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 :امللخص 

 
الوسائط الثقافيَّة في دعم دور المعلِّمات في على واقع دور هدفت الدراسة إلى التعرف          

، من وجهة نظرهن ،ستقالل لدى طالبات المرحلة الثانويَّة بالمدارس األهليَّةالتنمية روح ا
 األهليةمعلمات المدارس على عينة من  المنهج الوصفي المسحيواستخدم البحث المنهج 

التربوية الرئيسية في مدينة  اإلشرافتب التي تشرف عليها مكا للمرحلة الثانوية بمدينة الرياض
في نهاية الفصل الدراسي الثاني في  الرياض والتابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

هـ وبداية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 6340/  6341العام الدراسي 
المرحلة الثانوية في المدارس ارتفاع نسبة وعي معلمات ،وتوصلت الدراسة إلى هـ6340/6341
هناك ،و بالرياض  األهليةفي المدارس  األمورارتفاع نسبة وعي أولياء ، بالرياض  األهلية

: وهى أدوارهنمعيقات قد تحول دون استخدام المعلمات للوسائط الثقافية التي تساهم في تفعيل 
 .معيقات تتعلق بالطالبات ، و عيقات تنظيميةوم ،معيقات تتعلق بالمعلمات

 

  



 دور الوسائط الثقافية في دعم األدوار المهنية لمعلمات المرحلة الثانوية

- 026 - 

 الفصل األول

 (اإلطار العام للدِّراَسة)

 :مةاملقدِّ-
على مختلف  يواجه العالم في العصر الحديث العديد من التحديات التي تشكل ضغوطا  

المجاالت حيوية في التأثير على بناء  أكثرولما كان التعليم ،الدول من كافة المجاالت 
مدخالت  أبرزولما كان المعلم من ،ها تأثرا بهذه التحديات أكثر لذا كان من ،المجتمعات 

جودة التعليم تقاس بجودة معلميه كما أشار لذلك تقرير منظمة  حيث إن،العملية التعليمية 
على  من هنا كان لزاما  ( تحقيق الجودة للجميع: التعليم والتعلم)م 2763اليونسكو  لعام 

( 67:2761هويمل والعنادي ، )على تطوير هذا المعلم   ن تعملأالمملكة العربية السعودية 
 .وخاصة بعد التحوالت ، والتطورات التي فرضها العصر الحالي

الجهود الكبيرة إلى ومن خالل اإلطالع على األدبيات ذات العالقة التي تشير 
) بنى والمستمرة التي تبذل لتطوير المعلم السعودي وعلى رأسها مشروع الملك عبداهلل الذي ت

مجتمع المعرفة من خالل دمج التقنية بالتعليم وتطوير المناهج التعليمية إلى فكرة التحول 
بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية ،والتقنية الحديثة ، واالستمرارية في تطوير 

غيرات إذ يعمل المعلم اآلن في بيئة تتسم بتعدد ، وتداخل، وتعقد المت، كفاية المعلم والمعلمة 
بعاد القيمية ، واألنشطة االقتصادية، ر معرفي يتداخل مع ،تغيرات في األفهناك تغي الفاعلة،

مساعدة طالب  أهميةمما يؤكد ، نها مختلفة من مجتمع آلخرأوالبنى السياسية للمجتمع، كما 
عمل ستقالله المعرفي وتحقق هويته المعلوماتية وأنه باإلمكان الاالمرحلة الثانوية لتحقيق 
اإلستقالل المعرفي للطالبات ،ومشاركتهم في  أهميةوانطالقا  من ، على تنمية هذين البعدين

عادة ثقافة المعلم  أهميةو ، األنشطة الالصفية  توظيف الوسائط الثقافية المتقدمة لصياغة وا 
ومهنة التدريس لتحقيق صياغة مهنية، وتنمية مهنية أصيلة ومتجددة معا ، واعية بثوابت 

نا العربية اإلسالمية، ومنفتحة ومتفاعلة بشكل إيجابي ونقدي مع المستجدات المهنية أمت
 .( 66:2762شحاتة، )رييه عالميا ادا  للمعلمين وقادة التعليم و 
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من هنا ومن خالل إطالع الباحثة على الكثير من األدبيات السابقة والالحقة ذات العالقة ، 
واقع بعض الوسائط الثقافية التي يستخدمها المعلم : تأتي هذه الدراســة لتســلط الضوء على 

داءه ألدواره المهنية المناطة به، وخاصة دوره في تنمية االستقالل وتفعيل أودورها في 
 .بمدينة الرياضاألهلية طة الالصفية في الثانويات األنش

 :مشكلة الدِّراَسة-2

 المعرفي اإلستقالل تنمية في المعلم لدور الواضحة هميةاأل تبين سبق ما خالل من
 أن ،وبما نمائي متطلب ألنها المراهقة مرحلة في ،خاصة الالصفية األنشطة ،وتفعيل للطالب
 تعتبر والتي، الرئيسية أدواته امتالك في يكمن، عملي أو علمي مشروع ألي النجاح مفتاح
 .(64:2761، إبراهيم) الحالي عصرنا أدوات أهم من، التقنية المهارات فيه

 مازال التي بأدواره القيام في لدعمه للمعلم الثقافية الوسائط أهمية دبياتاأل تؤكد كما
 المعرفة مجتمعإلى  للتحول الوطنية االستراتيجية رؤية نأ وبما، القصور من فيها يعاني
 اقتصاد ظل في كامال معرفيا مجتمعا المملكة ستصبح م2747 عام بحلول نهأ على تنص
 .واالمكانيات المصادر ومتنوع مزدهر المعرفة على قائم

 تؤكد كما المعلم جودة أهمية على م2763 لعام  اليونسكو منظمة تقرير أشار حيث
 مازال التي بأدواره القيام في لدعمه للمعلم الثقافية الوسائط أهمية على دراستها في القاسم
 مشكلة تحددت كمعلمة التربوي الميدان في الباحثة عمل خالل ومن، القصور من فيها يعاني
 المهنية األدوار دعم في الثقافية الوسائط دور واقع على الضوء لقاءإ محاولة في البحث

 .المعلمات نظر وجهة من الرياض مدينة فياألهلية  بالمدارس الثانوية المرحلة لمعلمات
 :أهداف الدِّراَسة-

 :تحقيق األهداف التاليةإلى سعت الدِّراَسة الحاليَّة   
التعرف على واقع دور الوسائط الثقافيَّة في دعم األدوار المهنيَّة لمعلِّمات المرحلة الثانويَّة -

، من وجهة األهلية بالمدارس   :هداف التاليةألويتفرع منها انظرهنَّ
ستقالل الالتعرف على واقع دور الوسائط الثقافيَّة في دعم دور المعلِّمات في تنمية روح ا -6

 .من وجهة نظرهن ،لدى طالبات المرحلة الثانويَّة بالمدارس األهليَّة



 دور الوسائط الثقافية في دعم األدوار المهنية لمعلمات المرحلة الثانوية

- 024 - 

التعرف على واقع دور الوسائط الثقافيَّة في دعم دور المعلِّمات في تفعيل األنشطة  -2
 .من وجهة نظرهن ،الالصفيَّة بالمرحلة الثانويَّة بالمدارس األهليَّة

فراد العينة من أالكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائيَّة بين متوسطات استجابات  -4
 .ا لمتغيرات الدِّراَسةوذلك وفق   ،المعلِّمات في درجة استخدام الوسائط الثقافيَّة

من  ،ل دون استخدام المعلِّمات للوسائط الثقافيَّةو  المعيقات التي تح أبرزالتعرف على -3
 .نظرهن ةوجه

 :أسئلة الدِّراَسة-4

 :تجيب الدِّراَسة الحاليَّة عن التساؤل الرئيس التالي  
األهلية ما دور الوسائط الثقافيَّة في دعم األدوار المهنيَّة لمعلِّمات المرحلة الثانويَّة بالمدارس 

 من وجهة نظرهن؟
 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعيَّة التالية  
ستقالل لدى طالبات الما دور الوسائط الثقافيَّة في دعم دور المعلِّمات في تنمية روح ا -6

 من وجهة نظرهن؟ ،المرحلة الثانويَّة بالمدارس األهليَّة
فيَّة بالمرحلة ما دور الوسائط الثقافيَّة في دعم دور المعلِّمات في تفعيل األنشطة الالص -2

 من وجهة نظرهن؟ ،الثانويَّة بالمدارس األهليَّة
ستجابات أفراد العينة من المعلِّمات اهل هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة بين متوسطات  -4

وخبرة المعلِّمات  ،ا للمستوى التعليميوذلك وفق   ،ستخدام الوسائط الثقافيَّةافي درجة 
 ؟تهنَّ وجنسيَّ 

نظر  ةل دون استخدام المعلِّمات للوسائط الثقافيَّة من وجهالتي تحو  ما المعيقات  -3
 المعلِّمات؟

 :الدِّراَسة أهمية-

 :هذه الدِّراَسة النظريَّة في أهميةتكمن   
داء المهني ألارتباط ا با كثرمن أهم القضايا التربويَّة األ  ةعن واحد نظري   عرض   إضافة -

المكتبات )وهي دور الوسائط الثقافيَّة  ،بالمدارس األهليَّةلمعلِّمات المرحلة الثانويَّة 
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: في دعم األدوار المهنيَّة للمعلِّمات( الرقميَّة، مركز مصادر المعلومات، اإلذاعة المدرسيَّة
 . تنمية روح االستقالل المعرفي، تفعيل النشاط الالصفي

مستقبليَّة عن أنواع أخرى من  ن تفتح المجال لدراساتأو  ،ثراء الرصيد المعرفي في مجالهاإ -
 . ودورها في تفعيل أدوار المعلِّم ،الوسائط الثقافيَّة المتجددة باستمرار

طبيعة التعليم العام، خاصة المرحلة الثانويَّة الذي توضع فيها  أهميةتستمد أهميتها من  -
وارد التي اللبنة األساسيَّة لبناء رأس المال البشري للدولة، والذي يعتبر من أهم الم

 .التعليم الجامعي أو سوق العملإلى التي تؤدى المرحلة هي تملكها الدولة، ف
 :نهافي أهذه الدِّراَسة التطبيقيَّة  أهميةوتتضح 

تضع األهليَّة، حبث ألنها ستطبق في الثانويات  ؛التعليم األهلي أهميةاستمدت أهميتها من  -
والجهات  -على وجه الخصوصوالمرحلة الثانوية  -ولين عن التعليم األهليؤ أمام المس

من خالل تناولها لواقع دور الوسائط  ،ا على دراسة علميَّةتصور ا مبني   هالمشرفة علي
، التابعة إلدارة التربية والتعليم (بنات)الثقافيَّة، بالمدارس األهليَّة، للمرحلة الثانويَّة 

ستخدام الن تواجه المعلِّمات في هذا اأكن والمعيقات التي يم تبمدينة الرياض، والمشكال
 .تحسين العمليَّة التربويَّة بتلك المرحلة لالستفادة منها في ؛ وذلكنظرهنَّ  ةمن وجه

 أهميةم الموجهة نحو 2763جاءت الدِّراَسة الحاليَّة تماشي ا مع توصيات منظمة اليونسكو  -
اإلعداد الجيد للمعلِّمين لحل أزمة التعلُّم، حيث توفر المعلومات البحثيَّة لواقع دور 

ر المعلِّمات من وجهة نظرهن، والتي تساعد الباحثين االوسائط الثقافيَّة في تفعيل أدو 
ل  إلى والمسؤولين لتطوير نظام إعداد المعلِّم، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة للتحوُّ

  .م2747المعرفة بحلول عام مجتمع 
 :الدِّراَسة حدود-6

 :على الحدود اآلتية دراسةالهذه  تاقتصر  :احلدود املوضوعيَّة  
التعرف على الواقع الفعلي لدور بعض الوسائط الثقافية في تفعيل أدوار المعلمات وتتمثل  .6

نظر  ةالمكتبات الرقمية، مركز مصادر المعلومات، اإلذاعة المدرسية، من وجه: في
 .بالرياضاألهلية المعلمات بالمرحلة الثانوية في المدارس 
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تنمية روح )  :ثر استخدام هذه الوسائط على بعض األدوار المهنية للمعلمات وهيأ  .2
 .(االستقاللية لدى التلميذات، وتفعيل النشاط الصفي والالصفي للطالبات

المستوى التعليمي، عدد سنوات : )حثقياس أثر المتغيرات اآلتية على استجابة عينة الب.  .4
 .(.الخبرة، الجنسية

للمرحلة الثانوية األهلية تمثلت حدود الدراسة البشرية في معلمات المدارس  :احلدود البشرية 
 .بمدينة الرياض

في مدينة الرياض التي تشرف عليها مكاتب االشراف األهلية المدارس  :احلدود املكانية     
 .ليم في المملكة العربية السعوديةفي مدينة الرياض والتابعة لوزارة التعالتربوية الرئيسية 

 6341جريت الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي أ :احلدود الزمانية     
 .هـ6340/6341هـ وبداية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 6340/ 

 

 الفصل الثاني

 (للدِّراَسةاإلطار النظري )

 . الوسائط الثقافيَّة: املبحث األول
 . أدوار املعلِّم: املبحث الثاني
  .وعالقته بتفعيل الوسائط الثقافيَّة، التطوير املهين للمعلِّم أهمية: املبحث الثالث

 
 الفصل الثالث

 (الدِّراَسات السابقة)

   . الثقافيَّة املتعلقة بالوسائط الدِّراَسات: أوًلا- 
  .املعلِّم املتعلقة بأدوار الدِّراَسات: ثانًيا- 
  . السابقة والبحوث الدِّراَسات على التعليق - 

ن الدِّراَسات السابقة تتفق مع الدِّراَسة الحاليَّة في بعض المواطن وتختلف أمما سبق يتضــح 
 : في مواطن أخرى، منها
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التكنولوجيا للوسائط الثقافيَّة لتفعيل دور المعلِّم تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع  أهميةفيما يخص  -
، Martinezماكغراث، دنيس . العديد من الدِّراَسات السابقة كدراسة مارتينيز، مونيكا

Monica; McGrath ،Dennis (2763 ) ن التكنولوجيا وحدها لن تكون أكدت أالتي
 فدور المعلِّم ،26حيث يجب أن يكون لمهارات القرن ال إلى كافية لتحسين التعليم والتعلُّم 

يجاد سبل لتمكين  ،استخدام التكنولوجيا كأداة وكوسيط لتحقيق األهداف التعليميَّة هو وا 
فكير الناقد، ، ودراسة الطالب من إتقان محتوى المعرفة المعقدة وتطوير قدراتهم على الت

التي أظهرت أن التكنولوجيا هي مهمة للغاية عند استخدامها Yacoub (2766 )يعقوب 
ومن الضروري أن يتعلم المعلِّمون أفضل . م الطلبةألنه يعزز تعلُّ  ؛في الفصول الدراسيَّة

إلى تحويل موضوعات مختارة من النص إلى التي تهدف ( MARIKI،2763ماركي)ودراسة 
وكان الهدف النهائي لتمكين فهم أفضل وسهل من الدروس، . توى الوسائط المتعددةمح

دراسة و ، (2771زينب خليفة )ودراسة . المفتوح والتعلُّم عن بعد في التعليم للمتعلمين
أحمد )، دراسة .(هـ6326: فائزة رواس)، دراسة (2771: يحيى شديفات وطارق أرشيد)

حيث ركزت هذه الدِّراَسات على .( هـ6323: د الضلعانأحم)دراسة و ، .(هـ6326الغامدي 
هداف أو  أهميةوهذا ما يتفق مع  ،تطوير وتدريب المعلِّم لتنمية العمليَّة التعليميَّة أهمية

واقتناعهم بها  لها، ودور الوسائط الثقافيَّة واستخدام المعلِّمات هميةالبحث الحالي أل
 .وتسهيل التواصل والتعلُّم الذاتي ،ودورها في رفع مستوى العمليَّة التعليميَّة ،هميتهابأو 

حيث هدفت دراسة  ،في عينة البحث( م2764)تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع دراسة الشرهان   -
التعرف على واقع مراكز مصادر التعلُّم بمدينة الرياض من وجهة نظر إلى الشرهان 
ك فوائد تعليميَّة عدة يمكن أن تحصل عليها المعلِّمات من وجود مركز وفي أن هنا. المعلِّمات

مصادر التعلُّم في المدرسة، وتختلف الدِّراَسة الحاليَّة في عينة البحث مع دراسة الطعاني 
قات بهذه المراكز في منطقة تبوك بالمملكة العربيَّة السعوديَّة من وجهة نظر أمناء عن المعوِّ 

في األجهزة والمواد  ابأن هناك نقص  : ومشرفي مراكز مصادر التعلُّم ،لُّممراكز مصادر التع
بسبب قلة توفر اإلمكانات الماديَّة الالزمة، وقلة اهتمام المعلِّمين باستخدام  ،التعليميَّة

بحيث ال يتوفر لديه  ،لكثرة األعباء التي يكلف بها المعلِّم( الالمباالة)الوسائل التعليميَّة 
وسوء األجهزة والمواد التعليميَّة وعدم توفرها ألهداف . داد الوسائل الضروريَّةالوقت إلع
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مركز  أهميةالمناهج الدراسيَّة وموضوعاتها، وعدم إلمام أولياء األمور والطلبة بأهداف و 
 .مصادر التعلُّم

في هدف الدراسة مين أتتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع دراسة  ،فيما يخص المكتبة الرقميَّة كوسيط -
في نشر العلوم واألبحاث الحديثة ونشر  وفعاال   اكبير   اثبتت أن للمكتبة الرقميَّة دور  أفقد 

ا إذ ما قورن وأن وجود المكتبة الرقميَّة العربيَّة عبر اإلنترنت ضيق جد   ،الثقافة والمعرفة
 .بالمكتبات الرقميَّة في الدول الغربيَّة

دراسة  ليهإ هدفت تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع ما كوسيط تعلُّممركز مصادر ال يخصُّ  فيما -
على قابليَّة إنشاء اتحاد أو مركز لمصادر المعلومات مركز مصادر التعلم  أهميةفي الطيار 

على إجراء المزيد  ةوالتوصي. الرقميَّة تشترك فيه جميع الجهات المعنيَّة بمصادر المعلومات
ع المكتبات الرقميَّة والتكتالت األكاديميَّة في مجال مصادر من البحوث التي تعالج موضو 

 .المعلومات اإللكترونيَّة
وفيما يخص اإلذاعة المدرسيَّة كوسيط تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع دراسة بن عيسى على  -

لدى طالب المرحلة  ،ذاعة المدرسيَّة كوسيط في تنمية مهارات االتصال اللغويإلا أهمية
وعدم وجود  ،وتمنية مهارات التفكير الناقد واالبداعي جاءت بالمرتبة األخيرة ،المتوسطة

انه يمكن االستفادة إلى وتشير الدِّراَسة الحاليَّة . فروق بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي ونوعه
حيث ركزت هذه الورقة على بعض Samuel (2776 )  مما جاء في دراسة صموئيل

دارة محطة إذاعيَّة لكليَّة أو جامعةالعناصر األساسيَّة الوارد والتي . ة في صياغة وتشغيل وا 
كذلك تتفق مع ما جاء في . يمكن االستفادة منها في تطوير اإلذاعة المدرسيَّة كوسيط ثقافي

وصت المدرسة بالتشاور مع الهندسة اإلذاعيَّة أالتي ( مSauls 2777سالس، )دراسة 
عيَّة بتخصيص جزء من النهار لخدمة االذاعة بقيام فريق من المهنيين في محطة إذا

ن اإلذاعة هي أكدت باإلحصائيات أالتي ( JUMANI ،2772  جوماني)المدرسيَّة، ودراسة 
ن نسبة من أو  ،ا للتعليمولكن أيض   ،وسيلة ليس فقط للحصول على معلومات والترفيه

 أهميةراَسات السابقة في حيث تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع الدِّ . الطالب يستمعون لإلذاعة
 .و كما تناولها البحث الحاليأسواء بالطريقة المعروضة  ،ذاعة المدرسيَّةإلا
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تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع ما  للبحث كهدفالنشاط الطالبي  دور المعلِّم في تفعيل فيما يخص -
يحقق دوره ن النشاط الطالبي غير الصفي في المعاهد العلميَّة أجاء في دراسة المجلي 

والعقلي  ،وتنمية الجانب الجسمي بدرجة قليلة ،التربوي في تنمية الجانب الديني بفعالية
 . اواالجتماعي بدرجة عالية جد   ،بدرجة عالية

تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع العديد من الدِّراَسات السابقة  للبحث كهدففيما يخص أدوار المعلِّم  -
دوار المعلِّم أمــن خاللهــا دعم  الثقافيَّة الحديثة التــي يتــم  في وجود العديد من الوسائط 

كدت عليه دراسة جمعة والشايع بضرورة أ كما تتفق الدِّراَسة الحاليَّة مع ما ،وتفعيلها
المكتبات إلى التخطيط الجيد إلعداد العاملين، وتهيئتهم نحو التحول من المكتبات التقليديَّة 

والعمل على تذليل كافة . من خالل عقد الدورات التدريبيَّة الالزمة لتثقيفهم ،اإللكترونيَّة
 .التحديات والصعوبات التي قد تواجه المكتبات الرقميَّة

ن الدورات أتختلف الدِّراَسة الحاليَّة عن دراسة الطعاني في  فيما يخص متغيرات البحث-
ن أختلف مع دراسة الشايع في كذلك ت ،التدريبيَّة ليست من متغيرات البحث الحالي
ثبتت وجود أكما في دراسة الشايع التي  ،التخصص األكاديمي ليس من متغيرات البحث

  .فروق لصالح متغير التخصص
 الفصل الرابع

 (جراءات الدِّراَسةإ)

 منهجيَّة الدِّراَسة وإجراءاتها 

 البحث منهج حيث من للبحث المنهجية لإلجراءات عرضا   الفصل هذا يتضمن
جراءات ، البحث لمتغيرات المالئمة القياس اةأد وضبط تصميم وخطوات المتبع  إعداد وا 
 على اإلجراءات لتلك تفصيليا   عرضا   يلي وفيما للبحث، والنهائية االستطالعية التجربة وتنفيذ
 :اآلتي النحو

 :منهج الدِّراَسة 

لمالئمته لطبيعة الدراسة  ؛اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي
 .ومتغيراتها وأهدافها
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 جمتمع الدِّراَسة 

للبنات في التعليم العام في األهلية يشمل مجتمع الدراسة جميع معلمات المدارس الثانوية 
هـ ويبلغ 6341/6340مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من العام الجامعي 

معلمة حسب اإلحصاءات الموجودة في قسم اإلحصاءات بوزارة التعليم  4621عددهن 
 .نظم المعلومات والدعم الفني -اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

ومن مبررات اختيار الباحثة المعلمات ألنهن من يسند لهن تدريس الطالبات وتنمية  •
المدخالت ثأثيرا  في تلك  أكثراستقاللهن الذاتي وعمل األنشطة للطالبات ولكونهم من 

 .المرحلة التعليمية
كمجتمع للبحث فرغبة في معرفة واقعها والمستوى الذي األهلية ما تحديد المدارس أ •

وصلت له باعتبارها رافدا  مهما  من روافد التعليم العام الحكومي ألبناء هذا البلد 
شهد المزيد من  ن التعليم األهليأكما  .والوافدين عليه من جميع أصقاع الدنيا

 . الرعاية والدعم والتأييد منذ بداية المسيرة التعليمية بشكل عام وحتى اليوم
 :عينة الدِّراَسة

من مجتمع الدراسة، والذي يبلغ % 47من ( االستبانة)تكون حجم عينة أداة الدراسة 
 معلمة، وتم( 241)معلمة، وحجم عينة الدراسة يتكون من( 4621)العدد اإلجمالي لهن 

استخدام أسلوب العينة العمدية الطبقية في مكاتب التعليم بالرياض والطريقة العشوائية 
 .استبانة 111صالح والمفقود تم تحليل الوبعد استبعاد غير . الختيار معلمات من كل مكتب

 عدد المعلِّمات عدد المدارس الثانويَّة  مكتب التربية 

 983 71 البديعة  

 751 39 الروابي 

 781 71 الشفا 

 111 93 النهضة  

 38 8 جنوب 

 181 73 شمال 

 399 78 غرب 

 915 37 وسط 

 *يوضح مجتمع البحث( 5)جدول رقم *                                     
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في  ،عينة الدِّراَسة غير متجانسة تتسم بعدة سمات وخصائص :خصائص عينة الدِّراَسة
 .(المستوى التعليمي، الجنسيَّة، الخبرة)ضوء متغيرات الدِّراَسة 

 متغريات الدِّراَسة -1

 :المتغير المستقل-أ
  (.المكتبات الرقميَّة، اإلذاعة المدرسيَّة، مركز مصادر التعلُّم)الوسائط الثقافيَّة 

 :المتغيرات التابعة-ب  
  المستوى التعليمي، )الوسائط الثقافيَّة خصائص عينة الدِّراَسة المرتبطة بتوظيف بعض

 (.الخبرة، الجنسيَّة
  تنمية )األداء المهارى للمعلِّمات ألدوارهن المرتبطة بتوظيف بعض الوسائط الثقافيَّة

 (.تفعيل األنشطة الالصفيَّة لدى الطالباتو روح االستقالل لدى الطالبات، 
 (: استبانة من إعداد الباحثة)أداة الدِّراَسة  -2

قامت الباحثة باالطالع على األدوات البحثيَّة السابقة ذات العالقة لتحقيق أهداف   
 ن من ثالثة محاور تجيب عن أسئلة البحث، حيثالدِّراَسة استعانت الباحثة باستبانة تتكوَّ 

 :التالية المحاور استبانة تتضمن الباحثة بتصميم قامت
في تنمية روح االستقالل لدى  دور الوسائط الثقافيَّة في دعم دور المعلِّمات -6

 .الطالبات
دور الوسائط الثقافيَّة في دعم دور المعلِّمات في تفعيل األنشطة الالصفيَّة لدى  -2

 . الطالبات
 .تواجه المعلِّمات في استخدام الوسائط الثقافيَّة التي والصعوبات المعوقات -4

 :أساليب املعاجلة اإلحصائيَّة
  تم جمع بيانات الدراسة عن طريق إجابات عينة الدراسة 
  تم إدخال هذه البيانات بالحاسب اآللي عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم

 .SPSSاالجتماعية 
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 :مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

 استخراج التكرارات والنسب المئوية للتعرف استجابات أفراد عينة الدراسة . 
  ذي التدرج الخماسي الستجابات افراد عينة الدراسة حيث ( ليكرت)استخدام مقياس

عن أدنى درجة ( 6)، بينما يعبر الرقم (أوافق بشدة)عن أعلى درجة ( 1)يعبر الرقم 
 (.ال أوافق بشدة)
 وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة  المتوسط الحسابي

رئيسة، وترتيب األبعاد حسب أعلى متوسط حسابي وعلى حسب الدراسة عن األبعاد ال
 .درجات الموافقة

  للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل  االنحراف المعياري
عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها 

 الحسابي
  استخدام اختبار ت(T-test) فروق بين استجابات المعلماتلحساب ال 
  تحليل التباين األحادي ( ف)اختبارanova  للتعرف على إذا ما كانت هناك فروق

ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات العينة نحو محاور الدراسة باختالف 
 ( المستوى التعليمي، والخبرة، والجنسية)متغيراتهم 

 الفصل اخلامس

 ومناقشتهاعرض نتائج الدِّراَسة 

 أهم النتائج املتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ألداة االستبانة
ودور الوسائط الثقافية  هميةوجدت الباحثة اتفاق استجابات عينة البحث الحالي أل  

هميتها ودورها في رفع مستوى العملية التعليمية وتسهيل أواستخدام المعلمات واقتناعهم بها و 
 .الذاتي مما يؤكد صحة البحثالتواصل والتعلم 
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عدة نتائج فيما يتعلق بدور الوسائط الثقافية في تفعيل دور المعلمة في إلى خلصت الباحثة 
األنشطة وتنمية االستقالل الذاتي لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهه نظر افراد عينة 

 :ثة على النحو التاليبالرياض صنفتها الباحاألهلية الدراسة معلمات الثانويات بالمدارس 
  ويتضح ذلك  ،بالرياضاألهلية ارتفاع نسبة وعي معلمات المرحلة الثانوية في المدارس

فراد العينة لعبارات االستبانة وعدم وجود فروق داله احصائيا أمن خالل استجابة 
له إحصائية حسب ثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات دال أباختالف خصائصهن حيث 

 .( المؤهل التعليمي،الجنسية،ةالخبر )ث متغيرات البح
 ويتضح ذلك من خالل  ،بالرياضاألهلية مور في المدارس ارتفاع نسبة وعي أولياء األ

اعتقاد أولياء األمور أن الوسائط الثقافية تؤثر على مستوى ) ةافراد العينة لعبار أاستجابة 
دليل على وعي نها عائق وهذا أعلى  ةغير موافق% 42حصلت على نسبه ( الطالبة

 .أولياء األمور
  ودور الوسائط الثقافية واستخدام  أهميةاتفاق البحث الحالي والبحوث السابقة مع

هميتها ودورها في رفع مستوى العملية التعليمية وتسهيل أالمعلمات واقتناعهم بها و 
 . البحث الحالي أهميةالتواصل والتعلم الذاتي مما يؤكد 

  على األهلية فراد عينة البحث اتفاق معلمات الثانويات أتبين من نتائج استجابات
لدور الوسائط الثقافية في دعم دور المعلمات في تنمية روح اإلستقالل  ةالموافقة بشد

الباحثة حسب  من وجهة نظرهن رتبتهااألهلية لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدارس 
 .استجابة المعلمات

 افية دور في تفعيل المعلمة لألنشطة الالصفية في الستخدام المعلمة للوسائط الثق
يسهم في )فراد العينة كالتالي أبالرياض رتبتها الباحثة حسب استجابة األهلية الثانويات 

من روح  متبعدهم عن الجمود والتقليد وتقربه ةتبنى  المعلمة لمواقف تربوية تجددي
 (.العصر ومسايرة التطور العلمي التكنولوجي

  هناك معيقات قد تحول دون استخدام المعلمات للوسائط الثقافية التي تساهم في تفعيل
 :فراد العينة كالتاليأدوارهن تصنفها الباحثة حسب استجابة أ
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 تأهيل وتدريب المعلمات على استخدام التقنيات والوسائط : معيقات تتعلق بالمعلمات
كثرة مهام المعلمة يقلل من ، كافي  مواد تعليمية غير مكانت أجهزة أأالحديثة  سواء 

 .تفعيلها للوسائط الثقافية
  كثرة التجديدات التربوية كنظام المقررات، والمناهج المطورة يقلل من )معيقات تنظيمية

ر رائدة النشاط باستمرار وخاصة عند نقص معلمات المادة الوسائط الثقافية، تغيُّ  أهمية
لمتعلقة بالوسائط الثقافية في استمارة تقييم الدراسية في تخصص الرائدة، البنود ا

، قلة نشر النماذج المتميزة لدور الوسائط الثقافية داخل أهميةالمعلمة ليست ذات 
ما بالنسبة أ، الوسائط الثقافية أهميةالمدرسة أو خارجها، المجتمع المدرسي ال يدرك 

ت المخصصة لتفعيل دور للمبنى المدرسي الذي ال تتوفر فيه األماكن والتجهيزات والصاال
الوسائط الثقافية، وميزانية المدرسة غير كافية لتمويل متطلبات استخدام الوسائط 
الثقافية عدم توافر األجهزة والمواد التعليمية في المدرسة عند الحاجة لها فهي تعتبر 

 نغلب  وتعزو الباحثة ذلك أل وليس األاألهلية عوائق تنظيمية في القليل من المدارس 
 .(مرهناك تنافس بينها في تقديم األفضل للطالب  وولي األ

  ازدحام اليوم الدراسي بالمواد الدراسية يقلل من إقبال الطالبات )معيقات تتعلق بالطالبات
على المشاركة في الوسائط الثقافية، أوقات تفعيل دور الوسائط الثقافية غير مناسبة 

 .(ن استخدام الوسائط الثقافية بشكل فعالللطالبات، زيادة عدد طالبات الصف تعيق م
 :توصي ات الدِّراَسة  : ثانيً ا

  ما تصبو إليه وزارة التعليم مـن إلى تأمل الباحثة في أن يسهم هذا البحث في الوصول
وفي ضوء نتائج . رفـع كـفاءة النظـام التعليمي من أجل مستقبل أفضل ألبنائنا الطالب

طرحت الباحثة بعض التوصيات المتعلقة بمجال الدراسة، ليها إالدراسة التي تم التوصل 
 :ومنها

 - ن الوسائط الثقافية الرقمية كالمكتبات الرقمية ال تلغي الوسائط الثقافية التقليدية إ
فبالرغم من سهولة استخدام الوسائط الرقمية وتغطيتها لكافة . ذاعة المدرسيةكاإل

ئط الثقافية التقليدية التي تعد هي األساس دور الوسا ا  المعلومات فإن هذا ال يلغي أبد
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وبالتالي فإن الوسائط الثقافية يجب أن . في بناء وتطوير الوسائط الرقمية والمكملة لها
  .تكون متوفرة بشكليها التقليدي والرقمي

 -  ضرورة االهتمام بتفعيل مواقع المدارس وتعلم البحث واالنضمام للمواقع التعليمية
 .مصادر التعلم الفعالة كأحد أهم

  ن أن يتغير اتجاه التعليم والتعلُّم فم 2760توصي الدراسة بأّنه أصبح حتميا  في عام
ه ينتظر حضور تدريب من قبل وزارة التعليم، يجب على م مكانالمستحيل أن يبقى المعلِّ 

المعّلمات أن ُيطورن من أنفسن أوال ، ثم يسعين لتطوير طريقتهن في التدريس وتقديم 
 .شطة الصفية والالصفية باستثمار مميزات الوسائط الثقافيةناأل 
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 املراجع العربيَّة . أوًلا

 
. القاهرة. مكتبة األنجلو المصريَّة .تنظيمات حديثة للمناهج التربويَّة. 7002. إبراهيم، مجدي .1

 .مصر
منها في  مستحدثات مؤتمرات الفيديو التفاعليَّة وتخطيط اإلفادة. 7002.أبو الفتوح، إيمان .7

  .مصر. جامعة حلوان. رسالة ماجستير كليَّة التربية .تدريب المعلِّمين أثناء الخدمة
 –تجديد دور المعلِّم السعودي للتواؤم مع مجتمع المعرفة ."7012.آل رفعة، مسفر بن جبران معيض.3

 .32ص . 7ج 7012ابريل . 7ع . 77مجلد . مجلة العلوم التربويَّة". -دراسة تحليليَّة 
. المنيا. دار التيسير للطباعة والنشر. 3ط .المستحدثات التكنولوجيَّة. 7002. أمين، زينب .2

 مصر 
المؤتمر . بين الواقع والمأمول: المكتبة الرقميَّة العربيَّة(. 7010. )أمين، نجاة وليم جرجس .5

: عربي أنا: المكتبة الرقميَّة العربيَّة)الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 
االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات : ، بيروت1لبنان، مج  -( الضرورة، الفرص والتحديات

 . 120- 101ووزارة الثقافة وجمعيَّة المكتبات بالجمهوريَّة اللبنانيَّة، ( أعلم)
ا فعاليَّة مقرر مقترح في تنمية كفايات الطالبات المعلِّمات في تكنولوجي. "7002.بدوي، أمل.2

. جامعة عين شمس. كليَّة البنات لآلداب والعلوم والتربية. رسالة دكتوراه". المعلومات التعليميَّة 
 .مصر

، طرائق التعليم عن بعد وأساليبه، دليل ألعضاء هيئة 7005:بطاز، محمد وعصام نجيب الفقهاء.2
 .وم، إدارة المناهج، تونسالتدريس في الجامعات العربيَّة، المنظمة العربيَّة للتربية والثقافة والعل

، الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق، دار الفكر العربي، 7003:جابر، عبد الحميد جابر.2
 .القاهرة

إستراتيجيَّة مقترحة لتطوير برامج التدريب بمراكز التطوير التكنولوجي . 7002.جادو، إيهاب.1
معهد الدِّراَسات . رسالة دكتوراه. التعليمبمديريات التربية والتعليم في ضوء مستحدثات تكنولوجيا 

 .جامعة القاهرة. التربويَّة
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المؤتمر العلمي للجمعيَّة العربيَّة لتكنولوجيا التربية . 7005.الجمعيَّة العربيَّة لتكنولوجيا التربية .10
ة معهد الدِّراَسات التربويَّ . 7005مايو  2-3في الفترة " تكنولوجيا التربية في مجتمع المعرفة "

 . مصر. القاهرة. والبرنامج القومي لتكنولوجيا التعليم
. دور التعلُّم اإللكتروني في مواجهة تحديات التعليم الجامعي في مصر .7002. الجمل، أحمد .11

. التعليم الجامعي في مجتمع المعرفة"المؤتمر الدولي الخامس . العلوم التربويَّة. دراسة تحليليَّة
جامعة . معهد الدِّراَسات التربويَّة. 7002يوليو  17-11ة من في الفتر " الفرص والتحديات

  .223-221ص . مصر. القاهرة
ترجمة أميمة عمور . استخدام التكنولوجيا في الصف. 7002. جيري، بيتر وميلسيا، بيرسون.17

 .األردن. عمان. دار الفكر للنشر والتوزيع. وحسين أبو رياش
م الذاتي باستخدام الحقائب اإللكترونيَّة في إكساب بعض فعالية أسلوب التعل  . 7002.حسن، زينب.13

. تحرير مصطفي عبد السميع. مهارات برنامج الفوتوشوب لطالبات كليَّة التربية باألحساء
. المعلوماتيَّة ومنظومة التعليم"المؤتمر العلمي السنوي الثاني . الجمعيَّة العربيَّة لتكنولوجيا التربية

. معهد الدِّراَسات التربويَّة والبرنامج القومي لتكنولوجيا التعليم. 7002يوليو  2-5في الفترة "
 .323صـ372.الجزء األول ص. مصر. القاهرة

األسس الفلسفيَّة والنظريَّة، المؤتمر الحادي : م، المكتبة الرقميَّة العربيَّة7010زايدي –حسنيَّة .12
الضرورة، : عربي أنا: المكتبة الرقميَّة العربيَّة)والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

ووزارة ( أعلم)ومات االتحاد العربي للمكتبات والمعل: ، بيروت1لبنان، مج  -(الفرص والتحديات
 . الثقافة وجمعيَّة المكتبات بالجمهوريَّة اللبنانيَّة

، تكنولوجيا التعليم في الوطن العربي الواقع والطموح، تحرير، 7002:حقي، حاتم جاد الكريم.15
مصطفي عبد السميع محمد، المؤتمر العلمي السنوي الثاني للجمعيَّة العربيَّة لتكنولوجيا التعليم، 

القاهرة، مصر، الجزء األول، ص  7002يوليو 2-5تيَّة ومنظومة التعليم، في الفترة من المعلوما
25-12. 

 ، دار المسيرة، عمانتكنولوجيا التعليم بين النظريَّة والتطبيق( 7002)الحيلة، محمد محمود  .12
مية بعض ، فاعليَّة برنامج مقترح قائم على التعل م الذاتي لتن7005: خالد عبد اللطيف محمد عمران.12

المهارات الوظيفيَّة في الجغرافيا لدى الطالب المعلِّمين بكليَّة التربية بسوهاج، رسالة دكتوراه 
 .منشوره، كليَّة التربية، جامعة سوهاج، مصر

 .، دار السحاب، القاهرة، مصر7، تكنولوجيا التعليم والتعل م، ط7001: خميس، محمد عطيَّة.12
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الجمعيَّة العربيَّة . ظومة التعليميَّة في ضوء المعلوماتيَّةتطوير المن. 7002. الدايل، سعد .11
 2-5في الفترة . "المعلوماتيَّة ومنظومة التعليم"المؤتمر العلمي السنوي الثاني . لتكنولوجيا التربية

. القاهرة. معهد الدِّراَسات التربويَّة والبرنامج القومي لتكنولوجيا التعليم. القاهرة.7002يوليو 
 . 272صـ273صـ.جزء األولال. مصر

برنامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس على منظومة العروض . 7002. الدسوقي، محمد وآخرون .70
المؤتمر العلمي . على ضوء احتياجاتهم المهنيَّة. التفاعليَّة المتكاملة في مواقف التعليم الجمعي

ابريل  77-71".تيجيات التطويرآفاق التعاون الدولي إسترا.. إعداد المعلِّم وتنميته"الخامس عشر 
 .222-322ص . الكتاب الثاني. مصر. كليَّة التربية جامعة حلوان. 7002

دور البرامج التدريبيَّة في تحقيق التنمية المهنيَّة . "7010. الذيفاني، عبد اهلل والعريقي، آمال.71
المؤتمر ". محافظة تعز –لمعلِّمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في الجمهوريَّة اليمنيَّة 

تصنيف دولي . 7001يوليو. ع خاص. 12مجلد . -التعل م مدى الحياة  –الدولي السابع 
 -1251511-1212ص . 2222-1110

مراكز مصادر التعل م ومدارس المستقبل دور متجدد في ظل التعليم . " 7012.ربيع، فالح.77
 .البحرين. كليَّة تربية". االلكتروني

تقويم برامج تدريب مديري المدارس في مجال تقنيَّة التعليم في منطقة . 7002. الرشيدي، حمد.73
. رسالة ماجستير منشورة. حائل التعليميَّة ومدى تحقيقها ألهدافها من وجهة نظر المتدربين

 . ملخصات الرسائل العلميَّة
ات االتصال واقع استخدام اإلذاعة المدرسيَّة في تنمية مهار )م 7017الريح، أحمد محمد الحسن .72

المناهج وطرائق . رسالة ماجستير( اللغوي لتالميذ مرحلة التعليم األساسي بوحدة الدويم اإلداريَّة
 .الدويم. السودان. 7017. كليَّة التربية. جامعة بخت الرضا. التدريس

الم ع. تأصيل فكري وبحث إمبريقي" تصميم البرامج التعليميَّة بفكر البنائيَّة . 7002.زيتون، كمال.75
 مصر. القاهرة. الكتب

التربية . المعلم إعداده ومكانته وأدواره في التربية العامة. 7005.سعفان محمد و محمود سعيد.72
 .مصر. القاهرة. دار الكتاب الحديث. لنفسي اإلرشاد. الخاصة

نموذج تقني مقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال . 7002. سالمة، عبد الحافظ.72
مستحدثات تكنولوجيا المعلومات والتعليم في كليات المعلِّمين بالمملكة العربيَّة السعوديَّة كليَّة 

. سميعتحرير مصطفي عبد ال. التربية الرياض نموذًجا في ضوء الواقع، ونتائج بعض الدِّراَسات
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المعلوماتيَّة ومنظومة التعليم "المؤتمر العلمي السنوي الثاني . الجمعيَّة العربيَّة لتكنولوجيا التربية
. معهد الدِّراَسات التربويَّة والبرنامج القومي لتكنولوجيا التعليم. 7002يوليو  2-5في الفترة "

 .550- 533.صـ.ص. 7002. الجزء الثاني. مصر. جامعة القاهرة
دراسة استكشافيَّة الستخدام طالبات كليَّة التربية بجامعة اإلمارات العربيَّة . 7012. نوارة. انسلط.72

. مجلة تكنولوجيا التعليم. المتحدة لنموذج تطوير المنظومات التعليميَّة في تكنولوجيا التعليم
 .723-727ص ص (. 2)الكتاب (. 5)المجلد 

معهد الدِّراَسات ". العلوم التربويَّة. مة تكنولوجيا التعليمالتكامليَّة في منظو . "7002.سويدان، أمل.71
 .22-3.ص ص. 7002يوليو (. 3)العدد . جامعة القاهرة. التربويَّة

العوامل المؤثرة على استخدام المعلِّمين لمراكز (. 7015. )الشايع، صالح بن علي بن صالح.30
جامعة أم القرى، كليَّة التربية، (. رسالة ماجستير غير منشورة)مصادر التعل م من وجهة نظرهم 

 . مكة المكرمة: قسم المناهج وطرق التدريس
أثر استخدام الحاسوب في فاعليَّة برنامج تدريبي . 7002. شديفات، يحيى وأرشيد، طارق.31

المجلة . لمعلِّمي العلوم في مديريَّة التربية والتعليم للواء البادية الشماليَّة الشرقيَّة في األردن
ص . 7002(.1)العدد (. 1)المجلد ". العلوم اإلنسانيَّة واإلداريَّة"ميَّة لجامعة الملك فيصل العل

771-722. 
واقع مراكز مصادر التعل م بالمرحلة الثانويَّة للبنات بمدينة الرياض ." 7013.الشرهان، جمال.37

 .ة العلوم النفسيَّة والتربويَّةمجل. جامعة الملك سعود –كليَّة التربية ". بالمملكة العربيَّة السعوديَّة 
ر تكنولوجيا التعليم عن بعد على تحصيل وأداء . 7002. شعبان، حمدي .33 فاعليَّة موقع لتعليم مقرَّ

الجمعيَّة . تحرير مصطفي عبد السميع. طالبات كليَّة التربية بعبري واتجاهاتهن نحو هذا الموقع
في ." المعلوماتيَّة ومنظومة التعليم"لسنوي الثاني المؤتمر العلمي ا. العربيَّة لتكنولوجيا التربية

. القاهرة. معهد الدِّراَسات التربويَّة والبرنامج القومي لتكنولوجيا التعليم. 7002يوليو  2-5الفترة 
 .752-712.ص ص. الجزء األول. مصر

في ضوء برنامج تدريبي مقترح لمعلِّمي المرحلة الثانويَّة ، 1112: الصباغ، حمدي عبد العزيز.32
، (12)مجلة كليَّة التربية وعلم النفس، جامعة عين شمس، مصر، العدد احتياجاتهم التدريبيَّة، 

 . 123ص125، ص(3)الجزء 
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الحاجات التدريبيَّة لمعلِّمي العلوم في المرحلة الثانويَّة بالمملكة العربيَّة . "هـ1272. ضلعان، أحمد.35
رسالة ". ليميَّة من وجهة نظر معلِّمي ومشرفي العلومالسعوديَّة في مجال استخدام التقنيات التع

 .كليَّة التربية. الرياض جامعة الملك سعود. ماجستير غير منشورة
معوقات تفعيل مراكز مصادر التعل م بمدارس التعليم االبتدائي (. 7011. )الطعاني، نضال بهجت.32

، 12مصر، مج  -مجلة التربية العلميَّة . دراسة تقويميَّة: بمنطقة تبوك بالمملكة العربيَّة السعوديَّة
 37-1ص . 1ع 

المكتبة الرقميَّة (. 7010. )الطيار، مساعد بن صالح، واألكلبي، علي بن ذيب.32
المكتبة الرقميَّة )المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  .السعوديَّة

االتحاد العربي : ، بيروت7لبنان، مج -(الضرورة، الفرص والتحديات: عربي أنا: العربيَّة
- 1227ووزارة الثقافة وجمعيَّة المكتبات بالجمهوريَّة اللبنانيَّة، ( أعلم)للمكتبات والمعلومات 

1210 . 
دراسات الوعي اإلسالمي . المكتبة الرقميَّة وأثرها في التعلُّم الذاتي( 7013)الطيان، محمد حسان .32

 م 7013أبريل -مارس/ه 1232جمادى األولى ( 523)العدد 
فعالية برنامج تدريبي بواسطة الوسائط المتعددة لتنمية مهارات . "7005. عبد السالم، أسامة محمد.31

معهد . رسالة دكتوراه". واالتصاالت واالتجاه نحو التعل م الذاتي لدى المعلِّمينالمعلوماتيَّة 
 .مصر. جامعة القاهرة. الدِّراَسات التربويَّة

أثر اختالف كل من النمط التعليمي والتخصص األكاديمي . 7005.عبد العزيز طلبة عبد الحميد.20
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