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 قسم الرتبية الفنية  التدريس وطرق املناهج قسم

 كويتدولة ال  دولة الكويت

 ملخص البحث
واشتمل البحث علي ، اهتم البحث بالبيئة الكويتية بتنوعها ومجالياتها وأثرها علي الطفل الكوييت

 ثالثة حماور:

 : الوعي البيئي وأثره علي الطفل.احملور األول

 : اجلانب اجلمالي يف البيئة الكويتية.احملور الثاني

 املتعلقة بالبيئة الكويتية.: حتليل نتائج رسومات األطفال احملور الثالث

 :والتساؤالت اليت طرحها البحث

هل الطفل الكوييت علي وعي بيئي مجالي؟ وهل له القدرة التذوقية للبيئة اليت يعيش فيها؟ وما هي 

 السبل واحللول إلكسابه هذا الوعي والتذوق البيئي؟

ة والصحراوية واألنشطة اليت وقد أظهر البحث العالقة الوطيدة بني الطفل الكوييت وبيئته البحري

 يعيشها الطفل يف جمتمعه من أعياد ومناسبات ومت ذلك من خالل رسوماته وتعبرياته الفنية.

Abstract 

The impact of Kuwait environment with its diversity 
and aesthetics on Kuwaiti child drawings 

The research concerned about the Kuwaiti environment with its diversity 

and aesthetics and its impact on the Kuwaiti child.   

This research included three axes:  

The first axis: Environmental awareness and its impact on the child; The 

second axis: The aesthetic side in the Kuwaiti environment;  

The third axis: Analysis of the results of children drawings  which related 

to the Kuwaiti environment.  

Questions raised by the research focused on; 

Is the Kuwaiti child aware of the aesthetic beauty? Does he have the taste 

for the environment in which he live? What are the ways and means to 

increase his awareness and the level of his  environmental taste? 

The results of the research has shown the strong relationship between the 

Kuwaiti child and his marine and desert environment and the activities 

that the child experiences in his community from festivals and events. This 

was done through his drawings and artistic expressions. 



أثر التحليل بالنماذج اللوغاريتمية )األحادية والثنائية والثالثية( 
 البارمرت على دقة تدرج بنك أسئلة يف مادة الرياضيات 

 
 

 إعداد

 حممد جاد حممد حممد أ. منى ربيع الطنطاوي متريد .د

 مدرس القياس النفسي والرتبوي

 بكلية البنات جامعة عني مشس
  باحث مساعد باملركز القومي

  للبحوث الرتبوية والتنمية
 :الدراسة ملخص

 تهدف هذه الدراسة إىل املقارنة بني النماذج اللوغاريتمية الثالث لنظرية االستجابة للمفردة

 يف تدريج بنك لألسئلة املوضوعية يف مادة الرياضيات للصف اخلامس الثالثي( البارامرت )ألحادي/ الثنائي/

، صعوبة املفردات لكل من ياس اليت تتمثل يف اخنفاض قيمة اخلطأ املعياريوذلك من حيث دقة الق االبتدائي

ارتفاع قيـم دوال املعلومـات. أجريت الدراسة ، وأيضا ارتفاع مؤشرات الثبات لبنك األسئلة، وقدرة األفرادو

ساسي من مرحلة التعليم األ االبتدائيتلميذًا وتلميذة من طالب الصف اخلامس  1500على عينة مكونة من 

يف إجراء   4.1اإلصدار  Parscale، واستخدمت الدراسة برنامج التحليل اإلحصــائي  مبحافظة السويس

املعاجلات اإلحصائية لبيانات أداء أفراد العينة على بنك أســـئلة وفقًا لنماذج االستجابة للمفــردة 

قد توصلت الدراسة إىل أن النموذج ثالثي والبارامرت.  ة(والثالثي ةوالثنائي ةاللوغاريتمية الثالث )األحادي

حيث تبني أن النموذج الثالثي البارمرت أدت  النماذج اللوغاريتمـية الثالث دقة يف القياس البارمرت أفضل

كما قدم تقديرات قدرة األفراد واملعيارية لتقديرات صعوبة املفردات  حتليالته إىل أقل تقدير لألخطاء

تدريج ديرات لقيم دوال معلومات مفردات بنك األسئلة . ويف ضوء ذلك متكنت الدراسة من التقالنموذج الثالثي أعلى 

يف بنك األسئلة وفقًا للنموذج اللوغاريتمي ثالثي البارامرت األكثر دقة يف القياس. وقدرات األفراد  وتقدير صعوبة املفردات

حذف األفراد غري املالئمني واملفردات غري املالئمة  حساب صدق وثبات بنك األسئلة يف صورته النهائية وذلك بعدكما مت 

املوضوعي باستخدام الطـرق املتعددة يف حساب الصدق والثبات وفقًا للنموذج اللوغاريتمي ثالثي  ألسس القيـاس

 األكثر دقة يف القياس.    البارامرت



Models (One , Two And  The Effect Of Analysis By Logarithmic
Items Bank In  Calibratingrameter On Accurately Three) Pa

Mathematics 
Abstract 
This study aims to compare among the three models of Item Response 

Theory (one, two, three) parameter logistic models on calibrating objective 

questions Items bank in mathematics according to accuracy. Accuracy can 

be represented through: Decreasing standard error of  difficulty and 

ability estimation, Increase of  reliability indexes, and Increase of items 

information functions. The Sample of the study consisted of 1500 fifth-grade 

primary stage pupils collected from Suez governorate , Egypt. The computer 

programs, Parscale version 4.1 and  SPSS version 10 were used in  making the 

required statistical data treatment according to (one, two and three parameter) 

logistic models. The study found that the form of three - parameter logistic 

model is the best than other models in the light of discovering the fit of items and 

person’s which forming Items bank, The process of calibration involved  

eliminating  9 items from  the Item bank that showed statistical misfit to the 

three parameter logistic model, so the calibrated Item bank consisted of 69 

items. The same results reached with respect to three variables: the standard 

errors, the reliability indexes, and the values of test information function and 

therefore as indicators of the accuracy calibrating the items bank, it was found 

that the form of three - parameter model led his analysis to the lower estimate of 

the standard errors for items difficulty and persons’s ability estimation and the 

estimates for the reliability and values of test information function were higher 

than those estimated including its form of others. Finally it was possible to 

Calibrate and estimate items difficulty and person’s ability of items bank 

according to the three parameter logistic model 3PL , which  is the  most  

accurate  IRT model,  and calculate the validity and the reliability of items bank 

in its final form after deleting invalid person’s and unfit items on the bases of the 

objective measurement using various methods in Calculating the validity and 

the reliability according to the three parameter logistic model , which is the 

most accurate IRT model.   
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ABSTRACT 

One of the major benefits of concepts of innovation is promote of the 

sustainability at the university students, this is achieved in the 

psychological practices, especially in assessing resilience of student in 

thinking skills; so the position of this study is that the concepts of 

innovation are very important among university students. 

This study aims to identify the effect for using of concepts of 

innovation to promote sustainability at the university students; the 

study sample consists of 50 students from the third level for academic 

year 2014 – 2015, from the department of art education, faculty of 

Education, King Faisal University, Saudi Arabia. 

To prepare the topics of the concept of innovation, the researchers 

adopted of largely on the person and the surroundings him. The 

generation of thoughts is one of the main issues for students, where 

brainstorming represents so important part, which is submit to strict 

analysis method before being implemented. To promote creativity 

areas as the tasks, studios experiments and lecture halls, where 

chances exist for the improving of innovation and keep it. 

The results confirmed the existence of a significant difference 

between the two groups before and after the test. This confirms that 

the positive effect for students when using the concepts of innovation 

to promote sustainability at the university students. 

In the light of the results, the researchers recommend developing the 

innovation abilities and responsible administrations should be 

providing of the innovation opportunities to development of 

innovation abilities among university students. 

Key Words: Concepts of innovation, Sustainability, University 

students 



برنامج مقرتح قائم على استخدام مفاهيم االبتكار لتعزيز االستدامة 
 دراسة جتريبية يف جامعة امللك فيصل-لدى طالب اجلامعة 

 2حممد كيشار كامل ،1ر حممد حمجوبياس

 ، اململكة العربية السعوديةاإلحساءقسم الرتبية الفنية، جامعة امللك فيصل،  .1

 ، اململكة العربية السعوديةاإلحساء. قسم الرتبية الفنية، جامعة امللك فيصل، 2

 امللخص:
اجلامعة، ويتحقق ذلك يف أحد الفوائد الرئيسية ملفاهيم االبتكار هو تعزيز االستدامة لدى طالب 

املمارسات النفسية، وخاصة يف تقييم مرونة الطالب يف مهارات التفكري؛ وبالتالي فإن موقف هذه الدراسة 

 هو أن مفاهيم االبتكار ذات أهمية كبرية بني طالب اجلامعات.

طالب  تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام مفاهيم االبتكار لتعزيز االستدامة لدى

طالبا من املستوى الثالث من قسم الرتبية الفنية جبامعة امللك فيصل  50اجلامعة. وتكونت عينة الدراسة من 

 باململكة العربية السعودية.

وإلعداد موضوعات مفاهيم االبتكار، اعتمد الباحثان إىل حد كبري على الفرد والبيئة. وُيعترب توليد 

يسية بالنسبة للطالب ، حيث العصف الذهين ميثل جزءًا مهمًا للغاية، واليت األفكار هو واحد من القضايا الرئ

يتم تقدميها إىل طريقة حتليل دقيقة قبل تنفيذها؛ لتعزيز جماالت اإلبداع مثل املهام، واستوديوهات 

التجارب وقاعات احملاضرات، حيث توجد فرص لتحسني االبتكار واحلفاظ عليه؛ وقد أكدت النتائج وجود 

وق يف جودة املفاهيم اإلبداعية للطالب يف كال اجملموعتني: اجملموعة التجريبية والضابطة، مما يؤكد وجود فر

 تأثري إجيابي للطالب عند استخدام مفاهيم االبتكار لتعزيز االستدامة لدى طالب اجلامعة.

املسؤولة أن ُتوِفر ويف ضوء النتائج، يوصي الباحثان بتطوير قدرات االبتكار، وينبغي على اإلدارات 

 فرص االبتكار لتطوير قدرات االبتكار لدى طالب اجلامعة.

 : االستدامة، طالب اجلامعة، مفاهيم االبتكارالكلمات املفتاحية



"فاعلية برنامج مقرتح لتنمية الكفايات التكنولوجية ملعلمي ما قبل اخلدمة بكلية 
 ة التعليمية الرقمية" الرتبية جبامعة امللك فيصل يف إنتاج وإخراج الصور

 ‘The Effectiveness of Proposed Program for developing 

the Technological Competencies of Pre-service Teachers 

in Designing Digital Educational Image in Education 

Faculty at King Faisal University’  

 إعداد
 مرسي جارحيد. حممود   د. مهدي حممد العمري

 تقنيات تعليم –أستاذ مساعد 
 فنون مجيلة –أستاذ مساعد  

 فنون اجلرافيك( –)تاريخ الفن  

 جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية   جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية 

 ملخص البحث:
رتبيـة احلديثـة   ُتعد الصورة التعليمية الرقمية إحدى أهم عناصر الوسائط املتعددة وكمصدر من مصادر ال

يف عصر التكنولوجيا، لذلك فقد هدف البحث احلالي إىل التعرُّف على أثر برنـامج ُمقـرتيف يف تنميـة الكفايـات     

طالـب مـن    30التكنولوجية يف عملية إنتاج وإخراج الصور التعليمية الرقمية علـى عينـة عشـوائية تكونـت مـن      

البحـث فقـد اتسـتخدم املـنهج شـبه التجـريص )التصـميم         طالب كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل، ولتحقيق هدف

القبلي والبعدي جملموعة واحدة( واملنهج الوصفي التحليلي وذلك بتطبيق استبانة لقياس مدى متكن معلمـي مـا   

قبل اخلدمة من كفاية إنتاج وإخراج الصورة التعليمية الرقمية وكذلك اختبار لقياس مستوى املهـارات الفنيةـة   

لي، ثم مت تطبيق الربنامج املتقرتيف خالل الفصل الدراسي وعلى مدار عشرة أسابيع وذلك بعد عرضه كتطبيق قب

على جمموعة من املتخصصني لتحكيمـه، بعـد ذلـك مت إعـادة تطبيـق اسـتبانة الكفايـات التكنولوجيـة واختبـار          

تبارات اإلحصائية عرب برنامج قياس مستوى املهارات الفنيةة تطبيقًا بعديًا. وقد مت استخدام جمموعة من االخ

 (.SPSSاحلزم اإلحصائية )

لعينـة  بني متوسـطي درجـات القياسـني القبلـي والبعـدي       ةإحصائيذو داللة وجود فروق أشارت النتائج إىل 

كل حمور من حمـاور االسـتبانة الثالثـة )الكفايـات التكنولوجيـة األساسـية؛       يف  البعديالتطبيق لصاحل  البحث

مصادر الشبكة العاملية للمعلومات )االنرتنـت(؛ وكفايـات توظيـف التطبيقـات التكنولوجيـة      كفايات استخدام 

لالستبانة ككل، كـذلك   مستوى الكفايات التكنولوجيةيف عملية إنتاج وإخراج الصور التعليمية الرقمية( ويف 

إنتـاج وإخـراج الصـورة     تقيـيم املسـتوى املهـاري يف    يف اختبـار  ةإحصـائي ذو داللـة  وجود فـرق  أشارت النتائج إىل 

فاعليــة قــرتيف لربنـامج املت ، وإمجــااًل؛ فقــد أثبتـت النتــائج إىل أن ل البعـدي  التطبيــقلصـاحل   التعليميـة الرقميــة 

. وبهــذه النتــائج فــإن يف إنتــاج وإخــراج الصــورة التعليميــة الرقميــة تنميــة الكفايــات التكنولوجيــةعاليــة يف 

ا قبــل اخلدمــة مــن خــالل بــرامج أو مقــررات خاصــة يف الكليــات  البحــث احلــالي ُيوصــي بأهميــة تأهيــل معلمــي مــ 



الرتبوية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التكنولوجيـة مـن أجـل القيـام مبسـؤولياتهم يف إنتـاج لتلـف الوسـائط         

التعليميـة املتعــددة وتوظيفهــا يف عمليــة التــدريس، وذلــك للتقليـل مــن الطــرق التقليديــة يف عمليــة التــدريس   

الــتلقني واإللقــاء، وِبنأــاء أجيــال قــادرة علــى إنتــاج ُمختلــف الوســائط التعليميــة املتعــددة الــيت   واملعتمــدة علــى

 ُتمكنهم من توظيفها يف العمليةة التعليمية ومسايرة التقدُّم املتسارع يف عصر الثورة املعلوماتية.

 الكلمات الداللية:
 يمية الرقمية.الكفايات التكنولوجية، معلمي ما قبل اخلدمة، الصورة التعل

Abstract: 
The digital educational image is one of the most important elements of 

educational multimedia and a source of modern education in technology 

era. The aim of the current research is to identify the effectiveness of a 

proposed program for developing the technological competencies of pre-

service teacher in designing digital educational images. Thirty students 

from education faculty at King Faisal University were randomly selected 

as a sample of the research. Quasi-experimental approach (pre-post design 

on one group) was used as a research design. Date were gathered by 

applying a questionnaire to measure the pre-service teachers technological 

competences in designing and producing the digital educational image. In 

addition, an artistic skills level assessment test was conducted to measure the 

pre-service teachers’ level of artistic skills. The proposed program was applied 

throughout the semester over a period of ten weeks. SPSS software package was 

conducted to analyze the data collected and results were presented. 

Results showed that there were statistically significant differences at level 

(α= 0.05) for the post-questionnaire in each of the three questionnaire’s 

dimensions: basic technological competencies; competencies of using 

Internet’s sources; and competencies of employing technological 

applications in the process of designing and producing digital educational 

images. Additionally, there was statistically significant difference at level 

(α= 0.05) in the level of technological competencies questionnaire as a 

whole. Results, furthermore, indicated that there was a statistically 

significant difference in artistic skills level assessment test for the 

production process of the digital educational image in favor of the post-test. The 

general results revealed that the proposed program was highly effective in the 

development of pre-service teachers’ technological competences in designing 

and producing the digital educational images by the end of semester.  

The current research recommended that it is important to qualify pre-

service teachers and develop their abilities and technological skills through 

special courses in education faculties in order to carry out their 

responsibilities in creating of various educational media. It is, also, a key 

factor for encouraging future teachers to effectively use those tools in the 

teaching process to reduce the traditional methods of teaching. Several 

recommendations and future research were proposed. 

Keywords: 

Technological competencies, Pre-service teachers, Educational digital image. 



 بالنشاط الزائد املقارنة بني العاديني وذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب
     بينيه للذكاء الصورة اخلامسة -يف الصفحة النفسية ملقياس ستانفورد

  ملخص الدراسة:

اضطراب نقص  ويمن: العاديني وذ لكل ًّ ميزةامل النفسية الصفحة حتديد الدراسة إىل هدفت

 معرفةو ،بينيه للذكاء الصورة اخلامسة -نشاط الزائد على مقياس ستانفورداالنتباه املصحوب بال

بني متوسطات درجات العاديني وذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد يف مقياس  فروقال

تقسيم  ومت ،املعرفية ونسب الذكاء الثالث( اخلمسة لبينيه )االختبارات الفرعية والعوام -ستانفورد

جمموعتني، حيث تكونت اجملموعة األوىل  إىل وتلميذة( تلميذ ا 40بلغت ) اليت األساسيةالدراسة عينة 

 ذوي فئة( تلميذ ا وتلميذة من 20واجملموعة الثانية كان عددها) العاديني، فئة( تلميذ ا وتلميذة من 20من)

بينيه للذكاء  -وردحيث طبق عليهم مقياس ستانف ئد،املصحوب بالنشاط الزا االنتباهاضطراب نقص 

(، واختبار اضطراب نقص االنتباه مفرط احلركة 2010اخلامسة ترمجة وتقنني صفوت فرج ) الصورة

نقص االنتباه  ضطرابالتشخيصي ال املعياروقائمة  ،(2016) البحريي أمحدترمجة وتقنني عبد الرقيب 

( DSM-5النفسية ) راباتلالضط اخلامس اإلحصائياملصحوب بالنشاط الزائد يف الدليل التشخيصي 

اضطراب  وذويمن: العاديني  مميزة لكل ًّ نفسيةصفحة  وجودنتائج الدراسة عن  وأظهرتترمجة الباحث. 

بينيه للذكاء، كما اتضح وجود فروق  -نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد على مقياس ستانفورد

نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد يف بني متوسطات درجات العاديني وذوي اضطراب  ادالة إحصائي ًّ

العوامل: االستدالل التحليلي واملعاجلة البصرية املكانية والذاكرة العاملة  يفبينيه  -مقياس ستانفورد

 ضوء هذه النتائج متت صياغة جمموعة من التوصيات. ويف العاديني،ونسب الذكاء الثالث لصاحل 
بينيه  -ستانفورد  مقياس ،النفسية الصفحة ،اه املصحوب بالنشاط الزائدنقص االنتب اضطراب:املفتاحية الكلمات

 للذكاء الصورة اخلامسة.



اضطرابات النوم والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية كمنبئات باالستهداف 
 لإلصابة بالوسواس القهري لدى طالب املرحلة الثانوية

 ملخص:
ن اضــطرابات النــوم والعوامــل اخلمســة الكــربى للشخصــية هـدفت الدراســة احلاليــة إىل التحقــق مــن عالقــة كــل مـ  

بالوسـواس القهـرى لـدى طـالب املرحلــة الثانويـة ، كمـا هـدفت الدراسـة أيضــا إىل التعـرف علـى قـدرة اضـطرابات النــوم             

( مـن طـالب   380القهـري، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )     والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية يف التنبؤ بأعراض الوسـواس  

عامـا(، واشـتملت    18-16( بـالتعليم الفـين، تراوحـت أعمـارهم بـني )     175( بـالتعليم العـام و)  205املرحلة الثانوية ، )

أدوات الدراسة على مقياس اضطرابات النوم ، وقائمة العوامـل اخلمسـة الكـربى للشخصـية، واملقيـاس العربـي للوسـواس        

ري. وقــد توصــلت الدراســة إىل النتــائج التاليــة: وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــني اضــطراب األرق واضــطراب     القهــ

ــة            ــذلك وجــود عالق ــري ، ك ــني الوســواس القه ــوم، وب ــة الضــطرابات الن ــذلك الدرجــة الكلي ــوم واليقظــة وك ــد الن مواعي

النتــائج إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة  ارتباطيــة ســالبة بــني اضــطراب فــرط النــوم وبــني الوســواس القهــري، كمــا توصــلت

موجبة  بني يقظـة الضـمري والعصـابية وبـني الوسـواس القهـري، كـذلك وجـود عالقـة ارتباطيـة سـالبة بـني االنبسـاطية              

والوسواس القهري، بينما مل يصل عاملى املقبولية واالنفتـايف علـى اخلـربة ملسـتوى الداللـة ، كـذلك توصـلت النتـائج إىل         

ب التعليم العام وطالب التعليم الفنى يف اضطراب األرق يف ااجاه طـالب التعلـيم العـام، كـذلك عـدم      وجود فروق بني طال

، واضـطراب مواعيـد النـوم واليقظـة،     تعليم الفين يف اضـطراب فـرط النـوم   وجود فروق بني طالب التعليم العام وطالب ال

ما أشارت النتائج إىل أن كـالً مـن أبعـاد اضـطراب األرق     واملقبولية، واالنفتايف على اخلربة، وكذلك يف الوسواس القهري . ك

 ويقظة الضمري والعصابية كانت أكثر املتغريات إسهام ا بشكل دال يف التنبؤ بالوسواس القهري.

طــالب املرحلــة  -الوســواس القهــري  –العوامــل اخلمســة الكــربى للشخصــية   –اضــطرابات النــوم  الكلمــات املفتاحيــة :

 الثانوية.



Sleep Disorder, Big Five Factors of Personality as 

Predictors of Vulnerability of Obsessive – Compulsive 

among Secondary School Students 
Mohammad E. Bekhit 

Dept. Psychology – Fayoum University 
Abstract:  

The present study aimed to verify the relationship of each of the sleep 

disorders and the big five factors of personality with obsessive compulsive 

disorder among secondary school students, the study also aimed to determine 

the ability of sleep disorders and the big five factors of personality in predicting 

symptoms of obsessive – compulsive disorder.       
 The study sample consisted of (380) secondary school students, (205) to public 

education and (175) technical education, ranged in age from (16-18) years, and 

the study included tools on a sleep disorders scale, a big five factors of 

personality inventory and the Arab scale for obsessive – compulsive disorder. 

The study found the following results: A positive correlation between insomnia 

disorder and sleep – wake schedules disorder as well as the total score for sleep 

disorders and between obsessive – compulsive disorder, also A negative 

correlation between hypersomnia disorder and the obsessive – compulsive 

disorder, results also found a positive correlation between conscientiousness, 

neuroticism and between obsessive – compulsive disorder, as well as the 

existence of a negative.    

 There were no significant correlation between extraversion and obsessive – 

compulsive disorder, and between agreeableness and openness to experience. 

The results also showed differences between public and technical educations 

students in insomnia disorders in the direction of public and technical education 

students in insomnia disorders in the direction of public education students, as 

well as no differences between public and technical education students in hyper 

sleep disorder, sleep – wake schedules disorder, agreeableness, openness to 

experience as well as in obsessive – compulsive disorder. The results indicated 

also that both the dimensions of insomnia disorder, conscientiousness and 

neuroticism were more variables contribute to the prediction of obsessive – 

compulsive disorder.   
key words: sleep disorders - big five factors of personality - obsessive – 

compulsive disorder - secondary school students.  



ئم على اجلدل يف تدريس األحياء لتنمية مهارات استخدام منوذج االستقصاء القا
 االستطالع العلمي لدى طالب الصف الثالث الثانوي

ّ
ب

ُ
 التفكري الناقد وح

 محد حممدأمحد عمر /أد

 املنيا جامعة – الرتبية كلية – التدريس وطرق املناهج بقسم مدرس

 الدراسة:  ملخص
التفكري  راتيف تنمية مها دلائم على اجلهدفت هذه الدراسة إىل استخدام منوذج االستقصاء الق

عينة الدراسة من  تكوًّنت قداالستطالع العلمي لدى طالب الصف الثالث الثانوي بالسعودية. و بًّالناقد وُح

إىل جمموعتني، إحداهما:  قتسًّموامن طالب الصف الثالث الثانوي مبنطقة الرياض، و اتختريوا طالب ا( 72)

وفًقا لنموذج  ،احليوي واحملافظة عليه" من مقرر األحياء التةنأوُّعموضوعات فصل " درست طالب ا،( 36اجريبية )

وفًقا للطريقة  نفسهادرست املوضوعات  ،( طالب ا36االستقصاء القائم على اجلدل، واألخرى: ضابطة )

 طتبقا الناقد، واختبار واطسون وجالسر للتفكري اتستخدام كمااالستطالع العلمي،  مقياس حلبًّ وأتعدًّاملعتادة. 

قبليًّا وبعديًّا على جمموعيت الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

واختبار  ،االستطالع العلمي يف مقياس حبأًّ والضابطةالتجريبية  تنيبني متوسطي درجات اجملموع ،(0.01)

مع وجود ارتباط دال  بية،اجملموعة التجري لصاحل ؛(التفكري الناقد )كل مهارة على حدة، واالختبار ككل

 االستطالع العلمي لدى طالب اجملموعة التجريبية. بًّالتفكري الناقد وُحدرجات إحصائي ًّا بني 

Using Argument-Driven Inquiry "ADI" Model in Teaching 
Biology to Develop Critical Thinking Skills and Scientific 

Curiosity of Third Year Secondary School Students 
Abstract:  

The study aimed to use argument-driven inquiry "ADI" model to 

develop critical thinking skills and scientific curiosity of third year 

secondary school students in KSA. The sample consisted of 72 

students divided into two groups: the experimental group (n=36) that 

studied the selected subject material "biodiversity and its 

conservation" according to argument-driven inquiry model, and the 

control group (n=36) that studied the same subject material following 

the traditional method. An scientific curiosity scale was prepared, 

and the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA-SF) 

was used. Both instruments were administered pre and post the 

intervention. The study results indicated that there were significant 

statistical differences at 0.01 level between the score means of the 

experimental group and those of the control group on the tests of 

scientific curiosity and critical thinking skills (each skill separately 

and the test as a whole), in favor of the experimental group. A 

significant positive correlation between scientific curiosity and 

critical thinking was found within the experimental group. 



العلمية لدى أعضاء هيئة تدريس كليات العلوم  دورياتاليف  الدويل النشر معوقات
 ااإلنسانية واالجتماعية جبامعة املني

 دراسة ميدانية  
 دادــــإع

 مها مراد عليد/   د/ أمل أمحد حسن حممد

 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية

 جامعة املنيا. –كلية الرتبية  

 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية  

 جامعة املنيا. –كلية الرتبية 

 باللغة العربية ملخص الدراسة

إذ ُيعد معيارًا جوهريًا من معايري أهمية كبرية ملؤسسات التعليم العالي؛ لدولي النشر اتشكل قضية 

ونظرًا الخنفاض معدل ها. ؤتصنيف اجلامعات عامليًا وأحد مؤشرات جودة ورصانة البحوث اليت يقوم بها أعضا

معوقات النشر  هدفت الدراسة احلالية إىل رصدالنشر العلمي بتخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فقد 

قطاع جبامعة املنيا من وجهة نظرهم، وتعرف أبرز مقرتحاتهم هذا الالدولي لدى أعضاء هيئة تدريس كليات 

: ااجاه أعضاء هي الصعوبات أربعة جوانبوقد مشلت تلك بشأن التغلب على تلك املعوقات وسبل تذليلها. 

أعضاء هيئة التدريس األكادميية، ومعوقات هيئة التدريس حنو النشر الدولي، ومعوقات متعلقة مبهارات 

، باإلضافة لُبعد خامس تناول متعلقة بالبيئة املؤسسية، ومعوقات متعلقة بالدوريات العلمية الدولية

لتحقيق هدف الدراسة، مت استخدام املنهج الوصفي؛ و .مقرتحات العينة بشأن تنشيط حركة النشر الدولي

مفهوم النشر العلمي وطبيعته، وأهميته، وعوائده تناول  نظري من خالل؛ عرض إطار هتوظيف الذي مت

على الباحث ومؤسسات التعليم العالي واجملتمع، وطرق النشر العلمي وأوعيته، باإلضافة لعرض 

كما مت  املعايري الدولية لتصنيف الدوريات العلمية، ومقاييس القيمة العلمية للبحوث املنشورة.

أعضاء هيئة تطبيقها على عينة من موزعة على مخس أبعاد، ُثمة مت  مفردة 55تألفت من  ةبناء استبان

زمة مت حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها باستخدام برنامج احلعضو ا. وقد  (146) قوامها بلغ التدريس

ُثمة  .يةعالبدرجة االستبانة (، وتوصلت النتائج إىل حتقق كل ُبعد من أبعاد 19( اإلصدار )SPSSاإلحصائية )

تذليل الصعوبات اليت تواجه أعضاء هيئة لاإلجراءات املقرتحة التوصيات وختتمت الدراسة بتقديم بعض ا

 .سبل اجاوزهاوالتدريس 



"The Barriers Confronted by Faculty Staff Regarding 

International Publication of their Social Sciences 

Studies at Minia University: A Field study" 

An Abstract by 
Dr. Amel Ahmed Hassan (A Lecturer at Cimparative Education Departement) 

Dr. Maha Morad Ali (A Lecturer at Cimparative Education Departement) 

International publication has been and is still a crucial issue for 

higher education institutions. It is a fundamental and a genuine criterion 

of The Academic Ranking of World Universities, besides being an 

indicator of research quality and seriousness. Faculty members very often 

face a number of barriers and obstacles when they come to publish their 

studies at the global level. That is why the present study aimed to 

identifiy and display these obstacles as cited by the faculty members at 

Minia University. The study also states the suggestions and proposals to 

overcome them.  

The study used the descriptive approach via the presentaion of a 

theoretical framework to define and tackle international scientific 

publication in terms of its concept, nature, significance, advantages, ways 

and vessels faciliting publication and the impacts on researchers and 

institutions. Criteria of valuing scientific research published in scientific 

periodicals have been presented in addition. 

To collect data, a questionnaire consisting of 55 items, was 

developed. It was classified into five dimintions, relating to faculty 

members' attituds towards international publication, academic obstacles 

relating to faculty skills, institutional environment barriers, international 

scientific journals' constraints, while the fifth dimension covering 

proposals for activating and revitalizing the international publishing. The 

questionnaire was administrated to a sample of 146 faculty members, and 

the data collected have been analyzed using the SPSS version (19). Each 

dimension of the questionnaire was highly rated by faculty members. The 

study was concluded with a number of suggestions and some proposed 

procedures to overcome the difficulties faced by faculty members, and 

ways to overcome them. 

 


