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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

 منظومة القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها

 يف ظل املتغريات املعاصرة
 

 أمل عطية اهلل الصحفي - محسن عبدالرحمن المحسن
 .السعوديةالمملكة العربية  - جامعة القصيم -كلية التربية   - صول التربيةقسم أ

 

Q 
هدفت الدراسة إىل حماولة طرح رؤية ملنظومة القيم املستقبلية لألسرة يف ظل املتغريات املعاصرة. وحتديد السبل اليت ميكن لألسرة أن 

. ولتحقيق هذه األهداف اهتسلكها لتعزيز هذه املنظومة املستقبلية. والكشف عن املعوقات اليت ميكن أن تواجه األسرة يف تطبيق
الدراسة على  وطبقت أداة. أحد أساليب الدراسات املستقبلية يجبانب استخدام أسلوب دلف يخدمت الدراسة املنهج الوصفاست

لقيم املستقبلية لومة وأسفرت نتائج الدراسة عن منظا، عينة من املفكرين واملثقفني يف منطقة القصيم بلغ عددهم مخسة وعشرين خبرير 
، األمن الفكريو  ،احلوار مع اآلخر، و احملبة، و التسامح، و التعاون، و حتمل املسؤولية، و الرقابة الذاتيةو  ،األمانة، و الصدق، لألسرة وهي

، الصحة العامة، و الذايت التثقيف، و املرونة وقبول التغيري، و احرتام األنظمة والقوانني، و تقدير قيمة الوقت، و تقدير الذات، و املواطنةو 
بيق بينت الدراسة عددرا من املعوقات اليت قد تعوق األسرة يف تط. و الذوق اجلمايل، اإلبداع، و االستهالكترشيد ، و األمن والسالمةو 

طغيان ، و تناقض القيمو  ،عدم اجلدية يف الرتبية، و تأثري وسائل اإلعالم السليب، و ضعف الوازع الديين، منظومة القيم املستقبلية وهي
داب القرآن الكرمي االهتداء بآ، منظومة القيم املستقبلية لألسرة وهي تعزز سة السبل اليتأوضحت نتائج الدرا، كما احلياة املادية

، مراعاة األنظمة والقواننيو  ،الرتغيب والرتهيب، و إشباع احلاجات البيولوجية ألفراد األسرة، و املناقشة واحلوار، و القدوة، و والسنة النبوية
أمهية و االهتداء بآداب القرآن الكرمي والسنة النبوية يف غرس القيم لدى أفراد األسرة، ب أوصت الدراسة، و األلعاب والربامج الرتبويةو 

 .األسرةأفراد تقوية الوازع الديين لدى و وجود القدوة الصاحلة، 
 

نظومة القيم ماألسرة، القيم، دراسات املستقبل، القيم الرتبوية، اجملتمع السعودي، الرتبية، التغري االجتماعي، الكلمات المفتاحية: 
 .املتغريات املعاصرة، املستقبلية

 

 :العام للدراسة اإلطارأوال: 
A 

حيتاج اإلنسان يف تعامله مع األشخاص واملواقف 
واألشياء إىل نسق للمعايري والقيم يعمل مبثابة موجهات 
لسلوكه، وطاقات ودوافع لنشاطه. وبديهي أنه إذا غابت 
هذه القيم أو تضاربت فإن اإلنسان يغرتب عن ذاته، 
وعن جمتمعه، ويفقد دوافعه للعمل، ويقل إنتاجه 

نظيم اجتماعي يف حاجة إىل ويضطرب، كما أن أي ت
نسق للقيم يشابه تلك األنساق القيمية املوجودة لدى 
األفراد، يضمنه أهدافه، ومثله العليا اليت عليها تقوم 
حياته ونشاطاته وعالقاته، فإذا ما تضاربت هذه القيم 
أو مل تتضح فإنه سرعان ما حيدث الصراع القيمي 

 اعي إىلواالجتماعي الذي يدفع بالتنظيم االجتم
(. ويشهد 9-8م، 1996التفكك واالهنيار. )زاهر، 

العصر احلاضر حتوالت وتغريات مؤثرة على القيم، حيث 
( أن االكتشافات العلمية 88يذكر وطفة )د.ت، 

 والتكنولوجية احلالية ختطف التقاليد وهتدم القيم وتصدم
ا  املعايري التقليدية للوجود، اليت أصبحت غري قادرة أبدر

يف و  على مواكبة التغريات االجتماعية الشاملة والعميقة.
دائرة هذه املواجهة بني التقاليد واحلداثة يشهد العصر 
تراجعا غري مسبوق يف املستوى األخالقي ويف املستوى 
األسري، حيث بدأت العائلة تتفكك، وبدأت معدالت 
اجلرمية والعنف واإلدمان واملخدرات تتزايد. ورغم أن ثورة 
االتصال وتعدد القنوات الفضائية وشبكات االنرتنت 
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 ................منظومة القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها

ت يف زيادة املعرفة وإنتاجها، إال أهنا أصبحت ى سامه
الوقت ذاته مصدر إزعاج للقيم داخل األسرة وزادت من 
انتشار الثقافات الغربية والنزعات االستهالكية وأثرت 
بشكل واضح على عملية التنشئة االجتماعية. وأدت 

( إىل اضعاف 80ه، 1425وفق ما يرى عرايب )
التفكك األسري واالجتماعي. العالقات األسرية وزيادة 

وأدى التأثري السليب لوسائل اإلعالم وتقنيات االتصال 
إىل وجود صعوبات تواجه األسرة يف تنشئة أبنائها على 

 ه(.1425، قيم التنمية والتحديث. )العتييب
ومن آثار هذا الغزو الفكري الغريب أيضا ما انتشر 
بني أبناء بعض األسر من استخدام املصطلحات 

ألجنبية بدالر من اللغة العربية ووجود ضعف كبري يف ا
البنية اللغوية هلم، مما يساهم مع الوقت على تقويض 
اللغة كمقوم رئيس من مقومات اهلوية العربية ورافد من 
روافد القيم يف اجملتمع، ففى هذا السياق كشفت نتائج 

( أن التلفزيون يغري 241ه، 1416دراسة القحطاين )
طفال، وجيذهبم للعادات الغربية مثل من هلجة األ

احلفالت التنكرية وحفالت عيد امليالد. تؤدي األسرة 
باعتبارها أوىل مؤسسات التنشئة االجتماعية دوررا بارزرا 
يف إعداد األفراد، إذ يناط هبا مهمة تربية األفراد فكررا 
ا ووجدانرا وانتماءر وفق رؤية حاضرة ومستقبلية  وسلوكر

ك يف نفوس أفرادها ووجداهنم مشاعر ثاقبة، وهي ترت 
تدوم معهم طوال حياهتم، وكلما اهتمت األسرة برتبية 
األجيال احلاضرة واملستقبلية وتزويدهم بالقيم 
والسلوكيات كلما كانوا أعضاء فاعلني يف بناء أمتهم 
وأكثر قدرة على جماهبة التحديات والصعاب بعزم 

. "أن األسرة (394ه، 1424واقتدار، لذا يرى )ياجلن، 
هى املدرسة األوىل اليت ترىب يف عشها كل طفل باعتبار 

أن النقص الرتبوي األسري قد ال ميكن تعويضه فيما 
وترتب على خروج املرأة إىل ميدان العمل وانشغال . بعد"

األب يف أداء مسؤولياته تغري منط حياة األسرة السعودية 
يط ل إىل حمباملقارنة بنظام حياة األسرة القدمية، ودخ

األسرة السعودية متغري جديد متثل يف العمالة الوافدة من 
خدم وسائقني، والذين أصبحوا بشكل أو بآخر يؤثرون 
يف سري احلياة اليومية داخل األسر بشكل واضح، مما 
أفرز بعض السلبيات اليت أدت إىل خروج األسرة يف 
اجملتمع السعودي عن عاداهتا التقليدية واكتساب بعض 

لعادات اجلديدة والغريبة عن تلك العادات األصلية اليت ا
عرفت هبا األسرة يف اجملتمع السعودي. وأثر العمالة 

ن املنزلية كبري للغاية فقد ميتد ليمس عقيدة األبناء أو يكو 
سببار يف احنراف سلوكهم. ففي دراسة قام هبا طعيمة 

( عن ظاهرة اإلدمان يف إحدى البالد 694م، 2001)
من املدمنني )أحداث( أمهاهتم  ٪53ية اتضح أن العرب

أمهلن تربيتهم وانشغلن عنهم بأمور هامشية، وتركن 
األبناء بيد املربيات األجنبيات مما جعل أبناءهم ينشئون 
يف حالة فقدان حلنان األم، ودفعهم ذلك إىل البحث 

 عنه خارج األسرة.
وإزاء هذه املتغريات املعاصرة سارعت كثري من 

دات الرتبوية املعتدلة يف العامل إىل املناداة بأمهية القيا
العودة إىل بناء القيم والتمسك هبا، فارتفعت أصوات 
متعددة داخل الواليات املتحدة بأن تدّرس للطالب 
بصورة مكثفة القيم التقليدية للمجتمع األمريكي يف 
املناهج الدراسية. وكذلك ما تقوم به روسيا ودول أوروبا 

من حتوالت سياسية واقتصادية تعترب حماوالت الشرقية 
للتعديل يف نظام القيم الذي عاشت به هذه اجملتمعات 

، ودعوة إىل تبين قيم إنسانية جديدة 1917منذ عام 
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

على اجملتمع االشرتاكي، ومنها: قيمة احلرية، وقيمة 
العدل االجتماعي، وقيمة حتقيق الذات، وأمهية املشاركة 

ليم، احلياة يف اجملتمع. )عبد احل اإلجيابية يف تسيري
(. هذا االهتمام العاملي مبوضوع القيم 42ه، 1413

وأزمته الراهنة وتأثريه على األسرة حيتم على اجملتمعات 
العربية واجملتمع السعودي بشكل خاص أن يضعوه يف 
أولويات البحث العلمي، وأن تتواىل الدراسات 

قبلية داخل ملستاملتخصصة لتأصيل وبناء منظومة للقيم ا
 األسرة، وهذا ما تسعى له الدراسة احلالية.

 :مشكلة الدراسة
بدأ االهتمام اجلدي بدراسة القيم وإخضاعها 
للبحث املوضوعي يف العقود األخرية من القرن املاضي، 
ولعل من أهم العوامل اليت حتمت ضرورة دراسة القيم 

ة وغريها يدراسة علمية ما أحدثته الثورة العلمية التكنولوج
من عوامل التغري الثقايف من إعادة تشكيل الكثري من 

-7م، 1996معارفنا ومفاهيمنا عن احلياة، فريى زاهر )
( أن هذه العوامل قوضت أغلب تصورات اإلنسان 8

عن ذاته وعن عامله، األمر الذي أدى بدرجة كبرية إىل 
التذبذب وعدم االستقرار يف القيم املوروثة واملكتسبة 

حد سواء، وعدم مقدرة عدد كبري من أفراد اجملتمع على 
على التمييز الواضح بني ما هو صواب وما هو خطأ 

 وهذا سبب أزمة قيمية.
ويشهد اجملتمع السعودي يف العقود األخرية جمموعة 
من املتغريات يف اجملال االقتصادي والثقايف واالجتماعي، 

ا أفضى وتفاعلت األسرة السعودية مع هذه املتغريات، مم
إىل وجود نوع من الصراع الذي أثر على النسق القيمي 
يف اجملتمع، وأحدث خلخلة يف الضبط داخل األسرة، 
وضعفت الرقابة األسرية، نتيجة ألن أرباب األسر تفاعلوا 

مع املتغريات مع عدم وجود التوازن املطلوب ملقابلة هذا 
 (.317ه، 1423املتغريات. )السامل، 

السعودي كغريه من اجملتمعات وأضحى اجملتمع 
العربية يعيش "أزمة قيم" تتجلى مظاهرها يف "صراع 
القيم" الذي يتبدى يف حرية اإلنسان بني األخذ بقيمه 
األصيلة أو القيم الوافدة، وقد ترتب على هذه األزمة 

( أزمة ثانية هي 48ه، 1427وفق ما يرى عقل )
دم االتساق ع"املفارقة القيمية" اليت تتضح يف التناقض و 

بني القول والعمل، واألزمة الثالثة تتمثل يف اضطراب 
"النسق القيمي" لإلنسان واختالله وفقدان ترابطه 
ومتاسكه وقدرته على توجيه السلوك. ولعل أخطر أزمة 
تواجه جمتمعاتنا هي "عدم وجود إسرتاتيجية عربية حول 

 قمنظومة القيم املستقبلية" اليت حتفظ لنا هويتنا وحتق
ذواتنا وجتعلنا قادرين على االنفتاح الواعي على غرينا. 
ففي ظل ما يشهده العامل املعاصر بوجه عام واجملتمع 
السعودي بوجه خاص من متغريات، وما ينجم عنها من 
مشكالت أخالقية وقيمية امتد تأثريها على األفراد 
ا على األسرة  واملؤسسات الرتبوية واالجتماعية، بات لزامر

مام باجلانب القيمي ألبنائها أكثر من أي وقت االهت
مضى وتنمية منظومة القيم لديها وتعزيزها والبحث عن 

ا صيغ ووسائل مستقبلية تكفل هلا احملافظة على ثقافته
وهويتها. وميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤالت 

 اآلتية:
ما منظومة القيم املستقبلية لألسرة يف ظل املتغريات  -1

 املعاصرة؟

ما املعوقات اليت ميكن أن تواجه األسرة يف تطبيق  -2
 هذه املنظومة املستقبلية؟

ما السبل املقرتحة اليت ميكن لألسرة أن تسلكها  -3
 لتعزيز هذه املنظومة املستقبلية؟
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 ................منظومة القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها

 :أهداف الدراسة
 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

ل ظ طرح رؤية ملنظومة القيم املستقبلية لألسرة يف -
 املتغريات املعاصرة.

الكشف عن املعوقات اليت ميكن أن تواجه األسرة يف  -
 تطبيق منظومة القيم املستقبلية.

حتديد جمموعة من السبل املقرتحة اليت ميكن لألسرة  -
 أن تسلكها لتعزيز منظومة القيم املستقبلية.

 :أهمية الدراسة
 :للدراسة احلالية أمهية نظرية وتطبيقية فيما يلى

 :األمهية النظرية -
تتضح األمهية النظرية هلذه الدراسة فيما تؤصل له 
الدراسة احلالية من فكر تربوي يف جمال منظومة القيم 
املستقبلية لألسرة وأمهيتها على مستوى الفرد 
واجملتمع، والذي يشهد اهتماما متناميا لدى كافة 
اجملتمعات والثقافات املختلفة، يف ظل املتغريات 

 إىل يشهدها العصر احلايل. العديدة
 :التطبيقيةاألمهية  -

تتضح األمهية التطبيقية هلذه الدراسة يف صياغة 
منظومة قيم مستقبلية لألسرة يف ظل املتغريات 
املعاصرة، تكون هذه املنظومة دليالر عمليرا لألسرة يف 
اجملتمع السعودي. كما تتضح األمهية التطبيقية 

اليت  جمموعة من السبل للدراسة يف سعيها إىل اقرتاح
ميكن لألسرة أن تسلكها لتعزيز منظومة القيم 

 املستقبلية، مما يعزز الدور الرتبوي لألسرة.
 :حدود الدراسة

 التزمت الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية:
احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة يف حدودها  -

املوضوعية على تقدمي رؤية مستقبلية ملنظومة القيم 

داخل األسرة، والكشف عن املعوقات اليت ميكن أن 
بل تواجه األسرة يف تطبيق منظومة القيم املستقبلية وس

 تعزيزها يف ظل املتغريات املعاصرة.
احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عدد من  -

اخلرباء متثل عينة الدراسة، وهم جمموعة من املفكرين 
 ا.برير واملثقفني، بلغ عددهم مخسة وعشرين خ

احلدود املكانية: طبقت أداة الدراسة على اخلرباء  -
مبنطقة القصيم يف أربع حمافظات، هي: بريدة، 

 واملذنب، والبكريية، والرس.
احلدود الزمانية: طبقت أداة الدراسة خالل الفصل  -

 .ه1432الدراسي األول عام 
 :مصطلحات الدراسة

 :القيم -1
ييس اليت قاتعرف القيم بأهنا "جمموعة القوانني وامل

تنبثق من مجاعة ما وتكون مبثابة موجهات للحكم على 
األعمال واملمارسات املادية واملعنوية وتكون هلا من القوة 
والتأثري على اجلماعة مبا هلا من صفة الضرورة واإللزام 
والعمومية وأي خروج عليها أو احنراف عنها، يصبح 

)أمحد،  ".مبثابة خروج عن أهداف اجلماعة ومثلها العليا
(. كما تعرف بأهنا "مفاهيم أو مقاييس أو 4ه، 1403

معايري جتريدية، ضمنية كانت أم صرحية، تستخدم 
للحكم على شيء بأنه مرغوب فيه أو مرغوب عنه، 
وتوجه سلوك الفرد ملا هو مرغوب فيه من قبل جمتمعه". 

(. وعلى هذا ميكن تعريف 156ه، 1417)الشعوان، 
م دراسة احلالية بأهنا: جمموعة املفاهيالقيم اجرائيا يف ال

واملعايري املستنبطة من مصادر الشريعة اإلسالمية اليت من 
خالهلا يتم احلكم على سلوك الفرد بأنه مرغوب فيه أو 

 مرغوب عنه.
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

 :منظومة القيم المستقبلية -2
 عرف منظومة القيم املستقبلية بأهنا: "جمموعة القيمت

ظيفيرا، داخل ئيرا، متباين و اليت تنتظم يف نسق متساند بنا
إطار ينتظمها ويشملها يف تدرج خاص. ")خليفة، 

(. وميكن تعريف منظومة القيم املستقبلية 44م، 2001
منظم  منوذج"لألسرة اجرائيا يف الدراسة احلالية بأهنا: 

للمفاهيم واملعايري ذات االرتباط املتبادل الذي جيعلها 
ظائف مالر لتؤدي و تدعم بعضها بعضرا وتكون كالر متكا

توجيهية وإرشادية واليت ينبغي على األسرة أن تتبناها 
 ملواجهة املتغريات املعاصرة."

 :ألسرةا -3

تعرف األسرة بأهنا: "مجاعة إنسانية تتكون من 
رجل وامرأة تقوم بينهما رابطة زوجية شرعية وقد ينتج 
عن ذلك األوالد الذين تقوم األسرة برعايتهم وهتيئة بيئة 
مناسبة لنموهم وتكون مسئولة عنهم أمام اهلل. " )بنونه، 

(. كما تعرف بأهنا "مجاعة 137ه، 1424-1425
اجتماعية أساسية ينشأ فيها الفرد، ويتأثر هبا روحيرا 

 وأخالقيرا وتربويرا، وتتكون من زوج وزوجة، يرتبطان برابط
شرعي، وهلم أطفال يقومون برتبيتهم تربية إسالمية". 

(. وتتبىن الدراسة احلالية هذا 23ه، 1423، )املالكي
 التعريف.

 :المتغيرات المعاصرة -4
قصد هبا "جمموع املتغريات املستجدة اليت ظهرت ي

يف بدايات القرن احلادي والعشرين واملتوقع حدوثها يف 
املستقبل يف هذا القرن، على املستوى السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والعلمي والتكنولوجي". 

( وتتبىن الدراسة احلالية هذا 5)إبراهيم وموسى، د.ت، 
 التعريف.

 :ثانيا: اإلطار النظري
النظري على السؤالني األول والثاين  اإلطارجييب 

من مشكلة الدراسة، من خالل حمورين، يتناول احملور 
األول مفهوم منظومة القيم املستقبلية لألسرة، ويتناول 

السعودي  اليت يعيشها اجملتمعأهم املتغريات  احملور الثاين
وذلك فيما  ،يف العصر احلاضر وتأثرياهتا على قيم األسرة

 يلى:
المحور األول: مفهوم منظومة القيم المستقبلية 

 :لألسرة
لتحديد مفهوم منظومة القيم املستقبلية لألسرة، 
تتناول الدراسة احلالية بالتحليل ماهية القيم، وماهية 

 :األسرة، وذلك فيما يلى
 القيم: -أ

 :مفهوم القيم -1
حظي موضوع القيم باهتمام الفالسفة واملفكرين 
قدميرا، واعتىن به املسلمون األوائل من الفقهاء حىت أصبح 
ا مستقالر بذاته. فعنون اإلمام البخاري بابار يف  علمر
صحيحه باسم كتاب "الدعوات" وآخر باسم كتاب 

"اآلداب". ويف كتاب السنن الكربى لإلمام البيهقي  
. لقيم يسمى كتاب "شعب اإلميان"كتابرا مستقالر يف ا

ويصنف ابن مسكويه كتابه باسم "هتذيب األخالق" 
ويضمن الغزايل كتابه إحياء علوم الدين جمموعة من القيم 
اإلسالمية، فيتضح لنا أن االهتمام بالقيم نشأ قدميرا. 

(. كما حيظى موضوع القيم يف 4ه، 1999)الصاحل، 
ميادين  خصصني يفالعصر احلاضر باهتمام كثري من املت

عدة كالفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس والرتبية 
واالقتصاد والسياسة وغريها، وكل عرف القيم حسب 

مما  ختصصه. فاختلفوا يف نظرهتم للقيم اختالفات كبرية،
حدا بكثري من املفكرين إىل متييز دراستها بالتضارب 
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 ................منظومة القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها

 ذا أضحت القيمل(. 23ه، 1408البني. )أبو العينني، 
يف العصر احلاضر موضع اهتمام كثري من املتخصصني 
يف ميادين عدة كالفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس 
والرتبية واالقتصاد والسياسة وغريها، وكل عرف القيم 

حسب ختصصه. فاختلفوا يف نظرهتم للقيم اختالفات  
كبرية، مما حدا بكثري من املفكرين إىل متييز دراستها 

(. وقد 23ه، 1408)أبو العينني،  بالتضارب البني.
( أن اختالف 19م، 1999 ،أثبتت دراسة )احلياري

مفاهيم اإلنسان للقيم يرجع الختالف املصادر املعرفية 
ك اليت جلأ إليها اإلنسان وتباين النظريات املعرفية اليت سل

 يف ضوئها.
والقيم يف اللغة: )الِقيمة( واحدة )الِقَيم( و )قَ وََّم( 

قوميا(. و )االستقامة( االعتدال يقال )استقاَم( السلعة )ت
له األمر. وقوله تعاىل: "فاسَتِقيموا إليه" أي يف التوجه 
إليه دون اآلهلة. و )قَ وََّم( الشيء )تقوميا( فهو )َقِومي( أي 

(. كما يشري املعىن 557م، 1979مستقيم. )الرازي، 
. وقيمة هاللغوي للقيم إىل أن )الِقيَمُة(: قيمة الشيء: قدر 

املتاع: مثنه. ومن اإلنسان: طوله. )ج( ِقَيٌم. ويقال: ما 
لفالن قيمُة: ماله ثباٌت ودواٌم على األمر. وقيِّم القوم: 
الذي يقوم بشأهنم ويسوس أمرهم. وأمر قّيم: مستقيم. 

ه، 1407وكتاب قّيم: ذو قيمة. )جممع اللغة العربية، 
عة من (. أما القيم يف االصطالح، فثمة جممو 768

 التعريفات للقيم، منها ما ينظر إىل القيم باعتبارها معايري
م، 1982للحكم على املواقف أو السلوك مثل )اهلوارى 

( الذى يرى أن القيم اختيار أو تفضيل يصدره الفرد 86
ا يف ذلك باملبادئ  على أمر أو موقف أو سلوك مسرتشدر

. وعرفها ةواملعايري املوجودة يف اجملتمع، وخبرباته الشخصي
( بأهنا: جمموعة من املعايري 34ه، 1408)أبو العينني 

واألحكام، تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع 

املواقف واخلربات الفردية واالجتماعية، حبيث متكنه من 
اختيار أهداف وتوجهات حلياته، يراها جديرة بتوظيف 
إمكانياته، وتتجسد خالل االهتمامات أو االجتاهات 

سلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغري أو ال
( بأهنا: جمموعة 24م، 1996 ،مباشرة. ويعرفها )زاهر

من األحكام املعيارية املتصلة مبضامني واقعية، يتشرهبا 
الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع املواقف واخلربات 
املختلفة ويشرتط أن تنال هذه األحكام قبوالر من مجاعة 

ية نة حىت تتجسد يف سياقات الفرد السلوكاجتماعية معي
 أو اللفظية أو اجتاهاته واهتماماته.

( أن القيم هي نوع 3م، 1999 ،ويرى )احلسن
ى من املعايري السلوكية واألخالقية اليت ترتبط مبعايري أخر 

حيددها اإلطار العام للمجتمع واملرحلة احلضارية التارخيية 
طة به واملؤثرة والذاتية احملياليت مير هبا والظروف املوضوعية 

 ،يف ظواهره وعملياته االجتماعية. كذلك يرى )عليمات
( أن القيم جمموعة من املبادئ واملعايري اليت 2م، 1999

تتكون منها سلوكيات الفرد عن طريق االتصال والتفاعل 
واخلربات الفردية واالجتماعية لتوجيه واختيار األهداف. 

( فرتى أن القيم هي: 22م، 1998 ،أما )الفرحيات
معايري فكرية ووجدانية وسلوكية تعد إطارار مرجعيار يتحكم 
بتصرفات الناس أفرادار ومجاعات ومبوجبها يتعاملون مع 
األشياء واألشخاص واملوضوعات بالقبول أو الرفض كما 
ويستخدمها الناس يف تنظيم حياهتم االجتماعية. 

موعة املعايري ( بأهنا: جم14ه، 1424 ،ويعرفها )الصاحل
املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية وأصبحت حمل 
اعتقاد واتفاق لدى املسلمني عن اقتناع واختيار واليت 
من خالهلا حنكم على السلوك اإلنساين من حيث الرغبة 

 فيه أو عنه. وقد ينظر إىل القيم باعتبارها قوانني مقاييس
يعرفها  اراإلطهذا خيضع هلا سلوك الفرد واجملتمع، ويف 
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

( بأهنا جمموعة القوانني واملقاييس 4ه، 1403 ،)أمحد
اليت تنبثق من مجاعة ما وتكون مبثابة موجهات للحكم 
على األعمال واملمارسات املادية واملعنوية وتكون هلا من 
القوة والتأثري على اجلماعة مبا هلا من صفة الضرورة 

احنراف عنها،  واإللزام والعمومية وأي خروج عليها أو
يصبح مبثابة خروج عن أهداف اجلماعة ومثلها العليا". 

( بأهنا: 156ه، 1417 ،وعرفها كذلك )الشعوان
مفاهيم أو مقاييس أو معايري جتريدية، ضمنية كانت أم 
صرحية، تستخدم للحكم على شيء بأنه مرغوب فيه أو 
مرغوب عنه، وتوجه سلوك الفرد ملا هو مرغوب فيه من 

( أن القيم: 6م، 1998 ،معه، وترى )العمريقبل جمت
عبارة عن أحكام وجدانية وفكرية وسلوكية تعترب إطارار 
مرجعيار حيكم تصرفات املرء، وحيدد سلوكه ويؤثر يف 
تعلمه، ومبوجبها يتعامل مع األشياء واألشخاص، 
واملوضوعات بالقبول أو التوقف أو الرفض ومصدرها 

( 13م، 1999 ،اداتالفرد أو اجلماعة، ويعرفها )جن
بأهنا جمموعة املبادئ والقواعد واألسس واملثل والقوانني 
واملقاييس املستمدة من الرتبية اإلسالمية لضبط وتوجيه 
دوافع وسلوك األفراد واجملتمعات، وللحكم على أفكارهم 
وانفعاالهتم وتصرفاهتم، هتدف إرضاء اهلل تعاىل. خالصة 

اهيم السالمي: جمموعة املفما تقدم أن القيم يف اجملتمع ا
واملعايري واألحكام املستنبطة من مصادر الشريعة 
اإلسالمية اليت من خالهلا يتم احلكم على سلوك الفرد 

 بأنه مرغوب فيه أو مرغوب عنه.
 :أهمية القيم للفرد والمجتمع -2

ا من قبل الفالسفة  حظي موضوع القيم اهتمامر
األوائل من  ملسلمونواملفكرين قدميرا وحديثرا، واعتىن به ا

ا مستقالر بذاته. فعنون اإلمام  الفقهاء حىت أصبح علمر
البخاري بابار يف صحيحه باسم كتاب "الدعوات" وآخر 

باسم كتاب "اآلداب". ويف كتاب السنن الكربى لإلمام 
البيهقي كتابرا مستقالر يف القيم يسمى كتاب "شعب 

ب ياإلميان". ويصنف ابن مسكويه كتابه باسم "هتذ
األخالق" ويضمن الغزايل كتابه إحياء علوم الدين 
جمموعة من القيم اإلسالمية، فيتضح لنا أن االهتمام 

(. وحتتل القيم 4ه، 1999بالقيم نشأ قدميرا. )الصاحل، 
سبحانه -مكانة كبرية يف حياة اإلنسان، وقد شرعها اهلل 

ا لعبوديته سبحانه وخدمة لإلنسان. وال -وتعاىل  حتقيقر
أن تستقيم حياة اإلنسان بدوهنا، وكذلك ال جيتمع  ميكن

األفراد بدون قيم تربطهم فال ميكن أن يتم هلم تقدم وال 
يستمر هلم جتمع بال قيم، "فاحلياة بال قيمة حياة مفرغة 
من املضمون، كما أن احلياة بقيم ضبابية ومشوشة حياة 

(. 5م، 1999فيها زيغ أو اعوجاج أو التواء" )الطويل، 
بط اإلسالم القيم بالشرع، فالشرع هو الذي حيّسن وير 

، ويقّبح، فاألخالق غري مرتوكة لإلنسان لينظر فيها بعقله
ألنه فضالر عن كونه بطبيعة آفاقه احملدودة عاجز عن 
العثور على نسق مشويل يستجيب حلاجيات اإلنسان 

وتطلعاته احلضارية، فضالر عن أن نسقه ذاك حىت وإن  
ا ال كان فيه قدر من  ا راكدر الصواب، فإنه يظل جسدر

ي حياة فيه، فالعقيدة هي اليت تبعث احلياة يف القيم، فه
اليت حتفز الفرد إىل الفعل أو إىل الرتك. )خزعلي، 

( أن للقيم 114م، 2001 ،يذكر )أبو اجملدم(. 2009
عرب مراحل التطور اإلنساين وظيفتان أساسيتان: الوظيفة 

ك وحدات التجمع اإلنساين األوىل احملافظة على متاس
ابتداء من األسرة الصغرية إىل العائلة الكبرية، إىل املدينة 

ريك الوظيفة الثانية: حتما فالدولة فاجملتمع الدويل، أ
النشاط اإلنساين وزيادة كفاءته والعمل على تعظيم آثاره 

 ونتائجه. وتؤثر القيم تأثريرا بالغرا على املستوى الفردي
ماعي، ونظررا ألمهيتها فقد أكدت عليها واملستوى االجت
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 مجيع الفلسفات بطرق خمتلفة. فتلعب القيم دوررا فعاالر 
 ،يف بناء حياة الفرد، ويف هذا الصدد يقول )أبو العينني

( أن القيم هتيئ لألفراد اختيارات معينة 35ه، 1408
حتدد السلوك الصادر عنهم ومبعىن آخر حتدد شكل 

ا يف تشكيلاالستجابات، وبالتايل ت  لعب دوررا مهمر
الشخصية الفردية، وحتدد أهدافها يف إطار معياري 
صحيح. فأثر القيم واسع النطاق على حياة اإلنسان 

 ،وتعامله وأخالقه ويف هذا الصدد يقول )الفالحي
( تتصل القيم واليت حتدد مفهوم احلسن 21م، 1992

 والسيئ، واحلق والباطل، واجلميل والقبيح تتصل اتصاالر 
وثيقار بالسلوك اإلنساين إذ أهنا هي اليت حتدده وتوجهه 

( "أن 3م، 1999 ،يف هذه امليادين. ويذكر )الشبلي
القيم تؤلف اإلطار األخالقي لكل نشاط إنساين وبدوهنا 

 أو إذا ساد الضد منها ففي ذلك اهلالك والدمار".
 منظومة القيم: -3

( منظومة القيم 32-31م، 1996 ،يعرف )زاهر
ا: "منوذج منظم للقيم يف جمتمع أو مجاعة ما، وتتميز بأهن

 القيم الفردية فيه باالرتباط املتبادل الذي جيعلها تدعم
ا وتكون كالر متكامالر، "ويعرفها  بعضها بعضر

"االزيرجاوي" بأهنا: "جمموعة القيم املتساندة بنائيا 
واملتباينة وظيفيرا داخل إطار ينظمها ويشملها ويرسم هلا 
ا خاصرا يتجه من القيم األقل أمهية إىل القيم ذات  تدرجر
األمهية العظمى، ومن املمكن أن يتخذ اختالف األفراد 
أو اجلماعات يف درجة االجتاه لقيمة قاعدة أساسية لفهم 
ووصف أي منهم بنمط خاص من القيم حبسب 

م، 1999اجتاهات القيم السائدة لديهم." يف )التكرييت، 
( إىل منظومة القيم 7م، 1999 ،عاينوتنظر )ال (.12

على أهنا: "سلسلة من االعتقادات واملفاهيم واألفكار 

واملبادئ واالجتاهات املرتابطة واليت تتصل باملستويات 
اخللقية حيدد من خالهلا املرغوب فيه واملرغوب عنه من 

( منظومة القيم 44م، 2001 ،السلوك، وعرف )خليفة
بنائيار،  تنتظم يف نسق متساند بأهنا: "جمموعة القيم اليت

متباين وظيفيار، داخل إطار ينتظمها ويشملها يف تدرج 
ويرى "روكيتش" أن القيم اليت حيتضنها الفرد  خاص."

تكون فيما بينها نظاما هرميا من املعتقدات اليت تتصف 
يات بالثبات النسيب وهتتم بأساليب التفضيل للسلوك وغا

 دى األمهية. وحتتل كلالوجود من خالل متصل يبني م
قيمة يف النظام القيمي مكانة تتناسب مع سيادهتا، وأن 
أي قيمة جديدة يتعلمها الفرد تقتضي إعادة ترتيب 
األولويات يف هذا النسق. ومع أن هذا التنظيم يفسح 
اجملال أمام التغري من خالل إعادة تنظيم سيادة القيم 

للقيم صفة  يواألولويات فيه فإنه يضفي على النسق الكل
االستقرار النسيب على مدار الوقت. ويتأثر النسق القيمي 
عادة باملتغريات الثقافية واالجتماعية واخلربة الشخصية 
والنضج واجلنس وهذا ما جيعل األفراد خيتلفون بعضهم 

م، 1991عن بعض يف أنساقهم القيمية. )حوامدة، 
عة و (. وتنبع أمهية املنظومة القيمية من كوهنا جمم62

املبادئ والقوانني اليت تساعد الفرد على االختيار بني 
البدائل املختلفة، وحل الصراعات واختاذ القرارات. وهي 
ا وإصراررا  بذلك تتحكم يف سلوك الفرد تنويعرا وتوجيهر
ومثابرةر، بتعبري آخر فإن هذه املنظومة تلعب دور الدافع 

حتدد  اللسلوك واألفعال الصادرة من الفرد من حيث أهن
أمناط السلوك األفعل واألفضل لتحقيق األهداف 
املرجوة، واملرغوب فيها. وهي هبذا تساعد الفرد على 

 (.3م، 1999حتقيق التكيف املطلوب. )الرمياوي، 
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

 مفهوم القيم المستقبلية: -4
إن االهتمام باملستقبل قدمي قدم اإلنسانية، 

كن لفاإلنسان منذ عهوده األوىل كان يهتم باملستقبل، و 
اليوم نظرا ملا يتسم به العصر من تغريات سريعة اإليقاع 
زاد االهتمام باملستقبل وأصبح ضرورة البد منها، وأصبح 
هناك فرع من فروع العلم يعرف بالدراسات املستقبلية. 

و أكثر للمستقبل ه -يف أحشائه-وما حيمله هذا العصر 
ا، وحيث أننا نعد أطفالنا لزمان غري زماننا، صبح ت تعقيدر

ا، وعلينا أن نتفهم هذا املستقبل  مسئوليتنا أكثر تعقيدر
ونرسم يف ضوء هذا الفهم اسرتاتيجيتنا لرتبية أطفالنا، 
ودون التخطيط ال ميكن أن ننجح يف تربية أطفال ميكنهم 

 التعامل مع املتغريات املستقبلية والوقوف أمام ما متثله من
 ،(. ويذكر )عقل12ه، 1427حتديات. )مكي، 

( أن الباحثني يرون أن إدخال القيم 299ه، 1427
ة املستحدثة أمر حتمي تقتضيه طبيعة التغريات املتسارع

والتعامل معها، ولكن دون التضحية بقيم الثقافة 
األصيلة، على أن تتم صياغتها يف رسائل جديدة، ألن 
القيم تفقد قيمتها إن هي عجزت عن مواكبة التغريات 

وهذا ما  نطة حىت تتخطاها احلياة،يف اجملتمع، فتبقى حم
قال:  حني -رضي اهلل عنه-أشار إليه عمر بن اخلطاب 

"ال تعلموا أوالدكم عاداتكم، فإهنم خملقون لزمان غري 
 زمانكم".

وجاء يف دراسة ملصطفى حجازي "أن التنشئة 
املستقبلية اليت مل تعد ترفرا، بل أمست حالة مصريية، 
ولقد أصبحت العدة املستقبلية على صعيد الرتبية 
والتنشئة معروفة، يتعني على كل وسائط التنشئة أن 

-250م، 1996تكون على بينة منها." )لؤلؤ وخليفة، 
بغي سائط الرتبية، فين(. وتأيت األسرة على رأس و 251

أن تكون مبنية على االختيار اجليد والبعد عن االنغالق، 
وعليها مواجهة التغريات بطريقة متكنها من احملافظة على 
وظائفها واالحتفاظ بتوازن الفرد واجملتمع. فعلى األسرة 
إعادة البناء الشمويل لقيمها، فنحن نريد منظومة قيمية 

نات بنة قوية حمصنة من لبمستقبلية لألسرة جتعلها ل
 الكيان االجتماعي وال نريد صراعرا بني القيم.

 :االسرة-ب
 :مفهوم االسرة -1

ألسرة يف اللغة: مجع ُأَسٌر وُأْسرات / ُأُسرات، ا
: مجاعة يربطها أمر 2: أهل الرجل وعشريته، 1وهى: 

مشرتك، واأُلْسَرٌة هي أهل الرجل أو املرأة ومجعها ُأَسر، 
رجل رهطه ألنه يتقوى هبم. )الرازي، و)ُأْسَرة( ال

 (.16م، 1979
أما األسرة يف االصطالح: فوردت الكثري من 
التعاريف االصطالحية لألسرة يف كتب الرتبية وعلم 

 االجتماع اليت اهتمت باألسرة، منها:
( األسرة بقوله: 33ه، 1418يعرف الغامدي ) -

"األسرة املسلمة هي مجاعة اجتماعية إنسانية 
ة وروحية وتربوية تتكون أوالر من رجل وامرأة وأخالقي

ون برابط يرتبط -ويف حاالت أخرى امرأتني إىل أربع-
عقد زواج إسالمي ينبين عليه حقوق وواجبات وصلة 
رحم، ويسمح هلم باالتصال اجلنسي والتعايش الذي 
تسوده املودة والرمحة، وما ينجبونه من أطفال يعد 

هم وظائفها ضمن تكوين هذه اجلماعة، ومن أ
اإلجناب وهتيئة املناخ االجتماعي والثقايف املالئم 
لرعاية الذرية وتنشئتهم وتوجيههم ونقل الرتاث إليهم 

 وتربيتهم تربية إسالمية، ويرتتب عليهم االلتزام برب
 الوالدين".
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 ................منظومة القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها

وتعرف بأهنا: "مجاعة إنسانية تتكون من رجل وامرأة  -
ن ذلك ع تقوم بينهم رابطة زوجية شرعية وقد ينتج

ة األوالد الذين تقوم األسرة برعايتهم وهتيئة بيئة مناسب
لنموهم وتكون مسئولة عنهم أمام اهلل". )بنونه، 

 .(137ه، 1424
 :أهمية االسرة في تكوين الفرد والمجتمع -2

ترجع أمهية االسرة إىل أهنا متثل اخللية األوىل 
واألساسية يف بناء اجملتمعات، فالفرد البد له من أسرة 
حتتضنه فله حقوق وعليه واجبات، ومتد األسرة اجملتمع 
باألفراد الصاحلني الذين يقودون األمة إىل اخلري واجملد 
والقوة إن أدت واجبها كامالر. واألسرة سنة كونية من 
سنن اهلل يف الكون، خلقها مع خلق اإلنسان، حيث 
خلق ركنيها )الرجل واملرأة( وربطهما برباط هو الزوجية، 

هما هدفهما وهو التناسل والتكاثر وإعمار األرض، وعرف
وأرشدمها إىل مقاصدها ووسائل استمرارها وهي السكينة 
واملودة، فاألسرة بذلك سنة كونية وأصل من أصول 

ه، 1426الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها. )املصري، 
ونالت األسرة كرامتها وعزهتا يف ظل اإلسالم،  (.248

ا بكل جانب من جوانب فقد مشلها بتوجيه اته مهتمر
احلياة، وأحاطها بسياج منيع ورسم هلا خري منهج. وبناها 
على أسس قوية ودعائم متينة وأحكام وتشريعات قدسية 
ال جيوز بأي حال من األحوال التفريط فيها بل أن أي 

، تفريط سيرتتب عليه خلل يف نظام األسرة واجملتمع ككل
( ذلك بقوله: جاءت 19ه، 1414 ،ويؤكد )الفوزان

تشريعات اإلسالم كلها لتنظيم األسرة ومحايتها من 
التفكك، ومن ذلك أحكام النكاح والطالق والعدد 
وحقوق اآلباء واألمهات وغريها، كلها تدل على تلك 
املكانة اليت أوالها اإلسالم لألسرة مكان نشوء األجيال، 

عد األمة. وتوعلى قدر ما تكون األسرة يكون مستقبل 
ل األسرة حلقة الوصل بني الفرد واجملتمع وفيها يتعلم الطف

حقوقه الفردية ويتعلم منها أيضا )وقبل اجملتمع( حقوق 
اآلخرين وحقوق اجملتمع الذي ينتمي إليه ويعيش فيه، 
وهي اليت تغرس يف الطفل احرتام حقوق اآلخرين 
واحلفاظ عليها بقدر احلفاظ على حقوقه الشخصية. 

عليه فإذا أساءت األسرة يف الرتبية والتنشئة االجتماعية و 
فإهنا بذلك تكون قد أساءت للمجتمع كله وتكون 
بذلك أيضا قد زرعت بذور ما ميكن أن يزعزع اجملتمع 

وكل  (،106ه، 1425وخيل بطمأنينته وأمنه. )طالب، 
أسرة هلا قيمها واجتاهاهتا وعالقاهتا االجتماعية وهلا 

ضاء يرها لآلخرين، والطفل يولد صفحة بيحتيزاهتا وتقد
مها خالية تتوىل األسرة تربيته وجعله مرآة عاكسة هلا يف قي

واجتاهاهتا وعالقاهتا فهي اليت ترسم وحتدد مالمح 
شخصية الطفل املستقبلية، وجيب على األسرة معاملة 
األبناء معاملة حسنة وسبق الدين اإلسالمي العديد من 

نة  تأكيده ألمهية املعاملة احلسالنظريات الرتبوية يف
اهلل عليه  صلى–والتفاعل اإلجيايب مع اآلخرين، والرسول 

ناء املريب األعظم صاحب املثل العليا يف تربية األب -وسلم
 قد أوصى برتبية مثالية قائمة على احملبة والشفقة بعيدة

عن العنف والشدة. والتنشئة األسرية تتم عن طريق 
 دين واألبناء. وقد أكد علماء الرتبيةالتفاعل بني الوال

واالجتماع أمهية العالقة بني الوالدين واألبناء، ملا هلا من 
ه، 1425تأثري كبري يف تشكيل شخصياهتم. )العتييب، 

105). 
كما تتضح أمهية األسرة ى أهنا تؤدي جمموعة من 
الوظائف اجلوهرية منذ نشأهتا منذ قدمي الزمن، فهي تقوم 

ية اب وحفظ النوع ووظيفة التنشئة االجتماعبوظيفة اإلجن
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

والوظيفة الدينية والوظيفة االقتصادية ووظيفة احلماية 
واألمن ألفرادها والوظيفة التعليمية والرتوحيية. وهذه 

ة الوظائف ختضع لتأثري املتغريات االجتماعية واالقتصادي
. رخييةوالثقافية اجلارية وتتباين وظائفها بتباين املراحل التا

وواكبت هذه الوظائف تلك املتغريات حىت مت تقلص 
وظائف األسرة وفوضتها لصاحل مؤسسات اجملتمع 

 األخرى.
وتأسيسا على ما مت عرضه حول ماهية القيم وماهية 
االسرة ميكن تعريف منظومة القيم املستقبلية لألسرة 
بأهنا: منوذج منظم من املفاهيم واملعايري ذات االرتباط 

ا، وتكون كالر املتبادل ال ذي جيعلها تدعم بعضها بعضر
متكامالر لتؤدي وظائف توجيهية وإرشاديه، واليت ينبغي 

 على األسرة أن تتبناها ملواجهة التحديات املستقبلية.
المحور الثاني: المتغيرات المعاصرة التي طرأت على 

 :المجتمع السعودي وتأثيراتها على قيم األسرة
ىل العصر احلديث إتعرض اجملتمع السعودي يف 

متغريات عديدة يف كافة جوانب احلياة نظررا للتطورات 
االقتصادية والثقافية واالجتماعية اليت تدور حوله، هذا 
باإلضافة إىل االنفتاح والتفاعل مع الشعوب األخرى. 

فاجملتمع السعودي أتيحت له إمكانيات وموارد مادية  
تطور، والكبرية األمر الذي جعله يتصف بسرعة النمو 

 نذكر من هذه املتغريات ما يلى:
 المتغيرات االقتصادية: -1

ا يف 1938أدى اكتشاف النفط عام  م دوررا مهمر
تكوين معامل احلياة باململكة العربية السعودية وإحداث 
تغريات هيكلية يف بنية االقتصاد السعودي. فهذه 
الثروات الطبيعية هي العامل األساسي والعمود الفقري 
يف رفع املستوى االقتصادي مما أدى إىل حتسني األوضاع 

فرة مادية يف اجملتمع. وكان من أبرز املعيشة وإحداث ط
آثار الطفرة املادية عدم االعتماد على الزراعة والتجارة 
واحلرف الشعبية، حيث صاحب التغري ارتفاع يف مستوى 
املعيشة ويف منط النشاط االقتصادي، وحلت الصناعات 

. اليت تعتمد على اخلربات املتخصصة حمل احلرف الشعبية
م لعمالة ومهاراهتا، ومت استقداوحدث تغري يف هيكلة ا

(. 163ه، 1423العمالة من خمتلف الدول. )السامل، 
ومن آثار هذه الطفرة أيضا هجرة الكثري من أهل القرى 
إىل املدن طلبرا للعمل، حيث أُتيحت هلم فرصة العمل 
يف مناطق البرتول أو االلتحاق بالقطاعات العسكرية 

ج من واطنني إىل اخلار واألمنية وكذلك زيادة حركة سفر امل
أجل العلم والتجارة والسياحة. فأدت هذه الطفرة إىل 
امتصاص طاقات اآلباء وغريهم من أولياء األمور، 
وتكريس جهودهم يف أعماهلم اخلاصة ويف جماالت 
األعمال التجارية املختلفة طلبرا لتحقيق الثروة املادية، 

 ةوانشغال بعضهم عن اإلشراف على أبنائهم ومتابع
أوضاعهم الدراسية واالجتماعية وتوجيههم )أبامني، 

 (.85ه، 1414
ويف سنوات الطفرة اليت مرت على اململكة العربية 

نشطة األ -وبصورة راسخة-السعودية ظهرت إىل العيان 
واألعمال اإلنتاجية ال تكتفي فقط بسد حاجيات 
األفراد واجلماعات املختلفة للضرورة، ولكن انتقلت إىل 

قدم من أشكال اجلذب إىل حاجيات كمالية شكل مت
وحياتية حديثة. اختطت يف هذا اجملال أساليب علمية 
وفنية أدت إىل زيادة االستهالك واقتناء األشياء الضرورية 
واألساسية والكمالية، واستفاد املسوقون للمنتجات 
املختلفة االستهالكية من السوق االستهالكي الكبري يف 

كيف املواد املختلفة الواردة إىل السعودية لذا فإن ت
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اململكة العربية السعودية مع ثقافة وعادات الشعب 
السعودي، جعلت االستهالك يزداد ويأخذ طابعرا 

(. وتفشي هذه 102ه، 1418تصاعديرا. )آل سعود، 
الظاهرة االستهالكية أدى إىل التبذير واإلسراف وعدم 

خاصة و الرتشيد وكذلك التفاخر والتباهي بني الناس 
النساء والشباب بتتبع كل جديد. كما أن هذه الطفرة 
أدت إىل زيادة دخل الفرد حيث مكنته من احلصول 
على معظم املقتنيات التكنولوجية واليت من بينها، 
تكنولوجيا االتصال بأشكاهلا املختلفة وهذه التكنولوجيا 
هلا آثارها املباشرة وغري املباشرة على سلوك األفراد مما قد 

م، 2009 ،ينتج عنه بعض اآلثار السلبية. فريى )البقمي
( أن الطفرة اليت مرت هبا اململكة العربية السعودية مل 2

تكن خريرا كلها، بل جلبت على اجملتمع السعودي آثاررا 
سيئةر، أمهها خلخلة ذلك اجملتمع، وإضعاف بنيته 
االقتصادية واالجتماعية، وليست البطالة يف أوساط 

 سعودي سوى أثررا من تلك اآلثار السيئة.الشباب ال
 المتغيرات الثقافية: -2

شهد اجملتمع السعودي متغريات ثقافية واسعة 
وعميقة منذ أمد بعيد واجملتمع السعودي قد تعرض 

 لالتصال الثقايف وتأثر بثقافات خمتلفة، لوجود احلرمني
الشريفني مما أضفى على اململكة مكانة دينية، حيث يفد 

ل العام وأيام احلج أعداد كبرية من كل أحناء إليها طوا
العامل لتأدية مناسك احلج والعمرة ولزيارة املدينة املنورة. 
وبلغ عدد احلجاج من خارج اململكة يف عام 

مليون حاج. )وزارة 1، 78م( 2009ه )30/1431
(. 628االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة، 

 على قيم احبه تأثريفهذا االتصال مبختلف الثقافات ص
اجملتمع السعودي وعاداته وتقاليده فمكنهم من االطالع 

على ثقافات خمتلفة الغربية منها والشرقية على حد سواء، 
فاكتسب بعض القيم والعادات اليت قد يكون بعضها ال 
يتفق مع املبادئ اإلسالمية مثل حفالت أعياد امليالد 

دة لعمالة الوافوغريها. كما أدى االحتكاك الثقايف با
العاملية، أو عن طريق السفر إىل اخلارج يؤدي إىل تبدل 
القيم، وتغري أمناط السلوك بشكل قد يؤثر على اهلوية أو 

ددة. إىل صياغة أمناط ثقافية متع -يف هناية األمر-يؤدي 
فأضحت ثقافة الطفل  (،82م، 1996)لؤلؤ وخليفة 

الثقافات  مالعريب يف العصر احلايل تتضاءل وتتقلص أما
الوافدة، مما يؤثر سلبيرا على بناء وتكوين شخصية الطفل 
وأخالقياته خاصةر يف ظل غياب الوعي الثقايف والوعي 

 اجلمايل بالرتاث والثقافة احمللية األصلية، ويف ظل طغيان
خليال الثقافة الفنية الغربية وتداعياهتا الغربية املفرطة يف ا

بعد خلرافة البعيدة كل الوالعبث والعنف الالأخالقي، وا
عن تنمية اإلبداع اخلالق، واليت تستبطن بداخلها أصول 
وخلفيات فكرية بعيدة كل البعد عن أخالقياتنا وقيمنا 
وأصولنا الثقافية، كما هتدف إىل اهليمنة العاملية، وتكرس 
حملو اهلوية الوطنية والثقافة الدينية لدى الطفل، كما 

الرتبوي يه اجلانب السلوكي و تسهم بكل مكوناهتا يف تشو 
لدى الطفل من خالل العنف املصَّدر ومن خالل نشر 
ثقافة فاسدة موغلة يف اإلثارة وامليوعة واالستهتار بالقيم 
األخالقية والقيم اجلمالية األصلية مما يؤدي إىل ذوبان 

م،  2004شخصية الطفل. )املؤمتر اإلقليمي األول 
382). 

ات العابرة للحدود هو ومما يزيد من أثر الثقاف
االنتشار الواسع لتكنولوجيا االتصال، فاألقمار الصناعية 
جعلت العامل كله كالقرية الصغرية، فأصبح من السهولة 

مبكان معرفة ما حيدث يف كل أحناء العامل خطوة خطوة.  
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كما أصبح بإمكان الفرد أن يسدد فواتريه ويتبادل رسائله 
يف مكانه، وسامهت مع اآلخرين عرب اإلنرتنت وهو 

التكنولوجيا أيضا بالنسبة للمرأة العاملة يف خارج بيتها 
يف اختزال الوقت املستهلك داخل بيتها حيث وفرت هلا 

 األدوات الكهربائية احلديثة الفرصة للتوفيق بني العمل يف
اخلارج وأعباء األسرة. ويرى البعض أن التكنولوجيا أدت 

 لوظائفها األساسيةإىل تفكك األسرة وإىل فقداهنا 
ويؤكدون أن األسرة يف املاضي كانت وحدة طبيعية 
ا استجابة  ا ثقافيرا نشأ أساسر ونفسية متكاملة ونتاجر
للحاجات االقتصادية ولكن تعرضها لبعض أمناط التغري 

م، 1998االجتماعي جعلها تتحلل. )عبد احلميد، 
واستغل الغزو الفكري الغريب وسائل اإلعالم  (،27

لفة وعلى رأسها الفضائيات وشبكات املعلومات املخت
ا له لينال من قيم  "اإلنرتنت" وجعلها وسيلةر وسالحر
اجملتمع السعودي وأفكاره ولغته العربية. فأعداء األمة 
يستغلون وسائل اإلعالم املختلفة يف حتقيق أهدافهم 

 .(284ه، 1425وذلك يف اجتاهني: )حريري، 
اإلعالم غري االجتاه األول: تسخري وسائل 

اإلسالمية ملهامجة اإلسالم وتشويه صورته للشعوب غري 
 .املسلمة

االجتاه الثاين: حماولة السيطرة على أجهزة اإلعالم 
يف الدول اإلسالمية والعمل على احنرافها عن أهدافها 
ا  اإلسالمية وقيمها الدينية واالجتماعية وتوجيهها توجيهر

ن الفرد بية يف ذهيركز على حتسني صورة احلضارة الغر 
املسلم صغريرا كان أم كبريرا. ويف ذات الوقت تشويه القيم 

 والتقاليد اإلسالمية ووصفها بالرجعية والتخلف.
وأثر هذا الغزو الفكري على البنية اللغوية ألفراد 
اجملتمع السعودي فانتشر بينهم استخدام املصطلحات 

دي إىل ؤ األجنبية بدالر من اللغة العربية وهذا بدوره ي
تقويض اللغة وهي تعد رافدا من روافد قيم اجملتمع. 
وهناك دراسات تؤكد تأثري وسائل اإلعالم على اللغة 

( 241ه، 1416 ،العربية، منها دراسة )القحطاين
حيث كان من نتائجها أن أكثر من ثالثة أرباع عينة 
الدراسة تفيد أن التلفزيون يغري من هلجة األطفال 

الت الغربية مثل احلفالت التنكرية وحف وجيذهبم للعادات
 ،عيد امليالد. وأفادت دراسة أخرى أجراها )حريري

( أن اللغة العامية هي اللغة السائدة يف 306ه، 1425
معظم ما يقدم يف أجهزة اإلعالم. ومتثل شبكات 
التواصل االجتماعي يف الوقت احلاضر إحدى أهم 

ا باحلوافز والدوافع الستخدام اإلنرتنت، وخ ني صوصر
 جيل الشباب. وورد يف البوابة العربية لألخبار التقنية أن

عامليرا وفقا  32اململكة العربية السعودية احتلت املرتبة 
لعدد املشرتكني يف موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي. 
ووفقا إلحصائيات شركة "سوشيال بيكر" املتخصصة يف 

 ملكةدراسة توجهات التواصل االجتماعي، جاءت امل
ثانية يف الرتتيب بني الدول العربية بعد مجهورية مصر 

مليون  4العربية، إذ بلغ عدد املشرتكني يف اململكة قرابة 
مشرتك. وقد بلغ معدل انتشار املشرتكني يف موقع 

من تعداد السكان. ولعبت  %15.52"فيسبوك" قرابة 
شبكات التواصل االجتماعي دوررا جوهريرا يف تكوين 

افرتاضية ذات اهتمامات معينة )دينية، مهنية، جمتمعات 
ترفيهية(، متيحةر للمستخدمني مبختلف أماكن تواجدهم 
وحاجاهتم واهتماماهتم وقيمهم إمكانية العثور على من 
لديه ذات االهتمامات. )هيئة االتصاالت وتقنية 

 .(13م، 2010تقرير تقنية املعلومات  -املعلومات
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 :المتغيرات االجتماعية -3
يف ضوء ما تعرض له اجملتمع السعودي من متغريات 
اقتصادية وثقافية حدثت متغريات اجتماعية، ألن كل 
املتغريات تعمل يف منظومة واحدة والتأثري متبادل بينها. 

 ومن أهم مالمح التغري االجتماعي ما يلي:
ا على النظام  أن التنظيم االجتماعي كان قائمر

كم ات القبلية اليت حتالقبلي العشائري، وكذلك العاد
أمناط السلوك االجتماعي لألفراد من تنفيذ أوامر رئيس 
القبيلة أو شيخها دون مناقشة وكان هذا النظام معزز 
القدرة على الغزو بني القبائل، ويف ظل هذا النظام كان 
الوالء للعشرية أو القبيلة قبل الوالء للمجتمع، وبعد أن 

م الدولة هذه البالد بقياعلى  -سبحانه وتعاىل-َمن اهلل 
 -يرمحه اهلل- السعودية احلديثة بقيادة امللك عبد العزيز

وتطبيق تعاليم الشريعة اإلسالمية، تغريت هذه املفاهيم 
االجتماعية لدى األفراد، فقد حفظت الدولة هلم 
ممتلكاهتم وأمواهلم، ووضعت األمن النفسي يف املرتبة 

ن يف مجيع أحناء األوىل من اهتماماهتا، ووطدت األم
البالد. وقضت بذلك على الثأر واملمارسات االجتماعية 
اليت تنايف الشريعة اإلسالمية، وأدى ذلك إىل تغري األمناط 
االجتماعية وأصبح والء الفرد للدولة، وصارت املعايري 
اليت حتكم العالقات بني األفراد تنطلق من املصلحة 

ظل الشريعة العامة للدولة وللمجتمع واألفراد يف 
 (،111-110ه، 1414اإلسالمية. )أبامني، 

فتحولت األبنية االجتماعية السعودية من أبنية قبلية 
تقليدية إىل أبنية حضرية صاحبها أمناط أسرية نووية 
تتمتع باالستقالل يف اختاذ السلطة يف األمور الشخصية 
والعائلية مما أدى إىل ضعف وتفكك األسرة املمتدة 

ة النووية، وتشري البيانات إىل أنه خالل املدة وظهور األسر 

( 2007ه )27/1428 -( 2004ه )1425/ 24
ارتفعت نسبة األسر النووية من إمجايل األسر السعودية 

(، واخنفضت نسبة األسر ٪9.64( إىل )٪9.58من )
(. )وزارة االقتصاد ٪1.35( إىل )٪1.41املمتدة من )

ومن  (.313خطة التنمية التاسعة،  -والتخطيط 
التغريات االجتماعية يف اجملتمع السعودي تعليم املرأة 

ه. وهي بداية متأخرة نسبيرا موازنة 1380الذي بدأ عام 
( أن 110ه، 1426بتعليم البنني. ويرى العقيل )

ا كبريرا  التقاليد االجتماعية يف ذلك الوقت مثلت عائقر
أمام تعليم البنات، حيث كان ينظر للتعليم على أنه 

در إدخال أفكار غريبة على عقول البنات، األمر مص
الذي جعل بعض فئات اجملتمع معارضة تدخل الدولة 
يف فرض نظام حكومي لتعليم البنات. فعلى الرغم من 
هذه البداية املتأخرة ارتفعت وتائر التحاق البنات مبراحل 
التعليم املختلفة بشكل متصاعد وتواصل االجتاه نفسه 

مو السنوي املتوسط إلمجايل قيد حىت بلغ معدل الن
( للفرتة ٪6، 17البنات يف مجيع مراحل التعليم حنو )

م(، فحني بلغ 2009-1975ه )1395-1430
( للمدة نفسها. )وزارة االقتصاد ٪4، 14للبنيني )

 -ه1431األهداف التنموية لأللفية  - والتخطيط
ومن املتغريات االجتماعية اجلذرية اليت  (،54م، 2010

هلا اجملتمع السعودي ما طرأ على دور املرأة يف  تعرض
اجملتمع، حيث كان دورها قاصررا على األعمال املنزلية 

اليد وتربية األطفال، ونتيجة لتغري املفاهيم الثقافية والتق
االجتماعية وإلقبال املرأة على التعليم حتول دورها إىل 

 ةاإلسهام يف خدمة اجملتمع. ومن أهم جماالت عمل املرأ
يف القطاع احلكومي جمال التعليم العام والعايل وهذا اجملال 
يستوعب أكرب عدد من العمالة النسائية السعودية، 
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وجمال التعليم يتماشى مع خاصية املرأة السعودية 
ا عن االختالط  االجتماعية والثقافية والدينية فهو بعيدر
ويقتصر على تدريس الفتيات فقط وذا دخل مناسب. 

عدد املعلمات يف وزارة الرتبية والتعليم عام فقد بلغ 
ه حسب ما ورد يف املوقع الرمسي لوزارة 29/1430

( معلمة. وأوضحت 228، 826الرتبية والتعليم )
إحصائيات املوقع الرمسي لوزارة التعليم العايل أن عدد 
أعضاء هيئة التدريس السعوديات يف جمال التعليم العايل 

 عضورا. (9961ه بلغ )29/1430عام 
ونتيجة خلروج املرأة إىل ميدان العمل دخل إىل حميط 

ا األسرة العمالة املنزلية وهي تنتمي إىل ثقافات خمتلفة مت امر
عن الثقافة السعودية وتظهر خطورة هذا األمر بشكل 
أوضح بالنسبة إىل تنشئة األطفال وتكوينهم النفسي 

( 336ه، 140 ،والثقايف. أوضحت دراسة )كسناوي
من ضمن عوامل استخدام األسر للخادمات، التوسع أنه 

يف تعليم البنات وخروج املرأة للعمل، وحاجة أطفال 
األسر إىل رعاية يف ظل غياب األمهات واهتمامهن 
باملشاركة يف املناسبات العائلية، إضافة إىل وجود كبار 
السن مع أفراد األسرة، ومرض ربة البيت املزمن، هذا مع 

باستقدام اخلادمات جملرد التقليد  قيام بعض األسر
والتباهي والتفاخر. وإن كان وجود العاملة املنزلية خفف  

كثريرا من أعباء الزوجة إال أن هناك سلبيات أثرت على 
عادات وتقاليد األسرة السعودية، فاكتسبت أمناطا 
سلوكية وعادات غريبة وخارجة عن عاداهتا األصيلة. 

ا نزلية على األبناء تأثرير وكذلك أثرت هذه العمالة امل
ا قد ميتد إىل العقيدة.  واضحر

 :الدراسات السابقة
يتناول هذا اجلزء من الدراسة عرض وحتليل جمموعة 

من الدراسات السابقة تتصل مبوضوع الدراسة احلالية، 
 وذلك فيما يلى:

 :دراسات اهتمت بالقيم -أ
ه( معرفة مدى 1420 ،استهدفت دراسة )العمري

 انتشار واستخدام التقنيات االتصالية احلديثة يف اجملتمع
العريب السعودي، ومعرفة أثرها يف القيم االجتماعية، 
ألفراد عينة الدراسة من جيل الشباب من طالب جامعة 
امللك سعود. وأظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب القيم 

وقيمة  ر القرايب،االجتماعية حمل الدراسة هو: قيمة التزاو 
الوقت، وقيمة العالقات الشخصية، وقيمة العمل. ويف 

 ،جمال الكشف عن منظومة القيم أجرى )عقل
ه( دراسة استهدفت الكشف عن منظومة القيم 1427

لدى عينات من طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية )ذكور 
وإناث( يف عواصم الدول مبكتب الرتبية العريب لدول 

قد أسفرت الدراسة عن أن هناك توجهات اخلليج. و 
قيمية سالبة داخل النسق القيمي للطالب، األمر الذي 
حيتاج منا إىل تضافر اجلهود لتعديل هذه القيم. وقام كل 

 -Sin-Wal and Siu)من صن ويل وصا تونج 

Tong, 2007)  بدراسة للتعرف على تأثر القيم
اإلنسانية مبوجات التغيري ووسائل التحديث احلالية،،  

كما حتاول الدراسة إلقاء الضوء على إمكانية تعايش 
القيم احمللية يف ظل تأثري هذه التحوالت وخصوصا 
وسائل وأدوات التقنية احلديثة. وتربز الدراسة مثاال للقيم 

قيم أثر كثريا مع الوقت كاإلنسانية اليت رمبا سوف تت
اجلمال والصدق والعدالة مما يستوجب على مؤسسات 

 التنشئة االجتماعية القيام بدورها واالهتمام كثريا بتوطني
هذه القيم واحملافظة عليها ودعم سبل ووسائل إبقائها 

 حية خالدة يف حياتنا وبشكل أفضل مما هي عليه اآلن.
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ت إىل م( فقد هدف2009 ،أما دراسة )خزعلي
من لوضعية ااستقراء القيم الرتبوية يف الفلسفات الرتبوية 

جهة، ويف التصور اإلسالمي من جهة أخرى. وأظهرت 
أن هناك اختالف حاصل فيما بني نتائج الدراسة 

الفلسفات الرتبوية الوضعية مرده اعتمادها على مصادر 
يربط اإلسالم القيم بالشرع فهو الذي إنسانية، بينما 

ان ، وهي غري مرتوكة لإلنسالسلوكيات يقّبححيّسن و 
لينظر فيها بعقله. ومن مث ضرورة الفصل والتمييز بني 
القيم يف التصور اإلسالمي والقيم السائدة يف اجملتمعات 

ه( دراسة هدفت إىل 1430 ،وأجرى )الغريبالغربية. 
التعرف على القيم االجتماعية اليت تضمنتها مقررات 

العربية  عليم الثانوي للبنني باململكةعلم االجتماع يف الت
السعودية، وكذلك حتديد القيم االجتماعية اليت يرى 
معلمو مقررات علم االجتماع إضافتها يف ضوء التغريات 
االجتماعية، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: 
تدين توافر القيم االجتماعية يف مقررات علم االجتماع 

يرى  للبنني كما يراها املعلمون. حيثيف املرحلة الثانوية 
 غالبية املعلمون أن القيم االجتماعية غري متوافرة.

وفيما يتعلق مبعرفة القيم اليت تعكسها الربامج 
ه( بدراسة هدفت إىل 1431 ،الدينية قام )الزبون

التعرف إىل القيم اليت تعكسها الربامج الدينية يف 
 يف حمافظة ة املراهقنيالتلفزيون األردين لدى عينة من الطلب

عجلون األردنية. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة 
 القيم الكلية اليت تعكسها الربامج الدينية يف التلفزيون

األردين لدى عينة من الطلبة املرهقني كانت متوسطة، 
حيث جاءت القيم االجتماعّية يف املرتبة األوىل، تلتها 

بة الثالثة صادية، ويف املرتيف املرتبة الثانية القيم االقت
 جاءت القيم األخالقية.

 دراسات اهتمت بالقيم األسرية: -ب
ه( بدراسة هدفت إىل إبراز 1412 ،قام )راشد

دور األسرة يف تكوين وتنمية بعض القيم اإلسالمية لدى 
الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، ملواجهة التحديات 

وقد اقتصرت  ي،املستقبلية اليت ستواجه جمتمعنا اإلسالم
الدراسة على بعض القيم اإلسالمية وهي الصدق، 
األمانة، الشجاعة، النظافة، النظام. واتبع املنهج الوصفي 
التحليلي وكان من نتائجها: أن من األساليب األسرية 
يف تكوين وتنمية قيمة الصدق واألمانة والشجاعة 
والنظافة والنظام أسلوب احملاكاة والتقمص والقدوة 

سنة وأسلوب املمارسة الفعلية واألسلوب القصصي. احل
دراسة عن واقع  (Berkson,1996)وأجرى بريكسون 

قيم العائلة اليهودية اليوم، وبني أن هناك جمموعة من 
ع املتغريات اليت تواجه العائلة اليهودية تعمل على إجياد نو 

من الصراع بني أفراد األسرة، هذا الصراع متثل يف ثالث 
ئيسة وهي: مشكالت العالقة األسرية بني أفراد قضايا ر 

األسرة، ومشكالت السلوك غري املرغوب فيه داخل 
العائلة اليهودية، ومشكالت النمو والتعلم، وأكدت 
الدراسة على أمهية زرع بعض القيم األسرية يف مواجهة 
هذه املشكالت، خاصة قيم احلوار واملناقشة واستخدام 

ما لسلوكيات غري املرغوبة، كالعقوبة املناسبة لبعض ا
أكدت الدراسة على أمهية التشجيع والتحفيز، واستخدام 
أسلوب حلقات النقاش وربطهم بربامج تربوية متواصلة. 

ه( فتمثل هدفها الرئيس يف 1425 ،أما دراسة )العتييب
معرفة العالقة بني بعض اخلصائص االجتماعية املتعلقة 

لة ا متغريات مستقباآلباء واألمهات، على اعتبار أهن
للدراسة ذات تأثري يف تنشئة األبناء على قيم التنمية 
والتحديث، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
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أن تأثري املتغريات املستقلة اخلاصة باآلباء واألمهات 
وباألسرة بشكل عام حمدود يف تنشئة األبناء على قيم 

 تؤثر ت اليتالتنمية والتحديث، لوجود بعض الصعوبا
سلبيار يف تنشئة األبناء على قيم التنمية والتحديث. 

 ,Sabatier,Willems)ووليم  سبتريوتناولت دراسة 

قضية االنتقال األسري عرب ثالثة أجيال فرنسية  (2005
)اجلدة واألم واملراهقني( مع النظر إىل جانبني من جوانب 

ة يالتضامن األسرى السيما االتفاق على القيم الفرد
واجلماعية والقيم األسرية، وقد أكدت النتائج خصوصية 

ا األسرة الفرنسية احلديثة واليت تتمايز عرب األجيال يبعض
من خليط من استقاللية القيم؛ وأيضا مبستوى عايل من 
الفردية والقيم مع قدر كبري من الفردية. واشارت النتائج 

ر من ثإىل وجود تقارب أكثر بني األمهات واملراهقني أك
التقارب بينهم وبني اجلدات. وأن اجلدات تؤثر يف 
األمهات عرب األهداف األبوية )االستقالل والطاعة( 

 ,Kedar)أما دراسة كدار وكذلك القيم اجلماعية. 

اليت جاءت بعنوان "فجوة القيم: اجلنس واألسرة   (2007
كمصدر للتباين بني الغرب واإلسالم" تكشف نتائج 

مجلة من القيم األسرية داخل اجملتمعات الدراسة أن هناك 
اإلسالمية وخصوصا ما يتعلق جبانب املرأة عرضة ملواجهة 
حامسة مع القيم الغربية، األمر الذي قاد بالضرورة إىل 

 نوع من الصراع والتضاد بني قيم غربية مؤثرة وفاعلة وبني
قيم سائدة مما أوجد حالة من القلق الثقايف لدى أرباب 

جد يف املقابل نوعا من الصراع بني واقع تلك األسر، وأو 
اجملتمعات وبني تطلعات أبناءهم. كما أشارت النتائج 
إىل أن هذه القيم األسرية واليت كانت تعترب مكونا رئيسا 
من مكونات الثقافة داخل األسرة يف اجملتمعات 
اإلسالمية هي يف حالة شد وجذب بني تطلعات اجليل 

متطلبات جيل اآلباء مما أوجد  اجلديد من األبناء وبني
 فجوة تنمو مع الوقت بني اجليلني.

على ضوء ما تقدم من عرض للدراسات السابقة، ميكن 
 استخالص امللحوظات اآلتية:

يتضح من الدراسات السابقة املتعلقة بالقيم أن  -
بعضها اهتم باملنظومة القيمية بصفة عامة، بينما 

 تنمية القيمأبرزت دراسات أخرى دور األسرة يف 
 لدى أبنائها.

ويتضح أنه ال توجد أي دراسة سابقة حاولت تقدمي  -
منظومة للقيم املستقبلية لألسرة، وبالتايل تنفرد 
الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة ى 
هدفها الرئيس املتمثل ى حماولة التوصل إىل منظومة 

 عاصرة.للقيم املستقبلية لألسرة يف ظل املتغريات امل
كما تنفرد الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف  -

منهجية الدراسة حيث استخدمت الدراسة احلالية 
أسلوب دلفي وهو أسلوب خاص بالدراسات 

 املستقبلية.
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف  -

بناء اإلطار النظري للدراسة ويف تفسري ومناقشة 
 نتائجها.

 :نهجية الدراسة وإجراءاتهاثالثا: م
 منهج الدراسة: -أ

تقتضي طبيعة الدراسة استخدام املنهج الوصفي 
التحليلي، وهو منهج يقوم بوصف ما هو كائن وتفسريه 
وحتليله، ويهتم هذا املنهج بتحديد الظروف والعالقات 
اليت توجد بني الوقائع كما يهتم بتحديد املمارسات 
الشائعة أو السائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات 
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ماعات وطرائقها يف النمو والتطور )جابر عند األفراد واجل
(. كما استخدمت الدراسة 134م، 2002وكاظم، 

أسلوب دلفي أحد أساليب الدراسات املستقبلية، 
ويعتمد هذا األسلوب على رأي جمموعة من اخلرباء يف 
جمال موضوع الدراسة حبيث تتم املناقشة غري املباشرة، 

ا عن تأي أن كل عضو من اخلرباء يبدي رأيه بع أثري يدر
رأي اجملموعة من خالل إعطاء الفرصة للخرباء ملراجعة 
أفكارهم، وللتغذية الراجعة دورا يف زيادة اهتمام اخلرباء 

م، 1988وحماولة الوصول ألرضيات مشرتكة. )فهمي، 
446.) 

 مجتمع وعينة الدراسة: -ب
يتكون جمتمع الدراسة من عموم املفكرين واملثقفني 

ني لمية واجتماعية خمتلفة من اجلنسالذين هلم خلفيات ع
)الذكور واإلناث( يف منطقة القصيم. أما عينة الدراسة 
مشلت جمموعة من املفكرين واملثقفني من أربع حمافظات 
من حمافظات القصيم، بلغ عددهم مخسة وعشرين 
خبريرا، مت اختيارهم كعينة قصدية نظرا لطبيعة الدراسة، 

 القيم املستقبلية اليتوذلك ألخذ آرائهم حول منظومة 
جيب أن تركز عليها األسرة يف ظل املتغريات املعاصرة، 

ميكن واملعوقات اليت قد تواجه تطبيقها، و ، وسبل تعزيزها
 (:1توضيح عينة الدراسة يف جدول رقم )

توزيع الخبراء عينة الدراسة حسب محافظات  (:1جدول )
 منطقة القصيم.

 عدد الخبراء المحافظة
 15 بريدة

 6 املذنب
 3 البكريية

 1 الرس
 25 المجموع الكلى

 :أداة الدراسة -ت
مت بناء وتطبيق استبانات خاصة ضمن ما يعرف 

هبدف حماولة استشراف  "Delphi"بأسلوب دلفي 
القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها واملعوقات اليت 

 تعرتض تطبيقها يف ظل املتغريات املعاصرة من وجهة نظر
( أسلوب 200ه، 1423 ،اخلرباء. ويعرف )مطاوع

ة دلفي بأنه "حماولة التنبؤ بعدد من املتغريات املستقبلي
ء ب من هؤالاحملتملة، بواسطة عدد من اخلرباء. ويطل

اخلرباء أن يعيدوا احملاولة عددرا من املرات، ويزودوا عقب  
كل حماولة بتغذية راجعة عن نتائج املرحلة السابقة، 
بغرض احلصول على إمجاع أو أغلبية يف الرأي حول 

 صورة مستقبلية واحدة."
لتحقيق أهداف الدراسة امليدانية باستخدام 

عة ى جممو أسلوب دلفي، صممت استبانة وطبقت عل
 اخلرباء يف ثالث جوالت كما يلى:

 :االستبانة في الجولة األولى -

اتبعت الدراسة فيها الصورة االستقرائية وهي عبارة 
عن أسئلة مفتوحة ومباشرة عن موضوع البحث، وترتك 
للخرباء حرية اإلدالء بتصوراهتم حوهلا، فاشتملت 

 االستبانة على األسئلة اآلتية:
جهة ة لألسرة اليت تقرتحوهنا من و ما القيم املستقبلي -1

نظركم ملواجهة املتغريات املعاصرة )أكرب قدر ممكن 
 من القيم يف ظنك(؟

ما السبل اليت ميكن أن تعزز وجود هذه القيم  -2
 وتساهم يف تطبيقها يف اجملتمع؟

ما املعوقات اليت تعتقدون أهنا سوف تواجه األسرة  -3
 يف تطبيق هذه القيم؟
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 :ة الثانيةاالستبانة في الجول -

يف هذه اجلولة، وبعد مجع استجابات اخلرباء مت 
حصر ستة عشر قيمة فقط وهي األكثر تكراررا لدى عينة 
اخلرباء )يف اجلولة األوىل( وطلب منهم إبداء وجهة 
نظرهم حول هذه القيم وترتيبها ترتيبرا تنازليرا حسب 

 أمهيتها من وجهة نظرهم.
 :االستبانة في الجولة الثالثة -

هذه اجلولة مت األخذ بوجهات نظر اخلرباء حول  يف
القيم الواردة يف اجلولة الثانية وإعادة صياغتها حبيث 

با أصبحت عشرين قيمة، مث طلب من اخلرباء ترتيبها ترتير 
تنازليرا حسب أمهيتها من وجهة نظرهم، كما مت حصر 
سبعة من السبل اليت يرى اخلرباء أهنا تعزز القيم الواردة 

بانات اجلولة األوىل، وطلب من اخلرباء ترتيبها يف است
أيضا ترتيبرا تنازليرا حسب قوة تأثريها من وجهة نظرهم، 
وكذلك بالنسبة للمعوقات مت حصر مخسة معوقات من 
املعوقات اليت اعتقد اخلرباء )يف اجلولة األوىل( أهنا 
ستواجه األسرة يف تطبيق هذه القيم، وطلبت منهم أيضا 

 م.يبرا تنازليرا حسب قوهتا من وجهة نظرهترتيبها ترت
 األساليب اإلحصائية: -ث

اعتمد الدراسة يف حتليل البيانات على األساليب 
اإلحصائية املناسبة وهي: استخراج املتوسطات احلسابية 
لدرجات استجابات عينة الدراسة، وكذلك االحنرافات 
املعيارية لدرجات استجاباهتم، وذلك للكشف عن نسق 

املستقبلية اليت جيب أن تتبناها األسرة من وجهة القيم 
نظر اخلرباء، واملعوقات اليت ميكن أن تواجه األسرة يف 

 تطبيقها، والسبل املقرتحة يف هذا الشأن.
 نتائج الدراسة وتفسيرها -ج

تشتمل نتائج الدراسة على النتائج اخلاصة 
ة باستجابات اخلرباء حول منظومة القيم املستقبلية املقرتح

واملعوقات  ،سرة أن تتبناها ملواجهة املتغريات املعاصرةلأل
اليت ميكن أن تواجه األسرة يف تطبيق منظومة القيم 
املستقبلية، والسبل املقرتحة اليت ميكن أن تعزز وجود 

 القيم وتساهم يف تطبيقها يف اجملتمع، حيث مت حتليل
نتائج الدراسة وتفسريها على ضوء اإلطار النظري ونتائج 

 دراسات السابقة، وذلك فيما يلى:ال
أوال: استجابات الخبراء حول منظومة القيم 
المستقبلية التي يجب أن تتبناها األسرة لمواجهة 

 (:2يوضحها جدول رقم )، المتغيرات المعاصرة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  :(2جدول رقم )

ول ح لدرجات استجابات الخبراء عينة الدراسةالمعيارية 
ظومة القيم المستقبلية المقترحة لألسرة أن تتبناها مرتبة من

 .حسب أهميتها

المتوسط  القيمة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.960 18.52 الصدق 1
 2.141 18.00 األمانة 2
 2.853 16.84 الرقابة الذاتية 3
 3.485 14.32 حتمل املسؤولية 4
 2.987 13.44 التعاون 5
 4.271 13.36 التسامح 6
 5.273 12.16 احملبة 7
 3.872 11.36 احلوار مع اآلخر 8
 4.719 11.24 األمن الفكري 9

 4.092 10.92 املواطنة 10
 4.614 10.72 تقدير الذات 11
 4.868 10.12 تقدير قيمة الوقت 12
 4.279 9.68 احرتام األنظمة والقوانني 13
 4.288 7.84 املرونة وقبول التغيري 14
 3.419 7.76 التثقيف الذايت 15
 3.731 6.44 الصحة العامة 16
 4.124 6.44 األمن والسالمة 17
 3.070 4.48 ترشيد االستهالك 18
 3.330 4.44 اإلبداع 19
 1.453 1.88 الذوق اجلمايل 20
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 ................منظومة القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها

يتضح من اجلدول السابق وجود العديد من القيم 
اليت تقرتحها الدراسة لألسرة أن تتبناها وتتمسك هبا 
ملواجهة حتديات املتغريات املعاصرة من وجهة نظر اخلرباء 
عينة الدراسة، خاصة قيم: الصدق واالمانة والرقابة 
الذاتية وحتمل املسئولية والتعاون، حيث جاءت يف 

ألوىل من حيث األمهية. ويفسر حصول املراتب اخلمس ا
على الرتتيب األول يف منظومة القيم )الصدق( قيمة 

املستقبلية بأن الصدق من الفضائل ذات اآلثار اإلجيابية 
على املسلم يف الدنيا واآلخرة. وتتفق هذه النتيجة مع 

( حيث احتلت 235-209ه، 1427)عقل،  دراسة
د طلبة ألمهية عنقيمة الصدق الرتتيب اخلامس من حيث ا

 املرحلتني املتوسطة والثانوية. كما تتفق هذه النتيجة مع
بأن  (Sin-Wal, Siu-Tong, 2007)ما ذهب اليه 

قيمة الصدق من القيم اإلنسانية اليت رمبا تتأثر كثريا مع 
الوقت يف ظل التحوالت املعاصرة وخصوصرا وسائل 
التقنية احلديثة مما يستوجب على مؤسسات التنشئة 
االجتماعية االهتمام بتوطني هذه القيمة ودعم السبل 

 والوسائل اليت تعززها.
 اين يفيف الرتتيب الث)األمانة( وجاءت قيمة 

منظومة القيم املستقبلية، ويرجع ذلك إىل أن األمانة 
خصلة حث عليها اإلسالم وهي واسعة املعىن وتشمل 
عفة اإلنسان عن كل ما ليس له به حق. وتتفق هذه 

( حيث 209ه، 1427النتيجة مع دراسة )عقل، 
احتلت األمانة الرتتيب الثاين عند طلبة املرحلتني 

ة حتلت الرتتيب األول يف دراساملتوسطة والثانوية. وا
( من حيث درجة 19-18م، 1999)وفائي واحللو، 

ممارسة األطفال للقيم األخالقية من وجهة نظر معلمات 
رياض األطفال وكذلك الرتتيب األول من حيث درجة 

 تأكيد معلمات رياض األطفال على القيم األخالقية.
ب يفقد جاءت يف الرتت)الرقابة الذاتية( أما قيمة 

الثالث يف منظومة القيم املستقبلية وهي قيمة عظيمة 
جتعل من اإلنسان رقيبرا على ذاته حيفظ حدود اهلل يف 

 السر والعلن. واملتصف هبا من املميزين يوم القيامة وينبغي
تأصيلها يف نفوس األفراد، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ابة قه(. اليت أشارت اىل أمهية تأصيل الر 1423) املالكي
الداخلية يف نفوس األوالد واعتبارها ركيزة قوية ملواجهة 

-1428التحديات، كما تتفق مع دراسة املطريي )
ه، ج( اليت أشارت نتائجها إىل أن األسرة هي 1429

 املؤسسة األوىل لتنمية الرقابة الذاتية لدى أوالدها.
 يف الرتتيب)تحمل المسؤولية(  وجاءت قيمة

تيجة قيم املستقبلية وتنسجم هذه النالرابع يف منظومة ال
مع التوجه اإلسالمي الذي محل كل ذي مسؤولية ما 
أنيط به فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته". البخاري. )املوسوعة 
احلديثية(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة احلازمي 

أن ( اليت أشارت نتائجها إىل 3ه، 1427-1428)
طالب اجلامعة يتمثلون قيمة حتمل املسؤولية بشكل أكرب 
من متثلهم لقيميت الوقت واملعرفة. كما يؤكد بريكسون 

(Berkson, 1996)  يف دراسة له عن قيم العائلة
اليهودية اليوم، على أمهية تعزيز قيمة حتمل املسؤولية 
ملواجهة املتغريات اليت تؤثر على األسرة وتوجد نوعا من 

 اع بني أفرادها.الصر 
 الرتتيب اخلامس، وهي)التعاون( واحتلت قيمة 

من القيم اليت حث عليها اإلسالم، فهي سبيل إىل توثيق 
العالقات بني األفراد واحملافظة على قوة ومتاسك اجملتمع. 

ه، 142وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرميوين واخلوالدة )
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

( 19-18م، 1999 ،( ودراسة )وفائي واحللو211
( حيث احتلت قيمة 416ه، 1429 ،ودراسة )اجلالد

 التعاون يف هذه الدراسات مراتب متقدمة.
ويتضح من اجلدول السابق أن هناك قيم أخرى هلا 
أمهيتها يف منظومة القيم املستقبلية جيب على األسرة أن 

 تتبناها وتتمسك هبا ملواجهة حتديات املتغريات املعاصرة
ة الدراسة، وهى قيم األمانة، من وجهة نظر اخلرباء عين

والرقابة الذاتية، وحتمل املسئولية، والتعاون، والتسامح، 
واحملبة، واحلوار مع اآلخر، واألمن الفكري، واملواطنة، 
وتقدير الذات، وتقدير قيمة الوقت، واحرتام األنظمة 
والقوانني، واملرونة وقبول التغيري، والتثقيف الذايت، 

من والسالمة، وترشيد االستهالك، والصحة العامة، واأل
واالبداع، والتذوق اجلمايل، حيث حصلت هذه القيم 
على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات األمهية، 
ورمبا يرجع هذا إىل اختالف تأثري اخللفية العلمية 
واالجتماعية لعينة الدراسة، مما حيفزنا ملعرفة هذا األثر يف 

 .دراسات وأحباث علمية أخرى
مكن المعوقات التي يثانيا: استجابات الخبراء حول 

 ،أن تواجه األسرة في تطبيق منظومة القيم المستقبلية
 (:3يوضحها جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (3جدول )
حول المعوقات  لدرجات استجابات الخبراء عينة الدراسة

التي يمكن أن تواجه األسرة في تطبيق منظومة القيم 
 المستقبلية مرتبة حسب قوتها

 المعوق م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.872 4.48 ضعف الوازع الديين 1

 1.308 3.28 التأثري السلىب لوسائل اإلعالم 2

 1.207 2.96 عدم اجلدية يف الرتبية داخل االسرة 3

 1.155 2.60 تناقض القيم 4

 0.900 1.68 طغيان احلياة املادية 5

يتضح من اجلدول السابق أن أبرز املعوقات اليت 
ة ميكن أن تواجه األسرة يف تطبيق منظومة القيم املستقبلي

من وجهة نظر اخلرباء، هي: ضعف الوازع الديين، والتأثري 
ية، وتناقض الرتبالسليب لوسائل اإلعالم، وعدم اجلدية يف 

 القيم، وطغيان احلياة املادية.
يتضح من اجلدول السابق أن معوق "ضعف كما 

 الوازع الديين" جاء يف الرتتيب األول يف املعوقات اليت قد
ة تواجه األسرة يف تطبيق منظومة القيم املستقبلية من وجه

(. وهذه 4.48نظر اخلرباء أفراد العينة، مبتوسط بلغ )
قعة ألن الدين هو مصدر كل القيم فضعفه النتيجة متو 

يرتتب عليه ضعف القيم، فالوازع الديين ضروري لألفراد 
واجملتمعات وال تغين عنه القوانني واألنظمة ألن من مل 
يردعه وازعه الديين ال تردعه القوانني. فإذا ضعف الوازع 
الديين لدى اإلنسان يكون هذا الضعف حائالر بينه وبني 

هذه  م اإلجيابية ونبذ القيم السلبية. وتتفقاكتساب القي
(. 564ه، 1427 ،النتيجة مع ما ذهب اليه )الزهراين

بأن الوازع الديين هو الباعث احلقيقي واملوقظ للضمري 
اإلنساين، فإذا سكن اإلميان يف القلب وتغلغل يف 
أعماقه، استطاع تغيري وتعديل السلوك اإلنساين، وأصبح 

د عن كل احنراف. وتتفق هذه أكثر استقامة، وابتع
(. اليت ترى 207، 2001 ،النتيجة مع دراسة )النبهان

أنه كلما ارتقت املعرفة حبقيقة الدين ارتقت معها مفاهيم 
القيم. ويأيت الوازع الديين لكي يعمق تلك القيم يف 
ا عن  اجملتمع وينهض هبا حنو األفضل واألمسى بعيدر

 األنانية.
 يف "اإلعالم السليب وجاء معوق "تأثري وسائل
( وتفسر هذه 3.28الرتتيب الثاين، مبتوسط قدره )

ا يواجه تعزيز القيم  النتيجة بأن وسائل اإلعالم متثل عائقر
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 ................منظومة القيم املستقبلية لألسرة وسبل تعزيزها

 يف اجملتمع إذا مل توجه بشكل صحيح يساعد على تثبيت
القيم االجيابية ودعمها وتعزيزها. خاصة وأن وسائل 

لة لى خلخاإلعالم متتلك من خالل ما تبثه القدرة ع
 نسق القيم وهدم اجملتمع وفقده هلويته اليت تعد رافدا من

روافد القيم. وبذلك تسهم بعض وسائل اإلعالم يف 
تدعيم القيم السلبية، خاصة القنوات الفضائية، وتتفق 

ه، 1413 ،هذه النتيجة مع دراسة )كتبخانة، وآخرون
 ( اليت أشارت نتائجها إىل أن لإلعالن التلفزيوين تأثري1

على ثقافة اجملتمع وقيمه وتقاليده وعاداته وأن له أثره 
على عملية التنشئة االجتماعية لألطفال وله دوره أيضا 
يف االرتفاع أو االخنفاض بالذوق العام. وأكدت دراسة 

( أن تنوع وسائل اإلعالم 320ه، 1423 ،)السامل
اء املختلفة وما تبثه من مواد خمتلفة تؤثر على تقبل األبن

برا ألساليب الضبط يف أسرهم، وتتفق هذه النتيجة سل
اليت توصلت إىل أن  (kedar, 2007)مع دراسة كدار 

وسائل اإلعالم وأدوات التقنية احلديثة كان هلا دور كبري 
يف تعرض القيم األسرية داخل اجملتمعات اإلسالمية 

 .ملواجهة مع القيم الغربية ونشرها داخل تلك اجملتمعات
عدم اجلدية يف الرتبية " الرتتيب  واحتل معوق"

يم، الثالث يف املعوقات اليت قد تواجه األسرة يف تطبيق الق
(، ويرجع وجود هذا املعوق إىل 2.96مبتوسط قدره )

غياب األهداف والربامج الرتبوية لبعض األسر يف تربية 
أبنائها، بل قد تقتصر وظيفتها على حماولة إشباع 

ربوية ال متتلك األسرة ثقافة تاحلاجات البيولوجية، فقد 
أسرية وال متتلك القدرة على التفاعل مع مطالب العصر 

ة ومواكبة متغرياته وحتدياته ومستجداته املعرفية والقيمي
واملهارية باإلضافة إىل قلة الدافعية حنو تبين القيم 
وتعزيزها، مما حيدث خلال يف تربية األبناء على القيم، 

نتائج بعض الدراسات  وتتفق هذه النتيجة مع
االجتماعية واألنثروبولوجية اليت أجريت يف اجملتمع 
السعودي وتناولت التغريات يف عالقة األبناء بالوالدين، 

( اليت أشارت إىل أن 3، ]د.ت.[، مثل دراسة )اخلمشي
ا يف األدوار الرتبوية لبعض األسر. كذلك  هناك ضعفر

 ( أنه من37م، 1999 ،أوضحت دراسة )جنادات
الصعوبات اليت تواجه تعليم القيم اإلسالمية وتعلمها 

 ،غياب دور األسرة، كما تتفق مع دراسة )سعدات
( اليت أكدت على أمهية تواجد الوالدين يف 7ه، 1431

األسرة، وأن يكون هذا التواجد مقرونرا بأداء أدوارمها على 
 خري وجه.

واحتل معوق "تناقض القيم" الرتتيب الرابع يف 
ويرجع ذلك إىل إن  2.60ات، مبتوسط قدره املعوق

االنفتاح على قيم وثقافات اجملتمعات األخرى أدى إىل 
وجود تناقض كبري بني القيم األصيلة املوروثة من جيل 
اآلباء واألجداد وبني القيم الدخيلة الوافدة اليت ال تتفق 
مع القيم األصيلة، مما أدى إىل عدم القدرة على االختيار 

والتطبيق السليم ملا ميتلكه اإلنسان من قيم الصحيح 
أصيلة، وتأثره بالقيم الوافدة وقيم العوملة، وتتفق هذه 

( 3ه، 1428 ،النتيجة مع ما أثبتته دراسة )آل الشيخ
من أن االجتاه السائد بني الطالب والطالبات اجلامعيني 

ه هو التأثر بقيم العوملة. وهناك أيضا تناقض بني ما يتصور 
ني ه اإلنسان وبني سلوكه الفعلي فال يوجد اتساق بويتبنا

م، 1999 ،القول والفعل، فقد كشفت دراسة )خليفة
( أن هناك تناقضا وتفاوتا أو مفارقة واضحة بني كل 25

من النسقني القيميني املتصور والواقعي لدى عينة الذكور 
الراشدين واإلناث الراشدات واملسنني، وأكدت دراسة  

أن مجلة من القيم األسرية يف  (kedar, 2007)كدار 
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

اجملتمعات اإلسالمية تعيش يف صراع وتضاد بني قيم 
غربية مؤثرة وفاعلة وبني قيم سائدة مما أوجد حالة من 
القلق لدى أرباب األسر، وأوجد يف املقابل نوعا من 
الصراع بني واقع تلك اجملتمعات وبني تطلعات أبناءهم، 

ك ت بني اجليلني. فكل ذلمما أوجد فجوة تنمو مع الوق
يعد معوقا أمام األسرة يف سبيل تعزيزها للقيم وتوجيه 
أبنائها حنو االعتزاز بقيمهم األصيلة مما أدى إىل شعورهم 
باالهنزامية أمام القيم الدخيلة حىت تغلغلت إىل عقوهلم 

 وأثرت على قيمهم سلبرا.
وجاء معوق "طغيان احلياة املادية" يف الرتتيب 

، وتفسر هذه 1.68واألخري مبتوسط بلغ اخلامس 
النتيجة بأنه نتيجة لالنفتاح االستهالكي الكبري يف 

اجملتمع السعودي تراجعت الكثري من القيم أمام طغيان 
املادة، وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب اليه )العاجز 

( بأن األسرة انشغلت هبموم 20م، 1999 ،والعمري
ول كافية ملواجهة العيش والرزق، حيث مل تعد الدخ

احتياجات املعيشة، وساعدت السلوكيات املعاصرة على 
شيوع الرغبة يف االستزادة من الدخول ومل تعد األسرة 
ا بعد يوم، مما أدى  قادرة على القيام باألعباء املتزايدة يومر
ضعف القدرة على رعاية األوالد إما عن قصور أو 

 تقصري.
ة التي بل المقترحالسثالثا: استجابات الخبراء حول 

يمكن أن تعزز وجود القيم وتساهم في تطبيقها في 
 (:4يوضحها جدول رقم ) المجتمع،

 
لتي يمكن حول السبل ا لدرجات استجابات الخبراء عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (4جدول )

 أن تعزز وجود القيم وتساهم في تطبيقها في المجتمع مرتبة حسب قوة التأثير. 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي السبل المقترحة م

 1.036 6.64 االهتداء بآداب القران الكرمي والسنة النبوية 1

 1.291 5.40 القدوة 2

 0.891 4.28 املناقشة واحلوار 3

 1.803 4.00 إشباع احلاجات البيولوجية ألفراد األسرة بطريقة سليمة 4

 1.519 3.16 الرتغيب والرتهيب 5

 1.531 2.48 مراعاة األنظمة والقوانني 6

 1.098 2.04 األلعاب والربامج الرتبوية 7

يتضح من اجلدول السابق أن "االهتداء بآداب 
 الكرمي والسنة النبوية" جاء يف الرتتيب األول ضمنالقران 

السبل املقرتحة اليت ميكن أن تعزز وجود القيم وتساهم 
ة، يف تطبيقها يف اجملتمع من وجهة نظر اخلرباء أفراد العين

(. وهذه النتيجة متوقعة خاصة يف 6.64مبتوسط بلغ )
اجملتمع اإلسالمي الذى يستمد قيمه ويعززها من القرآن 

سنة، مبعىن جعل القرآن والسنة مصدرين أساسني وال
الختيار القيم وتعزيزها. وأن يهتدي إىل ما فيهما من 

 اسرتاتيجيات مؤثرة يف تعزيز القيم فهما يتناوالن شىت
جوانب احلياة. وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره العاجز، 

( أن للدين اإلسالمي أثره 22م، 1999والعمري )
ألنه  م الصاحلة وترسيخها وتطويرها،الفعال يف غرس القي

ك السلو  -باإلضافة إىل اجلوانب العقدية-يتناول 
والدستور والتشريع واملعاملة وطرق احلياة بكاملها، 
وإمياننا بديننا يدفعنا إىل اكتساب القيم املستوحاة من 
القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وإىل اعتمادها 
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وصلت وأفعالنا. كما تتفق مع ت معياررا للحكم على أقوالنا
( أن تعلم القيم 37م، 1999إليه دراسة )جنادات، 

اإلسالمية واكتساهبا يتأثر باالتصال بالقرآن الكرمي 
 والسنة النبوية.

وجاءت )القدوة( يف الرتتيب الثاين يف السبل  
املقرتحة اليت ميكن أن تعزز وجود القيم، ويرجع ذلك إىل 

الوسائل املؤثرة يف اجتاهات  أن القدوة تعد من أهم
وسلوكيات األبناء وى اكتساهبم القيم الفاضلة، مبتوسط 

 ،(. وى هذا الصدد يوضح )صاحل5.40بلغ )
( أن القدوة عبارة عن مناذج بشرية 152ه، 1411

متكاملة تقدم األسلوب الواقعي للحياة يف جماالهتا 
ية. عاملختلفة السلوكية واالنفعالية والعملية واالجتما

( 37م، 1999 ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )جنادات
اليت ترى أن تعليم القيم اإلسالمية يتم باسرتاتيجيات 

 ،عدة منها القدوة احلسنة. كما تتفق مع دراسة )بدرانة
( اليت تؤكد أن أسلوب القدوة من أفضل 87ه، 1414

األساليب اليت عن طريقها يتم غرس القيم العقدية يف 
 ،بل التمييز. وكذلك دراسة )الشعوانطور ما ق

ه( اليت أشارت إىل أن القدوة احلسنة تعد من 1417
 أهم أساليب غرس القيم.

"املناقشة واحلوار" على الرتتيب  وحصل مقرتح
، الثالث يف السبل املقرتحة اليت ميكن أن تعزز وجود القيم

( ويفسر ذلك بأن فتح قنوات من 4.28مبتوسط قدره )
ينهم، حلوار بني أفراد األسرة حيقق تعزيزرا للقيم باملناقشة وا

فاختيار القيم من خالل مناقشتها والتحاور حوهلا يصل 
بالفرد إىل درجة االقتناع العقلي والوجداين، فتمتزج 
القيمة مع السلوك فتدخل يف عاداته فتصبح من الصعوبة 

 ،التخلي عنها. وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره )جنادات

( بأن استخدام املناقشة واحلوار يف تنمية 31 م،1999
القيم يعترب فعاالر، وهذا ما تدل عليه النصوص القرآنية 
واألحاديث النبوية، فقد كان املسلمون يسألون الرسول 

 صلى اهلل عليه وسلم ويستفتونه فيما يواجههم من شئون
الدين والدنيا، وكان القرآن جييب على تلك األسئلة. 

( 238ه، 1427 ،لنتيجة مع دراسة )عقلوتتفق هذه ا
 حيث احتلت املناقشة واحلوار الرتتيب الثالث.

أما "مقرتح إشباع احلاجات البيولوجية ألفراد األسرة 
ل اليت فقد احتل الرتتيب الرابع يف السب وبطريقة سليمة"

(، 4.00ميكن أن تعزز وجود القيم، مبتوسط قدره )
وهو مزود مبجموعة ويرجع ذلك إىل أن االنسان يولد 

من احلاجات البيولوجية مثل اجلوع والعطش إذا مل تشبع 
احلاجات البيولوجية ألفراد األسرة بطريقة سليمة حيدث 
لديها اضطرابات جسمية ونفسية وعقلية، ويصبح من 
الصعب غرس القيم املرغوبة لديه. فيجب أن يصاحب 
غرس القيم عملية إشباع هذه احلاجات. )العاجز، 

(. وتتفق هذه النتيجة مع 20م، ص1999عمري، وال
( اليت ترى أن إشباع 223ه، 1429دراسة )العطاس، 

احلاجات اإلنسانية للطفل مثل احلب واألمن حتفز تفكري 
ق الطفل وتؤثر اجيابيرا يف صفاء الذهن، بينما اخلوف والقل

 والتهديد تؤثر سلبرا يف تفكري وصفاء الذهن. كما تتفق
( اليت أكدت 160ه، 1408 ،العيننيمع دراسة )أبو 

على أن تنمية القيم ال يأيت وحده، بل يف إطار إشباع 
 احلاجات اليت حيتاجها اإلنسان.

 واحتل الرتتيب اخلامس مقرتح "الرتغيب والرتهيب"
يف السبل اليت ميكن أن تعزز وجود القيم، مبتوسط قدره 

 ،(، ويرجع ذلك وفق ما ذهب اليه )بدرانة3.16)
( إىل أن أسلوب الرتهيب والرتغيب من 87، ه1414
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 وآخرون حمسن عبدالرمحن احملسن

أفضل األساليب اليت عن طريقها يغرس املريب القيم 
العقدية للطفل املسلم يف طور ما بعد التمييز. وتتفق 

 (Berkson, 1996)هذه النتيجة مع دراسة بريكسون 
اليت أشارت إىل أمهية استخدام العقوبة املناسبة لبعض 

وكذلك أكد على أمهية السلوكيات غري املرغوبة، 
ة التشجيع والتحفيز ملواجهة املتغريات اليت تواجه العائل

وتعمل على إجياد نوع من الصراع بني أفراد األسرة. 
( اليت أشارت 37م، 1999 ،وتتفق مع دراسة )جنادات

إىل أن تعلم القيم اإلسالمية يتم من خالل عدة 
 اسرتاتيجيات منها الرتهيب والرتغيب.

مقرتح "مراعاة األنظمة والقوانني" يف الرتتيب وجاء 
السادس يف السبل اليت ميكن أن تعزز وجود القيم، 

(، ويرجع ذلك إىل أنه من خالل 2.48مبتوسط قدره )
 قيام األسرة بعملية الضبط واملراقبة تستطيع ضبط سلوك
ا بالقيم. مبعىن أن  أبنائها مما جيعلهم أكثر تقبالر والتزامر

ة مراعاة األنظمة والقوانني العامة يف اجملتمع حتاول األسر 
واليت تشكل دوافع خارجية لتعزيز القيم. وتتفق هذه 

( اليت 224ه، 1426 ،النتيجة مع دراسة )احلسيين
أشارت اىل أنه البد أن تتوفر جمموعة من النظم والقواعد 

ىت العرفية والقانونية اليت تلزم أفراد اجملتمع االلتزام هبا ح
ألمن واالستقرار، وبينت هذه الدراسة أن األسرة يسود ا

تقوم بدورها كقوة ضابطة يف توضيح احلدود ألفرادها 
فتبني هلم أن هناك حدودا ال يستطيع اإلنسان أن 
يتعداها وأموررا ال يتخطاها. وكل إنسان بداخله ما جيعله 
يتقبل تلك احلدود ألن الفطرة جتعله يشعر أن هناك قوى 

وضعت هذه احلدود حلماية الفرد واملال عليا هي اليت 
 والعقل والنسل والعرض.

األلعاب والربامج الرتبوية"جاء يف " أما مقرتح
الرتتيب السابع واألخري يف السبل اليت ميكن أن تعزز 

(، ومن أمثلة الربامج 2.04وجود القيم، مبتوسط قدره )
الرتبوية املشاركة يف حلق حتفيظ القرآن الكرمي واملراكز 
الصيفية واملخيمات وحضور الندوات واحملاضرات وزيارة 
معارض الكتب. وهناك أيضا الربامج االلكرتونية الرتبوية 

ة اهلادفة واليت تساعد على تعزيز القيم. أما األلعاب الرتبوي
عبارة عن نوع من األنشطة احملكمة اإلطار، هلا جمموعة 

ك فيها رت من القوانني اليت تنظم سري اللعب، وعادة ما يش
اثنان أو أكثر للوصول إىل أهداف سبق حتديدها ويدخل 
يف هذا التفاعل عنصر املنافسة وعنصر الصدفة وينتهي 
عادة بفوز أحد الفريقني. )شبكة األوس التعليمية، 

(. فهي نوع من األلعاب صممت 6، 2008-2009
تسلية لألطفال ويتخذها الوالدان وسيلة لتجسيد القيم 

ة مع قة مسلية وممتعة. وتتفق هذه النتيجوتعزيزها بطري
( واليت 126ه، 1407، دراسة )صباريين وغزاوي

أشارت إىل أن األلعاب الرتبوية تعمل على إشراك املتعلم 
اجيابيرا يف عملية التعلم، أكثر من أية وسيلة أخرى 
مشاهبة، ألنه يستخدم قدراته املختلفة يف أثناء اللعب 

اس بوية وسائل فعالة لقيولذلك تعترب األلعاب الرت 
اجتاهات املتعلمني وتنميتها وتعزيزها. كما تؤكد دراسة 

( أن من العوامل الرئيسية اليت 21م، 199 ،)جنادات
تؤثر يف تعليم القيم وتعلمها املسامهة يف األنشطة 
)الربامج( الرتبوية، إذ تساعد على غرس وتثبيت وتدعيم 

عيشون بل األفراد، ويالقيم ألهنا متارس ممارسة عملية من ق
القيمة كوظيفة يف حياهتم، وخاصة إذا وجهت وجهتها 

 الصحيحة.
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 :ملخص النتائج
 أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

 منظومة القيم املستقبلية اليت جيب أن تتبناها األسرة -
ملواجهة املتغريات املعاصرة هي: الصدق، واألمانة، 

 والتعاون، والرقابة الذاتية، وحتمل املسؤولية،
والتسامح، واحملبة، واحلوار مع اآلخر، واألمن 
الفكري، واملواطنة، وتقدير الذات، وتقدير قيمة 
الوقت، واحرتام األنظمة والقوانني، واملرونة وقبول 
التغيري، والتثقيف الذايت، والصحة العامة، واألمن 
والسالمة، وترشيد االستهالك، واإلبداع، والذوق 

 اجلمايل.
 قات اليت قد تعوق األسرة يف تطبيق القيم هي:املعو  -

ضعف الوازع الديين، التأثري السلىب لوسائل اإلعالم، 
 وعدم اجلدية يف الرتبية، وتناقض القيم، وطغيان احلياة

 املادية.
السبل املقرتحة اليت ميكن أن تعزز وجود القيم يف  -

اجملتمع هي: االهتداء بآداب القرآن الكرمي والسنة 
، والقدوة، واملناقشة واحلوار، وإشباع احلاجات النبوية

البيولوجية ألفراد األسرة بطريقة سليمة، والرتغيب 
والرتهيب، ومراعاة األنظمة والقوانني، واأللعاب 

 والربامج الرتبوية.
 توصيات الدراسة:

يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، وما 
اين توصى مليدأسفرت عنه الدراسة من نتائج يف جانبها ا

 الدراسة مبا يلى:
االهتداء بآداب القرآن الكرمي والسنة النبوية يف غرس  -

القيم وترسيخها لدى أفراد األسرة، واحلرص على 
وجود القدوة الصاحلة، واالستخدام الصحيح 

 ألسلوب الرتغيب والرتهيب.
تقوية الوازع الديين لدى األسرة باعتباره خط الدفاع  -

 وضعفه معوق أمام تعزيزها.األول عن القيم، 
االهتمام جبميع الوسائط الرتبوية، ليكون هلا دور بارز  -

يف تعزيز القيم، والتأكيد على دورها يف بناء 
 الشخصية يف هذا العصر املتسم بالتغري املستم.

التصدي للقيم السلبية يف حميط األسرة، والعمل على  -
 تغيريها أو تعديلها خوفرا من سيطرهتا على سلوك

 وتصرفات األسرة.
عمل برامج توعوية فاعلة لألسرة، من خالل وسائل  -

اإلعالم املختلفة، لالهتمام بالتنشئة االجتماعية 
 والقيمية السليمة لألبناء.

االهتمام بتوطني قيم الصدق واألمانة والرقابة الذاتية  -
باعتبارها ركيزة قوية ملواجهة املتغريات املعاصرة. 

ن التسامح واحملبة والتعاو  والعمل على تعزيز قيم
 واحرتام األنظمة والقوانني.

إقامة احملاضرات والندوات اليت تربز جهود الدولة يف  -
خدمة اجملتمع بأشكال خمتلفة، للمساعدة يف تنمية 

 قيم املواطنة واألمن الفكري.
تفعيل احلوار بني الوالدين واألبناء، وتعويدهم على  -

عامل مع ملرونة يف التحتمل املسئولية وتقدير الذات وا
 شىت املواقف.

ضرورة اهتمام الوالدين باالرتقاء مبستواهم العلمي  -
ر والتثقيفي ملسايرة متطلبات أبنائهم ومتغريات العص

 ولتبين ثقافة تربوية جيدة.
تأكيد متثل األسرة للقيم الصحية والفكرية  -

ا ال تقل أمهية عن  واالقتصادية واجلمالية باعتبارها قيمر
غريها من القيم، مما يتطلب من األسرة أن توليها 
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ا من االهتمام والعناية.  مزيدر
أمهية استخدام العديد من السبل يف تعزيز القيم،  -

 .وحبيث تتناسب مع طبيعة الفرد وطبيعة املوقف
إشباع احلاجات البيولوجية ألفراد األسرة بطريقة  -

سليمة لتغرس القيم بطريقة سهلة، فعدم اإلشباع هلا 
 يعرقل االستعداد لغرس القيم.

استخدام األلعاب والربامج الرتبوية املختلفة ملا هلا من  -
 أثر فعال يف غرس القيم وبطريقة ممتعة.

 :مقترحات بدراسات أخرى

م املزيد من الدراسات يف جمال القي توصي الدراسة بإجراء
 بشكل عام ومنظومة قيم األسرة بشكل خاص، مثل:

إجراء دراسات حول منظومة القيم املستقبلية  -
للوسائط الرتبوية األخرى وسبل تعزيزها يف ظل 

 املتغريات املعاصرة.
القيام بدراسات للواقع، للتعرف بشكل مستمر على  -

ا لطرح يمي لتكون أاملتغريات املؤثرة يف النسق الق ساسر
منظومة قيم مناسبة للتصدي للمتغريات، وكذلك 

 للتمكن من تقدمي آليات وسبل جديدة لتعزيز القيم.
القيام بدراسات تنطلق من منظومة القيم الواردة يف  -

الدراسة، والتوصل اىل صيغ عملية لتوطينها يف 
اجملتمع. واستفادة املؤسسات الرتبوية واالجتماعية 

 منها.
 :مراجع الدراسة

 :أوال: المراجع العربية

ه(. املناهج 1414أبامني، عبد احملسن عبد العزيز. )
الدراسية والتغريات االجتماعي والثقافية يف اجملتمع 

 السعودي. الرياض: ]د. ت[.

إبراهيم، حممد عبد الرازق، وموسى، هاين حممد يونس. 
]د. ت[. القيم لدى شباب اجلامعة يف مصر ومتغريات 
القرن احلادي والعشرين. اسرتجعت يف تاريخ: 

 http://wessam.allوقع: مه. من 10/4/1432

goo.us/t11234-topic. 

ه(. القيم 1408أبو العينني، علي خليل مصطفى. )
ور بية: دراسة يف طبيعة القيم ومصادرها وداإلسالمية والرت 

الرتبية اإلسالمية يف تكوينها وتنميتها. املدينة املنورة: 
 مكتبة إبراهيم حليب.

م(، أزمة القيم وأثرها 2001أبو اجملد، أمحد كمال. )
على األسرة العربية واملسلمة. ورقة مقدمة إىل ندوة أزمة 

ورة عاصر، الدالقيم ودور األسرة يف تطور اجملتمع امل
، الرباط، أكادميية 2001أبريل، لسنة  28-26الربيعية 

 اململكة املغربية.
ه(. القيم والرتبية. 1403أمحد، لطفي بركات. )

 الرياض: دار املريخ.
ه(. اجتاهات 1428آل الشيخ، نوف إبراهيم. )

 الشباب السعودي حنو أثر ثقافة العوملة على القيم احمللية:
ات ينة من طلبة وطالبات بعض اجلامعدراسة تطبيقية لع

ه. من 20/5/1432السعودية. اسرتجعت بتاريخ: 
 . http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabicموقع:

آل سعود، سيف اإلسالم سعود عبد العزيز، 
ه(. التحليل السوسيولوجي لتأثري اإلعالن 1418)

التلفزيوين على أمناط االستهالك يف األسرة السعودية: 
ميدانية على مدينة الرياض. رسالة دكتورة غري دراسة 

 منشورة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر.
ه(. 1414بدرانة، سعد الدين أمحد سعد الدين. )
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األساليب الرتبوية يف غرس القيم العقدية لدى الطفل 
املسلم. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية 

 والفنون، جامعة الريموك، األردن.
م(. معاجلة 2009لبقمي، ناصح بن ناصح املرزوقي. )ا

مشكلة البطالة يف اجملتمع السعودي يف ضوء الشريعة 
ه. 28/11/1432اإلسالمية. اسرتجعت يف تاريخ: 

 . http://www.islamecon.comمن موقع: 

ه(. دور األسرة 1425بنونه، ناهد أمحد عبد الغين. )
وء والد يف ضاملسلمة يف تنمية جماهدة النفس لدى األ

الرتبية اإلسالمية. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية 
 الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

م(، التخطيط الرتبوي 1999التكريين، حسني رحيم. )
يف تغيري القيم االجتماعية. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم 

يوليو،  29-27والرتبية يف عامل متغري، اجلزء الثاين، 
 دن: جامعة الريموك.األر 

جابر، جابر عبد احلميد، وكاظم، أمحد خريي. 
م(. مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. 2002)

 القاهرة: دار النهضة العربية.
(. املعجم م1989مجاعة من كبار اللغويني العرب. )

ة العريب األساسي. تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقاف
 والعلوم.

ه(. موقف طالب 1428حامد أمحد. ) احلازمي، مرام
اجلامعة من بعض القيم الرتبوية يف اجملتمع السعودي: 
دراسة ميدانية على طالب وطالبات جامعة طيبة يف 

ه. من 20/5/1432اسرتجعت يف تاريخ: املدينة املنورة.
 http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabicموقع:

/Deanships/Grad/ArabicAbstracts/.pdf  

ه(. اإلعالم وأثره 1425حريري، عبد اهلل حممد أمحد. )
يف تربية األسرة املسلمة: الواقع واملطلوب. اجمللة العربية 

 .317-247(، 37للدراسات األمنية والتدريب، )
م(، الصراع بني القيم 1999احلسن، إحسان حممد. )

األصيلة والقيم الدخيلة. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم 
يوليو،  29-27عامل متغري، اجلزء الثاين،  والرتبية يف

 األردن: جامعة الريموك.
ه(. دور األسرة 1426احلسيين، عفاف حسن. )

ة الرتبوي يف استتباب أمن الفرد واجملتمع من خالل التنشئ
 االجتماعية والضبط االجتماعي. جدة: دار احملمدي.

م(. 1991حوامدة، مصطفى حممود عبد اهلادي. )
ة: تماعية لألبناء وعالقتها بأنساقهم القيميالتنشئة االج

دراسة مقارنة بني الذكور واإلناث لدى عينة من طالب 
األردن. رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات 

 العليا للطفولة، جامعة عني مشس، مصر.
م(، ماهية القيم وأنواعها 1999احليارى، حسن أمحد. )

امل قيم والرتبية يف عإسالميا. ورقة مقدمة إىل مؤمتر ال
يوليو، األردن: جامعة  29-27متغري، اجلزء األول، 

 الريموك.
(. التصور 2009خزعلي، قاسم حممد حممود. )

اإلسالمي للقيم يف الفلسفات الرتبوية الوضعية. جملة 
-7-21(. اسرتجعت يف تاريخ: 41علوم إنسانية، )

 http://www.ulum.nl/d1ه. من موقع: 1432

91.html. 
م(. العالقة بني 2001خليفة، عبد اللطيف حممد. )

االغرتاب واملفارقة القيمية لدى عينة من طالب اجلامعة. 
ورقة مقدمة إىل املؤمتر السنوي الثامن ملركز اإلرشاد 
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النفسي "األسرة يف القرن احلادي والعشرين" )حتديات 
نوفمرب، القاهرة: جامعة  6-4الواقع وآفاق املستقبل(، 

 .عني مشس
اخلمشي، سارة صاحل عيادة. ]د. ت[. دور الرتبية 
األسرية يف محاية األبناء من اإلرهاب. اسرتجعت يف 

 http://ksu.eه. من موقع: 23/10/1432تاريخ: 

du.sa/sites/KSUArabic. 
م(. خمتار 1979الرازي، حممد أيب بكر عبد القادر. )
 الصحاح. بريوت: دار الكتاب العريب.

ه(. دور األسرة يف تكوين القيم 1412راشد، علي. )
اإلسالمية وتنميتها لدى الطفل ملواجهة التحديات 

 .55-35(، 7املستقبلية. جملة بيادر، )
م(. استقراء أويل 1999الرمياوي، حممد عودة. )

ملكونات املنظومة القيمية لدى عينة من الشباب اجلامعي 
امل ع األردين. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم والرتبية يف

يوليو، األردن: جامعة  29-27متغري، اجلزء األول، 
 الريموك.

الرميوين، سليمان ذياب، واخلوالدة، عايد أمحد. 
ه(. درجة التزام املعلمني بالقيم االجتماعية يف 1427)

ه 20/5/1432ممارسة التعليم. اسرتجعت يف تاريخ: 
 .http://libback.uqu.edu.saمن موقع: 

م(. القيم يف العملية الرتبوية. 1996زاهر، ضياء. )
 مصر: مركز الكتاب.

ه(. منظومة القيم 1431الزبون، أمحد حممد عقلة. )
اليت تعكسها الربامج الدينية يف التلفزيون األردين لدى 
عينة من الطلبة املراهقني يف حمافظة يف حمافظة عجلون 

ه. من 1/12/1432األردنية. اسرتجعت يف تاريخ: 

 http://libback.uqu.edu.sa/hipres/mموقع: 

agz/3200019-2.pdf. 

ه(. دور التوجيه 1427الزهراين، مسفر سعيد. )
واالرشاد يف غرس وتنمية الثقافة األمنية. ]د. ت[: 

 خوازم.
ه(. 1423السامل، خالد عبد الرمحن عبد العزيز. )

الضبط االجتماعي يف األسرة السعودية من خالل تعاليم 
وعالقته بتماسكها من وجهة نظر الدين اإلسالمي 

طالب وطالبات املرحلة الثانوية دراسة ميدانية. رسالة 
 دكتورة غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، مصر.

ه(. دور األسرة 1431سعدات، حممود فتوح حممد. )
واملفاهيم االجتماعية الصحيحة يف تشكيل أبعاد منهج 

رية بناء: دراسة نظاالعتدال السعودي كمنهج حيايت لأل
من منظور تربوي. اسرتجعت يف تاريخ: 

 .http://mdoaan.kauه.من موقع: 5/11/1432
edu.sa/. 

م(. األلعاب الرتبوية 2009شبكة األوس التعليمية. )
املتكاملة لرياض األطفال وللمرحلة األساسية العليا. 

وقع: م ه. من11/11/1432اسرتجعت يف تاريخ: 
http://media.kenanaonline.com/files/00

23/23572/edugam.pdf. 
م(، القيم واملعلم 1999الشبلي، إبراهيم مهدي. )

واإلدارة. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم والرتبية يف عامل 
يوليو، األردن: جامعة  29-27متغري، اجلزء الثاين، 

 الريموك.
وطرق ه(. القيم 1417الشعوان، عبد الرمحن حممد. )

تدريسها يف الدراسات االجتماعية. جملة جامعة امللك 
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 .184-151(، 1) 9سعود، 
ه(. مدخل إىل الرتبية 1411صاحل، عبد الرمحن. )

 اإلسالمية وطرق تدريسها. عمان: دار الفرقان.
م(، دور القيم اإلسالمية يف 1999الصاحل، عبد اهلل. )

رتبية يف لتوجيه السلوك. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم وا
يوليو، األردن:  29-27عامل متغري، اجلزء األول، 

 جامعة الريموك.
ه(. تنمية القيم 1424الصاحل، عطية حممد أمحد. )

األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األساسي العليا من 
وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية يف اململكة األردنية 

ية، جامعة كلية الرتباهلامشية. رسالة دكتوراه غري منشورة،  
 أم القرى، مكة املكرمة.

صباريين، حممد سعيد، وغزاوي، حممد ذيبان. 
ه(. األلعاب الرتبوية وتطبيقاهتا يف تدريس 1407)

ه. من 17/5/1432العلوم. اسرتجعت يف تاريخ: 
 http://www.abegs.org/Aportal/Reموقع: 

search. 
يف  ه(، األسرة ودورها1425طالب، أحسن مبارك. )

وقاية أبنائها من االحنراف الفكري. ورقة مقدمة إىل 
االجتماع التنسيقي العاشر ملديري مراكز البحوث 
والعدالة اجلنائية ومكافحة اجلرمية حول )األمن الفكري( 

شعبان، املدينة املنورة:  8-6بالتعاون مع جامعة طيبة، 
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

م(، التنشئة األسرية 2001)طعيمة، رشدي أمحد. 
واإلدمان رؤية تربوية. ورقة مقدمة إىل املؤمتر السنوي 
الثامن ملركز اإلرشاد النفسي "األسرة يف القرن احلادي 
والعشرين" )حتديات الواقع وآفاق املستقبل(، اجمللد 

 نوفمرب، القاهرة: جامعة عني مشس. 6-4الثاين، 
النظام الرتبوي م(. 1999الطويل، هاين عبد الرمحن. )

، والقيم. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم والرتبية يف عامل متغري
 يوليو، األردن: جامعة الريموك. 29-27اجلزء الثاين، 

م(. القيم وطرق 1999العاجز، فؤاد، والعمري، عطية. )
 تعلمها وتعليمها. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم والرتبية يف

يوليو، األردن:  29-27عامل متغري، اجلزء األول، 
 جامعة الريموك.

م(. املنظومة القيمية يف 1999العاين، وجيهة ثابت. )
مناهج الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية 
الدنيا يف األردن. ورقة مقدمة إىل مؤمتر القيم والرتبية يف 

يوليو، األردن: جامعة  29-27عامل متغري، اجلزء الثاين، 
 الريموك.

ه(. تعليم القيم 1413احلليم، أمحد املهدي. ) عبد
 .70-41( 66-65فريضة غائبة. املسلم املعاصر، )

م(. األسرة والبيئة. 1998عبد احلميد، أمحد حيي. )
 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث.

ه(. دور األسرة يف 1425العتييب، نورة شارع حثالن. )
راسة : دتنشئة األبناء على قيم التنمية والتحديث

اجتماعية لعينة من اآلباء واألمهات يف مدينة الرياض. 
رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة امللك 

 سعود، الرياض.
ه(. العوملة وأبعادها 1425عرايب، عبد القادر عبد اهلل. )

وتأثرياهتا، اجملتمع السعودي منوذجار. الرياض: مركز امللك 
 اإلسالمية.فيصل للبحوث والدراسات 

ه(. إسهامات 1429العطاس، سلوى أمحد عبد اهلل. )
األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا من منظور الرتبية 
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ه. من 6/1/1432اإلسالمية. اسرتجعت يف تاريخ: 
 ./http://libback.uqu.edu.saموقع: 

ه(. القيم السلوكية 1427عقل، حممود عطا حسني. )
األعضاء  طة والثانوية يف الدوللدى طلبة املرحلتني املتوس

مبكتب الرتبية العريب لدول اخلليج: دراسة نظرية 
. الرياض: مكتب الرتبية العريب لدول 2وميدانية. ط

 اخلليج.
ه(. سياسة التعليم 1426العقيل، عبد اهلل بن عقيل. )

ونظامه يف اململكة العربية السعودية. الرياض: مكتبة 
 الرشد.

م(. اإلدارة الرتبوية 1999)عليمات، صاحل ناصر. 
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  الفرسخ  اخلوان  الباذق

  الفهرس  الديباج  البيدر

  الكرباج  الديوان  اإلبريسم

  املسك  املرزبان  الربسام

  النرد  الروشن  االستربق

  املهرجان  األستاذ  إبراهيم

  النريوز  املستقة  البستان

  اهلمالج  السرقني  البنج

  اهلميان  السفتجة  البندق

  اهلندام  الشطرنج  البهرج
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Future Values System Of Family and Ways Of Reinforcing 

It In The Light Of Contemporary Variables 
  

M. A. Al Mohsen and A. A. Alsahafi 
Foundation of Education Department, Faculty of Education, Qassim University, KSA. 

 
Abstract 

The study aimed to suggest a vision about future values system for the family in 

the light of contemporary variables, discovering obstacles that the families can 

face in applying this future system and identifying ways to families can use to 

reinforce this future system. This system has applied on intellectuals and thinkers 

who have different scientific and social backgrounds from different gender (mal-

es and females) in Qassim region. The study used descriptive methodology. The 

results of the study showed future values system for family, they are honesty, 

Trustiness, self-monitoring, taking responsibility, cooperation, tolerance, dialog-

ue with the other, intellectual security, citizenship, self-regard, time value recog-

nition, respect for systems and laws, flexibility and accepting change, self-

edification, public health, safety and security, consumption saving, creativity, 

beauty taste. The results indicated a number of obstacles that can hinder family 

against applying future values system, they are, weak religious incentive, the 

effect of negative media, no seriousness in socialization and values contradi-

ction. As well as the study showed some ways that can reinforce future values 

system for family, they are the using of the ethics of Quran and Sunni as gui-

dance, the model, discussion and dialogue, satisfying biological needs of family 

individuals, sticking to systems and rules, educational games and programs. 

 

Keywords: Family, Values, Future Studies, Educational Values, Saudi Society, 

Education, Society change, Future Values. 
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 سناء املنصور

دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر بعض أعضاء هيئة 

 التدريس يف كلية التربية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
 

 سناء المنصور
 .المملكة العربية السعودية - نورة بنت عبدالرحمنجامعة األميرة  - كلية التربية  - قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

 

Q 
هدفت الدراسة إىل التعرف على فعالية إدارة التصحيح اآليل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة األمرية 

. اشتملت الدراسة على ستة جماالت رئيسة وهي: جودة إدارة املصحح اآليل، توفر األدوات املصاحبة له، نمحنورة بنت عبدالر 
ستخدامه. تقدير مستوى أدائه واالستمرار يف او مستوى تدريب الطالبات، مدى االستفادة من تقنيته، سالمه نتائجه ودقتها، 

الدراسة  بية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن. و م تقيي  جماالتوتشكلت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرت 
من خالل استبانة احتوت على سل  تقيي  مخاسي. أظهرت نتائج الدراسة إقبال أعضاء هيئة التدريس على استخدام املصحح 

جودة تشغيله اليت بدورها حسن إدارته و  اآليل وتقديره  العايل لسرعته وتوفريه للجهد والوقت، ولكنها بنفس الوقت تشري إىل غياب
عايرة اجلهاز اليت كل من م  تقيي  عينة الدراسة مبستوى "ضعيف" . كما أظهرت النتائجتؤثر على دقة وسالمة نتائج االختبارات

بة ح بنس، وإدارة شئون االختبارات واالستفادة من تقنية املصح%52، والدع  الفين بنسبة %69تضمن سالمة ودقة أدائه بنسبة 
 لكليهما. 78%
 

 .2000أدفانتج  -معايرة  -أو إم أر -قارئ العالمة البصري  -املصحح االلكرتوين  -املصحح اآليل  المفتاحية:الكلمات 
 

U 

يتها تستخدم التقنية يف العملية التعليمية لزيادة فعال
ولضمان أفضل السبل املعاصرة واحلديثة يف حتقيق 
األهداف الرتبوية. وتعترب تقنيات التعلي  جزءًا أساسياً 
من نظام التعلي  الشامل، حيث أصبحت ضرورة ملحة 

مات يف التعلي  نتيجة للتطور السريع الناتج عن ثورة املعلو 
التصال، إذ تقوم املؤسسات التعليمية باألخذ بتقنيات وا

وافر التعلي  ووسائله ملا تتميز به من خصائص إجيابية ال تت
 يف التعلي  التقليدي )العرفج، خليل، الشوري، اخلصاونة،

وأصبح اإلصالح الرتبوي يعتمد على التقنية  (.م2012
لتعل  ااملرتبطة بالتعلي ؛ فاحلاسب اآليل يوظَّف يف عملية 

منذ املراحل التعليمية األوىل ويواكبها يف مجيع مراحله، 
لف وتتنوع التقنية املستخدمة يف العملية التعليمية وختت

 تبعاً للمجال الذي تُوظَّف فيه، ومدى مناسبتها له. ففي
ميدان التعل  والتعلي  تستخدم السبورة الذكية وأجهزة 

الشرائح و  عرض البيانات والعارض البصري والشفافيات
واحلاسوب التعليمي واملصحح اآليل وغريها من األجهزة 

لتصحيح ا آالتوالربامج احلاسوبية احلديثة. وتستخدم 
اآللية يف تصحيح االختبارات العامة عندما تكون أعداد 

 (.م1998)الزيود، عليان،  ةاملختربين كبري 
اتسع نطاق استخدام املصحح اآليل يف وقد 

 تصراً السعودية، ومل يعد توظيفه مق املؤسسات التعليمية
على األعداد الكبرية للمختربين. ورمبا يعود اإلقبال عليه 

عبء التصحيح عن كاهل املعلمني، وملا  يقلل منلكونه 
يتس  به من موضوعية يف وضع الدرجات، وسرعة فريدة 
من نوعها يف اجناز عملية التصحيح. فعلى مستوى 

1658 -5906ردمد:   sana_m6@hotmail.com :البريد االلكتروني 

 
  



 

 
 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5اجمللد  فرع العلوم اإلنسانية -جملة جامعة جازان  37

 
 

 ............دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر

ة جدة رتبية والتعلي  مبحافظالتعلي  العام تقوم إدارة ال
تطبيق التصحيح اآليل، ونشر ثقافته يف املدارس ب

املتوسطة والثانوية. وتقوم بتوفري الدع  الفين ومعاجلة 
املشكالت اليت تواجه عملية التصحيح )االدارة العامة 

وقد اعتمد  (.ه1433للرتبية والتعلي  مبحافظة جدة، 
حكومية وأهلية مدرسة ثانويه  29التصحيح اآليل يف 

ويف عام  (.م2010مشال مدينة جدة )الصقريان، 
مدرسة متوسطة  143بدأ التصحيح اآليل يف  م2010

وهناك  (.م2010وثانوية يف مدينة جدة )الشريف، 
مدرسة أهلية وحكومية سعودية قامت  1450أكثر من 

 حني يف )"املصحح اآليل"، ب ت(. ةبشراء هذه التقني
لسعودية والتعلي  يف اململكة العربية اوضعت وزارة الرتبية 

ضوابط للتصحيح اآليل ترتبط بنموذجي األسئلة 
واإلجابة ورموزمها واملالحظني، أثناء أداء االختبار 
واالجابة النموذجية وعملية التصحيح ومراجعتها 

مان التصحيح عُ  واعتمدت سلطنة (.2012)احلكي ، 
لعام يف وم ااآليل لالمتحانات التحصيلية لشهادة الدبل

السلطنة وتعترب أول دولة عربية تتخذ هذا اإلجراء 
وين تعتمد التصحيح اإللكرت  السلطنة أول دولة عربية)"
(. كما م2012ودبلوم التعلي  العام"،  امتحاناتيف 
 علنت وزارة الرتبية والتعلي  يف االمارات العربية املتحدةأ

عن تأسيس مركز دائ  لتصحيح االختبارات الكرتونياً، 
اليت تشمل اختبارات املراحل الدراسية واالختبارات تلك 

 (.2012الدولية والوطنية )جوين، 
 ويف التعلي  العايل تستخدم تقنية املصحح اآليل يف

السعودية. ورمبا يكون  العربيةمعظ  جامعات اململكة 
                                                

 . م2012 ،تصال هاتفي مع عميد القبول والتسجيل يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف سبتمربا-1
 . م2012، تصال هاتفي مع عميدة كلية الرتبية إلعداد معلمات االبتدائي يف أكتوبرا-2

جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن السبق يف تبين هذه 
التقنية. فمنذ أكثر من مخسة وثالثني عامًا طبقَّت 

.  (1)اجلامعة التصحيح اآليل يف اختبارات القبول باجلامعة
يل كما وظَّف املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعلي  العا

عام  آليل منذ أن خطا خطواته األوىل يفتقنيه التصحيح ا
. ويف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 2002

البداية التجريبية  سابقاً( كانت)كليات البنات 
( يف  م2001ه )1421الستخدام املصحح اآليل عام 

. ويف عام (2)عداد معلمات االبتدائيكلية الرتبية إل
ات يتوسَّع استخدام املصحح اآليل يف كل م2003

البنات، عندما فُتح برنامج االنتساب ليستوعب ما 
ألف طالبة يف كليات الرياض وجدة  45 يقارب من

والقصي  والدمام واإلحساء ومكة واملدينة والطائف 
يف ضوء  (.م2011وتبوك وينبع وأهبا وغريه  )املنصور، 

 مؤسسات التعلي  العام والعايل اهتمام ريظهما  م ذكره 
 ا على توظيف تقنية املصحح اآليل يفالسعودية وحرصه

اط من فكرة ارتب ، انطالقاً تقومي التحصيل الدراسي
ر ال ن هنالك جانبًا أخإاإلصالح الرتبوي بالتقنية، إال 

هو حسن و  يف التعلي ،تقنية اليقل أمهية عن استخدام 
 ا.هالفائدة املرجوة من واستخدامها مبا حيقق اإدارهت

 :مشكلة الدراسة
 جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحنتشهد كليات 

من قبل أعضاء هيئه التدريس يف استخدام  قوياً  إقباالً 
 (.م2011 ،املنصور)تقنية املصحح اآليل. ويف دراسة 

من جممل  %88 بلغت نسبه االختبارات املصححه آلياً 
عام الرتبية إلعداد معلمات االبتدائي يف ال ةاختبارات كلي
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ه. وعلى الرغ  من االقبال 1428-1427اجلامعي 
الشديد على استخدام هذه التقنية يف كليات اجلامعة، 
مل يت  إجراء أي نوع من املراجعة أو الدراسة للتعرف 
على مدى جودة إدارة املصحح اآليل من وجهة نظر 
مستخدميه أعضاء هيئة التدريس، وما لذلك من تأثري 

آليا على دقة نتائج االختبارات اليت تصحح 
 ومصداقيتها.

 :أهداف الدراسة

التعرف على جودة إدارة وتشغيل املصحح اآليل  -1
املستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس يف كلية 

 الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.
التعرف على مدى توافر األدوات املصاحبة  -2

للمصحح اآليل املستخدم من قبل أعضاء هيئة 
 الرتبية.التدريس بكلية 

التعرف على مستوى تدريب طالبات كلية الرتبية  -3
 الستخدام منوذج إجابة املصحح اآليل.

التعرف على درجة االستفادة من تقنية املصحح اآليل  -4
 من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية.

التعرف على مستوى دقة وسالمة نتائج االختبارات  -5
 املصححة آليا بكلية الرتبية.

ة على درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بكليالتعرف  -6
 الرتبية لعملية التصحيح اآللية.

 :أسئلة الدراسة

 وميكن صياغة مشكلة البحث حتديداً يف األسئلة اآلتية:
ما مستوى جودة إدارة وتشغيل املصحح اآليل  -1

املستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية 
 الرتبية؟

للمصحح اآليل  ما مدى توافر األدوات املصاحبة -2

املستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية 
 الرتبية؟

ما مستوى تدريب طالبات كلية الرتبية على استخدام  -3
 منوذج إجابة املصحح اآليل؟

ما درجة االستفادة من تقنية املصحح اآليل  -4
املستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية 

 الرتبية؟
صحح اآليل ما مستوى دقه وسالمة نتائج امل -5

املستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس يف كلية 
 الرتبية؟

ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية  -6
 لعملية التصحيح اآللية؟

 :الدراسة ةأهمي
 الدراسة يف النقاط التالية: ةتتشكل أمهي

إحاطة األقسام التعليمية علمًا بدرجة جودة إدارة  -1
 ا.الالزم لتحسينها واالرتقاء هباملصحح اآليل واختاذ 

توضيح أمهية حتقيق االستفادة القصوى لتقنية  -2
 املصحح اآليل.

اليت يواجهها  -ان وجدت-توضيح املشكالت  -3
اعضاء هيئه التدريس يف استخدام املصحح اآليل 

 عند تصحيح االختبارات الفصلية.
 :حدود الدراسة

 تلتزم نتائج الدراسة وتعميمها باحلدود اآلتية:
جمتمع الدراسة على أعضاء هيئة التدريس  اقتصار -1

 بكلية الرتبية يف اجلامعة.
الدراسة على تقيي  جتربة استخدام املصحح  اقتصار -2

 .(Advantage1200) 1200اآليل أدفانتج 
احلدود الزمانية للدراسة على الفصل الدراسي  اقتصار -3

 .ه1433-1432األول من العام اجلامعي 
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 ............دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر

 :مصطلحات الدراسة
 :مصحح اآللي )المصحح االلكتروني(ال

هو اجلهاز اآليل الذي يقوم بعملية تصحيح 
إجابات الطالب على أسئلة االختبارات املوضوعية من 
نوع الصواب واخلطأ واالختيار من متعدد بدقة وسرعة 
متناهية، ختتلف امكانياته باختالف مواصفاته وقيمته 

 Opticalختصار لعبارة اك  OMRاملادية، ويطلق عليه 

Mark Reader  أي قارئ العالمة البصري أو املصحح
 اآليل.

 :اإلطار النظري
يتشكل االطار النظري من تعريف املصحح اآليل، 
 وتقدمي نبذة تارخيية عن نشأته وأنواعه، مث إجيابياته
وسلبياته، يلي ذلك ادارة التصحيح اآليل يف مؤسسات 
ة التعلي  العايل، مث الدراسات السابقة اليت تطرقت لتقني

 املصحح اآليل.
 تعريف المصحح اآللي ونشأته وأنواعه:

 Webster’s (n.d)يعرف قاموس ويبسرت 

Online Dictionary.  قارئ العالمة البصري
 Optical Mark Reader (OMR)املصحح اآليل 

بأنه ماسح ضوئي يقرأ عالمات وضعت يف قوالب 
حمددة. ويعرِّفه مركز متخصص بدع  التقنية للتقومي 

(“What is an OMR”, n.d) يف جامعة لوتن يف .
 بريطانيا، بأنه جهاز يت  تغذيته بنماذج ورق معدة مسبقاً 
متطابقة مع اجلهاز، يسجل عليها املختربون إجاباهت  

وضوعي من نوع الصواب واخلطأ، واالختيار الختبار م
من متعدد من خالل وضع عالمة معينة. بينما يعرِّفه 

 Webster’s New Worldتقنيًا قاموس ويبسرت 

Telecom Dictionary (2010)  بأنه عملية مجع

بيانات من خالل ماسح ضوئي يقوم بقياس انعكاس 
الضوء من موقع حمدد على سطح ما، وخيتلف عن قارئ 

 Optical Characterاحلروف البصري 

Recognition (OCR)  حيث يقوم األخري بالتعرف
على األرقام واحلروف من خالل برنامج كمبيوتر يُربط 
باملاسح الضوئي. وهناك قارئ احلروف الذكي 
Intelligent Character Recognition (ICR) 
الذي يقوم من خالل املاسح الضوئي بتحويل ما يكتب 

 ICR, OCR“)من حروف إىل حروف مطبوعة باليد 

and OMR Comparison”, n.d)  ويعرِّف هاج
(Haag, 2006)  قارئ العالمة البصريOMR  بأنه

مسح ضوئي لورقة للتعرف على وجود عالمة من عدمه 
يف موقع  م حتديده مسبقا. ويقوم املصحح اآليل 

(OMR بعملية مجع البيانات من خالل املقارنة بدرجة )
كاس الضوء من أماكن حمددة يف ورقة وضعت يف انع

املاسح الضوئي، ويقل الضوء يف االماكن اليت  م وضع 
عالمات فيها فيقوم املاسح برصدها، وبعض هذه 
املاسحات الضوئية يتطلب استخدام بطاقات أو مناذج 

. وعند 2ورق معينة إضافة إىل استخدام قل  رصاص رق  
لة يف اإلجابة عن أسئ استخدام الطالب هلذه البطاقات

من نوع االختيار من متعدد، يقومون بتظليل الدائرة اليت 
 Optical Mark“)حتتوي على رمز اإلجابة 

Recognition explained”, n.d) .  وقد تطور
( من صناعات تكنولوجية OMRاملصحح اآليل )
عندما  م تطوير  م1900و 1800أخرى يف األعوام 

. كما (Yuricik, n.d)يان أجهزة خاصة ملساعدة العم
اعترب الالصق الورقي املثقب الذي استخدم كأداة إدخال 
للمعلومات يف التيليجراف، والبطاقات املثقبة كوسائل 
إدخال بيانات للكمبيوتر من البدايات األولية لتقنية 



 

 
 40 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5اجمللد  فرع العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة جازان 

 
       

 سناء املنصور

OMR  قارئ العالمة البصري(Palmer, 1989) .
املاسح ( رائدة يف تطوير IBMوتعد شركة أي يب إم )

، وذلك بعد م1955الضوئي البصري ابتداء من عام 
العديد من التجارب. مث أخرجت مصحح االختبار اآليل 

عندما طرحت هذا املنتج للتسويق التجاري  م1962يف 
(“Optical Mark Recognition”, n.d) .

وانتشرت هذه التقنية لتشمل ُمصنعني يف خمتلف أقطار 
دة وكندا والصني واهلند العامل، مثل الواليات املتح

وبريطانيا وأملانيا وغريها، واسُتخدمت من قبل األفراد 
 واملؤسسات التعليمية كاملدارس والكليات اجلامعية.

وترتاوح سرعه املصحح اآليل يف التصحيح بني 
ورقة يف الساعة تبعا لنوع اجلهاز  15000و 2000

وخصائصه. وبعض األجهزة يكون خفيف الوزن وسهل 
ومناذج  2HB، يتطلب استخدام قل  رصاص النقل

إجابة حمددة، يت  تغذيتها للجهاز يدويا، يقوم بتصحيح 
السؤال اخلاطئ، وطباعة نتيجة االختبار. كما ميكن ربط 
املصحح اآليل باحلاسب من خالل استخدام برنامج 
يقوم بإدارة آلية كاملة لشئون االختبارات. وبعض 

امل مع يح اآليل، وتتعاألجهزة تتطلب برناجمًا للتصح
أقالم الرصاص واحلرب معا، وال تتقيد بنماذج إجابة 
حمددة، وتقوم مبهام مكتبية عديدة إىل جانب إدارهتا 
الشاملة لكل ما يتعلق باالختبارات )"املصحح اآليل"، 
ب ت(. وتستخدم تقنية قارئ العالمة البصري يف 
 وجماالت أخرى، إضافة إىل املؤسسات التعليمية، فه

يستخدم يف االستفتاءات والبحوث والتقيي  واملؤسسات 
 Sen, Patel)الصحية والتجارية وإجراء االنتخابات 

and Patel, 2010) ويعترب أحد الطرق يف نقل إرث .
 ,Bergeron)من السجالت الطبية إىل نظام احلاسب 

. كما يستخدم يف نقل كميات هائلة من  (1998

حيث يقوم  .احلياة الطبيعةاملعلومات وحتليلها لباحثي 
باستخراج النتائج وإعداد التقارير مما يوفر الكثري من 

 Loveless, Sarconi, Degrazio and)الوقت 

Halvorson, 1966).  وأدى ارتفاع سعر القارئ
البصري إىل تطور الربامج املصاحبة له. وتقوم هذه 
الربامج جبمع وحتليل البيانات من ورق االختبارات 

ي إضافة اىل العديد من االستخدامات األخرى. العاد
(“OMR Optical Mark Recognition”, 

n.d). 
إيجابيات وسلبيات المصحح اآللي قارئ العالمة 

 :OMRالبصري 
تكمن إجيابياته يف سرعة التصحيح وموضوعيته، 
وإعداد تقارير نتائج االختبارات، وخلو تسجيل 

. (What is an OMR”, n.d“)الدرجات من اخلطأ 
ويتميز قارئ العالمة البصري بالسرعة والدقة وسهولة 
االستخدام والقيام مبختلف األعمال املكتبية، مما جيعل 

 ,.Sen et al)سعره اقتصاديا مقابل املهام اليت يقوم هبا 

. كما يقوم بإدخال البيانات بطريقة آلية مما (2010
 (OMR Tec”n.d“)جيعل اخلطأ البشري معدوماً. 

انه رمبا  (Green, 2000)سلبياته فقد الحظ أما 
يسبب تعقيدًا يف مجع البيانات عندما ُيستخدم جلمع 
نصوص كثرية. وإمكانية فقدانه لبعض البيانات أثناء 
املسح الضوئي، عندما توضع األوراق دون ترقي ، أو 
متسح مرتني باخلطأ، أو ٌتدخل بطريقة منحرفة 

(Bergeron, 1998)رئ العالمة . ومن سلبيات قا
البصري ارتفاع سعره وسعر مناذج اإلجابة املصاحبة له، 
واقتصاره على تصحيح اختبارات من نوع االختيار من 

 .(What is an OMR”, n.d“)متعدد 
ونتيجة النتشار استخدام قارئ العالمة البصري 
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 ............دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر

وسهولة استخدامه اقتصرت االختبارات اليت يعدها 
مبا يار من متعدد، اليت ر املعلمون على نوع أسئلة االخت

ال تكون مناسبة لقياس طبيعة املطلوب قياسه 
(Palmer, 1989) ويف سلطنة ُعمان أثار استخدام .

املصحح اآليل لتصحيح امتحانات شهادة الدبلوم العام 
الكثري من املراسالت والشكاوي من قبل املواطنني 
العمانيني، حيث كان موضع شك يف دقة ومصداقية 

 تدريب العاملني عليه )"تربية الشورى تناقشنتائجه و 
(. كما م2012التصحيح االلكرتوين وزمن التعل "، 

أثارت نتائج املصحح اآليل يف اختبارات قبول جامعة 
العلوم الصحية يف اقلي  البنجاب سخط الطالب 

 . (Admin, 2011)وذويه  بسبب رسوهب  
 1200ويستخدم املصحح اآليل أدفانتج 

(Advantage 1200)  يف كلية الرتبية وبعض كليات
جامعة األمرية نوره. وقد  م تصنيعه مؤخرا مبسمى داتا 

تنتجه الذي  ،(Data link 1200) 1200لينك 
شركة أبريسون األمريكية، وهو صغري احلج  خفيف 

منوذج إجابة يف الساعة، يت   2000الوزن يصحح 
جنليزية إدخاهلا يدويا، يرافقه دليل لالستخدام باللغة اال

 2واستمارة للمعايرة، يتطلب استخدام قل  رصاص رق  
( لتظليل اإلجابة على مناذج يت  تصنيعها HP2)إتش يب 

خبصائص تتواءم مع مواصفاته. كما ميكن ربطه بربنامج 
لالختبارات من خالل احلاسب اآليل الستخراج النتائج 
ورصدها وحتليلها. والشكل التايل يوضح صورته. 

(“Advantage1200”, n.d). 

 
 .1200المصحح اآللي داتا لينك  (:1شكل )

 :إدارة التصحيح اآللي في مؤسسات التعليم العالي
تزخر الشبكة العنكبوتية مبواقع ملراكز تقنية 
املعلومات اليت تشرف على عملية التصحيح اآليل يف 
مؤسسات التعلي  العايل. وتظهر أمهية إدارة عملية 
التصحيح اآليل وتنظيمها لضمان فعالية التصحيح اآليل 
وجودته ودقة نتائجه. وعلى الصعيد احمللي تتوافر مراكز 

ادن جامعة امللك فهد للبرتول واملعللتصحيح اآليل يف 

وجامعة امللك فيصل وجامعة امللك سعود وجامعة امللك 
عبد العزيز وجامعة طيبة وغريها. فعلى سبيل املثال ال 
احلصر تقوم وحدة القياس والتقومي يف جامعة أم القرى 
بإدارة عملية التصحيح اآليل وتوفريه ألعضاء هيئة 

اإلحصائي لنتائج  التدريس، إضافة إىل التحليل
االختبارات )"وحدة التصحيح اآليل"، ب ت(. ويف 
مركز اللغة االجنليزية جبامعة الطائف تشرف وحدة 
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االختبارات على عملية التصحيح اآليل لالختبارات 
النهائية لشطري الطالبات والطالب )"وحدة 

 االختبارات"، ب ت(.
من اجلامعات العربية اليت خصصت إدارة أو قس  

تصحيح اآليل، جامعة املنصورة وجامعة البحرين لل
وجامعة حضرموت وجامعة القدس املفتوحة. ومن 

 University ofاجلامعات العاملية جامعة وايومنج 

Wyoming  اليت تقدم خدمات التصحيح اآليل ضمن
. وحدة خدمات الدع  االكادميي ألعضاء هيئة التدريس

(“Academic Support Unit”, n.d)  ضع كما ت
 Curtin University ofجامعة كريتن للتقنية 

Technology  االسرتالية آلية شامله ألعضاء هيئة
التدريس الذين يرغبون يف استخدام املصحح اآليل من 

-Assessment)خالل مكتب التقيي  يف اجلامعة 

Instruction for use”, n.d).  وحتدد اجلامعة
نطن دي يف واش American Universityاألمريكية 

سي، سياسة وإجراءات استخدام املصحح اآليل 
(“SSRL-NCS Optical Mark Reader-

Policy”, n.d)  ويف جامعة السند يف باكستان يوجد
مركز االختبارات الذي يت  فيه استخدام القارئ البصري 

 Sindh“)وطباعة مناذج اإلجابة املصاحبة له 

University Testing Center (SUTC)”, 

n.d). 
 :الدراسات السابقة

طرقت للدراسات السابقة اليت ت استعراضفيما يلي يت  
 إىل املصحح اآليل مث التعليق عليها:

املكتبية "استخدام  ,Powell) (1984بأول دراسة  -1
 قارئ العالمة يف التقومي" استهدفت فئة الباحثني يف
، اللقاء السنوي لرابطة الباحثني الرتبويني األمريكيني

توظيف تقنية القارئ البصري يف جماالت وناقشت 
التقومي املختلفة، وعدم اقتصارها على تصحيح 
االختبارات، واالستفادة من استخدامها يف مجع 
معلومات الدراسات املسحية واستطالعات الرأي 
وحتليلها، وتقومي وحدات التدريب والربامج واملقررات 

 الدراسية وسجالت الطالب.
 Sun Mu Liu, Zhangandويف جتربه أجراها  -2

and Comfort, (1992)  للتعرف على نوعية
األخطاء اليت يرتكبها قارئ احلروف البصري 

(OCR واقرتاح إجراء يتضمن استخدام جهاز تقين )
للتعرف على األخطاء وتصحيحها. وأظهرت التجربة 
أن استخدام هذا االجراء يقلل من اجلهد البشري 

ف طاء قارئ احلرو عند التدخل ملراجعة وتصحيح أخ
 البصري.

 & Molinariدراسة موليناري وروبرتس  -3

Roberts ( تطبيق املاسح 1995املكتبية" )
البصري يف مركز أكادميي"تصف املاسح البصري، 
وتربز جوانب إجيابياته وسلبياته، وكيفية عمله 
وتطبيقه يف إدارة املعلومات، ويف البحث وتطوير 

للمجتمع. كما أدوات التدريس وتقدمي اخلدمات 
تناقش أنواع املاسح البصري الثالثة: املاسح البصري 

(OMR( وقارئ احلروف البصري )OCR )
وماسح الرسومات. وتسلط الضوء على املشكلة 
الرئيسة اليت تواجه قارئ احلروف البصري، واألسباب 

 اليت تؤثر على دقة عملية املسح الضوئي.
 University of دراسة حالة يف جامعة بالميوث -4

Plymouth   بقس  اجلغرافيا استهدفت مراجعة
تقومي حتصيل طالب املستوى األول الذين بلغ 
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، من خالل م1993طالبًا يف عام  250عدده  
ضاء ، مما شكل عبئاً ثقيال على أعاالختبارات املقالية

هيئة التدريس عند تصحيحها. وللتغلب على ذلك 
قام القس  بشراء جهازين للتصحيح اآليل، و م إضافة 
أسئلة من نوع االختيار من متعدد إىل االمتحان، مث 
 م إجراء التحاليل االحصائية من بينها للتعرف على 

ئلة سمعامل االرتباط بني حتصيل الطالب يف األ
املقالية وأسئلة االختيار من متعدد. وظهرت معامل 
االرتباط ضعيفة، حيث كان حتصيل الطالب يف 
االختبارات املقالية أعلى، مما دل على أن مهارهت  

اع يف الكتابة وقدرهت  على املناقشة لعبت دوراً يف ارتف
درجة التقومي على الرغ  من عدم معرفته  باإلجابة، 

ار. كما أظهرت الدراسة تأييد أو موضوع االختب
أعضاء هيئة التدريس لالستعانة باملصحح اآليل، 
بشرط أن ال يكون هل  دور يف إدارة عملية التصحيح 
وما يصاحبها من صيانة واستعانة بالدع  الفين. 

(Weaver & Chalkley, 1997). 
 Saengtongsrikamon ،Meesadدراسة  -5

and Sodsee مة )د ت( بعنوان "قارئ العال
-Scanner“البصري بواسطة املاسح الضوئي" 

Based Optical Mark Recognition”  يف
جامعة امللك موجنكوتس للتقنية مشال تايلند 

(KMUTNB استهدفت تطوير برنامج تصحيح )
يُربط باملاسح الضوئي، ويقوم بعمل املصحح اآليل، 
وذلك الرتفاع سعر املصحح اآليل وسعر مناذج 

بة له. و م إجناز الربنامج وجتربته اإلجابة املصاح
 وأظهر دقة عالية يف التصحيح.

( بعنوان "العوامل املؤدية إىل 2007 ،الرواف)دراسة  -6

رسوب الطالبات املنتسبات إىل كليات البنات التابعة 
لوزارة الرتبية والتعلي : دراسة ميدانية" استهدفت 
العوامل املؤدية إىل رسوب الطالبات املنتسبات إىل  
كليات البنات من وجهة نظر أعضاء هيئه التدريس، 

من أعضاء هيئة التدريس  %66وأظهرت أن 
يعتقدون أن من ضمن اسباب رسوب الطالبات عدم 
 استيعاهبن لعمليه املسح والتعديل يف منوذج اإلجابة،
مما يؤدي إىل رفض املصحح اآليل إلجابة السؤال 

من  %25وحذفه. كما أظهرت الدراسة أن 
ضاء يرون أن من أسباب رسوب الطالبات عدم األع

ة املام العاملني بتشغيل املصحح اآليل بالطريقة املناسب
لتشغيله، مما يؤدي إىل إلغاء بعض األسئلة وأجوبتها، 
وبالتايل فقدان الطالبات لدرجات أسئلة أجنب عليها 

 إجابة صحيحة.
( بعنوان "تقومي 2007 ،كعكي والعسكر)دراسة  -7

اآليل يف االختبارات من وجهة نظر  جتربة املصحح
الطالبات" أجريت يف األقسام األدبية والعلمية يف  
كلية الرتبية مبنطقه الرياض، حيث أظهرت تدريب 
الطالبات وإعدادهن الستخدام منوذج اإلجابة الذي 
يصحح آليا، وثقتهن يف عدالة التقومي وتفضيلهن 

 رقةلو ااإلجابة على بطاقة إجابة املصحح عوضا عن 
والقل ، وعدم رغبتهن يف استخدام منوذج التصحيح 
اآليل يف مجيع املقررات، كما أظهرت الدراسة اتفاق 
أراء الطالبات على أمهية تدقيق اإلجابات على بطاقة 
املصحح قبل تسليمها يف قاعة االختبار، وأفادت 

من الطالبات أن عدم الدقة يف صياغة فقرات  95%
 على إجابات الطالبات،االختبار ينعكس سلبيًا 

ال يرين أن أسئلة االختبار سهلة عند  %51و
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يرون أن  %52استخدام املصحح اآليل، وأكثر من 
 االختبارات اليت تصحح آلياً ال تعتمد على احلفظ.

( بعنوان م2010 ،حاجي والتونسي)دراسة  -8
"املشكالت األكادميية يف برنامج االنتساب لدى 

عل  ، ودور تطبيقات التعينة من طالبات جامعة طيبة
االلكرتوين جتاهها". استهدفت حتديد املشكالت 
اليت توجه برنامج االنتساب يف جامعة طيبة، 
وتوصلت الباحثتان إىل أن طالبات االنتساب 

مشكلة من ضمنها مشكلة تتعلق  45يواجهن 
باالختبارات الفصلية، واملصحح اآليل املستخدم يف 

معرفة  تصحيحها، حيث بلغت نسبة ضعف
-الطالبات بطريقة املسح والتعديل بنموذج االجابة 

 .%41 -الذي يؤدي إىل حذف اإلجابة املعدلة
 االختبارات( بعنوان "م2011 ،املنصور)دراسة  -9

املوضوعية لبعض مقررات مرحلة البكالوريوس 
راسة د االبتدائيبكلية الرتبية إلعداد معلمات 

حتليلية "أظهرت إقبال أعضاء هيئة التدريس على 
وضع االختبارات املوضوعية يف االختبارات 

مكانية تصحيحها آليا. استهدفت الفصلية إل
الدراسة حتليل أسئلة االختبارات املوضوعية 
املصححة آليًا ملرحلة البكالوريوس، واليت شكلت 

 من أسئلة اختبارات الفصل الدراسي االول 88%
ه، والتعرف 1428-1427من العام اجلامعي 

على درجة متثيلها للخطط الدراسية، وجودة بناء 
األسئلة املوضوعية، ومقارنة درجة متثيل االختبارات 
لألهداف السلوكية يف اخلطط الدراسية بني أقسام 
الكلية. من أبرز نتائج الدراسة متثيل االختبارات 

ط ال ألهداف اخلطط الدراسية مبستوى متوس

يعكس قياس االختبارات لألهداف التدريسية، 
وقدرة أعضاء هيئة التدريس على بناء اختبارات 

 موضوعية اتسمت باجلودة.
 التعليق على الدراسات السابقة:

تؤكد دراسة املنصور وكعكي والعسكر على االقبال 
الكبري ألعضاء هيئة التدريس لتوظيف تقنية املصحح 

ارت اليه دراسة الرواف ودراسة اآليل، على الرغ  مما أش
حاجي والتونسي من كوهنا إحدى أسباب رسوب 
الطالبات املنتسبات. بينما اقتصرت الدراسات األجنبية 
على مواطن االستفادة منه وتطوير برامج حاسوبية 

لياً لتوسيع إطار توظيفه وتقليل تكاليفه املادية. ويظهر ج
يح اآليل التصح قلة الدراسات االجنبية احلديثة يف جمال

رمبا ألهنا اعتربته أمرا تقنيًا، ورأت أن إدارته واالشراف 
عليه من اختصاص مراكز التقنية يف اجلامعات وتطويره 
من اختصاص الشركات التقنية، وأيدته دراسة ويفر 

بعدم  (Weaver & Chlkley, 1997) وتشاكلي
رغبة أعضاء هيئة التدريس بعناية املصحح اآليل وما 

  به من أمور تقنية، مثل التشغيل والصيانة والدع يرتبط
 الفين.

 :منهجية وإجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة

 م استخدام املنهج الوصفي من خالل البحث 
املسحي ملعرفة أراء أعضاء هيئة التدريس جتاه املصحح 
اآليل وتشخيص واقعها. والبحث املسحي يولِّد 

 ة.لواقع موضوع الدراستشخيصاً دقيقاً ووصفاً شامالً 
 :مجتمع وعينة الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف 
األقسام األكادميية بكلية الرتبية يف جامعة األمرية نورة. 
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وحتتوي كلية الرتبية على سبعة أقسام أكادميية، هي: 
املناهج وطرق التدريس، وعل  النفس، والرتبية اخلاصة، 

ي  وأصول الرتبية، واإلدارة والتخطيط وتقنيات التعل
الرتبوي، ورياض األطفال. ويبلغ عدد أعضاء هيئة 

عضوًا )مكتب  126التدريس يف مجيع أقسام الكلية 
(. وقد تشكَّلت عينة الدراسة م2012شئون املوظفات، 

من مجيع أعضاء هيئة التدريس اإلناث مبختلف األعمار 
يث بلغ الكلية ح والتخصصات الرتبوية التابعة ألقسام

. وقد  م استثناء مجيع أعضاء هيئة 104عدده  
 12التدريس الذكور من العينة والذين بلغ عدده  

عضواً، لعدم إحاطته  ببيئة تشغيل املصحح اآليل يف 
أقسام كلية الرتبية النسائية. وقد استقر العدد النهائي 
ألعضاء هيئة التدريس اإلناث الذين يستخدمون 

يل، وغري مكلفني بأعمال إدارية أو ندب أو املصحح اآل
إعارة يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 

ما  67عضواً جتاوب منه   92ه إىل 1432-1433
من العينة. وجتدر اإلشارة أن املصحح  % 70يعادل 

 املستخدم يف كلية الرتبية ال يتطلب 1200اآليل أدفانتج 
 فإن عينة جابة، وبالتايلتدريباُ خاصا لتغذيته بنماذج اإل

الدراسة غري معنيه بتدريب. وترتبط عملية التدريب 
بالقائمني على معاجلة أخطاء املصحح أثناء تشغيله، 
 وصيانته الفنية، وربطه بربنامج شامل إلدارة االمتحانات.

 :أداة الدراسة وثباتها

توظِّف الدراسة أداة االستبانة لكوهنا األنسب 
فقرة  26راسة. وتكونت األداة من لتحقيق أهداف الد

يف ستة حماور رئيسة، على النحو التايل: جودة إدارة 
وتشغيل املصحح اآليل، توافر األدوات املصاحبة 
للمصحح اآليل، تدريب الطالبات على استخدام منوذج 

اإلجابة، حتقيق أقصى استفادة من تقنية املصحح اآليل، 
داء ير مستوى أالتأكد من سالمة ودقة التصحيح، وتقد

- املصحح اآليل واالستمرار باستخدامه. كما احتوت
على جانب مفتوح لرصد تعليقات أعضاء هيئة  -األداة

التدريس يف هذا الشأن. وقد  م عرض االستبانة على 
جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بكلية 
الرتبية يف جامعة األمرية نورة. وكان لبعضه  مالحظات 

خذها يف االعتبار. وأجريت التعديالت بإضافة  م أ
فقرتني تتعلقان بصيانه املصحح اآليل. كما حسب 
معامل الثبات ألداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي 
باستخدام معامل الفا كرونباخ، حيث بلغت درجة 

( وهي درجة كافية ومقبولة 0.91الثبات الكلي )
خدمت ائج استألغراض الدراسة. ولتسهيل تفسري النت

الباحثة األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود 
األداة. حيث  م إعطاء وزن للبدائل: )ممتاز، جيد جداً، 
جيد، مقبول، ضعيف(، مث  م تصنيف تلك اإلجابات 
إىل مخسة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة 

 التالية:
 ÷أقل قيمة(  - طول الفئة = )أكرب قيمة

 0.80=  5( ÷ 1-5عدد بدائل األداة = )
لنحصللللللل على التصللللللنيف التايل املوضللللللح يف جدول رق  

(1:) 
توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة  (:1جدول )

 .البحث
 مدى المتوسطات الوصف

 5.00 - 4.21 ممتاز

 4.20 - 3.41 جيد جداً 

 3.40 - 2.61 جيد

 2.60 - 1.81 مقبول

 1.80 - 1.00 ضعيف
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 سناء املنصور

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

حيتوي هذا اجلزء على نتائج الدراسة ومناقشتها 
مباشرة يف كل جمال من جماالته وذلك لتجنب تكرار 
 2إعادة نتائج التحليل االحصائي. وُتظهر اجلداول من 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات جملاالت  7إىل 
 ئوية.سب املالتقيي ، وسيت  الرتكيز فيها على الن

 إجابة أسئلة الدراسة:
السؤال األول: ما مستوى جودة إدارة وتشغيل 
المصحح اآللي المستخدم من قبل أعضاء هيئة 

 التدريس بكلية التربية؟
( تقيي  عينة الدراسة للمصحح 2يوضِّح جدول رق  )

 اآليل يف جمال املكان والتشغيل.
 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لمستوى تقييم عينة الدراسة المصحح اآللي في مجال  (:2)جدول 
 .المكان والتشغيل

المتوسط  سلم التقدير مجاالت التقييم
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الحسابي

 66.2 4.6 9.2 6.2 13.8 % 1.97 43 3 6 4 9 ت توافر وحدة أو مكتب خاص بالتصحيح اآليل 

 37.7 13.1 16.4 16.4 16.4 % 2.61 23 8 10 10 10 ت أداء املوظفة املكلفة بإجراء عملية التصحيح اآليل

 52.4 19.0 9.5 11.1 7.9 % 2.03 33 12 6 7 5 ت توافر الدع  الفين عند حدوث خلل يف عملية التصحيح اآليل 

 57.6 7.6 12.1 10.6 12.1 % 2.12 38 5 8 7 8 ت توافر وسائل االتصال بالقائمني على التصحيح اآليل 

 58.7 4.8 9.5 12.7 14.3 % 2.19 37 3 6 8 9 ت جدولة عملية التصحيح اآليل لالختبارات 
سهولة إجراء التصحيح اآليل من قبل عضو هيئة التدريس )إذا 

 مل تتوافر موظفة إلجراء التصحيح( 
 6.1 18.2 12.1 24.2 39.4 % 3.73 4 12 8 16 26 ت

 1.5 4.5 16.7 33.3 43.9 % 4.14 1 3 11 22 29 ت سرعة أداء املصحح اآليل

 3.1 6.2 20.0 36.9 33.8 % 3.92 2 4 13 24 22 ت دقة املصحح اآليل
منوذج  7500بعد كل مرة يصحح -معايرة املصحح اآليل

من خالل استمارة خاصة مصاحبة للمصحح واليت  -إجابة
 تضمن الدقة وجتنب اخلطأ يف التصحيح.

 44 6 3 6 5 ت
1.78 % 7.8 9.4 4.7 9.4 68.8 

 2.71 المتوسط* العام للمجال
 درجات 5* المتوسط الحسابي من 

 

( عدم رضا هيئة التدريس 2يتضح من جدول رق  )
عن املكان املخصص إلجراء التصحيح اآليل، حيث قوَّم 

منهن املكان مبستوى ضعيف، واعترب  %66أكثر من 

أن أداء املوظفة املكلفة بأداء التصحيح  %37أكثر من 
ز وجيد أن أداءها بني ممتا %33ضعيف. بينما أشار 

جدا. وقد يعود ذلك الختالف مهارات املوظفات يف 



 

 
 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5اجمللد  فرع العلوم اإلنسانية -جملة جامعة جازان  47

 
 

 ............دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر

معاجلة املشكالت الطارئة أثناء التصحيح، كذلك قوَّم 
 %57من العينة الدع  الفين مبستوى ضعيف، و 52%

أشاروا إىل ضعف مستوى وسائل االتصال مع القائمني 
ذكروا ضعف مستوى جدولة  %59بالتصحيح، و

من العينة  %63، وأكد وتنظي  عملية التصحيح اآليل
سهولة قيام عضو هيئة التدريس بعملية التصحيح اآليل 
يف حال عدم توافر موظفة خمتصة بذلك. كما قيمَّت 

داً، ج من العينة مبستويي ممتاز وجيد %68و 74%
سرعة أداء املصحح ودقته على التوايل. أما معايرة جهاز 

ن م %69التصحيح لضمان تشغيله بفعالية فقد قيمته 
 العينة مبستوى ضعيف. وتشري النتائج يف هذا اجملال إىل
عدم توافر إدارة حمددة متخصصة إلدارة عملية التصحيح 
اآليل يف كلية الرتبية تقوم مبهامها موظفات مدربات على 
استخدام املصحح اآليل ومعرفة خصائصه وما يتطلبه من 
تشغيل وصيانة، بل يقوم بذلك سكرتريات االقسام 

ا يثري ني باملهام املكتبية أو عضو هيئة التدريس. ورمباملثقل
العجب إقبال أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية على 
استخدام املصحح اآليل يف ظل ظروف متواضعة قد تؤثر 
على مصداقية ودقة النتائج. وجتدر اإلشارة ان عدم 

ها تبعاً يف دقة النتائج وصدق معايرة جهاز التصحيح تؤثر
 Apperson)رد يف دليل املستخدم. ملا و 

Advantage 1200 User’s Manual)  ويف هذا .
الشأن وردت تعليقات لبعض أعضاء هيئة التدريس مثل 
"نبحث يف األقسام عن جهاز يعمل" و"إحدى املرات 

 ظهرت كل الطالبات راسبات".
السؤال الثاني: ما مدى توافر األدوات المصاحبة 

من قبل أعضاء هيئة للمصحح اآللي المستخدم 
 التدريس بكلية التربية؟

 ( تقيي  العينة هلذا اجملال كالتايل:3يوضح جدول رق  )

 
تقييم عينة الدراسة المصحح اآللي في مجال  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لمستوى: (3جدول )

 .اآللياألدوات المصاحبة للمصحح 

المتوسط  سلم التقدير مجاالت التقييم
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الحسابي

 .توافر مناذج إجابة املصحح اآليل
 10.6 6.1 6.1 24.2 53.0 % 4.03 7 4 4 16 35 ت

 .توافر مناذج التحليل اإلحصائي للمصحح اآليل
 66.2 4.6 4.6 6.2 18.5 % 2.06 43 3 3 4 12 ت

توافر حرب املصحح اآليل الذي من خالله تطبع درجة الطالبة 
 .على منوذج اإلجابة

 22.4 17.9 14.9 26.9 17.9 % 3.00 15 12 10 18 12 ت

 .من نوع اتش يب 2توافر أقالم رصاص رق  
 10.8 12.3 18.5 27.7 30.8 % 3.55 7 8 12 18 20 ت

عند احلاجة وضوح وسهولة استخدام دليل املصحح اآليل 
 .الستخدامه يف معاجلة خلل يطرأ على عملية التصحيح اآليل

 63.6 3.0 7.6 12.1 13.6 % 2.09 42 2 5 8 9 ت

 .توافر استمارة معايرة املصحح اآليل واليت تضمن أداءه بدقة
 85.9 1.6 3.1 4.7 4.7 % 1.41 55 1 2 3 3 ت

 2.69 المتوسط* العام للمجال
 درجات 5الحسابي من * المتوسط 
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 سناء املنصور

ويظهر اجلدول توافر مناذج اإلجابة مبستويي ممتاز 
من العينة، وتوافر أقالم  %77وجيد جداَ، كما أفاد 

من نوع إتش يب مبستويات ممتاز وجيد  2رصاص رق  
من أفراد العينة، مما يدل على  %78جداً وجيد، برأي 

الكلية وحسن استعدادها. وتوافر احلرب مبستويات  اهتمام
من العينة، وضعف  %60ممتاز وجيد جدا وجيد بنسبة 

من العينة، رمبا الختالف  %22فره بنسبة مستوى توا
أماكن التشغيل واستعداداهتا من قس  آلخر، ويف هذا 
الشأن عّلقت إحدى أفراد العينة على عدم وضوح طباعة 

ابة "نتعب حىت نرى الدرجة"، الدرجة على ورقة اإلج
بينما يظهر ضعف توافر مناذج التحليل اإلحصائي بنسبة 

. ورمبا يعود ذلك لعدم طلب الكلية أو القس  66%
هلذه النماذج، أو لعدم معرفته  بوجودها ودورها يف 

 حتليل أسئلة االختبار واحلك  على جودته.

كما ُيظهر اجلدول ضعف مستوى استخدام دليل 
من العينة، رمبا  %64اآليل عند احلاجة بنسبة املصحح 

لكونه باللغة االجنليزية ولعدم متكُّن املوظفة القائمة 
بالتصحيح أو عضو هيئة التدريس من مهارة القراءة 
باللغة االجنليزية. أما توافر استمارة معايرة جهاز املصحح 
اآليل اليت تضمن أداءه بدقة فقد حصلت على مستوى 

من أفراد العينة، وهي نسبة مرتفعة  %86ضعيف بنسبة 
ومثرية للتساؤل عن دقة وسالمة أداء املصحح اآليل. وقد 
يعود ذلك لعدم توفريها من الوكيل الرمسي للمصحح 
اآليل، أو عدم املعرفة بأمهيتها وإمهاهلا من قبل القائمني 

 على إدارة املصحح اآليل يف القس .
ة بات كليالسؤال الثالث: ما مستوى تدريب طال

 التربية على استخدام نموذج إجابة المصحح اآللي؟
 ( تقيي  العينة هلذا اجملال كالتايل:4يوضِّح جدول رق  )

 
تقييم عينة الدراسة للمصحح اآللي في مجال  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لمستوى (:4جدول )

 .الطالبات عليهتدريب 

المتوسط  سلم التقدير مجاالت التقييم
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الحسابي

معرفة الطالبات بالطريقة الصحيحة لوضع إجاباهتن على 
 مناذج اإلجابة

 6.0 9.0 13.4 32.8 38.8 % 3.90 4 6 9 22 26 ت
اتش  2معرفة الطالبات بأمهية استخدام أقالم رصاص رق  

 يب يف منوذج اإلجابة

 11.9 13.4 17.9 19.4 37.3 % 3.57 8 9 12 13 25 ت
 3.73 المتوسط* العام للمجال

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 
 

يظهر اجلدول مسللللللللللللللللتوى معرفة الطالبات بالطريقة 
الصلللللللحيحة لوضلللللللع إجاباهتن على منوذج اإلجابة مبمتاز 

من أفراد العينة، ومسلللللللللللللللتوى  %72وجيد جداَ من قبل 
من العينلللة، ومسلللللللللللللللتوى  %22جيلللد ومقبول من قبلللل 

من العينللة. كمللا قلُلدرت معرفلة  %6ضللللللللللللللللعيف من قبللل 
من قبل  (2الطالبات بأمهية استخدام قل  رصاص رق  )

 %31من العينة مبسلللللللللللللللتويي ممتاز وجيد جداَ، و 56%
من العينلة  %12من العينللة مبسللللللللللللللللتوى جيللد ومقبول، و

مبستوى ضعيف. وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذا اجملال 
بدرجة جيد جيداَ. وتظهر النتائج يف هذا اجملال  3.90

حتسلللللللللللللللناً يف قدرة الطالبات على وضلللللللللللللللع إجاباهتن على 
بطريقللة صللللللللللللللللحيحللة مقللارنللة بللدراسللللللللللللللليّت:  منوذج اإلجللابللة
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 ............دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر

(. م2010 ،حاجي & التونسي)( وم2007 ،الرواف)
ورمبا يعود ذلك الختالف املصللللللللللللحح اآليل املسللللللللللللتخدم 
لتصلللللحيح اختبارات الطالبات املنتسلللللبات عن الطالبات 
املنتظملللللات، أو لعلللللدم التزام الطلللللالبلللللات املنتسللللللللللللللللبلللللات 

، أو الختالف درجة 2باسلللللللللللللتخدام قل  رصلللللللللللللاص رق  
مناذج اإلجابة املصللللللنعة حمليًا، وما لذلك من تأثري جودة 

 عند استخدام املمحاة عليها.
حح من تقنية المص االستفادةالسؤال الرابع: ما درجة 

اآللي المستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية 
 التربية؟

 ( تقيي  العينة هلذا اجملال كالتايل:5يوضح جدول رق  )

 

 عينة الدراسة المصحح اآللي في مجال التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لمستوى تقييم: (5جدول )
 .االستفادة من تقنية المصحح اآللي المستخدم

المتوسط  سلم التقدير مجاالت التقييم
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الحسابي

يقوم بإدارة آلية شاملة لشئون االختبارات تشتمل على: 
 رصد آيل للدرجات ونشر آيل تصحيح وحتليل آيل متقدم.

ك أسئلة عمل بن حتكي  األسئلة وعدالة االختبار. للنتائج.
وحتضري آيل لالختبارات )من خالل ربط املصحح اآليل 

 بربنامج خاص باالختبارات يف احلاسب( 

 52 1 7 1 6 ت

1.63 % 9.0 1.5 10.4 1.5 77.6 

يعاجل البيانات الناجتة من االستبانات وقياس األداء ويقوم 
 بتحليلها إحصائيا.

 78.1 4.7 4.7 1.6 10.9 % 1.63 50 3 3 1 7 ت
 1.64 المتوسط* العام للمجال

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 
 

يوضِّح اجلدول عدم حتقيق االستفادة القصوى من 
تقنية املصلللللللللحح اآليل، حيث بلغ تقدير االسلللللللللتفادة من 
تقنية املصللحح اآليل يف إدارة شللئون االختبارات ومعاجلة 
البيانات الناجتة من االسلللللللتبانات مبسلللللللتوى ضلللللللعيف من 

من العينة. كما بلغ املتوسلللللللط احلسلللللللايب هلذا  %78قبل 
ل أيضاً على درجة ضعيف، ورمبا الذي يد 1.64اجملال 

يعود ذلك لعدم تدريب القائمات على التصلللحيح اآليل 
بعملية ربط املصحح باحلاسب واستخدام برنامج خاص 

بإدارة شلللللللللللللؤون االختبارات أو عدم تفر  أعضلللللللللللللاء هيئة 
الللللللذين يقومون بعمليللللللة التصللللللللللللللللحيح اآليل -التللللللدريس 
لتدريس اللقيام هبذا اجملهود، النشلللللللللللغاهل  ب -الختباراهتن

 والبحث العلمي وما يناط اليه  من مهام.
السؤال الخامس: ما مستوى دقة نتائج المصحح 
اآللي المستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس 

 وسالمتها في كلية التربية؟
 ( تقيي  العينة هلذا اجملال كالتايل:6يوضح جدول رق  )
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تقييم عينة الدراسة للمصحح اآللي في مجال  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لمستوى: (6جدول )
 .التأكد من سالمة تصحيحه

 مجاالت التقييم
المتوسط  سلم التقدير

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الحسابي

تكون النتائج متطابقة عند أخذ عينة عشوائية من مناذج 
املصححة، وتصحيحها يدوياً، مث مقارنتها بنتيجة اإلجابة 

 املصحح اآليل.

 14 4 6 18 25 ت

3.54 
% 37.3 26.9 9.0 6.0 20.9 

تكون النتائج متطابقة عند إعادة تصحيح مناذج اإلجابة 
 آليا.

 12 5 7 13 25 ت
3.55 

% 40.3 21.0 11.3 8.1 19.4 
عرتاض عند اتكون النتائج متطابقة عند مراجعتها يدويًا 

 طالبة / طالبات على النتيجة.

 10 6 3 18 30 ت
3.78 

% 44.8 26.9 4.5 9.0 14.9 
 3.64 المتوسط* العام للمجال

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 
 

يظهر اجللللللدول نتلللللائج التقيي  العلللللام هللللللذا اجمللللللال 
أي جيد جداً فيما يتعلق بسللالمة ودقة  3.64مبتوسللط 

أداء املصلللللللحح اآليل. ولكنه أيضلللللللا ينذر بإمكانية اخلطأ 
من العينة  %21يف التصللللللللللللحيح اآليل، حيث يظهر أن 

أفلللادت أن مسللللللللللللللللتوى تطلللابق النتلللائج عنلللد أخلللذ عينلللة 
ححة آليا وإعادة عشللللللللللللللللوائية من مناذج االجابة املصلللللللللللللللل

من  %19تصحيحها يدويَا، ظهر ضعيفًا، كما أفادت 
العينة أن التطابق ضلللللعيف، حىت عندما يعاد التصلللللحيح 

رأت أن تطلابق النتلائج يكون مبسللللللللللللللللتوى  %15آليلَا. و
ضللعيف عندما يعاد التصللحيح يدويًا، بناء على اعرتاض 
الطللللالبللللة على نتيجتهللللا يف االختبللللار. ورمبللللا تكون هللللذه 

إشللللارات مؤيدة لنتائج دراسلللليّت: الرواف وحاجي  النتائج
 خداماسللللللللت& التونسللللللللي املرتبطة باملشللللللللكلة النامجة عن 

املمحللاة على فقرة أو أكثر يف منوذج اإلجللابللة، وحللذف 
املصللللللللللللللللحح لتلللك الفقرات. كمللا ميكن أن يكون ذلللك 
مرتبطلاً بقللة اسللللللللللللللللتخلدام وضللللللللللللللللعف توافر منوذج معلايرة 

( وجدولته 3( و)2املصلحح اآليل املوضلحة يف جدويل )
 يف صيانة دورية من قبل املؤسسة الوكيلة للجهاز.

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادا: ما درجة تقدير أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء هيئة 
 التدريس بكلية التربية لعملية التصحيح اآللية؟

( تقيي  عينة الدراسللللللة هلذا اجملال  7يوضللللللح جدول رق  )
 كالتايل:
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 ............دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر

 .الدراسة لعملية التصحيح اآللية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لدرجة تقدير عينة: (7جدول )

المتوسط  سلم التقدير مجاالت التقييم
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الحسابي

 درجة تقديرك لعملية التصحيح اآللية
 1.7 3.4 10.3 27.6 56.9 % 4.34 1 2 6 16 33 ت

ستستمرين يف استخدام املصحح اآليل لدقته وتوفريه للجهد 
 والوقت

 1.5 3.0 1.5 24.2 69.7 % 4.58 1 2 1 16 46 ت
استخدام املصحح اآليل يف تصحيح اختبارات الصواب واخلطأ 

 واالختيار من متعدد جلميع املقررات الدراسية 

 7.6 9.1 9.1 19.7 54.5 % 4.05 5 6 6 13 36 ت
تعتقدين أن املصحح اآليل هو الوسيلة األنسب لتصحيح 
االختبارات يف ظل تزايد أعداد الطالبات وااللتزام بتسلي  

 ساعة من إجراء االختبار  48النتائج خالل 

 1 1 4 11 50 ت

4.61 % 74.6 16.4 6.0 1.5 1.5 

 4.39 المتوسط* العام للمجال
 درجات 5* المتوسط الحسابي من 

 

من عينة الدراسلللللللللللللللة تقدر  %85تظهر النتائج أن 
عملية التصلللللحيح اآللية مبسلللللتويي ممتاز وجيد جداً، كما 

سللللللللتسللللللللتمر باسللللللللتخدامه لدقته وتوفريه  %94تظهر أن 
للوقللللت واجلهللللد، حيللللث قيَّمتهللللا مبمتللللاز وجيللللدة جللللداً، 

من عينة الدراسلللة أن اسلللتخدام املصلللحح  %75وتعتقد 
 ررات من خاللاآليل لتصللللللللللللللللحيح اختبلللللارات مجيع املق

وضلللللللللع أسلللللللللئلة من نوع الصلللللللللواب واخلطأ واالختيار من 
من العينة  %8متعلدد ممتلاز وجيلد جلداً، وخيتلف معهلا 

حيث ترى أن مناسلللللللللللبتها ضلللللللللللعيفة أمام مجيع املقررات. 
أن اختيار املصحح  %75واتفقت عينة الدراسة بنسبة 

 كأفضللللللل وسلللللليلة للتصللللللحيح يف ظل  ةفكرة ممتاز  -اآليل 
الطالبات وااللتزام بتسلللللللللللللللللي  النتائج خالل تزايد أعداد 

 ساعة من إجراء االختبار. 48
يتضلللللللللح من عرض النتائج ومناقشلللللللللتها أن توظيف 
املصللللللللللللللللحح اآليل السللللللللللللللللتخراج نتائج االختبارات حيظى 
بدع  كبري من قبل أعضلللللللللللاء هيئة التدريس بكلية الرتبية 

يف جللامعللة األمرية نورة بنللت عبللدالرمحن، ولكن النتللائج 
وقلللللت تنلللللذر عن احتملللللال اسللللللللللللللللتخراج نتلللللائج بنفس ال

اختبارات غري دقيقة وصللللللادقة. إن إدارة املصللللللحح اآليل 
بصورة عشوائية، كما تدل نتائج الدراسة، يشكِّل خطراً 
على مصلللللللللللللللداقية نتائج االختبارات يف كلية الرتبية. ورمبا 
يف الكليلات األخرى بلاجللامعلة امللذكورة. إن املصللللللللللللللللحح 

 وفق ضلوابط معينة وإجراءات اآليل آلة صلماء تسلري آليا
حمددة، إذا اختل أحداها اختل أداء املصلللحح. والتجربة 
العمانية تطلبت إعادة نظر يف توظيف املصلللللللللللللحح اآليل 
واعتماده من قبل السللللطنة لتصلللحيح امتحانات شلللهادة 
الللدبلوم العللام، حيللث  م منللاقشلللللللللللللللللة نتللائج االمتحللانللات 

ماع جلنة تواعرتاض املواطنني على التصللحيح اآليل يف اج
الرتبية والتعلي  والثقافة يف جملس الشللللللللورى مع مسللللللللؤويل 
وزارة الرتبية والتعلي  )"تربية الشللللللللورى تناقش التصلللللللحيح 

جللللللانللللللب آخر ال  (.2012االلكرتوين وزمن التعل "، 
جيب إغفاله يف هذا الشلللللللأن، هو رسلللللللوب الطالب عند 
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تصللللللللللللللللحيح االختبارات آلياً مثل رسللللللللللللللللوب الطالب يف 
ول يف جللامعللة العلوم الصللللللللللللللللحيللة يف إقلي  اختبللارات القب

ورسللللللللللللللللوب الطللللالبللللات  (Admin, 2011)البنجللللاب 
( ورمبا يعود ذلك 2007 ،الرّواف)املنتسبات يف دراسة 

لعللللدم جودة أسللللللللللللللللئلللللة االختبللللار من نوع االختيللللار من 
متعدد، واحتواء الفقرة على أكثر من بديل ميثل االجابة 

 يف الصللللللللللللحيحة. وعليه، فإن تشللللللللللللغيل املصللللللللللللحح اآليل
املؤسلللللسلللللات التعليمية يتطلب عملية إعداد شلللللامله تبدأ 
من إعللللللداد وتللللللدريللللللب املعلمني على وضللللللللللللللللع الفقرات 
املوضللللللللللللللللوعيللة، مث تنظي  إدارتلله وتللدريللب العللاملني عليله، 
وتوفري أدواته وتشللللللغيله بالطريقة الصللللللحيحة، وخلق آلية 
ملراجعة أدائه، والتأكد من صليانته بصلورة دائمة ليتمكن 

 ه بصدق ودقة.من أداء مهام
 :التوصيات

 يف ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة مبا يلي:
إنشاء وحدة للتصحيح اآليل يف كلية الرتبية تكون -1

ة أسوة باجلامعات احمللي-حتت مظلة قس  التقنية 
 ، وتأهيلها برئيسة وموظفات.-والعاملية

تأهيل املوظفات القائمات على تشغيل املصحح -2
 االستفادة من تقنيته. اآليل تقنياً لتحقيق

حتقيق االستفادة القصوى من تقنية املصحح اآليل -3
وربطه بربنامج شامل لشئون االختبارات، مشتمالً 
على حتليل االختبارات وتوفري التغذية الراجعة 
ألعضاء هيئة التدريس عن جودة االختبارات اليت 

 يقومون بإعدادها.
ت اتكليف قس  التقنية باجلامعة بتوفري األدو -4

املصاحبة للمصحح اآليل، وتوفري الدع  الفين 
 واملتابعة اجملدولة لصيانته والتأكد من جودة أدائه.

اقتصار دور عضو هيئة التدريس على حتديد عدد -5
 النماذج املطلوبة الختباره، وترك العمل الفين بتشغيل
اجلهاز وصيانته، والتأكد من دقة التصحيح 

 للمختصني يف هذا اجملال.
لية بوحدة التصحيح اآليل يف الك اتصالوسائل  إجياد-6

وجدولة عملية التصحيح اآليل وتنظيمها بني أعضاء 
 هيئة تدريس كلية الرتبية.

تنبيه املؤسسة، وكيلة املصحح اآليل، املصنعة لنماذج -7
اإلجابة، بأمهية معاجلة أثر استخدام املمحاة على 
 مناذج اإلجابة، وإخراجها مبا يتناسب مع مواصفات
جهاز التصحيح اآليل، وتوفري مناذج اإلجابة 
املصاحبة للجهاز من جهة تصنيعه، ريثما يت  معاجلة 

 مشاكل مناذج اإلجابة املصنعة حملياً.

 :المراجع
ه( 1433اإلدارة العامة للرتبية والتعلي  مبحافظة جدة. )

 م اسرتجاعه يف  .التصحيح اإللكرتوين يف املدارس
 ttp://www.jedu.h على الرابط 22/9/2012

gov.salaubpage.aspx?page=7geogblko

hmgcxoobxc56a==&catID=292. 
جامعة أم القرى. )ب. ت(. وحدة القياس والتقومي.  م 

 http://up على الرابط 29/4/2012اسرتجاعه يف 
u.edu.sa/page/ar/182 

جامعة الطائف. )ب. ت(. وحدة االختبارات.  م 
 http://web على الرابط 29/4/2012اسرتجاعه يف 

.tu.edu.sa/tu/ar/centers/english-languag 
e-center/elc-units/2011-08-08-011-20-

03.html. 
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 ............دراسة تقنية التصحيح اآليل من وجهة نظر

 االختباراتابريل(. تشمل  22، 2012جوين، دينا. )
الوطنية والدولية والحقاً الثانوية "الرتبية" تؤسس أول مركز 

.  م اداالحتالكرتونياً. صحيفة  االمتحاناتلتصحيح 
 http://ww على الرابط م27/4/2012اسرتجاعه يف 

w.alittihad.ae/print.php?id=39631&y=

2012. 

، يناير(. م2010حاجي، خدجية؛ التونسي، نبيلة. )
من  ةينلدى ع االنتساباملشكالت االكادميية يف برنامج 

طالبات جامعة طيبة ودور تطبيقات التعلي  اإللكرتوين 
التطلعات. و    العايل للفتاة األبعادجتاهها. ندوة التعلي

 جامعة طيبة: املدينة املنورة.
ضوابط  8يونيو(.  2، م2012احلكي ، نعي . )

 للتصحيح اآليل. صحيفة الشرق.  م اسرتجاعه يف
 http://www.alsh على الرابط 22/9/2012

arq.net.sa/2012/06/02/31987. 
رسوب (. العوامل املؤدية اىل 2007الرواف، هيا. )

لرتبية ا الطالبات املنتسبات بكليات البنات التابعة لوزارة
والتعلي  )دراسة ميدانية(. جملة رسالة اخلليج. العدد 

 .64-15(. ص 103)
(. مبادئ القياس 2005الزيود، نادر؛ عليان، هشام. )

ار الفكر د والتقومي يف الرتبية. )الطبعة الثالثة(. عمان:
 للطباعة والنشر والتوزيع.

يوليو(. بدء التصحيح  22، 2010الشريف، معتوق. )
مدرسة متوسطة وثانوية. صحيفة عكاظ.  143اآليل يف 

 على الرابط 28/9/2012 م اسرتجاعه يف 
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20

100626/princon2010062357365.htm. 

 اداعتمفرباير(. احلارثي:  1، 2012الصقريان، محود. )
مدرسة ثانوية بشمال جدة.  م  29آليل يف التصحيح ا

 http://w على الرابط 28/9/2012اسرتجاعه يف 
madina.com/printhtml/220658-ww.al. 

العرفج، عبداإلله؛ خليل، زياد؛ الشوري، حممد؛ 
(. تقنيات التعلي . )الطبعة 2012اخلصاونه، منيب. )

 الثالثة(. عمان: زمزم ناشرون وموزعون.
(. املدخل اىل البحث يف 2010. )العساف، صاحل

 العلوم السلوكية. الرياض: دار الزهراء.
القحطاين، سامل؛ العمري، امحد؛ آل مذهب، معدي؛ 

العلوم  (. منهج البحث يف2004العمر، بدران. )
السلوكية. )الطبعة الثانية( الرياض: كلية العلوم االدارية، 

 جامعة امللك سعود.
(. تقومي جتربة 2007) كعكي، سهام؛ العسكر، شيخه.

 املصحح االلكرتوين يف االختبارات من وجهة نظر
الطالبات. جملة الرتبية والتنمية. السنة اخلامسة عشر. 

 .191-170(. ص 40العدد )
املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعلي  العايل. 

(. نبذه عن املركز.  م اسرتجاعه يف 2012)
 .http://www.qeyas على الرابط 10/4/2012

com/qiyas/info/about.aspx. 
(. بيان بأمساء اهليئة 2012مكتب شؤون املوظفات. )

ه. 1433 ه1432التعليمية بأقسام كلية الرتبية لعام 
 الرياض: جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

(. االختبارات املوضوعية لبعض 2011املنصور، سناء. )
بكلية الرتبية إلعداد  مقررات مرحلة البكالوريوس
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عة دراسة حتليلية. اجمللة العلمية جلام االبتدائيمعلمات 
(. 1) 12امللك فيصل )العلوم اإلنسانية واإلدارية(. جملد 

63-132. 
مؤسسة امليكنة التجارية )ب. ت( املصحح اآليل.  م 
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A Study Of Electronic Scoring Technology From The 

Perspective Of Some Faculty at The College Of Education In 

Princess Nora Bint Abdurrahman University 

 
S. Almansour 

Department of Administration & Educational Planning, 

College of Education - Princess Nora Bint Abdulrahman University - KSA. 

 
Abstract 

The present study aims at studying the effectiveness of the Optical Mark Reader 

(OMR) management from the point of view of faculty at the College of Educa-

tion in Princess Nora Bint Abdulrahman University. Study sample was formed 

from faculty at the College of Education. The study covered six areas; managem-

ent quality of the OMR, availability of tools essential to proper usage, degree of 

students training, degree of OMR technology usage, validity and accuracy, per-

formance assessment and continuation of usage. Results demonstrated faculty’s 

positive attitude toward OMR employment with respect to its speed and limited 

time and effort consumption, on the other hand however; it showed lack of good 

administration and operation, which in turn would affect accuracy and validity 

of examinations results. Significant results showed ”weak” ratings to OMR cal-

ibration -which is essential to validity and accuracy- by 69%, and technical sup-

port by 52% , and both exams management, and technology usage by 78%. 

 

Keywords: Optical Mark Reader (OMR) - Calibration - Advantage 2000. 
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 التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

 التحصيل والتفكري التأملي واالجتاهات يف مادة العلوم

 لدى تالميذ الصف السادس بفلسطني
  

 يحيى محمد أبو جحجوح
 .فلسطين – غزة – جامعة األقصى - كلية التربية  - قسم أساليب التدريس

 

Q 
هدف هذا البحث إىل استقصاء فاعلية التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط يف تنمية حتصيل العلوم والتفكري التأملي 
واالجتاهات حنو العلوم لدى تالميذ الصف السادس بغزة يف فلسطني، واختار للتجريب وحدة الكائنات احلية الدقيقة من كتاب 
العلوم للصف السادس األساسي، واختار لذلك أربعة صفوف من صفوف السادس األساسي من املدارس التابعة لوزارة الرتبية 

( تلميذاً 46( تلميذاً يف اجملموعة التجريبية، و)52والتعليم مبديرية خان يونس يف جنوب قطاع غزة، وتكونت عينة البحث من )
لوم، وات حبثية هي: اختبار حتصيل العلوم، واختبار التفكري التأملي، ومقياس االجتاهات حنو العيف اجملموعة الضابطة، وأعد أربع أد

ومقياس مركز الضبط، وتوصل إىل فاعلية خرائط التفكري يف تدريس العلوم يف تنمية حتصيل العلوم والتفكري التأملي واالجتاهات حنو 
 لثالثة.ئياً بني خرائط التفكري ومركز الضبط يف تنمية املتغريات التابعة االعلوم لدى عينة البحث، وعدم وجود تفاعل دال إحصا

 

اهات حنو اخلارجي، حتصيل العلوم، التفكري التأملي، االجت / خرائط التفكري، مركز الضبط، الضبط الداخلي الكلمات المفتاحية:
 العلوم.

 

A 

تسعى مناهج العلوم إىل إعداد املتعلم القادر على 
اكتساب املعرفة العلمية وتوليدها وتوظيفها والقيام 
بعمليات العلم، وطرائق التدريس إحدى عناصر هذه 
املناهج، ونظرًا ألن مباحث العلوم من أكثر املباحث 
 الدراسية التصاقًا بالفرد واجملتمع والتكنولوجيا والبيئة؛

تفكري  اجااًل خصبًا لتنمية التفكري العلمي والفإهنا تعترب
التأملي على وجه اخلصوص، حبكم ما حتتويه من 
موضوعات مهمة عن اإلنسان واحليوان والنبات واملادة 
والطاقة والظواهر الطبيعية والتفاعالت الكيميائية، واليت 
حتتاج إىل التأمل باستمرار. وينبع االهتمام بالعملية 

مثل علمية من هدف التعليم النهائي الذي يتالتعليمية الت
يف تنمية التفكري لدى املتعلمني؛ لذلك حيرص صانعو 

القرار الرتبوي على التشجيع على استخدام اسرتاتيجيات 
 تدريس حديثة تعتمد على تعليم التفكري وتنميته لدى

املتعلمني، بالتزامن مع التخلص من األمناط السلبية يف 
. وقد د على عادات فكرية غري سليمةالتفكري اليت تعتم

 اتفق الكثري من الباحثني واملربني على أن تنمية التفكري
من األهداف الرئيسة يف الرتبية والتعليم، وأن األساليب 
التقليدية اليت تركز على حفظ املادة الدراسية ال تؤدي 
بالضرورة إىل تطوير مهارات التفكري؛ لذلك عنيت مجيع 

كري والفكر ية والفكرية والرتبوية بتنمية التفاملدارس الفلسف
لكي يصبح الفرد أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات 
واملشكالت يف حياته )طامشان واخلريش واملساعيد 

 وقد اقرتح هريل (.245، ص2012واملقصقص، 
David Hyerle  م مثانية أشكال خلرائط 1988عام
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ل لغة ثالتفكري، وهي عبارة عن رسومات ختطيطية، ومت
بصرية مشرتكة لكٍل من املعلم والتالميذ يف التدريس 
والتعلم، وتتضمن احملتوى املعريف، وتعرب عن مستويات 
التفكري ومهاراته، وتزيد من دور التالميذ وإجيابيتهم يف 

(. Hyerle, 1996, p87العملية التعليمية التعلمية )
علم توخرائط التفكري كلغة بصرية نظرية وعملية مشرتكة لل

م والتعليم والتقييم اليت تعكس كيفية عمل الدماغ والتعل
 واإلدراك، وتتيح للمعلمني حتليل احملتوى العلمي واختيار
املناسب من عمليات التفكري للمتعلمني، باإلضافة إىل 

 & Hyerleالتجهيز العميق للمعرفة والفهم )

Williams, 2009.)  واملتأمل يف خرائط التفكري
تنتج أن كاًل منها يتضمن مهارة أو أكثر من الثمانية يس

ع مهارات التفكري كاملقارنة والتصنيف واالستنتاج والتتاب
والتفسري وربط السبب بالنتيجة والتحليل وربط اجلزء 
بالكل. وخرائط التفكري عبارة عن تنظيمات لرسوم 
خطية تتضمن احملتوى املعريف، وتعكس مستويات 

ن من مثانية طريق البصر، وتتكو التفكري، وتعزز التعلم عن 
أشكال من اخلرائط التخطيطية البصرية اليت متثل لغة 
بصرية مشرتكة يستخدمها كل من املعلم والتلميذ يف 

(. وهي أدوات 72، ص2008التدريس )خليل، 
كل   تدريس بصرية تتكون من مثانية خرائط تفكريية يرتبط

تالميذ ال منها بنمط أو أكثر من أمناط التفكري، ملساعدة
على تنظيم املعلومات وإجياد العالقات بينها مبجرد 
النظر، وإبراز أفكارهم وتفكريهم من خالهلا، وهي تستند 

، 2008على الفهم العميق للمادة املتعلمة )صادق، 
وتساعد خرائط التفكري على تكوين املعلومات  (.80ص

لمني املتضمنة يف احملتوى وتنظيمه وتفسريه، وتشجع املتع
لرؤية تفكريهم والتحدث عنه، وتزيد من معرفة التعلم من 

خالل تنمية التفكري يف التفكري، وتبين عادات العقل 
املرتبطة بشبكات العصف الذهين واملنظمات البيانية، 
 وتساعد على تنمية قدرات التفكري العليا لدى املتعلمني،
والفهم العميق للمفاهيم، وزيادة التحصيل الدراسي، 

ة ة التفكري التأملي واالبتكاري، وتوفر لغة مشرتكوتنمي
ة للوصول إىل التعلم ذي املعىن، والتعلم بصورة أكثر فاعلي

، 2008وكفاءة، واالحتفاظ باملادة املتعلمة )خليل، 
(. وتساعد يف تبسيط املعلومات ومساعدة املتعلم 75ص

على تذكرها وتنظيمها ومعاجلتها، وعلى التعلم التعاوين، 
لم املستمر، واالعتماد على النفس، وتنمية بعض والتع

املهارات االجتماعية، والتفكري التأملي، وحتسني 
استيعاب املفاهيم، واكتساب مهارات التواصل املعريف، 
ومساعدة املتعلم على فهم األفكار بطريقة حسية، 
وحتسني التقييم الذايت، ومساعدة املتعلم على تطور 

 ملهارات احلياتية، وتشجيعمهارات الكتابة وتطوير ا
املتعلم على استخدام التفكري البصري الذي يعد البوابة 
الرئيسة لتنمية مهارات التفكري بأنواعه املختلفة، 
ومساعدة املتعلم على املشاركة الفعلية يف تكوين بنية 
تفكريية ومعرفية متماسكة ومتكاملة مرتبطة مبفهوم 

 (.2011، ؛ الوسيميSchlesinger, 2007) أساسي
وتشمل خرائط: الدائرة، والفقاعات، والفقاعات 
املزودجة، والشجرة، والتحليل، والتدفق، والتدفق املتعدد، 
والقنطرة. ومتثل لغة بصرية مشرتكة يستخدمها كل من 

، 2011املعلم والتالميذ يف التعليم والتعلم )أمحد، 
 (.128، ص2012؛ أمحد، 19ص
 :Circle Mapخريطة الدائرة  -1

عبارة عن دائرتني ذات مركز واحد مع اختالف 
قطريهما، حيث يوضع املفهوم الرئيس أو الرمز يف الدائرة 
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الصغرى، ويوضع كل ما يرتبط به من معلومات يف الدائرة 
الكربى. وتستخدم يف حتديد الشيء أو الفكرة، ومتثل 
األفكار الناجتة من العصف الذهين واملعرفة القبلية عن 

ثال: يوضع يف الدائرة الصغرى مفهوم املوضوع. م
الكائنات احلية الدقيقة ويوضع يف الدائرة الكربى ماهيتها 

 وأهم خصائصها وأنواعها. 
 : Bubble Mapخريطة الفقاعات  -2

عبارة عن دائرة مركزية يوضع فيها املفهوم العلمي 
املراد توضيحه، ويتفرع من الدائرة عدة دوائر حبسب عدد 

، حيث يكتب يف كل دائرة منها خصائص املفهوم
خاصية لذلك املفهوم. وتستخدم لوصف اخلصائص 
واملميزات، وصياغة الوصف واخلصائص يف كلمات. 
مثال: يكتب يف الدائرة املركزية البكترييا، ويكتب يف 
مخس دوائر متفرعة منها: خلية واحدة، موجودة يف كل 

 لمكان، صغرية احلجم، ذات انشطار ثنائي، هلا أشكا
 خمتلفة.

 خريطة الفقاعات المزدوجة -3

Double Bubble Map: 
ا عبارة عن دائرتني مركزيتني متجاورتني يتفرع منهم

دوائر مشرتكة ودوائر أخرى من كل دائرة منهما. 
وتستخدم يف املقارنات وبيان املتناقضات واملتشاهبات 

كتب يف ي بني مفهومني أو شيئني أو موضوعني. مثال:
انية الدائرة املركزية األوىل فطر العفن، ويف الدائرة املركزية الث

يكتب فطر اخلمرية، مث يكتب يف الدائرة املشرتكة األوىل 
وحيدة اخللية، ويكتب يف الدائرة املشرتكة الثانية واسعة 
االنتشار، مث يكتب يف الدائرة األوىل املتفرعة من دائرة 

تكاثر تب يف الدائرة الثانية يفطر العفن كلمة ضار، ويك
 باألبواغ، بينما يكتب يف الدائرة األوىل املتفرعة من دائرة

ر فطر اخلمرية كلمة مفيد، ويكتب يف الدائرة الثانية يتكاث
 بالتربعم.

 :Tree Mapخريطة الشجرة  -4
عبارة عن فرع رئيس تكتب فيه الفكرة الرئيسة 

شتقة ار املللموضوع العلمي، ويتفرع أسفل منه األفك
منها، وهتدف إىل تنمية التفكري اهلرمي املتسلسل، 
وتستخدم للتقسيم والتصنيف، حيث يتم تصنيف 
األشياء واألفكار يف فئات أو اجموعات من األكثر 
عمومية إىل األكثر خصوصية. مثال: تصنيف أنواع 
األمراض إىل: أمراض معدية، وأمراض غري معدية، 

، تنتقل من شخٍص آلخرويكتب أسفل املعدية اليت 
ويكتب أسفل غري املعدية اليت ال تنتقل من شخٍص 
آلخر، مث يتم تفريع أمثلة لألمراض املعدية، كمرض 
األنفلونزا، ومرض التيفؤيد، ومرض القدم الرياضي، ويتم 
تفريع أمثلة لألمراض غري املعدية، كمرض القلب، ومرض 

 السكري، ومرض الكساح.
 :Brace Mapخريطة التحليل  -5

عبارة عن جزأين يف اجلانب األمين توضع املعرفة 
 الرئيسة، ويف اجلانب األيسر املتفرع منه تكتب املعلومات
املتفرعة منها، ويف اجلانب األيسر املتفرع منه تكتب 
البيانات. وتستخدم يف فهم العالقة بني الكل واجلزء، 
أي حتليل موضوع ما وتركيبه. مثال: يكتب يف اجلانب 

مين للخريطة اجملهر، ويكتب يف اجلانب األيسر أجزائه: األ
العدسة العينية، واألسطوانة، والقرص، والعدسة الشيئية، 

 واملنضدة، واملرآة، والقاعدة.
 : Flow Mapخريطة التدفق  -6

عبارة عن اجموعة من املستطيالت املتعاقبة، حيث 
يكتب عنوان النشاط يف املستطيل األول مث اخلطوة األوىل 
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ث يف املستطيل الثاين واخلطوة الثانية يف املستطيل الثال
وهكذا. وتستخدم لشرح تتابع األحداث أو العمليات 
أو اخلطوات، حيث توضح العالقات بني اخلطوات 

ل ة للحدث. مثال: يكتب يف املستطياألساسية والفرعي
األول مراحل االنشطار الثنائي يف البكرتيا، مث يكتب يف 

ل املستطيل الثاين خلية بكتريية، مث يكتب يف املستطي
الثالث تضاعف الكروموسوم، مث يكتب يف املستطيل 

يل الرابع بداية ختصر يف جدار اخللية، مث يكتب يف املستط
ار اخللية، مث يكتب يف اخلامس ختصر أكرب يف جد

املستطيل السادس انشطار اخللية، مع إمكانية إرفاق 
صور توضيحية لكل مرحلة من تلك املراحل يف كل 

 مستطيل.
 :Multi-Flow Mapخريطة التدفق المتعدد  -7

عبارة عن اجموعة من املستطيالت املنتظمة 
واملتماثلة يتوسطها مستطيل مركزي يوضع فيه احلدث، 

املستطيالت اليمىن أسباب وقوع احلدث،  وتكتب يف

ويف املستطيالت اليسرى تكتب النتائج. وتستخدم يف 
توضيح العالقة بني السبب والنتيجة، حيث توضح 
عملية تتابع األسباب اليت تؤدي إىل أحداث أو نتائج 
أو آثار. مثال: يكتب يف املستطيل املركزي مرض القدم 

سرى أسباب لثالثة اليالرياضي، وتكتب يف املستطيالت ا
املرض: لبس احلذاء فرتة طويلة، وفطريات خاصة، وعدم 
غسل أصابع القدمني جيداً، وتكتب يف املستطيالت 
الثالثة اليمىن مظاهر املرض: طبقة جلدية حممرة، وتشقق 

 بني أصابع القدم، ورائحة كريهة.
 :Bridge Mapخريطة القنطرة  -8

ع يف " مقلوب، ويوضVeeعبارة عن حرف "
جانبها األمين املعلومات اجلديدة املراد تعلمها من 
الدرس، ويوضع يف جانبها األيسر ما يشبهها من 
معلومات سابقة. وتستخدم لتوضيح التشاهبات 

 والعالقات بني األشياء.
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 خريطة القنطرة أو الجسر

 النتائج    األسباب
     
     
   الحدث  
     
     

 خريطة التدفق المتعدد
 يوضح أنواع خرائط التفكير :(1شكل )

 

هذا وقد ازداد االهتمام يف اجال تدريس العلوم 
أملي والرتبية العلمية بالبحث عن كيفية تنمية التفكري الت

لدى التالميذ يف مراحل التعليم العام، ويتضح ذلك من 
؛ البعلي، Lim, 2003خالل استعراض دراسات مثل: )

(. مع ضرورة البحث عن 2011؛ إبراهيم، 2006
اجلوانب النفسية املؤثرة يف اجاالت التعلم املختلفة لدى 
التالميذ من حتصيل دراسي، ومهارات تفكري، وجوانب 

وجدانية، والربط بينها وبني اسرتاتيجيات التدريس 
وطرائقه وأساليبه يف نظرة متكاملة تعرب عن جوهر عملية 

وكيفية حدوثها، وتاليف القصور يف األحباث  التعلم
والدراسات العلمية الناجتة عن الفصل يف معاجلة متغريات 
البحث. ومن املفاهيم النفسية املؤثرة يف عملية التعلم 
مفهوم الضبط الذي ظهر يف منتصف الستينيات يف 
أمريكا، وقد ظهرت العديد من التطبيقات العملية له يف 
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 ة والنفسية، وما زال حمل اهتمام الكثرياجملاالت الرتبوي
من الباحثني، وقد ارتبط بالعديد من املتغريات النفسية 

 (.492، ص2009)بين خالد،  والرتبوية واالجتماعية
ويعتقد العلماء أن املفهوم انبثق بوصفه متغريًا من 
متغريات الشخصية املهمة من نظرية التعلم االجتماعي 

هذه النظرية إىل أربعة مفاهيم  "، وتستندRotterلروتر "
 Behaviorأساسية، هي: احتمالية السلوك "

Potential وتعين احتمالية قيام الفرد بسلوك ما بطريقة "
ما من أجل احلصول على التعزيز، وقيمة التعزيز 

"Reinforcem-ent وهي درجة تفضيل الفرد حلدوث "
 تتعزيز معني إذا كانت إمكانية احلدوث لكل التعزيزا

" هو Expectancyاألخرى متساوية، والتوقع "
االحتمال الذي يعتقد به الفرد أن تعزيزًا معينًا سوف 
حيدث بوصفه دااًل لسلوك ما يصدر عنه، واملوقف 

" وهو البيئة Psycholo-gical Situationالنفسي "
الداخلية أو اخلارجية اليت يستجيب هلا الفرد )بين عطا، 

ط عبارة عن املوقع أو ( ومركز الضب80، ص2012
املصدر الذي تنطلق منه مسببات السلوك اليت يعتقد 
 الفرد أهنا املسئولة عن جناحه أو فشله. ويعين الطريقة اليت
يدرك هبا الفرد العوامل املسببة لنتائج سلوكه سواء كانت 
هذه النتائج ُمرضية كالثواب جبميع أمناطه، أم غري ُمرضية  

ة أهي كامنة يف نفسه أم صادر كالعقاب جبميع أشكاله، 
عن ظروف وأحداث خارجية عن قدراته وطاقاته 

 ؛Stanke, 2004 ؛Lefocourt, 1982وإمكانياته )
 (.2007دروزة، 

ويصنف مركز الضبط إىل مركزين: مركز داخلي 
حيث يعزو فيه الفرد سلوكه إىل عوامل داخلية كقدراته 

كن مي ودافعيته واستعداداته وخرباته وأنشطته، الذي

 اعتباره مرادفاً أو قريباً ملفهوم التوكل. ومركز ضبط خارجي
حيث يعزو الفرد سلوكه إىل عوامل خارجية كالظروف 
احمليطة واحلظ واآلخرين، الذي ميكن اعتباره مرادفًا أو 
 قريباً ملفهوم التواكل.ويعرف الضبط الداخلي بأنه اجموعة

ائج سلوكه من نتالعوامل اليت يعتقد الفرد بأهنا املسببة ل
خري وشر، وهي ترجع يف الوقت نفسه إىل ذاته وقدراته 
 وجهوده وإرادته ومهاراته وحتكمه يف بيئته، حيث يعتقد
الفرد بأنه املسئول املباشر عن تصرفاته ونتائج أعماله، 
وأن ما حيققه من جناح أو ما ميىن به من فشل راجع إىل 

ص أو إىل نق ما يبذله من جهد ومثابرة وإرادة وتصميم
فيها. وأما الضبط اخلارجي فهو اجموعة العوامل اليت 
يعتقد الفرد بأهنا املسببة لنتائج سلوكه من خري أو شر 
وترجع إىل عوامل خارجية فوق طاقته وخارجة عن إرادته 
وال دخل له فيها وليس له سيطرة عليها أو التحكم هبا 

ين ر مثل احلظ والصدفة والقدر والنصيب والناس اآلخ
، 2011؛ أبو زيتون، 445، ص2007)دروزة، 

؛ عبد الوهاب، 336، ص2012؛ عطا اهلل، 118ص
(. وانبثق مفهوم مركز الضبط من 35، ص2012

اجاالت نظرية التعلم االجتماعي، حيث ارتبط مبدى 
 التوقعات اليت تتبع التعزيز من حيث الزيادة أو النقصان،

ملواقف ة االذي يعتمد على خصائص الفرد وعلى طبيع
ة اليت مير هبا، وحمددات السلوك اليت ترتبط كذلك بطبيع
قد التعزيز سواء أكان إجيابيًا أم سلبيًا وتتابعه وقيمته. ف

داجت نظرية التعلم االجتماعي بني النظرية السلوكية 
والنظرية املعرفية، وتتكون نظرية التعلم االجتماعي من 

فسية اقف النالسلوكيات والتوقعات والتعزيزات واملو 
(Rotter, 1975, p60 ويعتمد التعزيز على إدراك أو .)

عدم إدراك الفرد لوجود عالقة سببية بني السلوك 
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واملكافأة؛ فيعد مركز الضبط خارجيًا عندما يدرك الفرد 
بأن التعزيز ناتج عن عوامل خارجية، ويعد مركز الضبط 

ته اداخليًا عندما يدرك الفرد بأن التعزيز ناتج عن قدر 
 (.Rotter, 1966, p28) وإمكانياته واستعداداته

وألمهية مفهوم مركز الضبط فقد استقطب اهتمام كثري 
من الباحثني الذين حاولوا دراسة مركز الضبط وعالقته 

 (.330، ص2012بالكثري من املتغريات )عطا اهلل، 
فقد أكدت العديد من الدراسات أمهية أن يكون ضبط 

ث بينت نتائجها أن األفراد اإلنسان داخلياً، حي
 املنضبطني داخلياً أقل قلقاً، وأكثر حتماًل، وأكثر تكيفاً،

وأكثر مقاومة لألمراض النفسية، وأقل عدوانية، ويرون 
أنفسهم منجزين، ومسيطرين على املواقف، ومتحكمني 
هبا، واجتماعيني، وأذكياء، وحازمني، ومستقلني، 

 اومون املواقفوفاعلني، وذوي نفوذ، وعمليني، ويق
الغامضة، ويقدرون أنفسهم بدرجة عالية، وعندهم نظرة 
بعيدة للزمن، وأقل إميانًا حبدوث األشياء اخلارقة، 
 ويفكرون تفكرياً علمياً. وأما املنضبطني خارجياً فيدركون
الزمن نظرة ضيقة، وأكثر وهناً وقلقاً وعدوانية، وتشككاً، 

مور، وال بصرًا لألوأقل ثقة باآلخرين وبأنفسهم، وأقل ت
يستطيعون التحكم فيما حيدث هلم، وغري متكيفني، 
ويؤمن معظمهم باخلرافة والقوى اخلارقة، ويتسم تفكريهم 

؛ أبو 2007دروزة،  ؛Stanke, 2004بعدم العلمية )
(. كما أن لدى ذوي الضبط الداخلي 2011زيتون، 

قدرة أكرب على مواجهة الفشل؛ فيثابرون ويبذلون جهداً 
ضل، يف حني أن ذوي الضبط اخلارجي أقل قدرة على أف

مواجهة الفشل وأقل مثابرة؛ ألهنم يرجعون األحداث إىل 
 Dweckعوامل كاحلظ والصدفة واألشخاص اآلخرين )

& Reppuci, 1973; Groth, 1998; Pittman & 

Pittman, 1979 وأشارت دراسات أخرى إىل أن .)
عن  هًا للبحثاألفراد ذوي الضبط الداخلي أكثر توج

املعلومات ومجعها وتنظيمها وبذل جهد أكرب يف مهارات 
التفكري والقدرات العقلية املختلفة من األفراد ذوي 

 & Anderson, Hattieالضبط اخلارجي )

Hamilton, 2005; Shepherd, Own, Fitch & 

Marshal, 2006 ويتضمن التفكري التأملي يف معظم .)
املشكالت واالستقصاء  أمناط التفكري، فأسلوب حل

كن والتفكري الناقد تتضمن يف اجملها تفكرياً تأملياً، ال مي
االستغناء عنه لرسم جوانب املوقف املشكل بصرياً، 
وكشف جوانبه املختلفة، واخلروج باستنتاجات علمية 
تساعد يف وضع حلول منطقية للموقف )حممد، 

2009.) 
لذايت اويقصد بالتفكري التأملي عملية االختبار 

واكتشاف القضايا واملوضوعات املهمة عن طريق 
 اخلربات الذاتية اليت يقوم هبا الفرد بنفسه ويتوصل إىل

(. Kember, 1999فهم املوضوع وحتليله وتوضيحه )
ويقصد به عملية عقلية يقوم هبا الفرد خالل مواجهته 
ملشكلة معينة أو تناوله ملوضوع ما فيمارس خالهلا بعض 

لعقلية؛ هبدف تبصر أبعاد املوقف املشكل املهارات ا
ذا وحتليله إىل عناصره حىت يصل إىل النتائج املؤدية حلل ه

(. واليت تتدرج من األفعال 2006املوقف )البعلي، 
 الروتينية املألوفة إىل الفهم مث األفعال التأملية وصواًل إىل

(. كما يعد 2009التأمل الناقد )لطف اهلل وعطية، 
 يقوم خالهلا الفرد بتمحيص البيانات العملية اليت

واملعلومات واألدلة املتوفرة، وحتليلها من أجل التوصل إىل 
النتائج واختاذ القرارات املناسبة لفهم املوقف وحله 

(Mumford, 1991, p191.)  ويقصد به استقصاء
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ذهين نشط ومتأن للفرد حول خرباته ومعتقداته 
ملية حل املشكالت الع املفاهيمية واإلجرائية، وميكنه من

والعلمية، وإظهار املعرفة الضمنية إىل سطح الوعي مبا 
يساعده على اشتقاق استدالالت خلرباته املرغوب 

(. وهو 208، ص2009بتحقيقها يف املستقبل )حممد، 
عملية عقلية يقوم هبا الفرد خالل مواجهته ملشكلة ما، 

ارات هأو تناوله ملوضوع ما، فيمارس خالل ذلك بعض امل
العقلية املتمثلة يف حتديد السبب الرئيس للمشكلة، 
وحتديد اإلجراءات اخلطأ يف حل املشكلة، والتوصل إىل 
استنتاجات مناسبة، وتقدمي تفسريات منطقية، وتقدمي 
حلول مقرتحة؛ هبدف تبصر أبعاد املوقف املشكل 
وحتليله إىل عناصره حىت يصل إىل حل هذا املوقف 

؛ طامشان وآخرون، 106ص، 2011)إبراهيم، 
وهو نشاط عقلي يقوم به األفراد  (.248، ص2012

رة لوصف احلدث وحتديد أسبابه مع تفسري البيانات املتوف
طقية وإعطاء تفسريات من تلديه للوصول إىل استنتاجا

ووضع حلول مقرتحة للوصول إىل النتائج املطلوبة يف 
 (.102، ص2012ضوء اخلطط املعدة سلفاً )عالم، 

ويتضمن التفكري التأملي البحث عن املبادئ العامة 
والقواعد اليت تستند أساساً على أدلة جتمع من الذاكرة، 
والنشاط العقلي وتنظيم التفكري الالزمني لفهم العمل 
وإجنازه، واالستدعاء الواعي للخربات السابقة وفحصها 
وتقييمها واختاذ القرارات الالزمة للتخطيط والعمل، 

معىن اخلربات املاضية أو احلالية، وتكامل وتوضيح 
اخلربات السابقة واجلديدة، وحتليل العمليات املعرفية 
واخلربات والنتائج ألي عمل يقوم به الفرد، وتفحص 
واعي للمعتقدات واألعمال وتقييمها )لطف اهلل، 

(. وبالرغم من أن التعريفات 7، ص2009وعطية، 

د ماهيته كعملية  حتديالسابقة للتفكري التأملي تباينت يف
أو نشاط أو استقصاء أو حبث، إال أهنا اتفقت على أن 
مكانه العقل، وأنه ينبثق من مشكلة تواجه الفرد أو 
موضوع حمري، ويعتمد على اخلربات السابقة، أي أنه 
تراكمي البناء، ويتميز بالتبصر ألبعاد املوقف املشكل 

التفكري  حوحتليله إىل عناصره للوصول النتائج. ويتي
التأملي الفرص لفحص النمو املهين واكتساب اخلربات 
املختلفة وصقل املهارات اخلاصة وتنمية القدرة على 
التحليل والنقد والتأمل بعمق يف املواقف العملية 

(Phan, 2009, p930.)  
 وجيب أن يتوفر يف احملتوى الدراسي املناسب لتنمية

ات ني عدة صفمهارات التفكري التأملي لدى املتعلم
منها: إتاحة الفرص للمتعلم للقيام بعمليات البحث 
والتأمل واالستقصاء والتحليل جلميع املعلومات املتاحة، 
وذلك للتعرف إىل طبيعة املوقف املشكل وحتديد أبعاده، 
وتنظيم املعارف واألنشطة واخلربات التعليمية يف صورة 

تفسري و  تساعد املتعلمني على تطبيقها يف مواقف أخرى،
البيانات واملعلومات املتوفرة، والقيام بعملية التنبؤ 
والتوصل إىل استنتاجات سليمة، وتوفري بيئة تعلم 
متمركزة حول املشكلة ومشجعة على التأمل، وتشجيع 
املتعلمني على اقرتاح أساليب بديلة للتوصل إىل 
املعلومات وتنظيمها، وتوظيف التحفيز التعليمي 

. ويتكون التفكري التأملي من (2011)إبراهيم، 
مهارات: وصف احلدث أو الظاهرة، وحتديد أسباب 
احلدوث، وتفسري البيانات، واختاذ القرار املناسب، وتربير 

(. ومن Halton & Smith, 1995, p33اختاذه )
مهارات: التعرف إىل طبيعة املشكلة وأبعادها، وحتديد 

ظيم األخطاء يف إجراءات حل املشكلة، وإعادة تن
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املشكلة، وصياغة املشكلة، واقرتاح حلول هلا، واختبار 
تلك احللول، والتأمل يف تلك احللول، وإبداء الرأي يف 

(. Ferry & Gordon, 1998, p102احلل النهائي )
ومن: مهارات االستقصاء اليت تشمل مهارات مجع 
 البيانات وحتليلها، وتدقيقها، وصياغة الفروض، والتوصل

 والتفسري. ومهارات التفكري الناقد اليت إىل النتائج،
تشمل مهارات االستنباط، واالستقراء، واالستنتاج، 

 ,Yost & Sentner, 2000وتقومي األدلة والرباهني )

p44 ،ومن مهارات: تبصر العالقات وإدراكها .)
واالستفادة من املعطيات، ومراجعة البدائل، واختاذ 

، 2005وهاب، اإلجراءات املناسبة للموقف )عبد ال
(. ومن مهارات: حتديد السبب الرئيس 188ص

للمشكلة، والتوصل إىل االستنتاجات املناسبة، وحتديد 
اإلجراءات اخلطأ يف حل املشكلة، وإعطاء تفسريات 
منطقية، والتوصل إىل حلول مقرتحة أو قرارات معينة 

(. ومن حتديد السبب الرئيس 28، ص2006)البعلي، 
د ىل االستنتاجات املناسبة، وحتديللمشكلة، والتوصل إ

اإلجراءات اخلطأ يف حل املشكلة، وتقدمي تفسريات 
منطقية، والتوصل إىل حلول مقرتحة أو قرارات معينة 

(. كما يتكون من حتديد 115، ص2011)إبراهيم، 
املشكلة أو املوقف، ووصفه، وحتديد األسباب املمكنة 

اذ قرار ختحلدوثه، وتفسري البيانات، وحتديد أسباب ا
(. وتتفق معظم اآلراء 190، ص2011معني )سليمان، 

على املهارات اآلتية للتفكري التأملي: حتديد املشكلة، 
وحتديد اإلجراءات اخلطأ يف املشكلة، وتقدمي بدائل 
عديدة حلل املشكلة، واختيار البديل املناسب حلل 
املشكلة، واختاذ القرار، وإضافة أفكار جديدة يف املواقف 

ليت حتتاج لذلك، والتفكري يف استخدامات جديدة ا

لألشياء املختلفة، والقيام بعمل أحباث علمية جديدة 
مما سبق ميكن التوصل إىل  (.209، ص2009)حممد، 

أن التفكري التأملي يتكون من مهارات ست هي: الرؤية 
البصرية، وحتديد السبب الرئيس للمشكلة، والكشف 

قدمي استنتاجات مناسبة، وت عن املغالطات، والتوصل إىل
تفسريات منطقية، وتقدمي حلول مقرتحة.ولقد أجريت 
العديد من الدراسات يف موضوع البحث احلايل، ولكن 

 ,Geddisمن زوايا خمتلفة. فلقد كشفت دراسة جدز )

( عن فاعلية اسرتاتيجية املناقشة والتفكري خالل 1996
الميذ ت العمل يف تنمية مهارات التفكري التأملي لدى

ت املرحلة االبتدائية وتوصلت إىل فاعليتها يف تنمية مهارا
التفكري التأملي لدى التالميذ. وتناولت دراسة امليهي 

( أثر اختالف منط ممارسة األنشطة التعليمية يف 2003)
منوذج تدريسي مقرتح قائم على املستحدثات 
التكنولوجية والنظرية البنائية على التحصيل وتنمية 

ات قراءة الصور والتفكري االبتكاري يف العلوم لدى مهار 
طالب املرحلة الثانوية ذوي مركز التحكم الداخلي 
واخلارجي، وتوصلت إىل عدم وجود تفاعل دال بني 
النموذج التدريسي ومركز الضبط على التحصيل وعلى 
مهارات قراءة الصور يف العلوم. واختربت دراسة عرايس 

 ة الضبط واجلنس وعالقته( التفاعل بني وجه2003)
بالتحصيل الدراسي وبعض األساليب املعرفية لدى عينة 
من طالب جامعة التحدي، وكشفت نتائجها عن عدم 
وجود فروق دالة بني الطالب ذوي وجهيت الضبط من 
حيث األسلوب املعريف والتحصيل الدراسي، وعدم وجود 
تفاعل دال بني وجهة الضبط واجلنس من حيث 

ملعريف والتحصيل الدراسي. وركزت دراسة ليم األسلوب ا
(Lim, 2003 على تنمية مهارات التفكري التأملي )
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باستخدام اسرتاتيجية خرائط املعاين لدى معلمي 
األطفال، وتوصلت إىل أثر خرائط املعاين يف زيادة 
التفكري التأملي لدى عينة الدراسة. وسعت دراسة عزمي 

علم بني أسلويب الت( إىل حتديد أثر التفاعل 2004)
ووجهة الضبط على التحصيل املعريف وزمن التعلم ومعدل 
التحصيل من برامج الكمبيوتر التعليمية يف موضوع 
التصوير الرقمي، وتوصلت إىل عدم وجود تفاعل دال 
بني متوسطات درجات التحصيل املعريف وأزمنة التعلم 
ومعدالت التحصيل نتيجة للتفاعل بني أسلوب التعلم 

  وجهة الضبط.و 
( إىل Efiong, 2004وتعرفت دراسة إفيونغ )

العالقة بني طرائق التدريس اليت يستخدمها املعلمون 
واألساليب املعرفية لدى تالميذهم، وتوصلت إىل عدم 
وجود فروق دالة تعزى إىل طريقة التدريس، وعدم وجود 
فروق دالة للتفاعل بني طريقة التدريس واألساليب 

( عن 2005شفت دراسة عبد الوهاب )املعرفية. وك
فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف 
حتصيل الفيزياء وتنمية التفكري التأملي واالجتاه حنو 
استخدامها لدى طالب الصف الثاين الثانوي األزهري. 

( على 2006وعكفت دراسة أمبو سعيدي والبلوشي )
" يف تدريس Veeقياس فاعلية استخدام خريطة الشكل "

العلوم على حتصيل طلبة الصف التاسع من التعليم العام 
واجتاهاهتم حنوها، وتوصلت إىل وجود فروق دالة 
إحصائيًا يف حتصيل العلوم وتكون االجتاهات اإلجيابية 
لدى طلبة اجملموعة التجريبية. وتقصت دراسة صواحلة 

 س( أثر النمط املعريف وطريقة التدري2007وبين خالد )
يف تعلم املفاهيم لدى طلبة الصف العاشر األساسي، 
وتوصلت إىل وجود فروق دالة على اختبار تعلم املفاهيم 

لصاحل طريقة التدريس، ووجود فروق دالة بني اجموعات 
 الدراسة على اختبار تعلم املفاهيم تعزى إىل التفاعل بني
النمط املعريف وطريقة التدريس. وأثبتت دراسة أكينوجلي 

( التأثريات Akinogle & Yasar, 2007ياسار )و 
اإلجيابية الستخدام اخلرائط الذهنية يف الرتبية العلمية 
لتنمية االجتاهات لدى املتعلمني والتحصيل الدراسي 

( إىل 2008وتعلم املفاهيم. وتوصلت دراسة )خليل، 
أثر استخدام خرائط التفكري يف تنمية التحصيل والفهم 

جناز لدى تالميذ الصف اخلامس العميق ودافعية اإل
االبتدائي يف مادة العلوم. وتناولت دراسة صادق 

 ( التفاعل بني خرائط التفكري والنمو العقلي يف2008)
حتصيل العلوم والتفكري االبتكاري واختاذ القرار لتالميذ 
الصف الثالث اإلعدادي، وتوصلت إىل وجود فروق دالة 

ة يف وعة التجريبيبني متوسطات درجات تالميذ اجملم
التحصيل الدراسي ومهارات التفكري االبتكاري واختاذ 
القرار، وعدم وجود تفاعل بني خرائط التفكري والنمو 
العقلي يف التأثري على التحصيل الدراسي والتفكري 
االبتكاري واختاذ القرار. وتعرفت دراسة فتح اهلل 

لى ع ( إىل أثر إسرتاتيجية خرائط التفكري القائمة2008)
الدمج يف تنمية التحصيل يف مادة العلوم والتفكري الناقد 
واالجتاه حنو العمل التعاوين لدى تالميذ املرحلة املتوسطة 
يف السعودية، واستخدمت اختبار التفكري الناقد، 
واختبار حتصيلي، ومقياس اجتاه حنو العمل التعاوين، 
وأظهرت نتائجها وجود تأثري دال يف تنمية التفكري 
الناقد، والتحصيل يف مادة العلوم، واالجتاه حنو العمل 

 التعاوين لصاحل اجملموعة التجريبية.
( بالتفاعل بني 2009واهتمت دراسة حممد )

 خرائط التفكري وبعض أساليب التعلم وأثره يف تنمية كل
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من التحصيل والتفكري التأملي واختاذ القرار لدى تالميذ 
ة العلوم، وأسفرت عن الصف الثالث اإلعدادي يف ماد

تفوق تلميذات اجملموعة التجريبية يف اختبار حتصيل 
العلوم ويف اختبار التفكري التأملي، وعدم وجود تفاعل 
دال بني خرائط التفكري وأساليب التعلم يف تنمية 
التحصيل والتفكري التأملي واختاذ القرار. واهتمت دراسة 

ة ني املعاجل( بأثر التفاعل ب2009الشورجبي والوكيل )
التدريسية وكل من األسلوب املعريف ومركز التحكم على 
التحصيل الدراسي يف الرياضيات واالجتاه حنو الكمبيوتر  
كمساعد تعليمي لدى تالميذ الصف اخلامس 
االبتدائي، وقد توصلت إىل عدم وجود تأثري دال للتفاعل 
بني املعاجلة التدريسية ومركز التحكم على التحصيل 

( التفاعل بني 2011سي. وفحصت دراسة أمحد )الدرا
اسرتاتيجية قائمة على الدمج بني التدريس التباديل 
وخرائط التفكري وخمتلفي أسلوب التعلم العميق 
 والسطحي لتنمية الفهم يف العلوم والتفكري االستقصائي
لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي. وتوصلت دراسة 

يف  التفكري أستوديو ( إىل أثر استخدام2011عبيدة )
تدريس الرياضيات لتنمية عادات العقل املنتج 
ومستويات التفكري التأملي لدى تالميذ الصف األول 

( أثر استخدام 2011اإلعدادي. وتتبعت دراسة خليل )
النماذج العقلية يف تصحيح التصورات البديلة وتنمية 
التفكري االبتكاري وتغيري أساليب التعلم لدى تالميذ 

لصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم، وتوصلت إىل ا
ة حتسن يف نسبة التصورات البديلة جلميع املفاهيم العلمي

بعد دراستها باستخدام النماذج العقلية، وتأثري استخدام 
النماذج العقلية يف تصحيح التصورات البديلة وتنمية 
التفكري االبتكاري مبهاراته لدى تالميذ اجملموعة 

( إىل قياس أثر 2011ة. وسعت دراسة إبراهيم )التجريبي
استخدام شبكات التفكري البصري يف تدريس العلوم 
على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكري التأملي 
لدى طالبات الصف الثالث املتوسط باململكة العربية 
السعودية، وتوصلت إىل تفوق اجملموعة التجريبية على 

 أملي.صيل العلوم والتفكري التاجملموعة الضابطة يف حت
( التفاعل بني 2011وتناولت دراسة صادق )

التعلم املبين على االستقصاء ومستوى الذكاء يف 
التحصيل وبعض عادات العقل واالجتاه حنو العلوم 
لتالميذ الصف السابع األساسي، وأثبتت نتائجها تفوق 

 ياجملموعة التجريبية على الضابطة يف االختبار التحصيل
واختبار عادات العقل ومقياس االجتاه حنو مادة العلوم، 
وعدم وجود تفاعل دال بني املتغريات املستقلة على تنمية 

( إىل 2011املتغريات التابعة. وتعرفت دراسة أبو شامة )
أثر التفاعل بني اسرتاتيجية التساؤل الذايت ومستويات 
 جتهيز املعلومات يف تنمية مستويات الفهم القرائي
للنصوص الفيزيائية واالجتاه حنو دراستها لدى طالب 
الصف األول الثانوي، وتوصلت إىل وجود تأثري للتساؤل 
الذايت يف تنمية مستويات الفهم القرائي للنصوص 
الفيزيائية واالجتاهات حنو دراسة النصوص الفيزيائية 
 ووجود أثر دال للتفاعل بني املعاجلة التجريبية ومستويات

علومات يف تنمية مستويات الفهم القرائي جتهيز امل
واالجتاهات حنو دراسة النصوص الفيزيائية. وتعرفت 

( إىل أثر استخدام 2012دراسة طامشان وآخرون )
ة اسرتاتيجييت الذكاءات املتعددة وخرائط املفاهيم يف تنمي

التفكري التأملي يف مبحث جغرافيا الوطن العريب لدى 
ت اإلسراء يف األردن، وأظهر  طلبة معلم الصف يف جامعة

فروقًا دالة لصاحل اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة 
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س واسرتاتيجية خرائط املفاهيم، ومل تظهر تفاعالً بني اجلن
( 2012واسرتاتيجيات التدريس. وهدفت دراسة عالم )

بيان فاعلية منوذج التعلم البنائي االجتماعي لتدريس 
تأملي ارات التفكري الالدراسات االجتماعية يف تنمية مه

ومهارات حل املشكلة لدى تالميذ الصف السادس 
االبتدائي، وأسفرت عن تفوق تالميذ اجملموعة التجريبية 
 يف التطبيق البعدي الختبار التفكري التأملي. وحتققت

( من فاعلية اسرتاتيجية تدريسية 2012دراسة أمحد )
افية ر قائمة على خرائط التفكري لتنمية املفاهيم اجلغ

ومهارات التفكري اجلغرايف لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، 
وأوضحت نتائجها حتسناً يف املفاهيم اجلغرافية ومهارات 
 التفكري اجلغرايف لدى تالميذ اجملموعة التجريبية. وأكدت

( فاعلية التعلم النشط القائم 2012نتائج دراسة سليم )
ماعية االجتعلى اخلرائط الذهنية يف تدريس الدراسات 

 لتنمية الفهم اجلغرايف والتفكري الناقد لدى تالميذ الصف
( بيان 2012األول اإلعدادي. وهدفت دراسة املصري )

فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية التحصيل 
والتفكري االبتكاري لدى طالبات كلية الرتبية النوعية، 

ة طوتوصلت إىل وجود فروق دالة بني اجملموعة الضاب
ري والتجريبية يف االختبار التحصيلي ويف اختبار التفك

االبتكاري لصاحل اجملموعة التجريبية. وكشفت دراسة 
( عن فاعلية استخدام اسرتاتيجيات 2012عبد العال )

قبعات التفكري وخرائط التفكري وحل املشكالت 
اإلبداعي مبنهج اجلغرافيا يف تنمية املعارف البيئية 

العليا لدى طالب الصف األول  ومهارات التفكري
 الثانوي. 

مما سبق يتبني مدى اهتمام الدراسات السابقة 
مبوضوع خرائط التفكري، يف إشارة إىل سعة استخدامها 

وأمهية توظيفها يف التدريس على متغريات الفهم 
والتحصيل والتفكري وحل املشكالت واالجتاهات، يف 

فها يف مجيع ظيدول أجنبية وعربية، كما تتضح مناسبة تو 
مراحل التعليم، وإمكانية داجها يف خمتلف املباحث 
الدراسية، كما يستدل جدوى تناول التفاعل بني خرائط 
  التفكري ومتغريات أخرى كأساليب التعلم ومركز الضبط.

 الشعور بالمشكلة:
يرجع الضعف يف مستوى مهارات التفكري التأملي 

ة إىل أن مناهج املختلفلدى املتعلمني يف املراحل التعليمية 
العلوم مبحتواها احلايل ال زالت قاصرة يف تنمية مهارات 
التفكري املختلفة؛ حيث إهنا تركز فقط على اجلانب 
املعريف دون االهتمام بعمليات التفكري، كما أن طريقة 
عرض احملتوى وتنظيمه باإلضافة إىل طرائق التدريس 

 اليت ميكن من لمنياملتبعة ال هتيئ الفرص احلقيقية للمتع
خالهلا أن يتدربوا على مهارات التفكري التأملي 
وميارسوهنا يف الواقع. مما يؤكد ضرورة استخدام طرائق 
جديدة لتنظيم احملتوى العلمي وعرضه بالشكل الذي 
 يتيح للمتعلمني ممارسة مهارات التفكري التأملي )إبراهيم،

 Le)ويشري جليامو ويل جراجنى (.104، ص2011

Grange, & Galyam, 2003)  إىل ضرورة التأكيد
على تنمية مهارات التفكري من خالل تدريس العلوم 
ملساعدة التالميذ على استيعاب عناصر املعرفة العلمية 
وفهمها وفحصها، وتكوين اجتاهات إجيابية حنوها، 
وتكوين العقلية املتأملة، وال يتحقق ذلك إال بتوظيف 

ومن  .د التالميذ على التفكريطرائق تدريس فعالة تساع
خالل تفحص الباحث لكتاب العلوم للصف السادس 
األساسي بفلسطني، ومقابلته الشخصية لبعض التالميذ 
وجد أن لديهم تساؤالت متكررة عن الكائنات احلية 
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الدقيقة وعالقتها باإلنسان وكيفية الوقاية منها واألمراض 
ا والتمييز بني هاليت تسببها، تشري إىل صعوبات يف حتصيل

أنواعها، واخللط بني أسباهبا ومظاهرها ونتائجها؛ مما حدا 
بالباحث استطالع رأي بعض معلمي العلوم حول 
صعوبات تعلم التالميذ لوحدة الكائنات احلية الدقيقة، 
الذين أكدوا صحة االستنتاجات اليت مت التوصل إليها، 

ة لباإلضافة إىل ضرورة البحث عن طرائق تدريس فعا
تساعد املتعلمني على التمكن من بناء معرفتهم بأنفسهم 
باستخدام ما لديهم من خربات سابقة، واالعتماد على 

، التفكري التأملي، وحتفيز التساؤل واالجتاهات حنو العلوم
ومن هذه الطرائق خرائط التفكري اليت تتكون من مثانية 
أشكاٍل، وتعرب عن العديد من مهارات التفكري، وقد 

ختار الباحث خرائط التفكري نظرًا ملناسبتها لتالميذ ا
الصف السادس األساسي والتصاقها بتدريس العلوم، 
ومالئمتها لتحصيل العلوم يف وحدة الكائنات احلية 
الدقيقة، باإلضافة إىل ربطها مبركز الضبط والتفاعل 
بينهما.ولقد أوصت العديد من الدراسات السابقة  

( 2011راسة إبراهيم )( ود2008كدراسة خليل )
بإعادة تنظيم حمتوى كتب العلوم يف املرحلة االبتدائية 
وفقًا خلرائط التفكري، وإعداد أدلة ملعلم العلوم باملرحلة 
االبتدائية للمساعدة يف تدريس العلوم باستخدام خرائط 
 التفكري، وتبين استخدام خرائط التفكري من قبل املعلمني

، الفعالة يف تدريس العلومواملوجهني كأحد األساليب 
( تقصي أثر خرائط 2008واقرتحت دراسة صادق )

  التفكري يف أنواع أخرى من التفكري واالجتاه حنو العلوم.
 مشكلة البحث:

يف ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث يف ضعف 
حتصيل العلوم والتأمل لدى تالميذ الصف السادس 

يس ق تدر األساسي، ويرجع ذلك إىل عدم استخدام طرائ
فعالة مناسبة ملركز الضبط وتساعد يف تنمية حتصيل 
العلوم والتفكري التأملي واالجتاهات حنو العلوم، ويف 
حماولة عالج هذه املشكلة يسعى البحث احلايل إىل 
اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل: ما فاعلية التفاعل بني 
خرائط التفكري ومركز الضبط يف تنمية حتصيل العلوم 

التفكري التأملي واالجتاهات حنو العلوم لدى تالميذ و 
الصف السادس األساسي؟ وعليه سعى البحث إىل 

 اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية:
ى ما فاعلية خرائط التفكري يف تنمية حتصيل العلوم لد .1

 تالميذ الصف السادس األساسي بفلسطني؟
ملي أما فاعلية خرائط التفكري يف تنمية التفكري الت .2

 لدى تالميذ الصف السادس األساسي بفلسطني؟
ما فاعلية خرائط التفكري يف تنمية االجتاهات حنو  .3

العلوم لدى تالميذ الصف السادس األساسي 
 بفلسطني؟

ما فاعلية التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط  .4
 يف تنمية حتصيل العلوم والتفكري التأملي واالجتاهات

يذ الصف السادس األساسي حنو العلوم لدى تالم
 بفلسطني؟

 أهمية البحث:
يعد هذا البحث مسايرًا لالهتمام العاملي والعريب 
والفلسطيين بتطوير تدريس العلوم من خالل توظيف 
طرائق تدريس حديثة وفعالة، واالهتمام باملتعلم كإنسان 
نشط ومفكر ومتأمل يساهم يف بناء املعرفة، ويعد ذا 

من  بوية والتعليمية؛ ملا قد يوفرهأمهية للمؤسسات الرت 
معلومات ضرورية حول خرائط التفكري، وفاعليتها يف 
تدريس العلوم وتنمية حتصيل العلوم والتفكري التأملي 
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واالجتاهات حنو العلوم، وتتمثل أمهية هذا البحث فيما 
 يلي:

توجيه اهتمام موجهي العلوم حنو إثراء مناهج العلوم  -
علمي العلوم تساعدهم على وإعداد أدلة تدريس مل

 تنفيذ دروس العلوم خبرائط التفكري.
توجيه نظر القائمني على تدريس العلوم حنو توظيف  -

خرائط التفكري يف تدريس العلوم بطريقة منهجية 
 نظامية تسهم يف زيادة فاعليته.

تقدمي تصور متكامل لكيفية إعداد خرائط التفكري  -
 عند تمام خبرائط التفكريومراعاة مركز الضبط يزيد االه

 إعداد كتب العلوم خصوصا يف املرحلة األساسية.
تشجيع مشريف العلوم على تدريب معلمي العلوم على   -

 طباسرتاتيجية خرائ مكيفية ختطيط دروس العلو 
التفكري، وكيفية تنفيذها، وتقوميها داخل الصف 

 الدراسي.
ني خرائط بتوجيه نظر الباحثني إىل االهتمام بالتفاعل  -

التفكري ومركز الضبط، ومقارنة فاعليتها بطرائق أخرى 
يف تنمية كل من التحصيل يف مادة العلوم، والتفكري 

 التأملي واالجتاهات حنو العلوم.
 فروض البحث:

يف ضوء األسئلة البحثية السابقة، وطبقاً للدراسات 
 السابقة يسعى البحث احلايل إىل اختبار الفروض التالية:

 αيوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) ال-1
( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 0.05 ≥

التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 
 الختبار حتصيل العلوم.

 ≥ αيوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )-2
( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 0.025

تبار حتصيل القبلي والبعدي الخ التجريبية يف التطبيق
 العلوم لصاحل التطبيق البعدي.

 αال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )-3
( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 0.05 ≥

التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 
 الختبار التفكري التأملي.

 ≥ α) يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة-4
( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 0.025

تفكري التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار ال
 التأملي لصاحل التطبيق البعدي.

 αال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )-5
( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 0.05 ≥

عدي بالتجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق ال
 ملقياس االجتاهات حنو العلوم.

 ≥ αيوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )-6
( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة 0.025

التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس 
 االجتاهات حنو العلوم لصاحل التطبيق البعدي.

 αال يوجد تفاعل دال إحصائياً عند مستوى داللة )-7
( بني خرائط التفكري ومركز الضبط يف 0.05 ≥

تنمية حتصيل العلوم لدى تالميذ الصف السادس 
 األساسي.

 αال يوجد تفاعل دال إحصائياً عند مستوى داللة )-8
( بني خرائط التفكري ومركز الضبط يف 0.05 ≥

تنمية التفكري التأملي لدى تالميذ الصف السادس 
 األساسي.

 αإحصائياً عند مستوى داللة )ال يوجد تفاعل دال -9
( بني خرائط التفكري ومركز الضبط يف 0.05 ≥
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تنمية االجتاهات حنو العلوم لدى تالميذ الصف 
 السادس األساسي.

 أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل استقصاء فاعلية خرائط 
التفكري يف تنمية حتصيل العلوم لدى تالميذ الصف 

تها يف طني، وكذلك فاعليالسادس األساسي بغزة يف فلس
تنمية التفكري التأملي عندهم، باإلضافة إىل الكشف عن 
فاعليتها يف تنمية االجتاهات حنو العلوم لديهم، 
والكشف عن التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط 

 يف تدريس العلوم.
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي على:
ية يف ستة األساس عينة من تالميذ مدرسة عبد اهلل أبو -

 خان يونس جنوب قطاع غزة.
تدريس وحدة الكائنات احلية الدقيقة يف اجلزء الثاين  -

من كتاب العلوم املقرر على تالميذ الصف السادس 
األساسي باملدارس الفلسطينية يف العام الدراسي 

 م.2011/2012
ستة أشكال من خرائط التفكري، هي: خريطة  -

اعات املزدوجة، وخريطة الفقاعات، وخريطة الفق
الشجرة، وخريطة التحليل، وخريطة التدفق، وخريطة 

 التدفق املتعدد.
قياس التحصيل الدراسي عند املستويات الثالثة األوىل  -

يف تصنيف بلوم: التذكر، والفهم، والتطبيق؛ نظراً 
ملناسبتها للمعرفة العلمية يف وحدة الكائنات احلية 

 الدقيقة.
فكري التأملي هي: الرؤية البصرية، ست مهارات للت -

وحتديد السبب الرئيس للمشكلة، والكشف عن 

املغالطات، والتوصل إىل استنتاجات مناسبة، وتقدمي 
 تفسريات منطقية، وتقدمي حلول مقرتحة.

 تعريفات البحث اإلجرائية:
 : Interactionالتفاعل  -

يس در التأثري املتبادل بني املتغريات املستقلة طريقة الت
)خرائط التفكري/ العادية( ومركز الضبط )الداخلي/ 
اخلارجي( على املتغريات التابعة )التحصيل العلمي، 

ذا البحث، يف ه التفكري التأملي، االجتاهات حنو العلوم(
  ويستدل عليه من نتائج اختبار حتليل التباين الثنائي.

 : Thinking mapsخرائط التفكير  -
رفة األبعاد حتتوي املع رسومات ختطيطية ثنائية

 العلمية وتعرب عن مهارات التفكري وتعزز التعلم عن طريق
البصر وتتكون من مثانية أشكال: )خريطة الدائرة، 
وخريطة الفقاعات، وخريطة الفقاعات املزدوجة، وخريطة 
الشجرة، وخريطة التحليل، وخريطة التدفق، وخريطة 

ا معلم دمهالتدفق املتعدد، وخريطة القنطرة(، ويستخ
العلوم وتالميذ الصف السادس األساسي يف تدريس 

 وحدة الكائنات احلية الدقيقة وتعلمها.
 : Locus of Controlمركز الضبط  -

إدراك الفرد واعتقاده باملسئولية عن نتائج سلوكه 
سواء أكانت إجيابية أم سلبية، وإرجاعها إىل العوامل 

 وجهوده وإمكانياتهاملسببة هلا، سواء أكانت قدراته 
امل واستعداداته ومهاراته وأساليبه وحتكمه يف بيئته، أم عو 

خارجية فوق طاقته وخارجة عن إرادته وال دخل له فيها 
وليس له سيطرة عليها أو التحكم هبا. ويقاس بالدرجة 
اليت حيصل عليها التلميذ على مقياس مركز الضبط يف 

(، إذ 19-0ني )هذا البحث، والذي ترتاوح درجاته ما ب
 Internalيعد التلميذ ذا مركز ضبط داخلي )
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Control( إذا تراوحت درجاته ما بني )يف حني 9-0 ،)
( إذا External Controlيعد ذا ضبط خارجي )

  (.19-10تراوحت درجاته ما بني )
 : Classical methodالطريقة العادية  -

 ذطريقة التدريس اليت يتبعها مدرس العلوم يف تنفي
دروس العلوم بشكل معتاد ويومي، وتعتمد على قدرته 
اللغوية ومهارته يف املناقشة وتدريسه للمحتوى العلمي 

 وتقيده باملقرر وإيصاله للمعرفة العلمية للتالميذ. 
 : Science Achievementتحصيل العلوم  -

مقدار استيعاب تالميذ الصف السادس األساسي 
ة حدة الكائنات احليللمعرفة العلمية املتضمنة يف و 

 الدقيقة، ويعرب عنه بالدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف
  اختبار التحصيل املعد خصيصاً هلذا البحث.

  :Reflective Thinkingالتفكير التأملي  -
اجموعة من العمليات العقلية املنظمة اليت يقوم هبا 
الفرد خالل مواجهته ملشكلة علمية وعملية، ويستحضر 

له خرباته؛ هبدف تبصر أبعاد املوقف املشكل وحتليفيها 
إىل عناصره حىت يصل إىل النتائج املؤدية حلل هذا 
املوقف، وتتمثل يف الرؤية البصرية، وحتديد السبب 
الرئيس للمشكلة، والكشف عن املغالطات، والتوصل 
إىل استنتاجات مناسبة، وتقدمي تفسريات منطقية، 

ة اليت لتعبري عنه بالدرجوتقدمي حلول مقرتحة، ويتم ا
حيصل عليها تلميذ الصف السادس األساسي يف 

 االختبار املعد خصيصاً هلذا الغرض.
 االتجاهات نحو العلوم -

Attitudes toward sciences : 
حمصلة استجابات الفرد حنو املوضوعات والقضايا 
العلمية ذات الطبيعة االجتماعية واجلدلية، بالقبول أو 

لرفض، وتتمحور حول االستمتاع مبادة العلوم، احلياد أو ا
ودور معلم العلوم، وأمهية مادة العلوم، وطبيعة مادة 
العلوم، ويعرب عنها بالدرجة اليت حيصل عليها التلميذ 
على مقياس االجتاهات حنو العلوم اخلاص يف هذا 

 البحث. 
 منهجية البحث 

 اختيار الوحدة الدراسية: -أوالا 
"الكائنات احلية الدقيقة" من كتاب مت اختيار وحدة 

العلوم املقرر على تالميذ الصف السادس األساسي 
 بفلسطني لألسباب اآلتية:

حتتوي الكثري من عناصر املعرفة اليت ميكن إعادة  .1
 تنظيمها والربط بينها مبعظم أشكال خرائط التفكري. 

حتتوي موضوعات عملية ذات أمهية يف تأمل التلميذ  .2
ة الدقيقة من بكترييا وأوليات للكائنات احلي

وطحالب وفطريات، وكذلك معرفة أثرها يف البيئة 
احمليطة، وكيفية مقاومة اجلسم لألمراض، وبعض 
تطبيقات العلوم يف احلياة اليومية كطرق حفظ 
األطعمة، واليت من املناسب أن تعمل على تكوين 

 اجتاهات إجيابية حنو العلوم لدى التالميذ.

اجموعة كبرية من احلقائق العلمية تتضمن الوحدة  .3
الفرعية واملفاهيم العلمية والتعميمات ذات االرتباط 
 حبياة التالميذ اليومية، واليت حتتاج منهم إىل التفكري

 والتأمل فيها.

تشمل العديد من األنشطة العملية اليت تناسب تلميذ  .4
الصف السادس األساسي، وميكن تنمية التفكري 

وتعد بيئة خصبة لتنمية التأملي بوساطتها، 
 االجتاهات حنو العلوم لديه.

تتكون الوحدة الدراسية من موضوعات علمية مهمة  .5
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ومتجانسة، وحتتاج إىل وقت كاٍف لتدريسها مبا 
يتناسب مع إمكانية تنمية جوانب التفكري واجلوانب 

 الوجدانية خالل فرتة زمنية كافية.

 إعداد دليل المعلم: -ثانياا 
 طريقة خرائط التفكري عن الطريقة نظرًا الختالف

العادية املتبعة يف تدريس العلوم، كان من الضروري إعداد 
دليل للمعلم ملساعدته يف تدريس وحدة الكائنات احلية 
الدقيقة لتالميذ الصف السادس األساسي وفقًا خلرائط 
التفكري. وباالسرتشاد ببعض الدراسات السابقة اليت 

علوم عد الباحث دلياًل ملعلم التناولت خرائط التفكري، أ
، لبيان كيفية تدريس الوحدة املختارة وفقاً خلرائط التفكري

وقد مت الرتكيز على ستة أشكال منها مناسبة ملوضوعات 
الوحدة، وهي: خريطة الفقاعات، وخريطة الفقاعات 
املزدوجة، وخريطة الشجرة، وخريطة التحليل، وخريطة 

املعلم  دد. وقد تكون دليلالتدفق، وخريطة التدفق املتع
من العناصر اآلتية: مقدمة، نبذة عن خرائط التفكري من 
حيث مفهومها، وأمهيتها لتدريس العلوم، وأشكاهلا، 
وكيفية تصميمها، وأهداف تدريس الوحدة، وتوجيهات 

عامة للمعلم لتنفيذ الدروس خبرائط التفكري وما يرتبط 
ط الوحدة، وخطهبا من أنشطة، والتوزيع الزمين لدروس 

الدروس. وقد تكونت خطة كل درس من العناصر 
اآلتية: عنوان الدرس، واألهداف السلوكية، والزمن 
املقرتح لكل هدف، وعناصر املعرفة العلمية املتضمنة يف 
الدرس، ومهارات التفكري التأملي املراد تنميتها، وتقنيات 

لدرس االتعليم املناسبة، وخرائط التفكري املناسبة لتدريس 
(، 2(، وخرائط التفكري الصماء للدرس ملحق)1ملحق)

 ومراحل الدرس وأنشطته، وتقومي الدرس، وغلق الدرس.
وبعد االنتهاء من إعداد دليل املعلم عرضه الباحث على 
اجموعة متخصصة من احملكمني للتأكد من مناسبته 
ومالءمته خلرائط التفكري، الذين أبدوا موافقتهم على 

 ذلك.
 منهج البحث:  -ثالثاا 

 اتبع الباحث املنهج التجرييب ذا تصميم اجملموعتني
التجريبية والضابطة مع االختبار القبلي والبعدي. 

 والشكل التايل يوضح التصميم التجرييب للبحث:

 

  التطبيق القبلي
مجموعات 
 البحث

 يدالتطبيق البع  المعالجات  مركز الضبط

 اختبار حتصيل العلوم
 

 داخلي/ خارجي اجملموعة التجريبية
التدريس خبرائط  

  التفكري
اختبار حتصيل 

   العلوم
اختبار التفكري 

       التأملي
اختبار التفكري 

 التأملي

مقياس االجتاهات 
 حنو العلوم

 
 داخلي/ خارجي اجملموعة الضابطة

التدريس بالطريقة  
  العادية

مقياس 
االجتاهات حنو 

   العلوم

 يوضح التصميم التجريبي للبحث :(2شكل )



 

 
 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5اجمللد   اإلنسانيةفرع العلوم  -جملة جامعة جازان  75

 
 

 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

 

 عينة البحث:  -رابعاا 
تكونت عينة البحث من أربعة صفوف دراسية من 
صفوف السادس األساسي من مدرسة عبد اهلل أبو ستة 
األساسية يف خان يونس جنوب قطاع غزة التابعة لوزارة 
 الرتبية والتعليم الفلسطينية، ومت اختيار أربعة صفوف

دراسية منها عشوائياً بالطريقة البسيطة، اثنني للمجموعة 
( تلميذاً، واآلخرين للمجموعة التجريبية 46الضابطة )

 ( تلميذاَ.52)
 أدوات البحث:  -خامساا 

أعد الباحث أربع أدوات حبثية: اختبار حتصيل 

ت حنو التأملي، ومقياس االجتاها العلوم، واختبار التفكري
 العلوم، ومقياس مركز الضبط، كما يلي:

 اختبار تحصيل العلوم: -أ
 :اتبع الباحث لبناء اختبار حتصيل العلوم اخلطوات اآلتية

  تحديد الهدف من االختبار: -1
يهدف االختبار إىل قياس مستوى حتصيل العلوم 
لدى تالميذ الصف السادس األساسي يف وحدة 

لكائنات احلية الدقيقة، اليت تتكون من فصلني، ويتكون ا
الفصل األول من سبعة دروس، ويتكون الفصل الثاين 

 (.1من ثالثة دروس، كما يظهر يف جدول)
 

 (: مواصفات وحدة الكائنات الحية الدقيقة1جدول )
 

 عنوان الدرس
 

عدد 
 *الصفحات

األهمية النسبية 
للدرس بالنسبة 
 للصفحات

عدد 
 **الحصص

األهمية النسبية 
للدرس بالنسبة 

 للحصص
متوسط األهمية 

 ***النسبية 

 %8.8 %5.6 1 %12.1 4 المجهر
 %8.6 %11.1 2 %6 2 تصنيف الكائنات الحية الدقيقة

 %13.2 %11.1 2 %15.2 5 البكتيريا
 %8.6 %11.1 2 %6 2 األوليات
 %8.6 %11.1 2 %6 2 الطحالب
 %13.2 %11.1 2 %15.2 5 الفطريات 
 %5.8 %5.6 1 %6 2  الفيروسات

 %10 %11.1 2 %9.1 3  أثر الكائنات الحية الدقيقة في البيئة
 %13.2 %11.1 2 %15.2 5 مقاومة الجسم للمرض

 %10 %11.1 2 %9.1 3 طرق حفظ األطعمة
 100 100 18 100 33 المجموع

 صفحات الوحدة الدراسية.لم يتم احتساب عدد صفحات األسئلة في عدد  *
 تم استثناء عدد الحصص المخصصة لمناقشة أسئلة الوحدة الدراسية من عدد الحصص المخصصة للوحدة الدراسية. **

رأى بعض معلمي العلوم أن موضوووووووووووع األوليات يحتاا إلى اهتمام أكبر نئراا الحتوائي على مفاهيم صووووووووووعبة للتومي  مثل: التريبانوسوووووووووووما  ***
 والبراميسيوم والبوزموديوم، وه ا ما تم مراعاتي عند بناء اختبار التحصيل.

 

  صياغة أسئلة االختبار: -2
دام أسئلة االختيار من متعدد؛ نظراً مت استخ

ملناسبتها للمادة العلمية وطبيعة الفئة املستهدفة من 
 التالميذ، ولطبيعتها املوضوعية وإمكانية تغطيتها للدروس

العشرة بعناصر املعرفة العلمية فيها، ومتتعها بالثبات 
 املناسب، وسهولة تصحيحها.

  بناء االختبار: -3
ية من علوم يف صيغته األولتكون اختبار حتصيل ال
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مخسة وثالثني سؤالً، ومت توزيعها على مجيع دروس 
الوحدة، مع مراعاة األمهية النسبية لكل درس من دروس 

 وحدة الكائنات احلية الدقيقة.

 صدق االختبار وثباتي: -4
عرضه الباحث على  االختبارللتأكد من صدق 

ثالثة من احملكمني املختصني يف طرق تدريس العلوم 
بدرجة أستاذ مشارك واثنني من معلمي العلوم احلاصلني 
على درجة املاجستري يف طرق تدريس العلوم؛ إلبداء 
آرائهم يف: الدقة العلمية واللغوية لألسئلة، ومشوليتها، 
ومدى مناسبتها، وقد أبدى احملكمون آراءهم 

مقرتحاهتم حول اختبار حتصيل العلوم، مثل: ضرورة و 
التوازن يف عدد األسئلة حسب األمهية النسبية لكل درس 

 من الدروس، وتبسيط صياغة بعض األسئلة مثل:
تدخل الطحالب يف صناعات متعددة مفيدة  -1

لإلنسان: صناعة الفيتامينات، إعداد املعجنات، 
تدخل  أصبحجتهيز املالبس، املخلالت بأنواعها، ف

 -الفيتامينات. ب -الطحالب يف صناعة: أ
 املخلالت. -املالبس. د -املعجنات. ج

يتسبب مرض التيفوئيد لإلنسان اآلالم واألوجاع يف  -2
األطراف واآلالم واملغص يف البطن وانتفاخ وامحرار 
العيون يف الوجه وجفاف يف احللق، فأصبح من 

 -لني. بأمل يف الرج -أعراض مرض التيفوئيد: أ
مغص  -جفاف يف احللق. د -امحرار يف العينني. ج

 يف البطن.

تتسبب الفريوسات يف إصابة اإلنسان العديد من  -3
األمراض لإلنسان: الزكام والرشح، الزحار، السل 
الرئوي، الكساح يف الرجلني واليدين، فأصبح من 

 -األمراض اليت تسببها الفريوسات لإلنسان مرض: أ
الكساح.  -السل. د -حار. جالز  -الرشح. ب

وحذف مخسة أسئلة؛ ومن مثَّ أصبح عدد أسئلة 
(. 3اختبار حتصيل العلوم ثالثني سؤااًل، ملحق )

وللتحقق من ثباته مت استخدام أسلوب التجزئة 
( مما يشري 0.84النصفية، حيث بلغ معامل الثبات )
 إىل أن االختبار يتمتع بثبات مرتفع.

 وختبار: حساب الزمن الوزم ل -5
مت حساب الزمن املناسب لإلجابة عن اختبار 
حتصيل العلوم حبساب متوسط زمن أول مخسة تالميذ 
انتهوا من اإلجابة عنه، وآخر مخسة تالميذ انتهوا من 

 ( دقيقة.30اإلجابة عنه، فبلغ )

  تقدير الدرجات وطريقة التصحيح: -6
مت وضع درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة 

بالتايل كانت الدرجة القصوى لالختبار االختبار، و 
( درجة، كما مت إعداد مفتاح تصحيح االختبار 30)

 وذلك لتسهيل عملية التصحيح.
  إعداد جدول المواصفات: -7

أعد الباحث جدول مواصفات الختبار حتصيل 
 (.2العلوم، كما يتضح يف جدول )

 

  



 

 
 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5اجمللد   اإلنسانيةفرع العلوم  -جملة جامعة جازان  77

 
 

 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

 (: مواصفات اختبار تحصيل العلوم 2جدول )
 % المجموع تطبيق فهم ت كر الدرس/ المستوى 

 6.67 2 - - 10، 7 المجهر
 10 3 24 13 25 تصنيف الكائنات الحية الدقيقة

 6.67 2 8 23 - البكتيريا
 13.33 4 - 27 4، 2، 1 األوليات
 10 3 - 9 29، 12 الطحالب
 13.33 4 - 6، 3 30، 18 الفطريات 
 6.67 2 11 - 5 الفيروسات

 13.33 4 - 17، 15، 14 16 أثر الكائنات الحية الدقيقة في البيئة 
 10 3 22، 21 28 - مقاومة الجسم للمرض

 10 3 26، 20، 19 - - طرق حفظ األطعمة
 100 30 8 10 12 المجموع

 اختبار التفكير التأملي:  -ب
الباحث اختبار التفكري التأملي باتباع أعد 

 اخلطوات التالية:
  تحديد الهدف من االختبار: -1

يهدف االختبار إىل قياس مستوى التفكري التأملي 
 لدى تالميذ الصف السادس األساسي.

  صياغة أسئلة االختبار: -2
مت استخدام أسئلة االختيار من متعدد ملناسبتها 

 التأملي ذات طبيعة التفكريلقياس مهارات التفكري 
 العليا.

  بناء االختبار: -3
 تكون اختبار التفكري التأملي يف صيغته األولية من
مخسٍة وثالثني سؤااًل، ومت ترتيب أسئلة االختبار وفق 
مهارات التفكري التأملي: الرؤية البصرية، وحتديد السبب 
الرئيس للمشكلة، والكشف عن املغالطات، والتوصل 

تنتاجات مناسبة، وتقدمي تفسريات منطقية، إىل اس
 وتقدمي حلول مقرتحة.

  تعليمات االختبار: -4
مت كتابة تعليمات االختبار يف بداية األسئلة مثل: 

 بيانات التلميذ، وتوضيح كيفية اإلجابة عن األسئلة.

 صدق االختبار وثباتي: -5
للتأكد من صدق االختبار عرضه الباحث على 

ثة بدرجة أستاذ مشارك يف طرق مخسة حمكمني، ثال
تدريس العلوم، واثنني بدرجة أستاذ مشارك يف علم 
النفس الرتبوي؛ إلبداء آرائهم يف: الدقة العلمية واللغوية 
لألسئلة، ومشوليتها، ومدى مناسبتها، وصالحية 
االختبار للتطبيق، وقد أبدى احملكمون آراءهم 

ا يلي: مومقرتحاهتم حول اختبار التفكري التأملي ك
حذف مخسة أسئلة من أسئلة االختبار، وإعادة صياغة 
بعض األسئلة األخرى، ومن األمثلة على ذلك: 

( عند وجود قطعة من اخلبز خضراء اللون فيكون 1مثال)
السبب يف اخضرار لوهنا: الصبغة اخلضراء، الرطوبة 
العالية، وجودها يف اهلواء اجلوي، إضافة األمالح هلا، 

دت قطعة خبز خضراء اللون؛ فإن السبب فأصبح إذا وج
 يف ذلك:

 -الفطريات عليها. ج -كثرة اخلمرية فيها. ب  -أ
( 2تعرضها للهواء اجلوي. مثال) -رطوبتها العالية. د

اخلطأ يف السؤال اآليت: أن ندرس مع املصابني مبرض 
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السكري، املعاملة العادية مع املصابني مبرض السكري، 
مرضى السكري، تناول غسل اليدين بعد مصافحة 

األطعمة املختلفة مع مرضى السكري، فأصبح اخلطأ يف 
 -املذاكرة مع مرضى السكري. ب -العبارات اآلتية: أ

 غسل اليدين -التعامل العادي مع مرضى السكري. ج
تناول األكل مع  -بعد مصافحة مرضى السكري. د

( البالزمويودم يتحرك حركات 3مرضى السكري. مثال )
ة فإننا نستنتج من ذلك: أن جسمه عايل اللزوجة، انزالقي

يتحرك حركات غري منتظمة، ميتلك العديد من األطراف، 
خالياه متباعدة عن بعضها، فأصبح نستنتج من 

لزج  جسمه -البالزمويودم يتحرك عن طريق االنزالق: أ
راف له أط -متماسك يدفع بعضه بعضاً. ج -جداً. ب
( جيب غسل 4مثال ) حركته سريعة جداً. -عديدة. د

اليدين بعد اخلروج من املرحاض مباشرة حىت: حنافظ على 
نظافة اليدين، نستطيع أن نشرب ونأكل، نتخلص من 
امللوثات، نستخدم اليدين، فأصبح جيب غسل اليدين 

ظل ت -جيدًا بعد اخلروج من املرحاض مباشرة حىت: أ
 -تبقى األيدى مجيلة. ج -رائحة األيدي عطرة. ب

نستطيع مصافحة  -من الكائنات الضارة. د نتخلص
( حلفظ مسك السردين أطول فرتة 5اآلخرين. مثال )

ممكنة فمن املناسب القيام بواحدة مما يلي: إضافة ملح 
الطعام لسمك السردين، إضافة السكر، وضعه يف أواين 
حمكمة اإلغالق، جتميد السردين، فأصبح حلفظ مسك 

لح له مث يقرتح: إضافة امل السردين أطول فرتة ممكنة؛ فإنه
 إضافة امللح له مث وضعه يف -وضعه يف الثالجة. ب

 -جتفيف السمك يف الشمس. د -برطمان مغلق. ج
جتفيف السمك يف الشمس مث وضعه يف علبة معدنية؛ 

( 30وعليه أصبح عدد أسئلة اختبار التفكري التأملي )
 يسؤااًل، وتوزعت بالتساوي على مهارات التفكري التأمل

(.وللتحقق من ثباته مت استخدام 4الستة، ملحق )
( مما يشري إىل أن 0.78أسلوب التجزئة النصفية فبلغ )
 االختبار يتمتع بثبات مناسب.

  إعداد جدول المواصفات: -6
أعد الباحث جدول مواصفات الختبار التفكري 

 (.3التأملي، كما يتضح يف جدول )
 

 التأملي(: مواصفات اختبار التفكير 3جدول )
 المجموع أرقام األسئلة مهارات التفكير التأملي

 5 1،2،3،4،5 الرؤية البصرية
تحديد السبب الرئيس 

 5 6،7،8،9،10 للمشكلة

 5 11،12،13،14،15  الكشف عن المغالطات
التوصل إلى استنتاجات 

 5 16،17،18،19،20 مناسبة

 5 21،22،23،24،25  تقديم تفسيرات منطقية
 5 26،27،28،29،30 حلول مقترحةتقديم 

 30 المجموع
 

 حساب الزمن الوزم لوختبار:  -7
مت حساب الزمن املناسب لإلجابة عن اختبار 
التفكري التأملي حبساب متوسط زمن أول مخسة تالميذ 
انتهوا من اإلجابة عنه، وآخر مخسة تالميذ انتهوا من 

 ( دقيقة.35اإلجابة عنه، الذي بلغ )

  الدرجات وطريقة التصحيح:تقدير  -8
مت وضع درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة 
االختبار، وبالتايل كانت الدرجة القصوى لالختبار 

( درجة، حيصل التلميذ عليها إذا أجاب عن مجيع 30)
األسئلة بشكل صحيح، كما مت إعداد مفتاح تصحيح 

 لإلجابات لتسهيل عملية التصحيح.
 لوم:مقياس االتجاهات نحو الع -ا

 Likert's Methodمت استخدام طريقة ليكرت 
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اخلماسية إلعداد مقياس االجتاهات حنو العلوم، ومر 
 إعداده باخلطوات التالية:

  الهدف من المقياس: -1
قياس مستوى االجتاهات حنو العلوم لدى تالميذ 
الصف السادس األساسي قبل تدريس وحدة الكائنات 

 وبعدها.احلية الدقيقة خبرائط التفكري 
 تحديد أبعاد مقياس االتجاهات نحو العلوم: -2

، 1988استعان الباحث مبقياس زيتون )
(، ودراسة 2008(، ودراسة مهام )109-107ص

(، يف 2008(، ودراسة خمتار )2008سالم وغازي )
التوصل إىل أبعاد مقياس االجتاهات حنو العلوم، اليت 

لعلوم، ودور ا حتددت يف أربعة أبعاد هي: االستمتاع مبادة
 معلم العلوم، وأمهية مادة العلوم، وطبيعة مادة العلوم.

 صياغة عبارات المقياس:  -3
متت صياغة عبارات املقياس بصورة واضحة وحمددة 
وقابلة للنقاش، ووضع أمام كل عبارة مخس استجابات: 

 معارض -معارض  -ال أدري  -موافق  -)موافق بشدة 
( يف حالة العبارات 1، 2، 3، 4، 5بشدة( اليت تعادل )
( يف حالة العبارات 5، 4، 3، 2، 1املوجبة، وبالعكس )

السلبية. وقد مت مراعاة الواقعية يف صياغتها والوضوح 
واستيحائها من البيئة الفلسطينية، واالرتباط بتدريس 
العلوم، مث مت تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من 

الصف  ناسبتها لتالميذسبعة تالميذ للتأكد األويل من م
 السادس األساسي. 

  صدق المقياس وثباتي: -4
مت التأكد من صدق مقياس االجتاهات حنو العلوم 
عن طريق عرضه على مخسة حمكمني، اثنني بدرجة أستاذ 
مشارك يف علم النفس الرتبوي، واثنني بدرجة أستاذ 
مشارك يف طرق تدريس العلوم، وواحد يف املناهج وطرق 

اللغة اإلجنليزية، الذين أشاروا إىل ضرورة تساوي تدريس 
عدد عبارات كل بعد من أبعاده األربعة، وحذف أربع 
عبارات منها. باإلضافة إىل تعديل يف صياغة بعض 
العبارات حبيث يتساوى عدد العبارات السلبية مع عدد 

معلم  -1العبارات املوجبة، مثل: تعديل صياغة عبارات: 
 م حية ومثرية إىل معلم العلوم جيعلالعلوم جيعل العلو 

أعمل وأجنز جيدًا يف العلوم إىل أعمل  -2العلوم مملة. 
معلم العلوم يناقش  -3وأجنز يف العلوم بسهولة. 

اإلجابات اخلطأ معنا إىل معلم العلوم يناقش اإلجابات 
العلوم تعلمنا إثارة األسئلة واآلراء  -4مع التالميذ. 

ال أرى تربيراً  -5يبنا باإلحباط. واألفكار إىل العلوم تص
لكثرة التجارب املخربية يف العلوم إىل من الضروري زيادة 
التجارب املخربية يف العلوم؛ وأصبح املقياس يتكون من 

( عبارة. كما تأكد الباحث من صدق االتساق 28)
الداخلي للمقياس حبساب معامالت االرتباط بني اجموع 

ربعة )االستمتاع مبادة درجات كل بعد من أبعاده األ
العلوم، ودور معلم العلوم، وأمهية مادة العلوم، وطبيعة 
مادة العلوم( واجملموع الكلي لدرجات املقياس فبلغت 

( على الرتتيب. ومت 0.82، 0.79، 0.81، 0.77)
التأكد من ثبات املقياس حبساب معامل كرونباخ ألفا 

 (.0.88( وبطريقة التجزئة النصفية )0.85الذي بلغ )
 الصورة النهائية للمقياس:  -5

تكون مقياس االجتاهات حنو العلوم يف صورته 
( من مثاٍن وعشرين عبارة، توزعت 5النهائية ملحق )

دة بالتساوي وبالرتتيب على أبعاده األربعة: االستمتاع مبا
العلوم، ودور معلم العلوم، وأمهية مادة العلوم، وطبيعة 

( والدرجة القصوى 28يا عليه )مادة العلوم، والدرجة الدن
 (. 4(، كما يتضح يف جدول )140عليه )
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 (: مواصفات مقياس االتجاهات نحو العلوم4جدول )

 السلبية الموجبة النسبة المئوية المجموع أرقام العبارات أبعاد االتجاهات
 %25 7 21، 9، 5 25، 17، 13، 1 االستمتاع مبادة العلوم

 %25 7 26، 10، 2 22، 18، 14، 6 دور معلم العلوم
 %25 7 27، 23، 15، 3 19، 11، 7 أمهية مادة العلوم

 %25 7 28، 24 ،12 ،8 20، 16، 4 طبيعة مادة العلوم
 %100 28 14 14 المجموع

 

 مقياس مركز الضبط -د
Locus of control Questionnaire: 

 مر إعداد مقياس مركز الضبط باخلطوات التالية:
  الهدف من المقياس: -1

يهدف املقياس إىل حتديد مركز الضبط داخلياً 
 وخارجياً لدى تالميذ الصف السادس األساسي.

 صياغة فقرات المقياس: -2
( I..Eاستعان الباحث مبقياس مركز الضبط لروتر )

(، واملوجود يف دراسة 2007املستخدم يف دراسة دروزة )
(، يف 2011(، ودراسة أبو زيتون )2009بين خالد )

صياغة عبارات املقياس بشكٍل واضح وحمدد، ومعرب عن 
مركز الضبط ووضع إجابتني أمام كل فقرة، حبيث تشري 
إحدامها إىل مركز الضبط الداخلي واإلجابة الثانية تشري 

لضبط اخلارجي. وقد مت مراعاة البساطة والدقة إىل مركز ا
يف صياغتها واملناسبة لتالميذ املرحلة األساسية، 
واالرتباط بالواقع املعاش، ومتت صياغة مثال توضيحي 

مويه لكيفية االستجابة لفقرات املقياس، وكتابة فقرتني للت
على الغرض من املقياس وأربع فقرات أخرى للكشف 

 ية يف االستجابة لفقرات املقياس،عن الكذب وعدم اجلد
مث مت تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ثالثني 
تلميذًا وتلميذة للتأكد األويل من مناسبتها لتالميذ 

الصف السادس األساسي، حيث يطلب من املستجيب 
اختيار إحدى اإلجابتني أ أو ب مبا يعرب عن حالته 

ة بني احملتملومعتقداته الشخصية، وإدراكه للعالقات 
السلوك وبني األحداث املرتبطة بذلك السلوك، علماً 
بأنه ال توجد إجابة صحيحة أو خطأ، وتتدرج الدرجات 

( حيث يعين الصفر عدم 19-على املقياس من )صفر
وجود مركز ضبط خارجي بالكامل، يف حني تعين الدرجة 

( عدم وجود مركز ضبط داخلي بالكامل، ويصنف 19)
 لى املقياس إىل فئتني: ذوي مركز ضبطاملستجيبون ع

( درجات، 9 -داخلي وتقع درجاهتم ما بني )صفر
وذوي مركز ضبط خارجي الذين تقع درجاهتم ما بني 

 ( درجة. 10-19)

  صدق المقياس وثباتي: -3
مت التأكد من صدق مقياس مركز الضبط عن طريق 
عرضه على اجموعة من احملكمني املختصني يف علم 

 داء آرائهم يف مدى صالحية املقياس يف حتديدالنفس إلب
إدراكات تالميذ املرحلة األساسية ملعرفة مركز الضبط 
الداخلي/اخلارجي لديهم، الذين أشاروا بضرورة تعديل 
بعض الكلمات غري الشائعة بكلمات أخرى أكثر 
شيوعاً ومناسبة لتالميذ املرحلة األساسية، كحالة مزاجية 

د إىل مسألة رياضية، ومل حتاول جب إىل حالة عصبية، ولغز



 

 
 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5اجمللد   اإلنسانيةفرع العلوم  -جملة جامعة جازان  81

 
 

 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

أن تتذكر إىل مل هتتم بذلك الشيء، واالختبار إىل 
( عبارة 25االمتحان، وأصبح املقياس يتكون من )

( 6( عبارة ملركز الضبط و)19إمجالية، موزعة ما بني )
عبارات للتمويه وكشف عدم اجلدية، وهي العبارات ذات 

ما تأكد (. ك25، 23، 22، 18، 8، 1األرقام )
الباحث من الصدق التالزمي للمقياس حبساب معامل 
االرتباط بني اجموع درجات املقياس واجموع درجات 
مقياس الضبط لروتر الذي مت تطبيقهما بالتزامن حيث 

ومت التأكد من ثبات املقياس حبساب  (.0.83بلغ )
( وبطريقة التجزئة 0.76معامل كرونباخ ألفا الذي بلغ )

 (. 0.74النصفية )
 األساليب اإلحصائية: -سادساا 

لتحليل البيانات إحصائيًا استخدم الباحث 
األساليب اآلتية: اختبار )ت( لعينتني مستقلتني، 

ائي، واختبار )ت( لعينتني مرتبطتني، وحتليل التباين الثن
 (. ηومربع معامل )

 خطوات البحث: -سابعاا 
لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة 

 تبع الباحث اخلطوات اآلتية:فروضه؛ ا
دراسة األدبيات واألحباث والدراسات السابقة اليت  -1

تناولت خرائط التفكري للتعرف إىل مفهومها، 
وأنواعها، وأمهيتها، وتطورها، وكذلك مفهوم مركز 
الضبط وعالقتهما بتحصيل العلوم والتفكري التأملي 

 واالجتاهات حنو العلوم.
ط مي املناسب للتدريس خبرائاختيار احملتوى العل -2

التفكري، وحدة الكائنات احلية الدقيقة املقررة على 
تالميذ الصف السادس األساسي وحتليل حمتواها 
حسب األهداف التعليمية ووفق عناصر املعرفة 

 العلمية.
إعداد سيناريوهات الدروس واملوضوعات الدراسية،  -3

ا هل وتصميم خرائط التفكري وفق األشكال املختلفة
ومبا يتناسب مع كل موضوع، باستخدام برنامج 
 فوتوشوب، باإلضافة إىل تصميم خرائط صماء منها.

إعداد دليل املعلم لتدريس احملتوى العلمي وفقاً  -4
خلرائط التفكري، وعرضه على اجموعة حمكمني، 

 وتعديله يف ضوء آرائهم.
تصميم أدوات البحث األربعة وبناؤها، والتأكد من  -5

 ها وثباهتا.صدق
اختيار عينة البحث، ومشلت اجموعتني إحدامها  -6

جتريبية واألخرى ضابطة بواقع صفني دراسيني لكل 
 منهما.

تدريب معلم العلوم على تدريس الوحدة املختارة  -7
خبرائط التفكري، والتأكيد عليه بضرورة االلتزام 

 خبطواهتا. 
لتأكد لتطبيق أدوات البحث على اجملموعتني قبليًا  -8

 من تكافؤمها يف متغريات البحث التابعة.
تدريس الوحدة للمجموعة التجريبية باستخدام  -9

خرائط التفكري وللمجموعة الضابطة بالطريقة 
املعتادة، خالل الفرتة الزمنية املمتدة من 

 يف بدايةذلك م و 15/3/2012إىل  2/2/2012
 .2011/2012الثاين من العام الدراسي الفصل 

تطبيق البعدي ألدوات البحث على اجملموعتني ال -10
 عقب االنتهاء من تدريس الوحدة الدراسية مباشرة.

مجع البيانات وتفريغها حاسوبيًا بوساطة برنامج  -11
SPSS .وحتليلها إحصائياً وعرضها يف جداول 

تفسري نتائج البحث ومناقشتها، وصياغة  -12
  التوصيات واملقرتحات.
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 البحث:متغيرات  -ثامناا 
هو  : املتغري املستقل يف هذا البحثالمتغير المستقل

ة طريقة التدريس املتمثلة يف خرائط التفكري، مقابل طريق
التدريس العادية، ومركز الضبط الداخلي مقابل مركز 

 الضبط اخلارجي.

حث : املتغريات التابعة يف هذا البالمتغيرات التابعة 
عبارة عن ثالثة متغريات هي: حتصيل العلوم، والتفكري 

 التأملي، واالجتاهات حنو العلوم.
 التطبيق القبلي ألدوات البحث:  -تاسعاا 

طبق الباحث أدوات البحث قبليًا على اجملموعتني 
التجريبية والضابطة، وذلك للوقوف على مدى تكافؤمها، 

حساب اختبار )ت( لعينتني مستقلتني بني من خالل 
درجات كلتا اجملموعتني يف األدوات الثالثة، كما يتضح 

 (: 5يف جدول )
 

(: نتائج اختبار "ت" في التطبيق القبلي الختبار تحصيل العلوم، واختبار التفكير التأملي ومقياس االتجاهات نحو 5جدول )
 تومي  المجموعتين التجريبية والضابطة العلوم بين

 الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة األداة

 3.1 8.33 52 جتريبية غري دالة 0.605 2.94 7.96 46 ضابطة اختبار التحصيل

 3.62 9.12 52 جتريبية غري دالة 0.85 3.87 9.76 46 ضابطة اختبار التفكير التأملي
مقياس االتجاهات نحو 

 العلوم
 12.79 99.75 52 جتريبية غري دالة 0.193 13.4 99.24 46 ضابطة

 (.1.98( تبلغ )0.05( ومستوى داللة )96* قيمة ت الجدولية عند درجات حرية )
 

( أن قيم "ت" احملسوبة أقل 5يتضح من اجلدول )
اجلدولية، مما يدل على تكافؤ اجملموعة من قيمة "ت" 

ة التجريبية واجملموعة الضابطة يف متغريات البحث التابع
 الثالثة.
 تطبيق تجربة البحث: -عاشراا 

اختار الباحث اجموعة من تالميذ الصف السادس 
األساسي مبدرسة عبد اهلل أبو ستة األساسية يف خان 
يونس جنوب قطاع غزة، وقد مت التأكد من أن مجيع 
التالميذ مل يسبق هلم دراسة وحدة الكائنات احلية 
الدقيقة املعدة للتجريب. وأجرى الباحث مقابالت مع 

اهلدف،  ه باهلدف من جتربةمعلم العلوم ومت فيها تعريف
وتزويده بدليل املعلم، ومت التوضيح له خرائط التفكري 
وأمهيتها وأشكاهلا وكيفية تصميمها وكيفية استخدامها، 

ودور املعلم ودور التالميذ فيها، وقد أبدى املعلم جتاوباً  
ه له كبريًا ودافعية قوية لتوظيفها يف التدريس، ومت التنوي

انتقال أثر التدريب بني اجملموعة  بضرورة مراعاة عدم
التجريبية واجملموعة الضابطة، واليت من الضروري أن 
يكون فيها التدريس كاملعتاد يف بقية الصفوف األخرى 
اليت يدرسها. ومت التطبيق القبلي ألدوات البحث، وذلك 
قبل تدريس وحدة الكائنات احلية الدقيقة بيوم واحد، 

ربع سابيع متتالية بواقع أواستمر التدريس ملدة ستة أ
حصص أسبوعياً. مث مت تطبيق أدوات البحث الثالثة على 
تالميذ كلتا اجملموعتني. وقد توصل الباحث جملموعة 
مالحظات واستنتاجات يف أثناء تدريس وحدة الكائنات 
احلية الدقيقة، من أمهها: استمتاع التالميذ يف اجملموعة 

زيادة دافعيتهم هبم إليها و التجريبية خبرائط التفكري واجنذا
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حنو تعلم احملتوى العلمي يف الوحدة الدراسية، وحرصهم 
على املناقشة واالستفسار يف مضمون خرائط التفكري،  
كما قام املعلم بإثراء بعض خرائط التفكري، وتكبريها، 
وتعليقها يف الصف الدراسي أمام التالميذ، ولّون العديد 

تهم باإلضافة إىل تعبئمن التالميذ خرائط التفكري. 
خلرائط التفكري الصماء ومطابقتها مع خرائط التفكري، 

  وتزويدهم بتغذية راجعة فورية على كل خريطة تفكري.
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 النتائج المتعلقة باختبار تحصيل العلوم: -أوالا 

الختبار صحة الفرض األول الذي ينص على: "ال 
 ≥ αمستوى داللة ) يوجد فرق دال إحصائيًا عند

( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية 0.05
 واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار حتصيل

لتني، كما مستق العلوم". مت حساب اختبار "ت" لعينتني
 (:6يوضحها جدول )

(: نتائج اختبار "ت" لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات تومي  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 6جدول )
 في التطبيق البعدي الختبار تحصيل العلوم 

 قيمة "ت" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 4.28 16.11 46 الضابطة 2.75 96 4.89 18.67 52 التجريبية

 (. 2.63( تبلغ )0.01( ومستوى داللة )96* قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
 

( أن قيمة "ت" احملسوبة أكرب 6يتضح من اجلدول )
(، 0.01من قيمة "ت" اجلدولية عند مستوى داللة )

وهذا يشري إىل وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسطي 
درجات تالميذ اجملموعة التجريبية الذين تعلموا العلوم 
خبرائط التفكري وتالميذ اجملموعة الضابطة الذين تعلموا 
بالطريقة العادية، ولصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية؛ مما 
ينفي صحة الفرض األول للبحث.وللكشف عن صحة 
الفرض الثاين من فروض البحث الذي نص على: "يوجد 

( α≤0.025إحصائيًا عند مستوى داللة )فرق دال 
بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف 

 التطبيق القبلي والبعدي الختبار حتصيل العلوم لصاحل
التطبيق البعدي"، مت حساب اختبار "ت" لعينتني 
مرتبطتني، ومت حساب حجم التأثري من خالل مربع إيتا 

"η2:باستخدام املعادلة اآلتية " 
T2 

= η2 
T2 + df 

اليت تعرب عن حجم  dقيمة مت حساب  من مثَّ و 
رائط التفكري، وذلك بقسمة ضعف قيمة )ت( التأثري خل

على اجلذر الرتبيعي لدرجات احلرية، كما يوضحها 
 (:7جدول )

 

(: نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسووووووطي درجات تومي  المجموعة التجريبية في اختبار تحصوووووويل العلوم 7جدول )
 القبلي والبعدي 

االنحراف  المتوسط  العدد التطبيق
 حجم التأثير "dقيمة " 2ηقيمة  قيمة ت د.ح المعياري

 4.89 18.67 البعدي كبري جداً  4.11 0.81 14.67 51 3.1 8.33 52 القبلي
 (.2.67(، تبلغ )0.01( ومستوى داللة )51* قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )

.0.8** إذا زادت قيمة حجم التأثير عن )  (؛ فإني يكون كبيراا جدااًا
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( أن قيمة )ت( احملسوبة عند 7يتضح من اجلدول )
( أكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند 51درجات حرية )
(، وهذا يشري إىل وجود فرق دال 0.01مستوى داللة )

( بني متوسطي 0.01إحصائيًا عند مستوى داللة )
 درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي

بيق العلوم ولصاحل التطوالبعدي يف اختبار حتصيل 
البعدي؛ مما يؤكد صحة الفرض الثاين للبحث.كما 

( أن خرائط التفكري قد أظهرت 7يتضح من اجلدول )
فاعلية يف تنمية حتصيل العلوم يف وحدة الكائنات احلية 

ة الدقيقة لدى تالميذ اجملموعة التجريبية بدرجة تأثري كبري 
س أن جداً. وميكن تفسري هذه النتيجة على أسا

( من التباين الكلي لتحصيل العلوم يرجع إىل 81%)
تأثري خرائط التفكري.وهذا قد يعزى إىل أن خرائط 

ني التفكري مناسبة لتعلم حتصيل العلوم؛ حبيث إن املتعلم
كري يشاركون يف بنائها يف بنياهتم املعرفية عن طريق التف

البصري بأشكال خرائط التفكري املتنوعة، اليت تتسم 
نظيم والشمول ملستويات حتصيل العلوم، كما بالت

ساعدهتم على استبصار املوقف التدريسي بشكل مشويل، 
مما شجعهم على تكوين صور ذهنية كاملة وواضحة 
لعناصر املعرفة العلمية.كما أن توظيف خرائط التفكري 
يف التدريس يساعد التالميذ على حتليل املعرفة العلمية 

فاهيم وتعميمات، وإدراك إىل عناصرها من حقائق وم
 العالقات بينها ومن مثّ تركيبها، مما يؤدي إىل زيادة قدرهتم
 على تنظيم األفكار العلمية وصياغتها مبا يسمح بتدفقها
ويؤدي إىل تنمية التفكري البصري، وسهولة إدماجها يف 
بنياهتم العقلية ما جيعل التعلم ذا معىن ويسهل اسرتجاع 

ا يف ى انتقال أثر التعلم وتطبيقهاملعلومات، ويساعد عل
مواقف جديدة، وما يصاحبه من تفاعل التالميذ مع 

بعضهم البعض وتبادهلم لألفكار؛ حيث يزيد من 
انسجامهم واندماجهم يف حتصيل العلوم. كما أن قدرة 
خريطة التفكري على تنظيم احملتوى يف صورة متسلسلة 

ينها ب جيعل من السهل على التالميذ إدراك العالقات
وزيادة قدراهتم على ربط املعلومات اجلديدة باملعلومات 
 السابقة املوجودة يف بنياهتم املعرفية مما حيقق هلم تذكر

 املعرفة العلمية وفهمها وتطبيقها.
 وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها

 ,Akinogle & Yasarدراسة أكينوجلي وياسار )

ل ط الذهنية يف تنمية التحصي( من فاعلية اخلرائ2007
الدراسي وتعلم املفاهيم. ومع النتيجة اليت توصلت إليها 

( من 2009( ودراسة حممد )2008دراسة صادق )
فاعلية خرائط التفكري يف تنمية التحصيل الدراسي يف 
العلوم لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي. ومع النتيجة 

وجود ( من 2012اليت توصلت إليها دراسة أمحد )
حتسن يف املفاهيم اجلغرافية لدى تالميذ اجملموعة 
التجريبية. ومع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة سليم 

( من فاعلية اخلرائط الذهنية يف تنمية الفهم 2012)
اجلغرايف لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. ومع 

( اليت توصلت إىل وجود فروق 2012دراسة املصري )
عة الضابطة والتجريبية يف االختبار دالة بني اجملمو 

التحصيلي. ومع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة عبد 
( من فاعلية استخدام خرائط التفكري يف 2012العال )

 تنمية املعارف البيئية لدى طالب الصف األول الثانوي. 
 ثانيا: النتائج المتعلقة باختبار التفكير التأملي:

"ال  الذي ينص على: الختبار صحة الفرض الثالث
 ≥ αيوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية 0.05
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 واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري
قلتني،  مست التأملي"؛ مت حساب اختبار "ت" لعينتني

 (:8كما يوضحها جدول )

 

(: نتائج اختبار "ت" لمعرفة داللة الفرق بين متوسوووووطي درجات تومي  المجموعة التجريبية والمجموعة الضوووووابطة 8جدول )
 في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأملي 

 قيمة "ت" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 5.1 16.84 46 الضابطة 2.344 96 3.7 18.94 52 التجريبية

 

( أن قيمة "ت" احملسوبة أكرب 8يتضح من اجلدول )
(، 0.05من قيمة "ت" اجلدولية عند مستوى داللة )

وهذا يشري إىل وجود فرق دال إحصائيًا بني متوسطي 
درجات تالميذ اجملموعة التجريبية الذين تعلموا العلوم 
خبرائط التفكري وتالميذ اجملموعة الضابطة الذين تعلموا 

ا ية، ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية؛ ممبالطريقة العاد
ينفي صحة الفرض الثالث للبحث.وللكشف عن صحة 

الفرض الرابع من فروض البحث الذي نص على: "يوجد 
( α≤0.025فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف 
لتأملي لصاحل ا التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكري

التطبيق البعدي"، مت حساب اختبار "ت" لعينتني 
مرتبطتني، ومت حساب حجم التأثري، كما يوضحها 

 (:9جدول )
 

(: نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسوووووووووطي درجات تومي  المجموعة التجريبية في اختبار التفكير التأملي 9جدول )
 القبلي والبعدي 

االنحراف  المتوسط  العدد التطبيق
 حجم التأثير "dقيمة " 2ηقيمة  قيمة ت د.ح المعياري

 3.7 18.94 البعدي كبري جداً  5.39 0.88 19.25 51 3.6 9.12 52 القبلي
 

( أن قيمة )ت( احملسوبة عند 9يتضح من اجلدول )
( أكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند 51درجات حرية )
(، وهذا يشري إىل وجود فرق دال 0.01مستوى داللة )

( بني متوسط 0.01إحصائيًا عند مستوى داللة )
 درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي

تطبيق التأملي ولصاحل ال والبعدي يف اختبار التفكري
 البعدي؛ مما يؤكد صحة الفرض الرابع للبحث. 

( أن خرائط التفكري قد 9ويتضح من اجلدول )
أظهرت فاعلية يف تنمية التفكري التأملي يف وحدة 

الكائنات احلية الدقيقة لدى تالميذ اجملموعة التجريبية 
 بدرجة تأثري كبرية جداً. وميكن تفسري هذه النتيجة على

( من التباين الكلي للتفكري التأملي %88أساس أن )
 يرجع إىل تأثري خرائط التفكري.

وهذا قد يعزى إىل أن خرائط التفكري تشجع 
التالميذ على التفكري، وذلك بعدم إعطائهم املعلومات 
جاهزة، وإمنا حتثهم على املالحظة، واستخدام احلواس، 

وبذل اجهود  ،وتنظيم تلك املعلومات اليت يتوصلون إليها
يف التوصل إىل املعرفة العلمية. وتتحدى عقول التالميذ، 
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وتضعهم يف مواقف حتتاج إىل مستويات عليا من 
التفكري، ووضع األمور املالحظة يف فئات، والقيام 
باالستدالل، وعدم االكتفاء بوصف األشياء وإمنا 
البحث عن تفسريات مقنعة هلا واالستبصار والتأمل 

د من دور التالميذ وإجيابيتهم يف العملية فيها. وتزي
التعليمية التعلمية، كما أن كل خريطة منها تتضمن مهارة 
أو أكثر من مهارات التفكري كاملقارنة والتصنيف 
 واالستنتاج والتتابع والتفسري وربط السبب بالنتيجة

والتحليل وربط اجلزء بالكل، واحتوائها احملتوى املعريف. 
كار خرائط التفكري تعتمد على ربط األف باإلضافة إىل أن
ليل اجلديدة وتأمل الظواهر املختلفة، وحت رالقدمية باألفكا

املواقف، وختطيط عملية التعلم ومراجعة األفكار بشكٍل 
منظم، مما يساعد التالميذ على رؤية نتائج أعماهلم، 
وحتديد تعلمهم بشكٍل بصري يف املواقف املختلفة، ومن 

 فكري التأملي لديهم.مثّ تنمية الت
 وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها

( من فاعلية اسرتاتيجية Geddis, 1996دراسة جدز )
املناقشة والتفكري خالل العمل يف تنمية مهارات التفكري 
التأملي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. ومع النتيجة اليت 

ن أثر ( مLim, 2003توصلت إليها دراسة ليم )
 اسرتاتيجية خرائط املعاين يف زيادة التفكري التأملي لدى

( اليت 2006معلمي األطفال. ومع دراسة البعلي )
توصلت إىل فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية بعض 
مهارات التفكري التأملي. ومع النتيجة اليت توصلت إليها 

( من أثر استخدام خرائط التفكري 2008دراسة )خليل، 
مية الفهم العميق لدى تالميذ الصف اخلامس يف تن

( 2008االبتدائي يف مادة العلوم، ومع دراسة فتح اهلل )
 اليت توصلت إىل أثر اسرتاتيجية خرائط التفكري القائمة

على الدمج يف تنمية التفكري الناقد يف مادة العلوم لدى 
( اليت 2009تالميذ املرحلة املتوسطة. ومع دراسة حممد )

 يل فاعلية خرائط التفكري يف تنمية التفكريتوصلت إ
التأملي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي. ومع 

( اليت توصلت إىل فاعلية 2011دراسة أمحد )
ائي اسرتاتيجية خرائط التفكري يف تنمية التفكري االستقص

لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي. ودراسة عبيدة 
استوديو  ( اليت كشفت عن أثر استخدام2011)

ذ التفكري يف تنمية مستويات التفكري التأملي لدى تالمي
( 2012الصف األول اإلعدادي. ومع دراسة عالم )

اليت توصلت إىل تفوق تالميذ اجملموعة التجريبية يف 
 التطبيق البعدي الختبار التفكري التأملي. ومع النتيجة

( من فاعلية 2012اليت توصلت إليها دراسة عبد العال )
ا ستخدام خرائط التفكري يف تنمية مهارات التفكري العليا

 لدى طالب الصف األول الثانوي.
النتووائج المتعلقووة بمقيوواس االتجوواهووات نحو  -ثووالثوواا 

 العلوم: 
الختبار صحة الفرض اخلامس الذي ينص على: 

 ≥ α"ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
ريبية موعة التج( بني متوسطي درجات تالميذ اجمل0.05

 واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات
ستقلتني،  م حنو العلوم"؛ مت حساب اختبار "ت" لعينتني

 (:10كما يوضحها جدول )
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 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

ة الضابطة التجريبية والمجموع(: نتائج اختبار "ت" لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات تومي  المجموعة 10جدول )
 في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو العلوم

 قيمة "ت" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 16.79 105.9 46 الضابطة 2.36 96 13.92 112.23 52 التجريبية

 

"ت" احملسوبة  قيمة ( أن10يتضح من اجلدول )
أكرب من قيمة "ت" اجلدولية عند مستوى داللة 

(، وهذا يشري إىل وجود فرق دال إحصائيًا بني 0.05)
متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية الذين تعلموا 
العلوم خبرائط التفكري واجملموعة الضابطة الذين تعلموا 

ية؛ مما ببالطريقة املعتادة، ولصاحل أفراد اجملموعة التجري
 ينفي صحة الفرض اخلامس للبحث.

وللكشف عن صحة الفرض السادس من فروض 
البحث الذي نص على: "يوجد فرق دال إحصائياً عند 

( بني متوسطي درجات α≤0.025مستوى داللة )
 تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي

ي"، دملقياس االجتاهات حنو العلوم لصاحل التطبيق البع
مت حساب اختبار "ت" لعينتني مرتبطتني، كما يوضحها 

 (:11جدول )
 

(: نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسووووووووووطي درجات تومي  المجموعة التجريبية في مقياس االتجاهات 11جدول )
 نحو العلوم القبلي والبعدي 

 حجم التأثير "dقيمة " 2ηقيمة  قيمة ت د.ح االنحراف المعياري المتوسط  العدد التطبيق
 13.92 112.23 البعدي كبري 1.7 0.43 6.19 51 12.79 99.75 52 القبلي

 

( أن قيمة )ت( احملسوبة 11يتضح من اجلدول )
( أكرب من قيمة )ت( اجلدولية 27عند درجات حرية )
(، وهذا يشري إىل وجود فرق 0.01عند مستوى داللة )

( بني متوسط 0.01دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
 درجات طلبة اجملموعة التجريبية بني التطبيقني القبلي

ت حنو العلوم ولصاحل والبعدي يف مقياس االجتاها
التطبيق البعدي؛ مما يؤكد صحة الفرض السادس 

 للبحث. 
وملعرفة حجم تأثري خرائط التفكري يف تنمية 

وحجم التأثري،  η2االجتاهات حنو العلوم؛ مت حساب 
( على الرتتيب، وهذا يدل 1.7( و)0.43اللذان بلغا )

على أن خرائط التفكري قد أظهرت فاعلية يف تنمية 

االجتاهات حنو العلوم يف وحدة الكائنات احلية الدقيقة 
لدى تالميذ الصف السادس األساسي يف اجملموعة 
التجريبية بدرجة تأثري كبرية جداً. وميكن تفسري هذه 

( من التباين الكلي %43النتيجة على أساس أن )
 لالجتاهات حنو العلوم يرجع إىل تأثري خرائط التفكري.

يذ أن خرائط التفكري جتعل التالموهذا قد يعزى إىل 
يعتمدون على أنفسهم يف تعلم العلوم، ويتحملون 

م مسئولية تعلمهم، وبالتايل يشعرون باالستمتاع يف تعل
بة العلوم واالعتقاد بأمهيتها، وتعتمد على هتيئة بيئة مناس

 لتنمية االجتاهات ومناخ إجيايب هلا، وتشجع على التفكري
 شطة وتنوع يف األشكال وجدة يفالبصري ومرونة يف األن

نوعيتها، كما عملت على إثارة اهتمامهم مبوضوعات 
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 حيىي حممد أبو جحجوح

وحدة الكائنات احلية الدقيقة، وزيادة الرغبة يف املعرفة 
  العلمية؛ مبا ينمي لديهم االجتاهات اإلجيابية حنو العلوم.
 وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها

 ,Akinogle & Yasarدراسة أكينوجلي وياسار )

( من فاعلية اخلرائط الذهنية يف تنمية االجتاهات 2007
ة يف الرتبية العلمية. ومع النتيجة اليت توصلت إليها دراس

( من فاعلية استخدام 2006أمبو سعيدي والبلوشي )
" يف تنمية اجتاهات طلبة الصف Veeخريطة الشكل "

إىل ( اليت توصلت 2006التاسع. ومع دراسة البعلي )
فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية بعض االجتاهات حنو 
مادة الفيزياء. ومع ما كشفت عنه دراسة صادق 

( من تفوق تالميذ اجملموعة التجريبية على 2011)
 الضابطة يف االجتاه حنو مادة العلوم.

النتووووائج المتعلقووووة بووووالتفوووواعوووول بين متغيرات  -رابعوووواا 
 البحث:

 لذي ينص على:الختبار صحة الفرض السابع ا
 α"ال يوجد تفاعل دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( بني خرائط التفكري ومركز الضبط يف درجات 0.05 ≥
التطبيق البعدي الختبار حتصيل العلوم لدى تالميذ 
الصف السادس األساسي"؛ مت حساب اختبار حتليل 

 (:12التباين الثنائي، كما يتضح يف جدول )
 

(: نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لكٍل من طريقة التدريس ومركز الضبط في التطبيق البعدي الختبار 12جدول )
 التحصيل في العلوم

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات د.ح  مجموع المربعات مصدر التباين

 0.01 8.91 163.9 1 163.9 طريقة التدريس )أ(

 0.01 14.41 265.1 1 265.1 مركز الضبط )ب(

 غري دال 1.73 31.74 1 31.74 ب(×التفاعل )أ

 - - 18.4 94 1729.8 داخل المجموعات )الخطأ(

 - - - 98 32112 المجموع الكلي

 (3.94( تبلغ )0.05( ومستوى داللة )94، 1* قيمة ف الجدولية عند درجات حرية )
 ( 6.91( تبلغ )0.01( ومستوى داللة )94، 1** قيمة ف الجدولية عند درجات حرية )

 

( أن قيمة "ف" احملسوبة 12يتضح من اجلدول )
( 0.05أقل من قيمة "ف" اجلدولية عند مستوى داللة )

ط فيما يتعلق بتأثري التفاعل بني طريقة التدريس )خرائ

طريقة العادية( ومركز الضبط )الداخلي/ التفكري/ ال
اخلارجي( يف حتصيل العلوم؛ مما يؤكد صحة الفرض 

 (: 3السابع للبحث. ولتوضيح ذلك مت رسم الشكل )
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 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

 
 يوضح عدم التفاعل بين طريقة التدريس ومركز الضبط في تنمية تحصيل العلوم :(3شكل )

 

وقد ترجع هذه النتيجة إىل أن استخدام طريقة 
خرائط التفكري تناسب تالميذ الصف السادس األساسي 
ذوي مركزي الضبط الداخلي واخلارجي، وليس مركز 
ضبط بعينه فقط؛ ملا يتوافر هبا من عناصر التشويق، 
وإثارة القدرات العقلية لدى التالميذ، ومناسبة مستويات 

ر ، وخماطبتها حلاسة البصالتحصيل املختلفة عندهم
لديهم بشكٍل فعال. وتزيد من دور التالميذ وإجيابيتهم 

كة يف العملية التعليمية التعلمية، ومتثل لغة بصرية مشرت 
يستخدمها كل من املعلم ومجيع التالميذ يف التدريس. 
وتساعد على تكوين املعلومات املتضمنة باحملتوى 

حصيل يادة التوتنظيمه وتفسريه، وفهم املفاهيم وز 
الدراسي، وتوفر لغة مشرتكة للوصول إىل التعلم ذي 
املعىن. وتتناسب مع ذوي مركز الضبط الداخلي الذي 
 يعتقد التلميذ فيه بأن حتصيله يرجع إىل ذاته وقدراته

وجهوده وإرادته ومهاراته وحتكمه يف بيئته وأنه املسئول 
من  هاملباشر عن تصرفاته ونتائج أعماله، وأن ما حيقق

جناح يرجع إىل ما يبذله من نشاط. ويف الوقت نفسه 
تناسب ذوي مركز الضبط اخلارجي الذي يعتقد 
الشخص بأن نتائج سلوكه ترجع إىل عوامل خارجية فوق 
طاقته وخارجة عن إرادته وال دخل له فيها وليس له 
سيطرة عليها أو التحكم هبا مثل: املعلم، وطريقته، 

 ، والوسائل اليت يستخدمها،واألساليب اليت يوظفها
واألسئلة اليت يوجهها، وهذا ما يتوفر يف خرائط التفكري 

 أيضاً.
 وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها

( من عدم وجود تفاعل دال بني 2003دراسة عرايس )
وجهة الضبط واجلنس من حيث التحصيل الدراسي. 

( 2003يهي )ومع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة امل
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 حيىي حممد أبو جحجوح

من عدم وجود تفاعل دال بني النموذج التدريسي ومركز 
الضبط على التحصيل يف مادة العلوم. ومع النتيجة اليت 

( من عدم Efiong, 2004توصلت إليها دراسة إفيونغ )
وجود فروق دالة للتفاعل بني طريقة التدريس واألساليب 

مي ز املعرفية. ومع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة ع
( من عدم وجود تفاعل دال بني متوسطات 2004)

درجات التحصيل املعريف نتيجة للتفاعل بني أسلوب 
التعلم ووجهة الضبط. ومع النتيجة اليت توصلت إليها 

( من عدم وجود تفاعل بني 2008دراسة صادق )
 خرائط التفكري والنمو العقلي يف التأثري على التحصيل

توصلت إليها دراسة  الدراسي. ومع النتيجة اليت
( من عدم وجود تأثري دال 2009الشورجبي والوكيل )

للتفاعل بني املعاجلة التدريسية ومركز التحكم على 
التحصيل الدراسي. ومع النتيجة اليت توصلت إليها 

( من عدم وجود تفاعل دال بني 2009دراسة حممد )
 خرائط التفكري وأساليب التعلم يف تنمية التحصيل يف

العلوم. ومع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة  مادة
( من عدم وجود تفاعل دال بني 2011صادق )

املتغريات املستقلة على تنمية التحصيل يف مادة العلوم. 
وختتلف مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة أمحد 

( من وجود تفاعل دال إحصائيًا بني طريقة 2011)
ادة العلوم الفهم يف مالتدريس وأسلوب التعلم يف تنمية 

لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي. ومع النتيجة اليت 
( من وجود أثر 2011توصلت إليها دراسة أبو شامة )

دال للتفاعل بني املعاجلة التجريبية ومستويات جتهيز 
املعلومات يف تنمية مستويات الفهم القرائي.والختبار 

فاعل ت صحة الفرض الثامن الذي ينص على: "ال يوجد
( بني α≤0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

 خرائط التفكري ومركز الضبط يف تنمية التفكري التأملي
 يف درجات التطبيق البعدي الختبار التفكري التأملي لدى
تالميذ الصف السادس األساسي"؛ مت حساب اختبار 

 (:13حتليل التباين الثنائي، كما يوضحها جدول )
 

(: نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي لكٍل من طريقة التدريس ومركز الضبط في التطبيق البعدي الختبار التفكير 13جدول )
 التأملي

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات د.ح مجموع المربعات مصدر التباين

 0.05 6.56 116.7 1 116.7 طريقة التدريس )أ(

 0.01 10.47 186.2 1 186.2 مركز الضبط )ب(

 غري دالة 0.33 5.84 1 5.84 ب(×التفاعل )أ

   17.78 94 1671.99 داخل المجموعات )الخطأ(

    98 33586 المجموع الكلي
 

( أن قيمة "ف" احملسوبة أقل من 13يتضح من اجلدول )
( فيما 0.05قيمة "ف" اجلدولية عند مستوى داللة )

يتعلق بتأثري التفاعل بني طريقة التدريس )خرائط 

التفكري/ الطريقة العادية( ومركز الضبط )الداخلي/ 
اخلارجي( يف التفكري التأملي؛ مما يؤكد صحة الفرض 

  (:4ح ذلك مت رسم الشكل )الثامن للبحث. ولتوضي



 

 
 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5اجمللد   اإلنسانيةفرع العلوم  -جملة جامعة جازان  91

 
 

 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

 
 يوضح عدم التفاعل بين طريقة التدريس ومركز الضبط في تنمية التفكير التأملي :(4شكل )

 

وميكن تفسريريريريريريريريريريري ذلك بأن طريقة خرائط التفكري ال 
ارجي( خيتلف تأثريها تبعاً ملركز الضريريريريريريريريريريريريريبط )الداخلي/ اخل

لريريريدى التالميريريريذ يف أدائهم ونتريريريائجهم يف اختبريريريار التفكري 
التأملي، أي أن طريقة خرائط التفكري تناسريريريريريريب التالميذ 
ذوي مركز الضريريريريريريريريريبط الداخلي وكذلك تناسريريريريريريريريريب التالميذ 
ذوي مركز الضريريريريريريبط اخلارجي، وبذلك فإن طريقة خرائط 
التفكري تكون قد سريريريريريريريريريريريريريرياعدت يف تنمية التفكري التأملي 

بغض النظر عن مركز الضريريريريبط اخلاص هبم  لدى التالميذ
سريريريريريريريريريريريواء أكان داخلياً أم خارجياً، وراعت الفروق الفردية 

 فيما بينهم. 
 وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها

( من عدم وجود تفاعل دال بني 2003دراسة امليهي )
النموذج التدريسي ومركز الضبط على تنمية مهارات 
قراءة الصور يف العلوم. ومع النتيجة اليت توصلت إليها 

( من عدم وجود تفاعل دال بني 2009دراسة حممد )

ري التأملي. التعلم يف تنمية التفكخرائط التفكري وأساليب 
( 2011ومع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة صادق )

من عدم وجود تفاعل دال بني املتغريات املستقلة على 
تنمية عادات العقل. ومع النتيجة اليت توصلت إليها 

( من عدم وجود تفاعل 2012دراسة طامشان وآخرون )
ط املفاهيم ددة وخرائدال بني اسرتاتيجييت الذكاءات املتع
 واجلنس يف تنمية التفكري التأملي.

ا وختتلف هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليه
( من وجود فروق دالة 2007دراسة صواحلة وبين خالد )

بني اجموعات الدراسة على اختبار تعلم املفاهيم تعزى 
إىل التفاعل بني النمط املعريف وطريقة التدريس. ومع 

( من 2011اليت توصلت إليها دراسة أمحد )النتيجة 
وجود تفاعل دال إحصائياً بني طريقة التدريس وأسلوب 

ى التعلم يف تنمية التفكري االستقصائي يف مادة العلوم لد
تالميذ الصف الثاين اإلعدادي.والختبار صحة الفرض 
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التاسع الذي ينص على: "ال يوجد تفاعل دال إحصائياً 
( بني خرائط التفكري α ≤ 0.05عند مستوى داللة )

ومركز الضبط يف تنمية االجتاهات حنو العلوم يف درجات 

التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات حنو العلوم لدى 
تالميذ الصف السادس األساسي"؛ مت حساب اختبار 

 (:14حتليل التباين الثنائي، كما يوضحها جدول )
 

نتووائج اختبووار تحليوول التبوواين الثنووائي لكووٍل من طريقووة التوودريس ومركز الضووووووووووبط في التطبيق البعوودي لمقيوواس (: 14جوودول )
 االتجاهات نحو العلوم
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات د.ح  مجموع المربعات مصدر التباين

 0.05 6.04 1317.93 1 1317.93 طريقة التدريس )أ(

 0.01 8.56 1866.5 1 1866.5 مركز الضبط )ب(

 غري دالة 1.32 288.9 1 288.9 ب(×التفاعل )أ

   218.2 94 20508.6 داخل المجموعات )الخطأ(

    98 1193544 المجموع الكلي
 

( أن قيمة "ف" احملسوبة 14يتضح من اجلدول )
( 0.05أقل من قيمة "ف" اجلدولية عند مستوى داللة )

ط فيما يتعلق بتأثري التفاعل بني طريقة التدريس )خرائ
التفكري/ الطريقة العادية( ومركز الضبط )الداخلي/ 

اخلارجي( يف االجتاهات حنو العلوم؛ مما يؤكد صحة 
ل لتوضيح ذلك مت رسم الشكالفرض التاسع للبحث. و 

(5:) 
 

 
 .يوضح عدم التفاعل بين طريقة التدريس ومركز الضبط في تنمية االتجاهات نحو العلوم :(5شكل )
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 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

ويشري ذلك إىل عدم وجود تفاعل دال إحصائياً 
الجتاهات تنمية ابني طريقة التدريس ومركز الضبط يف 

حنو العلوم يف درجات التطبيق البعدي ملقياس االجتاهات 
حنو العلوم. وميكن تفسري ذلك بأن طريقة خرائط التفكري 
 ال خيتلف تأثريها تبعاً ملركز الضبط )الداخلي/ اخلارجي(
يف نتائج التالميذ يف مقياس االجتاهات حنو العلوم، وال 

ة التدريس ستقلني: طريقيوجد ارتباط بني املتغريين امل
و هنا ومركز الضبط يف التأثري املتبادل يف املتغري التابع وه

االجتاهات حنو العلوم، أي أن طريقة خرائط التفكري 
تناسب التالميذ ذوي مركز الضبط الداخلي من خالل 
إشعارهم باملسئولية الذاتية عند تعلمهم، واعتمادهم على 

الفاعلة يف األنشطة أنفسهم يف الدراسة، واملشاركة 
 املتعلقة خبرائط التفكري الصماء، وتصميم خرائط التفكري
وتوفري الدافعية الداخلية هلم، وشعورهم باالستمتاع 
الذايت يف القيام باألنشطة العلمية داخل الفصل الدراسي 
ويف املخترب، ويف الوقت ذاته تناسب التالميذ ذوي مركز 

على املشاركة الضبط اخلارجي من خالل تعزيزهم 
واإلجناز وتوفري الدافعية اخلارجية هلم، واالستفادة من 
مالحظات معلم العلوم وتوجيهاته يف أثناء التفاعل مع 
خرائط التفكري، واالستفادة من التغذية الراجعة واألمثلة 

عها التوضيحية لبعض خرائط التفكري اجلاهزة اليت يتم توزي
ا أمامهم توضيحه عليهم، باإلضافة إىل تلك اليت يتم

برمسها على السبورة، وتلك اليت يتم عرضها عليهم 
 بوساطة الشفافيات.

 وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها
( من عدم وجود تفاعل دال بني 2011دراسة صادق )

املتغريات املستقلة على تنمية االجتاهات حنو مادة العلوم. 
ا دراسة أبو وصلت إليهولكنها ختتلف مع النتيجة اليت ت

( من وجود أثر دال للتفاعل بني املعاجلة 2011شامة )
التجريبية ومستويات جتهيز املعلومات يف تنمية 

 االجتاهات حنو دراسة النصوص الفيزيائية.
 توصيات البحث:

يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل؛ فإنه 
 يقدم التوصيات التالية:

 لتفكري من قبل معلمي العلوم يفتوظيف خرائط ا -1
مرحلة التعليم األساسي، والتقليل من توظيف طرائق 

 التدريس اليت تعتمد على اللفظية.
إعادة تنظيم حمتوى كتاب العلوم للصف السادس  -2

األساسي جبميع وحداته الدراسية وفقًا خلرائط 
اء التفكري؛ لتحفيز التالميذ على ممارسة التأمل يف أثن

داخل املدرسة وخارجها مبا يفيد يف حتقيق التعلم 
 أهداف تدريس العلوم والرتبية العلمية.

تصميم وبناء أدلة ملعلمي العلوم باملرحلة األساسية  -3
ملساعدهتم على تدريس العلوم باستخدام خرائط 
التفكري واالهتمام مبركز الضبط وتنمية التفكري 

 التأملي لدى التالميذ. 
مي العلوم على إجراءات خرائط ضرورة تدريب معل -4

 التفكري، ومتابعة تنفيذهم هلا يف تدريس العلوم.
ضرورة تدريب طلبة كليات الرتبية على خرائط  -5

التفكري من خالل تطوير مساقات اسرتاتيجيات 
وأساليب تدريس العلوم لتتضمن خرائط التفكري 
وكيفية تدريسها، واالهتمام مبركز الضبط والتفكري 

  واالجتاهات حنو العلوم.التأملي 
تشجيع معلمي العلوم على بناء اختبارات التفكري  -6

التأملي ومقاييس االجتاهات حنو العلوم وتوظيفها يف 
قياس بقية خمرجات تدريس العلوم، باإلضافة إىل 
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 التحصيل املعريف.
االستفادة من الدروس اليت مت إعدادها يف البحث  -7

يف   نات احلية الدقيقةاحلايل يف تطوير وحدة الكائ
كتاب العلوم للصف السادس األساسي، ال سيما 
بعد أن مت التأكد من حجم تأثريها يف تنمية التحصيل 
والتفكري التأملي واالجتاهات اإلجيابية لدى التالميذ 

 يف مادة العلوم.
 المراجع:

(. "أثر استخدام شبكات 2011إبراهيم، عطيات )
يل العلوم على التحصالتفكري البصري يف تدريس 

الدراسي وتنمية مهارات التفكري التأملي لدى طالبات 
الصف الثالث املتوسط باململكة العربية السعودية". اجلة 

 .141-103، 1(14مصر، ) -الرتبية العلمية 
(. "مركز الضبط وعالقته 2011أبو زيتون، مجال )

بالذكاء االنفعايل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية 
لعلوم الرتبوية يف جامعة آل البيت". اجلة جامعة البحرين ا

  .143-116، 4(12للعلوم الرتبوية والنفسية، )
(. "أثر التفاعل بني اسرتاتيجية 2011أبو شامة، حممد )

التساؤل الذايت ومستويات جتهيز املعلومات يف تنمية 
 مستويات الفهم القرائي للنصوص الفيزيائية واالجتاه حنو

ا لدى طالب الصف األول الثانوي". اجلة كلية دراسته
 .141-74، 77(2الرتبية باملنصورة مصر. )

(. "اسرتاتيجية قائمة على الدمج 2011أمحد، أميمة )
 بني التدريس التباديل وخرائط التفكري لتنمية الفهم يف
العلوم والتفكري االستقصائي لدى تالميذ الصف الثاين 

لم". اجلة دراسات يف اإلعدادي خمتلفي أسلوب التع
 .62-15(، 172مصر، ) -املناهج وطرق التدريس 

(. "اسرتاتيجية تدريسية قائمة 2012أمحد، حممود )
على خرائط التفكري لتنمية املفاهيم اجلغرافية ومهارات 

التفكري اجلغرايف لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية". اجلة 
(، 42) مصر. - اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية

117-156. 
(. 2006أمبو سعيدي، عبد اهلل والبلوشي، حممد )
" يف Vee"قياس فاعلية استخدام خريطة الشكل "

تدريس العلوم على حتصيل طلبة الصف التاسع من 
جامعة  -التعليم العام واجتاهاهتم حنوها". اجلة كلية الرتبية

 .30-1، 23(21اإلمارات العربية املتحدة، )
(. "فعالية استخدام خرائط التفكري 2007الباز، خالد )

يف تدريس االتزان الكيميائي على حتصيل طالب الصف 
الثاين الثانوي وذكاءاهتم املتعددة". املؤمتر العلمي احلادي 

ىل عشر للجمعية املصرية للرتبية العلمية. الرتبية العلمية إ
 .23-1، 31/7/2007-29أين؟ 

رتحة يف الفيزياء (. "وحدة مق2006البعلي، إبراهيم )
قائمة على االستقصاء لتنمية بعض مهارات التفكري 
التأملي واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف األول 

 -الثانوي". اجلة دراسات يف املناهج وطرق التدريس 
 .52-15(، 111مصر، )

(. "مركز الضبط وعالقته 2009بين خالد، حممد )
لعلوم لية امبستوى التحصيل األكادميي لدى طلبة ك

الرتبوية يف جامعة آل البيت". اجلة اجلامعة اإلسالمية، 
، 2(17فلسطني، ) -سلسلة الدراسات اإلنسانية 

491-512. 
(. "تطوير مقياس مركز الضبط 2012بين عطا، زايد )

وفق منوذج التقدير العام ملوراكي "دراسة ميدانية لدى 
ن و عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظيت عجل

وجرش". اجلة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم 
 .106-79، 2(10النفس، )

(. "أثر استخدام خرائط التفكري 2008خليل، نوال )
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 .........التفاعل بني خرائط التفكري ومركز الضبط لتنمية

يف تنمية التحصيل والفهم العميق ودافعية اإلجناز لدى 
تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم". اجلة 

 .118 -63، 4(11مصر، ) -الرتبية العلمية 
(. "أثر استخدام النماذج العقلية 2011خليل، نوال )

ي يف تصحيح التصورات البديلة وتنمية التفكري االبتكار 
وتغيري أساليب التعلم لدى تالميذ الصف األول 

مصر،  -اإلعدادي يف مادة العلوم". اجلة الرتبية العلمية 
(14)3 ،1-49. 

ط (. "العالقة بني مركز الضب2007دروزة، أفنان )
ومتغريات أخرى ذات عالقة لدى طلبة الدراسات العليا 
يف كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية". اجلة اجلامعة 

 فلسطني، -اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية 
(15)1 ،443- 464. 

(. "االجتاهات وامليول العلمية يف 1988زيتون، عايش )
 تدريس العلوم". دار عمار، عمان.

(. "أثر استخدام 2008علي وغازي، إبراهيم )سالم، 
اسرتاتيجييت خريطة الداللة وحتليل السمات الداللية يف 
تعليم القراءة املوجه حنو املفاهيم على حتصيل املفاهيم 
العلمية واالجتاه حنو دراسة العلوم واسرتاتيجيات 
استيعاب املقروء ومهاراته لدى تالميذ الصف الثاين 

، 2(11مصر. ) -الرتبية العلمية اإلعدادي". اجلة 
141-212. 

(. "فاعلية التعلم النشط القائم 2012سليم، إبراهيم )
على اخلرائط الذهنية يف تدريس الدراسات االجتماعية 
 لتنمية الفهم اجلغرايف والتفكري الناقد لدى تالميذ الصف

األول اإلعدادي". اجلة اجلمعية الرتبوية للدراسات 
 .46-15(، 44. )مصر - االجتماعية

(. "فاعلية منوذج بنائي مقرتح 2011سليمان، سليم )
 لتدريس الفلسفة يف تنمية التحصيل والتفكري التأملي

لدى طالب املرحلة الثانوية". اجلة دراسات يف املناهج 
 .228-187(، 167مصر، ) -وطرق التدريس 

(. "أثر 2009الشورجبي، أبو اجملد والوكيل، السيد )
يف  املعاجلة التدريسية وكل من األسلوب املعر التفاعل بني

ومركز التحكم على التحصيل الدراسي يف الرياضيات 
واالجتاه حنو الكمبيوتر كمساعد تعليمي". اجلة كلية 

 .165-135(، 63مصر، ) -الرتبية بالزقازيق
(. "التفاعل بني خرائط التفكري 2008صادق، منري )

تكاري لتفكري االبوالنمو العقلي يف حتصيل العلوم وا
واختاذ القرار لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي". اجلة 

 .140-69، 2( 11مصر، ) -الرتبية العلمية 
(. "التفاعل بني التعلم املبين على 2011صادق، منري )

االستقصاء ومستوى الذكاء يف التحصيل وبعض عادات 
العقل واالجتاه حنو العلوم لتالميذ الصف السابع 

، 4(14مصر، ) -. اجلة الرتبية العلمية األساسي"
185-242. 

(. "أثر النمط 2007صواحلة، حممد وبين خالد، حممد )
املعريف وطريقة التدريس يف تعلم املفاهيم لدى طلبة 

 -الصف العاشر األساسي". اجلة العلوم الرتبوية والنفسية
 .65-46، 1(8البحرين. )

مفضي طامشان، غازي واخلريش، سعود واملساعيد، 
(. "أثر استخدام اسرتاتيجييت 2012واملقصقص، حممد )

الذكاءات املتعددة واخلرائط املفاهيمية يف تنمية التفكري 
التأملي يف مبحث جغرافيا الوطن العريب لدى طلبة معلم 
الصف يف جامعة اإلسراء يف األردن". اجلة اجلامعة 

، 1(20غزة، ) -اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية
243-281. 

(. "فاعلية استخدام 2012عبد العال، ريهام )
اسرتاتيجيات قبعات التفكري وخرائط التفكري وحل 
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املشكالت اإلبداعي مبنهج اجلغرافيا يف تنمية املعارف 
البيئية ومهارات التفكري العليا لدى طالب الصف األول 

 - الثانوي". اجلة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية
 .217-170(، 40)مصر. 

(. "فعالية استخدام بعض 2005عبد الوهاب، فاطمة )
 اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل الفيزياء وتنمية

التفكري التأملي واالجتاه حنو استخدامها لدى طالب 
 -الصف الثاين الثانوي األزهري". اجلة الرتبية العلمية

 .212-159، 4(8مصر. )
(. "دراسة ملصدر الضبط 2012عبد الوهاب، فيصل )

اخلارجي( لدى األطفال عاديي السمع  - )الداخلي
رية مركز البص - واألطفال الصم". دراسات يف الطفولة

زائر. اجل - للبحوث واالستشارات واخلدمات التعلمية
(1 )27-50. 

 ستوديو التفكري يفأ(. "استخدام 2011عبيدة، ناصر )
املنتج  تدريس الرياضيات لتنمية عادات العقل

ومستويات التفكري التأملي لدى تالميذ الصف األول 
 - اإلعدادي". اجلة دراسات يف املناهج وطرق التدريس

 .147-103(، 173مصر. )
(. "التفاعل بني وجهة الضبط 2003عرايس، حممد )

واجلنس وعالقته بالتحصيل الدراسي وبعض األساليب 
لة اجاملعرفية لدى عينة من طالب جامعة التحدي". 

 .518-487، 3(13مصر. ) -دراسات نفسية
(. "أثر التفاعل بني أسلويب التعلم 2004عزمي، جاد )

ووجهة الضبط على التحصيل املعريف وزمن التعلم ومعدل 
التحصيل من برامج الكمبيوتر التعليمية يف موضوع 

مصر.  -التصوير الرقمي". دراسات تربوية واجتماعية
(10)4 ،11-55.  

(. "التكيف اجلامعي وعالقته 2012عطا اهلل، حنان )

بوجهة الضبط وبعض املتغريات األخرى لدى عينة من 
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The Interaction Between the Thinking Maps and 

Control Locus For Developing the Science 

Achievement, Reflective Thinking & Attitudes 

in Sciences Among 6th Students in Palestine 
   

Y. M. Abu-Jahjouh 
 Department of Curriculum & science Methodology - Al-Aqsa University - Gaza - Palestine. 

 

Abstract 

The research aimed at investigating the interaction between the thinking maps 

and control locus for developing the science achievement, reflective thinking & 

attitudes in sciences among 6th grade basic students in Palestine, and opted for 

the experimental and the microorganisms unit from the science textbook for 

sixth-grade primary, chose for the four classes from the ranks of the sixth pri-

mary schools of in Gaza strip, one experimental group (52) male and another 

group control (46) male, and built four research tools: the test of science achieve-

ment, test of reflective thinking, attitudes scale, and the control locus question-

naire. The research indicated the following results: the effectiveness of the think-

ing maps to teach science in the development of science achievement, reflective 

thinking, and attitudes toward sciences among a sample of research, no statistical 

significant interaction between the thinking maps and control locus for develop-

ing the science achievement, reflective thinking & attitudes toward sciences.  

 

Keywords: Thinking Maps, Locus of Control, Internal / External Control,         

Science Achievement, Reflective Thinking, Attitudes toward        

sciences. 
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 ي مبحكات القبول للتعليم اجلامعيعالقة األداء اجلامع

 "جامعة صنعاء - لكلية اهلندسةدراسة "
 

 أحمد محمد باجابر
 .المملكة العربية السعودية -جازان  - جامعة جازان -كلية الهندسة 
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دخل
ُ
ة يف كلية الرئيسي وهم الطالب اجلدد يف العملية التعليمي تكمن أمهية هذه البحث يف حماولة التعرف على عملية انتقاء امل

صنعاء. ألن عملية تقييم مستوى األداء يف العملية التعليمية يف الكلية تتأثر مباشرة مبستوى التحصيل العلمي  جامعة -اهلندسة 
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 الطالب يف الدراسة اجلامعية الكلية. القبول قد أرتبط مع نتائج أداء

 

  جامعة صنعاء. -القبول  امتحان -سياسة القبول  -: التعليم العايلاحيةكلمات مفت

ISSN 1658-6905  :البريد االلكترونىabagabir@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 

 أحمد محمد باجابر



 

 
 33 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5المجلد  فرع العلوم اإلنسانية –مجلة جامعة جازان 

 
 

A. M. Bagabir 

Ministry of Higher Education (1998). Poli-

cy of higher education. Yemen. 

Rigol, G.W. (1999). Toward taxonomy of 

the admissions decision-making process: A 

public document based on the first and sec-

ond College Board conferences on admiss-

ion models. College Entrance Examination 

Board. New York, USA. 

Sana’a University (1998). Students’ regul-

ation. Yemen. 

Svensson, A., Gustafsson, J. and Reuterbe-

rg, S. (2001). The predictive value of the 

SweSAT. The National Agency for Higher 

Education, Report No. 2001:19R. 

Trost, G. (1995). Principles and practice in 

selection for admission to higher educat-

ion. In T. Kellaghan (Ed.) Admission to 

higher education: issues and practice. Int-

ernational Association for Educational As-

sessment. 

Tumen, S., Shulruf, B. and Hattie J. (2008). 

Student pathways at the university: patt-

erns and predictors of completion. Studies 

in Higher Education. 33 (3), 233-252. 

Weekley J. A. and Ployhart R. E. (2006) 

‘An introduction to situational judgment 

testing. In J. A. Weekley and R. E. Ployhart 

(Eds., pp.1-10). Situational judgment tests: 

theory, measurement, and application. Ma-

hwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 

Inc. 

  



 

 
  م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5المجلد  فرع العلوم اإلنسانية –مجلة جامعة جازان  32

 
       

Relationship Of Learning Outcome In……… 

secondary-school scores. 

Readers are encouraged to judge for 

themselves, the extent to which the repo-

rted results are generalized to other higher-

education institutions. Particularly, the aut-

hor would like to encourage other institut-

ions in Yemen and Gulf states to conduct 

similar study. The author is aware that in 

order to reach more reliable results, both 

available data and statistical techniques 

need to be improved. 
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Fig. 8: Comparison of the mean percentage of passed students for different admission cri-

teria; values in brackets are mean correlation coefficients. 
 

The authors have considered assorted 

admission criteria based on the scores of 

secondary school, admission test, and aver-

age of selected subjects from the secondar-

y-school certificate. Moreover, a dual com-

bination of the mentioned admission criter-

ia is also considered. It is found that the 

secondary-school score does not affect the 

academic progress of the students in higher 

education. The admission criterion based 

on average of selected three subjects of the 

secondary-school certificate (Mathematics, 

Physics and English language) reveals rea-

sonable progress of the students. Neverthe-

less, the findings reveal that the students 

with high score in admission test show sig-

nificantly marvellous achievements. Ther-

efore, admission test assesses educational 

outcomes of high-school students before 

admission to higher-education institutions. 

However, the admission-test construction 

and the performance of the applicants need 

to be assessed.  

The study concludes that the current 

admission policy implemented to higher 

education which is a combination of the ad-

mission-test and secondary-school scores 

does not provide the best means of predicti-

ng student achievements. Therefore, it is 

recommended that the current admission 

policy should be modified. The recomm-

ended admission policy is either the admis-

sion-test score only or the average of the 

admission-test score and marks obtained 

among three subjects of secondary-school 

certificate. Although, the number of applic-

ants scoring higher than 85 per cent in sec-

ondary school is increasing annually, it is 

recommended that minimum score of seco-

ndary school of applicants to be eligible for 

enrolment should remain 80 per cent. This 

will give a chance to a wide range of appli-

cants to participate in the challenging ent-

rance test which led to highly selective ad-

mission and improvement in the quality of 

intake. It is believed that the admission test 

is able to identify students who are likely to 

succeed at university despite not achieving 
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trend line of scatter data clarifies that the 
achievement of students is slightly impr-
oved. However, the trend line of the acad-

emic year 2006/2007 verifies the depende-
nt of the achievement of students on avera-
ge of the attained three subjects.  

 
Fig. 7: Passed students according to their respective average score of the three subjects; 

values in brackets are correlation coefficients. 
 

4.4 Comparison 

In order to make an appropriate and 

easy comparison of the students’ achieve-

ment for different admission criteria, the 

mean trend lines of the two considered aca-

demic years for each criterion shown above 

(Figs. 5-7) are constructed in Fig. 8. The 

admission criterion based on admission test 

exhibits higher correlation coefficient. Th-

erefore, the achievement of the students, 

based on the admission-test criterion as ad-

mission policy, is excellent and beat the 

other criteria. Moreover, the criterion bas-

ed on the average of three subjects also 

scores somewhat higher success. However, 

it is found that secondary-school score does 

not affect the academic progress of the stu-

dents at higher education. These data pro-

vide significant evidence of the instruct-

ional soundness of the admission policy 

counted on admission test in accelerating 

students learning in the first year. As the 

data of Fig. 8 demonstrates, for the scores 

between 80 per cent and 85 per cent, the 

achievements of the students based on the 

secondary school is higher than achievem-

ents based on average of the three subjects. 

However, by the score higher than 85 per 

cent, achievements of the students based on 

average of the three subjects are outscored. 

 

5. CONCLUSIONS AND RECOM-

MENDATIONS 

The paper assesses and develops the 

admission policy of the Faculty of Engin-

eering, Sana'a University (Yemen). Differ-

ent admission criteria have been conside-

red and assessed against the progress of the 

students at the first-year of higher educat-

ion. The admission data for the academic 

years 2005/2006 until 2008/2009 is consid-

ered. Meanwhile, the progress of the stud-

ents is assessed against the results of the ac-

ademic years 2005/2006 and 2006/2007. 
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On the other hand, gender differences 
in educational achievement have attracted 
particular attention in the literature, with 
many of the reviewed studies stressing an 
increased likelihood of completion associ-
ated with women rather than men (e.g. Tu-
men et al., 2008). Table 3 shows percenta-
ge of students passed the first year classif-
ied according to gender for two academic 
years. As expected, female students did 
better than male student. 
Table 3: Percentage of students passed the 

first year; sorted out according to gender. 

Gender 2005/2006 2006/2007 

Male  72 65 
Female 84 90 

4.2 Admission-test score criterion 

Figure 6 shows the progress of the 

first-year students according to their resp-

ective performance in the admission test. It 

is found that for both considered years the 

progress of the students is highly depende-

nt on the success on the admission test. 

These results indicate that admission test is 

technically sound and provided sufficiently 

reliable results for use as admission criter-

ion. 

 
 

 

 
Fig. 6: Passed students according to their respective admission-test scores; values in brack-

ets are correlation coefficients. 
 

4.3 Average of selected subjects of sec-
ondary school’ criterion 

The fourth admission criterion based 
on the average of selected subjects from the 
secondary-school certificate, will be disc-
ussed. Consequently, the conclusion for the 
fifth admission criterion, which is the aver-
age of the above criterion and admission-
test score, has been drawn. The selected 
subjects from the secondary-school certify-
cate are chosen to be similar to the subjects 

of admission test, which are Mathematics, 
Physics and English language. The stude-
nts at the first year have been categorised 
according to their respective scores in the 
three subjects. It is found that about 30 per 
cent of the students have average of the 
three subjects higher than the secondary-
school score. Figure 7 illustrates the prog-
ress of the first-year students according to 
their respective average of the three subj-
ects. For the academic year 2005/2006, the 
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Fig. 4: Percentage of students passed the first year; sorted in two groups A and B according 

to secondary-school score. 
 

The correlation between passed stude-

nts and their respective secondary-school 
scores is shown in Fig. 5. The value in 
brackets shown above the trend line is cor-

relation coefficient. The graphs can be int-
erpreted as that the progress of the stud-

ents is slightly improved in accordance 

with the secondary-school score at the year 
2005/2006 while the achievement is deteri-
orated at the year 2006/2007. It is obvious 

that the achievement in higher education is 
independent of the secondary-school score.

 
Fig. 5: Passed students according to their respective secondary-school scores; values in 

brackets are correlation coefficients. 
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the first year are more or less similar to 

what students had at secondary school. 

Therefore, it is relevant to use the results of 

the first year to assess the performance of 

different admission criteria. It is found that 

the students’ first-year progress is the best 

predictors for completion of the academic 

programme (Tumen et al., 2008). 

4.1 Secondary-school score criterion 

The comparison of mean and standard 

deviation of secondary-school scores for 

the two groups of students, A and B, at the 

first year are shown in Table 2 for two ac-

ademic years 2005/2006 and 2006/2007. 

Moreover, an effect size is provided for 

each comparison. It is statistical way to in-

dicate the magnitude of the performance 

difference between the two groups. It is 

calculated by dividing the mean difference 

by the pooled standard deviation. As a gen-

eral rule of thumb, effect size of less than 

0.25 is considered small, effect size of 0.5 

is medium, and effect size greater than 0.75 

is classified as large effects (Cohen, 1988). 

Therefore, as revealed in Table 2, the perf-

ormance difference between the two gro-

ups in secondary-school achievements is 

very large effect size on the two consecut-

ive academic years. Contradictory, Fig. 4 

exhibits that A and B are matched groups 

in terms of higher-education achievements. 

Group A doesn’t show significant superior 

achievements than do students from group 

B. However, group A surpasses group B by 

about 2-4 per cent. Subsequently, the seco-

ndary-school score of the students has no 

significant effect on the performance of the 

students at higher education. In general, the 

mean performance of the students at the 

first year is about 68 per cent which is not 

very good (see Fig.4). 

 

Table 2: Statistics of the first-year students’ secondary school data. 

 Variables 
2005/2006 2006/2007 

A B A B 

Number 315 185 284 216 

Mean score (%) 86.52 81.65 88.08 82.64 

Standard deviation 2.78 0.94 2.29 1.49 

Effect size  2.62 2.88 
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raises questions about the creditability of 

secondary school results. It is possible that 

the high score in secondary school of some 

applicants could be due to high marks in 

the subjects that are no related to science, 

such as Arabic language, Geography, and 

History. 

 
Fig. 3: Secondary-school score (SSs), admission-test score (ATs) and their average (SATs) 

of applicants for 2007/2008 academic year. 

 
Table 1: Variables of the two groups of applicants, A and B; Percentage of proportions and 

mean values as well as portion of enrolled students and minimum scores for secondary-

school score (SSs), admission-test score (ATs) and their average (SATs) admission criteria. 

Variables 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

A B A B A B A B 

Proportion 48.2 51.8 33.3 66.7 21.3 78.7 13 87 

Mean SSs 86.12 81.48 87.92 82.17 89.71 83.18 90.29 83.56 

Mean ATs 69.83 64.67 59.4 52.77 53.27 43.87 46.18 33.75 

SSs 

criterion 

Enrolled  100 0 100 0 100 0 100 0 

Min. score 83.12 85 87.25 88.37 

ATs 

criterion 

Enrolled 56.2 43.8 47.5 52.5 42.1 57.9 34.9 65.1 

Min. score 68.6 62.5 59 56 

SATs 

criterion 

Enrolled 63 37 56.8 43.2 51.8 48.2 42 58 

Min. score 76.1 73.14 72.1 71.23 

 

4. EVALUATION OF ADMISSION 

CRITERIA 

An initial concern in evaluating the 

outcome of this project is the extent to 

which the admission policy is comparable 

in the achievement of students. The signifi-

cance of outcome-based criteria of admis-

sion is investigated. The progress of the 

students are evaluated after the first year at 

the faculty for two academic years 2005/ 

2006 and 2006/2007 (Faculty of Engineeri-

ng, 2006b; 2007b). The subjects taught at 
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1. Secondary-school score. 

2. Admission-test score. 

3. Average of both secondary-school and 

admission-test scores (it is the current 

admission criterion). 

4. Average of selected subjects from seco-

ndary-school certificate. 

5. Average of admission-test score and sel-

ected subjects from secondary-school 

certificate. 

The first three admission criteria will 

be discussed on this section based on the 

applicants’ data. Since the available applic-

ants’ data does not include detailed infor-

mation of secondary-school certificate, the 

fourth and fifth admission criteria will be 

discussed later on based on students’ data. 

First, the admission data of the consid-

ered four academic years (Faculty of Engi-

neering, 2006a; 2007a; 2008; 2009) is ana-

lysed. Figure 3, depicts the data of the app-

licants for the admission of 2007/2008 aca-

demic year. The curves show secondary-

school and admission-test scores as well as 

their average scores against number of ap-

plicants. The secondary-school scores are 

drawn as a single curve which indicates 

that the minimum secondary-school score 

for applicants to be enrolled is 87.25 per 

cent. Using this score, the applicants are di-

vided into two groups, A and B as shown 

in Fig. 3. This denotes that if admission cri-

terion is secondary-school score, all enro-

lled students will form group A which is 

about 21 per cent of applicants. On the 

other hand, as shown in Fig. 3, admission-

test scores are drawn as two curves, repres-

ented by groups A and B. It is clear that the 

applicants do not perform significantly 

high scores in admission test compared 

with secondary school. If admission criter-

ion is admission test, the minimum score 

for applicants to be enrolled is 59 per cent. 

This indicates that only 42.1 per cent of the 

applicants from group A will be enrolled. 

Finally, average of the secondary-school 

and admission-test scores will be conside-

red as the third admission criterion. Two 

curves of average scores is constructed for 

each group (refer to Fig. 3). It is revealed 

that 51.8 per cent of applicants of group A 

will be enrolled with a minimum score of 

72.1 per cent. 

Three figures similar to Fig. 3 have 

been constructed for the rest of the acade-

mic years. It is found that these figures are 

comparable. Therefore, the main conclusi-

on, extracted from these figures is shown in 

Table 1. The proportion of group B is dom-

inating. By the year 2008/2009, 87 per cent 

of the applicants are from group B. Table 1 

also shows the mean score of secondary 

school and admission test for each group. It 

is obvious that the secondary schools’ nat-

ional test outcomes are slightly improved. 

However, the outcomes of admission test 

are reasonably decreasing. It seems that the 

admission test is very hard for the majority 

of the applicants. It is found that the correl-

ation coefficients between secondary-scho-

ol and admission-test scores vary between 

0.22 and 0.31. The low correlation between 

the two scores makes clear that applicants 

randomly respond to the admission test 

(Liu, 2008). 

Table 1 also exhibits the portion of en-

rolled students and minimum entering sc-

ore for three admission criteria, secondary 

school, admission test and their average. It 

is obvious that no applicants will be enro-

lled from group B if the admission criterion 

is the secondary-school score (refer to Tab-

le 1). According to the secondary-school 

score, group A students are knowledgeable 

than group B students. However, admissi-

on records of the last three years verify that 

group B is significantly outperformed gro-

up A on admission test. According to the 

records of the academic year 2008/2009, if 

the admission criterion is based on admiss-

ion test, the enrolled students from group B 

are dominating. It is very ambiguous and 
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Fig. 1: Number of applicants sorted by secondary-school score (SSs) for four academic 

years. 

 

 
Fig. 2: Number of enrolled students sorted by secondary-school score (SSs) for four aca-

demic years. 

 

3. ADMISSION CRITERIA 

The evaluation of admission policy in-

volves an inspection of different admission 

criteria that could be applied to the appli-

cants. Five scenarios of admission criteria 

are considered according to: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Academic Year

N
u

m
b

er
 o

f 
A

p
p

li
ca

n
ts

 (
%

)

Group 1 (85% > SSs ≥ 80%)

Group 2 (90% > SSs ≥ 85%)

Group 3 (SSs ≥ 90%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Academic Year

N
u

m
b

er
 o

f 
en

ro
ll

ed
 S

tu
d

en
ts

 (
%

)

Group 1 (85% > SSs ≥ 80%)

Group 2 (90% > SSs ≥ 85%)

Group 3 (SSs ≥ 90%)



 

 
 23 م(2016هـ )يناير 1437ربيع ثان  1العدد  5المجلد  فرع العلوم اإلنسانية –مجلة جامعة جازان 

 
 

A. M. Bagabir 

earch will help the higher educational insti-

tutions to develop admission criteria to acc-

ommodate their policy and educational 

goals and objectives. As well as, the res-

earch will help the faculty of engineering, 

Sana’a University to select the suitable ap-

plicants. 

Higher education institutions should 

monitor and evaluate the link between their 

admission policy, undergraduate perfor-

mance and retention, and review their pol-

icy to address any identified issues (Admis-

sions to Higher Education Review, 2004). 

It is worth mentioning that the admission 

policies of Sana’a University have never 

been evaluated. The purpose of present stu-

dy is to identify student progress according 

to different scenarios of admission criteria. 

Consequently, the objectives of this study 

are to: 

1. Explore different admission policies. 

2. Evaluate admission policies according 

to the students’ performance at the first 

year of bachelor degree. 

3. Develop a new admission policy. 

4. Provide evidence for admission policy 

makers. 

 

2. STATISTICS 

Admission test to undergraduate studi-

es at Sana'a University vary across institut-

ions according to their vision. Faculty of 

Engineering constructs and administrates 

its own admission test. It is a single test in 

Mathematics, Physics and English langu-

age subjects. It is a multiple choice test co-

vered the syllabus of the secondary school. 

It consists of 25 items of each subject selec-

ted from item bank. Admission data of app-

licants has been analysed for four academic 

years, 2005/2006 up to 2008/2009 (Faculty 

of Engineering, 2006a; 2007a; 2008; 

2009). The data was collected during the 

first term of the 2008/2009 academic year. 

It is noticed that the number of the applic-

ants is higher than the capacity of the fac-

ulty which is assigned by the Ministry of 

Higher Education, MoHE (Ministry of 

Higher Education, 1998). 

Figures 1 and 2 illustrate the contribu-

tion of each group of applicants and en-

rolled students, respectively, for four aca-

demic years. Candidates are classified into 

three groups according to their Secondary-

School scores (SSs): group 1 (85%> SSs 

80%), group 2 (90%>SSs85%) and group 

3 (SSs90%). As shown in Fig. 1, the most 

applicants are from group one. The contrib-

ution of the other two groups of applicants 

is slightly increasing. However, as indica-

ted in Fig. 2, enrolled students of group two 

are dominating. By the 2008/ 2009 acade-

mic year, 50 per cent of enrolled students 

are from group two.
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Higher educational institutions devel-

op admission test to accommodate their 

policy and the educational system they em-

ploy (Rigol, 1999). Admission test is used 

as a primary element determining a stud-

ent’s admission to an institution of higher 

education. The goals of admission test are 

(Rigol, 1999; Australian Council for Educ-

ational Research, 2007): 

1. Achieve fair competition and unified 

measurements for all applicants. 

2. Make sure that all students have similar 

background in the important scientific 

subjects related to the higher education 

discipline. 

3. Identify talented students for higher ed-

ucation. 

4. Eliminate corruption at the stage of tra-

nsferring from secondary schools to hig-

her education. 

Admission test is worldwide used and 

it has been well studied and acknowledged 

to be reasonable predictor of academic per-

formance (Lievens and Coetsier, 2002; 

Arcelo, 2003; Lievens et al., 2005; Weekl-

ey and Ployhart, 2006). Researchers comp-

ared success rate at higher education level 

for students, who were selected on the basis 

of secondary-school results with those who 

were selected on the basis of entrance test 

where contradictory results were found. 

The contradictory results among institu-

tions are expected due to different factors 

such as secondary school outcomes, study 

field, admission test construction and gen-

der (Clerici et al., 2013). Henriksson and 

Wolming (1998) figured out that no signifi-

cant difference was found between stude-

nts admitted on the basis of secondarysc-

hool results and students admitted on the 

basis of admission-test scores. However, 

Svensson et al., (2001) and Trost (1995) 

found that secondary-school results were 

better predictors of study success than ad-

mission-test results. On the other hand, Liu 

(2008) stated that the admission-test scores 

were a significant predictor of higher educ-

ation success. It is found that some students 

who could not do well in their A levels (the 

British General Certificate of Education) 

scored high in admission test for higher ed-

ucation (Australian Council for Educati-

onal Research, 2007). Nevertheless, Beller 

(2000) has shown that the best prediction 

of study success was achieved by a combi-

nation of secondary-school and admission-

test scores. Recently, Clerici et al. (2013) 

applied discrete-time competing risks surv-

ival analysis to study the determinant of 

Italian university students' performance in 

various fields of study. They investigated 

many covariates influencing the various 

outcomes of higher education (withdrawa-

ls, course changes, delays, and completion 

of degrees). They found that secondary sc-

hool scores are powerful predictors in the 

expected direction of both withdrawal and 

degree completion. The score effect on 

course change is mixed. A higher score inc-

reases the risk of change in social sciences 

but decreases those in scientific studies, 

and no effects are found among students in 

professional health studies and humanities. 

This could can be attributed the fact that the 

scientific studies need high educational ba-

ckgrounds. However, Belloc et al., (2010) 

suggested this contradiction could be due 

to the fact that individuals with high educa-

tional backgrounds are more sensitive to 

courses and, when they realize they are not 

enjoying them, they change. 

The students are the main stakeholder 

in the higher education. Therefore, they sh-

ould be selected carefully. The present res-

earch reports on the contribution of admiss-

ion criteria for prediction of student succe-

ss in higher education. The results of the 

research are indicative not only for individ-

ual students, but also potentially for univer-

sities, in designing policies and intervene-

tions to prevent students from delays and 

withdrawals in higher education. The res-
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Abstract 

This article outlines the methodology and result of a study designed to assess 

and develop the admission policy of applicants wishing to get admission to uni-

versity engineering courses at Sana'a University (Yemen). The work provides 

evidence for admissions policy makers. Data for four academic years have been 

analysed. About 9000 applicants and students are included in the study. The cor-

relations between learning outcomes in higher education and pre-university at-

tainments have been investigated. The paper reports on the contribution of ad-

mission criteria for prediction of student success in higher education. Several 

admission scenarios have been considered. The results clearly indicate that the 

secondary-school score does not significantly influence the academic progress 

of the students. However, it is found that having an admission policy based on 

an admission test improves students’ higher education performance. Results also 

indicate that gender plays a significant role in academic achievement. 

 

Keywords: Higher education, admission policy, admission test, Sana’a            

University. 

 

Nomenclature 
MoHE   Ministry of Higher Education. 

SSs   Secondary-School scores. 

AT   Admission Test. 

SAT  Average of secondary-school and admission-test scores. 

1.INTRODUCTION: 

Sana'a University is the biggest central 

government university in Yemen. The Fac-

ulty of Engineering, established in 1983, is 

the one of its major faculties. Entry into en-

gineering courses is highly competitive, 

with demands exceeding the available pla-

ces. Applicants are high performers who 

have already achieved exceptional results 

in their secondary school. The rules for ad-

mission to higher education in Yemen have 

been changed several times during the last 

two decades. An admission test has been 

introduced since 1998/1999 as an additi-

onal selection parameter on top of the sec-

ondary-school score (Sana’a University, 

1998; Ministry of Higher Education, 

1998). According to the adopted admission 

policy, to be eligible for engineering fac-

ulty: 

1. Applicants should have achieved a min-

imum of 80 per cent in the secondarysc-

hool certificate. 

2. Applicants must take the admission test. 

Applicants achieving the highest aver-

age of secondary-school and admission test 

scores are accepted, according to faculty 

capacity. 
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عدم استكمال تدريس منهج اللغة االجنليزية  بسباألدراسة حتليلية 

 للصف الثاين الثانوي مبدينة صنعاء

 
 أحمد محمد القويضي

 .اليمن - جامعة صنعاء - كلية التربية  -اإلنجليزية قسم اللغة 

 
Q 

الثاين الثانوي يف  للصف يرتكز االهتمام الرئيسي هلذا البحث على حتليل اسباب عدم استكمال تدريس منهج اللغة االجنليزية
مهية مركزا يف االساس على ا ،وأهدافهاسئلة البحث  ،البحثيتناول البحث هذه املشكلة مستعرضا مشكلة . مدارس صنعاء

 ،لغرضاشارة اىل ان املادة العلمية واملعلومات الالزمة هلذا البحث قد مت جتميعها بواسطة استبيان مت تصميمه هلذا جتدر اال. البحث
بالطرق املعنية  خضع هذا االستبيان للفحص. ومت تطبيقه بشكله النهائي على املدرسني الذين مت اختيارهم كعينة هلذا البحث

دب الدراسة املتعلق هبا ومت مت استعراض ا. على العينة املختارة البهائيلك قبل تطبيقه بشكله وذ ،هبا قوما يتعلالختبار املصداقية 
. يانمت مناقشة النتائج بطريقة ايراد االرقام والنسب لكل فقرة من فقرات االستب. الرتكيز على اهم االجتاهات اخلاصة هبذا البحث

العديد من لتوصيات يراد اىل ا الدراسة خلصتو . مت استخالص النتائج ،التحليلو وعلى ضوء هذه املناقشة  ،مت مناقشة النتائج كتابيا
 .منها لوضع معاجلات وحلول هلذه املشكلة فادواليت مت توجيهها اىل اجلهات املعنية واليت يؤمل ان يست

 

عدم ) زالعج ،(سلسلة الكتب الدراسية نأو عنوااسم ) ألكريسنت ،مالكتسا ،الكتاب املقرر ،املنهج :الكلمات المفتاحية
 .(القدرة
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Appendices A: The Questionnaire 
SN Statement Agree Disagree No idea 

1 
The absence of the teachers is a very good reason that affects the course 
time. 

   
   

2 
The Ministry of Education does not provide schools with the required 
equipment as cassettes, so teachers do not focus on listening lessons. 

   
   

3 Most of the students do not revise the previous lessons. 
   
   

4 
Some teachers who studied the literary section at secondary school cannot 
teach science section. 

   
   

5 The level of the students is low so teachers repeat the lesson several times. 
   
   

6  There are a lot of holidays. 
   
   

7  Students do not have motivation to study English. 
   
   

8 There is continuous changing of the time table. 
   
   

9 Some teachers are not qualified enough. 
   
   

10 
The manual does not help the teachers because it is not available and also 
not practical. 

   
   

11 
In the scientific section, there are no scientific tools that can help teachers 
go about teaching as planned. 

   
   

12 
In controlling the teachers’ work, the role of the educational authorities is 
not that effective. 

   
   

13 Most of the lessons are reading which take a lot of time. 
   
   

14 
In the textbook, there is more focus on grammar than on the other aspects, 
which takes a lot of time. 

   
   

15 
Teachers spend a lot of time to revise homework/ assignments and oral 
tests. 

   
   

16 
The lack of teaching aids does not help teachers to teach the lessons in a 
good time. 

   
   

17 
Most of the students do not perceive English grammar which is studied at 
previous years, so teachers repeat them every year. 

   
   

18 Most of the students feel that English is very difficult. 
   
   

19 
The amount of time allocated to classes is not enough to complete the 
course. 

   
   

20 Most of the students forget the vocabulary learnt previously. 
   
   

21 
Most of the lessons are long, so teachers divide them into two or more 
classes. 

   
   

22 There is a lot of new vocabulary in a single lesson. 
   
   

23 
Teachers spend most of the time to control the class because there are large 
numbers of students in the classroom. 

   
   

24 Students feel that English is not important for them. 
   
   

25 The teaching plan of the Ministry of Education is difficult to be applied. 
   
   

26 Some teachers have no desire to teach English. 
   
   

27 
Many teachers take care of students to pass tests and examinations more 
than their understanding of lessons. 

   
   

28 Monthly tests take a lot the time allocated to classes. 
   
   

29 The long summer holiday makes students forget what is studied before. 
   
   

30 
Teachers need to answer questions at the beginning and at the end of the 
class. 

   
   

B: The Names of the schools taken as sample schools from which the sample teachers were selected :Aza’al School, Arwa School, 

Kuwait School, Al-Forat School, Egypt and Yemen School, Hayil School, and Aysha School. 
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Recommendations for Students’ Parents 

1. Students’ parents must feel the respon-

sibility towards their sons / daughters 

and watch how they do the assignments 

given by teachers. 

2. Parents must order their sons or daugh-

ters to revise their lessons daily and/ or 

weekly. With continuous encourageme-

nt, students will like the subject and 

consequently their eagerness towards it 

can be raised. 

3. Parents should keep encouraging their 

sons / daughters to learn well and achi-

eve the best possible results so that they 

can guarantee good and prosperous fut-

ure. 

4. Parents should provide their sons and 

daughters with a suitable environment 

that can make their sons and daughters 

study their lessons with ease. 

5. Parents should keep encouraging their 

sons/daughters to make use of the sum-

mer holiday by means of entering them 

in private schools to keep up with the 

vocabulary, grammar and the whole 

subject of English. 
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given as an extra dose to be taught by 

the teachers of English to those students 

whose level is seen as low. 

Recommendations for Teachers 

1. Teachers have to be helpful to school 

administrations in the way that they un-

derstand the consequences of being abs-

ent from classes. In other words, they 

should care about students as they care 

about their personal commitments. 

2. Teachers working in the capital city and 

in the governorates should be provided 

with the required equipment such as 

cassettes, and any other materials that 

can help the teachers proceed well with 

teaching particularly teaching the listen-

ing lessons. This will also enable teach-

ers to make good use of the teaching 

time so that the teaching learning pro-

cess can become more productive and 

cost effective. 

3. Students’ motivation should be a prior-

ity for all teachers of English. They sho-

uld think of it as a cornerstone for the 

learning of English. This can be of mut-

ual help to both teachers to teach and 

learners to learn so as to make good use 

of the teaching time. 

4. Teachers must make the revision of the 

previous lessons a habit to be used at the 

beginning of each lesson. This strategy 

works wonders as it refreshes the stud-

ents’ minds frequently. However, teach-

ers should use the time for such revision 

rationally. 

5. To enhance students’ motivation, teach-

ers should provide students with a good 

deal of motivation during the whole 

year. This can be in the form of weekly 

quizzes, competitions, tests and any oth-

er possible means such as simple pres-

ents and some other symbolic means 

like clapping hand, showing students’ 

good works on bulletins and things like 

that. Doing this can push the students to 

like the subject and make them much 

more active. 

6. Individual differences of learners in one 

class must be observed by teachers so as 

to deal with those students in a proper 

manner. 

7. Teachers should have the initiative of 

building up a certain plan of how to go 

about teaching. This can help them get 

independent of the manual, which is, in 

many cases unavailable, and if so imp-

ractical. 

8. Teachers should try to give their stude-

nts the correct picture about English so 

that they would recognize and realize 

how important it is. 

9. Teachers should use different types of 

activities that help students to keep the 

vocabulary for a long time. Examples of 

these activities include dictation daily 

before each lesson, simple games, puzz-

les and so forth. 

10. Teachers have to make good use of 

the time allocated to the different stages 

of the lesson. 

Teachers should look at the language 

skills, grammar and vocabulary as inte-

grated parts that comprise the whole 

book. This can help such teachers bala-

nce, even to some extent, the focus for 

each language skill, grammar and voc-

abulary. 

11. Teachers should take home assignm-

ents as a must to be done by students. In 

this way, students can be kept engaged 

with learning activities. In this way, 

teachers should make students feel that 

they are sharing in the educational proc-

ess. 

12. Most importantly, teachers should av-

oid, as much as possible, the use of tea-

cher-centered methods and techniques 

and give students as many chances to in-

teract and to learn as possible. 
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se. In addition, the manual must be mad-

e available at a large scale so that it can 

be used by all teachers. 

4. The Ministry of Education should make 

its observation of teachers and inspecti-

on of teaching as a kind of motivation 

for teachers to work better and contribu-

te more in the teaching process. Since a 

great deal of material in the textbook is 

devoted to the Reading activities, the 

Ministry of Education represented by 

the curriculum unit, should reconsider 

the division of the language skills in a 

balanced manner. This revision should 

look carefully to all aspects and points 

presented in the textbook such as gram-

mar and vocabulary. More than that, the 

review should include balancing the 

length of all the lessons that are longer 

than other lessons, as much as possible. 

5. The Ministry of Education should prov-

ide schools with the necessary teaching 

aids that can help teachers do their job 

properly and on time. At the same time, 

schools must be provided with the nec-

essary scientific tools that can help tea-

chers teaching students in the scientific 

section do the job with ease and effic-

iency. 

6. The teaching plan given by the Ministry 

of Education should be reconsidered in 

terms of its distribution of lessons beca-

use according to the complaints of the 

teachers, the problem is not due to the 

amount of classes, but it is because of 

the plan itself and how to cope with its 

implementation. Plainly, such a plan is 

not designed in a practical way that suits 

the time. Therefore, the teachers who go 

according to the plan find that they need 

more classes to be able to finish the 

course on time. 

7. More classes should be built so that the 

large numbers of students in small and 

crowded classes can be minimized. 

Recommendations for School Admin-

istrations 

1. School administrations should have tea-

chers who cover the duties of any absent 

teachers so as to help avoid problems 

caused by teachers’ absence 

2. School administrations should put clear 

instructions that can organize cases like 

teachers’ absence so any absence must 

be justified with a genuine excuse. 

3. School administrations can motivate te-

achers to teach by means of employing 

a number of strategies, one of which is 

appointing the best teacher of the year. 

4. Individual differences of students shoul-

d be considered by school administrati-

ons in such a way that they can mix stu-

dents of high learning levels with stu-

dents of low learning levels so that the 

teaching-learning process can possibly 

go as planned. 

5. School administrations must set the of-

fice hours of all teachers and put that 

very clear to students so that they can 

refer to teachers when needed. 

6. School administrations must build up 

data base knowledge about teachers so 

as to evaluate such teachers and distrib-

utes them according to their abilities. 

7. When designing the timetable, school 

administrations should set it in a way 

that they should take into consideration 

certain circumstances that may occur 

throughout the school year such as holi-

days, official ceremonies, religious fest-

ivals, and strikes. 

8. Continuous changing of the timetable 

should be rationalized as this disturbs 

the whole teaching learning process. 

9. The distribution of students in one class 

should be rationalized. Such distributi-

on will help the teacher to control the 

class well and avoid the problems of 

classroom management. 

10. School administrations should put a 

plan for some remedial materials to be 
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and sometimes it needs to be divided 

into more than one class. Additionally, 

some lessons are larger than some othe-

rs, and also the vocabulary in many of 

the lessons are many. 

5. There is a lack of the teaching aids that 

can be of great help to the teachers do 

the job well. There is also no provision 

of some necessary tools that can help 

those teachers teaching the students of 

the scientific section. 

6. Controlling the classroom, particularly 

large classes, by teachers at the begin-

ing of classes, is probably a reason of a 

considerable degree taking some of the 

time that can be used for teaching. 

7. Teachers do not get a real help from the 

teacher’s manual. In other words, teach-

ers do not get a practical guidance from 

such a manual so as to make the best of 

teaching and the teaching time. At pres-

ent and according to the results of this 

study, it has no direct practice in teachi-

ng. 

8. The lessons included in this textbook 

have many questions to be answered by 

teachers, and such questions definitely 

take some of the time that can be used 

for teaching. 

9. The monthly and oral tests included in 

the textbook take a considerable amount 

of time on the part of teachers. Howev-

er, their utility and benefit to students is 

undeniable. 

10. The numbers of grammar lessons are a 

lot in which they need a large number of 

classes. It may be taken from the origin-

al classes of the whole school year. 

11. It is found that a good number of teac-

hers are in real need of training so that 

any deficiency in their qualification can 

be compensated. 

12. There seems to be a big number of hol-

idays throughout the school year, which 

can be of a marginal effect on the time 

allocated for teaching. 

13. There seems to be some teachers who 

have a low level of desire to teach Engli-

sh. 

14. Similarly, it is found that there some 

teachers whose teaching is marked by 

dynamic and interactive activities and 

creativity due to the fact that such teach-

ers keep looking for excellence. Such 

teachers can be the people on whom 

people depend to build the new genera-

tion. 

Recommendations 

In conclusion, it is of great concern to 

the researcher to give certain recommenda-

tions that can help the people concerned 

make use of them so as to minimize the rea-

sons causing incompletion of teaching this 

textbook. 

Recommendations to the Educational 

Authorities 

1. The Ministry of Education as well as its 

offices in the governorates must take ce-

rtain measures against teachers who ab-

sent themselves from teaching unless 

this absence is excused with acceptable 

justifications. 

2. The Ministry of Education in coordinat-

ion with its offices in the governorates 

must provide teachers with the training 

that is required so as to keep them well 

aware of the progressive development 

of the teaching process, and will also en-

able them to expand their experiences. 

In this case, they do their job appropria-

tely particularly in the teaching of those 

students in the scientific section. In tho-

se training programs, specific attention 

must be directed to teachers who show 

certain weaknesses due to certain reaso-

ns such as teachers’ background prepar-

ation and any other reasons. 

3. The Ministry of Education should revise 

the manual from year to another. This 

manual should be designed or better re-

designed in a form that is suitable to the 

teachers’ plan and the time of the cour-
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teachers probably think that the long sum-

mer holiday can have its effect on students’ 

forgetting the vocabulary learnt previously. 

Referring to the responses to the state-

ment that teachers have to answer questi-

ons by students at the beginning and end of 

English classes, it is noticed that the perc-

entages obtained by such sample members 

in the three options were quite approximate 

to each other being 32, 39, and 29 respecti-

vely. Looking again at the percentages, it is 

clear enough that those teachers who disag-

reed obtained quite a higher percentage be-

ing (39%) which means that they see that 

this is a reason only at that percentage or 

level. On the other hand, those who agreed 

think that this reason is not of a considera-

ble degree. Those opting for neutrality 

(29%) were not quite sure whether or not 

this is a good reason for not completing 

teaching such a textbook. On the whole, it 

can be gathered that such results show that 

answering questions at the beginning and 

end of the class is a part of the teaching pro-

cess which teachers should do at the begin-

ning and end of every class. Moreover, this 

is not viewed as a reason against teachers’ 

not completing the teaching of such a text-

book. 

The Findings 

As far as the questions of the research 

are concerned, it is found that such questi-

ons got positive answers in the sense that 

the reasons were discovered to be of effect 

as far as the teachers’ inability to complete 

teaching the English textbook is concern-

ed. In other words, a significant number of 

the reasons that were thought to be cons-

traints in the way of the teachers of English 

to the students of the 2nd secondary grade 

in the schools of Yemen as repressented by 

the sample schools of this research were 

discovered to be of a considerable effect. 

This has been clearly discovered by means 

of the analysis and discussion attempted in 

the section above dealing with the discuss-

ion of the results. With reference to the sec-

ond and third question related to whether 

both teachers and students have very effec-

tive role in making such teachers unable to 

complete teaching such a textbook, it must 

be admitted that both teachers and students 

play an effective role in that regard. This 

has also been clarified in the discussion ab-

ove particularly when dealing with the rea-

sons specific to teachers and to students. 

The findings reached at, depending on the 

discussion of the results, are given as follo-

ws: 

1. There seems to be a negative attitude to-

wards learning another language, Eng-

lish here, on the part of the learners of 

this study, but to a certain extent. This is 

clear from the responses relating to the 

degree of motivation of such learners to-

wards English, which showed a degree 

not that high. It may be added that some 

of them feel bored of repeating the same 

thing every year or possibly because 

teachers do not vary some of the teachi-

ng techniques from time to time but 

keep to the same routine methods every 

year. 

2. A considerable number of the teachers 

of this grade spend a great deal of time 

on revising tests and examinations to 

students on the account of the time dev-

oted to teaching. They also spend a con-

siderable amount of time on monthly 

tests, controlling classes, and revising 

vocabulary and grammar rules learnt 

previously. 

3. Students do not revise the previous les-

sons, mainly vocabulary and grammar 

that were learnt in the previous years, 

which take some of the time allocated to 

teaching. 

4. The textbook studied by those students 

is not divided well to match every 

needed skill. A large number of its less-

ons is given for the reading skill which 

has a lot of vocabulary to be explained 
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Examining the figures obtained by the 

sample members when responding to the 

idea on students’ feelings that English is 

not important for them, it is noticed that a 

large number of the research subjects disa-

greed to the idea (71%). The indication un-

derstood by this figure is that students’ 

feelings towards the importance of English 

is a reason of great influence obstructing 

teachers from doing well in the teaching of 

such a textbook. In other words, such tea-

chers wanted to say that the more students 

feel the importance of English, the more 

the teachers will do well in teaching the 

book. However, the agreeing ones were 

only (25%), and the neutral ones were only 

(4%). Analyzing the responses of the sam-

ple members to the item on the application 

of the plan of the Ministry of Education in 

teaching such a textbook, it is realized that 

half of the sample (50%) disagreed to the 

idea. This means that it is possible for 

teachers to implement the plan designed by 

the Ministry of Education in teaching such 

a textbook. However, the rest were not sure 

of applying this plan (42%). Those who 

agreed to the idea achieved only (8%). This 

indicates that it is possible for the teachers 

of English to apply the plan of the Ministry 

of Education as far as the teaching of Engl-

ish is concerned. 

Noticing the figures obtained by the 

research sample members to the item on 

the teachers’ desire to teach English, it is 

seen that a very high number of them disag-

reed to the idea (86%). This indicates that 

most of the teachers have a positive desire 

to teach English. However, there are a few 

teachers (14%) who agreed to the idea, wh-

ich means that although there are fewer 

teachers who do not have desire to teach 

English, yet this number is not that effect-

ive as a constraint in the way of teachers’ 

completing the teaching of the textbook. 

Looking at the figures relating to the teach-

ers giving time and focusing on students 

passing examinations, it is found that the 

idea was not accepted by the research sam-

ple members in the way that the ones who 

disagreed to it were (71%). The indication 

is that this is one of the teachers’ tasks. 

Therefore, it is not seen as a strong reason 

against teachers’ completing the teaching 

of such a textbook. Those who agreed to 

the idea were (21%). There were a few 

teachers who chose the opted for neutrality 

being only (8%) which suggest that those 

respondents think that teachers should 

spend some time while teaching revising 

certain points to students. 

Analyzing the responses of the rese-

arch subjects to the idea that monthly tests 

take a lot of the time of teaching, it is seen 

that the percentage of those who agreed is 

less than the percentage of those who disa-

greed being (42%) and (50%) respectively. 

The indication is that such research subj-

ects think that monthly tests do not really 

take a considerable amount of the time all-

ocated to teaching because such tests can 

be considered as part of the teaching proc-

ess. However, those opting for neutrality 

were not many being only (8%). Overall, 

this again should not be taken as an excuse 

for teachers not finishing their duty on 

time. The figures dealing with how the sa-

mple members dealt with the idea that bec-

ause summer holiday is quite long, it makes 

students forget what they have learnt bef-

ore and consequently this adds another bur-

den on the teachers’ part. It is observed that 

the members agreeing to the idea achieved 

(21%), while those disagreeing to it achiev-

ed (47%). This means that students usually 

forget a certain amount of the vocabulary 

learnt previously because of the long sum-

mer holiday, yet this is not a remarkable 

reason in the way of teachers completing 

the teaching of the English textbook. There 

were some teachers who were not fully su-

re of whether or not this is a remarkable re-

ason obtaining the percentage of 32. Those 
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grade possibly feel that English is a diffi-

cult subject, it is seen that a remarkably sig-

nificant number of the research sample 

(86%) totally agreed to the idea. This sho-

ws that the learning abilities of the students 

of this grade are not up to the level requ-

ired. In other words, many of those stud-

ents developed a negative opinion towards 

learning English feeling that they cannot 

learn it because, in their opinion, it is diffic-

ult for them to learn. However, the ones 

who disagreed were just a few (14%). 

Again teachers, parents, and all those conc-

erned with English language teaching in 

the whole country should exert greater eff-

orts so as to minimize the degree of this 

feeling that English is difficult on the part 

of the Yemeni English language learners. 

Regarding the figures concerning the idea 

that the time allocated to the English lesson 

is not sufficient, it is found that more than 

half of the sample (65%) selected the third 

category, which possibly means that they 

are not satisfied that this is a reason of a 

considerable degree in the way of teachers 

finishing such a textbook. Moreover, it can 

be explained that they wanted to say that 

the number of periods allocated to teaching 

this subject is not probably sufficient as the 

class time and the number of periods are 

decided by the educational authorities. On 

the other hand, those agreeing and disag-

reeing sample members were (21%) and 

(14%) respectively. With reference to the 

fact that the amount of vocabulary previo-

usly learnt by the students is usually forgot-

ten due to the lack of practice, it is seen that 

the majority of the sample members (93%) 

responded positively agreeing to the idea. 

This indicates that teachers have to repeat 

explaining such vocabulary items from ti-

me to time so this takes a large portion of 

the time allocated to teaching new lessons. 

The disagreeing ones achieved only (7%). 

This is a pointer to all people concerned in-

cluding teachers and parents that they 

should encourage and follow up how learn-

ers of this grade go about learning. Focusi-

ng on the responses of the sample members 

to the statement on the length of most of the 

lessons of the textbook, it is clear that a 

large number of the sample (75%) agreed 

to the idea. This indicates that most of the 

lessons in Crescent 5 are long so they need 

more than one class. Nevertheless, the sam-

ple members who disagreed obtained 

(18%), while those opting for neutrality ob-

tained only (7%). It is understood that curr-

iculum designers should pay attention to 

the balance, as much as possible, of the les-

sons of the textbook in terms of length. 

Looking at the figures obtained by the 

sample members in response to the idea on 

the amount of vocabulary in each lesson, it 

is found that a significant number of the re-

search sample members (82%) selected the 

agreement option. This means that every 

single lesson includes a large number of 

vocabulary items, which makes it demand-

ing on the part of the teacher involving 

more time to be spent on teaching such vo-

cabulary. Compared to the agreeing teache-

rs, the disagreeing ones were not many bei-

ng only (18%). On the whole, this should 

be understood by the curriculum designers 

that the distribution of vocabulary should 

be balanced in all the lessons of the textbo-

ok. In relation to the statement on the tea-

chers’ control of the class and how much 

time it takes on the teacher’s part, it is 

shown that this idea was accepted to a very 

significant degree (86%). This is an impo-

rtant indication that due to the fact that the 

size of the class is normally large, teachers 

have to spend a good deal of time getting 

students to be normal and quite so that they 

can start the lesson. Those who disagreed 

to the idea were only (14%). Furthermore, 

this should be understood that Yemeni 

English teachers need a good deal of traini-

ng on how to deal with students particul-

arly large classes. 
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results of the teachers` answers to the idea 

concerning the extent of controlling the 

teachers’ work by the educational authorit-

ies, it is noticed that a good number of the 

research subjects did not agree to the idea 

(65%). This can be explained in the way 

that those disagreeing to the idea see that 

there is continuous and periodical control-

ing of teachers by the educational authorit-

ies. This is also clear from the number of 

teachers who agreed to the idea being just 

(14%), and those who were neutral being 

(21%). 

Looking at the results of the statement 

focusing on the fact that the lessons on 

reading are more than the lessons on the 

other skills, it is realized that this idea was 

accepted to a very large extent obtaining 

(75%). This large agreement to the idea in-

dicates that there are many reading lessons 

in the textbook, which does not allow both 

teachers to go well in teaching and also stu-

dents to learn different skills. Additionally, 

the reading lessons are very long which 

consumes a great deal of time. This also 

means that the research sample members 

are not convinced by the division of the 

textbook for this grade in terms of the four 

language skills. However, those disagreei-

ng to the idea were (25%). Reading the res-

ponses of the subjects of the research to 

item number (14) dealing with the idea that 

grammar lessons are more than the other 

skills, it is observed that (61%) of the sam-

ple of the research believe that the focus on 

grammar must be there. They wanted to say 

that the focus on grammar is, in many situ-

ations, not at the expense of the other skills. 

Moreover, the respondents who agreed to 

the idea achieved a low percentage being 

(25%), whereas the ones who were neutral 

were also lower achieving the percentage 

of 40. Observing the result of the teachers’ 

responses to item number (15) related to 

the teachers’ spending time on checking 

home works and oral tests, it is seen that 

more than half of those teachers (75%) res-

ponded positively to this idea. They firmly 

think that the time of revising or checking 

home assignments and oral tests are incr-

easing a lot taking a great deal of the teach-

ers’ time over the teaching time through the 

whole year. Yet, those interested in the 

choices of disagreement and neutrality 

were (7%) and (18%) respectively. 

The item concerned with the lack of 

teaching aids as an effective reason behind 

teachers’ inability to complete teaching thi-

s textbook, it is shown that a good number 

of the research subjects agreed to it (61%). 

It can be understood that if those teachers 

had such teaching aids available as needed, 

they could have gone much better in the 

course and finished the textbook as requ-

ired. However, a few of them disagreed to 

the idea being (07%), while (32%) were 

neutral. The number of the sample memb-

ers opting for neutrality means that they 

wanted to say that even if there is a lack of 

teaching aids, this is not a good reason for 

not completing the textbook on time. With 

reference to the item dealing with the repet-

ition of grammar lessons or rules of the pre-

vious years, it is found that a highly signifi-

cant number of the subjects (68%) agreed 

to the fact that the lack of teaching aids is 

an effective reason behind teachers’ inabil-

ity to complete teaching this textbook. This 

means that the teachers of English spend 

more time on revising grammar rules studi-

ed by students in the previous years. Those 

members wanted to implicitly say that 

grammar rules are recycling every year in-

volving teachers to spend some additional 

time to be spent on this revision. However, 

students are not applying their minds to 

such rules so as to save the teachers’ time 

to go well in teaching the textbook. Those 

who disagreed and those who were neutral 

were (7%) and (25%) respectively. 

Regarding the results of item number 

18 related to the fact that students of this 
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idea that there are a lot of holidays as a rea-

son behind teachers’ failure to complete 

teaching this textbook. Examining such a 

result, it is shown that this idea was not lar-

gely accepted as those agreeing to it were 

just (42%), whereas those disagreeing were 

equal to those who were neutral to the idea 

being (29%) respectively. The way that the 

research sample members dealt with this 

idea tells us that even though there are 

many holidays, yet such teachers have not 

taken this as an excuse for not finishing 

teaching the textbook on time. 

As far as the idea of students’ motivat-

ion is concerned, it is noticed that the tea-

chers included in this study agreed to the 

idea to a large extent (64%), whereas the 

disagreeing ones were not many (11%), but 

those being neutral were (25%). This result 

suggests that all people concerned with 

English teaching should establish a friend-

ly attitude towards English so that learners 

can learn it with ease. The research sample 

members responded to the statement on the 

continuous changing of the timetable in the 

way that those agreeing to it were just 

(18%), whereas those disagreeing were 

(53%). However, those opting for neutrali-

ty achieved (29%). This means that if any 

changes in the timetable are made, they are 

usually made at the beginning of the school 

year and this does not continue for a cons-

iderable period of time. Therefore, this is 

not a substantial reason behind teachers’ 

failure to complete teaching the textbook. 

Examining the results of the idea conc-

erning the educational qualification of the 

teachers of English, it is realized that a goo-

d number of the research subjects disagreed 

to this obtaining the percentage of 50. This 

can be analyzed in the way that this large 

rejection of the idea means that such samp-

le members see that even if there are some 

or a few teachers whose qualifications are 

not up to the level required, this is not an 

effective hindrance for the teachers of Eng-

lish to finish the textbook as it ought to be. 

In reality, schools in Yemen care a lot abo-

ut certification and qualification so the qua-

lification of the teachers of English in such 

schools is not deniable. This is clear in the 

percentage gained by those agreeing to the 

idea being (36%), which means that a large 

number of teachers are really qualified. 

The members opting for neutrality achiev-

ed (14%). In response to the statement on 

the teacher’s manual, it is clear that a very 

good number of the research subjects were 

not sure of the use of the manual. This is 

clear from the percentage of those opting 

for neutrality who achieved (65%). This 

choice can be explained in the way that 

those teachers see no effective utility of the 

manual. This can be further explained in 

such a way that the manual is rarely availa-

ble since only a very few teachers might 

have it and that is also by personal ways or 

certain contacts with administrators. Addit-

ionally, even if it is available, it is not that 

practical and this impracticality is based on 

the opinions of many teachers in different 

schools when discussing this point with 

them. Those disagreeing and agreeing tea-

chers were not many with the percentages 

of 21 and 14 respectively. 

As far as the idea concerning the scie-

ntific tools that should be provided so as to 

help teachers teaching students in the scie-

ntific section, it is noticed that a good num-

ber of the research subjects opted for neut-

rality. This can be explained on the grounds 

that such research subjects are not fully 

certain that the use of such tools is a rem-

arkable reason against the teachers’ failure 

to complete the teaching of the English 

textbook. Those opting for neutrality had a 

considerable weight being (57%). The agr-

eeing and disagreeing teachers were 29% 

and 14% respectively, which indicate that 

such sample members do not see that such 

tools are a good reason against teachers’ 

not completing the textbook. Regarding the 
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5. ANALYSIS & DISCUSSION 

Looking at teachers’ responses to the 

items of the questionnaire, it is found that 

these responses vary from one item to ano-

ther depending on what each item contains. 

The first item deals with the absence of 

teachers. Analyzing the responses to this 

item, there is a large number of the research 

sample members, who agreed that the abse-

nce of teachers is one of the clear reasons 

behind teachers’ inability to complete the 

textbook for the students of this grade as 

planned. This is supported by the percenta-

ge of agreement being (57%). However, 

the other choices of disagreement and neut-

rality achieved (36%) and (07%) respecti-

vely. These results can be explained on the 

grounds that teachers’ absence from class-

es is a reason of a high degree leading to 

teachers’ failing to complete teaching the 

textbook as required. Referring to those 

who disagreed to the idea, it can be stated 

that while some schools are strict with the 

teachers being absent some other schools 

are not that strict. It is an indication for the 

educational authorities to follow up teache-

rs doing their duty. Reading the results of 

the idea dealing with the fact that the educ-

ational authorities do not provide schools 

with the required equipment that can help 

teachers go as planned in the course, it is 

noticed that this idea received a large port-

ion of agreement (82%), while the choice 

of disagreement got only (18%). This disc-

repancy indicatesthat the subjects of this 

study see that this lack of providing schools 

with such equipment is a great reason beh-

ind teachers’ failure to complete the teachi-

ng of that textbook as planned. These equ-

ipment are concerned mainly with the tea-

ching of listening lessons, for example, wh-

ich comprise a good deal of the contents of 

the textbook so if such authorities provide 

schools with the needed equipment, the te-

achers can be aided to complete the textbo-

ok. Clearly, this result suggests that this 

skill is not given the attention it requires 

but it is left for the teachers who, in a large 

number of cases, skip teaching the listening 

lessons. 

The idea dealing with the students’ un-

willingness to revise the previous lessons 

got (75%) of the people agreeing to it whe-

reas those disagreeing to the idea achieved 

(25%). This can be explained in the way 

that the teachers of English suffer a great 

deal because they have to repeat lessons for 

those students who do not regularly revise 

the previous lessons. This gives teachers an 

additional burden as they repeat lessons in 

place of new ones. The idea that comes 

next is included in the statement concerni-

ng the secondary educational background 

of some teachers which can make them un-

able to complete teaching such a textbook. 

This idea means that those teachers who 

studied literary secondary education cann-

ot teach students studying in the scientific 

section. This idea was not accepted by the 

sample of the research as it gained a great 

deal of disagreement being 65%. However, 

the members agreeing to it were only 

(21%), and those opting for neutrality were 

only (14%). This can indicate that whether 

teachers have literary or scientific backg-

round in their secondary education, their 

teaching is not affected by such a backgr-

ound. 

Relating to the statement on the low 

level of students, it is noticed that this idea 

was highly received by the subjects of the 

research as it gained the percentage of 65% 

of agreement. On the other hand, those dis-

agreeing to it were (21%) and those opting 

for neutrality obtained (14%). It must be 

stated that this is also another problem givi-

ng teachers another burden repeating less-

ons and explaining them again and again at 

the time when they can proceed forward in 

the textbook to complete it in the designa-

ted time. After that, the research sample 

members dealt with the statement on the 
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No. Statement Agree Disagree No idea 

1 
The absence of the teachers is a very good reason that affects the 
course time. 

16 10 02 
57%% 36% 07% 

2 
The Ministry of Education does not provide schools with the required 
equipment as cassettes, so teachers do not focus on listening lessons. 

23 05 00 
82%% 18% 00% 

3 Most of the students do not revise the previous lessons. 
21 07 00 

75% 25% 00% 

4 
Some teachers who studied the literary section at secondary school 
cannot teach science section. 

06 18 04 
21% 65% 14% 

5 
The level of the students is low so teachers repeat the lesson several 
times. 

18 04 06 
65% 14% 21% 

6 There are a lot of holidays. 
12 08 08 

42% 29% 29% 

7 Students do not have motivation to study English. 
18 03 07 

64% 11% 25% 

8 There is continuous changing of the time table. 
05 15 08 

18% 53% 29% 

9 Some teachers are not qualified enough. 
10 14 04 

36% 50% 14% 

10 
The manual does not help the teachers because it is not available and 
also not practical. 

04 06 18 
14% 21% 65% 

11 
In the scientific section, there are no scientific tools that can help 
teachers go about teaching as planned. 

08 04 16 
29% 14% 57% 

12 
In controlling the teachers’ work, the role of the educational author-
ities is not that effective. 

04 18 06 
14% 65% 21% 

13 Most of the lessons are reading which take a lot of time. 
21 07 00 

75% 25% 00% 

14 
In the textbook, there is more focus on grammar than on the other 
aspects, which takes a lot of time. 

07 17 04 
25% 61% 14% 

15 
Teachers spend a lot of time to revise homework/ assignments and 
oral tests. 

21 02 05 
75% 07% 18% 

16 
The lack of teaching aids does not help teachers to teach the lessons 
in a good time. 

17 02 09 
61% 07% 32% 

17 
Most of the students do not perceive English grammar which is stud-
ied at previous years, so teachers repeat them every year. 

19 07 02 
68% 25% 07% 

18 Most of the students feel that English is very difficult. 
24 04 00 

86% 14% 00% 

19 
The amount of time allocated to classes is not enough to complete 
the course. 

06 04 18 
21% 14% 65% 

20 Most of the students forget the vocabulary learnt previously. 
26 02 00 

93% 07% 00% 

21 
Most of the lessons are long, so teachers divide them into two or more 
classes. 

21 05 02 
75% 18% 07% 

22 There is a lot of new vocabulary in a single lesson. 
23 05 00 

82% 18% 00% 

23 
Teachers spend most of the time to control the class because there 
are large numbers of students in the classroom. 

24 04 00 
86% 14% 00% 

24 Students feel that English is not important for them. 
07 20 01 

25% 71% 04% 

25 
The teaching plan of the Ministry of Education is difficult to be ap-
plied. 

02 14 12 
08% 50% 42% 

26 Some teachers have no desire to teach English. 
04 24 00 

14% 86% 00% 

27 
Many teachers take care of students to pass tests and examinations 
more than their understanding of lessons. 

06 20 02 
21% 71% 08% 

28 Monthly tests take a lot the time allocated to classes. 
12 14 02 

42% 50% 08% 

29 
The long summer holiday makes students forget what is studied be-
fore. 

06 13 09 
21% 47% 32% 

30 
Teachers need to answer questions at the beginning and at the end of 
the class. 

09 11 08 
32% 39% 29% 
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bers. 

 Teachers should make transparencies rea-

dy for giving directions to students to do 

tasks. This will save time repeating direc-

tions every time he/ she needs to give dir-

ections. 

 Papers and some other teaching materials 

need to be distributed at certain lessons 

that can be kept or stored in one place and 

some students can be assigned to help in 

distributing such papers and materials. 

 Teachers should keep a folder handy with 

copies of forms to be used regularly. 

 Teachers should keep a calendar for noti-

ng the made-up tasks, assignments, and 

any other accomplishments. Teachers and 

also students can check the calendar from 

time to time. 

 Most importantly, teachers must make 

use of the internet, which can a very great 

help to them. 

 

4. DISCUSSION OF THE RESULTS 

Introduction 

The analysis given is done by means of 

presenting numerical information in tables 

supported by verbal explanation. 
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busy schedule as they have many topics to 

teach and many students to attend to. 

Teachers have many plans that have to be 

made for each day. In order to cope with 

this busy schedule, teachers need to utilize 

a time management plan that would enable 

them go according to the schedule; theref-

ore, time management is essential for the 

teaching day. With the help of a time mana-

gement, teachers can have time to fit vario-

us things. Most of the work a teacher does 

is in the preparation of classes and the grad-

ing of assignments. If a teacher believes 

that there is just not enough time in the day 

to complete, the work needed to be done 

then is usually a time management strateg-

y. The research works of some people con-

cerned with such strategies such as Cohen 

(1990), Harmer (1990), Lightbrown & 

Spada (1993), Mcdonough (1995), Cook 

(1996), and Davison & John (2000) were 

consulted so the researcher could bring out 

the following strategies. 

Brief Strategies for Teachers to Manage 

Time 

There are many ways to manage time by 

teachers but a certain number of these ways 

can bestated below; 

- Teachers should not only know how mu-

ch time each lesson takes, but also how 

much each assignment takes on the stud-

ent’s part. 

- Teachers should realize that their time is 

not very different from other people’ tim-

es, so they should find out the time wasti-

ng habits. This will enable them to work 

out how much time each task needs so 

that he/she can give priority tasks or 

works the time they need and utilize the 

extra time doing the other things needed 

to be done. 

- As time management helps people do 

things in order, and as teachers are in the 

place of the students’ parents, teachers 

should advise their students manage their 

time when assigning them with homewo-

rk. Teachers should give students guideli-

nes as if they give to themselves. 

- Another valuable advice for the teachers 

of English to complete the textbook is that 

once they start getting into the habit of 

managing their time, they will be able to 

complete the textbook as planned. This is 

based on the fact that the more the teacher 

manages the time, the more he/ she beco-

mes organized. 

Time Saving Tips for Teachers 

It should be clarified that those strateg-

ies were derived in the lights of Abbort & 

Wingard (1981), Cohen (1990), Allwright 

& Bailey (1991), Rao (2004) and Graton 

(2011). Such strategies are largely impor-

tant as Oxford (1999) contends that the tea-

cher should address the learning styles pre-

ferably suitable to learners. Gubaily (2009) 

agrees with Rababah (2000) and adds that 

as far as Yemeni learners of English are 

concerned, such learners have some more 

obstacles such as mother tongue interfere-

nce, teacher-centered teaching, and the low 

levels of proficiency, motivation and the 

inefficient exposure to the target language. 

One very crucial strategy is known asorga-

nization through which teachers can perfo-

rm all their duties and tasks with ease and 

efficiency. This is so due to the fact that or-

ganization is the foundation to a successful 

profession and it is the cornerstone for time 

management. Related to this strategy, a ref-

erence has been made to a number of webs-

ites (see the references). 

 Teachers should keep one calendar handy 

and write everything on it that they need 

to accomplish, and this calendar should 

preferably be kept on their desks at all 

times. 

 Teachers should not try to accomplish 

difficult tasks when they are tired. 

 In order not to waste time calling studen-

ts’ names, teachers can give students the 

numbers against their names to be memo-

rized by students to be called just by num-
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textbooks and replaced them by the revised 

Crescent, which are currently used as the 

English course/textbooks for Yemen until 

present. In addition to schools, English is 

also taught in all the colleges of the univer-

sities of Yemen. There is a perceived need 

of more Yemeni citizens with a good level 

of proficiency in English. Creating a great 

number of competent users of English such 

as teachers to teach in schools and as users 

of English in a whole range of professions, 

businesses, workplaces and enterprises is 

undeniably a high national priority. At the 

government level, the government encour-

ages the private sector initiative to be inv-

olved in the enterprise of teaching English. 

As a result, numerous language institutes 

and English medium schools have grown 

through the whole country, offering cours-

es of English from the kindergarten to the 

secondary level. Yemeni students are also 

eager to study English for their own occup-

ational purposes such as those joining the 

colleges of applied sciences needing spec-

ific knowledge of English such as Medici-

ne and Engineering Colleges. They also 

want to learn English to get better jobs in 

the future, especially in the multinational 

companies or to study abroad. 

Teachers’ Roles in Enhancing Students 

Learning 

It has been commonly agreed that suc-

cessful instruction leading to successful in-

teraction depends largely on what goes on 

between the teacher and students inside the 

classroom. This view is well shared by Ab-

bot & Wingard (1981), Krashen (1981), 

Spolsky (1989), Wright (1987), Agnihotri 

(1989), Nunan (1989), Wright (1990), 

Wright, Nunan (1991), Allwright and Bai-

ley (1991), Lightbrown and Spada (1993), 

Cook (1996), Ellis (1997) Brown (2000), 

and Oxford (1999). In a similar manner, 

Al-Mahrooqi and Al-Hashmi (2012:1) co-

nfirm this and further add that if teachers 

are well-adjusted and well-prepared, “they 

can motivate and inspire their students.” 

This type of teachers is different from ano-

ther type who might be hampered by diffic-

ulties and challenges that usually rise while 

teaching. It is added that those teachers 

“might find it difficult to teach effectively 

and so fail to achieve the goals set by the 

educational institution they work in”, (Al-

Mahrooqi and Al-Hashmi (2012:1). As far 

as the teaching-learning of English is conc-

erned, it is possible that it is marked by a 

number of obstacles. Such obstacles are 

observed by the researcher and they are 

also viewed by Sahu (2008), Gubaily 

(2009), and Al-Ahdal (2010). Such obstac-

les are many among which are large and 

mixed ability classes, lack of target lang-

uage environment, under-qualified teache-

rs, improper teaching methods, lack of mo-

tivation, and mother tongue interference. It 

is also argued that such obstacles are poss-

ibly common among the contexts of teachi-

ng English in the Arab World as indicated 

by Suleiman (1983) and Rababah (2005). 

Rababah (2005) clarifies that Arab learne-

rs, among whom Yemeni learners of Engli-

sh are, have a lot of constraints in the way 

of their learning English in such a way that 

there is target language environment, their 

exposure to English is almost the classro-

om. Added to that there are no sufficient tr-

aining programs held periodically for teac-

hers. Therefore, and in order for the teache-

rs of English to combat such obstacles, the-

re is a number of ways that can help as will 

be discussed below. Al-Ahdal (2010) point 

to one of the important obstacles in the way 

that such teachers of English are unable to 

complete teaching such a textbook due to 

the fact that such textbooks appear to assu-

me a level higher than that of the students. 

Time Management 

Time management is another factor of 

great importance as far as completing the 

teaching of the English textbook is conc-

erned. It is well known that teachers have a 
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type. This questionnaire is a three scale one 

being agree, disagree, and no idea. 

Research Procedures 

In order for the research to go as 

planned, the literature pertinent to the res-

earch topic was reviewed. To give the res-

earch a more solid ground, a number of 

university teachers working in a number of 

English departments were consulted. Also, 

there was a great deal of discussion with a 

number of teachers teaching at the second-

ary school level. This was done, among 

other things, to build up a questionnaire 

that can include all the required infor-

mation for the purpose of this research. The 

questionnaire was validated and also tried 

out on a few teachers. Ultimately, it was 

administered on the sample of the research. 

On getting the data from the sample, the 

data gathered was analyzed and interpreted 

using the statistical tools required. 
 

3. REVIEW OF LITERATURE 

Background of Education in Yemen 

The government’s efforts in the area of 

education started in 1962 when the Yemen 

Arab Republic was established. Education 

continued expanding gradually until the 

whole country was unified in 1990. After 

the unification of North and South Yemen 

in 1990, these two education systems were 

merged into a single system, and 9-3 (9 

years of basic education, and 3 years of se-

condary education) was adapted. The unifi-

ed Yemen was facing several educational 

problems such as a lack of a budget for ed-

ucation, lack of government leadership, a 

lack of sufficient and well-trained Yemeni 

teachers, overcrowding and inefficiency in 

education management. In the same year of 

1990, the World Conference on Education 

for All was held in Jomtien, Thailand. In re-

sponse to this conference, Yemen’s Minist-

ry of Education had developed several nati-

onal education strategies with the cooperat-

ion of the World Bank and donor countries. 

Secondary Education 

After the nine years of primary educat-

ion, students receive Intermediate School 

Certificate and attend secondary school for 

three years. Secondary schools prepare stu-

dents for university education. In the seco-

ndary stage of education, students take a 

common curriculum during their first year 

of study. Starting the 2nd secondary, stud-

ents are given a choice either to go in the 

scientific or literary track. At the end of the 

third year, students take the examination of 

the General Secondary Education Certific-

ate which is given to students who pass the 

examinations 

Brief Background of English and Eng-

lish Teaching in Yemen 

Yemen is one of the countries where 

English is taught as a foreign language. In 

1962, North Yemen used Egyptian school 

textbooks such as English for Use, which 

was used in preparatory and secondary sch-

ools. In the school year 1968/69, the Engl-

ish for Use course was replaced by Living 

English for the Arab World, a textbook that 

used to be taught in the neighboring Arab 

Gulf countries at that time. 

In the school year 1982/83, two differ-

ent English courses were trialed at grades 7 

and 8 in some preparatory schools in San-

a’a and Taiz. An earlier version of the Cre-

scent designed for the Yemeni schools by 

an Arab Gulf country was piloted at grade 

8 classes in the two cities. The other one 

was English for Yemen, prepared by the 

British Council team on the basis of some 

preliminary investigation about the local 

situation and the educational and social 

needs of learners. Eventually, English for 

Yemen was chosen to be the official textbo-

ok in the schools of the northern governo-

rates. It was used till 1992 when there was 

a felt need for having one common textb-

ook for all the schools in the country. 

In the school year 1992-1993, the Ye-

men Ministry of Education changed the old 
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An Analytical Study Of The Reasons……… 

unable to complete teaching the crescent 

English textbook for that grade? 

- Do teachers play a role in making such 

teachers unable to complete the English 

textbook of the 2nd secondary grade? 

- Do students play a role in making such 

teachers unable to complete the English 

textbook of the 2nd secondary grade? 

Purpose of the Study 

The present study attempts to investigate 

the following: 

- The reasons behind the teachers’ inabili-

ty/ failure to complete teaching the Engl-

ish textbook to the students of this grade. 

- How teachers and students have an effect-

ive role on why this course or textbook is 

not fully completed as planned by the 

Ministry of Education. 

Significance of the Study 

The significance of the research rests 

on the fact that it investigates the reasons 

why the teachers of English are unable to 

complete the textbook for the students of 

the second secondary grade in the schools 

of Yemen represented by the schools of the 

city of Sana’a. Identifying these reasons is 

the first step to figure out and suggest solut-

ions for such a problem. It is expected that 

such a study is to be of great help to the 

people concerned with education as far as 

the teaching of English is concerned. It is 

hoped that this study will asset the curricul-

um planners and developers have better in-

sights of how to plan the teaching materials 

in such a way that teachers can handle it in 

the time stipulated by the educational aut-

horities. It is also expected that such results 

would be of great help and practical utility 

to the teachers of English in the Arab Wor-

ld in general and in Yemen in particular, so 

as to plan their teaching as best as they can. 

Research Limitation 

This study is limited to find out the 

reasons of why the teachers of English of 

2nd secondary grade, Yemeni schools, San-

a'a city, are unable to complete the teaching 

of this textbook. At the meantime, it is limi-

ted to the academic year 2009/ 2010. 

Definition of Terms 

The word curriculum and textbook are used 

in this research synonymously to mean the 

English material taught to the second seco-

ndary grade students in the schools of 

Yemen. Few terms used in this research 

and they are explained as follows: 

Completion is the state of being finished, 

or the act of finishing something. Operati-

onally, it is the full completion of teaching 

the textbook of English for second second-

ary school students by the teachers of this 

grade. 

Crescent is the English Course/ Textbook 

for Yemeni students in the secondary gra-

des. 

Failure should be understood in the 

way that it is the lack of success in doing or 

accomplishing something. Practically, it is 

the failure or inability to finish teaching the 

English textbook for 2nd secondary grade 

students in the schools selected as the sam-

ple schools in the city of Sana’a, Yemen. 

 

2. METHODOLOGY AND PROCE-

DURES 

Population of the Research 

The populations of this research are 

the English teachers of second secondary 

grade, Yemeni schools in the city of Sana'a. 

Sample 

The sample of this research includes 

28 teachers representing the population. 

Such a sample was selected systematically 

using the simple random sampling method. 

It must be stated that the sample comprised 

28 teachers from a number of schools. (See 

Appendix A). 

Research tools 

The tool of this research is a question-

naire developed for this purpose. In the opi-

nion of Munn and Dever (1990) and Best 

& Khan (1995) questionnaires are the ideal 

tool for gathering data for a research of this 
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Abstract 

The main concern of this study is to analyze and discuss the reasons for the in-

complete teaching of the English textbook for grade 2 students in the secondary 

schools of Sana'a. The research presents this problem in the way that it states the 

research problem, highlights the questions and the objectives while giving a spe-

cific focus to the significance of the research. The data required for this research 

was gathered by means of a questionnaire that was developed for this purpose 

and finally administered on the teachers selected as the sample of the research. 

This tool was subjected to the needed steps such as validation and what is related 

to it before administering it on the selected sample. The literature pertinent to 

the research was reviewed highlighting the most important trends as far this area 

is concerned. The results were discussed by means of giving the figures and the 

percentages of each item of the questionnaire. Such figures and/ percentages 

were discussed and analyzed verbally. Thus, depending on the discussion and/ 

or analysis, the findings were presented. Finally, a number of recommendations 

were drawn up, and such recommendations were directed to the people and bod-

ies concerned so that they may get help to solve this problematic issue. 

  

Keywords: curriculum, textbook, completion, Crescent, failure 

1.INTRODUCTION: 

The reasons usually considered to be 

barriers in the way of the teachers of Eng-

lish against their completion of teaching 

the English textbooks is one of the issues 

that needs serious attention by all those 

concerned with the educational process 

everywhere English is learnt and taught. 

Completing the teaching of such a textbook 

as stipulated by the syllabus is a point of 

debatable nature among educationists, cur-

ricula designers, and teachers alike. What 

is so urgent regarding this problem is how 

it can be of effect on the learners since they 

are to move to the third secondary grade 

which is known as the secondary school 

leaving grade on which such learners’ uni-

versity education depends. Therefore, the 

concern of this study is to find out such rea-

sons in order to reach at possible suggested 

possible solutions to this problem. 

Statement of the Problem 

It has been noted that the teachers of 

English do not fully complete the crescent 

course/ textbooks. This common problem 

comes as a result of many reasons. The 

most effective reasons are the educational 

ones. It is worth pointing that both teachers 

and students are, among other things, the 

most powerful factors that cause the failure 

of completing any course/ textbook on 

time. 

Research Questions 

The research puts the following questions: 

- What are the reasons that make the teach-

ers of English for the 2nd secondary grade 
ISSN 1658-6905 E-mail: quiadhy@gmail.com 
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