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 : لخصملا

 السطحيّ  تعّممالفي تعزيز  الثقافّيةات العولمة متغّير أثر  معرفةَ  الحالي   البحثُ  ىدفَ 
 التي حصاييةاإلداللة الفروق ذات ال ومعرفة ،عّمانفي مدينة  الخاّصةلدى طمبة المدارس 

ات العولمة متغّير ألثر البحث  عّينةأفراد تقديرات بين  الدراسّيةات الجنس والمرحمة متغّير ل ُتعزى
تّكون و  .عّمانفي مدينة  الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممالفي تعزيز  الثقافّية
 الدراسّيةلمسنة  عّمانفي مدينة  الخاّصةفي المدارس  المعّمماتو  المعّممينمن البحث مجتمع 
 موزعة قرة( ف60) من مكّونة استبانة تصميم تمالبحث ف ادأى ولتحقيق. 6302/6363
البحث  نتايج وأظيرتمعممًا ومعممة. ( 405) من مكّونة عّينة عمى وّزعت أبعاد، أربعة عمى

و ، كما أظيرت أنالسطحيّ  تعّممالفي تعزيز  الثقافّيةات العولمة متغّير ارتفاع درجة تأثير جميع 
 البحث موقدّ  ،الدراسّيةالجنس والمرحمة  متغّيرل ُتعزىىناك فروق ذات داللة إحصايية  ليس

 .من التوصيات استنادًا إلى نتايجومجموعة 

، الثقافّيةالعميق، العولمة  تعّممال، السطحيّ  تعّممال، تعّممال: أساليب الكممات المفتاحية
 .تعّممال، دوافع الثقافّيةات العولمة متغّير 

  



 ............................................................. السطحيّ  تعّلمالتعزيز في  الثقافّيةالعولمة ات متغّير ثر أ

- 6032 - 

The effect of cultural globalization variables on fostering surface 

learning among private school students in the city of Amman 

Abstract  

 The current research aimed identifying the effect of cultural 

globalization variables on fostering surface learning among private school 

students in Amman, and exploring statistically significant differences 

attributable to gender and school stage variables between the research sample's 

estimates of the impact of cultural globalization variables on enhancing surface 

learning among private school students in the city of Amman. The research 

population consisted of male and female teachers in private schools in the city 

of Amman for the academic year 2019/2020. To achieve the goal of the 

research, a questionnaire consisting of (23) paragraphs distributed over four 

dimensions was designed, and a sample of (534) male and female teachers was 

distributed. The results of the research showed a high degree of influence of all 

cultural globalization variables in promoting surface learning, and showed that 

there were no statistically significant differences to the gender and academic 

stage variable, and the research made a set of recommendations based on its 

results. 

Key words: learning styles, surface learning, deep learning, cultural 

globalization, cultural globalization variables, motivation of learning. 

  



 ............................................................. السطحيّ  تعّلمالتعزيز في  الثقافّيةالعولمة ات متغّير ثر أ

- 6032 - 

  املكدمة

 ومبعث ىذااىتماما بالتعميم كما شيدتو في العقدين األخيرين،  البشرّيةربما لم تشيد 
مما  ؛وعولمتيار االتصاالت وفرة المعمومات وتطوّ ، و االىتمام انفتاح الشعوب عمى بعضيا

 ة ومخرجاتيا، إدراكًا لقيمةالتعميميّ أوجد منافسة محمومة بين الدول عمى تطوير مؤسساتيا 
كما أنو  ،مستقبلالضمان الحقيقي لدخول آمن لموىو م، ى أداة لتغيير العالإذ ىو أقو  ،التعميم

ومما زاد من حدة  .االجتماعّيةو  االقتصادّيةو  البشرّيةالداعم لكل حركات التطوير والتنمية 
التي تقيس نواتج  الدولّيةنتايج االختبارات اإلعبلنات المتكررة عن التنافس في مجال التعميم 

 ,AHELO, TIMMS, PIRLSالختبارات كان  وقديا بين الدول، قارنتُ لدى الطمبة و  تعّممال
PISA ولم يكن النظام ة لدى الكثيرين، التعميميّ ة واألنظمة التربويّ ثارىا في تطوير السياسات آ
إدراكًا لقيمة  األمربمنأى عن ىذا خاّصة  األردنعامة وفي  العربيّ الوطن في  التعميميّ 

 احيث أصبح اإلنسان ثروة حقيقية عميي ،البشرّيةالتنمية االستثمار في العنصر البشرّي في 
 عماد التنمية وىو مجاليا. 

في مجال االىتمام باإلنسان  عالمّيةال ياتفي نشر التوجّ  دوركان لمعولمة لقد 
رات متغيّ نتيجة ل االىتمامىذا التعميم كاممة، وزاد  عممّيةأثرىا القوي عمى ، كما كان ليا تعّممالم

وما تتطمبو  ،ة الرابعةالثورة الصناعيّ ما تفرضو وعمى رأسيا  االقتصادّيةو  االجتماعّية الدولّية
ىذه الثورة  أنّ  (Schwab, 2016) يتوقع شوابيث الطمبة، حمن ميارات وكفايات لدى 

من مثل إحساسنا بالخصوصّية، وأنماط ، يتنا وجميع القضايا المرتبطة بياستؤثر عمى ىو 
استيبلكنا، والوقت الذي نكّرسُو لمعمل والترفيو، وكيف نطّور وظايفنا، وأساليب اكتسابنا 

بو  أتنبالتفكير منذ  التطور الحاصل فيىذا  ،لمميارات، وكيف نمتقي بالناس ونتواصل بيم
 ز والمنافس. المتميّ  تعّممالاالرتقاء بالتعميم لضمان زاد من المطالبات ب 6302العام في شواب 

 الثقافّيةو  االقتصادّيةو  السياسّية اتصاالتول العالم إلى قرية صغيرة في تحوّ ومع 
عمييا  أطمقوقد  الدول،عند جميع  نتايجيا لم تعد مقبولة عالمّية تعّممأزمة ثّمة  تضح أنّ ا

 تقارير ما حيث يوضح في معرض حديثو عن "؛تعّممالفقر "اسم ( Malpass, 2019) مالبس
إاّل  نلم تتحسّ  ألطفال في سن الدراسة االبتداييةا تعّممنتايج  أنّ ، 6302و 6333بين عامي 

ذا استمرت  ،%03بنسبة  % من األطفال في سن 50فمن يتمكن النتايج عمى ىذه الوتيرة وا 
إلى  تعّممالدرجة فقر  من خفضال بد يرى أنو . لذا 6303العاشرة من القراءة في عام 
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 الدراسّيةمناىج التطوير لذلك ويقترح كإجراء عممي . 6303النصف عمى األقل بحمول عام 
ل رأس المال تشكّ التي باتت العميق لمميارات األساسية  تعّممالتركز عمى ل ؛ات تنفيذىاوعمميّ 
ال تيدر إمكانات األطفال في حقيقتيا  تعّممالأزمة  في وقت تزداد فيو القناعة بأنّ  ،البشريّ 

 ل.ات الدويّ أيضا باقتصاد فحسب، بل تضرّ 
فيناك ما يشير إلى فقر  العربيّ الوطن صعيد عمى  ، أماالعالميّ ىذا عمى الصعيد 

مدارس وكثرة الخّريجين من جامعات و ة التعميميّ سات الرغم من تعدد المؤسّ  مىأيضًا؛ فع تعّممال
 عمومًا دون مستوى الطموح، حيث يرى بدران العربيّ فبل يزال واقع مخرجات التعميم في الوطن 

ة، حيث لم يكن التعميم العربيّ المجتمعات  في ثّمة مؤشرات تدل عمى تراجع عميق ( أنّ 6302)
حرًكا قوًيا لمتغيير باتجاه األفضل واألرقى. ويظير من تشخيصو ليذا الواقع أن ىناك غيابًا م

سون فحسب، بل ال ال توجده المدارس والمدرّ  تعّممالالفاعل والعميق، وىذا النوع من  تعّممالفي 
وضمان كفاءتو.  تعّممالإلحداث ىذا النوع من  عّدة اتمتغّير تضنو، مع إدارة من بييات تح بدّ 
الحاضنة لمتعميم لضمان  الثقافّيةو  السياسّيةيؤكد بدران عمى أىمية البيية المجتمعية و ىنا و 

ليصبح فعمو  تعّممويتوارى الم تعّممالففي غياب مثل ىذه البيية يضمحل  ،تعّممالىذا النوع من 
في تشخيصو لحالة الدول  (Cheng, 2004) وىذا ما سبق وأن بّينو شينج .محدوداً وتأثيره 

 وفي موازنتيا بين العولمة واألقممة ،اآلسيوية المتقدمة في التعامل مع قضايا العولمة والتعميم
(localization)  لضمان االستفادة من إيجابيات العولمة والوقاية من سمبياتيا، مع الحفاظ
  ة.ات الوطنيّ ويّ واليُ  الثقافّيةات عمى الخصوصيّ 

ة أثر العولمة عمى التعميم فتداعت لعقد المؤتمرات والندوات العربيّ ول لقد أدركت الد
والدراسات لتطوير الرؤى حياليا، وقد كان من توصيات مؤتمر العولمة ومنظومة التعميم 

ة واضحة لمواجية تداعيات العولمة ي سياسات تربويّ تبنّ ( 6332المنعقد في مصر عام )
عمى ميارات  الثقافّيةعمى ُنُظم التعميم، حيث تؤثر العولمة  االقتصادّيةو  السياسّيةوانعكاساتيا 

(. ومبعث ىذه التوصية ما تظيره 6332وآخرون، ضحاوي ) الفرد وطرق تعاممو مع المعرفة
وما المختمفة،  الدراسّيةمن ضعف لدى طمبة التعميم العام عبر مراحميم  الدولّيةاالختبارات 

ة ة والتطبيقيّ الجوانب المياريّ من ضعف الخّريجين في  ن أسواق العملتظيره التغذية الراجعة م
التعميم في الشرق  أنّ  إذ يقر   (6363) الدوليده تقرير البنك وىذا ما أيّ ، تخصصاتيمفي 

ض لئلعاقة بفعل مجموعة توترات وعوامل منيا تركيز الطالب عمى عرّ األوسط وشمال إفريقيا تَ 
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بين الشيادات والميارات نتيجة لذلك في الشرق األوسط وشمال الشيادات، وأصبحت العبلقة 
إفريقيا ضييمة أو معدومة، وىكذا أصبح اكتساب الشيادات بمثابة إنجاز نظري ُيقّدر أكثر من 

 اكتساب الميارات.
حيث يشير  ؛الطمبة في المدارس تعّممنجد ىناك نقدًا لنتايج أما عمى الصعيد األردني ف

 PISA-2015) ) ( في تعقيبو عمى نتايج الدورة السادسة الختبار6302) عبابنة وآخرون
أنو عمى الرغم من انخفاض أداء طمبة القطاع الخاص في كافة المجاالت مقارنة مع نتايج 

متوسط أداييم ظل أعمى من متوسط أداء القطاعات األخرى. وبّينت  ؛ إال أنّ 6306دورة 
أسيمت في إحداث التباين في التحصيل بين الطمبة، ات التي متغّير النتايج وجود عدد من ال

، وشعور الطمبة باالنتماء لممدرسة، واالجتماعيّ  ات المستوى االقتصاديّ متغّير من بينيا 
فقد ظير  TIMSS-2015كذلك األمر بخصوص اختبار  وسموكيات الطمبة المعيقة لمتعميم.
( عبلمة، وفي 60) اجع في العموم، وكان مقدار التر 6300تراجع الطمبة عن نتايج اختبارات 

. كما تشير الصحف 6302عبلمة. صحيح أن نتايج ىذه االختبارات لسنة  (63) الرياضيات
ما زالت تحتاج إلى مزيد من المعالجات والعناية، مما يؤكد ضرورة  أنيانت، إال قد تحسّ 
 العبلقة. ة لكل األطراف ذات، من خبلل مشاركات مجتمعيّ التربويّ ر في نظامنا التبصّ 

 الداخمّيةعوامل ال دراسةضرورة  تبرزُ  تعّممالالتعميم و  ايامن خبلل النظر في قض
ن العوامل حيث إن م ،ل فييا لضبطياكي يسيل التدخّ  ؛تعّممالالتي تؤثر في  الخارجّيةو 

لسياق الذي ينمو فيو او  ،والبيت ،، واألصدقاءالثقافّيةلبيية ا :تعّممالمؤثرة في ال الخارجّية
. وىذا التأثير ومستواه االجتماعي واالقتصادي ،وخمفيتو العايمية ،الفردية ثقافتوو الشخص 

التي  الخارجّية العواملمن كما أن وأنماطو لدى الطمبة،  تعّمماليؤدي إلى اختبلف في طرق 
المعمومات واألفكار عمى التفاعل الثقافي وتبادل من  زادتالتي  ،العولمة:تعّممالتؤثر في 

مستوى العالم عبر وسايل االتصاالت الحديثة، فأصبح من الممكن االطبلع عمى أحدث الكتب 
من خبلل الغزو واالختراق الثقافي ظيرت ليا  سمبية آثارًا  أنّ  إال ،والمجبلت العممية والترفييية

منظومة القيم و  اتاختراق الخصوصيّ حيث تم ، الحديثةوالتواصل عبر وسايل االتصال 
ركز عمى تعميم الثقافة والتي تُ ، الثقافّيةالعولمة ة لمثقافة والترّويج لقيم والمفاىيم األساسيّ 

 Kotabe ) ,(Mantiri, 2013)) والترفيووثقافة الميو  ،ثقافة االستيبلك :ة، ومثال ذلكالغربيّ 
& Helsen, 2000), (Biggs, 1987.  الفضايية  القنواتتتركو ما  ىذه العوامليضاف إلى
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باتت ُتكيف عقول البشر  أبناينا، حيث تعّمممن أثر عمى  ووسايل التقنية المختمفة
مت في بناء تحكّ  طويمة فتراتول بما ُيعَرض عمييم من مفاىيم وعاداتوحياتيم  ووجدانياتيم

 والذوقالتحميل والنقد والخيال قدرتيم عمى مفي المختمفة، و  ةة والفكريّ قدراتيم الذىنيّ م
ييا ليشير إكما  الثقافّيةالعولمة أخطر أنواع العولمة وأشكاليا إن . (6332 ،أندراوس)

سيولة "توسيع" العبلقات وتعقدىا وسيولة الحركة في  ذلك بسبب ؛(6332) توممينسون
العولمة  السمبّيةتجاه اآلثار ولقد كانت ىناك مخاوف دولّية  .الثقافّيةالنماذج والمنتجات 

تيدف إلى  النتياج عدة بدايلمدعاًة  وكانت ىذه المخاوفعمى التعميم ومخرجاتو،  الثقافّية
( لبلستفادة من آثارىا اإليجابية (Cheng, 2004شينجترشيد التعامل مع العولمة كما يشير 

 .مع حفظ القيم المحّمّية السمبّيةوتحييد آثارىا 
 البححمشكلة 

، كما تتضح الفجوة تعّممالم الدولي بالتعميم و من خبلل ما سبق يتضح حجم االىتما
 تعّممال، ىذه الفجوة انتجت ما يسمى بوالمحّمية الدولّيةبين الواقع والمأمول عمى المستويات 

ال يخدم صاحبو فضبًل عّما يسببو من ىدر لمموارد  تعّمموكّرستو لدى الطمبة، وىو  السطحيّ 
 الدولّيةولقد باتت التقارير  .الدولّيةعمى التصنيفات  ترتيبياوتأخر  ،واقتصاديات الدول

، كما بات الخطر جميّا لمممارسين تعّممالخطر ىذا النوع من ظير حجم المختمفة تُ والدراسات 
في المجال وكذلك ألولياء األمور، ومن خبرة الباحثة األكاديمية واإلشرافية  ،ةالتعميميّ  عممّيةلم

رصدت الكثير من الطمبة، حيث  تعّممليا ما يدل عمى وجود فجوة في تبّين  التربويّ و  التعميميّ 
مما يشير إلى تنميط  ،طبلبيم وأبناييم تعّمموأولياء األمور تجاه نتايج  المعّممينفعل  ردود
خصوصًا ما يتعمق منيا لدييم نتيجة لعوامل شتى تستدعى البحث والدراسة،  السطحيّ  تعّممال

بمتغّيرات العولمة الثقافّية التي أصبحت تؤثر في الحالة االجتماعية لمناس من مختمف 
لدى  السطحيّ  تعّممال تعزيزفي ىذه المتغيرات ضرورة استكشاف آثار من ىنا تبرز  ىوياتيم. 
في  الثقافّية العولمة اتمتغّير  أثر لمتعّرف عمى سعيو فيالبحث مشكمة  تتمثل لذا الطمبة.
 .عّمانفي مدينة  الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممال تعزيز

 البححأسئلة 

 تعزيزفي  الثقافّيةالعولمة ات متغّير ما أثر في: البحث  االرييس ليذ ؤاليتمثل الس
 ؟عّمانفي مدينة  الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممال
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 الفرعّية التالية:ويتفرع من ىذا التساؤل األسيمة 
كما تعرضيا الدراسات  السطحيّ  تعّممأسموب ال تعّززالتي  الثقافّيةالعولمة ات متغّير ما  .0

 السابقة واألدب النظري ذي الصمة؟
لدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممال أسموب تعزيزفي  الثقافّيةالعولمة ات متغّير ما أثر  .6

 ؟المعّمماتو  المعّممينمن وجية نظر  عّمانفي مدينة  الخاّصة
ات متغّير في تقديرىم ألثر البحث  عّينةىل ىناك فروق ذات داللة إحصايية بين أفراد  .0

في  الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممالأسموب  تعزيزفي  الثقافّيةالعولمة 
 الجنس؟ متغّيرل ُتعزى عّمانمدينة 

ات متغّير في تقديرىم ألثر البحث  عّينةىل ىناك فروق ذات داللة إحصايية بين أفراد  .5
في  الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ  التعّممأسموب  تعزيزفي  الثقافّيةالعولمة 
 ؟الدراسّيةالمرحمة  متغّيرل ُتعزى عّمانمدينة 

 البححداف هأ

 :تمخصت أىداف البحث فيما يمي
، كما تعرضيا السطحيّ  تعّممالأسموب  تعّززالتي  الثقافّيةالعولمة ات متغّير تحديد  .0

 الدراسات السابقة واألدب النظري ذي الصمة.
لدى طمبة  السطحيّ  تعّممالأسموب في تعزيز  الثقافّيةالعولمة ات متغّير أثر  معرفة .6

 .المعّممينمن وجية نظر  عّمانفي مدينة  الخاّصةالمدارس 
في تقديرىم ألثر البحث  عّينةالفروق ذات الداللة اإلحصايية بين أفراد  معرفة .0

لدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممالأسموب تعزيز في  الثقافّيةالعولمة ات متغّير 
 .الجنس متغّيرل ُتعزى عّمانفي مدينة  الخاّصة

في تقديرىم ألثر البحث  عّينةالفروق ذات الداللة اإلحصايية بين أفراد  معرفة .5
لدى طمبة المدارس  السطحيّ  التعّممتعزيز أسموب في  الثقافّيةات العولمة متغّير 

 .الدراسّيةالمرحمة  متغّيرل ُتعزى عّمانفي مدينة  الخاّصة
لبلستفادة منيا في تطوير البحث ة مستندة إلى نتايج لمجيات المعنيّ  توصياتتقديم  .4

عمى أنماط  الثقافّيةالعولمة ات متغّير ل السمبّيةالطمبة والتخفيف من اآلثار  تعّمم
 يم.تعّمم
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 البححأهّمّية 

 أىمّيتان: الحالي لمبحث
عمى  السمبّيةوتأثيراتيا  الثقافّيةالعولمة ات متغّير : تتمثل في تحديد أىمّية نظرية

، مما يمكن البحثالطمبة، وما يتصل بذلك من أدب نظري لو عبلقة بموضوع  تعّممأساليب 
 العممّيةإلشرافية والفنية في والقيادات ا المعّممينمعو لمميتمين من الباحثين واألكاديميين و 

 .لمعولمة الثقافّية السمبّيةالطمبة وتحييد اآلثار  تعّممة اإلفادة المعرفّية منو لتعزيز التربويّ 
، مما يسّيل تعّممالعمى  الثقافّيةالعولمة ات متغّير : تبرز عند إدراك أثر ة تطبيقيةوأىميّ 

 منيا: العممّيةعمى الجيات التالية االستفادة 
 ة تخطيطا وتقويمًا.التعميميّ  العممّيةوزارة التربية والتعميم التعميم والمشرفون فييا عمى  .0
المدارس في كل قطاعات التعميم األردني؛ الحكومي، والخاص، والعسكري، والشرعّي،  .6

 (.UNRWA) وتعميم وكالة غوث البلجيين
 .تعّممالاألسر الميتمة بتعميم أوالدىا ومتابعتيم في إحراز التقدم عمى ىذا  .0
 الباحثون واألكاديميون والميتّمون بقضايا تطوير التعميم. .5

 اإلجرائية املصطلحات

 السطحيّ  تعّممالأن  Biggs,1993)) بيجزمن خبلل ما طرحو ن يتبيّ : السطحيّ  تعّممال
 يكون اليدف منو  ،في أبسط مستوياتيامعمومات و معرفة من  تعّممىو مقدار ما يحفظو الم

 الخارجّيةالحوافز  قتصار عمىمع اال ،الشيادةتجاوز االختبار والحصول عمى  حفظيا
الكفيمة بتنمّية المقدرات المعرفية العميا  الداخمّيةمنقطعة عن الدوافع  التعّممكمحركات لسموك 

من تحديد  البحث الحاليويعّرف إجراييًا في ىذه الدراسة بأنو ما ُتظيره نتايج . لدى الطالب
ات العولمة متغّير لدرجة تأّثره ب البحث عّينةلدى الطمبة وفقًا لتقديرات أفراد  المستقر التعّمملنوع 

 .الثقافّية
 الثقافّية العولمة (Thompson,2017) ثومبسون : يعّرفالثقافّيةالعولمة  اتمتغّير 

 وتجاوزىا ،الثقافّيةالسريع لؤلفكار والمواقف والمعاني والقيم والمنتجات  االنتقال أنياعمى 
في حين عّرف  أحادية مشتركة. عالمّيةلتعزيز ثقافة  اإلنترنتعبر وانتشارىا  ،ةالحدود الوطنيّ 

 والتيالمجتمع،  عمى الجديدة الثقافّيةالعناصر  أنياالثقافة عمى  اتمتغّير  (6302) أحمد
 المعموماتيّ واالتصال  التواصل التقنيّ  وسايل عبر األخرى بالثقافات االحتكاك طريق عن دخمت
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فيو ما تسفر عنو نتايج الدراسة  الثقافّيةات العولمة متغّير وأما التعريف اإلجرايي ل . والسفر
 الطمبة.المعّززة لمتعمم السطحي لدى  الثقافّيةالعولمة  لمتغيراتالحالّية من تحديد 

مُة عمى مقياس ىذا البحث بحسب الكمّية  درجةأثر متغيرات العولمة الثقافية: ال الُمحصَّ
 تو.عّين أفراد تقديرات
 البحححدود 

 .تعّممالالمؤثرة في أساليب  الثقافّيةالعولمة  اتمتغّير  عمى ة: يقتصر البحثالحدود الموضوعيّ 
العاممين في المدارس  المعّممينو  المعّمماتعمى  البحث : يقتصر تطبيق أداةالبشرّيةالحدود 
 .عّمانفي مدينة  الخاّصة

 6302/6363في الفصل الدراسي الثاني من العام  البحثأداة  بقتطُ ة: الحدود الزمانيّ 
 .عّمانفي مدينة  الخاّصة ة: المدارسالمكانيّ الحدود 

 اإلطار الهظري والدراسات السابكة

اإلطار النظري والدراسات السابقة، وبحسب  لكل من البحثص ىذا الفصل من صّ خُ 
 العرض التالي:

 اإلطار الهظري

وبحسب التسمسل التالي  الثقافّيةوالعولمة  تعّممالكبل من أساليب  البحثيتناول ىذا الجزء من 
 ليما:

 تعّلمالأواًل: أساليب 

 التربويّ خبلل القرن التاسع عشر، إال أن توظيفيا  تعّممالبدأ االىتمام بدراسة أساليب 
ر وتطوّ ، العشرين ات من القرنفي الخمسينيّ  اة ظير الدراسات العمميّ ، وتناوليا في الواضح

كنتيجة  تعّممالجاء مفيوم أساليب لقد ات عمى أيدي كثيرين، و البحث فييا في الستينيّ 
الصفات  وىي تصف ،لبلختبلفات الفردية بين الناس في طرق معالجتيم لممعمومات وحفظيا

أساليب أن . وىناك من يرى التي تستمر فترة من الزمن ةالفردي تالسموكياأو األنشطة أو 
 ,Riding & Rayner) والتفكير ليست قدرات بل تفضيبلت في استخدام القدرات. تعّممال

2017) (Sternberg & Zhang, 2014) ّعممّية أنياعمى  تعّممالر أساليب . ويمكن تصو 
عادة تشكيميا من خبلل الخبرة تشكيل األفكار فييا يتم ( أن أسموب 0222) ديبونو . ويبّينوا 
الفرد من بييتو كما ويعطي  تعّممل الذي يعمل كمؤشر عمى كيفية ىو السموك المفضّ  تعّممال
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ال تضع األفراد بين قطبين متضادين  تعّممالعممًا اّن أساليب  تمميحات عن كيفية عمل الدماغ.
نما تضعيم عمى خط متصل  ،(6306) كما يذكر العتوم كما ىو في األساليب المعرفية، وا 
 بدرجات متفاوتة.

أ باألداء تتنبّ  أنياإذ  ؛لممعممين ألىميتيا تعّممالتأتي أىمّية البحث في موضوع أساليب 
تحسين كل من من  المعّممينمعرفتيا تمّكن  كما أنّ  القدرات،األكاديمي بطرق تتجاوز 

ع الثقافي والفردي بين لمتنوّ تزيد من مقدراتيم في إدراكيم  أنيا، كما التدريس والتقييم
 تعّممالتدخل لتحسين  المعّمماتيم، مما يسّيل عمى تعّممين وأثر ذلك عمى كيفية تعّممالم

وعمى الرغم ،  (Riding & Rayner, 2017) ,(Sternberg & Zhang, 2014) تبلميذىم.
د معظم األنماط من وجود أنماط تعميمية متعددة تم وصفيا، إال أن الفكرة الرييسة التي توح  

 تعّممالوالمدخل العميق لتجييز المعمومات في مواقف  السطحيّ ىي الفروق بين المدخل 
 لمداخل.االتي تناولت ىذه ماذج من الن Biggs بيجزنموذج ( و 002، ص6303، عبّلم)

 :Biggsبيجز  نموذج
 اً نموذججون بيجز الذي اقترح  تعّممالكان من بين أىم الذين تناولوا موضوع أساليب 

 المدخل، وىي:تضمن ثبلث مراحل ظمي، حيث ينُ إلى المدخل ال يستند تعّمماللتفسير  اً جديد
لى جو  والمنتج. ،العممّيةو  تأثير  ن من العوامل التي ليايبّين أن ىناك نوعالتقسيم انب ىذا ا 

كما  مختمفة،بطرق ون تعّممفي ةبما عمى دوافع الطميؤثر كل منيأداء الطمبة، و مباشر عمى 
يم، وبالتالي ىي تسيم في تبنييم ألسموب تعّمم المعتمدة في نيجاالستراتيجيات ويؤثران في 

 : المعرفة السابقة،نة وتتضمّ وىذان العامبلن ىما: العوامل الشخصيّ  .دراسة معين دون غيره
 ،األسرّيةخمفياتيم  :مثل من جممة أمور منة والقدرات والقيم المستمدّ  الذكاء،ل ومعدّ 

 الميّمة،مقدار الوقت المستغرق في . والعوامل الموقفّية وتتضمن: ةشخصيّ ال يموخصايص
 .(Biggs, 1987) والتقييم تعّممالوطرق  ومتطمبات الميّمة، الميّمة،وصعوبة 

 Biggs and)عند كل من بيجز وكيمبر  تعّممالز الحديث عن أساليب لقد تركّ 
Kember, 2001) و (Biggs، 1987) الذين بّينوا أن  ،الطبلب تعّممطرق ليتحدد مفيوميا ب

، وىذه مناسبة مع استراتيجيةدافع  ، يتكون كل منيا من ارتباطتعّممثبلثة أساليب  ىناك
، ويكون الخارجّيةوتثيره الدوافع  ،Surface Style السطحيّ  تعّممالأسموب األساليب ىي: 

لمفشل باستخدام  باً تجنّ بسيط ومتواضع تمبية المتطمبات بشكل الغرض الرييس فيو لدى الطالب 
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، وتثيره لدى الطالب دوافع داخمية Deep Styleالعميق  تعّممالأسموب و  استراتيجيات سطحّية.
 العميقة ذات مستخدما االستراتيجيةكاديمية األ مواد اللتحقيق الكفاءة في كدافع اإلنجاز 

الذي يدرسو. وأما ن من الموضوع واسع بيدف التمكّ عمى نطاق  مع رغبتو في القراءة معنىال
المنافسة ، وتثيره دوافع Achieving Style التحصيمي تعّممالأسموب  األسموب الثالث فيو

 .سواء كانت المواد مثيرة لبلىتمام أم ال الدرجات،محصول عمى أعمى ل وتعزيز الذات
يم كما أنّ  ،عند الطمبة: أال يحّضر الطمبة لمدروس مسبقا السطحيّ  تعّممالإن من مظاىر 

نون المعمومات اليامة وموضوعاتو، وال يدوّ  تعّممالمسبقة حول أنشطة أسيمة  ال يسجمون أية
ة وليس فيميا، وىؤالء تثيرىم الدوافع تعّممعمى تذّكر المادة الم نأثناء شرح المعمم، ويرّكزو

وقد  كالمكافآت والتقديرات، ويرغبون في أن يكون تقويميم دايمًا إيجابيا ومرتفعًا. الخارجّية
 .أكثر من الجيد المبذول عمى دروسيم محصول عمى تذكرة الوجبةنجدىم يبذلون من الجيد ل

وعند تقّدميم في الدراسات  .صيمبتخصّ  خمفية قميمة من المعرفة ذات الصمة ملدييويكون 
ما تظير حاجتيم  وكثيراً  وظيفة اليقة.ينالون بو ل لحصول عمى مؤىّ الجامعية يكون ىدفيم ا

دون أن يظير عمييم الحماس  إذا أرادوا الوصول إلى مستويات مقبولة من اإلنجازلممساعدة 
العميق أن الدافعية من ورايو ىي  تعّممالات نفسيا. وفي المقابل نجد أن من مظاىر لمميمّ 

خطط و، يرافق ذلك وجود تعّمم، واالىتمام بالدراسة وما يتم واالتقان دافعية الطمبة لئلنجاز
لدييم، كما أنيم يحّضرون لدروسيم مسبقًا، فيأتون إلى قاعة  أو مينية واضحة دراسية

أثر شخصي صمة بموضوع الدراسة، ينتج عن ذلك وجود ة سميمة وذات يّ معرف ةالدرس بخمفيّ 
اآلخرين،  إلى الكثير من المساعدة من وال يحتاجون .نفسيم عممياً ينعكس عمى أ هو تعّمميلما 

 ,Biggs &Tang) .(Biggs, 1987) الدراسّيةحماس في أداء ميماتيم زون بالكما أنو يتميّ 
2011), (Biggs & Kember, 2001).  

 كورينموذج  ،تعّممالرت ونّظمت أساليب التي فسّ  األخرى من النماذج
(Curry,1983 ) وأنماطو في طبقات ثبلث تشبو  تعّممالتنظيم أساليب  عادةإل موصمّ الذي

 Cognitiveأسموب الشخصية المعرفي وتضم  الداخمّيةالطبقات  ىي: طبقات البصمة
Personality Style من خبلل  تعّممال، وىو البعد الشخصي الدايم حيث يتم التحكم في سموك

أسموب  وىيالطبقات الوسطى: و . البييةمن تكييف المعمومات واستيعابيا بشكل غير مباشر 
واستيعابيا، وفيو يحدث التقاطع بين  Information Processing Styleمعالجة المعمومات 
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الطبقات و  المقدمة بيييًا. تعّممالالفرد عمى مستوى الشخصية األساسية، وخيارات تنسيق 
وىي الطبقة األكثر تفاعبًل من  Preference Indicator التعميميّ التفضيل  وىي: الخارجّية

  .يحدث فييا التطورىي الطبقة التي المعمم، و ، وتوقعات تعّمم، وتوقعات المتعّممالخبلل بييات 
إن ىذه المفاىيم ترد في النظريات المعرفية المختمفة من مثل نظرية بياجيو وفروبل، 

 أنّ  ز عمى فكرةكبل منيما ركّ  أنّ  (Hargreaves et al. 2014)ويذكر ىارجريفس وزمبليو 
ركز عمى يُ  السطحيّ  تعّممالخارجو. فنجد  من وليس داخل الشخص من تنمو أن يجب المعارف
في البنى  العميق الذي يتم تمثيمو داخمياً  تعّممالبعكس  ،ة لممعرفةوالشكميّ  الخارجّيةالمظاىر 

  ة ثابتة.المعرفية من خبلل مخططات عقمية واضحة وصور ذىنيّ 
 :الجكافّيةالعوملة ثانيًا: 

وُتبرز دور السياق في نمو ر الفروق الفردية بين األفراد من النظريات التي تفسّ  إنّ 
 Urie Bronfenbrenner يوري برونفينبرينرلصاحبيا  األفراد وتطورىم، النظرية االيكولوجية

عمى  الخارجّيةخمسة مستويات لمتأثيرات  برونفينبرينر( فقد حّدد 6332) وكما في أبو غزال
الشخص من األكثر تفصيبل إلى األوسع واألشمل، فتكون بداية التأثير من النظام األصغر 

التي تشكل النظام األكثر  الثقافّيةكالبيية البيتّية ثم النظام األوسع كالمدرسة وأخيرا البيية 
يبرز  كاتساعا، والتي تؤثر عمى ظروف البيت والمدرسة وكل شيء في حياة الشخص، وىنا

األفراد وأساليب  تسموكيافي تأثيرىا عمى  الدولّيةة العابرة لمحدود الثقافات المعولمَ  دور
  يم.تعّمم

كل مركب يشتمل المعرفة والمعتقدات والفنون واألخبلق  أنياعّرف الثقافة عمى تُ 
 ,Tylor)) في المجتمع. والقانون والعادات وكل القدرات التي يكتسبيا اإلنسان بوصفو عضواً 

كثافة انتقال المعمومات وسرعتيا في عالم واحد  أّنياأما العولمة فيمكن تمخيصيا في ، 1920
كما قال مكموىان "قرية كونّية"، فكل ما يحدث في بقعة ينتشر خبره  د، جعل األرض كمياموحّ 

، 6332كوش، ) في البقعة المجاورة، وكل ما يحدث في جزء يظير أثره في الجزء اآلخر.
تشير إلى تمك الشبكة المتطورة بسرعة  :أنيا (6، ص6332 ،توممينسون) (. ويعرفيا00ص

 االجتماعّيةالتي تمّيز الحياة  والعبلقات المتبادلة من الترابطات والمتزايدة الكثافة دوماً 
المتزايد لمسمع والمعمومات والبشر  قوتظير أشكال العولمة جمّية في التدف .الحديثة
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التطورات بلبلتصال، والمزّودة  األشكال الممموسة، وفي الوطنيةوالممارسات عبر الحدود 
 .التقنية

السريعة  ةالحرك بأنيا (Thompson,2017)فيعّرفيا ثومبسون الثقافّيةأما العولمة  
ظيور وتعريفو ىذا يعني عبر الحدود.  الثقافّيةلؤلفكار والمواقف والمعاني والقيم والمنتجات 

 الثقافّيةاألنظمة  عتنوّ  محلَّ  وتحل   ،عمى األرض البشرثقافة واحدة منفردة تشمل جميع 
يتم نقميا أحادية مشتركة  عالمّيةولقد أنتجت العولمة ثقافة ( 26-6ص ،6332توممينسون،)

 .اإلنترنتوتعزيزىا عبر 
، األفراد وميوليم واتجاىاتيم تعّممعمى أساليب ىا تأثير ىذه الثقافة المعولمة ليا 

( أن سواد عقمية التسوق والتسمط ومبادئ الربح والخسارة انعكست 0222) ح فروميوضّ و 
إذا لم يقترن بحاجة تدفع  تعّمماليم، وكما ىو معروف فإنو يصعب تعّممو  الطمبةعمى دافعية 

يم تعّمممن حيث  تن فروم أن أساليب األفراد انقسم. ويبيّ تعّممالبالشخص إلى تحقيق ىذا 
إلى قسمين: أسموب التممك وىو أسموب استيبلكي في جميع  تعّممالوحاجاتيم الدافعة إلى 

التعامبلت، وتبرز فيو سمة تممك األشياء والرغبة م في الثقافة أ فرد الحياتية سواءً مناشط ال
يو بنوعية الكينونة وييتم الفرد ف والمعمومات، وأسموبفي السيطرة عمى الناس أو المعرفة 

 من خبلل ىذه العبلقات. وأخبلقياً  عبلقاتو مع الناس واألشياء، ويطّور نفسو وينمو نفسياً 
من السيطرة عمى اإلدراك عولمة الثقافة تستيدف  ن( أ0222) ويوضح الجابري

بما يجري عمى  بربطو، ”تسطيح الوعي“الصورة السمعية البصرية التي تسعى إلى  خبلل
لبلنفعال، حاجب  السطح من صور ومشاىد ذات طابع إعبلمي إشياري، مثير لئلدراك، مستفزّ 

تنميط الذوق، وقولبة السموك. واليدف تكريس نوع معين يتم  عمى اإلدراك وبالسيطرة ،لمعقل
 .من االستيبلك لنوع معين من المعارف والسمع والبضايع

أسيم عمى المجتمعات، وقد  الثقافّيةر العولمة من خبلل ما سبق يتضح مدى تأثي
 الثقافّيةلعولمة ا اتمتغّير  في اإلشارة إلى-البحث  ممن ورد ذكرىم في ىذا- كثير من الباحثين

واتجاىاتيم، واستراتيجيات تفكيرىم باإلضافة إلى تأثيرىا  الطمبة عمى دوافعرت سمبًا أثّ التي 
، اليزايمة) (،6300يونس،) دراساتا يضاف إليي. لدييم نى المعرفّية والقيمّيةعمى البُ 
حسن، ) ،(6335، عباس) (،6303غول، ) (،6306ومزيان،  بمقاسمي) (،6306
6332). 
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 السابكة الدراسات

 مواقع التواصل االجتماعي عمى تأثير ( تعّرف6302) دراسة إبراىيم وعطية َىَدفت
واستخدمت الدراسة المنيج بالعراق،  مستوى الطمبة في مدارس تربية نينوى بمحافظة نينوى

وتم اختيار  ،المدرسين والمدرسات بمدارس تربية نينوىفي ل مجتمع الدراسة وتمثّ الوصفي، 
وطبقت عمييم استبانة لمعرفة تأثير مواقع  سة.ومدرّ  اً مدرس 053عشوايية بمغت  عّينة

أن ىناك إيجابيات الدراسة  نتايجأىم كان من و التواصل االجتماعي عمى مستوى الطمبة، 
، وعمى الرغم من ىذه اإليجابيات إال أن ليا االجتماعي مواقع التواصلالستخدام الطمبة ل

ىذه المواقع في  يقضونيا عمىالتي  الفترةطول عمى مستوى الطمبة من خبلل  تأثيرىا السمبي
ما أدى ، ّيةالسمبوكان من ىذه اآلثار المنزلية،  أداء مياميم الصفية والواجبات والتدريبات

الوقت الطويل  نتيجةالدراسة بسبب التعب واإلرىاق  ة وأثناءالمدرسيّ إلى النوم في الحصص 
مستواىم  وتدنى، والعمل عمى تشتيت الذىن االجتماعّيةمواقع التواصل يقضونو عمى  الذي

 .ة الفصيحةالعربيّ من خبلل اإلدمان عمييا، والعمل عمى تقميل استخدام المغة  التعميميّ 
التأثيرات المباشرة لكل من  فَ تعرّ ( 6302) دراسة أبو بكر وعبد العزيز َىَدفتو 

في  تعّمموالعميق كمداخل لم السطحيّ ، ونمط معالجة المعمومات استراتيجيات التنظيم الدافعيّ 
عمى  تعّممالألساليب  مقياٌس  وُطبق فييا ،المنيج الوصفي الدراسة واستخدمتدارة الجيد، إ

وكان من نتايجيا  المصرّية. وموطالبة بالفرقة الثانية بجامعة الفيّ  لباً اط 642بمغت  عّينة
، تعّممالة لممعمومات في االنخراط في السطحيّ سالب لنمط المعالجة  حصايياً إوجود تأثير دال 

، وأن تعّممالحصاييا موجب لنمط المعالجة العميقة لممعمومات في االنخراط في إوتأثير دال 
أو العميق لمعالجة المعمومات يعكس سماٍت شخصيًة مثل االلتزام  السطحيّ التوجو بالنمط 

وأن الطمبة من أصحاب األسموب  ،والقدرة عمى تحمل الغموض وحب االستطبلع واالكتشاف
العميق يسعون لئلتقان، ولموصول الى مستوى يرضييم ىم أنفسيم، وليس إلرضاء من 

 .الخارجّيةتوجييم وليس الدافعية  الداخمّيةحوليم ألن الدافعية 
 وأساليب مةالمفضّ  تعّممال أساليب فتعرّ ( 6302) ولبانو يدراسة المومن وَىَدفت

 ضوء في بينيا والعبلقة األردن ية فالجامعيّ  الحصن ةكميّ  طمبة لدى السايدة رالتفكّ 
 وتكونتواستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،  ة،التحصيميّ  ومستوياتيم ةاألكاديميّ  صاتيمتخصّ 
 199و العممية التخصصات طمبة من وطالبة طالًبا 192 منيم وطالبة، طالًبا 391 من عّينةال
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إلنتوستل  تعّممال أساليب قايمة عمييم طبقت ،اإلنسانية التخصصات طمبة من وطالبة طالًبا
 الحصن كمية طمبة أن النتايج أظيرت، و لستنبيرغ ووقنر التفكر أساليب وقايمة ،وتيت

 األساليب أكثر وأن عالية، بدرجة يمتعّمم في تعّممال أساليب جميع يستخدمون الجامعية
 .السطحيّ  تعّممال أسموب اً ر يخأو  ،االستراتيجي األسموب هبلت العميق، األسموب ىو اً استخدام

 طمبة لصالح العميق تعّممال أسموب في إحصاييا دالة فروق وجود إلى النتايج أشارت امك
 ووجود اإلنسانية، التخصصات طمبة لصالح السطحيّ  تعّممال أسموب وفي العممية، التخصصات

 أسموب في الدراسة عّينة أفراد الطمبة لتقديرات الحسابية المتوسطات نيب إحصايياً  دالة فروق
  ومتوسط منخفض، األكاديمي التقدير ولذوي المرتفع،( التحصيل ذوي لصالح  العميق تعّممال
 ةالحسابيّ  المتوسطات نيب إحصايياً  ودالة موجبة عبلقة ووجود ،السطحيّ  تعّممال أسموب في

 رالتفكّ  أساليب مع  السطحيّ  تعّممال أسموب ىمع الدراسة عّينة أفراد الطمبة لتقديرات
 (.والفوضوي والمحافظ، التنفيذي،(

لمعوامل الخمسة الكبرى التنبؤية عن القدرة  ( الكشفَ 6302) العمري دراسة َىَدفتو 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،  السايد، تعّممالعمى أسموب  تعّمماللمشخصية وبيية 

ذي  –طالب وتم تطبيق مقياس عمميات الدراسة المعدلة  (0333) الدراسة من عّينةتكونت 
 ،العوامل الكبرىومقياس  (Biggs, Kember & Leung, 2001) العاممين لبيجز وزمبليو

، كما في األردن العميق ىو السايد عند طمبة جامعة اليرموك تعّممالن أسموب أأظيرت النتايج و 
صالح لمجنس والمستوى الدراسي، حيث كانت الفروق ل حصايياإوأشارت إلى وجود أثر دال 

األولى مقارنة بطمبة السنة  الدراسّيةطمبة السنة صالح ، ولالسطحيّ  تعّمماللذكور عمى أسموب ا
 متغّيرل العميق، كما وأظيرت وجود أثر دال إحصايياً  تعّممالالرابعة فأكثر عمى أسموب 

 التخصص الدراسي.
وعبلقتيا  األكاديميمستويات التعويق الذاتي  ( تحديدَ 6302) دراسة غانمَىَدفت 

المنيج الوصفي االرتباطي،  تاستخدمو والعميق لدى الطمبة العرب،  السطحيّ  تعّممال بأسموبي
، وطبق عمى في فمسطين المحتمة جامعات أربعوطالبة من  اطالب (0332) من عّينةالتألفت و 
 بيجزعده أاألصل الذي  تعّممالومقياس أساليب  ،األكاديميمقياس التعويق الذاتي  عّينةفراد الأ
(Biggs,2004)،  السايد لدى الطمبة الجامعيين العرب ىو  تعّممالن أسموب أالنتايج  تكشفو

 .السطحيّ األسموب 
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ىدفت قياس االرتباطات بين  ( التيBonsaksen, 2018) ودراسة بونساكسون
والعوامل المتعمقة بالتعميم  الثقافّيةوالديموغرافية والعوامل الشخصية، و  االجتماعّيةالعوامل 
 ي،ي. واستخدمت الدراسة المنيج الكمّ بين طبلب العبلج الميني النرويج تعّممالومفاىيم 

كان من نتايج و ( طالبا وطالبة، 023) وّزعت عمى، و وطبقت االستبانة لجمع بيانات الدراسة
 السطحيّ  تعّممالالعميق و  تعّممالىذه الدراسة أن التقسيم الحاصل لدى البعض بين مفيومي 

ضيف المفيوم العميق بمرور الوقت إلى مفيوم ر تدريجي، حيث يُ ليس دقيقًا، بل ىو تطوّ 
قدرة عمى تذكر الحقايق ليست مشكمة معو. ومن الواضح أن الاألساسي ويوسّ  يالسطح تعّممال

مرادف لمحفظ وال يشمل أي  تعّممالفي حد ذاتيا. لكن المشكمة تنشأ عندما يعتقد الطبلب أن 
لوقت الذي يقضيو الطالب في المذاكرة شيء آخر. كما كان من نتايج ىذه الدراسة أن لمقدار ا

من  تعّممالو بمعنى أن المزيد من الوقت ينقل ىذا تعّمموالدراسة المستقمة أثر عمى نمط 
 العميق.إلى  السطحيّ المستوى 

 توياتاكتشاف العبلقة بين مس (Reed & Reay, 2015) يريد ور دراسة َىَدفت 
، واسُتخدم المنيج طبلب الجامعاتلدى لمدراسة والدافعية  اإلنترنتاستخدام اإلشكالية في 
من طمبة الجامعات البريطانية،  مشاركاً  (026) مكونة منالالدراسة  عّينة المسحي عمى

في  مقياس القمق واالكتياب، و اإلنترنتأربع استبانات: اختبار إدمان وطبقت عمييم 
. تعّمممالدافعّية ل ستراتيجياتومقياس ا ،االجتماعّية-مقياس الوحدة العاطفية و  المستشفى،

رتبط سمًبا بالعديد من ت كانت اإلنترنتستخدام المستويات اإلشكالية الأظيرت النتايج أن وقد 
 الذاتية، والفاعمية تعّممالالتحكم في لميدف، و التوجو الجوىري ) لمدراسة يةجوانب الدافع

 اإلنترنتستخدام الستويات اإلشكالية مكما أظيرت نتايج الدراسة أن التأثير السمبي لم(. تعّمملم
  لمدراسة. يةعمى الدافع االجتماعّيةوالعزلة  ،الكتياب والقمقاتأثير عمى الدافعّية يفوق 

 الثقافّيةوصف البعد الثقافي لمعولمة، وتبيان آثارىا ( 6305) العيددراسة َىَدفت 
. ولتحقيق ىذه السمبّيةلمشباب وسبل التعامل معيا لمحد من تأثيراتيا  الثقافّيةعمى اليوية 

 طالباً  (633) الدراسة عّينة تالتحميمي، وبمغاألىداف استخدم الباحثان المنيج الوصفي 
معولمة لأن  إلى الجزاير، وقد توصل البحثبراىيمي في وطالبة من طبلب جامعة البشير اإل

، ومن ىذه التأثيرات: التأثير في اليوية اإلسبلمية لمشباب، كغياب السمبّيةتأثيراتيا  الثقافّية
 ة.العربيّ االلتزام بتعاليم الدين، وتشويو المغة 



 ............................................................. السطحيّ  تعّلمالتعزيز في  الثقافّيةالعولمة ات متغّير ثر أ

- 6066 - 

والعميق وعبلقتيا  السطحيّ  تعّممالف أساليب ( تعرّ 6300) دراسة بخيت َىَدفت
 عّينةواستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتكونت  بالتحصيل األكاديمي ودافعية اإلتقان.

وطالبة من طبلب الفرقة الثالثة بكميات التربية وكمية إعداد  ا( طالب063) الدراسة من
 تعّممال. وتم تطبيق مقياس أساليب في ليبيا ة بجامعة الجبل الغربي بغريانككمب المعّممات
 إحصايياً  سالب ودالإلى وجود ارتباط البحث  وتوصلإعداد الباحث، من  والعميق السطحيّ 

ن الطبلب وأ ،السطحيّ  تعّممالودافعية اإلتقان لممجموعات ذات  السطحيّ  تعّممالموب أسبين 
الحرفي الذي  تعّممالييتمون بحفظ الحقايق والمعمومات ويعمدون الى  السطحيّ  تعّمموفقا لم

 يعتمد عمى حفظ المادة المقررة. 
الحديثة لممعمومات  موقوف عمى أثر التقانات( ل6332) َىَدفت دراسة عثمان
واستخدم  المناسبة لمطمبة في القرن الحادي والعشرين. تعّممالواالتصاالت عمى استراتيجيات 

مؤتمرات والتقارير ال ممخصات بعرض الدراسات السابقة إضافة إلى المنيج الوصفي التحميمي
أو  لمنسقيةىنالك تغيير تسارعي ال يقيم وزنًا لمثوابت وال ذات العبلقة، وكان من نتايجيا: 

ر إلى المرجعية، ويتعاطى مع األسس كما يتعاطى مع النظام والتطبيقات. ولقد أدى ىذا التغيّ 
حدوث انقبلب في دور التعميم من دور وقايي عبلجي وتدعيمي بنايي إلى دور ديناميكي 

كما كان  ير المتسارع في تيارات العولمة المتفاقمة.سريع التغير يخدم حاجات االستيبلك والتغ
من  أن قّممتالحصول عمى المعرفة،  فيوالمعمومات  االتصاالتوسايل ة سيولة وفاعميّ ل

االنتباه ألىمية االحتفاظ بيا في الذاكرة بعيدة المدى. فالميارة األساسية المطموبة في مواقع 
تنحصر في معرفة المعمومات وطرق البحث العمل في بداية القرن الحادي والعشرين ال 

 تتضمن فرزىا وتذكر النافع منيا. والتنقيب عنيا، بل
 السابكة الدراسات على التعليل

 ،كل ىذه الدراسات استخدمت المنيج الوصفيسبق ذكره من دراسات يتضح أن  مما
ريد دراسة و ، (6302) دراسة إبراىيم وعطيةمثل  الثقافّيةمفيوم العولمة  بعضيا تناولوأن 
وبعضيا  (،6332) دراسة عثمانو  ،(6305) العيددراسة ،و (Reed & Reay, 2015) وري

منيا والعميق والعوامل المؤثرة في كمييما  السطحيّ  وتحديداً  تعّممالاآلخر تناول مفيوم أساليب 
 دراسة العمريو  ،(6302) دراسة المومني ولبانوو ، (6302) أبو بكر وعبد العزيز مثل دراسة

دراسة (، و Bonsaksen 2018) بونساكسون، ودراسة (6302) دراسة غانم، و (6302)
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أدوات ومقاييس مقننة  تعّممالراسات التي تناولت أساليب وقد استخدمت الد، (6300) بخيت
موافق لما سبقو في المنيج الوصفي وفي  الحاليّ البحث أتي ، ويتعّمماللتحديد أسموب 

لمعرفة العوامل  في سعيو عن سابقاتوختمف أنو يلبلستبانة كأداة لجمع بيانتيا، إال  استخدامو
 السطحيّ  تعّممالالتي تبرز  الثقافّيةات العولمة متغّير ل من خبلل تحديده تعّممالالمؤثرة في 
ات مع بيان متغّير خرج بقايمة بيذه الأن يالبحث  ويتوقع ليذ ،لدى الطمبة تعزيزهوتسيم في 

 .البحث عّينة الطمبة من وجية نظر لدى السطحيّ  تعّمممتعزيزىا لدرجة 
 الطريكة واإلجراءات

 مهوج البحح: 

، من البحث وأسيمتولتحقيق أىداف  استخدمت الباحثة المنيج الوصفّي المسحيّ 
خبلل جمع البيانات والمعمومات النظرية من مصادرىا من مراجع عممّية ودراسات سابقة، 

 تعزيزفي  الثقافّيةات العولمة متغّير تعّرف أثر كذلك جمع البيانات الميدانّية، التي ساعدت في 
 .عّمانفي مدينة  الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممال

 :عّيهةوال اجملتمع

، عّمانفي مدينة  الخاّصةفي المدارس  المعّمماتو  المعّممات منالبحث تّكون مجتمع 
 ( معّممًا ومعّممة، موّزعين عمى42223) والبالغ عددىم 6302/6363 الدراسّيةلمسنة 

( فردًا، وىو عدد 223) مكّونة من عّينةعمى البحث ( مدرسة خاّصة، وقد وّزعت أداة 243)
(، في اختيار العّينات Krejcie & Morgan, 1970) كريجسي ومرغانجدول مقبوٌل بحسب 

 المعّمماتعمى  ( استبانة، موزعة405) المتجانسة، وكان عدد االستبانات الصالحة لمتحميل
الذي ( 0) حسب الجدول رقم، و الذين يدرسون المرحمة األساسية والمرحمة الثانوية المعّمماتو 

 .البحث عّينةيبين خصايص 
  .1جذول

 .الذساسُّتالجنس والوشحلت اث هتغُّشبحسب  عُّنتتىصَع ال

 النسبت % العذد وتغُّشال

 الجنس
 %36 194 ركش

 %64 343 أنثً

 الوشحلت
 %65 346 أساسٍ

 %35 111 ثانىٌ

 %133 534 الوجوىع
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 :البحح أداة

ما استنادًا إلى ، الحاليّ البحث ة لجمع بيانات قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصّ 
من خبلل تحميميا لمضامين نتايج الدراسات  ،الثقافّيةات العولمة متغّير توصمت إليو من 

بعد فقرة، وذلك  60من في صورتيا النيايية ستبانة وتكّونت اال ،السابقة واألدب ذي الصمة
 فق ما يمي من إجراءات:و  عمميات التأكد من صدقيا وثباتيا إجراء ما يمزم ليا من

 :األداة صدم

خبلل عرض الفقرات في صورتيا  منالبحث تم التأكد من الصدق الظاىري ألداة 
حول  آراييممين من ذوي االختصاص، وطمب إلييم إبداء محكّ مجموعة من الاألولية عمى 

، واستنادًا إلى بالبعدقيا من حيث: وضوح الصياغة المغوية لمفقرة، وبيان درجة تعمّ  فقراتيا
فقرات، كما أعيد صياغة بعض الفقرات التي أجمع عمييا ما نسبتو  ثبلثحذف  مبلحظاتيم تم

أثر : ىيأبعاد فقرة موزعة عمى أربعة  60وبذا أصبحت االستبانة مكونة من يم. % من23
ويقصد بو جميع األنماط االستيبلكية في ، ( فقرات2وفيو ) ،تعّممالعمى  االستيبلكّيةالثقافة 

، ( فقرات2وفيو ) تعّممالأثر الترفيو عمى . و والسموك االستيبلكي الممبس والمأكل والمشرب
لعاب مثل األ  ويقصد بيذا البعد األنماط الترفييية التي يقضي الطمبة أوقاتيم فييا من

( 4وفيو ) أثر العولمة عمى طرق المذاكرة، ثم الكترونّية ومتابعات وسايل التواصل االلكتروني
صات وعدم ت المذاكرة واالستعداد لبلختبارات واالكتفاء بالممخّ ، ويشمل ىذا البعد عادافقرات

. اإلنترنتالتدوين، وقمة بذل المجيود الذاتي في التعّمم اعتمادًا عمى المعمومات الجاىزة عمى 
لتمفونات ويقصد بيذا البعد ما تسببو ا فقرات (4) ، وفيوتعّممالأثر استخدام التقنية عمى وأخيرًا 
 ،المغة المحكّية عمى وسايل التواصل، وتأثر لغتو بلشرحعن انتباه الطالب من صرف ال الذكّية 

 ، وغيرىا مما يؤثر في تركيزه وعمق تعممو.المنافسة في األلعاب االلكترونيةواىتمامو ب
 :األداة ثبات

لممقياس باستخدام  تم التحقق من ثبات االستبانة بطريقة حساب االتساق الداخميّ 
في حين بمغت  ،(3.20) محاور االستبانةمقدار ثبات  ن أنّ تبيّ كرونباخ ألفا(، حيث ) معادلة

(، وىذه النسب مناسبة الستخدامات األداة لجمع بيانات 3.25) قيمة الثبات الكّمي لبلستبانة
 . البحث

 : ةاألدا تصحيح
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 تم تحديد االستجابة عمى فقرات االستبانة بخمس مستويات، وفقًا لمقياس ليكرت
لموافق ( 0) ( لموافق، ودرجة5) ( لموافق بشدة، ودرجة4) الخماسي؛ بحيث أعطيت درجة

( لغير موافق بشدة، ولتصحيحيا وتحديد 0) ( لغير موافق، ودرجة6) ، ودرجةما إلى حدٍ 
 الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ  تعّممال تعزيز في الثقافّيةات العولمة متغّير درجة تأثير 
درجات قطع( ) وضع تقديرات من خبلل البيانات التي تحوييا االستجابات تمّ  ،عّمانفي مدينة 

، ومن ىنا 6.00=  0.00+ 0ومنيا  0.00=  0( ÷0-4) تستند إلى المعادلة التالية:
، ومرتفعة 0.22-6.05، ومتوسطة ما بين 6.00– 0تكون درجة التأثير منخفضة ما بين 

 . 4-0.22ما بين 
 ية:املعاجلة اإلحصائ

دخاليا لمنظام الحاسوبي  تمّ  ،ة لمبحثمن أجل تحميل البيانات األوليّ  ترميزىا وا 
SPSS البحث،المعالجات البلزمة لموصول إلى النتايج التي تجيب عن أسيمة  جريت لياأُ ، ثم 

 حيث تم ما يمي:
 كرونباخ ألفا( لمتحقق من ثبات األداة.) استخدام معادلة 
  لثانية لئلجابة عن السؤال اواالنحرافات المعياريّ استخدام المتوسطات. 
 استخدام االختبار التايي لعينتين مستقمتين (T-test for two independent 

samples)  الثالث.لئلجابة عن السؤال 
 نتائج البحح ومهاقشتوا:

 بحسب أسيمتيا وكما يمي: ومناقشتياالبحث نتايج لىذا الفصل  صصخُ  
 تعّممأسموب ال تعّززالتي  الثقافّيةالعولمة ات متغّير : ما األوللئلجابة عن السؤال أواًل: 

 تم ذي الصمة مدّعمة بآراء الخبراء؟ كما تعرضيا الدراسات السابقة واألدب النظريّ  السطحيّ 
 ،اتمتغّير وخرجت الباحثة بقايمة ليذه ال والدراسات ذات العبلقة، العممّية المصادر إلى الرجوع
ومن أجل التأكد من صدق المحتوى ليا قامت ، تعّممالعمى  سمبيّ زت عمى ما لو تأثير وركّ 

ت بعض الصياغات حتى وفي ضوء ممحوظاتيم عدلّ  ،بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء
 التالي:ات محّددة عمى النحو متغّير أصبحت ال

م ىذه الوسيمة مع بغض النظر عن تواؤ لدى الطالب ر الوسيمة برّ انتشار مبدأ الغاية تُ  .0
 والتعاون مع اآلخرين في أداييا.ظاىرة الغش في االختبارات، مثال ذلك و  ،القيم المحمّية
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ة بعضيا من مثل ظيور والتجرؤ عمى قدسيّ  االجتماعّيةاضطراب العبلقات اإلنسانية و  .6
مما يؤثر عمى استجابات الطمبة لتوجييات األىل فيما  ،الصدامات مع اآلباء واألميات

 يتعمق بالدراسة والمذاكرة.
وقضاء  اإلنترنتاالستخدام غير الرشيد لمتقنيات المختمفة بما فييا اليواتف الذكّية و  .0

 .االجتماعّيةو ة التربويّ القيم ما يخالف  وفيو ،أوقات طويمة عمييا فيما ال طايل منو
التقميد األعمى في ، مما أفرز فيوفي المأكل والممبس والتر  االستيبلكّيةشيوع الثقافة  .5

 الخاّصةالمأكوالت والمشروبات والممبوسات والمسموعات والمرييات، وغياب الذايقة 
ر عمى ، مما أثّ مجتمعات المحمّية وأسرىا الممتدةذوقّيات ال تتواءم معة التي والذاتيّ 

 .وتذويتوالعميق  تعّممتركيزىم عمى ال
البعض في المصطمحات واألسماء مة في حصر المعارف لدى بروز ثقافات ضحمة متمثّ  .4

ة، حيث يعرفون منيا أكثر مما يعرفوه عن رموز تراثيم وحضارتيم وأىداف الغربيّ 
ل عندىم من ، مما قمّ مجتمعاتيم، وترتب عمييا فقدان واضح لمثقة في الذات الوطنية

 كوسيمة لمنمو الذاتي بما يخدم أوطانيم وأمتيم. تعّمماىتماميم بال
 عمى المنتج الثقافي األجنبي من مسمسبلت وأفبلم وروايات وغناء عمىاإلقبال الكبير  .2

مما أدى إلى االستبلب الثقافي  واإلسبلميّ  العربيّ عرض من الثقافة والفكر حساب ما يُ 
 العميق. تعّمممعو االىتمام بال الذي يخف  

اآلخرين ة كوسيمة لمتخاطب والتواصل مع غات األجنبيّ لمّ  االستخدام المفرط والعشواييّ  .2
، مما يخفف عندىم من درجة ل لغة التفكير واإلبداعشكّ عمى حساب المغة األم التي تُ 

 .العميق تعّممال
مما ل في الصورة والحركة والمعمومة المقرونة بيما، المتمثّ  انتشار االتصال غير المفظيّ  .2

والقيم  الثقافّيةعمى تشكيل الوعي دون مراعاة لمخصوصيات ر بير الحواس ويؤثّ يُ 
، يترتب عمى ذلك أحادية قنوات استقبال المعمومة مما يسيم في ضحالة التعّمم المحمّية
 .العميق
 تعّممال زتعزيفي  الثقافّيةالعولمة ات متغّير أثر  ما :لئلجابة عن السؤال الثانيثانيًا: 

 المعّمماتمن وجية نظر  عّمانفي مدينة  الخاّصةلدى طمبة المدارس  السطحيّ 
لتقديرات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  خرجتاستُ فقد ؟ المعّمماتو 
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كما يظيرىا تحميل بيانات كل بعد وبحسب أبعادىا األربعة  ،عمى فقرات أداتياالبحث  عّينة
 (:6) كما في الجدول رقمو  البحث،من األبعاد األربعة ألداة 

 .2جذول 

 واالنحشافاث الوعُاسَت ألبعاد االستبانت األسبعتالوتىسطاث الحسابُت  

 البعذ الشقن
هجوىع هتىسطاث 

 فقشاث البعذ

االنحشاف 

 الوعُاسٌ

الوتىسط 

الحسابٍ 

 للفقشاث

 دسجت 

1.  
أثش استخذام التقنُت علً 

 تعلّنال
 هشتفعت 4.33 4.21 30.10

أثش العىلوت علً طشق   .2

 الوزاكشة
21.69 3.25 4.33 

 هشتفعت

 هشتفعت 4.23 3.50 20.87 تعلّنالأثش التشفُه علً   .3

 االستهالكُّتأثش الثقافت   .4

 تعلّنالعلً 
24.57 3.85 4.13 

 هشتفعت

  4.22  الوتىّسط الكلٍّ لألبعاد 

 جاءتالبحث  عّينةأن درجة موافقة أفراد  يتبّين( 6) من خبلل النظر في الجدول رقم
أثر استخدام التقنية " ُبعدمكرّرة  وجاء في المرتبة األولىوعمى األبعاد األربعة، كميا مرتفعة، 

 وبما ( لكل منيما5.03) ، وبمتوسط"أثر العولمة عمى طرق المذاكرة وُبعد"، "تعّممالعمى 
 ط"، بمتوس تعّممالأثر الترفيو عمى "عد وجاء في المرتبة الثالثة بُ  .يعكس درجة موافقة مرتفعة

أثر " عد، ثم جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة بُ ويعكس درجة موافقة مرتفعة (5.63) مقداره
ىذه و وبدرجة موافقة مرتفعة.  (5.03) وبمتوسط مقداره ،"تعّممالعمى  االستيبلكّيةالثقافة 

ظير أن ىناك إجماعًا تُ  مرتفعةدرجة موافقة وما تعكسو من المتوسطات عمى األبعاد األربعة 
 تعّممالأسموب  في تعزيز الثقافّيةات العولمة متغّير عمى تأثير  المعّمماتو  المعّممات لدى

ومّما يؤكد ىذه النتايج نتايج الطمبة في االختبارات الدولّية سابقة  الطمبة.لدى  السطحيّ 
 الذكر.

أثر المتعمق باألول  ُبعدالمتوسط  يتبين من خبلل إعادة النظر في األبعاد منفردة أنّ 
ر ىذه الدرجة فسّ ، ولعل ما يُ وىو يعكس درجة مرتفعة، (5.03) تعّممالاستخدام التقنية عمى 

لدى  السطحيّ  تعّممالتعزيز  أنياأثره في تكوين عادات من شتقنية لمبلستخدام المتزايد ل أنّ 
حدتيا ة زاد من من عولمة ثقافيّ  البشرّيةوىو أمر ليس بمستغرب في غمرة ما تشيده  ،الطمبة

؛ حيث تنبأ ُمنّظُرىا 6302عمنت سنة ة الرابعة التي أُ بعض الظواىر المرتبطة بالثورة الصناعيّ 
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بيا، بما  عمى ىويتنا وجميع القضايا المرتبطةبتأثيراتيا ( Schwab, 2016) شوابكبلوس 
أداة  والعمل. وىذا ما أبرزتو تقديرات المستجيبين عمى تعّممالفي ذلك عاداتنا وسموكياتنا في 

 ممما يفّوت عميي ،أثناء الدرسنتباه الطمبة وتشتيتيا ال ة التمفونات الذكيّ  تأثير الدراسة من
من نتايج التجارب التي بّينت ( 6302) أورده جينسنوىذا يؤكد ما  العميق. تعّممالفرصة 
حيث  أدمغتيم.نية المراىقين وىواتفيم الذكية، كما بّينت تأثيرىا عمى ببين العالي االرتباط 

أصغر لدى المدمنين عمى المصادر  الجبييةأظيرت النتايج أن مناطق القشرة الدماغية 
فأصبح  ،دوافع الطمبةعمى ثيرىا ليا أيضًا تأ أنّ  الحاليالبحث ظير يُ و  االلكترونية المختمفة.

سيولة  كما أنّ  .تعّممالفي تحقيق التمّيز في  المنافسةفي األلعاب أىم من  ةىدف المنافس
ومواقعو المختمفة سبب في عزوف الطالب عن االستزادة  اإلنترنتمن الحصول عمى المعمومة 

من مصادرىا المطبوعة. كما تؤكد نتايج ىذا البعد ما  الدراسّيةمن المعرفة بالموضوعات 
لمقدار الوقت الذي يقضيو  أنّ من ( Bonsaksen, 2018) دراسة بونساكسونخرجت بو 

 و. كما تؤكد ما ذىبت إليو دراسةتعّممالطالب في المذاكرة والدراسة المستقمة أثر عمى نمط 
لموقت الذي يقضيو الطالب عمى التقنيات والمواقع من أن ( 6302،إبراىيم وعطية)

ة اسة الصفيّ سبب رييس في تشتت الذىن في الدر  وأنو االلكترونية أثر عمى تركيزه في الدراسة
 ة.والمذاكرة البعديّ 
ى اإلفراط في استخدام التقنيات أدّ  نت االستجابة عمى فقرات ىذا البعد أيضا أنّ لقد بيّ 

، مع إىمال الحواس األخرى التي تعّممالإلى اعتماد الطالب عمى حاستي البصر والسمع في 
عمى لغة الطالب رت أثّ لشات( ا) كما أن المغة المحكّية عمى وسايل التواصل ،تعّمماليكتمل بيا 

مما و ومعالجتو لممعمومات تعّممانعكس عمى طرق التي ىي لغة تفكيره الرييسة، كل ذلك  األم
 السمبّيةاآلثار  من( 6305) العيد لديو، وىذه النتيجة تؤكد ما أشار إليو السطحيّ  تعّممالز عزّ 

ُيعيق تقّدم  مماة. العربيّ تشويو المغة و لمشباب،  الثقافّيةلمبعد الثقافي لمعولمة عمى اليوية 
 Firth etفيرث وزمبلؤه . كما أكد العميق تعّممالفّوت عمييم فرصة يو  مالتفكير والتعبير لديي

al, 2019) ) عمى الحفاظ عمى المقدرة يقمل  اإلنترنتأن التدفق غير المحدود لئلشعارات عبر
 .التركيز في ميمة واحدة

وىو  (5.03) فيو ،أثر العولمة عمى طرق المذاكرةب لمتعمقاالبعد الثاني متوسط أما 
عمى  الثقافّيةالعولمة ات متغّير لالتأثير الكبير تفّسر ىذه النتيجة و  ،يعكس درجة مرتفعة
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سيولة الحصول عمى المعمومة وأصبح ليا انعكاس عمى مذاكرتيم، فالتي  الطمبة تعّممأساليب 
 ، ومعروف أنو ضروريساىم في عزوف الطالب عن الرجوع إلى الكتاب المطبوع اإلنترنتمن 

لمعمومات الجاىزة ، وأصبح الطمبة ينقمون اباستخدامو لمعظم الحواس تعّممالكوسيمة لتعميق 
لممعمومات؛ عقمّية دون دراسة وتمحيص ومحاكمة  ألداء مشاريعيم وواجباتيم اإلنترنتمن 

 أفكارىم. وىذا ما أكدتو دراسةعن  التعبيرية يم وعمى قدرتيممما أّثر عمى عمق معمومات
ولعل درجة ىذا البعد عمى  .(6302) المومني ولبانو دراسة وكذلك( 6302) إبراىيم وعطية

وىذا التفاوت يوضح لنا أنو  السطحيّ  تعّممالفقراتو المختمفة تعكس تفاوتًا بين الطمبة عمى 
نما  ،والعميق السطحيّ  تعّممالليس ىناك حد فاصل بين  تضعيم عمى خط متصل بدرجات وا 

ن لمقدار من أ (Bonsaksen, 2018) دراسة بونساكسونوىذا ما أكدتو نتايج  متفاوتة.
و بمعنى أن تعّممالوقت الذي يقضيو الطالب في المذاكرة والدراسة المستقمة أثر عمى نمط 

 العميق.إلى  السطحيّ من المستوى  تعّممالالمزيد من الوقت ينقل ىذا 
ويعكس  (5.63) والذي متوسطة تعّممالأثر الترفيو عمى بوأما البعد الثالث المتعمق 

لمطمبة  الثقافّيةدرجة موافقة مرتفعة، وتفّسر ىذه النتيجة بأن الترفيو الذي تسببت بو العولمة 
ة، وىذا التعميميّ ر عمى أنماط شخصياتيم وأساليب معالجتيم لممعمومات وتفضيبلتيم أثّ 

من تقسيم لمطبقات المشك مة ( Curry,1983) نموذج كوريالتفسير يؤكده ما جاء في 
، ولعل لتعمق السطحيّ  تعّممالوقد أثر الترفيو عمييا جميعًا مما أدى إلى تعزيز  .تعّممالألسموب 

عطايو األولية عمى نشاطاتيم الحياتية المختمفة ومنيا نشاطات  أثره  تعّممالالطمبة بالترفيو وا 
أشياء ال تدخل في  تعّممبحيث يرى أنو ال فايدة من ة؛ التعميميّ في تعامميم مع المواد 

أضعف لديو القدرة عمى اإلجابة كما ميارة التحميل واالستنتاج. لدييم ضعف مما أ، االختبارات
حت والتفكير الناقد وىما كميارتين تندرجان ت ،عن األسيمة التي تعتمد عمى حل المشكبلت

 ( 6304) لجابريإليو ا رما يشيالعميق، وىذا  تعّممالمسمى 
والذي  تعّممالعمى  االستيبلكّيةأثر الثقافة وأما بخصوص نتيجة البعد الرابع المتعمق ب

طبيعة الثقافة ر ىذه النتيجة ويعكس درجة موافقة مرتفعة، ولعل ما يفسّ  (5.03) متوسطو
التي ترّكز عمى جممة محاور أىميا: المادّية في التعامل واألولوّية والتفضيبلت،  االستيبلكّية

ثم السرعة في الحصول عمى الشيء الذي تميل النفس إليو وتفّضمو بغض النظر عن نفعو 
التقميد لآلخرين والمشاىير منيم وما يبلزم ذلك من ماركات وغيرىا، ثم والفايدة الحقيقية منو، 
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ة، من أمثمتيا خدام بدال من التعاون والتشاركيّ ك واالستفي التممّ واألنانّية ّية الفردوأخيرًا 
ة من تفعيل القيم المحميّ  بدالً الخاّصة الوجبات السريعة حيث تجمس األسرة ولكل واحد وجبتو 

منح لمطفل أو ترتب عمى ذلك أن بعض ىذه األنماط تُ  عمى الطعام الواحد. ّيةفي التشارك
ة كل ىذا شّكل ثقافة لدى الناشية، عمى أعمال وميام مما عزز مبدأ النفعيّ  الشاب كمكافأة

، وفي نياية المطاف وتعّمم تسموكيا بما فييا ولسموكيات خارجّيةدوافع ت ملمطالب، كما شكّ 
في شخصيتو. وىذا الذي استند إليو  رييساً  مكّوناً لثبوت ىذه الثقافة واستمراره عمييا أصبحت 

 ،تعّممالفي تشكيل أسموب الشخصّية والموقفية العوامل الذي بّين دور بيجز في نموذجو 
(Biggs, 1987) (Biggs &Tang, 2011), ( Biggs & Kember, 2001)  وال ننس

في تفسير نتيجة ىذا البعد، والتي من  االستيبلكّيةالتي تشكميا الثقافة  الخارجّيةالدوافع 
ىدفو تمبية متطمبات الدراسة بشكل بسيط تجنبًا كون سيآثارىا كما يرى بيجز أن الطالب 

ز عمى أجزاء من ، ويركّ سطحّية كاستراتيجية الحفظ السريعاستراتيجية  لمفشل باستخدام
الميمة ال عمييا كميا، ولن يميل الستخدام استراتيجيات عميقة كحل المشكبلت والتفكير 

وىذا ما أكدتو  سطحّي. تعّممأسموب ات نتج بالتالي عن مثل ىذه الدوافع واالستراتيجيلي الناقد،
 .Reed & Reay, 2015)) و (6302، أبو بكر وعبد العزيز)ات كل من: دراس

 عّينةفروق ذات داللة إحصايية بين أفراد ىناك : ىل توجد السؤال الثالثعن جابة لئلثالثًا: 
لدى طمبة  السطحيّ  تعّممالعمى أسموب  الثقافّيةالعولمة ات متغّير تقديرىم ألثر  فيالبحث 

االختبار التايي لعينتين  تم استخدام ،الجنس متغّيرل ُتعزى عّمانفي مدينة  الخاّصةالمدارس 
( الستخراج المتوسطات الحسابّية T-test for two independent samples) مستقمتين

يبّين نتيجة ( 0) الجنس والجدول رقم متغّيرتبعًا ل عّينةإلجابات أفراد الواالنحرافات المعيارّية 
في التحميل من فرضية صفرية مفادىا: ال توجد فروق ذات داللة البحث  االختبار، وقد انطمق

 الجنس. متغّيرتبعًا لالبحث في استجاباتيم عمى أداة  عّينةبين أفراد الإحصايية 
 .3جذول 

 الجنس وتغُّشتبعاً ل عُّنتالوتىسطاث الحسابُت إلجاباث أفشاد ال 

الوتىسط  العذد الجنس

 الحسابٍ

االنحشاف 

 الوعُاسٌ

ث( ) قُوت

 الوحسىبت

هستى

 Sig الذاللتي 

 698. 1.34 12.92 98.24 194 ركش

   13.32 96.65 340 أنثً
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( أن الفروق 0) من خبلل النظر في نتايج االختبار كما يبّينيا الجدول رقميتبّين 
ات متغّير أّن ىذه النتيجة إلى  ُتعزىو ة الفرضية الصفرّية، ليست دالًة إحصاييًا، مما يعني صحّ 

لدى  السطحيّ  تعّممال تعّزز عمى حد سواء المعّمماتو  المعّمماتمن وجية نظر  الثقافّيةالعولمة 
 ،في وجية نظرىم المعّمماتو  المعّمماتالطمبة وليس ىناك فروق ذات داللة إحصايية بين 

عبلم والتقنية المعولمة وسايل اإلبييات الطمبة متشابية من حيث وتفسر ىذه النتيجة بكون 
كما أن التنشية  ،مما أسيم في شيوع تأثيراتيا ،وغيرىا ةمن انترنت وأفبلم وألعاب وىواتف ذكيّ 

لمطفل تكاد تكون متشابية بين الجنسين حيث نجد من يسعى منذ المراحل المبكرة  االجتماعّية
اليواتف الذكية ألبناييم أو ألعاب الفيديو والببلي ستيشن الحواسيب الموحّية و عمى توفير 

وغيرىا من أدوات يتّمقى من خبلليا االبن أو البنت مجموعة من المؤثرات تنعكس عمى أسموب 
ذا عممنا أن يم جميعا بغض النظر عن الجنس.تعّمم ذكرًا كان أو أنثى تؤثر عمى  بيية الطالبوا 

األوسع  لنظامأو ااألصغر كالبيية البيتّية لوجية سواء النظام األنظمة االيكو  فإنو، تعّممأسموب 
سريعة  ةجميعيا تشيد في عصر العولمة حرك الثقافّيةالبيية ك األكثر اتساعاً  أوكالمدرسة 

 (6332، أبو غزال) (و6332عثمان،  ) الثقافّية ي والقيم والمنتجاتلؤلفكار والمواقف والمعان
ووسايل االتصال المختمفة، فأصبح الطالب يمضي  اإلنترنت عبر (Thompson, 2017) و

..الخ وىذه .في مشاىدات لفيديوىات ومقاطع يوتيوب اإلنترنتفي بيتو عمى  طويبلً  وقتاً 
مما يعني أن خصايص ىذه البييات ستنعكس عمى الثقافات المختمفة، أفكار جميعيا تضّخ لو 

، وجميعيا تشكل ور أبنيتو المعرفيةتطّ وعمى  -بغض النظر عن جنسو - ور ىذا الطالبتطّ 
 (6302) دراسة العمريجاءت ىذه النتيجة مخالفة لما في وقد  و.تعّمم ثقافتو وتحدد أسموب

حيث كانت الفروق لصالح الذكور عمى  لمجنس، إحصايياأشارت إلى وجود أثر دال  التي
 .السطحيّ  تعّممالأسموب 
فروق ذات داللة إحصايية بين أفراد ىناك : ىل توجد الرابعالسؤال عن جابة لئل: رابعاً  

لدى طمبة  السطحيّ  التعّممعمى أسموب  الثقافّيةات العولمة متغّير تقديرىم ألثر  فيالبحث  عّينة
االختبار التايي  تم استخدام ،المرحمة الدراسّية متغّيرل ُتعزى عّمانفي مدينة  الخاّصةالمدارس 

( الستخراج المتوسطات T-test for two independent samples) لعينتين مستقمتين
والجدول  المرحمة الدراسّية، متغّيرتبعًا ل عّينةالحسابّية واالنحرافات المعيارّية إلجابات أفراد ال

ال ": نّصياة في التحميل من فرضية صفريّ البحث  ، وقد انطمقيبّين نتيجة االختبار( 5) رقم
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 متغّيرتبعًا ل البحثفي استجاباتيم عمى أداة  عّينةبين أفراد التوجد فروق ذات داللة إحصايية 
 .الدراسّيةالمرحمة 

 .4جذول 

 الذساسُّتالوشحلت  وتغُّشتبعاً ل عُّنتالوتىسطاث الحسابُت إلجاباث أفشاد ال 

الوتىسط  العذد الوشحلت

 الحسابٍ

االنحشاف 

 الوعُاسٌ

ث( ) قُوت

 الوحسىبت

هستى

 Sig الذاللتي 

 0.356 0.359- 13.74 97.08 246 أساسٍ

   12.13 97.51 188 ثانىٌ

( أن الفروق 5) من خبلل النظر في نتايج االختبار كما يبّينيا الجدول رقميتبّين 
أن  ىذه النتيجة إلى كون ُتعزىة الفرضية الصفرّية، و ليست دالًة إحصاييًا، مما يعني صحّ 

بغض  لديو يعكس سماٍت شخصيةً أو العميق  السطحيّ  تعّممال يسموبحد أاتسام الطالب بأ
الدوافع الناشية ومنيا  دوافع الطمبة،د العوامل الشخصية تول  ن ، وأالدراسّية ظر عن المرحمةالن

يشترك فييا الطمبة  دوافع خارجية وتصّنف عمى أنيا عن ثقافة االستيبلك والترفيو والتقنية
توجو سموك الطمبة  ذه بدورىاوى، التي يكونون فييا. الدراسّيةبغض النظر عن المرحمة 
ه النتيجة ما جاء في ىذ أكدت، وقد السطحيّ  تعّممالعزز بما ييم تعّمموتسيم في تحديد أسموب 

 (.6302، المومني ولبانو) و (6300، بخيت) ات كل منراسد
 التوصيات:

 :يانتايجاستنادًا إلى  اآلتيةاإلجرايية التوصيات الحالّي البحث قّدم ي 
في  ة لممعممينعقد دورات تدريبيّ  في وزارة التربية والتعميمبالتطوير عمى اإلدارات المعنّية  .0

 المجاالت التالية:
   عمى أساليب وتأثيراتيا  الثقافّيةات العولمة متغّير في ظل  الطمبةالتعامل مع كيفّية

 يم.تعّمم
  لدى طمبتيم.  العميق تعّممال تعّززالتي  تقويمأساليب التدريس و الاستراتيجيات 
  العميق. تعّمملا تعّززالتي الطمبة  لدى الداخمّيةالدوافع إثارة استراتيجيات 

التفكير  يمتعميملمتأكد من  ؛المعّمماتوالمشرفين التربويين متابعة المدارس إدارات عمى  .6
ايم عمى الفيم العميق الق يمتعّممعزيز ، لتكمياالمراحل وفي طمبة جميع الوتطبيقاتو عمميًا ل

 دراك وحل المشكبلت والتفكير الناقد.واإل
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 لدى الطمبة اإلنترنتدمان إ حول ساتالمزيد من الدراإجراء  عمى الباحثين واألخصاييين  .0
وأثر الضبط الداخمي عند الطالب  كذلك أثر أدوات التقنية عمى الدماغ،و  .تعّممالوأثره عمى 

 ة.يالثقافإيجابيات العولمة بلستفادة من ل
مع  الفاعل واإليجابيّ  التواصلزيادة  يةاألسر عمى أولياء األمور والميتمين بالتربية  .5

أوقات لتحديد  ؛ووسايل التواصل االجتماعي يم لئلنترنتستخدامومراقبة ا ،األبناء
 .، وتجنيبًا ليم عن آثارىابعادا ليم عن إدمان االلكترونياتإ ؛استخداميا وتوجيييم
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 املراجع

تأثير مواقع التواصل االجتماعي في المستوى  .(9102. )نمر، عادل وعطيةد سميمان إبراىيم، داو 
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