مرتوعلاح فلي الوقلرات  -

 :اآلتية

 .يت  تنظي  وتخزين البيانات والمعلومات المتوفرة* 

 .يت  تنظي  المعرفة بحيد تسه  في  ل المشكالت التي تواجهها *
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 .م الجامعة بريد المعرفة المتا ة والمتجددة من م ادرها المختلوةتقو* 

 .تستخدم قواعد البيانات للويول إلى المعرفة الالزمة بسرعة* 

 .تستخدم تكنولوجيا المعلومات لمعالجة األيول المعرفية بواعلية* 

 .يوجد تعليمات واضحة السترجاع المعرفة المخزونة لديها* 

 .ل اإلعالم في نقل المعرفةيت  تطوير دور وسائ* 

 .تستخدم الجامعة اإلدارة اإللكترونية في نشر وتداول المعلومات* 

 .يت  ت نيف و و  المعرفة ب ورة يسهل الويول إليها* 

 :ل هيإن معيقات تطبيق إدارة المعرفة األكثر بروزاح من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخلي -

 .المركزية الزائدة -

 .اإلجراءات اإلدارية المعقدة -

وقد جاءت بعض المعيقات التي تعيق تطبيق إدارة المعرفة من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة وبدرجلة متوسلطة  

 :كاآلتي

 .انخوا  مستو  مشاركة العاملين في ينع القرار* 

 (.إبداعات/ مهارات/ خبرات)ضعف التوييق للمعارف الضمنية  *

 .ضعف االستوادة من التقنيات المتوفرة* 

 .شيوع يقافة ا تكار المعرفة* 

 .ضعف التنسيق بين إدارات الجامعة *

 .ندرة األفراد المخت ين في إدارة المعرفة* 

 . تجاهل أفكار اآلخرين* 

 .معارف وخبراتضعف االستوادة مما هو متا  من * 

 .مقاومة التغيير* 

 .نكران الجميل والخوف من الوشل* 

 .وجود ال راعات التنظيمية السلبية *

 :إن سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة األكثر بروزاح من وجهة نظر األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل هي -
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 .يتوفير وسائل التعل  اإللكترون* 

 .توفير الحرية األكاديمية المنضبطة* 

 .االستوادة من تجارب المؤسسات والجهات الممايلة في إدارة المعرفة* 

 .تبني الجامعة لموهوم إدارة المعرفة* 

 .تعزيز الجان  المعرفي في تطبيقات اإلدارة اإللكترونية *

 .إدراج إدارة المعرفة في الخطط التنويلية للخطة اإلستراتيجية* 

 .توفير موارد مالية كافية لدع  براما إدارة المعرفة* 

 .استقطاب الموارد البشرية المؤهلة في مجال إدارة المعرفة* 

 .توفير التقنيات الحديثة* 

 .نشر يقافة إدارة المعرفة* 

 .تعزيز القدرة على إنتاج المعرفة في الجامعة* 

 .إيجاد نظام تحويز فعال* 

 .العلمية في تعزيز تطبيقات إدارة المعرفة االستوادة من الكواءات* 

 أظهرت نتائا الدراسة وجود فروا  ات داللة إ  ائية في واقع إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل توعيلها من وجهة نظر األكاديميين فلي -

 .سنوات الخدمةك العمرك الجامعةجامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل تعز  لمتغيرات الجنسك المؤهل العلميك 

أظهللرت نتللائا الدراسللة عللدم وجللود فللروا  ات داللللة إ  للائية فللي واقللع إدارة المعرفللة ومعيقللات تطبيقهللا وسللبل توعيلهللا مللن وجهللة نظللر  -

 .األكاديميين في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليل تعز  لمتغير الرتبة األكاديمية

  :توييات الدراسة

 :في ضوء نتائا الدراسة وأهدافها يويي البا د بما يلي  

 .أن تعمل الجامعة على تعزيز تطبيقات إدارة المعرفة من خالل النشاطات العلمية وإيدار المجالت والمنشورات لنشر المعرفة* 

 .أن تتضمن سياسات الجامعة دع  البحد العلمي والبا ثين* 

 .لتجارب التي يقوم بها العاملون والخبراء في قواعد المعرفة كثنظمة خبيرةأن يت  تدوين اآلراء والخبرات وا* 

 .أن تقوم الجامعة بإيجاد مناخ داع  لتبادل المعرفة في األفكار بين األفراد* 

 .أن يت  تشجيع عملية تبادل المعرفة بين العاملين في الجامعة لتبادل األفكار ورفع قدراته  اإلبداعية والتطويرية* 
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 .ن تقوم الجامعة بعمل أنظمة خاية لنقل وتشارك المعرفة بين العاملينأ* 

 .ضرورة دع  األفكار اإلبداعية لتنمية الميزة التنافسية للجامعة* 

 .يت  تحديد الوجوات  ات العالقة بالمعرفة* 

 .تحويز التنافس اإليجابي بين العاملين* 

 .التخلص من المركزية الزائدة* 

 .اإلجراءات اإلدارية المعقدة العمل على تبسيط* 

 .تعزيز مستو  مشاركة العاملين في ينع القرار* 

 .العمل على االستوادة من التقنيات المتوفرة مع توفير وسائل التعل  اإللكتروني* 

 .توعيل التنسيق بين إدارات الجامعة *

 .استقطاب األفراد المخت ين في إدارة المعرفة* 

 .التنظيمية السلبية وتعزيز ال راعات اإليجابية التي توجر الطاقات اإلبداعيةتقليص ال راعات * 

 .توفير الحرية األكاديمية المنضبطة* 

 .ومن تجارب المؤسسات والجهات الممايلة في إدارة المعرفة الكواءات العلمية في تعزيز تطبيقات إدارة المعرفةاالستوادة من  *

 .تعزيز الجان  المعرفي في تطبيقات اإلدارة اإللكترونية *

 .إدراج إدارة المعرفة في الخطط التنويلية للخطة اإلستراتيجية للجامعة* 

 .توفير موارد مالية كافية لدع  براما إدارة المعرفة* 

 .تعزيز القدرة على إنتاج المعرفة في الجامعة* 
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 :قائمة المراجع والمصادر

 رسلالة )ك "الحكوميلة األردنيلة فلي الجامعلات المبتلد  التلدريس هيئلة عضلو تواجل  التلي المشلكالت(. "5994.)بلدوي علدنان اهي كاإلبلر

 .عمان األردنيةك الجامعة ك(منشورة غير ماجستير

 للتنميلة اللدولي الملؤتمر ك"أفكلار وممارسلات :العلالي التعللي  مؤسسلات فلي المعرفلة إدارة تطبيقلات ("6666.)سلعود إيملان خضليرك أبلو

 .العامةك الريا  معهد اإلدارة :الحكومي القطاع في متميز أداء نحو اإلدارية

واقللع تطبيللق عمليللات إدارة المعرفللة فللي جامعللة القللدا الموتو للة وإجللراءات (. "6656.)األغللاك نايللر جاسللرب وأبللو الخيللرك أ مللد غنللي  

 .06-36ك ص ص (50)ك مجلد(5)ك عدد(اإلنسانيةسلسلة العلوم )مجلة جامعة األق ى ك "تطويرها

ك "المعايلرة اإلداريلة وعالقتهلا بالمولاهي  المتعلملة والمنظملة التنظيملي اللتعل  (."6656. )فلوزي هاشل  العبلاديك هلاديب عادل البغداديك

 .الورااك عمانك األردن مؤسسة

 .والنشرك اإلسكندرية الطباعة لدنيا دار الوفاء  :"التعلي  في المعرفة إدارة(. "6662. )عبد العظي  سالمة  سينك  سينب  سن البيالويك

 .للنشر والتوزيعك عمانك األردن يواء دار ك"المعرفة إدارة في معايرة اتجاهات (."6664.)عواد محمد الزياداتك

 ك(منشلورة غير ماجستير رسالة)ك "التعليمية األمنية المؤسسات تطوير في المعرفة إدارة توظيف(. "6656.)سعيد عبدالعزيز الشهرانيك
 .سعودك الريا  المل  جامعة

 .والتوزيعك عمانك األردن للنشر يواء دار ك"المعرفة إدارة (."6664. )م طوى ربحي عليانك

 الجامعلة ك(منشلورة ماجسلتير غيلر رسلالة) ك"فلي جلامعتي الخليلل والقلدا الموتو لة المعرفلة إدارة واقع(. "6656. )محمد فراا عودةك

 .غزةك فلسطين اإلسالميةك

 اإلداريلة للتنميلة اللدولي المؤتمر والمثمولك الواقع :السعودي العام القطاع في وتطبيقاتها المعرفة إدارة (."6666. )سعيد سال  القحطانيك

 .العامةك الريا  اإلدارة معهد :الحكومي القطاع في متميز أداء نحو

 .فلسطين نابلسك ك(منشورة ماجستير غير رسالة)ك "طلبتها لد  القي  تنمية في الولسطينية الجامعات دور"(. 6665.)جهاد قمحيةك

 .اإلداريةك القاهرة للتنمية العربية المنظمة": المعرفة إدارة" (.6655. )الدين يال  الكبيسيك

ك ص ص (4)ك ع49ك م العامة اإلدارة مجلةوالتحدياتك  الطمو ات :المنظمات وتطوير المعرفة إدارة" (.6666.)خضير عامر الكبيسيك

105-066. 

 .العلمية للنشر والتوزيعك عمانك األردن المعرفة كنوز دار ك"والمعلومات المعرفة إدارة(."6662. )محمود عبد اللطيف مطرك

 .للنشر والتوزيعك عمانك األردن الوراا مؤسسة ":والمواهي  الممارسات المعرفة إدارة(. "6662. )الخلوف إبراهي  الملكاويك

 للنشلر طيبلة ك مؤسسلة"مجتملع المعرفلة فلي المتعلمة للجامعة التنظيميك مدخل والتعلي  المعرفة إدارة (."6656. )إبراهي  رضا المليجيك

 .والتوزيعك القاهرة

 .والتوزيعك عمانك األردنللنشر  أسامة ك دار"الحديثة والتكنولوجيا المعرفة إدارة(."6656. )ع ام الدينك نور

 .ك دار المناها للنشر والتوزيعك عمانك األردن"المواهي  النظ  التقنيات: إدارة المعرفة(. "6662. )ياسينك  سعد غال 

Chen, I. et al (2009), "Examining the Factors Influencing Participants' Knowledge Sharing Behavior 

in Virtual Learning Communities", Educational Technology and Society, v 12, n 1, pp 134 - 148. 

Graig, C. (2007), "Illuminating Qualities of Knowledge Communities in a Portfolio-Making 

Context", Teachers and Teaching: Theory and Practice, vol. 13, No. 6, pp 617 – 636. 

Krogh, G. Von & Nonaka, I. and Aben, M., (2001)," Making the Most of your  company's 

Knowledge: A Strategic Framework", Long Range Planning, 34. 
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 استبانة للرأي

 .ة/ة هيئة التدريس  المحترم/عضو/األخ

 تحية طيبة وبعدك

إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها وسبل تطويرها كما يراها األكاديميون فلي جلامعتي الخليلل واقع "يقوم البا د بإجراء دراسة ميدانية بعنوان   

ك لللا يرجلى تعبئلة االسلتبانة بعنايلة ودقلةك علملاح بلثن البيانلات سلوف تسلتخدم ألغلرا  البحلد العلمليك "والقدا الموتو ة فلي محافظلة الخليلل

 .شاكراح  سن تعاونك 

 .سمير سليمان الجمل. د: البا د

 :معلومات عامة: القس  األول

 .في المكان المخ ص وفق الحالة التي تنطبق علي ( x)يرجى وضع إشارة  

 أنثى) (                           كر:               ) ( الجنس

           دكتورا ) (                                      ماجستير:   ) ( المؤهل العلمي 

 .أستا  دكتور.            ) ( أستا  مشارك) (             أستا  مساعد) ( محاضر       :   ) ( ميةالرتبة األكادي

 سنوات56أقل من  -1من .                   ) ( سنوات 1أقل من : ) ( سنوات الخدمة في الجامعة

     .سنة فثكثر 51من ) (             سنة 51أقل من  -56من ) (                            

 .عاما 46أقل من  -36من .                                              ) ( عاما 36أقل من : ) ( العمر  

 .عاما فثكثر 16من ) (                                     .عاما 16أقل من  -46من ) (            

 .جامعة القدا الموتو ة) (                              .                   جامعة الخليل: ) ( الجامعة

فقلرةك (  06)واقع  تطبيق إدارة المعرفة ومعيقات تطبيقها في جامعتي الخليل والقدا الموتو ة في محافظة الخليلك ويتكلون ملن : القس  الثاني

 .في المكان اللي توافق علي ( x)يرجى من  وضع  إشارة 

 الوقرة الرق 
أوافللللق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

 

ال 

أوافللللق 

 بشدة

 مستو  إدراك موهوم إدارة المعرفة: أوال

      .إدراك المعرفة سمة لإلدارة الحديثة 5

      .تطبيق إدارة المعرفة للجامعة اإلستراتيجية تعزز الخطة 6

 زيادة في وأيرها تبادل المعلومات أهمية التنظيمية الثقافة ترسخ 3

 .اإلنتاجية

     

      .استثمار المعلومات وتبادلها بكواءة أمر مه  4

      .تولي الجامعة أهمية لتسهيل عملية الويول للمعلومات 1

تعتمللد الجامعللة علللى الخبلللرات السللابقة دون الحاجللة للبللدء ملللن  0

 .ال ور
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 الوقرة الرق 
أوافللللق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

 

ال 

أوافللللق 

 بشدة

      .تشكل إدارة المعرفة بالنسبة إلدارة الجامعة يروة  قيقية 2

يت  قبول التغييلر والتحلول نحلو إدارة المعرفلة ملن خلالل اإلقبلال  5

 .على المشاركة وتبادل المعرفة

     

يسلله  الللتعل  اللللاتي فللي تطللوير القللدرات المعرفيللة والبحللد عللن  9

 .أفكار إبداعية

     

 واقع تطبيق إدارة المعرفة: يانيا

ملن م لادرها تقوم الجامعلة بريلد المعرفلة المتا لة والمتجلددة  5

 .المختلوة

     

      .يت  تنظي  وتخزين البيانات والمعلومات المتوفرة 6

      .يوجد تعليمات واضحة السترجاع المعرفة المخزونة لديها 3

      .تستخدم قواعد البيانات للويول إلى المعرفة الالزمة بسرعة 4

      .المعلومات تستخدم الجامعة اإلدارة اإللكترونية في نشر وتداول 1

تسللللتخدم تكنولوجيللللا المعلومللللات لمعالجللللة األيللللول المعرفيللللة  0

 .بواعلية

     

      .يت  ت نيف و و  المعرفة ب ورة يسهل الويول إليها 2

      .يت  تنظي  المعرفة بحيد تسه  في  ل المشكالت التي تواجهها 5

الجامعلة لتبلادل يت  تشجيع عملية تبادل المعرفة بين العلاملين فلي  9

 .األفكار ورفع قدراته  اإلبداعية والتطويرية

     

      .تتمثل سياسات الجامعة بدع  البحد العلمي والبا ثين 56

يلت  تللدوين اآلراء والخبلرات والتجللارب التللي يقلوم بهللا العللاملون  55

 .والخبراء في قواعد المعرفة كثنظمة خبيرة

     

      .اإليجابي بين العاملينيت  تحويز التنافس  56

      .يت  تحديد الوجوات  ات العالقة بالمعرفة 53

      .تدع  الجامعة األفكار اإلبداعية لتنمية الميزة التنافسية للجامعة 54

      .توفر الجامعة ميزانية مناسبة لدع  مشاريع إدارة المعرفة 51

      .المعرفةيت  عقد اجتماعات دورية داخلية لتبادل  50

      .يت  تطوير دور وسائل اإلعالم في نقل المعرفة 52

تقوم الجامعة بإيجلاد منلاخ داعل  لتبلادل المعرفلة فلي األفكلار بلين  55

 .األفراد

     

يتللوفر لللد  الجامعللة أنظمللة خايللة لنقللل وتشللارك المعرفللة بللين  59

 .العاملين

     

إدارة المعرفلة ملن خلالل تحرص الجامعة عللى تعزيلز تطبيقلات  66

النشللللاطات العلميللللة وإيللللدار المجللللالت والمنشللللورات لنشللللر 

 .المعرفة

     

 معوقات تطبيق إدارة المعرفة: يالثا

      .ضعف االستوادة من التقنيات المتوفرة 5

      .انخوا  مستو  مشاركة العاملين في ينع القرار 6
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 الوقرة الرق 
أوافللللق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

 

ال 

أوافللللق 

 بشدة

      .وجود ال راعات التنظيمية السلبية 3

      (.إبداعات/ مهارات/ خبرات)ضعف التوييق للمعارف الضمنية  4

      .المركزية الزائدة 1

      .اإلجراءات اإلدارية المعقدة 0

      .شيوع يقافة ا تكار المعرفة 2

      .ضعف التنسيق بين إدارات الجامعة 5

      .ندرة األفراد المخت ين في أدارة المعرفة 9

      . تجاهل أفكار اآلخرين 56

      .مقاومة التغيير 55

      .ضعف االستوادة مما هو متا  من معارف وخبرات 56

      .نكران الجميل والخوف من الوشل 53

 سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة: رابعا

      .تبني الجامعة لموهوم إدارة المعرفة 5

      .توفير التقنيات الحديثة 6

      .نشر يقافة إدارة المعرفة 3

االسللتوادة مللن تجللارب المؤسسللات والجهللات الممايلللة فللي إدارة  4

 .المعرفة

     

      .إدارج إدارة المعرفة في الخطط التنويلية للخطة اإلستراتيجية 1

      .تعزيز الجان  المعرفي في تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 0

      .اإللكترونيتوفير وسائل التعل   2

      .توفير الحرية األكاديمية المنضبطة 5

      .إيجاد نظام تحويز فعال 9

      .عقد الدورات التخ  ية في مجال إدارة المعرفة 56

عقللللد النللللدوات والمللللؤتمرات وورش العمللللل فللللي مجللللال إدارة  55

 .المعرفة

     

تطبيقللللات إدارة االسللللتوادة مللللن الكوللللاءات العلميللللة فللللي تعزيللللز  56

 .المعرفة

     

      .تطوير بيئة العمل بما يتي  المشاركة والتواعل بين العاملين 53

      .تشجيع المنافسة على تحقيق اإلبداع لد  العاملين في الجامعة 54

      .تعزيز القدرة على إنتاج المعرفة في الجامعة 51

      .تطوير نظ  المعلومات وقواعد البيانات 50

      .توفير موارد مالية كافية لدع  براما إدارة المعرفة 52

      .استقطاب الموارد البشرية المؤهلة في مجال إدارة المعرفة 55

 

 

 


