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 :المقدمة

يىزايدددددد دور وكيولوجيدددددا املعلومدددددات ت صدددددياقة ا ابدددددر وومدددددكي  املسدددددى     وبيدددددا   ىمددددد  مى دددددور   
وخاصددة ت الددال الرتبددوي  ا مددر  أساسددياً ت  ددال  دداات ا يدداة  وأصدد  ه هددلت الىكيولوجيددا مى ل دداً 

 الى ييدداتعلددا اسددى دام  الددلي جعل ددا أمددراً أساسددياً ت ميدد  الددي م الىعليميددة وت اىلدد  أرجددا  العددام
ت و ددوير وربدددين ا   مددة الىعليميددة  وو ددوير أسدداليو الىعلدديم وصددواً  اجلديدددة لىكيولوجيددا املعلومددات

 إىل إكساب ال ل ة املعرفة وامل ارات اليت حيىاجوهنا ت عصر ثورة املعلومات.

والى ددورات وصرصددوا علددا  ف ددد ربددرع العددام بنسددرت مددن مي مددات ودول وأفددراد   ددراً  ددلت الى دد ات     
وااسدىاادة مي دا صيدن يوجدب ال يدان العداملق ت ال درن   ات الى ييدة والددخول ت عامل دا مواك ة هلا الى د

ا ددادي والعمددرين خ ابددب إىل ماسسددات الىعلدديم  بفددرورة ااسددىاادة مددن الى ييددات ا دي ددة ود  ددا ت 
الىعلديم دور ريدادي فيمدا يىعلدأل با خدل باملزايدا الىعليم وياكد ال يان علا أ دب بدو أن يكدون ملاسسدات 

 م(.2007  واإلمكا ات اليت وىي  ا وكيولوجيا املعلومات وااوصاات. )العريمق

وقدددد بددددأت العديدددد مدددن ال  اعدددات الىعليميدددة صدددول العدددام بال  دددن عدددن مددددى إمكا يدددة وو يددد      
  بددد  كدددنداة بديلدددة عدددن الكىددداب ا ج دددزة اللوصيدددة ت الىعلددديم  لددديع كوسددديلة مسددداعدة للدددىعلم ف سدددو
 املدرسق وأداة مركزية إلدارة عملييت الىعليم والىعلم بني املعلم وال الو. 

%( مدددن املددددارس وو ددد  ا ج دددزة اللوصيدددة بنسدددلوب 6: بري ا يدددا صيدددن إن )ارباتومدددن ولددد  ا ددد     
عددده %( مدددن املددددارس وسدددى دم ولددد  ا ج دددزة   وت كولوم يدددا وز 69(  و)1:1ج ددداز لكددد   الدددو )

( ج دداز لددوصق للمدددارس العامددة  ووايال ددد  اددلت ممددروع )ج دداز لكدد   الددو( 335600ا كومددة )
اسددى دل فيددب ا  ي ددة املدرسددية بددا ج زة اللوصيددة  أمددا ت ا يددد بدددأت باسددى دام ا ج ددزة اللوصيددة عددام 

 م  وسبيددزت باسددى دام ا ج ددزة رخيصددة الدد من  وكددلل  ت الصددني ف ددد  اددلت ممددروع الى  يددة2012
الكاملدددة ملمدددروع الىعلددديم الرقمدددق لىزويدددد املددددارس بدددا ج زة الرقميدددة  وقامددده صكومدددات املددددن املىعدددددة 
بمددرا  ا ج ددزة اللوصيددة وووزيع ددا علددا املدددارس  وقامدده كوريددا اجليوبيددة بددحمصالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  
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هت دراسددية م  وهددلا جددز  مددن بر ددامت أوسدد  يىفددمن فصددواً علددا اا رت دده وميددا2015الكىدداب عددام 
و دددم عددارب السددد ابة اإللكرتو يددة  أمدددا اليابددان ف دددد  اددلت ممدددروع مدددارس املسدددى    إلدخددال ا ج دددزة 
اللوصيدة جلميدد  ال ددالب ت الىعلدديم العددام  وكددلل  ا ددال باليسدد ة لسددي افورة الدديت  اددلت ممددروع ربديددد 

رس بدددددنك ر مدددددن (  وزودت املدددددداSSOEمعددددداي  بيغدددددة ومددددد ي  وكيولوجيدددددا املعلومدددددات وااوصددددداات )
وركيددددا قامدددده وزارة الىعلدددديم بددددحم ال  ممددددروع ( مدرسددددة  وت 350( ج ددددازاً  ك ددددر مددددن )120,000)

الادداو   وهددو ع ددارة عددن خ ددة للى لددو علددا الااددوة الرقميددة ت الىعلدديم خددالل  ددع سدديوات بددد اً مددن 
م العدام  وقدد م  وذل  بحمدخال ا ج زة اللوصية ت ميد  مراصد  الىعلدي2014م إىل العام 2010العام 

( فصدددددددالً دراسدددددددياً بنصددددددددث و ييدددددددات املعلومدددددددات 570000( مدرسدددددددة و)42000قامددددددده بىا يدددددددز )
 م(  2015وااوصاات وربويل ا إىل فصول ذكية. )املزروعق  

وقد ووج ه ول  الدول اسى دال ا  ي ة املدرسية بدا ج زة اللوصيدة ت مدارسد ا  ىيادة ملدا أث ىده    
اسدددى دام ا ج دددزة اليوعيددة وفاعليى دددا ت الىعلدديم مدددن ج دددة  كمددا أ دددارت لدددلل  الدراسددات مدددن فوا ددد 

(  وا برار الص ية Valstad, 2011( )Brianne, 2012( )Huber, 2012دراسات )
لل  ي ددة املدرسددية علددا ال ددالب  واتثددار ااقىصددادية الياذبددة عددن إوددال  الكىددو املدرسددية مددن  اصيددة 

م(  ودراسدددة ) ددد ياوي  وأبدددو عا دددور  2011ابدددلة ال دددال   أخدددرى  كمدددا أ دددارت لدددلل  دراسدددة )ف
 م(.2013

ول د أجريه عدد من احملاوات ت اململكة العربية السعودية  د  املمدكلة ااقىصدادية والصد ية إا    
فحمهندا م وىوصد   لدول جلريدة للممدكلة  كمدا  –وإن صله جا و من املمكلة  –أن ول  احملاوات 

ا مدر الدلي  رس ا اصة ت إدخال ا ج زة اللوصية م يكن بالمك  امل لدوب أن حماوات بعض املدا
يسىوجو و ين بر امت وممروع و ين إلصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية ت مدارس اململكة 

 العاملية.اربات ت بو  ا 

مما حيىم علدا الي دام الىعليمدق باململكدة العربيدة السدعودية ااسدىعداد للى دول الرقمدق  ووعزيدز الىعلديم    
وت  –والددىعلم باسددى دام الىكيولوجيددا مددن خددالل اسددى مار  ىددا ت و  ي ددات املسددى دثات الىكيولوجيددة 

اوياية و ددوير الىعلدديم جبميدد  عياصددرها ت العمليددة الىعليميددة  كمددا واكددد اسددرت -م دددمى ا ا ج ددزة اللوصيددة
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العدام ت اململكدة العربيددة السدعودية علدا صاجددة املىعلمدني واملعلمدني لالسددىعداد اسدى دام املسددى دثات 
الىكيولوجيددة بااعليددة  وذلددد  لرفدد  مسددىوى الى صدددي  العلمددق  ووعزيددز ااذباهدددات ا دي ددة ت الىعلددديم. 

 م(.2018)وزارة الىعليم  

 مشكلة الدراسة:

ج ود وزارة الىعليم ت اسدى مار املسدى دثات الىكيولوجيدة ت الىعلديم  كحمدخدال الىكيولوجيدا ل د وواله 
ت عمليددة الىعلدديم املىم لددة ت ا اسددو اتا وو  ي اوددب  ومددن ن اسددى دام اإل رت دده ت الىعلدديم كددالىعليم 

ب اإللكدرتوين إىل جا دو اإللكرتوين  وااذبات إىل الىعلم املدمت ووعزيز احملىوى الرقمق كاسى دام الكىدا
 الكىاب امل  وع.

وعلددا الددرقم مددن ولدد  اجل ددود إا أن هيدداع ممددكالت وربويددة ووعليميددة واقىصددادية وصدد ية مازالدده     
حباجددة إىل صلددول  كممددكلة ا دددر اليدداوت مددن إوددال  الكىددو املدرسددية كدد  عددام  فددحمن اململكددة العربيددة 

ليار لاير بس و الدى ل  مدن الكىدو املدرسدية هنايدة كد  عدام السعودية مم لة بوزارة الىعليم هتدر سيوياً م
 م(. 2014دراسق )ال لوي  

صد ية سدل ية علدا صد ة ال ال دات  اذبدة  اً  يداع ثثدار فييىت عن الكىدو املدرسدية مدن هددر وكما       
د ما عن وزن ا  ي ة املدرسية احململة بالكىو الدراسية  واليت ربمل ا ال ال ات ك  يوم دراسق  وقد ور 

م؛ ابىسدام ا الددي 1997ياكد ذلد  ت الدراسدات الديت وياولده ا  ي دة املدرسدية كدراسدة )العالمدات 
م؛ فابدددددددلة 2010م؛ ثمدددددددال الدددددددزع  وعدددددددودة 2003م؛ ليلدددددددا ع دددددددد الدددددددر ن 1999ومدددددددوزة ا يدددددددال 

م( صيددن ووصددله  ىددا ت ولدد  2013م؛  دد ياوي وأبوعا ددور 2012م؛ ثا  ال  ددو 2011ال ددال  
أن هيددداع ثثدددار صددد ية سدددل ية علدددا ودددوازن ال ال دددات وعلدددا اجل ددداز ا ركدددق بسددد و وزن  الدراسدددات إىل

ا  ي ددددة املدرسددددية  كاا زاقددددات ال فددددروفية  وصدددددوث ومددددوهات ت العمددددود الا ددددري واخددددىالل الىددددوازن 
% 5ا ركدق لل ال دات  كمددا ووصدله ولد  الدراسددات إىل أ دب بدو أن يكددون وزن ا  ي دة ا يىادداوز 

ومن ووصيات بعض هلت الدراسات اسى دام ا ج زة اإللكرتو ية بدديالً عدن الكىدو    ةمن وزن ال ال
 الورقية.
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و ددد  ممدددكلة ا ددددر اليددداوت عدددن إودددال  الكىدددو املدرسدددية  وممدددكلة اتثدددار السدددل ية علدددا صددد ة     
اللوصيدة ال ال ات الياذبة عن    ا  ي ة املدرسية ذات الوزن الزا د  في ن حباجة إىل إصالل ا ج زة 

حمدد  ا  ي ددة املدرسدددية والكىدداب املدرسدددق  وذلدد   ن ا ج دددزة اللوصيددة أقددد  وكلاددة وأخددد  وز دداً  وملدددا 
وىمىدددد  بددددب ا ج ددددزة اللوصيددددة مددددن خصددددا   ومميددددزات ذبعدددد  الي ددددام الىعليمددددق يواكددددو ال ددددورة العلميددددة 

 والىكيولوجية  وذبع  العملية الىعليمية أك ر فاعلية وذات جودة عالية.

م( دراسددة صددول مى ل ددات اسددى دال ا  ي ددة املدرسددية بددا ج زة 2014أجددرت هياددا  ال لددوي ) وقددد    
اللوصيدددة مدددن خدددالل اسى صدددا  ثرا  معلمدددات املرصلدددة ال ا ويدددة دبدييدددة الريددداض  وووصدددله إىل عددددد مدددن 

رجعيددة املى ل ددات املعرفيددة والى ييددة وااقىصددادية واإلداريددة وااجىماعيددة  وهددلت املى ل ددات وعددد أساسدداً وم
 عيد ازباذ قرار اسى دال ا  ي ة املدرسية با ج زة اللوصية باململكة العربية السعودية.

وقدددد اوفددد  مدددن خدددالل املى ل دددات ااجىماعيدددة بدددرورة ا خدددل بدددرأي ميددد  اجل دددات ذات العالقدددة     
 بالعملية الرتبوية  ممن  م دور ت وعزيز الىوجب حنو أي مسى دث علا العملية الىعليمة. 

وإن الىوجددب حنددو إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية  يعددد ربددواً ك دد اً ت الىعلدديم لددب ثثددار    
اقىصدددادية ووعليميدددة ت جوا دددو مىعدددددة ت صدددال وع دددرت أو فمدددلب  وإن ذلددد  يددددفعيا إىل الىوجدددب خب دددا 

الل عدددم ذباهدد  أي ثابىددب ورصدديية حنددو هددلا الى ددول رقددم اليااصددات العامليددة ت و  ي ددب وذلدد  مددن خدد
 رأي أو ج ة ماثرة ت م   هلت الى وات.

ويعدددد أوليدددا  أمدددور ال دددالب وال ال دددات مدددن الاغدددات امل مدددة الددديت ا ي مددد  رأي دددا ت قفدددية إصدددالل    
ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية كددوهنم ا ك ددر قربدداً مددن ال الددو ومعرفددة باصىياجاوددب واإلصسدداس 

مددن   ددرة مى اييددة ت اسددى دام ا ج ددزة اللوصيددة با يدداة بمددك  عددام ففددالً عددن  دبعا اوددب وملددا للماىمدد 
 الىعليم.

رأت ال اص دددات بدددرورة عمددد  حبدددن يسدددىالون مدددن خاللدددب رأي أوليدددا  أمدددور  وتأسيســـاً علـــب مـــا ســـب 
ال ددالب وال ال ددات حنددو إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية مددن خددالل معرفددة اابابيددات 
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ليكون هلا الى ول م ين علا أساس قوي ورصني  يىوافأل م  ما جا  من  ىا ت  ت واملعوقات والسل يا
للدراسات الساب ة من برورة إباد ص   برار ا  ي دة املدرسدية مدن خدالل إصدالل ا ج دزة اللوصيدة  

ملى دد ات ودبددا يىوافددأل مدد  الىوجددب العدداملق حنددو إدخددال املسددى دثات الىكيولوجيددة ت الىعلدديم دبددا يواكددو ا
 املعاصرة واقىصاديات املعرفة  وما أث ىىب الىاارب الياج ة ت الدول ال ربية.

يىفد  أن ممدكلة الدراسدة قدد و لدورت بداتل: إصدالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة  ومما سـب  كرـر 
 املدرسية من وج ة   ر أوليا  ا مور دبديية الرياض. 

 أسئلة الدراسة: -4-9

 ل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية من وج ة   ر أوليا  ا مور دبديية الرياض؟ما واق  إصال-1

ما اتثار املرتو دة علدا إصدالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة املدرسدية مدن وج دة   در أوليدا  ا مدور  -2
 دبديية الرياض؟

  ددر أوليددا  ا مددور دبدييددة مددا معوقددات إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية مددن وج ددة  -3
 الرياض؟

إصددالل ا ج ددزة  بددني اسددىاابات أفددراد عيديددة الددراسددة حنددو هدد  ووجددد فددرو  ذات دالددة إصصددا ية -4
ات الددراسدة وهدق )اجلديع د املسدىوى الىعليمدق لدوا  اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية وُعدزى اخدىال  مى د د
 . عدد ا بيا ( -ا مرد مرصلة وعليم ا بيا  

 أهداف الدراسة: -1 – 4

واقددد  إصدددالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  ا  ي ددة املدرسدددية مدددن وج دددة   دددر أوليدددا  ا مدددور ومدد ي   -1
 دبديية الرياض.

اتثدددار املرتو دددة علدددا إصدددالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسدددية مدددن وج دددة   دددر اسى صدددا   -2
 أوليا  ا مور دبديية الرياض.
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ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية مددن وج ددة   ددر أوليددا  الكمدد  عددن معوقددات إصددالل  -3
 ا مور دبديية الرياض.

معرفددة مددا إذا كا دده هيدداع فددرو  ذات دالددة إصصددا ية بددني اسددىاابات أفددراد عيديددة الددراسددة حنددو  -4
ات الددراسدة وهدق )إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية  د   دوع وا ا مدروُعزى اخىال  مى د د

مرصلدددة - دددوع وعلددديم ا بيدددا  -عددددد ا بيدددا  -مسدددىوى الددددخ  ل سدددرة  -املسدددىوى الىعليمدددق لدددوا ا مدددر
 .(الىعليم ل بيا 

 
 أهمية الدراسة: -4-5

 أواًل: األهمية النظرية:

وسدداعد الدراسددة ا اليددة علددا و ددين ذبددارب عامليددة كددان  ددا السدد أل ت و ددوير الىعلدديم وااسددىاادة  -1
باململكدددة العربيدددة السدددعودية وخاصدددة فيمدددا اددد  إصدددالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  مي دددا ت و دددوير الىعلددديم 

 ا  ي ة املدرسية.
قددد وياولدده دراسددة ثرا  أوليددا  ا مددور  –ت صدددود علددم ال اص ددات  –ا ووجددد دراسددات عربيددة  -2

 ت إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية  مما يزيد من أمهية الدراسة ا الية.
الدراسدددددة ا اليدددددة مددددد  الي ريدددددات ا دي دددددة والددددديت وددددددعوا إىل اسدددددى دام مسدددددى دثات وىما دددددا  -3

 الىكيولوجيا ووعزز من أمهية اسى دال ا  ي ة املدرسية با ج زة اللوصية.
ربددد الدراسدددة ا اليدددة مددن معوقدددات وو يددد  ا ج ددزة اللوصيدددة ت الىعلددديم وإصال ددا حمددد  ا  ي دددة  -4

 أوليا  ا مور بعني ااعى ار.املدرسية وذل  من خالل أخل ثرا  
 ثانياً: األهمية التطبيقية:

معرفدددة ثرا  أوليدددا  ا مدددور ت إصدددالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسدددية يسددداعد مى دددلي  -1
 ال رار الرتبوي ت اململكة العربية السعودية من ويايل عملية اإلصالل بيااح.
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امل صصددة ل  اعددة الكىددو وووزيع ددا وو ويرهددا وسدد م  ىددا ت الدراسددة ا اليددة ت خاددض امليزا يددة  -2
 وربدي  ا.

يسىايد من هلت الدراسة ال اص ني وامل ىمني بلات الال من خالل فى  الال أمام م لدراسة  -3
 ذبارب عاملية ت و وير الىعلم وخاصة ما يىعلأل با ج زة اللوصية.

 حدود الدراسة: -4-6

 ميكن ربديد هلت الدراسة با دود اتوية:

و ىصدر الدراسدة علدا اسدىاال  ثرا  أوليدا  أمدور ال دالب وال ال دات ت  الموضـوعية: الحدود .1
 إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية.

 هد. 1439/1440العام الدراسق   هلت الدراسة خالل مت إجرا الحدود الزمنية: .2
 مديية الرياض. الحدود المكانية: .3

 مصطلحات الدراسة:-4-7

 : (Tablet)الجهاز اللوحي 

هددو صاسددوب مىعدددد ا قددراض يددوفر خاصددية الكىابددة علددا الما ددة ب لددم خدداص بددب أو بى ييددة اللمددع  
ومي   ا الة الوس ية بني ا واسيو احملمولة وا واو  ا لوية اللكية  إذ يزيد صام  ا ة اجل از علا 

ا يددوفر كدد  ا دددمات ممدد  ا ددة ا دداو  الددلكق  ويىمىدد  اجل دداز بصدد ر ا اددم ممددا يسددم  بي لددب بسدد ولة 
 (PCmag،  (2014  اليت ذبع  املسى دم مىصال دا ما باإل رت ه والى  ي ات املىيوعة.

 تعريف الجهاز اللوحي إجرائياً:

اجل داز اللدوصق إجرا يداً بن دب ع ددارة عدن ج داز كم يدوور حممدول ولكدن حبادم أقدد  ووزن  اتوعدر  ال اص د
أخددد  وعمدددر أ دددول لل  اريدددة وأيفددداً هدددو ع دددارة عدددن  ا دددة وعمددد  بددداللمع وأصيا ددداً يكدددون مع دددا قلدددم 
اسى دامب ت إجناز ا عمال امل ىلاة. ووىكون ا ج زة اللوصية من  اع املكو دات الديت يىكدون مي دا 
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وددوب فيوجددد عددا معددا  وذاكددرة وكددارت  ا ددة وكددارت صددوت وأهددم جددز  عددا هددو الما ددة الدديت الددالب 
أصددد  ه بدددديالً عدددن لوصدددة املاددداوي  والادددنرة وأصددد  ه هدددق واج دددة املسدددى دم ا ساسدددية. وميكدددن مدددن 
خالل اجل از اللوصق ربمي  الى  ي ات الىعليمية  والكىو اإللكرتو يدة والارب يدات الىعليميدة والرتفي يدة  

 والولوج إىل   كة اإل رت ه  وو  ي ات الىواص  ااجىماعق  والوصول إىل مصادر املعلومات. 

 مت و  يأل مي ت ال  ن الوصاق املس ق.منهج البحث:  4-8

 :اإلطار النظري والدراسات-9

 اإلطار النظري: 9-4

 النظريات المفسرة لمشكلة البحث: 9-4-4

 البنائية المعرفية: النظرية-9-4-4-4

الي رية ال يا ية املعرفية بن ب ميكن للمىعلمني أن ياسروا املعلومات من سيا  خارباهتم ف د،  ومدا وارتض 
ي ومددون بىاسدد ت هددو واسدد  فددردي  فدداملىعلمون ياسددرون الرسددا   الىعليميددة مددن سدديا  خددارباهتم ا اصددة  

  2003  وزيىددددون  وي ومددددون ب يددددا  املعددددهت وفً ددددا  اجدددداهتم وخلايدددداهتم املعرفيددددة  واهىمامدددداهتم  )زيىددددون
وبددالي ر إىل خصددا   الىعلدديم والددىعلم ال يددا ق يىفدد  مدددى اواددا  ا ج ددزة اللوصيددة مدد  هددلت   (82ص

فدددحمصالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة  دبيدددات الي ريدددة ال يا يدددة املعرفيدددة امل دددادل الددديت وردت ت بعدددض أ
 املعرفية وكون أساًسا   ريًا  لا اإلصالل.املدرسية ي وم علا خلاية بيا ية  وأن الي رية ال يا ية 

 الترريب الهرمي للذاررة: نظرية-9-4-4-9

  وي صدد بدب ذلد  الدىعلم الدلي Meaning Iearning واكد هلت الي رية علا الىعلم ال ا م علا املعهت
حيددددث  ىيادددة لدددددخول معلومدددات جديدددددة إىل املدددق  ددددا صدددلة دبعلومددددات سددداب ة اىز ددددب بال ييدددة املعرفيددددة 

Cognitive Structure  عيدد الادرد دبعدهت أن املعلومدات اجلديددة وكدون مدن  وعيدة املعلومدات املوجدودة
 (.108م  ص2001 اس ا أو مماثلة  ا. )ف مق وع د الص ور  
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ومن هيا ميكن وو ي  ا ج زة اللوصيدة ت الىعلديم بيداً  علدا أسداس مدا ورد ت الي ريدة الرتكيدو ا رمدق 
ا ج ددزة اللوصيدة وددوفر بيغدة وعليميددة وسدم  للمددىعلم بالىااعد  املى ددادل مد  حمىوياهتددا  للدلاكرة  صيدن أن 

فيسدددى ي  املدددىعلم الى ددداور مددد  اجل ددداز والىي ددد  بدددني ا جدددزا  امل ىلادددة مدددن الارب دددامت لي ىدددار مدددن ال ددددا   
رات املىاصددة ت موقدد  الددىعلم مددا يياسددو قدراوددب واسددىعداداوب  وهددلا يسدداعد ملددىعلم علددا اكىسدداب م ددا

 .وخاربات مىعددة

 (:H.Gardnerالذراءات المتعددة )لجاردنر  نظرية-9-4-4-9

جا ت   رية اللكا ات املىعدددة اسدىاابة ملراعداة الادرو  الارديدة وال ددرات وأتداط الدىعلم امل ىلادة بدني 
دام املىعلمني  كما أهنا دعوة و دا  واب  وبصوت عال للمعلمني إىل ويويد  وسدا ل م الىعليميدة واسدى 

ووى ددث هدلت الي ريدة   أساليو عرض اىلاة  تاط وعليمية اىلاة  وأن يدوفروا مدواد وعلدم و مدا ات
عن أبعاد مىعددة ت الدلكا   ووركدز علدا صد  املمدكالت واإل ىداج امل ددع علدا اعى دار أن الدلكا  ميكدن 

الدلكا  وراثدق  أن يى ول إىل  ك  من أ كال صد  املمدكالت أو اإل ىداج  وا وروكدز هدلت علدا كدون
 (.67م  ص2004أو هو و ور بيغق. )عاا ة وا ز دار  

إن الدعوة إىل إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية و وم علا   رية الدلكا ات املىعدددة        
صين إن ا ج زة اللوصية وُىي  الىيدوع ت احملىدوى  والوسدا ،  وال در  الىعليميدة والىعلميدة الديت وياسدو 

يًدا ميكدن ااعىمداد عليدب ويوع واخىال  اللكا ات لدى املىعلمني  وللل  وعدد ولد  الي ريدة أساًسدا   ر 
 ت و ين إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية.

 الحداثة: نظرية-9-4-4-1

هددلت الي ريددة ب عدددها الالسدداق و ددوم علددا عدددة افرتابددات أمه ددا: بددنن ا صددول املعددرت وااجنددازات      
هددق املعرفدة العلميددة ال ا مدة علددا الىكيولوجيدة مايددة لل مددر ت ميد  بيغددات العدام  وأن املعرفددة ا  ي يدة 

م  2008)ا داج   .املالص ة وااسىدال والىاريو وا  ال هيا لل دس واللاوية للى  أل مدن املعرفدة
 (.65ص
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بددددنن اسددددى دام ا ج ددددزة اللوصيددددة ت الىعلدددديم لددددب  (Brianne,2012)وهددددلا مددددا أث ىىددددب دراسددددة برايددددان     
إبابيدددات مىعددددددة ويسدددداعد بمدددك  فعددددال علددددا و دددوير العمليددددة الىعليميددددة وحي دددأل ك دددد  مددددن ا هدددددا  

 الرتبوية  ا مر اللي يادي إىل املزيد من الى صي  املعرت وا داثة والى وير.

هددلا الى ددوير والى دددين ت إصددالل ا ج ددزة  إىلحيىدداج   ددام الىعلدديم ت اململكددة العربيددة السددعودية و     
اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسدددية  خاصدددة وأن هيددداع زبلددد  ت الى ييدددات وامل دددارات الددديت و ددددم ا امليددداهت 

كمددا أن  م(2009واملدرسددة عددن ولدد  السددا دة ت الدددول املى دمددة كمددا أث ىدده ذلدد  دراسددة المدد ري )
زة اللوصيددة وهددق مسددايرة و ددورات العصددر  ف ددق   ريددة ا داثددة واكددد علددا أصددد أهددم خصددا   ا ج دد

وعكددع املى دد ات الدديت سبيددز هددلا العصددر والى ددورات املعلوماويددة والىكيولوجيددة املىالص ددة  لددلا يىفدد  أن 
 الدراسة ا الية ذبع  من   رية ا داثة أساساً  ا ت رب يأل أهداف ا.

 البنائية الوظيفية: النظرية-9-4-4-5

وىصدددددور الي دددددام ااجىمددددداعق علدددددا أ دددددب بيدددددا  يىدددددنل  مدددددن  موعدددددة مدددددن ا دوار  الي ريدددددة الو يايدددددة     
ااجىماعيددة املرتاب ددة الدديت ويددى م مدد  بعفدد ا الدد عض لىسدد م ت رب يددأل هددد  معددني؛ ومددن هددلا املي لددأل 
يكددون   ددام الرتبيددة والىعلدديم   امدداً و سدد اً مددن ا سددا  الىمدد  وهددلا الي ددام ميددارس و ا اددب ولددب أثددرت ت 

كمددا أ ددب يىددنثر بددالىم   خاصددة دبددا وىسددم بددب الىمعددات العصددرية مددن ا اادداري معددرت  وو ددور  الىمدد    
ك دددد  ت الىكيولوجيددددا  ممددددا يى لددددو ذلدددد  الى يدددد  والى ددددوير ت الي ددددام الىعليمددددق دبددددا يىياسددددو ويواكددددو 

عيدددددة الى دددددورات امل ىلادددددة ت ا   مدددددة ااجىماعيدددددة ا خدددددرى سدددددوا  ااقىصدددددادية والىكيولوجيدددددة وااجىما
 والسياسية وق ها.

للا ميكن ال ول أن امل ادل والالساة اليت و دوم علي دا الي ريدة ال يا يدة الو يايدة وعدد أساسداً ومي ل داً     
لاكددددرة اسددددى دال ا  ي ددددة املدرسددددية الدددديت أصدددد  ه ا وواكددددو الى دددد ات ا اصددددلة ت الىمدددد  وا رب ددددأل 

 دا ا بددا ج زة اللوصيددة الدديت وي لددأل مددن املسددى دثات الىكامدد  بددني ا دوار ااجىماعيددة امل ىلاددة  واسددى
الىكيولوجية اليت و دوم بددورها ت و دوير الي دام الىعليمدق ت مددارس اململكدة العربيدة السدعودية دبدا حي دأل 
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ااوسدددا  ت ا دوار ااجىماعيدددة داخددد  الي دددام الىعليمدددق وبدددني ميددد  ا  دددرا  املعييدددة  ومدددن ن رب يدددأل 
 ب ية ا تاط الىمعية ا خرى. الىكام  وااوسا  م 

 نظرية التعلم االجتماعي: 9-4-4-6

واكد   رية الىعلم ااجىمداعق علدا الىااعد  ا ىمدق املى دادل املسدىمر للسدلوع  واملعرفدة  والىدنث ات     
 ال يغيددددة )ا ىميددددة الى ادليددددة(  وعلددددا أن السددددلوع اإل سدددداين وحمدداوددددب الم صددددية وال يغيددددة ومددددك    امدددداً 

كمدددا وي دددوي حمدددددات السدددلوع علدددا الىدددنث ات املع ددددة الددديت  مدددن الىدددنث ات املى ادلدددة واملىااعلدددة  مىمدددابكاً 
ربدددث ق دد  قيددام السددلوع وومددم : )املى دد ات الاسدديولوجية  والعا ايددة  وا صددداث املعرفيددة( والىددنث ات الدديت 

م  1991أو الداخليددددة. )إجنلددددز   ولددددق السددددلوع ووىم دددد  ت أ ددددكال الىعزيددددز والىدددددعيم أو الع دددداب ا ارجيددددة
ويالصددأ أن ا سددع الدديت و ددوم علي ددا   ريددة الددىعلم ااجىمدداعق وو  ي اهتددا الرتبويددة وي  ددأل   (373ص

بمك  ك   علا اسى دام ا ج دزة اللوصيدة ت الىددريع وذلد  ملدا وىمىد  بدب هدلت ا ج دزة مدن مميدزات 
مالص اهتدددا وحماكاهتدددا ممدددا يكسددد  م املعرفدددة وسدددلوكيات ودددوفر اليمددداذج امل ىلادددة ليدددىمكن املىعلمدددني مدددن 

جديدددة ووزيددد مددن ا دداربة امل ا ددرة لدددي م  إبددافة إىل أن ا ج ددزة اللوصيددة وددوفر الىعزيددز املسددىمر واملىيددوع 
 .وهو امل دأ اليت و وم عليب   رية الىعلم ااجىماعق

 النظرية الترابطية: 9-4-4-7

ريدة وعلدم ت العصدر الرقمدق  بسد و ال ري دة الديت اسدى دمى ا لمدرح ل د اعىاربت الي ريدة الرتاب يدة      
 ونث  الىكيولوجيا علا معيمة الياس  وكياية وواصل م و ري ة وعلم م.

فالرتاب يددة هددق   ريددة و ددوم علددا فربددية أن املعرفددة موجددودة ت العددام وليسدده ت رأس الاددرد بمددك      
وزع هدق زبصصدات قا مدة صدول تدوذج الدرتاب،   هندا وعىدارب  رد  للا جند أن   رية اليماط واإلدراع امل

مددد ة مدددا. )اللدددة أن املعرفدددة وىواجدددد داخددد    دددم يدددىم الوصدددول إلي دددا مدددن خدددالل أفدددراد يمددداركون ت أ 
ومما س أل يى دني أمهيدة إصدالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة املدرسدية   ن وو يد   م( 2005الدولية  
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الىعلدديم والددىعلم رب ددأل ميدد  امل ددادل واافرتابددات الدديت و ددوم علي ددا الي ريددة ا ج ددزة اللوصيددة ت عمليددة 
 الرتاب ية.

 نظرية الحتمية التكنولوجية: 9-4-4-8

وعدددد الي ريدددة الىكيولوجيدددة لوسدددا   اإلعدددالم واملسدددى دثات الىكيولوجيدددة مدددن الي ريدددات ا دي دددة الددديت     
اىل  الىمعدات ورا دد هدلت الي ريدة هدو ال اصدن   رت عن دور وسا   اإلعالم و  يعة ونث ها علا 

)مار دددال ماكلوهدددان(  خاصدددة وحندددن  عددديد اتفدددا  الددديت ا صددددود  دددا والددديت افىى ددده أمدددام ااوصدددال 
 .ال مري واليمو والى ور  ىياة ويامق  اهرل املعلوماوية وثورة وسا   ااوصال

و  ريدة ا ىميددة الىكيولوجيدة ودداربر وو يد  ا ج ددزة اللوصيدة ت العمليددة الىعليميدة كوسدديلة وكيولوجيددة     
يسدددى دم ا أفدددراد الىمددد  دبدددا فدددي م ال دددالب وال ال دددات  فدددا وىل اسدددى مار ولددد  ا ج دددزة ت الىعلددديم 

مور صال ا وكون وودريو وإعداد املسى دمني  ا من معلمني ومعلمات و الب و ال ات وأوليا  ا 
ولىاس  الااوة الىكيولوجيدة بدني املعلدم وال الدو   املدرسة ت معزل عن الى ور الىكيولوجق للماىم 
 من ج ة وبني املدرسة والىم  من ج ة أخرى.

 األجهزة اللوحية:-9-4-9

 أهمية توظيف األجهزة اللوحية في التعليم:-9-4-9-4

بالعديددد مددن الاوا ددد الدديت ويددىت مددن وو يدد  املسددى دثات ت الىعلدديم والدديت وزخددر ا دبيددات الرتبويددة      
م؛ 2005وي  دددددددأل علدددددددا وو يددددددد  ا ج دددددددزة اللوصيدددددددة ت الىعلددددددديم  ومدددددددن هدددددددلت الدراسدددددددات )زيىدددددددون 

م؛ 2008م؛ خدبددددددة ال امدددددددي 2007م؛ عىمددددددان وأمدددددداين عددددددوض 2007م؛ بسدددددديوين 2006سددددددام 
 .م(2014الماي  م؛ 2014م؛ هويدا ا سيين 2012م؛ عزت 2011سليم 

 :وىم   ت اتلوهق  
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ووفر بيغة وااعلية وماركية بني املعلم واملىعلم  وبني املىعلم وزمال ب  وبلل  رُب أل م دأ املمداركة  -1
 والىعاون ب ض الي ر عن الى اعد اجل رات.

ار ووفر ا رية الديياميكية أي إع ا  املزيد مدن ا ريدة لعمليدة الدىعلم كدق ودىم داخد  وخدارج أسدو  -2
 املاسسات الىعليمية  أي املرو ة ت الزمان واملكان.

س ولة عملية الىي   با ج زة اللوصية  ادة وزهندا وصد ر صام دا  وبدمان عددم صددوث أثدار  -3
 سل ية علا ص ة املىعلمني كما ت ا  ي ة املدرسية الى ليدية.

 ىيوعة أما املىعلم.إثرا  املواق  الىعليمية بالعديد من ال دا   وا اربات الىعليمية امل -4
و لددددي  ا ددددواجز ال  افيددددة بددددني املىعلمددددني واملعلمددددني باسددددى دام  دددد كات وو  ي ددددات الىواصدددد   -5

 امل ىلاة. ووع ق صرية ت الىواص  بني املىعلمني واملعلمني.
 و لي  الااوة الرقمية بني أوساط املعلمني واملىعلمني والىم . -6
  أ مد ة وعليميدة وأسداليو اىلادة  أي يُعدزز الدىعلم إن وو ي  ا ج زة اللوصية ت الىعلديم يُىدي -7

 املدمت.
سدددد ولة الوصددددول إىل مصددددادر املعلومددددات ومصددددادر الددددىعلم  وسدددد ولة ال  ددددن عددددن معلومددددات   -8

حمدددددة  وودددوفر خاصدددية وددددوين املالص دددات وإبدددافة صوا دددق ووعلي دددات. وإمكا يدددة ا صدددول علدددا 
 املعلومات من عدة مصادر حملية وعاملية.

 قات توظيف األجهزة اللوحية في التعليم:معو -9-4-9-9

علددا الددرقم مددن اإلبابيددات الدديت ووفرهددا ا ج ددزة اللوصيددة ت الىعلدديم إا أن هيدداع بعددض املعوقددات      
والصعوبات اليت وواجب اسى دام ا أو وو يا دا ت الىعلديم  والديت أ دارت  دا بعدض الدراسدات كدراسدة 

(Brianne,2012; Huber,2012)أهم ول  املعوقات ما ينل:   ولع  من 

يلدددزم املىعلمدددني أن يىعلمدددوا كيايدددة الىعامددد  مددد  ا ج دددزة اللوصيدددة أوًا  ففدددالً عدددن أهندددم قال ددداً ا  .1
 ميلكون  اع ا اربة عن ول  ا ج زة.
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حمدوديددة عدددد املعلمددني واملعلمددات الددلين ميلكددون خدداربة ت الىعامدد  مدد  ا ج ددزة اللوصيددة. وهددم  .2
 ىعليم اإللكرتوين أو يسىعملون ول  ا ج زة بمك  ك  .ممن يعملون ت  ال ال

مددن حيدددد مكا ددة ولدد  ا ج ددزة ت السددو  هددم امل ييددني والىكيولوجيددا  اسدد ا وهددلا يددادي إىل  .3
     ت الدواف  الىعليمية واليت قال ا ما وفي  علا الرقم من وجود معرفة وكيولوجية ك  ة.

 علا عوام  و يية وليع عوام  وعليمية.قال اً يىم عرض احملىوى الىعليمق بيا    .4
قال ددا ا ياخددل وو يدد  مسددى دثات الىكيولوجيددا كددا ج زة اللوصيددة بعددني ااعى ددار عيددد العمدد   .5

 علا إباد صلول للممكالت الىعليمية والرتبوية.

وورى ال اص ات أ ب باإلمكان الى لو علا ول  املعوقات من خالل إعداد مى صصدني وربدويني ت     
الاربامت الىعليمية  وأن يُعد احملىوى الىعليمق ب ر  مياس ة دبا ي د  دافعيدة الدىعلم لددى ال ال دات   إعداد

إبددافة إىل ودددريو ال ال ددات واملعلمددات علددا صددد سددوا  علددا اسددى دام ا ج ددزة اللوصيددة  وا يكددون 
 زة اللوصية.ذل  كلب إا بنن وى هت وزارة الرتبية والىعليم ممروعاً و ويرياً اسى دام ا ج 

 المتطلبات الالزمة إلحالل األجهزة اللوحية محل الحقيبة المدرسية: -9-4-9-9

لىاسددد  الااددددوة الىكيولوجيددددة ت وو يدددد  ا ج ددددزة اللوصيدددة ت العلميددددة الىعليميددددة وللى لددددو علددددا      
الى ديات واملعوقات اليت ربول دون ااسى مار ا م د  لىو يد  ا ج دزة اللوصيدة ت العمليدة الىعليميدة  

 إلصالل. بو ق   إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة بمان ووف  املى ل ات الالزمة للل  ا

م( املى ل ددددات الالزمددددة إلصددددالل ا ج ددددزة اللوصيددددة ت العمليددددة 2015وقددددد صددددياه هياددددا  ال لددددوي)   
 الىعليمية حم  ا  ي ة املدرسية إىل  ع مى ل ات ر يسة وهق كالىاا:

أج ددزة  ووعيددة ال ال ددات بفددرورة احملاف ددة علددا مددا ت ع دددهتن مددن  :أواًل: مــن المتطلبــات المعرفيــة
رقابددة اللاويدة لدددى ال ال دات لى  يددأل ااسدى دام ا م دد  ل ج دزة اللوصيددة  ووددريو املعلمددات ال وويميدة

علدددا ا سددداليو الرتبويدددة والىعليميدددة املىواف دددة مددد  اسدددى دام ا ج دددزة اللوصيدددة ت الىعلددديم  وويميدددة معرفدددة 
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املعلمدة وال ال دة  ال ال ات بكياية اسى دام ا ج زة اللوصيدة ت الدىعل،م  إعدداد دليد  إر دادي لكد  مدن
 .لكياية اسى دام ا ج زة اللوصية ت العملية الىعليمية

: وبددد  بددرامت سبيدد  الوصدددول إىل مددواد  دد كة اإل رت ددده قدد  ا خالقيدددة  المتطلبـــات الفنيــةمــن ثانيــاً: 
 ال دددات وأن وكدددون ال ييدددة الى ىيدددة قدددادرة علدددا  ايدددة احملىدددوى الواخىيدددار ا ج دددزة اللوصيدددة الددديت وياسدددو 

مددددق  ووددددوف  الدددددعم الاددددين ل ج ددددزة اللوصيددددة وللم ىددددوى الرقمددددق ت املدددددارس  وهتيغددددة بييددددة ربىيددددة العل
 ارس.وكيولوجية ُوال م وو ي  ا ج زة اللوصية ت املد

وجود ومريعات وقوا ني ربمق ال يا دات ومعلومدات ااوصدال  وص دو   المتطلبات االدارية:من ثالثاً: 
ال مرية املى صصة اليت سبىلد  الكاايدات الالزمدة لىيايدل اسدى دال ا  ي دة امللكية الاكرية  وووف  ال وى 

املدرسدية بددا ج زة اللوصيدة  ووجددود وعداون بددني ال  اعدات ا كوميددة امل ىلادة املرو  ددة بى دد  ا دددمات 
 .املعلوماوية والىكيولوجية

 مر الوعق اإلبايب للىكيولوجيا ا دي ة لدى ال ال ات  مما حي دأل  المتطلبات االجتماعية: من رابعاً:
ااسددى مار ا م دد  للمسددى دثات الىكيولوجيددة  و مددر ث افددة اسددى دام ا ج ددزة اللوصيددة مددن ق دد  وزارة 

سدى دثات الىعليم بني أوليا  أمور ال ال ات  ووعزيز ااذباهات اإلبابيدة لددى الىمد  حندو اسدى دام امل
 جية ت الىعليم.الىكيولو 

و د  ا وافز املادية للمعلمات للمماركة ت وصميم الى  ي دات  المتطلبات االقتصادية:من خامساً: 
الىعليميددة املىواف ددة مدد  ا ج ددزة اللوصيددة  ووددوف  العدددد الكددات مددن ا ج ددزة اللوصيددة  حبيددن يكددون لكدد  

  .وصية ت إدارات الىعليم ال ة ج از خاص عا  واسى داث أقسام دعم فين ل ج زة الل

 الحقيبة المدرسية وآثارها السلبية:-9-4-9

ارو  دده ا  ي ددة املدرسددية باملدرسددة وأصدد  ه جددز  ا يىاددزأ مددن العمليددة الىعليميددة الىعلميددة داخدد      
املدرسدددة وخارج دددا  وأصددد  ه هدددق الوعدددا  والرفيدددأل الدددلي حيمددد  أقدددراض املدددىعلم ووراف دددب كلمدددا أراد أن 
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أن هيدداع الك دد  مددن السددل يات  ددا وخاصددة ولدد  املرو  ددة باتثددار الصدد ية  وفيمددا يددنل   ددني يددىعلم  إا 
 ما وم ا  ي ة املدرسية و وب  أثارها الص ية علا ال ال ات.

اآلثار السلبية علـب صـحة الطالبـات الناتجـة عـن حمـل الحقيبـة المدرسـية كات  -9-4-9-4
 الوزن الثقيل:

لرتبوية والص ية ما ي  ه وجود ثثار سل ية علا ص ة ال ال دات  اذبدة عدن ل د ورد ت ا دبيات ا     
م؛ ابىسدددددام ا الددددددي ومدددددوزة 1997 ددددد  ا  ي دددددة املدرسدددددية ذات الدددددوزن الزا دددددد  كدراسدددددة )العالمدددددات 

م؛ فابددددددلة ال ددددددال   2010م؛ ثمددددددال الددددددزع  وعددددددودة 2003م؛ ليلددددددا ع ددددددد الددددددر ن 1999ا يددددددال 
م(. وفيمددددا يلددددق  ددددورد بعددددض اتثددددار 2013ي وأبددددو عا ددددور م؛  دددد ياو 2012م؛ ثا  ال  ددددو 2011

 السل ية واليت وردت ت ول  ا دبيات:

أن  سدد ة ك دد ة مددن ال ال ددات يُعددا ني مددن ثام ت أمدداكن اىلاددة مددن اجلسددم كددالكى  وال  ددر  .1
 والرق ة.

صدوث و  ات ت مسىوى الكىاني أثيا     ا  ي دة  أي صددوث اخدىالل ت قدوام ال ال دات  .2
 ا   ل ن لل  ي ة املدرسية.أثي
 صدوث اخىالل ت الىوازن املى رع لل ال ات أثيا   ل ن لل  ي ة املدرسية. .3
ودداثر علددا اجل دداز العفددلق ا يكلددق وبالىدداا وددادي لضصددابة بدد ام العفددالت والعمددود الا ددري   .4

 كنسا  العمود الا ري والكى .
 إبعا  العمود الا ري ووي سب. .5
الا دددري كى ددددب العمددددود الا دددري  وهدددو ااحنيدددا  ا مدددامق للعمددددود صددددوث ومدددوت ت العمدددود  .6

 الا ري ت مي  ة الا رات الصدرية.
 ااحنيا  ا لاق للعمود الا ري  ويكون ت مي  ة الا رات العي ية أو مي  ة الا رات ال  يية. .7
 امليالن اجلا   للعمود الا ري وهو ما يُعر  باجلََي . .8
 ا  الصدري  وواثر علا و ا   الر ة.وُ يد صركة اجللع وصركة ال  .9
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 وس و إج اداً للعفالت  وواثر ونث اً سل ياً علا  ري ة املمق وووازن اجلسم.د  10

 الدراسات السابقة:9-9

 المحور األول: الدراسات التي تناولت الحقيبة المدرسية:

هدفه الدراسة إىل قيداس وزن ا  ي دة املدرسدية و سد ى ا إىل وزن  م(:9144دراسة فاضلة القالف )
اجلسدددم  وودددنث  وزن ا  ي دددة املدرسدددية علدددا اجل ددداز ا ركدددق وقدددد اسدددى دمه ال اص دددة املدددي ت املسددد ق 

ال ال ددات حيملددن ص ي ددة مدرسددية  ن ىا ا ددا: أومددن  الوصدداق  واسددى دمه ااسددى ا ة كددنداة للدراسددة 
ت وعربدد ن إىل الك دد  مددن ا بددرار الدديت وصدديو اجل دداز ا ركددق  وأوصدده  بددوزن عدداا قددد يكددون سدد  اً 

 .%( من وزن ال ال ة5الدراسة بنن يكون وزن ا  ي ة املدرسية ا يىااوز )

هدددفه الدراسددة إىل قيدداس  سدد ة وزن ا  ي ددة املدرسددية باليسدد ة لددوزن  م(:9149دراســة آالء القطــو )
العفددلية ا ركيددة وال  دد  اليدداجم عددن  دد  ا  ي ددة املدرسددية  وقددد ال الددو وربديددد العالقددة مددا بددني اتام 

: أن اسى دمه ال اص ة املي ت الوصاق املس ق  واسى دمه ااسى ا ة كنداة للدراسدة  ومدن  ىا ا دا
ك ددم  ومىوسدد،  سدد ة وزن ا  ي ددة باليسدد ة لددوزن ال الددو   5.267معددل وزن ا  ي ددة املدرسددية يسدداوي 

% أو أك ددددر مددددن وزن 10ال ددددالب حيملددددون ص ا ددددو مدرسددددية وددددزن % مددددن73%  وأيفدددداً 12.364
% مدن ال دالب يُعدا ون مدن 47أجسام م. وفيما يىعلأل باتام الياذبدة عدن  د  ا  ي دة املدرسدية فدحمن 

.          % يُعدددددا ون مدددددن أم ت الرق دددددة18.2% يُعدددددا ون مدددددن أم أسدددددا  ال  دددددر و21.6ثام ت الكىددددد   و
هدددفه الدراسددة إىل الىعددر  علددا ث دد  ا  ي ددة املدرسددية  م(:9149عانــور)دراســة نــطناوي وأبــو 

وم ار ددة وزهنددا بددوزن ال ادد   وف دد  إمكا يددة بددررها علددا صدد ة ال ادد  وا لددول وال دددا    ددا ت صددال 
ث دددوت بدددررها  وقدددد اسدددُى دم ت هدددلت الدراسدددة مي ايدددة ذبمددد  بدددني املدددي ت الوصددداق املسددد ق واملدددي ت 

: أن معددددل وزن اسدددة ف دددق امليدددزان اإللكدددرتوين  واملدددرت  وامل ابلدددة ومن  ىا ا دددااليدددوعق  أمدددا أدوات الدر 
ك م وبلل    24.69ك م  وأن مىوس، وزن ال ا  يساوي   5.143ص ي ة ال ا  للعيية بمك  عام 

%  وقد ام  ا   ا  علا أن    ص ي ة وزيد 20.8وكون  س ة وزن ا  ي ة إىل وزن ال ا  وساوي 
  . ا  يادي إىل ثام أسا  ال  ر واحنرا  ت العمود الا ري وخ ن ت املمق% من وزن ال10عن 
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هددفه الدراسدة إىل و دو  ا  ي دة املدرسدية للصداو  ال الثدة م(: 9149دراسة آمال الزعبي وعودة)
ا وىل  وذل  بالىعر  علا درجة م اب ة ا  ي ة املدرسية الدارجة للمعاي  الص ية العامليدة  والىعدر  

املمدداك  الصدد ية وااجىماعيددة اليامددة عددن الوبدد  ا دداا لل  ي ددة املدرسددية  واسددُى دم ت هددلت  علددا
أمدددا   الدراسددة مي ايددة ال  ددن املركدددو الدديت ذبمدد  بدددني مددي ت ال  ددن الكمددق ومدددي ت ال  ددن اليددوعق

ة م رب أل : أن ا  ي ة املدرسيا دوات ف ق ااسى ا ات  وامل ابالت  والموعات املركزة  ومن  ىا ا ا
% من  ل دة عييدة الدراسدة فاقده  سد ة وزن ا  ي دة لددي م إىل 100املعاي  اليت وبعه لى ومي ا  وأن 

% 60%  كمدا أ  درت اليىدا ت أن اذباهدات أك در مدن 10وزن أجسادهم اليس ة امل رتصة عاملياً وهق 
% مدن ال ل دة 30 در مدن من ال ل ة اوسمه بالسل ية حنو املدرسة بس و ا  ي ة املدرسدية  كمدا أن أك

 يعاين من ثام جسدية ت أسا  ال  ر والكىاني. 

 التعلي  علب الدراسات السابقة:

م( ت املرصلدددة الدراسدددية صيدددن أن 2011زبىلددد  الدراسدددة ا اليدددة عدددن دراسدددة فابدددلة ال دددال ) -1
رصلدددة الدراسدددة ا اليدددة و  دددأل علدددا ميددد  مراصددد  الىعلددديم العدددام بييمدددا الدراسدددة السددداب ة    ددده علدددا امل

 املىوس ة.
م(  ودراسددة 2010وىادأل الدراسدة ا اليدة مد  الدراسدات السداب ة كدراسدة ثمدال الدزع  وعدودة ) -2

م( ت أهنددددددا و  ددددددأل علددددددا ال ددددددالب 2013م(  ودراسددددددة  دددددد ياوي وأبددددددو عا ددددددور)2012ثا  ال  ددددددو)
 وال ال ات.

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت األجهزة اللوحية.

هدددددفه هددددلت الدراسددددة إىل و يدددديم مدددددى مال مددددة اتي بدددداد ت  :(Valstad,2011)دراســــة فالســــتاد
الاصول والىوص  إىل مزايا ومساول اسى دامب ت الاصول  والكمد  عدن ودنث ت علدا الدافعيدة للدىعلم 

اسى دم ال اصن املي ت   ب الىادري  ت دراسدىب  كمدا اسدى دم املالص دة وامل ابلدة  من ق   ال الب  وقد 
ن اسى دام اتي باد ت الاصول قد ع د عددد مدن املزايدا ولكيدب ا إ: ومن  ىا ا ا  ،لدراسةكندوات ل

عيدد عددد مدن ال دالب  الو من بعض العيوب  وأ دار ال اصدن إىل أن هيداع زيدادة ت الدافعيدة للدىعلم 
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عى ددار و ددىت عددن هددلت الدراسددة أن اتي بدداد مال ددم لالسددى دام ت الاصددول الدراسددية ولكددن مدد  ا خددل باا
.                          الىدددددددددددددددريو علددددددددددددددا اسددددددددددددددى دامب مددددددددددددددن ق دددددددددددددد  املعلمددددددددددددددني وال ددددددددددددددالب وو ددددددددددددددوير احملىددددددددددددددوى الرقمددددددددددددددق

هدفه هلت الدراسة إىل الىوص  إلبابيات اسدى دام املسدى دث : (Brianne,2012)دراسة برايان 
وقد اسى دم ال اصن ت دراسىب املدي ت املسد ق ا  لدق     الىكيولوجق )اتي باد( ت الي ام الىعليمق

ن اسددى دام اتي بدداد إ ومددن  ىا ا ددا:  كمددا اسددى دم املالص ددة  وامل ابلددة  وااسددى ا ة كددندوات للدراسددة
ت الىعلددديم لدددب إبابيدددات مىعدددددة ويسددداعد بمدددك  فعدددال علدددا و دددوير العمليدددة الىعليميدددة  وحي دددأل ك ددد  مدددن 

الدددىعلم لددددى الىالميدددل  وأن ا اجدددة ماسدددة لددددمت املسدددى دثات الىكيولوجيدددة ت  ا هددددا  الرتبويدددة  ويعدددزز
 .                                                                   الي ددددددددددددددددددددددددام الىعليمددددددددددددددددددددددددق ملددددددددددددددددددددددددا أث ىىددددددددددددددددددددددددب الدراسددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددن مميددددددددددددددددددددددددزات لددددددددددددددددددددددددلل  الدددددددددددددددددددددددددمت

إدمدددداج )ا ج ددددزة  هدددددفه هددددلت الدراسددددة إىل و ددددد  حملددددة عامددددة عددددن: (Huber,2012)دراســــة هــــوبر
اللوصية( كاتي باد ت العملية الىعليمية. وقد اسى دم ال اصن املي ت   ب الىادري  ت هدلت الدراسدة  

: أ ددب ميكددن ومددن  ىا ا ددا كمددا اسددى دم املالص ددة  وامل ابلددة  وااسددى ا ة  وااخى ددار كددندوات للدراسددة 
 بوية بااسدىعا ة بدا ج زة اللوصيدة وذلد  بىكامد وعزيز املياهت الدراسية وا هدا  وامل ام واملااهيم الرت 

 م  املى ل ات ا ساسية من الارب يات.

هددددفه الدراسدددة إىل الىعدددر  علدددا فاعليدددة اسدددى دام ا اسدددوب اللدددوصق  م(:9141دراســـة الرويلـــي )
واسدى دم ت  اابىددا ق ت مدادة الريابديات  وو  ي اوب الىعليمية ت ويمية ربصي   الب الصد  الرابد 

إىل أ دب ووجدد فدرو  ذات دالدة اصصدا ية عيدد مسدىوى الدالدة  :ومدن  ىا ا دا الدراسة املدي ت الىادري 
( بني مىوس، درجات الموعة الدلين درسدوا باسدى دام ا اسدوب اللدوصق وو  ي اودب الىعليميدة 0,05)

دي  وذلددد  ومىوسددد، درجدددات الموعدددة الدددلين درسدددوا بال ري دددة املعىدددادة ت ااخى دددار الى صددديلق ال عددد
                            لصددددددددددددداد الموعدددددددددددددة الددددددددددددديت درسددددددددددددده باسددددددددددددددى دام ا اسدددددددددددددوب اللدددددددددددددوصق وو  ي اودددددددددددددب الىعليميددددددددددددددة 

هددددفه الدراسدددة إىل الىعدددر  علدددا أودددر اسدددى دام ج ددداز اتي ددداد كوسددديلة  م(:9145دراســـة الزيـــد )
 نواسدددى دم ال اصدددوعليميدددة ت ويميدددة الدافعيدددة لضجنددداز لددددى  دددالب الصددد  الىاسددد  بدولدددة الكويددده  

( بدني  0,001: وجدود فدرو  ذات دالدة إصصدا ية عدن مسدىوى دالدة )  ومدن  ىا ا دااملي ت الىاريىب
الموعددة  مىوسد، درجددات الموعددة الىاري يددة الدديت درسدده باسددى دام ج دداز ا ي دداد ومىوسدد، درجدات
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الموعدددة الىاري يدددة  صدددادالفددداب ة الددديت درسددده بال ري دددة الى ليديدددة ت الدافعيدددة لضجنددداز  وكدددان الادددر  ل
الدافعيددة لضجندداز وعددود إىل وددنث   % و ري ددا مددن الى دد  ت65وكددان صاددم ا ثددر ك دد  صيددن اوفدد  أن 

                                                  اسددددددددددددددددددددددددددددى دام ج دددددددددددددددددددددددددددداز اتي دددددددددددددددددددددددددددداد ت الىدددددددددددددددددددددددددددددريع لدددددددددددددددددددددددددددددى الموعددددددددددددددددددددددددددددة الىاري يددددددددددددددددددددددددددددة 
هدددفه هددلت الدراسددة إىل الىعددر  علددا أثددر اسددى دام ا اسددوب اللددوصق  م(:9145دراســة قطــ  )

)ا ي دددداد( ت ربصددددي   ال ددددات الصدددد  ا ددددامع اابىدددددا ق ت مددددادة الريابدددديات واذباهدددداهتن حنددددو وعلددددم 
الريابدددديات ت دولدددددة الكويددددده  واو عددددده الدراسدددددة املدددددي ت  ددددد ب الىادددددري   صيدددددن مت ووزيددددد  ال ال دددددات 

 ددع ىني اخى ودا قصددديا  مت ودددريع الموعددة الىاري يددة ا وىل باسددى دام  املمداركات عددلت الدراسددة علددا
 .ااعىياديدددددددددددددددددددددددةا اسدددددددددددددددددددددددوب اللدددددددددددددددددددددددوصق  والموعدددددددددددددددددددددددة الفددددددددددددددددددددددداب ة باسدددددددددددددددددددددددى دام ال ري دددددددددددددددددددددددة 

 ولى  يدددددأل  أهددددددا  الدراسدددددة  مت و  يدددددأل ااخى دددددار الى صددددديلق  واسدددددى دام م يددددداس ااذباهدددددات حندددددو
إصصدا ية بددني  : وجدود فددرو  ذات دالدةىا ا داوعلدم الريابديات باسدى دام ا اسدوب اللددوصق  ومدن  

 ال دات الموعدة الفداب ة  املىوس، ا سايب  دا   ال دات الموعدة الىاري يدة واملىوسد، ا سدايب  دا 
                                        .ت اخى ددددددددددددددددار الى صددددددددددددددددي  ت مددددددددددددددددادة الريابدددددددددددددددديات لصدددددددددددددددداد  ال ددددددددددددددددات الموعددددددددددددددددة الىاري يددددددددددددددددة

ويمية  ت (ipad)هدفه إىل ربديد أثر اسى دام اجل از اللوصق  م(:9145للطيف )دراسة العبد ا
الىصدددور املكددداين والى صدددي  لدددددى  دددالب الصددد  ال دددامن ا ساسددددق ت م دددرر الريابددديات. واسددددى دم 
ال اصددن املدددي ت  ددد ب الىادددري  أمددا أدوات الدراسدددة ف دددد اعدددد ال اصددن اخى ددداراً للىصدددور املكددداين  وثخدددر 

أن هيدددداع أثددددر ت الى صددددي  لىدددددريع ال ل ددددة باسددددى دام اجل دددداز اللددددوصق  : ىا ا دددداومددددن  للى صددددي  
(ipad)  وو ددددددددددددددني فاعليددددددددددددددة اجل دددددددددددددداز اللددددددددددددددوصق ت ويميددددددددددددددة الىصددددددددددددددور املكدددددددددددددداين لدددددددددددددددى ال ل ددددددددددددددة.                                                                                            

املى ل ات الالزمة إلصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة ه إىل ربديد هدف م(:9145دراسة البلوي )
املدرسددية وهدددق املى ل دددات )املعرفيدددة  واإلداريدددة  والاييدددة  وااجىماعيدددة  وااقىصدددادية(  وقدددد اسدددى دمه 

ن أهدددم مى ل دددات اسدددى دال أ :  ومدددن  ىا ا ددداال اص دددة املدددي ت الوصددداق املسددد ق  وااسدددى ا ة كدددنداة  دددا
ووعية ال ال دات بفدرورة احملاف دة علدا مدا ت ع ددهتن مدن  املدرسية با ج زة اللوصية وىم   ت:ا  ي ة 

وبد  بدرامت سبيد  الوصدول إىل مدواد  د كة اإل رت ده قد  الرقابة اللاويدة لددى ال ال دات   أج زة  وويمية
ريعات وقدوا ني ربمدق  وجود وماخىيار ا ج زة اللوصية اليت وياسو  ال ات املرصلة ال ا ويةا خالقية  

.                                           ال يا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات ومعلومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات ااوصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال وص ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  امللكيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الاكريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
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هدددفه هددلت الدراسددة إىل معرفددة اذباهددات املعلمددني وال ل ددة حنددو اسددى دام  م(:9146دراســة قنيبــي )
الدراسددة املددي ت )اليددوعق والكمددق(  ا اسددوب اللددوصق ت الىعلدديم والددىعلم ت املدددارس ا رد يددة واو عدده 

اذباهدات كد  مدن  ن مسدىوىأ ومدن  ىا ا دا: وجدرى اسدى دام ااسدى ا ات وامل دابالت جلمد  ال يا دات 
اسدى دام ا  املعلمني وال ل ة حنو اسى دام ا اسوب اللدوصق كدان مىوسد ا  لكدن اذباهدات ال ل دة حندو

أن مسدددىوى اذباهدددات املعلمدددني حندددو اسدددى دام أك ددر إبابيدددة مدددن املعلمدددني  وووصدددله هدددلت الدراسددة إىل 
ا اسوب اللوصق كان مىوس اً  ف د ا  سم املعلمون إىل ثالث فغات من صين ااذبدات حندو اسدى دام 
ا اسوب اللوصق ت الىعلم والىعليم: فغة ذات اذبات سل   وفغة ذات اذبات إبايب  أما الاغدة ال ال دة مدن 

% ( مدن  64  أما ال ل ة فكدا وا أك در إبابيدة مدن املعلمدني  وففد  ) املعلمني هم ذوي ااذبات احملايد
                                 .ال ل ددددة الددددلين سبدددده م ددددابلى م الدددددروس الدددديت يسددددى دم في ددددا ا اسددددوب اللددددوصق ت الددددىعلم والىعلدددديم

ا ساسدية هددفه الدراسدة اىل الىعدر  علدا اذباهدات  ال دات املرصلدة  م(:9147دراسة العـواودة )و
ي دددداد ت العمليددددة الىعليميددددة واعىمدددددت املددددي ت الوصدددداق املسدددد ق  باملدددددارس العمريددددة حنددددو اسددددى دام ا 

ي ددداد ت أن اذباهدددات ال ال ددات حندددو اسددى دام ا  :واسددى دمه ااسدددى ا ة أداًة الدراسددة  ومدددن  ىا ا ددا
سدىوى املىوسد،  ووجدد فدرو  دالدة العملية الىعليمية م وكن إبابية بال در الكدات  إا أ دب مدا زال ت امل

الكليددة لالسددى ا ة  إصصددا يا    دداً للصدد  الدراسددق ت ا بعدداد الىاليددة: ا ول والرابدد  وا ددامع والدرجددة
   " دالة إصصا ياً. "صين كا ه قيمة 

 التعلي  علب الدراسات السابقة:

ن للي دام الىعليمدق  اوا ده الدراسدة ا اليدة مد  ال  دن ا داا ت أهندا وىيداول الى دوير والى ددي -1
 بييما ييارد ت أ ب م ي ىصر علا مياهت معييب إتا يىياول السياسة الىعليمية عموماً.

أ ددارت  ىددا ت الدراسددات السدداب ة إىل أن جندداح اسددى دام املسددى دثات الىكيولوجيددة ذو عالقددة  -2
المددددروع باسددددى دام ولدددد   رديددددة بى يغددددة ال يغددددة الىعليميددددة  وهتيغددددة املعلددددم واملددددىعلم  وأوليددددا  ا مددددور ق دددد  

املسددددى دثات  ويىيدددداول ال  ددددن ا دددداا بعفدددداً مددددن الى يغددددة للماىمدددد  الرتبددددوي املىم دددد  ت أوليددددا  أمددددور 
 ال الب وال ال ات.
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 ما تميز به البحث الحالي:

والدديت وسددى ل  رأي -ت صدددود علددم ال اص ددات-سبيددز ال  ددن ا دداا ت كو ددب ال  ددن العددريب ا ول    
إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية من خالل الىعر  علا رأي م ت اتثدار  أوليا  ا مور حنو

املرتو ة علا هلا اإلصالل  وواقعب  واملعوقات اليت قد وعيأل عملية إصالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة 
ملمدكالت  املدرسية  ف ق و  ق  دال م يُ در  سداب اً  ويىميدز أيفداً ت و دد  بددي  وكيولدوجق ك د 

 ص ية واقىصادية وبيغية أث ىى ا الدراسات الساب ة. 

سبيددز ال  دددن ا دداا ت كدددون اسددى دام ا ج دددزة اللوصيددة بمدد  مميدددزات عدددد مدددن أتدداط الىعلددديم كمددا   
والىعلدم كالىعليم اإللكرتوين والىعليم املدمت  وكوهنا وىما ا م  ااذباهات ا دي ة ت العملية الىعليميدة 

 ددددة الى ددددور الىكيولددددوجق والرتبويددددة الدددديت ويددددادي بفددددرورة واريددددد الىعلدددديم  والددددىعلدم املسددددىمر  وبددددرورة مواك
 واا ااار املعرت. 

 :منهجية البحث وإجراءاته -9

الديت مت ااعىمداد علي دا ت مد  ال يا دات وربليل دا جدرا ات اإل اتعرض ال اص دوت هلا اجلز  من ال  ن     
املي ت املسدى دم والدلي مت ااعىمداد عليدب ت الوصدول لليىدا ت  و ىمد  لضجابة عن أسغلة ال  ن بداية من 

وا داة املسددى دمة ت مد  ال يا ددات وكيايددة بياجهدا واإلجددرا ات الدديت مت او اع دا ت الىنكددد مددن  ال  ددنوعييدة 
ا صدول صدق ا وث اهتا وكلل  ا ساليو اإلصصا ية الديت مت اسدى دام ا ت معاجلدة وربليد  ال يا دات الديت مت 

 علي ا.

 :بحثالمنهج  9-4

املدددي ت املياسدددو  صيدددن إ دددبوذلددد  لضجابدددة عدددن أسدددغلة الدراسدددة  املسددد ق مت اسددى دام املدددي ت الوصددداق     
علدددا ذبميددد  املسددد ق صيدددن ي دددوم املدددي ت الوصددداق اسى صدددا  ثرا  أوليدددا  ا مدددور صدددول ممدددكلة ال  دددن. 

ي ددد  املددي ت و  الدراسددة  ب ددرض وصددا ا وربليل ددا وواسدد هاموبددوع بالظاااة   ال يا ددات واملعلومددات املىعل ددة 
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لوص  ال اهرة كما هق ت الواق  من صين   يعى ا ودرجة وجودها عن  ريأل اسىاواب املس ق الوصاق 
 (.179ص   م2012)العسا   عيية من  ىم  ال  ن أو كام  الىم  

العلمدددق املدددي م لوصددد   ددداهرة أو هدددو أصدددد أ دددكال الى ليددد  والىاسددد  و  املسددد ق واملدددي ت الوصددداق  
 ات م ييدددة عدددن ال ددداهرة أو املمدددكلةممدددكلة حمدددددة ووصدددويرها كميددداً عدددن  ريدددأل مددد  بيا دددات ومعلومددد

 (.145  2011ووصييا ا وربليل ا وإخفاع ا للدراسة الدقي ة )اليوح  

  :البحثمجتمع 9-9

العدام الدراسدق  ت الىعليم العام ت مديية الريداض ل الب و ال اتمور ا ت مي  أوليا   سب    ىم  ال  ن
 ه 1439/1440

 : البحث عينة9-9

  )العيية ااسى العية(: دواتا عيية و يني  -1
الىنكددد مددن صددد  وث ددات ااسددى ا ة املسددى دمة ت ال  ددن بددالى  يأل  ااسددى العية الدديت مت عييددةالوكو دده 

مدددن أوليدددا  أمدددور والميدددل مددددارس الىعلددديم العدددام ت مدييدددة الريددداض  مت اخىيدددارهم ب ري دددة  75علي دددا مدددن 
 دراسدقالعدام ال ا ول مدنالدراسدق اسدى ا ة ت الاصد  علدي م ا    دهعموا ية من  ادع  ىمد  ال  دن 

 ه.1439/1440

 ا ساسية: الدراسةعيية   -2

مدددن أوليددددا  أمدددور والميددددل الىعلددديم العددددام ت مدييدددة الريدددداض  مت  606 مددددنالدراسددددة ا ساسدددية وكو ددده عييدددة 
 دددددده علدددددديم ااسددددددى ا ة ت الاصدددددد  الدراسددددددق ال دددددداين مددددددن العددددددام الدراسددددددق   اخىيددددددارهم ب ري ددددددة عمددددددوا ية  

 :بو  املى  ات امل ىلاةه  واجلدول الىاا يوب  ووزي  أفراد عيية الدراسة ت 1439/1440
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 .ى  ات امل ىلاةاملا ساسية ت بو  الدراسة ووزي  عيية  :(1 - 3)جدول 

 اليس ة العدد املسىوى الىعليمق لوا ا مر اليس ة العدد وا ا مر
 %5.1 31  نابىدا ق فما دو  %11.4 69 ا ب 
 %18.2 110 مىوس، أو ثا وي  %82.7 501 ا م
 %76.7 465 جامعق فما فو  %5.9 36 الوصق

 اليس ة العدد مرصلة الىعليم ل بيا  اليس ة العدد مسىوى الدخ  ل سرة
 %34.8 211 ابىدا ق %21.1 128 أق  من عمرة ثا  لاير

من عمرة إىل عمرين أل  
 لاير

 %5.1 31 مىوس، 54.3% 329

 %8.3 50 ثا وي %24.6 149 أك ر من عمرين أل  لاير
 %18.6 113 ابىدا ق ومىوس، اليس ة العدد عدد ا بيا 
 %7.8 47 ابىدا ق وثا وي %39.6 240 ثالثة فما دون
 %5.1 31 مىوس، وثا وي %48.2 292 من أربعة إىل سىة
 %20.3 123 ابىدا ق ومىوس، وثا وي %12.2 74 أك ر من سىة أواد

  وع وعليم ا بيا 
 %5.9 36 عاملق

 %25.2 153 أهلق
 %68.9 417 صكومق

 

يىف  من اجلدول السابأل أن اليس ة ا علا من أفراد عيية الدراسة كا وا من ا م ات بيس ة 
%  وكا ه  س ة الوصق كوا أمر ت 11.4%  بييما كا ه  س ة اتبا  ت العيية 82.7بل ه 
   هو ما يىف  من خالل المك  الىاا:5.9العيية 
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 وا ا مر املسىايوعيية الدراسة ت بو   أفرادووزي   (:1 -3 ك  )
 

كلل  يىف  من اجلدول السابأل أن اليس ة ا كارب  فراد عيية الدراسة كا وا من أص اب 
%  يلي ا من كان مسىواهم الىعليمق مىوس، أو 76.7املاهالت اجلامعية فما فو  بيس ة بل ه 

املاه  ابىدا ق فما دون وبل ه %  وت الرتويو ا خ  كان  س ة أص اب 18.2ثا وي بيس ة 
 %  وهو ما ميكن ووبي ب من خالل المك  الىاا:5.1 س ى م ت العيية 
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 املسىوى الىعليمق لوا ا مرعيية الدراسة ت بو   أفرادووزي   (:1 - 3 ك  )

كددلل  يىفدد  مددن اجلدددول السددابأل أن اليسدد ة ا علددا مددن أفددراد عييددة الدراسددة كددا وا مددن أسددر دخل ددا 
%  يلددي م ا سددر الدديت دخل ددا المدد ري 54.3المدد ري مددن عمددرة إىل عمددرين ألدد  لاير بيسدد ة بل دده 

%  وت الرتويو ا خد  ا سدر الديت كدان دخل دا المد ري أقد  24.6أك ر من عمرون أل  لاير بيس ة 
 %  وهو ما ميكن ووبي ب من خالل المك  الىاا:21.1من عمرة اا  لاير بيس ة بل ه 
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 مسىوى دخ  ا سرةت بو  أفراد عيية الدراسة ووزي   (: 2- 3 ك  ) 

ا علا من أفراد عيية الدراسة كا وا من أسر عدد يس ة الكلل  يىف  من اجلدول السابأل أن 
%  يلي م ا سر اليت عدد ا بيا  في ا ثالثة فما دون 48.2ا بيا  في ا من أربعة إىل سىة بيس ة بل ه 

%  وت الرتويو ا خ  ا سر اليت كان عدد ا بيا  في ا أك ر من سىة أبيا  بيس ة 39.6بيس ة بل ه 
 من خالل المك  الىاا: بكن ووبي وهو ما مي%  12.2بل ه 
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 عدد ا بيا  ت ا سرةت بو  أفراد عيية الدراسة (: ووزي  3 - 3  ك  )

ا علا من أفراد عيية الدراسة كا وا لدي م أبيا  ت يس ة الكلل  يىف  من اجلدول السابأل أن 
دارس اابىدا ية واملىوس ة %  يلي م من لدي م أبيا  ت امل34.8املدارس اابىدا ية ف ، بيس ة بل ه 

%  ن 18.6%  يلي م من لدي م أبيا  ت املدارس اابىدا ق واملىوس، بيس ة 20.3وال ا وية بيس ة بل ه 
%  ن من لدي م أبيا  ت املدارس اابىدا ية وال ا وية بيس ة 8.3من لدي م أبيا  ت الىعليم ال ا وي بيس ة 

ت املرصلة املىوس ة ومن لدي م أبيا  ت املدارس املىوس ة وال ا وية  %  ووساوت  س ة من لدي م أبيا 7.8
 من خالل المك  الىاا: بوهو ما ميكن ووبي %  5.1وبل ه 



 ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة                والمعرفةية المصرية للقراءة الجمع
 
 

45 

 

 

 مرصلة وعليم ا بيا ت بو  أفراد عيية الدراسة ووزي   (:4 - 3)  ك  

ا علددا مددن أفددراد عييددة الدراسددة كددان وعلدديم أبيددا  م باملدددارس يسدد ة الكددلل  يىفدد  مددن اجلدددول السددابأل أن 
%  وأخ ا 25.2%  يلي م ا سر اليت وعلم أبيا  ا ت املدارس ا هلية بيس ة 68.9ا كومية بيس ة بل ه 

 من خالل المك  الىاا: بوهو ما ميكن ووبي %  5.9من يىعلم أبيا  م باملدارس العاملية بيس ة بل ه 
 

  وع وعليم ا بيا ت بو  أفراد عيية الدراسة ووزي   (:5 - 3 ك  ) 
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 أداة الدراسة:-9-1 

بياً  علا املي ت املسى دم ت الدراسة ورب ي اً  هدا  الدراسة مت بيا  اسى ا ة كنداة مياس ة جلم       
 املعلومات صول موبوع الدراسة ومت بيا  ا داة وو  ي  ا وفأل ا  وات اتوية:

 علا اإل ار الي ري والدراسات الساب ة.اا الع  .1
 إىل ثالث حماور ر يسة هق: اوفأل أسغلة الدراسة  وو سيم  ا ة بيا  ااسى .2

احملدددور ا ول: واقددد  إصدددالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسدددية ت مددددارس الىعلددديم العدددام ت مدييدددة 
 الرياض من وج ة   ر أوليا  ا مور. 

املرتو ددة علددا إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية مددن وج ددة   ددر أوليددا  احملددور ال دداين: اتثددار 
 ا مور.

 احملددور ال الددن: معوقددات إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية مددن وج ددة   ددر أوليددا  ا مددور.
 (2)ا  ر مل أل رقم وبلل  مت بيا  ااسى ا ة بصورهتا ا ولية. 

مددد  ال يا دددات وربليل دددا   ن علدددا عييدددة الدراسدددة  ددداو  ي  ة  و  دددات ااسدددى االى  دددأل مدددن صدددد  وثن مت 
   وسيىم ووبي  ول  ا  وات ت اتل:وعرب ا ومياقمة  ىا ا ا

 :االستبانةصدق وثبات 9-1-4
 أواًل: الصدق: 

 مها: علا  ري ىنيا الية مت ااعىماد  للى  أل من صد  ااسى ا ة

 صدق المحكمين( الصدق الظاهري(: Face Validity 
 موعة  من ق   ااسى ا ة بى كيم  اتت س ي  ال  ن  ساب صد  ااسى ا ة قامه ال اص  

من السادة احملكمني  اتوقد  ل ه ال اص  .(3  ا  ر املل أل رقم )من ا ساولة امل ىصني وا اربا 
إبدا  ثرا  م صول ا داة باليس ة لع اراهتا  ومدى ا ىما  ا للم اور اليت أدرجه ربى ا والىنكد من 

ل ياس ما وبعه من أجلب  وإمكان  ومال مى اسالمى ا الل وية  ودرجة وبوح صياقى ا  ومدى 
 وعدي  أو صل  أو إبافة بعض الع ارات.



 ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة                والمعرفةية المصرية للقراءة الجمع
 
 

47 

 

 اص ة علا  موعة قيدمة من املالص ات  واليت علا بو  ا قامه وبيا  علا ذل  ف د صصله ال
بىعدي  بعض ع ارات ااسى ا ة  واسى عاد الع ارات ق  املياس ة  وذل  من خالل قيام ال اص ة بحمجرا  
م ار ة بني ثرا  احملكمني صول الا رات اليت أث ت صو ا بعض املالص ات  ومت ا خل باترا  ا ك ر 

 .بصورهتا الي ا ية ااسى ا ةومت بلل  إعداد  .و املاردات  سوا  من صين ا ل  أو الىعدي اوااقًا حن
 ( 4ا  ر مل أل رقم ) 

 
  :صدق االتساق الداخليInternal Consistency 

باسى دام صد  ااوسا  الداخلق وذل   عن  ريألااسى ا ة الى  أل من صد  كلل   مت
للم ور رو اط بني درجة ك  ع ارة م  الدرجة الكلية ت ااصساب معامالمعام  ارو اط ب سون ت 

فيما بيي ا  فكا ه  حمور  وذل  للىنكد من مدى سباس  وذبا ع ع ارات ك  امليىمية إليب الع ارة
 معامالت اارو اط كما هق موب ة باجلدول الىاا:

 للم ورلدرجة الكلية ااسى ا ة وا حماورمن  حمورك  ع ارات  درجات معامالت اارو اط بني  :(2 - 3 ) جدول

 اارو اط الع ارة اارو اط الع ارة اارو اط الع ارة
واق  إصالل ا ج زة اللوصية حم  

 ا  ي ة املدرسية
املرتو ة علا إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة اإلبابية والسل ية  اتثار

 املدرسية
1 0.484** 1 0.739** 17 0.848** 
2 0.576** 2 0.775** 18 0.820** 
3 0.569** 3 0.804** 19 0.867** 

4 0.525** 
4 0.759** 20 0.767** 
معوقات إصالل ا ج زة اللوصية حم   **0.771 5

 ا  ي ة املدرسية
5 0.603** 

6 0.800** 
7 0.836** 1 0.558** 

6 0.478** 8 0.785** 2 0.580** 
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 اارو اط الع ارة اارو اط الع ارة اارو اط الع ارة
9 0.613** 3 0.442** 

7 0.557** 
10 0.676** 4 0.706** 
11 0.735** 5 0.700** 

8 0.677** 12 0.783** 
6 0.721** 
7 0.755** 

9 0.723** 13 0.799** 
8 0.780** 
9 0.659** 

10 0.697** 14 0.831** 
10 0.667** 
11 0.700** 

11 0.613** 15 0.784** 
12 0.540** 
13 0.545** 

12 0.505** 16 0.783** 
14 0.580** 
15 0.600** 

 (1.9147تساوي  1.14ومستوى ثقة  75)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة  1.14** دالة إحصائياً عند مستوى 

معامالت اارو اط بني درجات ع ارات ااسى ا ة والدرجة الكلية  يىف  من اجلدول السابأل أن       
وهو ما ياكد  0.01دالة إصصا ياً عيد مسىوى و  موج ة امليىمية إليب الع ارة معامالت ارو اطللم ور 

 .حمور من حماور ااسى ا ة وسباسك ا م  بعف ا ال عضاوسا  وذبا ع ع ارات ك  

 ثانياً: الثبات:
ألاا  ث ات معام  امل ىلاة باسى دام  وأبعادهاااسى ا ة ا الية  درجات مت الى  أل من ث ات

 فكا ه معامالت ال  ات كرو  اخ 
 كما هو موب  باجلدول الىاا: 
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 ث ات ألاا كرو  اخ لالسى ا ة وأبعادها امل ىلاةمعامالت  :(3 - 3 ) جدول

 ** ليع لالسى ا ة درجة كلية
معامالت ث ات مرواعة وم  ولة إصصا ياً؛ ومما س أل يىفد  أن حملاور ااسى ا ة يىف  من اجلدول السابأل أن 

مددن ذلدد  صددالصية اسددى دام ا ت الدراسددة لالسددى ا ة ما ددرات إصصددا ية جيدددة )الصددد   ال  ددات( ويىنكددد 
 .ا الية

  فادق صالدة حمدور الواقد  تاخىيدارا يدىم ااخىيدار مدا بدني ثالثدةووىم ااسىاابة لع ارات ااسدى ا ة ا اليدة بدنن 
إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة وصدد  واقدد  سب لدده ااخىيددارات ت )دا مدداً  أصيا ددا  أبددداً( لىعددارب عددن 

  وت صالدددة حمدددور ا ثدددار اإلبابيدددة والسدددل ية سب لددده ااخىيدددارات ت )درجدددة مددددارس الىعلددديم العددداماملدرسدددية ت 
ت  صدالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة املدرسديةإلعالية  درجة مىوس ة  درجة بعياة( لىص  درجة ا ثر 

جددة عاليددة  موافددأل بدرجددة   وت صالددة حمددور املعوقددات سب لدده ااخىيددارات ت )موافددأل بدر الىعلدديم العدداممدددارس 
ت  صدالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة املدرسديةإمىوس ة  ا أوافأل( لىعارب عن درجة املواف ة علا معوقات  

(  1  2  3  وت الددد الث حمددداور سب لددده الددددرجات امل ابلدددة لالسدددىاابة ت الددددرجات )الىعلددديم العددداممددددارس 
 صددول علددا الدرجددة الكليددة للم ددور صددال ا يدداثر اذبددات ويعكددع ورويددو الدددرجات للع ددارات السددل ية عيددد ا

أ ددب مت ااعىمدداد علددا احملكددات الىاليددة ت ربديددد الع ددارة ت ا كددم علددا رب ددأل احملددور ككدد   وبددو مالص ددة 
درجة رب أل ك  ع ارة من ع ارات ااسى ا ة ت كد  حمدور مدن احملداور ال الثدة وكدلل  درجدة رب دأل احملدور ككد  

 للم اور: بية للع ارات واملىوس ات الوز ية ات ا سابياً  علا املىوس
 
 
 
 
 

واق  إصالل ا ج زة اللوصية 
 حم  ا  ي ة املدرسية

املرتو ة علا إصالل اإلبابية والسل ية  اتثار
 املدرسيةا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة 

معوقات إصالل ا ج زة اللوصية 
 حم  ا  ي ة املدرسية

0.719 0.925 0.892 
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 رب أل ع ارات وحماور ااسى ا ة   درجة حمكات ا كم علا (:4 - 3) جدول 
 درجة الى  أل للم ور ين سايب للع ارة أو املىوس، الوز املىوس، ا

 بعياة 1.67 أق  من

 مىوس ة 2.34 ق  من  1.67من 

 ك  ة فنك ر 2.34 من

 

 خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة: 
ت الدراسة ا الية مت اسى دام العديد من ا ساليو اإلصصا ية باسى دام ا زمة ااصصا ية ت العلدوم 

 كالىاا:  SPSSااجىماعية 
 أواًل: للتأرد من صدق وثبات االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام:

الىنكددد مددن صددد  ااوسددا  الددداخلق  تPearson Correlation  ب سددونمعامدد  ارو دداط  -1
 لالسى ا ة.

 ت الىنكد من ث ات ااسى ا ة. Alpha Cronbach  معام  ث ات ألاا كرو  اخ -2

 ثانياً: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام:
: Std. Deviationوااحنرافات املعيارية  Meanالىكرارات واليسو املغوية واملىوس ات  -1

أوليا  أمدور ال دالب من وج ة   ر إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية ت الىعر  علا واق  
  واتثار املرتو ة علا ذل   ومعوقدات رب ي دب  وذلد  ت اإلجابدة عدن ا سدغلة الرياض دبدييةوال ال ات 

 ا ول وال اين وال الن.
ت الىعدر  علدا مدددى  One Way ANOVAاخى دار ربليد  الى داين أصدادي ااذبدات  -2

إصدددالل ا ج دددزة واقددد  ومعوقدددات وا ثدددار املرتو دددة علدددا  اخدددىال  اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة صدددول
بداخىال   الريداض دبدييدةأوليدا  أمدور ال دالب وال ال دات مدن وج دة   در اللوصية حم  ا  ي ة املدرسدية 

 مى  ات الدراسة
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ة ال عديددة ت صالددة دالددة ربليدد  الى دداين أصددادي كاخى ددار للم ار دد  LSDاخى ددار أقدد  فددر  دال  -3
 ااذبات.

 تحليل النتائج وتفسيرها-1
 :األولالسؤال  اإلجابة علب : نتائجأوالً 

مدن إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي دة املدرسدية واق  ما يي  الساال ا ول للدراسة ا الية علا "
 ".؟الرياض دبدييةأوليا  أمور ال الب وال ال ات وج ة   ر 

الىكرارات واليسو املغوية اسىاابات أفراد عيية الدراسدة علدا   لضجابة عن هلا الساال مت صساب
مددن وج ددة إصددالل ا ج ددزة اللوصيدة حمدد  ا  ي ددة املدرسدية واقد  واملىعلددأل ب ع ددارة مددن ع دارات احملددور ا ولكد  
 ددلت وااحنرافددات املعياريددة   ن مت صسدداب املىوسدد ات الريدداض دبدييددةأوليددا  أمددور ال ددالب وال ال ددات   ددر 

فكا ده اليىدا ت كمدا هدق موبد ة ت  رب أل ك  ع ارة مدن الع دارات درجة وذل  لل كم علا سىاابات اا
 الىاا:اجلدول 

عيية أفراد الىكرارات واليسو املغوية واملىوس ات وااحنرافات املعيارية اسىاابات  (:1 -4جدول )
 إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةواق  ور ا ول: ع ارات احملالدراسة صول 

 الع ارات م

 ااسىاابة

 املىوس،
ااحنرا  
 املعياري

درجة 
 الى  أل

 دا ماً  أصيا اً  أبداً  الرتويو

  س ة وكرار  س ة وكرار  س ة وكرار

 7 مىوس ة 0.596 1.810 10.1 61 60.9 369 29.0 176 الىعليميسى دم أوادي اجل از اللوصق ت  1

 11 بعياة 0.616 1.500 6.4 39 37.1 225 56.4 342 يدرس أوادي ت مدرسة وو   ا ج زة اللوصية ت الىعليم 2

 9 مىوس ة 0.639 1.675 9.4 57 48.7 295 41.9 254 يىم إجناز بعض الواج ات امليزلية عارب ا ج زة اللوصية 3

4 
 مصادر املعلومات تي  ن أوادي عن املوبوعات الدراسية 

 كرتو ية من خالل ا ج زة اللوصيةاال
 3 مىوس ة 0.658 2.152 30.4 184 54.5 330 15.2 92
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 الع ارات م
 ااسىاابة

 املىوس،
ااحنرا  
 املعياري

درجة 
 الى  أل

 الرتويو
 دا ماً  أصيا اً  أبداً 

 4 مىوس ة 0.705 1.979 23.8 144 50.3 305 25.9 157 درسيةامل م ة ا يىم اسى دام ا ج زة اللوصية ت عم   5

 12 بعياة 0.505 1.215 4.3 26 12.9 78 82.8 502  أوادي ت مدرسة أصله ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةيدرس  6

 10 بعياة  0.731 1.587 14.5 88 29.7 180 55.8 338 حيىاأ أوادي بالكىو الدراسية ت ا زا ات املدرسية ا اصة عم 7

 6 مىوس ة 0.634 1.850 13.7 83 57.6 349 28.7 174 ةي وعليمية ومصادر إثرا اق ملو املعلمون واملعلمات أوادي  يوجب 8

9 
يوجب املعلمون واملعلمات ال الب إىل اسى دام الى  ي ات الىعليمية 

 املىاصة علا ا ج زة اللوصية
 8 مىوس ة 0.619 1.797 11.1 67 57.6 349 31.4 190

 5 مىوس ة 0.641 1.916 16.7 101 58.3 353 25.1 152 الى  ي ات الىعليمية املىاصة علا ا ج زة اللوصية يكىم  أوادي 10

11 
ك  يوم من امليزل بمكل ا الى ليدي  يىم    ا  ي ة املدرسية 

 للمدرسة 
 1 ك  ة 0.631 2.710 80.5 488 9.9 60 9.6 58

 2 ك  ة 0.627 2.578 65.2 395 27.4 166 7.4 45 يدرس أوادي باسى دام الكىاب املدرسق ف ، 12

 مىوس ة 0.355 1.683 املىوس، الوزين لدرجة ااسىاابة علا احملور ا ول كك  

 :يتضح من الجدول الساب  أن

أوليددا  أمددور ال ددالب وال ال دددات مددن وج ددة   ددر إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية واقدد  
صيددن بل دده قيمددة املىوسدد، الددوزين للدددرجات أقــرب للضــعيفة متوســطة الريدداض مى  ددأل بدرجددة  دبدييددة

)مت صسدداب املىوسدد، الددوزين  0.634بدداحنرا  معيدداري  1.683احملددور الكليددة لالسددىاابات علددا هددلا 
مرو ة صسدو درجدة  احملوروجا ت ع ارات هلا ( 12  11بعد عكع درجات الع ارات سل ية ااذبات 

 :الى  أل كالىاا
يددددىم  دددد  ا  ي ددددة املدرسددددية بمددددكل ا الى ليدددددي كدددد  يددددوم مددددن امليددددزل "جددددا ت الع ددددارة  -

صيدن بل ده قيمدة ربيـرة ت الرتويو ا ول من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب دأل  "للمدرسة
 .0.631باحنرا  معياري  2.710مىوس، اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
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ت الرتويددو ال دداين  "يدددرس أوادي باسددى دام الكىدداب املدرسددق ف دد، "جددا ت الع ددارة  -
صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد ربيــرة مددن صيددن درجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 

 .0.627باحنرا  معياري  2.578عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت مصدددددادر املعلومدددددات ي  دددددن أوادي عدددددن املوبدددددوعات الدراسدددددية "جدددددا ت الع دددددارة  -

ت الرتويدو ال الدن مدن صيدن درجدة الى  دأل  وبدرجدة  "االكرتو ية من خالل ا ج زة اللوصيدة
صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد عييددة الدراسددة صددول هددلت الع ددارة  متوســطةرب ددأل 

 .0.658باحنرا  معياري  2.152
ت الرتويو  "يىم اسى دام ا ج زة اللوصية ت عم  ا  م ة املدرسية "جا ت الع ارة  -

صين بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات  متوسطةالراب  من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل 
 .0.705باحنرا  معياري  1.979أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 

 "صدة علدا ا ج دزة اللوصيدةيكىمد  أوادي الى  ي دات الىعليميدة املىا "جا ت الع ارة  -
صيدددن بل ددده قيمدددة  متوســـطةت الرتويدددو ا دددامع مدددن صيدددن درجدددة الى  دددأل  وبدرجدددة رب دددأل 

 .0.641باحنرا  معياري  1.916مىوس، اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت  "يوجددب املعلمدون واملعلمددات أوادي ملواقدد  وعليميدة ومصددادر إثرا يددب "جدا ت الع ددارة  -
صيدن بل ده قيمدة مىوسد، متوسـطة ويو السادس من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب دأل الرت 

 .0.634باحنرا  معياري  1.850اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت الرتويددو السدداب  مددن  "يسددى دم أوادي اجل دداز اللددوصق ت الىعلدديم"جددا ت الع ددارة  -

ن بل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفدراد عييدة صيمتوسطة صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل 
 .0.596باحنرا  معياري  1.810الدراسة صول هلت الع ارة 

يوجب املعلمدون واملعلمدات ال دالب إىل اسدى دام الى  ي دات الىعليميدة  "جا ت الع ارة  -
ت الرتويدددو ال دددامن مدددن صيدددن درجدددة الى  دددأل  وبدرجدددة رب دددأل  "املىاصدددة علدددا ا ج دددزة اللوصيدددة

 1.797صين بل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفراد عيية الدراسدة صدول هدلت الع دارة متوسطة 
 .0.619باحنرا  معياري 
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ت الرتويددو  "يددىم إجندداز بعددض الواج ددات امليزليددة عددارب ا ج ددزة اللوصيددة"جددا ت الع ددارة  -
صيدددددن بل ددددده قيمدددددة مىوسددددد، متوســـــطة الىاسددددد  مدددددن صيدددددن درجدددددة الى  دددددأل  وبدرجدددددة رب دددددأل 

 .0.639باحنرا  معياري  1.675الدراسة صول هلت الع ارة اسىاابات أفراد عيية 
ت  "حيىاأ أوادي بالكىو الدراسية ت ا زا ات املدرسية ا اصة عم"جا ت الع ارة  -

صيددن بل دده قيمددة مىوسدد،  ضــعيفةالرتويددو العا ددر مددن صيددن درجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 
 .0.731باحنرا  معياري  1.587اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 

ت  "يدددددرس أوادي ت مدرسددددة وو دددد  ا ج ددددزة اللوصيددددة ت الىعلدددديم"جددددا ت الع ددددارة  -
صيدددن بل ددده قيمدددة  ضـــعيفةالرتويدددو ا دددادي عمدددر مدددن صيدددن درجدددة الى  دددأل  وبدرجدددة رب دددأل 

 .0.616باحنرا  معياري  1.500مىوس، اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
يددددددرس أوادي ت مدرسدددددة أصلددددده ا ج دددددزة اللوصيدددددة حمددددد  ا  ي دددددة  "جدددددا ت الع دددددارة  -

صيدن بل ده  ضعيفةت الرتويو ال اين عمر من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل  "املدرسية
بددداحنرا  معيددداري  1.215قيمدددة مىوسددد، اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة صدددول هدددلت الع دددارة 

0.505. 
أوليدا  أمدور ال دالب مدن وج دة   در وميكن ووبي  واق  إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي دة املدرسدية 

 الرياض من خالل المك  الىاا: دبدييةوال ال ات 
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 الرياض دبدييةأوليا  أمور ال الب وال ال ات من وج ة   ر واق  إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية (: 1 - 4 ك  )

 :الثانيالسؤال  اإلجابة علب اً: نتائجثاني

إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة يددي  السدداال ال دداين للدراسددة ا اليددة علددا "مددا اتثددار املرتو ددة علددا 
 ؟".الرياض دبدييةأوليا  أمور ال الب وال ال ات من وج ة   ر املدرسية 

لضجابددة عددن هددلا السدداال مت صسدداب الىكددرارات واليسددو املغويددة اسددىاابات أفددراد عييددة الدراسددة علددا  
إصدددالل ا ج دددزة واملىعلدددأل باتثدددار اإلبابيدددة والسدددل ية املرتو دددة علدددا  ال ددداينكددد  ع دددارة مدددن ع دددارات احملدددور 
  ن مت الريددداض دييدددةدبأوليدددا  أمدددور ال دددالب وال ال دددات مدددن وج دددة   دددر اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسدددية 

درجدة رب دأل كد  ع دارة وذل  لل كدم علدا سىاابات ا لت اوااحنرافات املعيارية صساب املىوس ات 
 اجلدول الىاا:فكا ه اليىا ت كما هق موب ة ت من الع ارات  



 ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة                والمعرفةية المصرية للقراءة الجمع
 
 

56 

 

ة عييأفراد (: الىكرارات واليسو املغوية واملىوس ات وااحنرافات املعيارية اسىاابات 2 - 4 جدول )
 إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةور ال اين: اتثار املرتو ة علا الدراسة صول ع ارات احمل

 الع ارات م

 ااسىاابة

 املىوس،
ااحنرا  
 املعياري

درجة 
 الىنث 

 عالية مىوس ة بعياة الرتويو

  س ة وكرار  س ة وكرار  س ة وكرار

 7 ك  ة 0.638 2.393 47.7 289 43.9 266 8.4 51 اللوصق ت الىعليم مواك ة املى  ات العاملية يساعد اسى دام اجل از 1

 19 مىوس ة 0.688 2.125 30.7 186 51.2 310 18.2 110 يساعد اجل از اللوصق ت ربسني الى صي  العلمق لدى أوادي 2

 18 مىوس ة 0.715 2.155 34.5 209 46.5 282 19.0 115 يساعد اجل از اللوصق علا وعدد  ر  و ييم أوادي 3

4 
من اإلثارة والىمويأل علا ال يغة  اً ج زة جو اسى دام ا  أباا
 الىعليمية

 8 مىوس ة 0.705 2.314 45.4 275 40.6 246 14.0 85

 6 ك  ة 0.650 2.417 50.7 307 40.4 245 8.9 54 يساعد اجل از اللوصق علا اسى دام أ م ة وعليمية اىلاة 5

 9 مىوس ة 0.727 2.285 44.7 271 39.1 237 16.2 98  اسو اجل از اللوصق مراص  الىعليم امل ىلاة 6

 10 مىوس ة 0.718 2.264 42.4 257 41.6 252 16.0 97 ع  اجل از اللوصق الدروس أك ر وبوصاً ج 7

 12 مىوس ة 0.742 2.234 41.9 254 39.6 240 18.5 112 يساعد اجل از اللوصق علا ويمية م ارات الىاك  العليا  وادي 8

 2 ك  ة 0.628 2.462 53.5 324 39.3 238 7.3 44 اافراط ت اسى دام ا ج زة اللوصية علا الص ة العامة ل بيا أثر  9

 17 مىوس ة 0.749 2.175 38.3 232 40.9 248 20.8 126 سل ياً علا ص ة أوادي ونث اً املدرسية ال  يلة ا  ي ة  أثرت 10

11 
علا مصادر معلومات لل صول يساعد اجل از اللوصق أوادي 

 مىعددة
 5 ك  ة 0.633 2.429 50.7 307 41.6 252 7.8 47

 15 مىوس ة 0.748 2.210 40.6 246 39.8 241 19.6 119 وفر اسى دام اجل از اللوصق بيغة وماركية بني ال الو واملعلم 12

 16 مىوس ة 0.754 2.186 39.4 239 39.8 241 20.8 126 وزمال باسى دام اجل از اللوصق بيغة وماركية بني ال الو  وفر 13

 3 ك  ة 0.697 2.450 56.9 345 31.2 189 11.9 72 ساعد خاة وزن اجل از اللوصق علا اسى دامب ت الىعليمو 14

 4 ك  ة 0.709 2.447 57.4 348 29.9 181 12.7 77 واجل ديوفر اسى دام اجل از اللوصق الوقه  15
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 الع ارات م
 ااسىاابة

 املىوس،
ااحنرا  
 املعياري

درجة 
 الىنث 

 الرتويو
 عالية مىوس ة بعياة

 1 ك  ة 0.661 2.543 63.7 386 26.9 163 9.4 57 يساعد اسى دام اجل از اللوصق علا الىعلم ت أي مكان 16

 13 مىوس ة 0.730 2.233 40.9 248 41.4 251 17.7 107   اسى دام اجل از اللوصق ال الب للعام امل ينهد أ 17

 11 مىوس ة 0.709 2.246 40.4 245 43.7 265 15.8 96 الك   من امل ارات اللق والزم اسى دام الكىاب الورقق أواديف د  18

 14 مىوس ة 0.711 2.219 38.6 234 44.7 271 16.7 101  ىه اجل از اللوصق ا ى ات أوادي أثيا  وعليم م 19

 20 مىوس ة 0.716 2.071 29.4 178 48.3 293 22.3 135 أوادي اسى دام ا ج زة اللوصية أسا  20

 مىوس ة 0.459 2.193 كك    ال ايناملىوس، الوزين لدرجة ااسىاابة علا احملور 

 :يتضح من الجدول الساب  أن

أوليددا  أمددور ال ددالب مددن وج ددة   ددر إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية ا ثددار املرتو ددة علددا 
صين بل ه قيمة املىوسد، الدوزين  أقرب للكبيرة متوسطةأثار إبابية بدرجة الرياض  دبدييةوال ال ات 

)مت صسدددداب  0.459بدددداحنرا  معيدددداري  2.193احملددددور للدددددرجات الكليددددة لالسددددىاابات علددددا هددددلا 
وجددا ت ع ددارات ( 20  19  18  9املىوسدد، الددوزين بعددد عكددع ورويددو الدددرجات للع ددارات السددل ية 

 :درجة الى  أل كالىاامرو ة صسو  احملورهلا 
ت الرتويدو ا ول  "يسداعد اسدى دام اجل داز اللدوصق علدا الدىعلم ت أي مكدان"جا ت الع ارة  -

صيدددن بل ددده قيمدددة مىوسددد، اسدددىاابات أفدددراد عييدددة ربيـــرة مدددن صيدددن درجدددة الى  دددأل  وبدرجدددة رب دددأل 
 .0.661باحنرا  معياري  2.543الدراسة صول هلت الع ارة 

ت  "اط ت اسدددى دام ا ج دددزة اللوصيدددة علدددا الصددد ة العامدددة ل بيدددا أثدددر اافدددر "جدددا ت الع دددارة  -
صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات ربيــرة الرتويدو ال دداين مددن صيددن درجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 

 .0.628باحنرا  معياري  2.462أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت الرتويددددو  "مب ت الىعلدددديموسدددداعد خاددددة وزن اجل دددداز اللددددوصق علددددا اسددددى دا"جددددا ت الع ددددارة  -

صين بل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفراد عيية  ربيرةال الن من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل 
 .0.697باحنرا  معياري  2.450الدراسة صول هلت الع ارة 
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ت الرتويددو الرابددد  مددن صيدددن  "يددوفر اسدددى دام اجل دداز اللدددوصق الوقدده واجل دددد"جددا ت الع دددارة  -
صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد عييددة الدراسددة صددول  ربيــرةدرجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 

 .0.709باحنرا  معياري  2.447هلت الع ارة 
ت  "يسدداعد اجل دداز اللددوصق أوادي لل صددول علددا مصددادر معلومددات مىعددددة"جددا ت الع ددارة  -

صين بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات  ربيرة  أل  وبدرجة رب أل الرتويو ا امع من صين درجة الى
 .0.633باحنرا  معياري  2.429أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 

ت الرتويدددو  "يسددداعد اجل ددداز اللدددوصق علدددا اسدددى دام أ مددد ة وعليميدددة اىلادددة"جدددا ت الع دددارة  -
سد، اسددىاابات أفددراد صيدن بل دده قيمددة مىو  ربيــرةالسدادس مددن صيدن درجددة الى  ددأل  وبدرجدة رب ددأل 

 .0.650باحنرا  معياري  2.417عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت  "يسدددداعد اسددددى دام اجل دددداز اللددددوصق ت الىعلدددديم مواك ددددة املى دددد ات العامليددددة"جددددا ت الع ددددارة  -

صيدن بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات  ربيـرةالرتويو الساب  من صين درجة الى  أل  وبدرجدة رب دأل 
 .0.638باحنرا  معياري  2.393أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 

ت  "أبدداا اسددى دام ا ج ددزة جددواً مددن اإلثددارة والىمددويأل علددا ال يغددة الىعليميددة"جددا ت الع ددارة  -
بات صين بل ه قيمة مىوس، اسىاامتوسطة الرتويو ال امن من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل 

 .0.705باحنرا  معياري  2.314أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت الرتويدو الىاسدد  مدن صيددن  " اسددو اجل داز اللددوصق مراصد  الىعلديم امل ىلاددة"جدا ت الع دارة  -

صين بل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صدول متوسطة درجة الى  أل  وبدرجة رب أل 
 .0.727ا  معياري باحنر  2.285هلت الع ارة 

ت الرتويددو العا ددر مددن صيددن  "جعدد  اجل دداز اللددوصق الدددروس أك ددر وبددوصاً "جددا ت الع ددارة  -
صين بل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صدول  متوسطةدرجة الى  أل  وبدرجة رب أل 

 .0.718باحنرا  معياري  2.264هلت الع ارة 
ت  "امل دددارات اللدددق ودددالزم اسدددى دام الكىددداب الدددورققف دددد أوادي الك ددد  مدددن "جدددا ت الع دددارة  -

صيددن بل دده قيمددة مىوسدد،  متوســطةالرتويددو ا ددادي عمددر مددن صيددن درجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 
 .0.709باحنرا  معياري  2.246اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
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ت الرتويدو  "العليدا  وادييساعد اجل از اللوصق علا ويمية م ارات الىاكد  "جا ت الع ارة  -
صيددن بل ده قيمدة مىوسد، اسددىاابات  متوسـطةال داين عمدر مدن صيدن درجددة الى  دأل  وبدرجدة رب دأل 

 .0.742باحنرا  معياري  2.234أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
عمدر  ال الدنت الرتويدو  "أهد  اسدى دام اجل داز اللدوصق ال دالب للعدام امل دين"جا ت الع ارة  -

صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد عييددة  متوســطةصيددن درجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل  مددن
 .0.730باحنرا  معياري  2.233الدراسة صول هلت الع ارة 

عمدر مدن  الرابد ت الرتويدو  " ىه اجل از اللوصق ا ى ات أوادي أثيا  وعليم م"جا ت الع ارة  -
ل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفراد عيية الدراسدة صين ب متوسطةصين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل 

 .0.711باحنرا  معياري  2.219صول هلت الع ارة 
ت الرتويددو  "وفددر اسددى دام اجل دداز اللددوصق بيغددة ومدداركية بددني ال الددو واملعلددم"جددا ت الع ددارة  -

صين بل ه قيمدة مىوسد، اسدىاابات  متوسطةعمر من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل  ا امع
 .0.748باحنرا  معياري  2.210أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 

ت الرتويددو  "وفددر اسددى دام اجل دداز اللددوصق بيغددة ومدداركية بددني ال الددو وزمال ددب"جددا ت الع ددارة  -
صين بل ه قيمة مىوس، اسىاابات  متوسطةعمر من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل  السادس

 .0.754باحنرا  معياري  2.186فراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة أ
ت الرتويدددو  "أثدددرت ا  ي دددة املدرسدددية ال  يلدددة ودددنث اً سدددل ياً علدددا صددد ة أوادي"جدددا ت الع دددارة  -

صيدن بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات  متوسـطةعمر من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب دأل  الساب 
 .0.749باحنرا  معياري  2.175ع ارة أفراد عيية الدراسة صول هلت ال

عمدر  ال امنت الرتويو  "يساعد اجل از اللوصق علا وعدد  ر  و ييم أوادي"جا ت الع ارة  -
صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد عييددة  متوســطةمددن صيددن درجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 

 .0.715باحنرا  معياري  2.155الدراسة صول هلت الع ارة 
ت الرتويدو  "يساعد اجل داز اللدوصق ت ربسدني الى صدي  العلمدق لددى أوادي"جا ت الع ارة  -

صيدن بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات  متوسـطةعمر من صين درجة الى  أل  وبدرجدة رب دأل  الىاس 
 .0.688باحنرا  معياري  2.125أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
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عمدر مدن صيدن  العمرونت الرتويو  "ا ج زة اللوصية أسا  أوادي اسى دام"جا ت الع ارة  -
صين بل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صدول  متوسطةدرجة الى  أل  وبدرجة رب أل 

 .0.716باحنرا  معياري  2.071هلت الع ارة 
أوليدا  مدن وج دة   در ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة املدرسدية ا ثار املرتو دة علدا إصدالل وميكن ووبي  

 الرياض من خالل المك  الىاا: دبدييةأمور ال الب وال ال ات 
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أوليا  أمور من وج ة   ر  ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةا ثار املرتو ة علا إصالل  (:2 - 4) ك  
 الرياض دبدييةال الب وال ال ات 
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 :الثالثالسؤال  اإلجابة علب اً: نتائجثالث

إصدالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة املدرسدية يي  السداال ال الدن للدراسدة ا اليدة علدا "مدا معوقدات 
 ؟".الرياض دبدييةأوليا  أمور ال الب وال ال ات من وج ة   ر 

لضجابددة عددن هددلا السدداال مت صسدداب الىكددرارات واليسددو املغويددة اسددىاابات أفددراد عييددة الدراسددة علددا  
مدن وصية حم  ا  ي ة املدرسدية إصالل ا ج زة اللواملىعلأل دبعوقات  ال النك  ع ارة من ع ارات احملور 

وااحنرافدددات   ن مت صسددداب املىوسددد ات الريددداض دبدييدددةأوليدددا  أمدددور ال دددالب وال ال دددات وج دددة   دددر 
فكا دده اليىددا ت  درجددة رب ددأل كدد  ع ددارة مددن الع ددارات  وذلدد  لل كددم علددا سددىاابات ا ددلت ااملعياريددة 

 اجلدول الىاا:كما هق موب ة ت 
عيية أفراد الىكرارات واليسو املغوية واملىوس ات وااحنرافات املعيارية اسىاابات  (:3 - 4 جدول )

 إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةور ال الن: معوقات الدراسة صول ع ارات احمل

 الع ارات م

 درجة املواف ة

 املىوس،
ااحنرا  
 املعياري

درجة 
 الى  أل

 عالية مىوس ة ا أوافأل الرتويو

  س ة وكرار  س ة وكرار  س ة وكرار

 4 ك  ة ..996 394.2 55.9 339 37.5 227 6.6 40 وكلاة اجل از اللوصق عالية 1

 1 ك  ة 99.49 396.2 69.0 418 27.7 168 3.3 20 اً مسىمر  اً ا ج زة اللوصية ربىاج ربدي  2

 11 مىوس ة 99626 39294 42.6 258 45.2 274 12.2 74 و لو السل يات علا اإلبابيات اللوصق حبين السل ية للا ازالي رة  3

 10 مىوس ة .9969 39223 40.6 246 52.0 315 7.4 45 الى  ي ات الىعليمية العربية قلة 4

 13 مىوس ة 99626 39324 40.3 244 46.9 284 12.9 78 صعوبة اعداد برامت وعليمية م يية 5

 9 مىوس ة .9962 .3922 42.7 259 48.0 291 9.2 56 و وير الى  ي ات الىعليمية املوجودةإمهال  6

 3 ك  ة 99693 394.2 55.4 336 38.9 236 5.6 34 اافى ار لوجود مراكز وربوية مى صصة ت إ ىاج الى  ي ات الىعليمية 7

 2 ك  ة 4..99 ...39 56.6 343 38.3 232 5.1 31 اافى ار لوجود مراكز وربوية لى و  الى  ي ات الىعليمية 8

 6 ك  ة 996.2 39422 54.0 327 39.8 241 6.3 38 املى صصني الرتبويني ت إعداد الاربامت الىعليميةقلة  9
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 الع ارات م
 درجة املواف ة

 املىوس،
ااحنرا  
 املعياري

درجة 
 الى  أل

 الرتويو
 عالية مىوس ة ا أوافأل

 7 ك  ة 99629 392.9 43.4 263 48.2 292 8.4 51 املواد الىعليمية املسى دمة ت اجل از اللوصقبع  ومويأل  10

11 
ج زة اللوصية ت وو ي  اسى دام ا     امىالع أوادي م ارة 

 الىعليم والىعلم
 14 مىوس ة 99662 39396 34.7 210 51.3 311 14.0 85

12 
 إ ارأوادي وقىاً  ويالً ت اسى دام اجل از اللوصق خارج  قفا 

 الىعليم والىعلم
 5 ك  ة .9962 39422 56.8 344 35.3 214 7.9 48

 12 مىوس ة .9966 .3932 40.4 245 48.0 291 11.6 70 اإلعداد الى ين للمعلمبع   13

 15 مىوس ة 99294 39.43 32.8 199 48.5 294 18.6 113 بع  امل ارات الى يية لدى وا ا مر 14

 8 ك  ة 99292 39249 47.2 286 39.3 238 13.5 82 يفع  اجل از اللوصق الىااع  ااجىماعق م  املعلم 15

 ك  ة 0.388 2.379 كك    ال الناملىوس، الوزين لدرجة ااسىاابة علا احملور 

 :يتضح من الجدول الساب  أن

أوليدا  أمدور ال دالب وال ال دات مدن وج دة   در إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي دة املدرسدية معوقات 
قيمدة املىوسد، الدوزين للددرجات الكليدة لالسدىاابات علدا  صيدن ربيـرةمى   دة بدرجدة الرياض  دبديية
مرو ة صسدو درجدة الى  دأل   احملوروجا ت ع ارات هلا  0.388باحنرا  معياري  2.379احملور هلا 

 :كالىاا
ت الرتويدددو ا ول مدددن صيدددن درجدددة  "ا ج دددزة اللوصيدددة ربىددداج ربددددي اً مسدددىمراً "جدددا ت الع دددارة  -

صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد عييددة الدراسددة صددول هددلت ربيــرة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 
 .0.540باحنرا  معياري  2.675الع ارة 

ت الرتويدو ال داين مدن  "اافى ار لوجود مراكز وربويدة لى دو  الى  ي دات الىعليميدة"جا ت الع ارة  -
ة الدراسدة صيدن بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات أفدراد عييدربيـرة صين درجة الى  دأل  وبدرجدة رب دأل 

 .0.594باحنرا  معياري  2.515صول هلت الع ارة 
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ت  "اافى دددار لوجدددود مراكدددز وربويدددة مى صصدددة ت إ ىددداج الى  ي دددات الىعليميدددة"جدددا ت الع دددارة  -
صيدن بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات  ربيـرةالرتويو ال الن من صين درجة الى  دأل  وبدرجدة رب دأل 

 .0.602باحنرا  معياري  2.498أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت الرتويدددو الرابددد  مدددن صيدددن درجدددة الى  دددأل   "وكلادددة اجل ددداز اللدددوصق عاليدددة"جدددا ت الع دددارة  -

صيدددن بل ددده قيمدددة مىوسددد، اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة صدددول هدددلت الع دددارة  ربيـــرةوبدرجدددة رب دددأل 
 .0.619باحنرا  معياري  2.493

اسدددى دام اجل ددداز اللدددوصق خدددارج إ دددار الىعلددديم قفدددا  أوادي وقىددداً  دددويالً ت "جدددا ت الع دددارة  -
صين بل ده قيمدة مىوسد،  ربيرةت الرتويو ا امع من صين درجة الى  أل  وبدرجة رب أل  "والىعلم

 .0.639باحنرا  معياري  2.488اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت الرتويدو السدادس مدن  "الىعليميدةقلة املى صصني الرتبدويني ت إعدداد الداربامت "جا ت الع ارة  -

صيدن بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات أفدراد عييدة الدراسدة  ربيـرةصين درجة الى  دأل  وبدرجدة رب دأل 
 .0.613باحنرا  معياري  2.477صول هلت الع ارة 

ت الرتويددددو  "بددددع  ومددددويأل املددددواد الىعليميددددة املسددددى دمة ت اجل دددداز اللددددوصق"جددددا ت الع ددددارة  -
صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد  ربيــرةة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل السدداب  مددن صيددن درجدد

 .0.630باحنرا  معياري  2.350عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
ت الرتويدو ال دامن مدن  "يفع  اجل داز اللدوصق الىااعد  ااجىمداعق مد  املعلدم"جا ت الع ارة  -

، اسدىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صيدن بل ده قيمدة مىوسد ربيـرةصين درجة الى  دأل  وبدرجدة رب دأل 
 .0.703باحنرا  معياري  2.340صول هلت الع ارة 

ت الرتويو الىاس  من صين درجة  "إمهال و وير الى  ي ات الىعليمية املوجودة"جا ت الع ارة  -
صين بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صدول هدلت متوسطة الى  أل  وبدرجة رب أل 

 .0.639باحنرا  معياري  2.335الع ارة 
ت الرتويدو العا در مدن صيدن درجدة الى  دأل   "قلة الى  ي دات الىعليميدة العربيدة"جا ت الع ارة  -

صيددن بل دده قيمددة مىوسدد، اسددىاابات أفددراد عييددة الدراسددة صددول هددلت الع ددارة  متوســطةوبدرجددة رب ددأل 
 .0.609باحنرا  معياري  2.332
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ت  "للددوصق حبيددن و لددو السددل يات علددا اإلبابيدداتالي ددرة السددل ية للا دداز ا"جددا ت الع ددارة  -
صيددن بل دده قيمددة مىوسدد،  متوســطةالرتويددو ا ددادي عمددر مددن صيددن درجددة الى  ددأل  وبدرجددة رب ددأل 

 .0.676باحنرا  معياري  2.304اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة 
مددددن صيددددن درجددددة  ت الرتويددددو ال دددداين عمددددر "بددددع  اإلعددددداد الى ددددين للمعلددددم"جددددا ت الع ددددارة  -

صين بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صدول هدلت  متوسطةالى  أل  وبدرجة رب أل 
 .0.661باحنرا  معياري  2.289الع ارة 

عمدر مدن صيدن درجدة  ال الدنت الرتويدو  "صعوبة اعدداد بدرامت وعليميدة م ييدة"جا ت الع ارة  -
صين بل ده قيمدة مىوسد، اسدىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صدول هدلت  متوسطةالى  أل  وبدرجة رب أل 

 .0.676باحنرا  معياري  2.274الع ارة 
  ددد  امدددىالع أوادي م دددارة وو يددد  اسدددى دام ا ج دددزة اللوصيدددة ت الىعلددديم "جدددا ت الع دددارة  -

صيدن بل ده قيمددة  متوسـطةعمدر مددن صيدن درجدة الى  دأل  وبدرجدة رب ددأل  الرابد ت الرتويدو  "والدىعلم
 .0.667باحنرا  معياري  2.206ىوس، اسىاابات أفراد عيية الدراسة صول هلت الع ارة م
عمدر مدن صيدن  ا دامعت الرتويدو  "بدع  امل دارات الى ييدة لددى وا ا مدر"جا ت الع دارة  -

صين بل ه قيمة مىوس، اسىاابات أفدراد عييدة الدراسدة صدول  متوسطةدرجة الى  أل  وبدرجة رب أل 
 .0.704باحنرا  معياري  2.142هلت الع ارة 

أوليدا  مدن وج دة   در ا ج دزة اللوصيدة حمد  ا  ي دة املدرسدية ا ثار املرتو دة علدا إصدالل وميكن ووبي  
 الرياض من خالل المك  الىاا: دبدييةأمور ال الب وال ال ات 
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أوليا  أمور ال الب من وج ة   ر  ا  ي ة املدرسيةا ج زة اللوصية حم  معوقات إصالل  (:3 -4)  ك  
 الرياض دبدييةوال ال ات 
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 الرابع:السؤال  اإلجابة علب نتائج اً:رابع

يدددددي  السددددداال الرابددددد  للدراسدددددة ا اليدددددة علدددددا "هددددد  ووجدددددد فدددددرو  ذات دالدددددة إصصدددددا ية بدددددني 
 إصدددالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسددديةواقددد  ومعوقدددات اسدددىاابات أفدددراد العييدددة حندددو 

ات الددراسددة وهددق )املسددىايو  املسددىوى  والىددنث ات املرتو ددة علددا ذلدد  وُعددزى اخددىال  مى دد د
الىعليمددق لددوا ا مددر  مسددىوى دخدد  ا سددرة  عدددد ا بيددا    ددوع وعلدديم ا بيددا   مرصلددة وعلدديم 

 ا بيا ( 
 الوصي(:بالنسبة لمتغير المستجيب )األب، األم،  -4

ت الكمد   One Way ANOVAربلي  الى اين أصدادي ااذبدات مت اسى دام اخى ار 
إصدددالل ا ج دددزة واقددد  ومعوقدددات عدددن دالدددة الادددرو  ت اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة حندددو 

والدديت ورجدد  اخددىال  املسددىايو  والىددنث ات املرتو ددة علددا ذلدد  اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية
 صق( فكا ه اليىا ت كما هق موب ة ت اجلدول الىاا:)ا ب  ا م  الو 

واقد  اسىاابات أفدراد العييدة حندو ا سابية وااحنرافات املعيارية  (: املىوس ات4 -4جدول )
وف ددداً  والىدددنث ات املرتو دددة علدددا ذلددد  إصدددالل ا ج دددزة اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسددديةومعوقدددات 
 للمسىايو

 املسىايو

 حماور ااسى ا ة

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  
 ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية اتثار املرتو ة 
 حم  ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية حم  معوقات 
 ا  ي ة املدرسية

 احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس،

 5.531 34.638 8.681 45.623 3.582 20.072 ا ب

 5.895 35.928 9.387 43.563 4.308 20.134 ا م

 4.914 34.500 6.590 44.667 4.717 21.250 الوصق

 5.815 35.696 9.180 43.863 4.259 20.193 العيية كك 
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إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  ومعوقات دالة الارو  ت اسىاابات أفراد العيية حنو  (:5 -4جدول ) 
 واليت ورج  اخىال  املسىايو والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا  ي ة املدرسية

  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

واق  إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 21.492 2 42.983 بني الموعات

 18.125 603 10929.428 داخ  الموعات دالةق    1.186

   605 10972.411 الكلق

اتثار املرتو ة إصالل 
ا ج زة اللوصية حم  
 ا  ي ة املدرسية

 141.080 2 282.160 بني الموعات

 84.085 603 50703.472 داخ  الموعات ق  دالة  1.678

   605 50985.632 الكلق

إصالل ا ج زة معوقات 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 77.888 2 155.777 بني الموعات

 33.666 603 20300.355 داخ  الموعات ق  دالة  2.314

   605 20456.132 الكلق

 4.605و 2.996وساوي علا الرتويو  0.01و 0.05( ومسىوى ث ة 603  2قيمة   اجلدولية عيد درجات صرية )

 من الجدول الساب  أنه:يتضح 

إصالل ا ج زة واق   حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .املسىايوورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 اتثار املرتو ة علا حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .املسىايوورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةإصالل ا ج زة 
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إصالل ا ج زة  معوقات حنوا ووجد فرو  دالة إصصا ياً ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .املسىايوورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 :المستوى التعليمي لولي األمربالنسبة لمتغير   -9
ت الكمد   One Way ANOVAربلي  الى اين أصدادي ااذبدات مت اسى دام اخى ار 

إصدددالل ا ج دددزة واقددد  ومعوقدددات عدددن دالدددة الادددرو  ت اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة حندددو 
والددديت ورجددد  اخدددىال  املسدددىوى  والىدددنث ات املرتو دددة علدددا ذلددد  اللوصيدددة حمددد  ا  ي دددة املدرسدددية

أو ثا وي  جامعق فمدا فدو ( فكا ده اليىدا ت   الىعليمق لوا ا مر )ابىدا ق فما دون  مىوس،
 كما هق موب ة ت اجلدول الىاا:

اسدددىاابات أفدددراد العييدددة حندددو املىوسددد ات ا سدددابية وااحنرافدددات املعياريددة  (:6 - 4 جدددول )
وف داً  والىنث ات املرتو ة علدا ذلد  إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةواق  ومعوقات 

 للمسىوى الىعليمق لوا ا مر

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  ومعوقات اسىاابات أفراد العيية حنو دالة الارو  ت  (:7 - 4) جدول 
 واليت ورج  اخىال  املسىوى الىعليمق لوا ا مر والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا  ي ة املدرسية

املسىوى الىعليمق لوا 
 ا مر

 حماور ااسى ا ة

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  
 ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية اتثار املرتو ة 
 حم  ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية حم  معوقات 
 ا  ي ة املدرسية

 احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس، معيارياحنرا   مىوس،

 5.883 36.290 7.791 43.323 5.018 21.129 ابىدا ق فما دون

 6.116 35.236 9.403 44.245 4.177 20.236 مىوس، أو ثا وي

 5.743 35.766 9.227 43.809 4.226 20.120 جامعق فما فو 

 5.815 35.696 9.180 43.863 4.259 20.193 العيية كك 
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  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

واق  إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 14.908 2 29.817 بني الموعات

 18.147 603 10942.594 داخ  الموعات ق  دالة  0.822

   605 10972.411 الكلق

اتثار املرتو ة إصالل 
ا ج زة اللوصية حم  
 ا  ي ة املدرسية

 13.260 2 26.520 بني الموعات

 84.509 603 50959.113 داخ  الموعات ق  دالة 0.157

   605 50985.632 الكلق

معوقات إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 18.220 2 36.441 بني الموعات

 33.864 603 20419.691 داخ  الموعات ق  دالة  0.538

   605 20456.132 الكلق

 4.605و 2.996وساوي علا الرتويو  0.01و 0.05( ومسىوى ث ة 603  2قيمة   اجلدولية عيد درجات صرية )

 يتضح من الجدول الساب  أنه:

إصالل ا ج زة واق   حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .املسىوى الىعليمق لوا ا مرورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 اتثار املرتو ة علا حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .املسىوى الىعليمق لوا ا مرورج  اخىال   إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة  معوقات حنوية الدراسة ا ووجد فرو  دالة إصصا ياً ت اسىاابات أفراد عي -
 .املسىوى الىعليمق لوا ا مرورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية
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 :دخل األسرةمستوى بالنسبة لمتغير  -9
ت الكمد   One Way ANOVAربلي  الى اين أصدادي ااذبدات مت اسى دام اخى ار 

إصدددالل ا ج دددزة واقددد  ومعوقدددات عدددن دالدددة الادددرو  ت اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة حندددو 
واليت ورج  اخىال  مسدىوى دخد   والىنث ات املرتو ة علا ذل  اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

ألد ( فكا ده اليىدا ت   20ألد   أك در مدن  20إىل  10أا  لاير  مدن  10ا سرة )أق  من 
 كما هق موب ة ت اجلدول الىاا:

اسدددىاابات أفدددراد العييدددة حندددو املىوسددد ات ا سدددابية وااحنرافدددات املعياريددة  (:8 - 4 جدددول )
وف داً  والىنث ات املرتو ة علدا ذلد  حم  ا  ي ة املدرسيةإصالل ا ج زة اللوصية واق  ومعوقات 
 ملسىوى الدخ 

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  ومعوقات اسىاابات أفراد العيية حنو دالة الارو  ت  (:9 -4جدول ) 
 واليت ورج  اخىال  مسىوى الدخ  والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا  ي ة املدرسية

  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

 ق  دالة 1.066 19.322 2 38.644 بني الموعاتواق  إصالل ا ج زة 

 مسىوى الدخ 

 حماور ااسى ا ة

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  
 ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية اتثار املرتو ة 
 حم  ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية حم  معوقات 
 ا  ي ة املدرسية

 احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس،

 5.626 35.523 9.501 42.688 4.283 19.984 أا  10أق  من 

 5.882 35.690 9.158 43.818 4.163 20.076 أل  20إىل  10من 

 5.859 35.859 8.872 44.973 4.442 20.631 أل  20أك ر من 

 5.815 35.696 9.180 43.863 4.259 20.193 العيية كك 
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  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

اللوصية حم  ا  ي ة 
 املدرسية

 18.132 603 10933.767 داخ  الموعات

   605 10972.411 الكلق

اتثار املرتو ة إصالل 
ا ج زة اللوصية حم  
 ا  ي ة املدرسية

 180.591 2 361.182 بني الموعات

 83.954 603 50624.450 داخ  الموعات ق  دالة  2.151

   605 50985.632 الكلق

معوقات إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 3.893 2 7.785 بني الموعات

 33.911 603 20448.347 داخ  الموعات ق  دالة 0.115

   605 20456.132 الكلق

 4.605و 2.996وساوي علا الرتويو  0.01و 0.05( ومسىوى ث ة 603  2قيمة   اجلدولية عيد درجات صرية )

 يتضح من الجدول الساب  أنه:

إصالل ا ج زة واق   حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .مسىوى دخ  ا سرةورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 اتثار املرتو ة علا حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .مسىوى دخ  ا سرةورج  اخىال   إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة  معوقات حنوا ووجد فرو  دالة إصصا ياً ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .مسىوى دخ  ا سرةورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية
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 :عدد األبناءبالنسبة لمتغير  -1
ت الكم   One Way ANOVAربلي  الى اين أصادي ااذبات اخى ار مت اسى دام 

اللوصية إصالل ا ج زة واق  ومعوقات  الدراسة حنوعيية اسىاابات أفراد  تدالة الارو  عن 
فما  3واليت ورج  اخىال  عدد ا بيا  ) والىنث ات املرتو ة علا ذل  حم  ا  ي ة املدرسية

 أبيا ( فكا ه اليىا ت كما هق موب ة ت اجلدول الىاا: 6  أك ر من 6إىل  4دون  من 

إصالل واق  ومعوقات اسىاابات أفراد العيية حنو (: املىوس ات ا سابية وااحنرافات املعيارية 10 -4جدول )
 لعدد ا بيا وف اً  والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  ومعوقات اسىاابات أفراد العيية حنو دالة الارو  ت  (:11 -4) جدول 
 واليت ورج  اخىال  عدد ا بيا  والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا  ي ة املدرسية

 

 عدد ا بيا 

 حماور ااسى ا ة

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  
 ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية اتثار املرتو ة 
 حم  ا  ي ة املدرسية

ا ج زة اللوصية حم  إصالل معوقات 
 ا  ي ة املدرسية

 احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس،

 6.078 35.721 9.216 43.567 4.553 19.942 فما دون 3

 5.498 35.788 9.325 43.973 3.989 20.219 6إىل  4من 

 6.207 35.257 8.548 44.392 4.275 20.905  6أك ر من 

 5.815 35.696 9.180 43.863 4.259 20.193 العيية كك 
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  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

واق  إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 26.459 2 52.917 بني الموعات

 18.109 603 10919.494 داخ  الموعات ق  دالة  1.461

   605 10972.411 الكلق

اتثار املرتو ة إصالل 
اللوصية حم  ا ج زة 

 ا  ي ة املدرسية

 22.641 2 45.283 بني الموعات

 84.478 603 50940.349 داخ  الموعات ق  دالة 0.268

   605 50985.632 الكلق

معوقات إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 8.439 2 16.879 بني الموعات

 33.896 603 20439.253 داخ  الموعات ق  دالة 0.249

   605 20456.132 الكلق

 4.605و 2.996وساوي علا الرتويو  0.01و 0.05( ومسىوى ث ة 603  2قيمة   اجلدولية عيد درجات صرية )

 يتضح من الجدول الساب  أنه:

إصالل ا ج زة واق   حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .عدد ا بيا ورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 اتثار املرتو ة علا حنوا ووجد فرو  دالة إصصا يًا ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .عدد ا بيا ورج  اخىال   إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة  معوقات حنوا ووجد فرو  دالة إصصا ياً ت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  -
 .عدد ا بيا ورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية
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 :لنوع تعليم األبناءبالنسبة لمتغير  -5
ت الكمد   One Way ANOVAربلي  الى اين أصدادي ااذبدات مت اسى دام اخى ار 

إصدددالل ا ج دددزة واقددد  ومعوقدددات عدددن دالدددة الادددرو  ت اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة حندددو 
والدديت ورجدد  اخددىال   ددوع وعلدديم  والىددنث ات املرتو ددة علددا ذلدد  اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسددية

 ا بيا  )عاملق  صكومق  أهلق( فكا ه اليىا ت كما هق موب ة ت اجلدول الىاا:
اسددىاابات أفددراد العييددة حنددو املىوسدد ات ا سددابية وااحنرافددات املعياريددة  (:12 -4 )جدددول 

وف داً  والىنث ات املرتو ة علدا ذلد  إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةواق  ومعوقات 
 ا بيا  ليوع وعليم

 

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  ومعوقات اسىاابات أفراد العيية حنو دالة الارو  ت  (:13 -4ل )جدو 
 واليت ورج  اخىال   وع وعليم ا بيا  والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا  ي ة املدرسية

 

  وع وعليم ا بيا 

 حماور ااسى ا ة

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  
 ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية اتثار املرتو ة 
 حم  ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية حم  معوقات 
 ا  ي ة املدرسية

 احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس،

 5.339 36.306 9.506 44.833 5.102 21.972 عاملق

 5.798 35.741 8.988 43.763 4.021 19.839 صكومق

 5.988 35.431 9.658 43.908 4.533 20.739 أهلق

 5.815 35.696 9.180 43.863 4.259 20.193 العيية كك 
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  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

واق  إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 105.831 2 211.661 بني الموعات

 17.845 603 10760.750 داخ  الموعات 0.01  5.930

   605 10972.411 الكلق

اتثار املرتو ة إصالل 
ا ج زة اللوصية حم  
 ا  ي ة املدرسية

 19.208 2 38.417 بني الموعات

 84.490 603 50947.215 داخ  الموعات ق  دالة 0.227

   605 50985.632 الكلق

 معوقات إصالل ا ج زة
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 12.467 2 24.935 بني الموعات

 33.883 603 20431.197 داخ  الموعات ق  دالة 0.368

   605 20456.132 الكلق

 4.605و 2.996وساوي علا الرتويو  0.01و 0.05( ومسىوى ث ة 603  2قيمة   اجلدولية عيد درجات صرية )

 أنه: يتضح من الجدول الساب 

واقد   حندوت اسىاابات أفراد عييدة الدراسدة  0.01عيد مسىوى ووجد فرو  دالة إصصا ياً  -
 . وع وعليم ا بيا ورج  اخىال   إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 اتثدددار املرتو ددة علدددا حنددوا ووجددد فدددرو  دالددة إصصدددا ياً ت اسددىاابات أفدددراد عييددة الدراسدددة  -
 . وع وعليم ا بيا ورج  اخىال   اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةإصالل ا ج زة 

إصدددالل  معوقدددات حندددوا ووجدددد فدددرو  دالدددة إصصدددا ياً ت اسدددىاابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة  -
 . وع وعليم ا بيا ورج  اخىال   ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية
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وع وعلدديم ا بيددا  ت ااسددىاابة حنددو واقدد  وللىعددر  علددا الاددرو  بددني أفددراد عييددة الدراسددة اىلاددق  دد
كاخى ددار   LSDمت اسددى دام اخى ددار أقدد  فددر  دال  ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسدديةإصددالل 

للم ار ات املىعددة بني الموعدات ت صالدة دالدة ربليد  الى داين فكا ده اليىدا ت كمدا هدق موبد ة 
 باجلدول الىاا:

إصددالل واقدد  امل ار ددة بددني ا سددر امل ىلاددة ت  ددوع وعلدديم ا بيددا  ت ااسددىاابة حنددو  (:14- 4)جدددول 
 ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

واق  إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

  وع وعليم ا بيا 
عاملق )م= 
21.972) 

صكومق )م= 
19.839) 

  **2.133 (19.839صكومق )م= 

 0.899 1.234 (20.739 أهلق )م=

 0.01** الار  بني املىوس ني دال إصصا ياً عيد مسىوى 

إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  يىفدد  مددن اجلدددول السددابأل أن أعلددا الموعددات ت ا كددم علددا واقدد  
هم  موعدة أوليدا  ا مدور مدن يدىعلم أبيدا  م ت مددارس عامليدة  بييمدا أقد  الموعدات هدق  ا  ي ة املدرسية

 موعددة أوليددا  ا مددور مددن يددىعلم أبيددا  م دبدددارس صكوميددة صيددن كا دده هيدداع فددرو  دالددة إصصددا ياً عيددد 
ليددة مرو ددة بددني المددوعىني  بييمددا ربىدد   موعددة أوليددا  ا مددور مددن يددىعلم أبيددا  م دبدددارس أه 0.01مسددىوى 

 مىوس ة بني الموعىني  وميكن ووبي  اليىا ت ا الية بالمك  الىاا:
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 .وف اً ليوع وعليم ا بيا  إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةالارو  ت واق   (:3 -4 ك  ) 

 :مرحلة تعليم األبناءبالنسبة لمتغير  -6
دالدة ت الكمد  عدن  One Way ANOVAربلي  الى داين أصدادي ااذبدات اخى ار مت اسى دام 

إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة واق  ومعوقات  الدراسة حنوعيية اسىاابات أفراد  تالارو  
والددديت ورجددد  اخدددىال  مرصلدددة وعلددديم ا بيدددا  )ابىددددا ق   والىدددنث ات املرتو دددة علدددا ذلددد  املدرسدددية

مىوسدد،  ثددا وي  ابىدددا ق ومىوسدد،  ابىدددا ق وثددا وي  مىوسدد، وثددا وي  ابىدددا ق ومىوسدد، وثددا وي( 
 فكا ه اليىا ت كما هق موب ة ت اجلدول الىاا:

إصالل واق  ومعوقات حنو اسىاابات أفراد العيية املىوس ات ا سابية وااحنرافات املعيارية  (:15 -4)جدول 
 ملرصلة وعليم ا بيا وف اً  والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 مرصلة وعليم ا بيا 

 حماور ااسى ا ة

إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  
 ا  ي ة املدرسية

إصالل ا ج زة اللوصية اتثار املرتو ة 
 املدرسيةحم  ا  ي ة 

إصالل ا ج زة اللوصية حم  معوقات 
 ا  ي ة املدرسية

 احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس، احنرا  معياري مىوس،

 5.822 35.701 9.507 42.735 4.409 19.474 ابىدا ق
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إصالل ا ج زة اللوصية حم  واق  ومعوقات اسىاابات أفراد العيية حنو دالة الارو  ت  (:16 -4)جدول 
 واليت ورج  اخىال  مرصلة وعليم ا بيا  والىنث ات املرتو ة علا ذل  ا  ي ة املدرسية

  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

واق  إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 52.769 6 316.613 بني الموعات

 17.789 599 10655.798 داخ  الموعات 0.01  2.966

   605 10972.411 الكلق

اتثار املرتو ة إصالل 
ا ج زة اللوصية حم  

 املدرسيةا  ي ة 

 294.132 6 1764.789 بني الموعات

 82.172 599 49220.843 داخ  الموعات 0.01  3.579

   605 50985.632 الكلق

معوقات إصالل ا ج زة 
اللوصية حم  ا  ي ة 

 املدرسية

 29.179 6 175.071 بني الموعات
 ق  دالة 0.862

 33.858 599 20281.061 داخ  الموعات

 5.277 37.419 7.657 47.194 4.952 21.419 مىوس،

 5.719 34.500 8.797 46.860 4.785 21.720 ثا وي

 5.998 35.956 7.915 45.230 4.314 20.513 ابىدا ق ومىوس،

 5.602 35.532 9.712 42.638 3.729 19.553 ابىدا ق وثا وي

 6.298 35.742 9.009 46.097 3.764 19.968 مىوس، وثا وي

 5.770 35.553 9.452 42.390 3.584 20.504 مىوس، وابىدا ق وثا وي

 5.815 35.696 9.180 43.863 4.259 20.193 العيية كك 
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  موع املربعات مصدر الى اين حماور ااسى ا ة
درجات 
 ا رية

مىوس، 
 املربعات

 تقيمة 
مسىوى 
 الدالة

   605 20456.132 الكلق

 2.802و 2.099وساوي علا الرتويو  0.01و 0.05( ومسىوى ث ة 599  6قيمة   اجلدولية عيد درجات صرية )

 يتضح من الجدول الساب  أنه:

واقد   حندوت اسىاابات أفراد عييدة الدراسدة  0.01عيد مسىوى ووجد فرو  دالة إصصا ياً  -
 .مرصلة وعليم ا بيا ورج  اخىال   ا  ي ة املدرسيةإصالل ا ج زة اللوصية حم  

اتثار  حنوت اسىاابات أفراد عيية الدراسة  0.01عيد مسىوى ووجد فرو  دالة إصصا ياً  -
 .مرصلة وعليم ا بيا ورج  اخىال   إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية املرتو ة علا

إصدددالل  معوقدددات حندددوابات أفدددراد عييدددة الدراسدددة ا ووجدددد فدددرو  دالدددة إصصدددا ياً ت اسدددىا -
 .مرصلة وعليم ا بيا ورج  اخىال   ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

 

وللىعر  علا الادرو  بدني أفدراد عييدة الدراسدة اىلادق مراصد  وعلديم ا بيدا  ت ااسدىاابة حندو واقد  
ا ج ددزة اللوصيددة حمددد  ملرتو ددة علددا إصددالل واتثدددار ا ا ج ددزة اللوصيددة حمدد  ا  ي ددة املدرسدديةإصددالل 

كاخى دددددار للم ار دددددات املىعدددددددة بدددددني   LSDمت اسدددددى دام اخى دددددار أقددددد  فدددددر  دال  ا  ي دددددة املدرسدددددية
 الموعات ت صالة دالة ربلي  الى اين فكا ه اليىا ت كما هق موب ة باجلدول الىاا:

إصددالل واقدد  امل ار ددة بددني ا سددر امل ىلاددة ت  ددوع وعلدديم ا بيددا  ت ااسددىاابة حنددو  (:17 -4)جدددول 
 ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسية

حماور 
 ااسى ا ة

)م=  ابىدا ق مرصلة وعليم ا بيا 
19.474) 

)م=  مىوس،
21.419) 

)م=  ثا وي
21.720) 

 ابىدا ق ومىوس،
 (20.513)م= 

 ابىدا ق وثا وي
 (19.553)م= 

 مىوس، وثا وي
 (19.968)م= 

واق  
إصالل 
ا ج زة 
اللوصية 
حم  

      *1.945 (21.419)م=  مىوس،

     0.301 **2.246 (21.720)م=  ثا وي

    1.207 0.906 *1.039 (20.513)م=  ابىدا ق ومىوس،
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   ** الار  بني املىوس ني دال عيد0.05* الار  بني املىوس ني دال إصصا ياً عيد مسىوى 

 0.01مسىوى  
 يىف  من اجلدول السابأل أ ب:

ق الموعدة الدديت هددالموعدات  أقدد  إصدالل ا ج دزة اللوصيددة حمد  ا  ي ددة املدرسدية باليسد ة لواقدد  -
 ددا أبيددا  باملرصلددة اابىدا يددة صيددن واوقدده علي ددا باددرو  دالددة إصصددا ياً الموعددات الدديت  ددا أبيددا  باملراصدد  

مىوسددد، وثدددا وي( كدددلل  مدددن الموعدددات املي افدددة ت )مىوسددد،  ثدددا وي  ابىددددا ق ومىوسددد،  وابىددددا ق و 
و ييم الواق  الموعة اليت  ا أبيا  باملرصلىني اابىدا ق وال ا وي صين واوقه علي ا الموعة الديت  دا أبيدا  
باملرصلددة ال ا ويددة باددرو  دالددة إصصددا ياً  وهددو مددا ياكددد أن أعلددا الموعددات هددق الموعددة الدديت  ددا أبيددا  ت 

م ال ا وي ف ،  و م  اليىا ت هيا واكدد أن أوليدا  ا مدور مدن  دم أبيدا  بدالىعليم اابىددا ق هدم ا قد  الىعلي

ا  ي ة 
 املدرسية

   0.960 *2.167 1.866 0.0793 (19.553)م=  ابىدا ق وثا وي

  0.415 0.546 1.752 1.452 0.494 (19.968)م=  مىوس، وثا وي

 0.536 0.951 0.009 1.216 0.915 *1.030 (20.504)م=  مىوس، وثا ويو ابىدا ق 

اتثار 
املرتو ة 
إصالل 
ا ج زة 
اللوصية 
حم  
ا  ي ة 
 املدرسية

 مرصلة وعليم ا بيا 
)م=  ابىدا ق

42.735) 
)م=  مىوس،

47.194) 
)م=  ثا وي

46.860) 
 ابىدا ق ومىوس،

 (45.230)م= 
 ابىدا ق وثا وي

 (42.638)م= 
 مىوس، وثا وي

 (46.097)م= 

      *4.459 (47.194)م=  مىوس،

     0.334 **4.125 (46.860)م=  ثا وي

    1.629 1.963 *2.495 (45.230)م=  ابىدا ق ومىوس،

   2.592 *4.222 *4.555 0.096 (42.638)م=  ابىدا ق وثا وي

  3.458 0.867 0.763 1.097 3.362 (46.097)م=  مىوس، وثا وي

 *3.707 0.248 *2.839 **4.469 **4.803 0.344 (42.390)م=  مىوس، وثا ويو ابىدا ق 
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ت و يدددديم واقدددد  إصددددالل ا ج ددددزة اللوصيددددة بييمددددا أوليددددا  ا مددددور مددددن  ددددم أبيددددا  باملرصلددددة ال ا ويددددة هددددم أعلددددا 
 الموعات.

ق هدالموعدات  أقد  ا  ي دة املدرسديةإصدالل ا ج دزة اللوصيدة حمد  باليس ة ل ثار املرتو دة علدا  -
الموعة اليت  ا أبيا  باملرصلة اابىدا ية صين واوقه علي ا بارو  دالة إصصا ياً الموعات الديت  دا أبيدا  
باملراصددد  )مىوسددد،  ثدددا وي  ابىددددا ق ومىوسددد،( كدددلل  مدددن الموعدددات املي افدددة ت و يددديم ا ثدددار املرتو دددة 

حمدد  ا  ي ددة املدرسددية الموعددة الدديت  ددا أبيددا  بدداملرصلىني اابىدددا ق وال ددا وي  علددا إصددالل ا ج ددزة اللوصيددة
صيددن واوقدده علي ددا الموعددة الدديت  ددا أبيددا  باملرصلددة ال ا ويددة ف دد، وباملرصلددة املىوسدد ة ف دد،  كددلل  مددن 

بىدددددا ق  الموعددددات املي افددددة ت و يدددديم ولدددد  اتثددددار الموعددددة الدددديت  ددددا أبيددددا  ت الدددد الث مراصدددد  معدددداً )ا
مىوسدد،  ثددا وي( صيددن واوقدده علي ددا باددرو  دالددة الموعددات الدديت  ددا أبيددا  باملراصدد  )مىوسدد،  ثددا وي  
ابىدا ق ومىوس،  مىوس، وثا وي( بارو  دالة إصصا ياً  وهو ما ياكدد أن أعلدا الموعدات هدق الموعدة 

املىوسدد، معدداً واملىوسدد، وال ددا وي معدداً الدديت  ددا أبيددا  ت الىعلدديم املىوسدد، ف دد،  وال ددا وي ف دد،  واابىدددا ق و 
بييمدددا أقددد  الموعدددات ت و يددديم ولددد  ا ثدددار هدددق الموعدددات الددديت  دددا أبيدددا  ت اابىددددا ق ف ددد، وال دددا وي 
واابىدا ق وال ا وي معا واابىدا ق واملىوس، وال ا وي معاً  وميكن ووبي  ول  اليىا ت من خدالل المدك  

 الىاا:

 
 ملرصلة وعليم ا بيا وف اً  إصالل ا ج زة اللوصية حم  ا  ي ة املدرسيةالارو  ت واق   (:4 -4 ك  )
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 أوال: المراجع العربية:

 . عمدان  ا ردن: مكى ة الىم  العريب.1. طالجودة الشاملة في التعليمم(. 2012إبراهيم  لييا حممد وفا. )

ــم(. 2009أ ددد  حممددد جدداد. ) ــد الترب ــيم قبــل الجــامعيالتجدي . اإلسددكيدرية  مصددر: دار العلددم 1. طوي فــي التعل
 واإلميان.

. جددددة  اململكدددة العربيدددة السدددعودية:  دددركة 1. طاالنثروبولوجيـــا والفكـــر اإلنســـانيم(. 1982إمساعيددد   زكدددق حممدددد. )
 مكى ات عكاظ.

. ال ا    اململكة 1الدليم(. ط. )ورمة ف د بن ع د اهلل 1. طمدخل إلب نظريات الشخصيةم(. 1991إجنلز  ب.)
 العربية السعودية: دار ا ارثق لل  اعة واليمر.

 . ال اهرة  مصر: دار الكىو العلمية. 1. طالتعليم اإللكتروني والتعليم الجوالم(. 2007بسيوين  ع د ا ميد. )

وصيدة كمدا وراهدا معلمدات املرصلدة م(. مى ل ات اسى دال ا  ي ة املدرسية با ج زة الل2014ال لوي  هياا  بيه عواد. )
-14امل ام ت ماليزيا ت الارتة المؤتمر الدولي للدراسات التربوية ال ا وية دبديية الرياض. رسالة ماجسى  ميمورة  ت 

 م.2017 وفمارب  16

ــــة للدراســــاتم(. الااددددوة الرقميددددة والى  ددددي، للممدددداري  املعلوماويددددة. 2011بيددددزان  صيددددان صدددداد . ) ــــة العربي  المجل
 (. 34. )المعلوماتية

م(. اصىياجددات املعلددم لى  يددأل الىعلدديم االكددرتوين ت الصدداو  الدراسددية واملعوقددات 2007إبددراهيم   دددي عددز العددرب. )
 .300- 273(  36) 1  مجلة رلية التربيةذات العالقة. 

ادة  وثخدددرون(. (. )ورمدددة حممدددود عدددو 6. ط )نظريـــة علـــم االجتمـــاع، طبيعتهـــا وتطويرهـــام(. 1980ويما دددي   ن. )
 ال اهرة  مصر: دار املعار .

م(. و دو  الكىداب اإللكدرتوين ت الل دة العربيدة للصد  ال الدن اابىددا ق ت بدو  معداي  2014ا سيين  هويدا حممدد. )
 .72-11(  45)2  مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفساجلودة. امليوفية: 
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م(. أثدددر وزن ا  ي دددة املدرسدددية علدددا والميدددل املرصلدددة 1999  مدددوزة حممدددد علدددق. )ا الددددي  ابىسدددام ع دددد ا مددد   وا يدددال
 .97 – 57(  161) 20 مجلة التربية.اابىدا ية )اجلز  ال اين(. 

فاعليــة اســتخدام الحاســوب اللــوحي وتطبيقاتــه التعليميــة فــي تنميــة تحصــيل م(. 2014الرويلددق  رمفددان مرجددق. )
 . رسالة ماجسى  ق  ميمورة  جامعة املل  ع د العزيز. جدة.مادة الرياضياتطالب الصف الرابع االبتدائي في 

مجلـة العلـوم م(. و دو  ا  ي دة املدرسدية للصداو  ال الثدة اُ ول. 2010الزع   ثمدال أ دد  وعدودة  أ دد سدليمان. )
 .186-155(  3)14. التربوية والنفسية

  اهرة  مصر: دار اليمر للاامعات.. ال1. طمسيكولوجية التعلم(. 1996الزيات  فى ق مص اا. )

. اللدد ا ول  الكىداب تصميم التدريس رؤية منظوميـه، سلسـلة أصـول التـدريسم(. 2001زيىون  صسن صسني. )
 ال اين. مصر: عام الكىو لليمر والىوزي .

اململكدددة العربيدددة . الريددداض  1. طالـــتعلم اإللكترونـــي-رؤيـــة جديـــدة فـــي التعلـــيمم(. 2005زيىدددون  صسدددن صسدددني. )
 السعودية: الدار الصولىية للرتبية.

. ال داهرة  مصدر: عدام 1. طالتعلم والتدريس مـن منظـور النظريـة البنائيـةم(. 2003زيىون  صسن  وزيىون  كمدال. )
 الكىو لليمر والىوزي .

 دار المرو .. عمان  ا ردن: 1. طالنظرية البنائية واستراتيجية تدريس العلومم(. 2007زيىون  عايد. )

أثر استخدام جهاز اآليباد روسيلة تعليمية في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى طالب م(. 2015الزيد  ع د اهلل زيد. )
 . رسالة ماجسى  ق  ميمورة  جامعة ثل ال يه. عمان.الصف التاسع بدولة الكويت

روني في المـدارس الثانويـة العاميـة بمدينـة متطلبات تفعيل الكتاب اإللكتم(. 2014الماي   إبراهيم بن ع دد اهلل. )
 . رسالة ماجسى  ق  ميمورة. جامعة املل  سعود. الرياض.الرياض من وجهة نظر المشرفين التربويين

م(. ا  ي دددة املدرسدددية وعالقى دددا بصددد ة ال ل دددة ودور 2013 ددد ياوي   دددوا  موسدددا  وأبدددو عا دددور  خليادددة مصددد اا )
 . ا ردن.154-137(  34. )المجلة الدولية لألبحاث التربويةول وال دا  . اإلدارة املدرسية ت إباد ا ل

 40. مجلـــة الـــوعي اإلســـالميم(. ا  ي دددة املدرسدددية: مفدددارها الصددد ية وسددد   العدددالج. 2003ع دددد الدددر ن  ليلدددا. )
(450  )80 – 81. 
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س وحـدة المجسـمات في تـدري (ipad)أثر استخدام الحاسوب اللوحي م(. 2015الع د الل ي   حممد فدا أل. )
. رسالة ماجسى  ق  ميمورة  لتنمية التصور المكاني والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساسي

 جامعة ال موع. إربد.

(  178)41  مجلة التربيةم(.  منة الكىاب اإللكرتوين وو ورت  ومميزاوب  وسل ياوب. 2012عزت  حممد فريد حممود. )
271 -314.  

 . الرياض: دار الزهرا .2. طالمدخل إلب البحث في العلوم السلوريةم(. 2012العسا   صاد. )

 ال اهرة  مصر: دار الاكر العريب.. 1. طبيئات التعلم التفاعليةم(. 2014عزمق    ي  جاد. ) 

. فلسدد ني: 1ط  .التـدريس الصـفي بالـذراءات المتعـددةم(. 2004عاا دة  عدزو إمساعيد   وا ز ددار   ا لدة جنيدو. )
 دار ثفا .

 . 38- 36( 3)38  رسالة المعلمم(. اتثار السل ية لل  ي ة املدرسية. 1997العالمات  خلي  سالمة سليم. )

م(. اذباهدات  ال دات املرصلدة ا ساسدية باملددارس العمريدة حندو اسدى دام ااي داد ت 2017العواوودة   د ع د ا ميدد. )
 .188 -143(  5  )الدولية للعلوم التربوية والنفسيةالمجلة العملية الىعليمية. 

 . ال اهرة  مصر: مكى ة الي فة املصرية.1. طنظريات التعلم المعاصر وتطبيقاتها التربويةم(. 1988ف يم  ل اق. )

- 21(  42م(. املياهت اجلديدة وا  ي ة املدرسية: ا لول الرتبوية امل رتصة. اللة الرتبويدة  )2008قس ي ني    ي . )
24. 

. رسدالة ماجسدى  قد  ميمدورة. تأثير الحقائب المدرسـية علـب ظهـور الطـالبم(. 2012ال  و  ثا  أسيد خلي . )
 جامعة اليااح الو يية.  ابلع.

تأثير وزن الحقيبة المدرسية علب التوازن وآالم الجهاز الحرري لـدى طالبـات م(. 2011ال ال   فابلة فاب . )
 . رسالة ماجسى  ق  ميمورة. جامعة املل  سعود. الرياض. المدارس

م(. اذباهات املعلمني وال ل ة حنو اسى دام ا اسوب اللوصق ت الىعلم والىعليم ت املددارس 2016قيي   فاوية حممد. )
 . 101-484(  5)2  المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاثا رد ية. 

(. 9  )مجلة آفاق تربوية(. واق  ا  ي ة املدرسية باملدارس اابىدا ية بدولة ق ر. م1996الكرش  حممد أ د حممد. )
96 – 101 . 
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. ال دداهرة  1. طالبنائيــة الوظيفيــة فــي علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا، المفــاهيم والقضــايام(. 1982ليلددة  علددق. )
 مصر: دار املعار .

(  ييداير 1)2. الترابطيـة: نظريـة الـتعلم للعصـر الرقمـيم(. 2005بعدد. )اللة الدولية لىكيولوجيا الىعليم والدىعلم عدن 
2005. 

 .26 – 1(. 3) 9. مجلة العلوم التربوية م(. الرتبية والى   الىكيولوجق.2001مدكور  علق أ د. )

ـــدوة م(. العوملدددة وصىمياهتدددا الىكيولوجيدددة وا صدددا ة ال  افيدددة. اململكدددة العربيدددة السدددعودية: 2005مددددكور  علدددق أ دددد. ) ن
 .1108 – 1069. 2. العولمة وأولويات التربية

. سلسدددلة الكىدددو ا ساسدددية ت العلدددوم منهجيـــة البحـــث فـــي العلـــوم السياســـية واإلعـــالم(. 2008مصددد اح  عدددامر. )
 جىماعية. اجلزا ر: ديوان امل  وعات اجلامعية.اإل سا ية واا

المؤتمر العلمـي م(. قرا ة ت   رية الافا ات ا ارجية وثثارها ال  افية والرتبوية والل ويدة. 2008مدكور  علق أ د. )
 . مصر.422 – 377. الثامن للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة

رؤيــة استشــرافية -المــؤتمر العلمــي الــدولي األول يددة والىعلدديم. م(. و ددوير مي ومددة الرتب2012مدددكور  علددق أ ددد. )
 . مصر. 83 - 61. 1. لمستقبل التعليم في مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة

. مسددددددرتد مددددددن  التجــــــارب الدوليــــــة فــــــي توظيــــــف األجهــــــزة اللوحيــــــة فــــــي التعلــــــيمم(. 2015املزروعدددددق  عيسددددددا. )
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php             

  مسدددددددددددرتد مدددددددددددن مشـــــــــــروع الفـــــــــــاتح لتوظيـــــــــــف األجهـــــــــــزة اللوحيـــــــــــة فـــــــــــي العمليـــــــــــة التعليميـــــــــــة فـــــــــــي ترريـــــــــــا
/fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.phphttp:/ 

   الرياض: مكى ة الر د.2. طمبادئ البحث التربوي(. 2011اليوح  مساعد ع د اهلل  د. )

 .استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعوديةم(. 2018وزارة الىعليم. )
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