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AKHALIQNA@YAHOO.COM

  
 :طرح الباحثان يف هذه الدراسة الفرضيات اآلتية  :ملخص الدراسة

 التـدريب مركـزاً ، إذا مت االختبـار بعـد يـوم      سيكون أفضل لدى الطلبة ممـا لـو كـان   ) النظري ، العملي ، والكلــي  ( إذا كان التدريب موزعاً فإن التعلم       : " األوىل  
 " .واحد من آخر جلسة عمل 

 عسيكون أفضل لدى الطلبة مما لو كان التدريب مركزاً ، إذا مت االختبار بعد أسبو) النظري ، العملي ، والكلــي ( إذا كان التدريب موزعاً فإن التعلم :  "  الثا�ية 
 " .من آخر جلسة عمل 

 ومت – ممـن تطوعـوا للدراسـة    –طالب وطالبة من السنة الثالثـة قسـم االجتمـاع    )  24( تألفت عينة التجربة من : رضيات أعاله مت تصميم التجربة اآلتية  وللتحقق من الف  
حماضـرة ملـدة سـاعة بـدون     ( تـدريب املُركّـز   توزيعهم على جمموعتني جتريبيتني ، اموعة التجريبية األوىل وفيها مت تعـريض الطلبـة للمسـتوى األول مـن املـتغري املسـتقل وهـو ال           

ثالث حماضرات زمن احملاضرة الواحدة ( أما اموعة التجريبية الثا�ية فقد مت تعريض الطلبة فيها للمستوى الثا�ي من مستويات املتغري املستقل وهو التدريب املُوزّع ) . اسرتاحة 
والكلي )  71.7( أما العملي ).  40.8( النظـــــــري: ة مت امتحاهنم مبا تعلموه ، وجاءت �تيجة التعلم بالنسب اآلتية وبعد هناية التدريب بيوم واحد لكل جمموع).  دقيقة 20

 )56.25. (  
  ) .  76.7( والكلي   ) 80.8 (والعملـــــي  ) 72.5 (النظري : أما التدريب املُوزّع فقد جاءت  �سب التعلم فيه كاآلتي 

 اليت حتدث بواسطة التدريب املُركّز والتدريب املُوزّع ، إذا ما قمنا باختبار الطلبة بعد أسـبوع مـن التـدريب ، فقـد كا�ـت �تيجـة التـدريب املركـز                   أما عن كمية التعلم   
 : كاآلتي 

 : التدريب املُوزّع فقد كا�ت �تائجه كاآلتي أما  ) . 23.8( والتعلم الكلـي ، �سبتــه  ) . 31.7 (أما التعلم العملي ، فنسبته  ) . 15.8( التعلم النظري ، �سبته 
  ).53.8( والتعلم الكلي ، �سبتــــــه  ) . 55.8( والتعلم العملي ، �سبته  ) . 51.7( التعلم النظري ، فنسبته 

ضرتني ، بدالً من حماضرة واحدة بساعة و�صف ، دقيقة وبواقع حما ) 50( أن يكون زمن احملاضرة األسبوعي : وبعد مناقشة النتائج تقدم الباحثان جبملة توصيات منها 
تنويع األ�شطة داخل احملاضرة ، بني النشاط الشفوي ، واملناقشات ، وإلقاء أوراق العمل ذات الصلة مبوضوع احملاضرة ، كل ذلك كفيل خبلق �وع من . للمقررات ذات الوحدتني 

 .التدريب املُوزّع
   

  ).289، 1998 الشيباني، (عمالهم واالرتفاع بمستوى أدائهم وإنجازهم أل

ويرى ثورندايك في نظريته عن المحاولـة والخطـأ إن التـدريب أو             
التكرار مهم جداً في تقوية االرتباطات ، فاالرتباط بين التنبيه واالسـتجابة            

كما إن القيام بعمل من األعمال يسهل       . تقوى بالممارسة وتضعف بعدمها     
ولكن يجب التأكيد هنا على إن الممارسة أو        . القيام به فيما بعد ، وبالعكس       

التكرار وحده ليس كافياً لدعم الرابطة بين التنبيه واالستجابة ، إذ البـد أن              
يقوم المعلم بتزويد المتعلم بالتعزيز والتغذية الراجعة في أثنـاء التـدريب 

بمعنى إن المتدرب إذا قـام بسـلوك        .  )113 ،   1993 الزبيدي وآخرون ،     (
ح فيجب إخباره إن سلوكه صحيح ، وكذلك إذا قام بسلوك خـاطىء             صحي

فربما يكون التدريب بهذه الطريقـة      . يجب أخباره أيضاً إن سلوكه خاطىء     
 .ناجعاً فهو يظهر مهارات األفراد وقدراتهم الحقيقية

إن التدريب يساعد إلى حد كبير على منع الفشل ، كما إنه قد يـؤدي               
  عدم مرورهم بخبرةيهدرها األفراد في حالة بماالتي رإلى خفض التكاليف 

 
 أهميـــة البحـــث والحاجـــة إليـــه

ربما يكون موضوع التدريب من الموضوعات القليلـة التـي ليسـت            
فتكاد تكون  . بحاجة ألن نتحدث عن أهميتها ، أو أن نبرهن على حاجتها            

سـيطة وانتهـاء    كل أعمال الحياة بحاجة إلى تدريب ابتداء من األعمال الب         
باإلعمال المعقدة ، فتناول الطعام وارتـداء المالبـس والمشـي والكـالم             
واستخدام التكنولوجيا المعقدة من حواسيب وأقمار صناعية وما إلى ذلـك           

وكذلك المهن والوظائف هي بحاجة إلى تـدريب،        . كلها بحاجة إلى تدريب   
المذيع والمهنـدس   فالبائع بحاجة إلى تدريب وكذلك الميكانيكي والمدرس و       

 .والطبيب والمقاتل ، كلهم بحاجة إلى تدريب

ويعد التدريب ألي عامل أو عاملة وفي أية مؤسسة أو منشأة إنتاجيـة             
أو خدمية من العمليات والمناشط والوظائف األساسية التي على إدارة هذه           
المؤسسة أن تقوم بها لخدمة العاملين بها واإلسهام في نموهم المهني ورفع            

فايتهم اإلنتاجية وزيادة وتطوير معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم وتحسينها  ك
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قلة الدراسات العربية التي تناولت موضوع التدريب المركّـز ،           .5
وعليه نأمل أن تكون دراستنا هذه ممهدة لدراسـات أخـرى فـي البيئـة               

 .العربية

 اإلطـــــار النظـــــري
جوانب المهمة التي يتناولها التدريب هي صقل المهارات الفكرية         من ال 

. الحالية للفرد مع إدراك طاقاته الكامنة من أجل تنميتها فكرياً فيمـا بعـد               
ويتم ذلك بتقييم المهارات المعرفية الحالية للفرد ، ثـم تحليـل متطلبـات              

المعرفـي  هذا باإلضافة إلى الذكاء     . الوظيفة التي ينوي االلتحاق بهــا      
 .الذي قد يؤثر كثيراً في النجاح في الحياة

والتدريب عملية مخططة ومنظمة تعد خصيصاً لمساعدة األفراد على         
وباإلضافة لذلك فان التـدريب اليـومي غيـر         . تنمية إمكانياتهم المتزايدة  

. المخطط والمتعلم من خالل خبرة العمل يعد أيضاً منمياً إلمكانيات األفراد          
ع معين من التدريب أو أي نوع آخر يكتسب الفرد الخبرات           ومن خالل نو  

 فمـثالً    ).669،  1985أبو النيـل،    ( التي يحتاجها للتوافق في مجتمع عمله       
معاهد التدريب المهني المختلفة مهمتها الرئيسة تخريج أعداد من الصـناع           
المهرة في مختلف ميادين الصناعة المتقدمة ، والواقـع إن هـدف هـذه              

ال يتعدى كثيراً إكساب المدربين فيها العادات الحركيـة المختلفـة           المعاهد  
 . )79، 1999صالح، (التي تحتاجها مهنة معينة أو مجموعة المهن 

 مبــــادئ التدريـــب
يرى بعض الباحثين إن للتدريب مبـادىء أساسـية يجـب أن تأخـذ              

 :بالحسبان إذا كنا مهتمين بتطويره والعناية به، منها

ريب من القدرة المعرفية الراهنة والقدرة العاطفيـة        يتحرك التد  -
وهذه الطريقة تساعد المهارات غيـر      . إلى القدرة على العمل واألداء    

تلك . المتطورة على أن تكون قدرات جديدة يثق بها الفرد ويركن إليها          
 .الثقة التي تتحول فيما بعد إلى ثقـة بالذات

فهو إن المعلومـات    أما الجانب المعرفي الذي يتطور بالتدريب        -
التي يحصل عليها الفرد بخصوص مهارة محددة يتم استخدامها بما له           

وهذا يستتبع معه إن الفرد يكتسب مهارات فـي         . عالقة بهذه الوظيفة  
 .اقتراح حلول محددة لمشاكل واقعية

 شـخص    )12(  تقدر بـ    –إن التدريب في مجموعات صغيرة       -
 .عالية التدريب وتأثيره تضيف ثقال عاطفيا وقيمة تحفيزية لف–

األفراد، العملية التدريبية، وتأثير هذه     : التدريب له ثالث محاور    -
 .العملية في أداء الوظيفة

العملية التدريبية يجب أن تتضمن روح المداعبـة واإلبـداع،           -
هـذا  . ويجب أن تتم بطريقة مركزة جداً ووفقاً للدور المعرفي للمدرب         

لتصلب مع المتدربين ويسهل األمـر      األخير الذي يجب أن يبتعد عن ا      
 .عليهم

يكون التدريب فعاال جدا عندما يقوم المتدربون بتوليد الحلـول           -
الخاصة بهم ومناقشتهـا، كما يجب أن يقوموا بإجراء العملية التدريبية          

 .كما يجب أن يكون المدرب مشاركا فعاال. بأنفسهم 

في التدريب  الشخص يتعلم ما يريد تعلمه، ولهذا فان المشاركين          -
باسـتخدام تقنيـات    . يجب تحفيزهم على اكتسـاب مهـارات جديـدة        

 .وغيرها" األعمال غير المنتهية"و " التصنيف"سيكولوجية قوية مثل 

يجب عدم أثقال المتدربين باإلطار النظري والبنائي للتـدريب،          -
في . ألن هذا يخلق ثقل معرفي غير ضروري قد يحد من قدرات التعلم         

           .لتركيز على تطبيقات تلك األطر وتوظيفاتهاحين إنه يجب ا

التدريب، ويساعد على اقتناع الفرد بوظيفته، ويساهم التدريب في تطـوير            
 .) موقع انترنت (القدرة على اتخـاذ القرارات 

 وهو ما يتبناه الباحثان في البحـث        –وإذا عاملنا التعلم على إنه تدريب       
تعلم المهمة هو تهيئة الطـالب وإعـدادهم لحـل     فإن من أهداف ال-الحالي  

المشكالت والذي يشكل دافعاً جيداً يدفع الفرد إلى الـتعلم ويسـاعده علـى              
الوثوق في قدرته وعلى تصريف شؤونه بنفسه ، ولهذا قيمة مؤكدة بالنسـبة             

وذلك إنه إذا لم يستطع التغلب على ما يعترض طريقه          . لصحة الفرد النفسية    
ت فإنه يشعر باإلحباط الذي قد يؤدي إلى الصراع النفسـي من هذه المشكال  

فمن الوظائف المهمة للتدريب خلق التوافق      .  )229 ،   993الزبيدي وآخرون،   (
فقد ِوجد إن معظم المشكالت التـي توقـع طلبـة           . بين الشخص ووظيفته    

طبرق  أن يتعرضوا لها     /الصفوف المنتهية في المعهد العالي ألعداد المعلمين      
فالتدريب .  )2002 البهادلي وبشير،    (ي التربية العملية قد تعرضوا لها فعالً        ف

هو مجموعة الظروف أو المواقف المستخدمة لزيادة مسـتوى أداء بعـض            
  ).670، 1985أبو النيل، (الوظائف اإلنسانية بوسائل التدريب 

إن ما لفت انتباه الباحثان وجعلهما يقومان بالدراسة الحالية هـو مـا             
حظاه خالل قيامهما بالتدريس من إن أغلب الطلبة يهملوا الدراسة طوال           ال

العام الدراسي ، فمعظم الطلبة خالل العام الدراسي يكتبون المحاضـرات           
ويصورون المذكرات ، ويكدسونها إلى أجل مسمى وهـو االمتحانـات ،            

ممـا  يؤجلون القراءة إلى األيام القليلة المعدودة التي تسبق االمتحانـات ،            
يؤثر سلباً في أدائهم ، ألنهم بأحسن األحوال لن يسيطروا علـى المـنهج              

 تـدريباً   - ، األمر الذي يفرض قراءةً مكثفـة          )2004 البهادلي ،    (العلمي  
 على الطلبة ، والذي يؤدي بدوره إلى أداء متواضع للطلبة فـي             -مركزاً  

التي تعلموها  االمتحانات ، وهم قد ينجحون ولكن سرعان ما ينسون المادة           
 .والتي قاموا بدراستها

إن تحسسنا الشخصي هو الدافع الرئيس لهذه الدراسة ، فقـد وجـدنا             
طلبتنا وهم في حالة شكوى دائمة من االمتحانات ، كما إنهـم يصـرحون              

ونحن األساتذة تتجلى معاناتنا في إننا فـي        .  فلن ينجحوا  نبأنهم مهما يقرأو  
طلبة بما تناولناه في المحاضرة الماضية ،       المحاضرة التالية عندما نسأل ال    

 .نجدهم في حالة نسيان شبه كاملة ، باستثناء الطلبة المثابرين

وعلى هذا فإن من متغيرات البحث الحـالي األساسـية هـو توزيـع              
التدريب ، وهو المتغير المستقل والذي يمثل قيام الطلبـة بالدراسـة فـي              

 :وله مستويين ، هما . جلسات عمل 

حيث تم أعطاء محاضرة مركزة     : التدريب المركّز   : وى األول   المست
 .للطلبة

حيث تم أعطاء المحاضرة نفسها     : التدريب الموزع   : المستوى الثاني   
وقد نال هذا المتغير اهتمام العديد      . لطلبة آخرين ولكن على ثالث جلسات       

 عن هذا الموضـوع ، ولكـن        تمن الباحثين ، فقد أجريت مئات الدراسا      
 . دراسة عربية واحدة كانت قد تناولتهىلألسف لم نستطع الحصول عل

 :ومما تقدم يمكن أن نلخص أهمية البحث الحالي بالنقاط اآلتية

أهمية موضوع التدريب في الحيـاة ، وبكـل مرافقهـا وبكافـة              .1
 .أشكالها

أهمية التدريب الموزع والتدريب المركّـز فـي حيـاة الطلبـة             .2
 . حياتنا نحن األساتذةالدراسية، بل وحتى في

دخول توزيع التدريب كمتغير مهم في عدد كبير من الدراسـات            .3
 .النفسية والتربوية واالجتماعية واإلنتاجية

انعقاد مؤتمرات دولية عديدة تناولت التدريب بمختلـف أشـكاله،           .4
 .ومنها هذا المؤتمر
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م أدوات معينة علـى حـل المشـكلة         هذا، يتم تدريب األفراد على استخدا     
 أي  (وغالباً ما يتم التأكيد على اسـتخدام االسـتعارات وقيـاس التمثيـل              

 مثالً تُطرح مشـكلة     ).التشابهات الجزئية الموجودة بين ظاهرتين مختلفتين     
المخازن في المدرسة، ولحلها قد يتم استعراض ما يقوم به كل من النحل،             

ة، ومصانع السيارات في عمليـة تخـزين       السنجاب، النمل، مخازن األحذي   
 القائمة بينها، يتعلم األفراد مواءمة      توبعد التوصل إلى االرتباطا   . األشياء

وتوجد تقارير كثيرة غير منظمة ونادرة عن نجاح هـذه          . أفكارهم للمشكلة 
االستراتيجية، كما تناولتها دراسات منظمة قام بها باحثون مستقلون إال إنها           

وهكذا تستطيع برامج تدريب االبتكارية أن تزيد من مستوى         . ضئيلة العدد 
 . )Stein , 1975( األصالة والمرونة 

ويرى بونر إن الموقف التعليمي يعد موقفاً استقصـائياً ، يقـوم فيـه              
المتعلم بالبحث عن حلول لمشكالت يتضمنها ذلك الموقف ، ومن ثم ينبغي            

توجب توافر قدر كاٍف من     تفاعل المتعلم مع عناصر الوقف المشكل مم يس       
 :الميل لديه ، ويتطلب ذلك أمرين

 أن تؤدي التربية البيئية قبل المدرسة إلى غرس هـذا الميـل،    :أولهما
 .ومما يساعد في ذلك النمط الثقافي للبيئة، والدافعية الشخصية للمتعلم

ا   أن يساعد المعلم على إثارة الميل لدى المـتعلم مـن خـالل              :ثانيهم
 :دريسية، ويستلزم ذلك قيام المعلم بثالث مهام أساسية، هيالمواقف الت

 .تنشيط المتعلم -
 .المحافظة على مثابرة المتعلم -
  )74 -72 ، 1996 سركز وخليل ، (توجيه المتعلم  -

 التدريــــب الُمرآــــّز  مقابــــل المــــُوّزع
كيف يعمل العقل ؟ وخصوصاً كيف يـتعلم ؟ ولإلجابـة علـى هـذا               

قوم الباحثون والمعلمون والمربون بوضع الفروض طوال اليـوم         التساؤل ي 
تلـك  . حول كيفية استيعاب الطالب وكيفية عمل ذاكرته وآليـة إبداعـه            

الفروض مبنية على نظريات علم الـنفس فـي الـتعلم واإلرادة وعمـوم              
هذا العلم الذي طرح بـدوره العديـد مـن          . نظريات علم النفس المعرفي     

كم من التمرين يحتاج الطلبة لتعلم مجموعـة        :  مثل   التساؤالت األخرى ،  
معارف أو مجموعة حقائق ؟ وما هي أفضل استراتيجيات التعلم ؟ وما هي             
أفضل مواد التعلم المختلفة ؟ وما هي أفضل األوقات للتدريب ؟ كل تلـك              

وفي بحثنا الحـالي    . األسئلة يساعد علم النفس المعرفي في اإلجابة عنها         
أيهما أفضـل ،    :  جزء بسيط من هذه التساؤالت ، وهو         نحاول أن ندرس  

تركيز وقت التدريب للطالب أم  توزيع هذا الوقت ؟ أيهما أكثر فاعلية في              
إبقاء المعلومات لوقت أطول في الذاكرة ؟ وهذه مسألة جوهرية ، حيث إن             

فكلمـا تجـذرت    . التعلم الالحق يعتمد بدرجة أساس على التعلم السـابق          
 الجيد  – التدريس   –ي ذهن الطالب كلما كان ذلك إشارة للتعلم         المعلومات ف 

)Willingham , 2002 , 1 ( . 

أراد معلم أن يعلم    : ونستطيع توضيح هذه الفكرة من خالل المثال اآلتي       
أحد الطلبة جدول الضرب، فهل عليه أن يخصص جلسـة عمـل واحـدة              

  )10( يام ؟ أم    تستغرق ساعة واحدة ؟ أم كل يوم عشرة دقائق لفترة ستة أ           
دقائق كل أسبوع لستة أسابيع ؟ ما سيأتي هو محاولة لفحص هذا المثـال              

 .وأخرى غيره

 massed practice   التدريب الُمرّآز

يقصد بالتدريب المركّز هو أن تستمر عملية التعلم على فترة واحـدة            
وهذا التـدريب يبـدو مناسـباً       . متواصلة دون راحة أو بقليل من الراحة        

وهـو  . تمكن من جزء ضئيل من مادة متجانسة منسقة واضحة المعنـى          لل
.  لقراءة القصص وحفظ الخطب القصيرة ، وحـل مسـائل الجبـر            حيصل

  االمتحان مباشرة له إيجابيتين لمن يؤدي االمتحانلقبوالتدريب المركّز 

يجب أن تصبح المهارات المكتسبة حديثاً بمثابة عادات راسخة          - 
تطبيق والتوظيف المتكرر، ولهذا فـإن اسـتمرار        وفطرية من خالل ال   
 .األشراف مطلوب

 : فهو يرى )1994( ويمكن إضافة ما توصل إليه القاسم 

ضرورة مراعاة  الدافع والرغبة الذاتية عند ترشـيح اإلفـراد            -
 بالبرامج التدريبية الن رضا المرشح ورغبته فـي التـدريب           قلاللتحا

اب المعرفة والمهارات والتـي     تزيد من حماسته مما يساعده في اكتس      
 .تؤدي إلى تحسين أداء المتدربين وقيامهم بوجباتهم بصورة أفضل

ضرورة تصميم البرامج التدريبية فـي ضـوء االحتياجـات           -
التدريبية للمتدربين بعد حصرها لكل فئة مراعين في ذلك التركيز على           

 .التدريب العملي ، وعلى كل مستحدث وجديد في المادة العملية

لتنويع في استخدام أساليب التدريب وتجريب وسائل التـدريب         ا -
الحديثة مع مراعاتها ومالءمتها لنوعية المتدرب ومسـتواه التعليمـي          

 .وتخصصه ووظيفته

ضرورة توفير المدربين األكفاء للقيام بعملية التدريب، وتوفير         -
). 149 ، 1994 القاسم، (الحوافز المناسبة لكل من المدربين والمتدربين 

 التدريـــب والتفكيـــر اإلبداعـــــي
يعتقد كثير من علماء النفس إن اتباع طرز مختلفة من التـدريب قـد              

كمـا يعتقـدون إن   . تعزز العادات التي تُنشئ وتُشكل اإلنجاز واالبتكـار       
االبتكار ينشأ ويترعرع في الفصول الدراسية التي يقـل فيهـا اإلحبـاط             

ق نفسه فان تكنيكات التدريس القائمة على حل        وبالمنط. والتنافس واإلكراه   
المشكالت والعمل على التخلص من الصراعات لها تأثير مشـابه ، بـان             

 .تخلق طلبة لديهم استعداد عاٍل جداً لالبتكار

وتوجد استراتيجيتان تستخدمان على نطاق واسـع لتـدريب التفكيـر           
 وتـآلف  brain stormingاالبتكاري لدى الراشدين، وهما القصف الذهني 

 :synecticsاألشتات 

ذهني   تبنى أسلوب    ، وفيه يشجع   A.Osmond ألكس أوزموند    القصف ال
األفراد سواء كانوا في جماعات أو أفراد على إنتاج عدد كبير من األفكار             

وعادة ما يطلب مـن المشـتركين حـل مشـكالت           . حول موضوع معين  
أو " لمدرسـة ؟    كيف يمكن إدخال تحسينات على ا     " واسعـة النطاق مثل    

ويطلب مـن المشـتركين أرجـاء       " كيف يمكن توفير استهالك الطاقة ؟       "
بمعنى آخر، ال يقـوم أي فـرد        . إصدار جميع األحكام أثناء إنتاج األفكار     

وتستهدف هذه السياسة إلـى     . بالنقد أو التقويم في بدء عملية إنتاج األفكار       
ويفترض أوزموند إن الحلول    .  واستثارة االندماج  )الكف  ( استبعاد التثبيط   

التي تحدث في مرحلة مبكرة من سالسل أفكار األفراد تميـل ألن تكـون              
 – المحتمل أن تكون مبتكرة      –مألوفة عادية ، بينما تحدث الحلول الفريدة        

وتشير الدراسات المنظمة للقصف الذهني إلـى إن       . في نهاية هذه السالسل   
رة ولكنها ال تكون بالضرورة أفضل      هذا التكنيك يؤدي إلى إنتاج أفكار كثي      

 مثـل   (إال أن هذا التكنيك قد يكون مفيداً تماماً في سياق معـين             . األفكار
 وأيضاً في اندماجه مـع      )المشاركة في إنتاج المعلومات حول مشكـلة ما        

  ).562 ، 1993 دافيدوف ، (إجراءات أخرى 

آلف األشتات    ةأما إستراتيجي  ـ        ت د قـدمها    فهي أكثر تعقيـدا، وكـان ق
 :، وآلية تطبيقها كاآلتي W.J.J.Gordonجوردون 

يشجع األفراد على أن يتآلفوا مع جميع المشكلة التي يحـاولون حلهـا             
 وعندئذ، ينصحوا باالبتعـاد     )أي جعل الشيء الغريب بالنسبة إليهم مألوفاً        (

أي إنهـم   . ) أي جعل الشيء المألوف بالنسبة إليهم غريبـاً          (عن المشكلة   
 باإلضافة إلى. ودراستها من وجهات نظر جديدة ن رؤية المشكلةيعيدو
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، طلب فيها من  )G. eppel ) 1967وفي دراسة قام بها جيوفري كيبل 
طلبة الكلية بحفظ أزواج من الكلمات، وكل زوج فيها يتكون من كلمتـين             

 –طعـل   ( معنـى مثـل     األولى بدون معنى ولكن التي تقابلها تكون ذات         
 عـرض   –، وعلى الطلبة أن يظهروا الكلمة الثانية إذا شـاهدوا           )سعادة  
.  مـرات   )8(  الكلمة األولى، وقد قام جميع الطلبة بدراسة القائمة          –عليهم  

تـدريب  (  مرات في اليوم نفسـه        )8( ولكن نصف الطلبة قاموا بدراستها      
 أيام   )4( مرتين في اليوم ولمدة     أما بقية الطلبة فقد درسوا القائمة       . )مركز  
وقد أشارت نتيجة الدراسة إلـى أن مجموعـة         . ) تدريب موزع    (متتالية  

التدريب المركّز كانت نتائجها جيدة إذا تم اختبارها في اليوم التالي آلخـر             
ولكنهم يظهرون انخفاضا حادا إذا ما تم اختبارهم بعد أسـبوع           . جلسة تعلم 

 إن مجموعة التدريب الموزع أظهرت نسيانا       في حين . من آخر جلسة عمل   
  ).Keppel , 1967 , 476-86 (قليال جدا حتى بعد تأخير االختبار 

  الُموّزع وعمـــر الطلبــةبالتدريـــ

أراد الباحثون أن يتحققوا من أثر التدريب الموزع  في عينات مختلفة            
 ) 20( بتعليم  ) Bloom & Shuell) 1981فقد قام بلوم و شويل . من الطلبة 

مصطلحاً من الكلمات الجديدة لطلبة الثانوية المشتركين في فصل دراسـي           
  )30( حيث طلبوا من المجموعة األولى من الطلبة دراسة         . للغة الفرنسية   

، أما المجموعة الثانية، فقد طلبوا منها الدراسة        ) مركز   (دقيقة مرة واحدة    
وقـد أظهـرت    .  ثالثة أيام متتاليـة     دقائق في كل جلسة ولمدة      )10( لمدة  

النتائج إنه ال توجد فروق بين المجموعتين في االختبار الـذي تـم بعـد               
كلمة تقريبا، ولكن في     ) 16( التدريب مباشرة، بحيث تذكرت كل مجموعة       

االختبار الذي تم بعد أربعة أيام من انتهاء التـدريب تـذكرت مجموعـة              
لكلمات العشرين، بينما تذكرت مجموعة      كلمة من ا    )15( التدريب الموزع   

 . )Bloom & Shuell , 1981 , 245 – 8(  كلمة  )11( التدريب المركّز فقط 

وفي دراسة أخرى أجريت على عينة أصغر في العمر من المجموعة           
  )Rea and Modigliani   )1985األولى، قام بها كل من ريا وموديجلياني 

ئي، في هذه التجربة تم تعليم أحد المجاميع        على طلبة الصف الثالث االبتدا    
إمالء بعض الكلمات وحقائق رياضية في ظروف موزعـة، والمجموعـة           

وأظهـرت  . األخرى تم تعليمها المهارات نفسها ولكن في ظروف مركزة        
نتائج االختبار الذي أجرى مباشرة بعد التـدريب إن مجموعـة التـدريب             

ات صحيحة، في حين حصـلت       إجاب  % )70( الموزع حصلت على نسبة     
 & Rea(  إجابات صحيحة  % )53( مجموعة التدريب المركّز على نسبة 

Modigliani , 1985 , 11 -8 ( . 

ومن نتائج التجارب أعاله يبدو إن تأثير التدريب الموزع ينطبق على           
 .أطفال المدارس كما هو ينطبق على عينات أخرى

 اهـــجالتدريـــب الُموّزع وطبيعــة المن

هل إن توزيع التدريب له التأثير نفسه على األنـواع المختلفـة مـن              
المناهج ؟  إن التدريب الموزع له تأثير كبير في تعلم المهارات الحركيـة              

ولكن التجارب التي بحثت في المهارات المعقـدة        .  مثال ةالبسيطة كالطباع 
تفى تأثير توزيـع    جداً كإدارة السيطرة الجوية في برج المراقبة الجوية، اخ        

التدريب كليا، ويبدو إن تأثير توزيع التدريب ينطبق على بعض األشـياء            
ولحد اآلن  .  على جميع المواد التي يتعلمها الطلبة في المدارس        قوال ينطب 

ال يتوفر حد فاصل بين المواد التي يفضل فيها التدريب الموزع والمـواد             
 Donovan & Radosevich(ب التي ال يفضل فيها  هذا النوع من التـدري 

1999 , 795-805.(  

وفي التعليم المدرسي، فإن القيم التدريبية ترتبط بنوع التعلم الذي يقوم           
في المدرسة، حيث إن الطرائق التي يتبعها المعلـم تسـتطيع أن تـدرب              
  الطالب على االحتفاظ بانتباهه إلى عمله حتى لو كان صعبا، وعلى تحضير

 : )369،  1993 دافيدوف، ( 

األولى وبما إن النسيان يحث مباشرة بعد التعلم فان من يراجعون فـي         
. آخر وقت قبل االمتحان قد يحتفظون بالمعلومات التي حفظوها لمدة أطول          

والثانية فإن الذين يمارسون التدريب المركّز يبررون ذلك بـرغبتهم فـي            
 .لالتفوق وال باس بذلك إال إذا كان دافعهم الخوف من الفش

هل أن االستمرار في    : ومن نقاط الخالف بين الطلبة والباحثين ، هي         
التدريب المركّز بعد الحفظ مفيد ؟ وهل أن الطلبة الـذين يسـتمروا فـي               
القراءة طوال اليوم يستفيدوا مـن ذلك أم إنهم يضيعون وقتهم ؟ ولإلجابة            

 : بالتجربة اآلتيةKruegerآروجرعلى هذا السؤال قام النفس 

ثم . ب من بعض األفراد أن يستظهروا قوائم أسماء من مقطع واحد          طل
المجموعة األولى، طلـب مـنهم أن       : وزع األفراد على ثالث مجموعات    

أما المجموعة الثانية   . ) إفراط في التعلم     %100( يستمروا في حفظ األسماء     
أمـا  . ) إفراط في التعلم    %50(، فقد استمروا في الحفظ لنصف الزمن فقط         

وعنـدما  . جموعة الثالثة، فلم يقضوا أي وقت إضافي في حفظ األسماء         الم
 يوم للتعرف على ما يتذكرونه، وجد إن مجموعة         28 اختبر المشتركين بعد  

أمـا  .  مـن الكلمـات     %)25( تذكرت فقط ما يقـرب        % )100 اإلفراط   (
أما المجموعة الثالثة   .  فقط  %)20( فقد تذكرت     % )50 اإلفراط   (مجموعة  

  ). Krueger , 1929 , 71 – 72 %) ( 2(فقد تذكرت فقط ) فراط صفر  اإل(

، crammingإن التدريب المركّز مشابه جداً لما نطلق عليـه بـالحفظ            
والذي يسمح بتذكر مفردات المادة إذا تم االختبار في اليوم التالي، ولكـن             

 المادة  وإن استمرار التدريب لمدة معقولة بعد التمكن من       . ليس لفترة طويلة  
وإن المناقشة مع اآلخرين  . هو أفضل أسلوب يمكن أتباعه من جانب الطلبة       

 .للمادة التي تتعلمها ألول مرة تقلل من تعب التعلم المكثف

 distributed practiceالمـــُوّزع  التدريـــب

إن أول  . ويقصد به أن يتم التعليم على فترات عمل بينها فترات راحة          
 مـن   أولو  ـوع من التدريب هو ابنجهاوس والذي ه      من أشار إلى هذا الن    

 التي ال معنـى    - عندما درس حفظ القوائم الصماء        )1885( درس الذاكرة   
 وتحت ظروف مختلفة، كما درس الفرق بين حفظ أول وحفظ ثـان،             –لها  

 قائمة من الكلمات لـ      )12( وفي دراسة أجراها على نفسه، قام فيها بحفظ         
 مـا سـمح لنفسـه       اإنه يتذكرها قبل االختبـار إذ      مرة، وقد وجد      )68( 

 ما قام بتوزيع دراسته على      إذاولكن  .  مرات قبل االختبار    )7( بمراجعتها  
 فـإن باسـتطاعته     ) مرات قبل االختبـار      7 ثم قام بمراجعتها     ( أيام    )3( 

 وقـت   مما يعني إن باستطاعته اختصار    .  فقط  )38( دراسة القوائم السابقة    
تقريبا، ويصل إلى النتيجة نفسها إذا ما قام بتوزيع التدريب          الحفظ للنصف   

)Willingham , 2002 , 1 .(  

ـ          لـتعلم المهـارات     ةومن إيجابيات التدريب الموزع هو إنه ذو فاعلي
الحركية والمواد الشفوية المنفصلة كقطع النصوص، أمـا القـراءة ألداء           

كان التعلم موزعـاً علـى      فإذا  . االمتحان فالتدريب الموزع له ميزة كبرى     
عدة أسابيع فيمكن للطلبة متابعة أنواع األنشطة الالزمة لتحسين التعلم مثل           

 .االنتباه، التنظيم، المشاركة، والممارسة المتكررة أو اإلفراط في التعلم

:  ومنها نولعل ما يؤيد فكرة التدريب الموزع النظريات المفسرة للنسيا        
 التي تقوم على فكرة أن التعلم هـو نتـاج           )لعدم االستعما (نظرية اإلهمال 

 حـين   ) االحتفـاظ    (الممارسة بينما يحدث النسيان خالل فترات الحفـظ        
 أما النظريـة    ) غير مستعملة    (تكون المعلومات موضوع االهتمام مهملة      

 وهي نظرية فسيولوجية مؤداهـا      ) التثبيت   (األخرى فهي نظرية المداومة     
 بعـد   ) أي االستمرار  (عن التعلم يميل إلى البقاء      إن النشاط العصبي الناتج     

 هـولس وآخـرون،     (وللمداومة وظيفة تثبيت التعلم     . نهاية الممارسة ذاتها  
1983 ،420-2( . 

Arabpsyne t  e . Journa l :N°7– July –August –September 2005 
 

 2005     سبتمبــــــــر–    أوت   –     جــويــليــــة    -    7ــددالـعــ  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــة شبكـــــجمل

 64   



Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

وتكرر في  . المتدربين بعد سنة، و سنتين، وثالث سنوات، وخمس سنوات        
 المتدربين فـي الجلسـة      نوهو إ هذه التجربة ما حدث في التجربة السابقة        
 احتاجوا إلـى وقـت     ) يوم   56( التالية في التدريب الموزع بفترات طويلة       

أطول للوصول إلى الحفظ التام، مما أعطى أفضلية لهذه المجموعة علـى            
 في التذكر الالحق، حيث كانت ذاكرة هـذه         نحساب المجموعتين األخيرتي  

 3،5،  2،  1( التي أجريـت بعـد       المجموعة هي األحسن في كل االختبارات     
 14( ، أمـا مجموعـة      ) يوم   28( ثم تلتها مجموعة    . من التدريب ) سنوات  

 . فقد كانت ذاكرتها األسوأ)يوم 

 تطبيق التدريــب الُمــوّزع في قاعــة المحاضـــرات 

كيف يمكن تطبيق توزيع التدريب أثناء التـدريس ؟ لإلجابـة علـى             
على األسـاتذة طرائـق لتطبيـق التـدريب         السؤال أقترح بعض الباحثين     

 : )  Willingham , 2002 , 5(الموزع في قاعة المحاضرات ، منها 

حدد حقائق وأفكار رئيسة ترغب في جعل طالبك يتذكرونها          -
ومن أمثلة هذه   .  عاما من اآلن    )20( بعد سنة من اآلن، بل وحتى بعد        

كذلك مثل كيفية عمـل     ، و نتاريخ جهاد العرب الليبيي   : األفكار الرئيسة 
هذه األفكار تفرضها طبيعـة     . الكهرباء، وكذلك حقائق الجمع والطرح    

 .المادة التي تقوم بتدريسها

صمم واجبات منزلية تحتوي على تـدريب مـوزع، وذلـك            -
بجعلها تشمل المواد التي قمت بتدريسها خالل األسـابيع أو األشـهر            

مل مسائل متعلقـة    الماضية، مثال في نهاية أي وحدة ضع واجبات تش        
 ). وحتى وحدات أعطيت في بداية السنة (بالوحدات السابقة 

 الحفظ في االختبارات، وذلك بأن تجعـل الطـالب          عال تشج  -
مثل، الواجـب   ( يتدربوا على مواد االختبار عدة مرات قبل االمتحان         

 وبهذا يصبح   )المنزلي، واالمتحان اليومي، والمناقشة داخل المحاضرة       
وأجعل كـل امتحـان     . احدا من سلسلة من فرص التدريب     االمتحان و 

يتضمن مواد من الوحدات السابقة، وخصوصا المواد التي لم يفلح بها           
 .الطلبة سابقا

أستفد من قصر الوقت للتدريب، خصوصـا فـي المـدارس            -
االبتدائية، وعندما يكون الطلبة في طوابير الصباح أو االسـتراحة أو           

 .م بمواد تم تدريسها في دروس سابقةأي فرصة هرول نحوهم واسأله

جزء األفكار الكبيرة والحقائق المرتبطـة بهـا والمهـارات           -
 .المتعلقة بها إلى أفكار صغيرة يمكن التدريب عليها

دع الطلبة ينغمسون في المواد الدراسية بالسر والخفاء، وذلك          -
بأن توضح لهم بأن جزء مهم من التعلم هو التذكر، وإنك علـى ثقـة               

 .هم يتذكرون الدرس إذا ما كرروه عدة مراتبأن

ومن خالل ما تقدم في اإلطار النظري فإن الباحثين يتبنيان التعريفات           
 :النظرية اآلتية

يقصد به هو أن تستمر عملية التعلم على فترة واحدة           : التدريب المرآز 
 .متواصلة دون راحة أو بقليل من الراحة

وّزع    دريب الُم م التعليم على فترات عمـل بينهـا        ويقصد به أن يت    : الت
 .فترات راحة

  :أما التعريفات اإلجرائية، فقد حددها الباحثان باآلتي

ز      دريب الُمرّآ ي التجريبي للت تـم تحديـد التـدريب    : التعريف اإلجرائ
المركّز في البحث الحالي بمحاضرة لمدة ساعة وبدون اسـتراحة، عـن            

 .الجة النصوص في الحاسوب لمعOffice أمرا في برنامج )12( استخدام 

كمـا تسـتطيع أن تجعـل       . دروسه بعناية وعلى التعبير عن أفكاره بدقة       
ومن هنا كان واجب المعلم في      . الطالب مهمالً غير مباٍل بدروسه وال مهتم      

تقويم عمله أن يأخذ بعين األهمية العادات والمواقف التي يتخـذها طالبـه 
  ).257 ، 1981 عاقل ، (

 رات طويلــة المدى للتدريــب المـُوّزعالتأثيـــ

اتضح من الدراسات أعـاله إن االختبـارات التـي أجريـت علـى              
غالبـا  ( المفحوصين، كانت تتم بعد التدريب بعد أسبوع في أكثر الحاالت           

ولكننا عندما نقوم بتعليم الطلبة في المدارس       .  بعد التدريب  )اقل من أسبوع    
ذكر الطلبة المواد الدراسية لسنوات ولـيس       وفي الجامعات فإننا نأمل أن يت     

أشهر، ذلك أن هذه المعلومات تعد الحجر األساس لكل تعلم الحق، بمعنى            
إن المعلومات المتطورة التي سيحصل عليها في دراسته الجامعية  تبنـى            

 .على المعلومات األولية التي درسها في االبتدائية

هم ترى إن المعلم يبدأ     كما إن المؤسسات التي تدرب المعلمين وتحضر      
وفي هذه الحالة فـان األسـتاذ       . بعد تخرجه من الجامعة أو دار المعلمين      

الجامعي الذي يدرس المعلم أثناء دراسته ال يقدم لطالبه المعلومات فقـط،            
وإنما يحرص على أن يزوده بالمهارات والطرائق التي تمكنّه من متابعـة            

  ).514 ، 1981ل ،  عاق(تعلمه وهو يقوم بعمله التعليمي 

وإذا كان توزيع التدريب له تأثير يستمر أشهر وليس سـنوات، فهـل             
يستحق أن نشغل أنفسنا به ؟ واإلجابة على هذا السـؤال لـيس بالسـهولة        
المتوقعة، فحتى نجيب على هذا التساؤل نكون بحاجة لدراسات تمتد لعـدة            

ن توزيع التـدريب    والدراسات القليلة التي أجريت لحد اآلن تقترح إ       . سنين
 , Willingham(يعد مهما جدا لصياغة وتشكيل الذاكرة التي تبقى لسنوات 

2002 , 3 .(  

 باختبـار   )Bahrick & Phelps  )1987وقد قـام بـاهرك و فيلـبس    
وفي هـذه   .  كلمة أسبانية بعد ثماني سنوات من الحفظ        )50( لالحتفاظ بـ   

وعات، كل مجموعة تـدربت     الدراسة تم تجزئة المتدربين إلى ثالث مجم      
وفي كل  . لسبع أو ثماني جلسات يفصل بينها دقائق قليلة، أو يوم، أو شهر           

 فـي وقـت     بجلسة يتم تدريب المتدربين بحيث يستطيعوا أن يتموا التدري        
ويجب مالحظة إن كمية التدريب في هذه الدراسة غيـر متسـاوية            . واحد

هو مستوى المتدربين في    والشيء الوحيد الذي تطابق     . للمجموعات الثالث 
. نهاية كل جلسة، أي أن كل متدرب يستطيع أن يتذكر القائمة بدون أخطاء            

 أن  روبعد ثماني سنوات من هذا التدريب استطاعت مجموعة الـال تـأخي           
 من الكلمات، أما مجموعة التأخير ليوم فقد كـان معـدلهم  % )6( تتذكر  

  % ).15( تذكروا ، ومجموعة التأخير لثالثين يوما  % )8( 

 االختيـار مـن   (ثم تم أعطاء كل واحد من المتدربين اختبار من نوع          
، ومجموعـة اليـوم      % )71( ، فحصلت مجموعة الال تأخير على       )متعدد  
 & Bahrick %  ( 83 يوم فحصلت على 30، أما مجموعة  % )80( الواحد 

Phelps,1987, 344 -9.(  

 السابقة، فقد تم تدريب المتدربين      إن هذه التجربة تختلف عن التجارب     
على خصيصة أعادة واحدة تامة للقائمة، مما يعني، إن المتدربين في حالة            
التأخير الطويل درسوا أكثر من غيرهم، ألنهم كانوا قد نسوا القائمة خالل            
التأخير مما تطلب المزيد من التدريب للوصول إلى اإلعادة الواحدة التامة           

. ح إن الفائدة من هذا التعب الصغير كانت جيدة جـدا          ومن الواض . للقائمة
 لكـون التـدريب كـان    ىفالتحسن في الذاكرة بعد ثماني سنوات ال يعـز   

 .موزعا، بقدر ما يعزى إلى الزيادة القليلة في عدد محاوالت التدريب

وفي تجربة أخرى قام بها باهرك وزمالئه عن أثر توزيـع التـدريب             
جزئة جلسات التدريب إلى ثالث مجموعـات حيث تم ت  . وكميته في التعلم  

وقاموا باختبار ذاكرة .  جلسة )26 و 13( ، وبأجمالي ) يوم 56 و 28 و 14 (
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فقد أخبر الباحث طلبتـه     . االشتراك التطوعي في هذه التجربة     .أ 
 .بالتجربة وسألهم عمن يرغب في االشتراك فيها

 باسـتخدام جهـاز     – بصورة قطعيـة     –عدم المعرفة السابقة     .ب 
 .الكمبيوتر

  toolsاألدوات : ثانيــا
تمت االستفادة من مختبر الحاسوب في قسم الحاسوب ، كليـة            .أ 

 .العلوم ، جامعة عمر المختار ، وكان يحتوي على ستة حواسيب

 . لمعالجة النصوصMicrosoft Officeبرنامج  .ب 

قاء المحاضرات  أستاذ الحاسوب في الكلية، تعاون مشكورا، بإل       .ج 
 .األربع

 من  ءقام األستاذ نفسه بوضع اختبار تحصيلي للطلبة بعد االنتها         .د 
 .المحاضرات

 proceduresاإلجـــراءات : ثالثــا
الشرط التجريبي األول، كان التدريب المركّز، حيث يحضـر طلبـة           
المجموعة التجريبية األولى إلى مختبر الحاسوب بكلية العلوم، ويشرك كل          

 بحاسوب واحد ثـم يلقـي علـيهم األسـتاذ           - من الجنس نفسه     – طالبين
المحاضرة مستخدما األجهزة والسبورة، لمدة ساعة متواصلة، والمحاضرة        

 ثم اجـري  Microsoft Office أمرا من برنامج  )12( عبارة عن استخدام 
ويتضمن االمتحان قسمين، قسم نظري وقسـم    . لهم امتحان في اليوم التالي    

 .عملي

ط التجريبي الثاني، وكان التدريب الموزع، حيث يحضر طلبـة          الشر
 الثانية إلى مختبر الحاسوب لثالثة أيام متتالية، وفـي          ةالمجموعة التجريبي 

  )20(  محاضرة لمدة    – وباألسلوب نفسه  –كل يوم يلقي عليهم األستاذ نفسه     
ـ . Microsoft Officeأوامر من برنامج  ) 4( دقيقة، عن استخدام  ري ثم أج

 .لهم امتحان في اليوم التالي النتهاء آخر محاضرة

 المعالجــــة اإلحصائيــــة
بعد أن تجمعت البيانات لدى الباحثان، اسـتخدما الوسـائل الحسـابية            

 :واإلحصائية اآلتية

وهي وسيلة حسابية ، إليجاد نسبة ما       : النسبة المئوية  .1
 .تعلمه الطلبة

لـدى الطلبـة    لحساب كمية التعلم    : المتوسط الحسابي  .2
 .وعلى وفق نوع التدريب

الختبار :  لعينتين مستقلتين )T –test( االختبار التائي  .3
داللة الفروق بين مجموعة التدريب المركّز ومجموعة التدريب        

 .الموزع في حدوث التعلم

 عـــرض النتائــــج ومناقشتـــها
 عـــرض النتائــــج

 النظري، والعملـي،    (ية التعلم    التعرف على كم   :نتائــج الهــدف األول  
التي تحدث بواسطة التدريب المركّز والتدريب الموزع، بعد يـوم          ) والكلي

 . واحد من نهاية التدريب

وقد تم تحقيق هذا الهدف بحساب الدرجات التي حصل عليها الطلبـة            
تم االختبار  (في االختبار النظري ودرجات االختبار العملي والدرجة الكلية         

، ونتائج هذه العمليات للتدريب المركّـز       )وم واحد من نهاية التدريب      بعد ي 
 :كانت

وّزع       فقد تم تحديد التـدريب      : التعريف اإلجرائي التجريبي للتدريب الُم
  )20(  المحاضرة الواحدة    بثالث محاضرات زمن   الحالي   الموزع في البحث  

 أمـرا فـي      )12( دقيقة، بواقع كل يوم محاضرة وبالتتالي، عن استخدام         
 . أوامر )4( كل يوم .  لمعالجة النصوص في الحاسوب Officeبرنامج

تعلم   هو الدرجة التـي يحصـل عليهـا    : التعريف اإلجرائي القياسي لل
الطالب عند إجابته على االختبار المعد في البحث الحالي والذي يتضـمن            

 درجة على الجزء النظري، ودرجة على الجزء العملـي،        : ثالث درجات 
 .)درجة العملي + مجموع درجة النظري ( ودرجة كلية 

  البحـــــثفرضيـــــات
 :حاول الباحثان من خالل الدراسة الحالية التحقق من الفرضيات اآلتية

النظـري،  ( إذا كان التدريب موزعا فـإن الـتعلم         : " الفرضية األولى 
مركـزا،   سيكون أفضل لدى الطلبة مما لو كان التدريب          )العملي، والكلي   

 ".إذا تم االختبار بعد يوم واحد من آخر جلسة عمل 

 النظـري،   (إذا كان التدريب موزعا فـإن الـتعلم         : " الفرضية الثانية 
 سيكون أفضل لدى الطلبة مما لو كان التدريب مركـزا،           )العملي، والكلي   

 ". من آخر جلسة عمل عإذا تم االختبار بعد أسبو

 أهــــداف البحـــــث
ى الفرضيات السابقة وضع الباحثان مجموعة مـن األهـداف          بناءا عل 

 :يحوالن تحقيقها من خالل البحث الحالي وكاآلتي

 التـي   ) النظري، والعملي، والكلي     (التعرف على كمية التعلم      .1
تحدث بواسطة التدريب المركّز والتدريب الموزع، بعد يوم واحد من          

 .نهاية التدريب
 ) النظري، والعملي، والكلـي      ( التعرف على الفرق في التعلم     .2

 تـدريب مركـز،     -لدى طلبة كلية اآلداب على وفق نوع التـدريب        
 . بعد يوم واحد من نهاية التدريب-وتدريب موزع 

 التـي   ) النظري، والعملي، والكلي     (التعرف على كمية التعلم      .3
تحدث بواسطة التدريب المركّز والتدريب المـوزع، إذا مـا قمنـا            

 .بة بعد أسبوع من التدريبباختبار الطل
 ) النظري، العملي، الكلي     (التعرف على الفرق في كمية التعلم        .4

 تـدريب مركـز،     (لدى طلبة كلية اآلداب على وفق نوع التـدريب          
 . والذي يبقى بعد أسبوع من نهاية التدريب)وتدريب موزع

 منهجيــــــة البحـــــث
 عينـــة البحـــث

 طالباً وطالبة، من طلبة السنة الثالثـة،        ) 24( تكونت عينة البحث من     
 طالبـا،  )12( بواقـع   . قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة عمر المختار      

 المجموعة التجريبيـة    –يتوزعون على مجموعتي البحث     .  طالبة  )12( و
 يوضـح    )1( والجدول  .  بالتساوي –األولى والمجموعة التجريبية الثانية     

 .هذا التوزيع

 البحــــــثأدوات 
  subjectsاألفـــراد : أوال 

 طالبا وطالبة، اختيروا من قسـم دراسـي          )24( طبقت التجربة على    
وقد . واحد، ومن مرحلة دراسية واحدة، وبعدد متساو من الذكور واإلناث         

 :أشترط في هؤالء الطلبة أمران
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 .يبين تفصيالت أخرى  ( 6 ) والجدول

النظري، (على الفرق في كمية التعلم       التعرف :عــالراب دفــاله جـــنتائ
 تـدريب   (على وفق نوع التـدريب       اآلداب لدى طلبة كلية     )العملي، الكلي 

 .التدريب نهاية والذي يبقى بعد أسبوع من )مركز، وتدريب موزع 

تم بهـا   التيتحقيق هذا الهدف بالكيفية  تم :ريــ النظ مــ التعل -
 وقدالثاني، ولكن هنا تم االختبار بعد أسبوع من نهاية التدريب، تحقيق 

 وبتبـاين   )1.6( كان متوسط التعلم النظري لدى طلبة التدريب المركّز  
أما متوسط التعلم النظري لطلبة التدريب الموزع فقد كان          )1.57( قدره  

 وعند  )4.67( المحسوبة  التائيةوقد كانت القيمة . )5.65( وبتباين  )5.2( 
إنها دالة وعند  أتضح  )11( مقارنتها بالقيمة الجدولية عند درجة حرية 

أن طلبـة   إلىوهذا يشير .  ولصالح التدريب الموزع )0.001( مستوى 
التدريب الموزع كان تعلمهم النظري أفضل من تعلم طلبـة التـدريب            

 . يوضح ذلك )7( الجدول  ، المركّز
مجموعة التدريب المركّز كان متوسـطهم      :  يــالعمل مـــالتعل -

 مجموعـة    أما  )2.14( والتباين قدره    )3.2( الحسابي في التعلم العملي هو      
وكانـت  .  )3.57( وتباينهم   ( 5.6 )التدريب الموزع فقد كان متوسطهم

 وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية عنـد        )3.48( المحسوبة   التائيةالقيمة  
 ولصـالح    )0.01( إنها دالة عند مستــوى       تضحأ  )11(حرية   درجة

الموزع يظل في الذاكرة  التدريبوهذا يشير إلى أن . التدريب الموزع
 . )8( جدول  فيوكما مبين . بعد أسبوع أفضل من التدريب المركّز

ة التدريب المركّز كان متوسطهم     ـمجموع:  يـــ الكل مـــ التعل -
( التدريب الموزع كان متوسـطهم   موعةومج.  )5.34( وبتباين  ) 4.8( 

 وعنـد    )7.35( التائيـة المحسـوبة      والقيمة.  )16.5(  وبتباين    )10.8
أتضح أنها دالة عنـد    )11( مقارنها بالقيمة الجدولية عند درجة حرية 

طلبـة   إنوهذا يعنـي    .  ولصالح التدريب الموزع    )0.001(   مستوى
ي أفضل من طلبة التدريب المركّـز،       التدريب الموزع ظل تعلمهم الكل    

 .يبين تفصيالت أخرى  )9(   والجدول

  جــــالنتائ ةــــمناقش

الـذي يحـدث     التعلمأشارت نتيجة الهدف األول إلى ارتفاع نسبة         لقد
 .المركّزبواسطة التدريب الموزع مقارنة بالتعلم الذي يحدث بواسطة التعلم 

 فرق ذو داللة جوهرية بين التـدريب        كما أشارت بقية األهداف إلى وجود     
والتدريب المركّز ولصالح التدريب الموزع، حيث كان التـدريب          الموزع
تأثيرا في التعلم من التدريب الموزع، وهو األكثر تأثيرا فـي   أكثرالموزع 

وهذه النتيجة تتفـق مـع      . في الذاكرة من التدريب الموزع     المعلوماتبقاء  
ـ  )1967( ودراسة كيبل  ) 1885 ( ابنجهاوسدراسة  ل ـ ودراسة بلوم وشوي

 .ريا وموديجلياني ودراسة  )1981( 

له هـذا التـأثير وذلـك ألن     هنا، إن التدريب الموزع    الباحثان ويعتقد
فالذي يحدث فـي الحقيقـة هـو إن     على األقلجلستينتوزيع التدريب على    

أن الشرح للمادة الجديـدة  إلى  باإلضافةالجلسة الثانية، هي جلسة تعليمية 
األولى، فالذاكرة لكي تخزن  الجلسةلكن فيها أيضاً تذكّر للمادة التعليمية في 

الـربط هـذه     وعمليـة المعلومات فهي تقوم بربطها بالمعومات السابقة،       
 اسـترجاع عمليـة   : تتضمن عمليتين مهمتين من عمليات الذاكرة، همـا       

ى، هي ما يسمى بالتعامل النشـط       لمعومات الجلسة األولى، والعملية األخر    
حيث يتم التعرف على المعلومات الجديدة وإيجـاد أوجـه          ،المعلوماتمع  

الجلسة األولى، وكذلك إيجاد أوجه االختالف مـع         موادالتشابه بينها وبين    
 .مواد الجلسة األولى

التدريب الموزع بالقضاء على الملل الذي يعاني منه الطلبـة   يسهم كما
 فمحاضرة طويلة واحدة ذات تدريب مركز  ،يهاجمهم –ضرات أثناء المحا

 .40.8  ونسبته 4.1  ومتوسطه الحسابي 49 كميته: التعلم النظري 
 .71.7  ونسبته 7.2 ومتوسطه 86فكميته : أما التعلم العملي
 .56.25 ونسبته 11.25  ومتوسطه 135كميته : والتعلم الكلي

 :ه كاآلتيأما التدريب الموزع فقد كانت نتائج

 .72.5ونسبته المئوية  7.25 ومتوسطه 87كميته : التعلم النظري
 . % 80.8 ونسبة مئوية 8.1  بمتوسط 97كميته : التعلم العملي 
 .76.7 ونسبة مئوية 15.33 وبمتوسط 184كميته : التعلم الكلي

 .يبين تفصيالت أخرى ) 2( والجدول 

 النظـري،  (رق في الـتعلم  على الف  التعرف :يــ الثان دفــ اله جـــنتائ
 تـدريب  -نوع التدريب  وفق لدى طلبة كلية اآلداب على )العملي، الكلي

 . بعد يوم واحد من نهاية التدريب-مركز، وتدريب موزع 

لـدى   النظريتقييم الفرق في التعلم  بهدف : ريــ النظ مــالتعل -
تبار طلبة كلية اآلداب على وفق متغير توزيع التدريب ثم استخدام االخ          

 وقد كـان متوسـط    )271 ، 1988 الغريب، (لعينتين مستقلتين  التائي
  )3.29( وبتباين قدره    ) 4.1( التدريب المركّز    طلبةالتعلم النظري لدى    

   )7.3( التدريب الموزع فقـد كـان    لطلبةأما متوسط التعلم النظري 
 مقارنتهاوعند  ) 4.2( وقد كانت القيمة التائية المحسوبة  )3.53( وبتباين

  أتضح إنها دالة وعند مستوى  )11( بالقيمة الجدولية عند درجة حرية 
وهذا يشير إلى أن طلبة التـدريب  . ولصالح التدريب الموزع ( 0.01 ) 

النظري أفضل من تعلم طلبة التـدريب المركّـز،    تعلمهمالموزع كان 
 . يوضح ذلك )3( الجدول 

 التدريب المركّز كان متوسـطهم      مجموعة: يــ العمل مـــ التعل -
 أمـا    )2.96( والتبـاين قـدره     )  7.2( الحسابي في التعلم العملي هو      

.  )2.27( وتباينهم  ( 8.1 )  مجموعة التدريب الموزع فقد كان متوسطهم
 وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية  )1.32( المحسوبة  التائيةوكانت القيمة 

انه ال توجد فروق ذات داللة جوهريـة   أتضح  )11(عند درجة حرية 
 . )4( في جدول  مبينبين نوعي التدريب في التعلم العملي، وكما 

 مجموعة التدريب المركّز كـان متوسـطهم    :يـــالكل مـــالتعل -
التدريب الموزع كان متوسطهم     ومجموعة.  )11.17(  وبتباين   )11.25(
 وعنـد    )2.96( ائية المحسوبة   الت والقيمة.  )11.71(  وبتباين    )15.33(

أتضح أنها دالـة عنـد      ) 11(مقارنها بالقيمة الجدولية عند درجة حرية       
 طلبـة وهذا يعنـي إن  .  ولصالح التدريب الموزع )0.05(     مستوى

التدريب الموزع تعلمهم الكلي أفضل من طلبـة التـدريب المركّـز،            
 .يبين تفصيالت أخرى ) 5( والجدول 

التعرف على كمية التعلم التي تحدث بواسطة       : ثـ الثال  دفــ لها جـــنتائ
 المركّز والتدريب الموزع، إذا ما قمنا باختبار الطلبة بعد أسـبوع            التدريب

 .التدريبمن 

تم تحقيق هذا الهدف بذات اآللية التي تم بها تحقيق الهدف األول،  وقد
ونتـائج  .  بأسـبوع  زمن االختبار، حيث تم بعد نهاية التدريب       بفارقولكن  

 :المركّز كانت للتدريبهذه العمليات 

 .15.8 ونسبته 1.6 ومتوسطه الحسابي 19كميته : النظري التعلم
 .31.7  ونسبته3.2 ومتوسطه 38فكميته : العملي التعلم أما

 .23.8  ونسبته 4.8 ومتوسطه 57كميته : الكلي والتعلم

 :  الموزع فقد كانت نتائجه كاآلتيالتدريب أما
 .51.7ونسبته المئويـة  5.2 ومتوسطه 62كميته : النظري التعلم
 .55.8ونسبة مئوية  5.6 بمتوسط 67كميته: العملي التعلم
 .53.8مئوية  ونسبة 10.8وبمتوسط  129كميته : الكلي التعلم
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 عــــــــــالمراج

س الصـناعي ، بحـوث   النف علم ) 1985(  ، محمود السيد النيل أبو . 7
 .النهضة العربية ، بيروت  دار. عربية وعالمية 

ترجمـة خليـل إبـراهيم     ،النفس التجريبي  علم ) 1990( مايرز ، آن . 8
 .بغداد . بغدادألبياتي ، جامعة 

آـابوس اسـمه االمتحانـات ،        ) 2004( عبد الخالق نجم    ، البهادلي . 9
 29 ، 13العـدد  ) .المسـيرة الكبـرى    جامعـة  جريدة: مقال منشور في 

 . )2004 – الطير –
ــادلي . 10 ــد البه ــد     ،عب ــوان احم ــم وبشــير ، رض ــالق نج  ) 2004( الخ

التربية العمليـة لـدى طـالب     تطبيقالمتوقعة والفعلية في  المشكالت
 .بحث مرسل للنشر ، معاهد المعلمين 

ترجمة وسيد الطـواب    ،علم النفس  مدخل ) 1993( ليندا  ، دافيدوف . 11
 . ، القاهرةوهيلماآجروآخـرون ، دار 

وزارة ،الـنفس التربـوي      علم ) 1993( عبد القوي وآخرون    ، الزبيدي . 12
 .جمهورية اليمن .والتعليمالتربية 

ــي ، ســرآز . 13 ــاجي  . العجيل ــل ، ن ــيم   ) 1996( وخلي ــات التعل . نظري
 .جامعة قاريونس ، بنغازي

ــؤاد البهــي  ، لســيدا . 14 ــم ) 1978( ف ــاس   عل ــنفس اإلحصــائي وقي ال
 .القاهرة . العربيار الفكر د .العقل البشري 

فلسـفة تـدريب المـرأة العربيـة         ) 1998( عمر التـومي    ، الشيباني . 15
الهيئـة  . االجتماعيـة واإلنسـانية   العلـوم  مجلـة . العاملـة أثنـاء الخدمـة    

 .السنة الرابعة )الليبيةالجماهيرية ( القومية للبحـث العلمـــي 
بـة النهضـة ،   مكت . الـتعلم   نظريـات  ) 1999( أحمـد زآـي    ، صـالح  . 16

 .القاهرة
دار العلـم للماليـين،    ،الـنفس التربـوي    علم ) 1981( فاخر  عاقل، . 17

 .7بيروت ، ط 
ــب . 18 ــة ، الغري ــويم ) 1988( رمزي ــوي    التق ــاس النفســي والترب والقي
 .القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية ،

تـدريب األطـر التربويـة فـي         ) 1994( عبـدالكريم محمـود     ، القاسم . 19
جامعـة قـار   ) .يـونس العلميـة    قـار  مجلـة . ي المعاصر ضوء الفكر التربو

 .)2 ، 1( السنة السابعة ، العدد ) يونس الليبية 
ترجمـة ،   .التعلم  سيكولوجية ) 1983( ستيورات وآخرون ، ولسه . 20

 .القاهرة. دار ماآجروهيل  .فؤاد أبو حطب وآخرون 
21. Bahrick , Harry P., Phelps , Elizabeth, ( 1987 ) : Retention 
of Spanish vocabulary over 8 years, Journal of Experimental 
Psychology : Learning, Memory , and Cognition , Vol. 13 ( 2 ) 
Apr. PP.344-349 . 

22. Bloom , Kristine C., Shuell, Thomas J., ( 1981 ): Effects of 
massed and distributed practice on the learning and retention 
of second-language vocabulary, Journal of Educational 
Research, Vol. 74 ( 4 ) Mar- Apr 1981, pp. 245-248. 

23. Donovan , John J., Radosevich , David J. ( 1999 ) : A 
meta-analytic review of the distribution of practice effect , 
now you see it , now you don't , Journal of Applied 
Psychology , Vol.84( 5 ) Oct. PP. 795-805. 

24. Ebbinghaus , H. Memory ( 1964 ) : A contribution to 
experimental psychology . New York : Dover. 

25. Edwards , Allen ( 1957 ) : Techniques of Attitude scale 
construction , New York , Appleton century Croft. 

26. Cliffs G. V. & Stanly J. ( 1970 ) : Statistical Methods in 
education and   psychology , Englewood Glifs. New Jersey , 
Prentice hell. 

27. Krueger , W. C. F. ( 1929 ) : The effect of over learning on 
retention , Journal of Experimental Psychology , Vol. ( 12 ) , 
PP. 71-78 . 

28. Rea , C. P., & Modigliani , V. , ( 1985 ): The effect of 
expanded versus massed practice on the retention of 
multiplication facts and spelling lists. Human Learning , 
Journal of Practical Research and Application, Vol.4 ( 1 ) 
Jan-Mar. PP. 11-18. 

29. Stein, M. I.,(1975) Stimulating creativity, Group Procedures, 
Vol.  ( 2 ) , New York : Academic 

القصـيرة ذات التـدريب      المحاضـرة تبعث على الملل بأضعاف ما تفعلـه         
أنشطة االستثارة الحسـية   ومختلفالملل الذي يستجر أحالم اليقظة  ،الموزع

الكتابـة علـى    مثـل األخرى التي سيبحث عنها الطلبة ألبعاد هـذا الملـل         
أتي إذا ي فالملل. الطاوالت الدراسية، والحديث مع الزمالء، والنعاس وغيرها

 .يستثيرهاستمر التدريب لفترة زمنية طويلة متصلة، ال يجد فيه الطالب ما 

التدريب المركّز يكون مسؤوالً إلى درجة كبيرة عـن عمليـة    إن كما
التدريب، فلو درس الطلبة مقـرر معـين    جلساتاالنقطاع التي تحدث في 

عون فإنهم سوف ينقط   ،ونصفمحاضرة واحدة في األسبوع، بواقع ساعة       
لـدى الطلبـة    كبيرةعن هذا المقرر لسبعة أيام متتالية، مما يولد صعوبة 

لو  الكالملتذكر آخر ما تم تناوله في هذا المقرر، في حين ال نجد مثل هذا 
 دقيقـة لكـل      )50( أن هذه المحاضرة وزعت على محاضرتين، بواقـع         

ـ  وهنامحاضرة،  م سيكون الفرق بين محاضرة وأخرى يوم على األقل، م
أضف إلى ذلك، إن األستاذ عندما يأتي        ، تقلصتيعني إن فترة االنقطاع قد      

وأن يأتي األستاذ مرتين في      ،   جديدللمحاضرة فإنه يأتي وهو محمل بشيء       
يأتي مرة واحـدة   أناألسبوع بشيء جديد، على األرجح أفضل بكثير من 

 .باألسبوع بشيء جديد

 اتـــــــــــالتوصي
ات العالقة بالبحث، وفي ضوء نتائج البحث الحالي ذ للجوانب استكماالً

 :باآلتيفإن الباحثان يوصيان 

في اللجنة الشعبية للتعليم العالي، واألخـوة ذوي         األخوة نوصي .1
  )50( بأن يكون زمن المحاضرة األسـبوعي   الليبيةالقرار في الجامعات 

واحـدة بسـاعة ونصـف،       محاضرةدقيقة وبواقع محاضرتين، بدال من      
 .قررات ذات الوحدتينللم

 :األساتذة باآلتي األخوة نوصي .2

 بالمحاضـرة الجديـدة يفضـل مراجعـة        البدء قبل .أ 
 .المحاضرة الماضية

 .االمتحانات اليومية من اإلكثار .ب 
داخل المحاضرة، بين النشاط الشفوي،      األنشطة تنويع .ج 

أوراق العمـل ذات الصـلة بموضـوع     وإلقاءوالمناقشات، 
 .بخلق نوع من التدريب الموزعكل ذلك كفيل  ،المحاضرة

 –على فهم األفكار الرئيسة بالمحاضرة       الطلبة تشجيع .د 
 .الصم وجعلهم يبتعدون عن الحفظ –وبالمقرر 

  اتــــــــالمقترح

 الواقع التدريب ،،، (بحداثة هذا الموضوع ، وألن مؤتمر  العتقادنا
ـ  بمؤتمراتاألول مما يوحي  هو )واآلفاق  ا أن نوصـي  الحقة، لذا ارتأين

 :بمشاريع بحثية الحقة، وكاآلتي

:  ذو مستويات ثالثة) توزيع التدريب (المتغير المستقل  يكون نأ .1
والمستوى . والمستوى الثاني، ثالث جلسات    .واحدةالمستوى األول، جلسة    

 .الثالث، سبع جلسات

: مواد تعليمية أخرى في هذه التجربـة، مـن مثـل           تستخدم أن .2
 .وغيرها رياضيةائل المفردات اللغوية، مس

وعلـى  . هذه التجربة على طلبة التخصصات العلميـة       تطبق أن .3
 .)طلبة ثانوية ، إعدادية ، ابتدائية  ( عينات ذات مستويات دراسية أقل

  آلية اآلداب-  جامعة عمر المختار -تجريبية  نفسية دراسة*
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 المالحــــــــــــق

  توزيـــع عينــــة البحــــث حســــب الجنــــس والمجموعـــة التجريبيـــة:  1ـم جـــدول رقــ
 

 المجموعة التجريبية الجنــــــس
 إناث ذآور

 المجموع

 12 6 6 التجريبية األولى

 12 6 6 التجريبية الثانية

  24 12 12 المجموع
   

 ــق نـــوع التدريـــب، االختبـــار بعـــد يـــوم مــن التدريـــبآميـــة التعلـــم علــى وفـ:  2جـــدول رقـــم 
 

 نــوع التعلـــــم
 نوع التدريب الكلـــــي العملـــــي النظــــــري

 % متوسط الكم % متوسط الكم % متوسط الكم
 56.25 11.25 86 71.7 7.2 86 40.8 4.1 49 الُمرّآـــــز

  76.7 15.33 184 80.8 8.1 97 72.5 7.25 87 الُمــــوّزع
   

 المـُوّزع في التعلـم النظـري، االختبـار بعـد يـومب االختبــار التائـي لداللـة الفــرق بيــن التدريـب الُمرآـّز والتدريـ: 3جـــدول رقـــم  
 

ح.د التباين المتوسط الحسابي نوع التدريب  مستوى الداللة القيمة الجدولية القيمة التائية المحسوبة 
 3.29 4.1 مرآـــز

 3.53 7.3 مــوزع
11 4.2 3.106 0.01 

 
   

 المـُوّزع فـي التعلـم العملـــي، االختبـار بعـد يـومب االختبــار التائـي لداللـة الفــرق بيــن التدريـب الُمرآـّز والتدريـ: 4جـــدول رقـــم 
 

ينالتبا المتوسط الحسابي نوع التدريب ح.د   مستوى الداللة القيمة الجدولية القيمة التائية المحسوبة 
 2.96 7.2 مرآــز

 2.27 8.1 مــوزع
د. غ  2.201 1.32 11  

 
   

ار بعـد يـوم المـُوّزع فــي التعلـم الكلـــي، االختبـب االختبــار التائــي لداللــة الفــرق بيـن التدريـب الُمرآـّز والتدريـ: 5جـــدول رقـــم 
 

ح.د التباين المتوسط الحسابي نوع التدريب  مستوى الداللة القيمة الجدولية القيمة التائية المحسوبة 
 11.17 11.25 مرآـــز

 11.71 15.33 مــوزع
11 2.96 2.201 0.05 

 
   

 ـــار بعــد أسبـــوع مــن التدريـــبآميـــة التعلـــم علـــى وفــق نـــوع التدريـــب، االختبـ:  6جـــدول رقـــم 
 

 نــوع التعلـــــم
 نوع التدريب الكلـــــي العملـــــي النظــــــري

 % متوسط الكم % متوسط الكم % متوسط الكم
 23.8 4.8 57 31.7 3.2 38 15.8 1.6 19 الُمرّآـــــز

  53.8 10.8 129 55.8 5.6 67 55.8 5.2 62 الُمــــوّزع
   

 المـُوّزع فـي التعلـم النظـري، االختبار بعـد أسبوعب االختبـار التائـي لداللـة الفـرق بيـن التدريـب الُمرآـّز والتدريـ: 7جـــدول رقـــم 
 

ح.د التباين المتوسط الحسابي نوع التدريب  مستوى الداللة القيمة الجدولية القيمة التائية المحسوبة 
 1.57 1.6 مرآـــز

 5.65 5.2 مــوزع
11 4.67 4.58 0.001 
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  المـُوّزع فـي التعلـم العملـي، االختبـار بعـد يـومب االختبــار التائـي لداللـة الفــرق بيـن التدريـب الُمرآـّز والتدريـ: 8جـــدول رقـــم 
 

ح.د التباين المتوسط الحسابي نوع التدريب يمة التائية المحسوبةالق   مستوى الداللة القيمة الجدولية 
 2.14 3.2 مرآـــز

 3.57 5.6 مــوزع
11 3.48 3.106 0.01 

 
   

  المـُوّزع فـي التعلـم الكلــي، االختبـار بعـد يـومب االختبــار التائــي لداللـة الفــرق بيـن التدريـب الُمرآـّز والتدريـ: 9جـــدول رقـــم 
 

ح.د التباين المتوسط الحسابي نوع التدريب  مستوى الداللة القيمة الجدولية القيمة التائية المحسوبة 
 10.8 5.34 مرآـــز

 16.5 10.8 مــوزع
11 7.35 4.437 0.001 
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Mental illness is culturally influenced, to conduct clinical 
assessments, form diagnostic opinions, and formulate health 
policy that affects people from different communities, the 
historical and social nuances of the culture must be well 
understood. The Journal of Muslim Mental Health provides an 
academic forum to explore social, cultural, historical, religious, 
and psychological factors related to the mental health of 
Muslims in North America as well as that of the global Islamic 
community.  To this end, the Journal welcomes contributions 
across the medical and social science disciplines, including 
psychiatry, psychology, public health, Islamic studies, nursing, 
social work, sociology, anthropology, philosophy and other  

fields interested in mental health and the Muslim community. 
Readership is intended to include social scientists, clinicians, 
counselors, and health policy makers. JMMH invites 
submissions for original articles, reviews, brief communications, 
case studies and book reviews dealing with, but not limited to, 
the following topics: 

-Epidemiological studies of mental illnesses in Muslim 
communities  

-History of mental illness 

 

-Mental health concepts 
-Stigma of mental illness in Muslim cultures 
-Role of traditional healing 
-Role of spirituality in patient-therapist relationship 
-Stages of child development in the Islamic tradition  
-Models of psychotherapy (psychodynamic, cognitive-
behavioral, humanistic, etc…) 
-Marital counseling 
-Utilization of services 
-Domestic violence 
-Substance Abuse 
-Sexual Dysfunction 
-Posttraumatic Stress Disorder  
-Islamic law and forensic psychiatry 
-Disaster psychiatry/psychology, refugee rehabilitation 
-Ethics 
 
JMMH is affiliated with The New York University Center for 
Global Health and The Institute for Muslim Mental Health. To 
submit articles, please email to 
journal@MuslimMentalHealth.com with subject: "JMMH article 
submission". For further information please view. 

   

Arabpsyne t  e . Journa l :N°7– July –August –September 2005 
 

 2005     سبتمبــــــــر–    أوت   –     جــويــليــــة    -    7الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــة شبكـــــجمل

 70   


