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 عالجية تشخيصيةدراسة  :العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لدى طالب المرحلة الثانوية
 

 نايف بن عضيب فالح العصيمي العتيبي
 العربية السعودية اململكة-الدمام  جامعة-كلية الرتبية بالدمام 

 هـ1436/ 12/ 15وقبل  -هـ 5/11/1436 قدم للنشر
 

استهدفت الدراسة تشخيص العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب املرحلة الثانوية وعالجها لدى هؤالء الطالب؛  المستخلص:
ملهارات فهم النص القرآين لدى طالب الصف األول الثانوي, ومت بناء اختبار ولتحقيق اهلدف السابق أعد الباحث قائمة بالعمليات الذهنية املصاحبة 

( طالًبا, وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف ممارسة 112طبق على عينة من الطالب بلغ عددهم )و  ن من عشرين سؤااًل,العمليات تكو   لقياس هذه
بلغ مستوى متكن الطالب من هذه العمليات ككل نسبة مقدارها  إذالقرآين, طالب الصف األول الثانوي للعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص 

, كما كشفت نتائج الدراسة عن ضعف %( 80), وهو مستوى متدٍن للغاية مقارنة مبستوى التمكن احملدد يف الدراسة احلالية وهو نسبة %( 52.65)
ة للنص القرآين أقل العمليات الفرعية يرآين, وقد كانت عملية معرفة البنية الرتكيبممارسة الطالب للعمليات الذهنية الفرعية املصاحبة لفهم النص الق

, وكانت أعلى العمليات هي (%54رآين يف املستوى الثاين بنسبة )التنظيم الذايت لفهم النص الق , يف حني جاءت عملية(% 47.32)بنسبة تقدر بـ  
ترتيب العمليات الذهنية  ة, مل تبلغ حد التمكن, كما تفاوتأن مجيع العمليات الذهنية الفرعي, بيد %(55بلغت نسبتها ) إذضبط والتحكم, عملية ال

 ,(1.33)الرتتيب األول بني هذه العمليات مبتوسط قدره  على دقة فهم النص القرآينعملية احلكم الفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين, فاحتلت 
وباحنراف معياري  (,0.75)يف الرتتيب األخري مبتوسط بلغ  معرفة الطرائق املختلفة لفهم النص, يف حني جاءت عملية (0.80)وباحنراف معياري 

مث قام الباحث ببناء تصور مقرتح لتنمية هذه العمليات, وقد أوصت الدراسة ببعض التوصيات منها: ضرورة تضمني العمليات الذهنية , (0.87)
ين يف منهج التفسري لطالب الصف األول الثانوي, وتزويد املنهج بأدوات قياس حديثة تكشف عن العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآ

 سرتاتيجيات التعلمية احلديثة لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة للفهم.القرآين, وتدريب املعلمني على االاملصاحبة لفهم النص 

 
 طالب املرحلة الثانوية. والعالج, التشخيص القرآين,صاحبة لفهم النص ة املالعمليات الذهنيالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: 

القرآن الكرمي هو كتاب اهلل احلكيم, ونوره املبني,  
وصراطه املستقيم, وهو آيته الكربى, وهدايته العظمى, أنزله 

صل ى اهلل عليه وسل م ليخرج به الناس من اهلل على رسوله 
الظلمات إىل النور, ويهديهم إىل صراط العزيز احلميد, قال 

يـَْهِدي ِبِه اللَّـُه  ﴾١٥﴿َقْد َجاءَُكم مَِّن اللَّـِه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبيٌن  تعاىل:
ُسُبَل السَّاَلِم َوُيْخرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِِه َمِن اتَـَّبَع ِرْضَوانَُه 

 [.16 – 15]املائدة:  ﴾١٦﴿َويـَْهِديِهْم ِإَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 
وهدايــة القــرآن للنــاس تــتم مــن خــالل كشــفه وإنارتــه لكــل     

اجلوانب الـ  تتعلـق كركـة اانسـان ايارجيـة, وكـذلا كـل مـا 
يوجد بداخله من جوانب غامضة, وأسئلة حـائرة, وتصـورات 
خاطئة, فالقرآن يكشف لنا هذه اجلوانب, ويوجههـا الوجهـة 

, فهدفـــه "ســـبل الســـالم"الصـــحيحة, وهـــو مـــا يعـــرب عنهـــا بــــ 
ألساســي الوصــول مبــن يتبعــه إىل بــر األمــان يف كــل مــا يتعلــق ا

 به من أمور يف الدنيا قبل اآلخرة.
مـــن خـــالل القـــرآن الكـــرمي بـــدر االنســـجام بـــني املـــرء و     

وفطرته اجملبولـة علـى عبـادة اهلل عـز وجـل, وبـه بـدر السـالم 
بينه وبني نفسه, وبينه وبني مـن حولـه مـن أفـراد, وكـذلا مـع 

احملــــيط بــــه, ومــــع كــــل مــــا يف يديــــه مــــن أدوات مثــــل: الكــــون 
 (.21م: 2003األوالد واملال وغريمها )اهلاليل, 

هداية ولن بدر املقصد العظيم من نزول القرآن وهو     
نقاذهم من طريق الشيطان إال الناس إىل اهلل عز وجل وإ

بفهم معانيه, ومعرفة ما اشتمل عليه من األوامر والنواهي, 
وعيد, والتفكر يف آياته واالتعاظ هبا؛ ليقف املؤمن والوعد وال

على معامل احلياة ال  يريد القرآن الكرمي إجيادها, ومناهج 
ااصالح ال  يقررها, فيلتزم بالواجبات ال  أوجبها اهلل 

مبا بقق له  نب املنهيات ال  هناه اهلل عنها؛عليه, وجيت
َأنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر وَ  السعادة يف الدنيا واآلخرة, قال تعاىل:

 [.44]النحل:  ﴾٤٤﴿ِلُتبَـيَِّن ِللنَّاِس َما نـُزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن 
والقرآن الكرمي مل ينزل جملرد التالوة اللفظية فحسب؛ بل     

نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أعم وأكمل, وهو فهم 

معانيه وتدبر آياته مث التذكر والعمل مبا فيه, وهو املنصوص 
ُلو َعَلْيِهْم  عليه يف قوله تعاىل: ُهْم يـَتـْ رَبَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًلا مِّنـْ

ِإنََّك َأنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ۚ   َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّيِهمْ آيَاِتَك 
﴿١٢٩﴾  :وقال تعاىل: [,12٩]البقرة  َناُهُم اْلِكَتاَب الَِّذيَن آتـَيـْ

ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِِه ُأولَـِٰئَك  َوَمن َيْكُفْر ِبِه َفُأولَـِٰئَك ُهُم  ۚ   يـُْؤِمُنوَن ِبهِ يـَتـْ
 [.١٢١]البقرة:  ﴾١٢١﴿اْلَخاِسُروَن 

ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِهِ  والتالوة يف قوله تعاىل:     تطلق على  يـَتـْ
التفسري,  ي القراءة, وعلى تالوة املعىن وهوتالوة اللفظ وه

االتباع, فالتالوة اللفظية قراءة القرآن  وعلى تالوة احلكم وهو
باللفظ الذي جيب أن يكون عليه معربًا كما جاء ال يغري, 
والتالوة املعنوية أن يفسره على ما أراد اهلل تعاىل, وحنن نعلم 
 مراد اهلل هبذا القرآن؛ ألنه جاء باللغة العربية كما قال تعاىل:

 ١٩٥﴿ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبيٍن﴾  :وتالوة احلكم [, 1٩5]الشعراء
امتثال األوامر, واجتناب النواهي, وتصديق األخبار 

 (.35هـ: 1423)العثيمني, 
وقد أمر اهلل تعاىل يف آيات كثرية بتدبر آيات القرآن     

بَـُّروا  فيها قال تعاىل:الكرمي والتفكر  ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
كما أشار   [,2٩]ص:  ﴾٢٩﴿آيَاتِِه َوِلَيَتذَكََّر ُأوُلو اْْلَْلَباِب 

َأَفاَل  سبحانه وتعاىل إىل توبيخ من مل يتدبره كقوله تعاىل:
وقوله [, 24]حممد:  ﴾٢٤﴿يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلٰى قـُُلوٍب َأقْـَفاُلَها 

َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَّـِه َلَوَجُدوا ِفيِه  ۚ   َأَفاَل يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآنَ  تعاىل:
بَـُّروا  وقوله تعاىل: [,82]النساء:  ﴾٨٢﴿اْخِتاَلفاا َكِثيراا  َلْم َيدَّ َأفـَ

 [.68]املؤمنون:  ﴾٦٨﴿اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهم مَّا َلْم يَْأِت آبَاَءُهُم اْْلَوَّلِيَن 
وتدبر القرآن الكرمي مبين على التفسري وفهم املعاين,     

(: 571: 1د.ت, ج)ويتضح ذلا من قول الزخمشري 
ومثله قول معىن تدبر القرآن تأمل معانيه وتبصر ما فيه", "

معانيه (: "يتأملون يف 120: 1م, ج2011) البيضاوي
 ويتبصرون مبا فيه".

وفهم النص القرآين هو املقصود من تالوة القرآن الكرمي     
والعمل هو مثرته, ويؤكد هذا املعىن أبو عبد الرمحن الُسَلمي, 
وهو أحد تالميذ الصحابة فيقول: "حدثنا من كان يقرئنا 
من أصحاب النيب صل ى اهلل عليه وسل م, أهنم كانوا يقرتئون 
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رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م عشر آيات, فال من 
يأخذون يف العشر األخرى حىت يعلموا ما يف هذه من العلم 

م, 2001والعمل, قالوا: فَـَعِلْمَنا العلم والعمل" )حنبل, 
 (.466: 38ج

هكذا كان منهجهم رضوان اهلل عليهم, كما كانوا     
فعوا بالقرآن, يسألون عن دالالت القرآن ومعانيه؛ ولذلا انت

وكان جيلهم خري جيل مر على وجه األرض, حىت إن بعض 
الصحابة مل بفظ القرآن, لكنهم كانوا يتدبرونه ويتأثرون به 

تـََتَجاَفٰى ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن  وخيشعون عند تالوته:
 .[16]السجدة:  ﴾١٦﴿رَبَـُّهْم َخْوفاا َوَطَمعاا َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن 

والفهــم القرائــي عامــة مــا هــو إال عمليــة عقليــة وذلــا مــن     
خــــــالل كونــــــه جمموعــــــة مــــــن التمثــــــيالت أو الصــــــور الذهنيــــــة 

Mental Imagines   ن لـــدى القـــارد, ولقـــد دعـــم الـــ  تتكــو
الــــنفس املعــــريف هــــذه الرايــــة التطــــور احلــــادر يف جمــــال علــــم 

وتفســـريات العلمـــاء علـــى عمـــل فصـــي املـــخ مـــن جهـــة, ودور 
الــذاكرة قصــرية األمــد وطويلــة األمــد والــ  فســرت كيفيــة فهــم 

 .(26م: 2010)عبد الباري,  املتعلم ملا يقرأ
إال متثيــل لبنــاء مفــاهيمي  ومتثيــل املعرفــة يف الــذاكرة مــا هــو     

يــــق االرتباطــــات معقــــد يــــنظم ذاتًيــــا داخلًيــــا وخارجًيــــا عــــن طر 
البنائيــة املتنوعــة, وأنــه جيــب األخــذ يف االعتبــار التأكيــد علــى 

هلـــــــذا البنـــــــاء يـــــــأيت نتيجـــــــة عـــــــدد مـــــــن أن التمثيـــــــل النهـــــــائي 
تــــــــــــتم جمموعــــــــــــة مــــــــــــن  إذ Transformationsالتحــــــــــــويالت 

الكبـــرية الـــ  تقـــوم  جلـــاتالتحـــويالت بالفعـــل مـــن خـــالل املعا
عنــــد املســــتويات  بـــدور احلــــذف والبنــــاء وتعمـــيم االفرتاضــــات

لفـــرد مـــن معرفـــة عامـــة الكبـــرية املتنوعـــة, وكنتيجـــة ملـــا  تلكـــه ا
   (.  104: م2013)طلبة, 

( 61م: 200٩) الصــــــاويويف الســــــيا  نفســــــه صــــــنف     
ــــة للفهــــم  مكــــونني رئيســــنيإىل فهــــم ال ــــات املعرفي مهــــا: املكون

وفهـــم  اجلملـــة,وفهـــم معـــىن  ,وتشـــمل فهـــم معـــاين الكلمـــات
أمــا عــن  ,وســرعة الفهــم املقــروءة,وتنظــيم املــادة  ,معــىن الفقــرة

والتخطـيط : مراقبة الذات, املكونات ما وراء املعرفية فتتضمن
  سرتاتيجيات فهم املقروء. لعوامل املهمة, وتقييم ا

( أن 1٩م: 1٩٩٩)عصـــر  أشـــاروتأكيـــًدا ملـــا ســـبق فقـــد     
هي: العمليـات  فرعية عمليات الفهم تتضمن مخس عمليات

اجلزئيـــة, والعمليـــات الكليـــة, وعمليـــة ااســـهاب, والعمليـــات 
 وعمليات ما وراء املعرفة. التكاملية,

صطلح لعمليات الذهنية املصاحبة للفهم حتت موتندرج ا    
وتشـــري إىل قـــدرة القـــارد  ؛ هـــو مصـــطلح مـــا وراء املعرفـــةربأكـــ

ــــتعلم  ــــات واســــتخدامها يف مواقــــف ال ــــى إدارة هــــذه العملي عل
املختلفة, وتؤدي هذه العمليات بشـكل أو بـرخر إىل التقليـل 
من صـعوبات الـتعلم, وتسـهم يف الوقـت ذاتـه يف االرتقـاء إىل 
مستويات متقدمـة مـن التفكـري واملعاجلـة والتوظيـف, وتسـاعد 

إجيايب يف مجع املعلومات وتنظيمهـا  على القيام بدور الطالب
ومتابعتهـــــــا وتقييمهـــــــا أثنـــــــاء قيـــــــامهم بعمليـــــــة الـــــــتعلم, كمـــــــا 
تســـاعدهم علـــى الـــتحكم يف تفكـــريهم وحتســـن أســـاليبهم يف 

 .  (٩5: م2005القراءة والدرس واالستذكار )إبراهيم, 
ـــــذكر      ـــــد وي أن  (Fitzgerald, 1983: 249)فيتزجريال

ط للفهــم تشــري إىل الــوعي والضــب العمليــات الذهنيــة املصــاحبة
الـ  تسـهل  تسـرتاتيجياالذايت لـدى الطالـب حـول فهمـه لال

مــن عمليــة الفهــم, وتوجــد أربعــة جوانــب حمــددة تتعلــق بتلــا 
فــه ومــا ال يعرفــه عــن حتديــد الطالــب ملــا يعر  العمليــات, وهــي:

وعـي الطالـب باملعرفـة , و فهمه لـه تسرتاتيجياالنص وحتديد ا
ـــنص ســـرتاتيجياتحـــول اال مبـــدى  تـــهمعرف, و املالئمـــة لفهـــم ال

, ســرتاتيجيات املتعلقــة بــهحلاجــة إىل املعرفــة لفهــم الــنص ولالا
 سرتاتيجيات التدخل.فائدة ا هحتديدو 

( إىل أن 38: م2004) واهلـــواريإدريـــس  يشـــري يف حـــني    
العمليــات الذهنيــة املصــاحبة للفهــم تتضــمن بعــض العمليــات 

بعمليـــات  الطالـــب وعـــيالـــوعي: ويقصـــد بـــه  الفرعيـــة ومنهـــا:
املعرفــة: وهــي , و تفكــريه, ومــدى دقتــه يف وصــف هــذا التفكــري

ســرتاتيجيات املعرفيــة الــ  تعينــه علــى إ ــا  باال الطالــب معرفــة
ـــــــب, و املهمـــــــة ـــــــه إدرا  الطال ـــــــة  التخطـــــــيط: ويقصـــــــد ب ألمهي
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حتديـــد ســـرتاتيجيات الـــ  تســـاعده علـــى إ ـــا  املهمـــة مـــع اال
الــــــذات: ويقصــــــد هبــــــا  مراقبــــــة, و املناســــــبة هلــــــا ســــــرتاتيجيةاال

لذاتـــه, وإدراكـــه لنفســـه وشـــعوره هبـــا أثنـــاء  مالحظـــة الطالـــب
  أدائه للمهمة وبعدها. 

الـنص  فهـمما سبق فإن العمليات املصاحبة ل عالوة على    
تعــني الطــالب علــى إدارة عمليــة التفكــري, إذ يوظــف  القــرآين

سـرتاتيجيات أثنـاء قـراءة ب املرحلة الثانويـة العديـد مـن االطال
الــنص القــرآين وتفســريه ومنهــا: ربــط املعلومــة اجلديــدة باملعرفــة 

سـرتاتيجيات املناسـبة بـرتٍو وتأمـل مـع , واختيـار االالسـابقة هلـا
التخطــــيط واملتابعــــة والتقيــــيم املســــتمر ألدائــــه يف أثنــــاء قراءتــــه 

ن نطلــــق اهلل, وكــــل مــــا ســــبق مــــن عمليــــات يصــــح ألكتــــاب 
 ,Reader Flexibilityرونـــة الذهنيـــة للقـــارد عليهـــا اســـم امل

أثنــــاء تفاعلــــه مــــع القــــرآن والــــ  تتمثــــل يف مهــــارة القــــارد يف 
سرتاتيجية قراءته له بنـاء علـى هدفـه العـام مـن وتغيري ا ,الكرمي

القــراءة مـــع اســـتثماره ملعارفـــه وخرباتـــه الســـابقة يف بنـــاء جديـــد 
     للمعىن املستنبط من اآليات القرآنية.      

جبانبيهــا املعــريف لــنص القــرآين افهــم عمليــات ونظــرًا ألمهيــة     
 إذاهتمــــام و ارة الرتبيــــة والتعلــــيم؛  هفقــــد نالــــومــــا وراء املعــــريف 

نصــــت األهــــداف العامــــة لتــــدريس مــــادة التفســــري يف املرحلــــة 
ــــة, وأن  الثانويــــة علــــى ضــــرورة تفســــري اآليــــات والســــور القرآني

وأن لسـور فهًمـا سـليًما, يفهم الطالب املعىن العام لآليـات وا
يعرفـــوا معـــاين الكلمـــات الغريبـــة يف اآليـــات والســـور القرآنيـــة, 
وأن تتقــــوى مهـــــارة التـــــدبر والفهــــم واالســـــتنباط لـــــديهم, وأن 
 يتعــــودوا علــــى اكتشــــاف الــــرتابط بــــني آيــــات القــــرآن الكــــرمي

ـــــات والســـــور, وأن وســـــوره ـــــزول لآلي , وأن يعرفـــــوا أســـــباب الن
يستنتجوا القيم واآلداب ال  اشـتملت عليهـا اآليـات والسـور 

يف الــــواردة ويتمثلوهــــا, وأن يعرفــــوا بعــــض األحكــــام الشــــرعية 
هـــذه  مـــع وعـــي الطالـــب بكـــل ,اآليـــات والســـور ويعملـــوا هبـــا

- العمليات العقلية ال   ارسـها يف أثنـاء تفسـريه لكتـاب اهلل
ومراقبته لفهمه وتقو ه لذاته من خالل تعديل  -تبار  وتعاىل

وثيقــــة مــــنهج مــــواد العلــــوم مســــاره يف تفســــري القــــرآن الكــــرمي )
 (.243هـ: 1427الشرعية, 

باهتمام الكثري من البـاحثني فأجريـت العديـد كما حظي     
ــــ مــــن الدراســــات والبحــــور  ــــات دراســــة ب اهتمــــت ال العملي

دراســـة الذهنيـــة املصـــاحبة لفهـــم الـــنص القرائـــي عامـــة, ومنهـــا 
دراســــة مكونــــات الفهــــم ( الــــ  اســــتهدفت م2001)حممــــد 

رســـة االبتدائيـــة القرائـــي امليتـــامعريف لـــدى عينـــة مـــن تالميـــذ املد
, وأظهــرت نتــائج الدراســة مرتفعــي ومنخفضــي التفكــري الناقــد

, كمـــا  الفهـــم يف مكونـــات الفهـــم القرائـــي امليتـــامعريفدور عــن 
ـــــة إحصـــــائية بـــــني متوســـــطي  يكشـــــفت وجـــــود فـــــر  ذ دالل

التفكـــــري الناقـــــد يف  يدرجـــــات التالميـــــذ املرتفعـــــي واملنخفضـــــ
 الفهم القرائي امليتامعريف لصاحل مرتفعي التفكري الناقد.

 التحقــــق هــــدفت إىلدراســــة م( 2007)عيســــى وأجــــرى     
سرتاتيجيات التعلـيم التبـاديل علـى مـا من أثر برنامج تدرييب ال

وراء الفهـــم لـــدى الطـــالب ذوي صـــعوبات الفهـــم القرائـــي يف 
الدراســــة إىل حتســـــن  الصــــف ايــــامس االبتــــدائي, وتوصــــلت

وكذلا الفهـم القرائـي لـدى الطـالب  ,مستوى ما وراء املعرفة
ومل  ,ذوي صــــــعوبات الفهــــــم القرائــــــي يف اجملموعــــــة التجريبيــــــة
 يظهر هذا التحسن لدى نظرائهم يف اجملموعة الضابطة.

( دراســـة اســـتهدفت التحقـــق مـــن م2007)وأعـــد خليفـــة     
ت املتعـددة يف حتسـني فاعلية برنامج قائم علـى نظريـة الـذكاءا

ء املعـــريف لـــدى تالميـــذ الصـــف الفهـــم القرائـــي املعـــريف ومـــا ورا
, وكشـــفت نتـــائج االبتـــدائي ذوي صـــعوبات الـــتعلم الســـادس

الدراســة عــن فاعليــة هــذا الربنــامج يف حتســني مهــارات الفهــم 
القرائي املعرفية وما وراء املعرفية لدى تالميـذ الصـف السـادس 

 التعلم.االبتدائي ذوي صعوبات 

 اإلحساس بالمشكلة: 

بـالرغم مــن أمهيـة العمليــات الذهنيــة املصـاحبة لفهــم الــنص    
ــــإن  القــــرآين  هــــذه الدراســــات يف هــــذا اجملــــال تؤكــــد ضــــعف  ف

إذ تشـــري نتـــائج دراســـة التعلـــيم العـــام  طـــالبالعمليـــات لـــدى 

http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655293
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655293
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655293
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655293
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655293
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درجـة الـوعي يف العمليـات  أنإىل  ,Hardin, 2001)هاردين )
 Expositoryالنصـــوص التفســـريية  الذهنيـــة املصـــاحبة لفهـــم

Texts  ,وتــــؤثر علــــى ســــلوكيات ختتلــــف مــــن قــــارد إىل آخــــر
لديــه  Strategic Reading Behaviors ســرتاتيجيةالقــراءة اال

تضـح ت يظهر القـارد اجليـد درجـة عاليـة مـن مـا وراء الفهـم إذ
بااضــــافة إىل أن هــــذه , ؟مــــىت يفهــــم أو ال يفهــــم تــــهيف معرف

املراقبة  :تتضمن جمموعة من العمليات مثل العمليات الذهنية
 وتنظيم الذات والتصحيح عند ايطأ.

 & Botsas))وأظهـرت نتـائج دراسـة بوتسـاس وبادليـديو     

Padeliadu, 2003  إىل أن بعـض الطـالب الـذين يعـانون مـن
ية الفهــم ســرتاتيجاضــعف يف فهــم الــنص القرائــي يســتخدمون 

بدرجـة  Reading Comprehension Strategy Use  يالقرائـ
ـــــة مقارنـــــة بـــــأ تتســـــم  ةســـــرتاتيجيم, كمـــــا أن هـــــذه االهنراققليل

وعي مبشـــكالت الفهـــم الـــ  الـــلـــديهم بالســـطحية, وال ختلـــق 
القـــراءة, عـــالوة علـــى أهنـــم يقومـــون بســـد تـــواجههم يف أثنـــاء 

 الفجـــــوات املتضـــــمنة يف معـــــىن املقـــــروء بطرائـــــق غـــــري مالئمـــــة
Inappropriate Ways,  ويظهــرون مراقبــة معرفيــة أقــل ملعرفــة

   الفهم احلادثة لديهم.
 (م2010) شعرية أيبغباري و وكشفت نتائج دراسة     

الزرقاء من طالب جامعة طالًبا ( 242وال  أجريت على )
بأهنم قد استجابوا بدرجة ضعيفة على مقياس  باألردن

 استيعاب من متكنهمال  املعرفية  وراء ما العمليات

 دالة فرو  توجد ال أنه النتائج بينت كما ,النصوص

 اياصة املعرفة وراء ما عمليات استخدام درجة يف إحصائًيا

 حنييف  الكلية, أو اجلنس إىل تعزى القرائي باالستيعاب

 استخدام درجة يف داللة ذات فروًقا هنا  أن النتائج أظهرت
 تعزى القرائي باالستيعاب اياصة املعرفة وراء ما عمليات

 األكثر الرابعة السنة طالب كان فقد الدراسية؛ السنة ملتغري
 .العمليات لتلا استخداًما

أن ( م2008)ابــــــــن الطــــــــاهر  وأســــــــفرت نتــــــــائج دراســــــــة    
, يتفــــاوتون يف مســــتوى فهمهــــم القرائــــي امليتــــامعريفالتالميــــذ 

وهـــذا االخـــتالف لصـــاحل مســـتوى الســـنة السادســـة, وكـــذلا 
, وأظهـرت ثنـاء القـراءةأخيتلفون يف درجة مراقبتهم لذواهتم يف 

النتـــائج عـــدم وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية بـــني تالميـــذ 
املســــــتوى ايــــــامس والســــــادس يف أبعــــــاد التخطــــــيط للمهمــــــة 

   .القرائية
ويالحـــــظ ممـــــا ســـــبق أن غالبيـــــة الدراســـــات ركـــــزت علـــــى     

 فقـد العمليات الذهنية املرتبطة بفهم النص بشكل عام, ولذا
قيـــاس ( بضـــرورة بنـــاء أدوات لم200٩)أوصـــت دراســـة فـــرج 

, وضــرورة إقامــة دورات تدريبيــة فهـم مــا وراء النصــوص الدينيــة
للمعلمـــني والطـــالب لتنميـــة مهـــارات فهـــم مـــا وراء النصـــوص 

, وضـــــرورة بنـــــاء تصـــــور مقـــــرتح لتنميـــــة هـــــذه الطـــــالبلـــــدى 
 املهارات والعمليات. 

ونتـائج  ,هــ( 1431وقد أكدت نتائج دراسة السـمريي )    
ضـــعف الطـــالب يف مهـــارات فهـــم م(  2007دراســـة ســـعد )
 .النص القرآين

دعــم إحســاس الباحــث مبشــكلة الدراســة مــا الحظــه  ممــاو     
ة لـــبعض املـــدارس الثانويـــة مـــن ضـــعف يف أثنـــاء  ياراتـــه امليدانيـــ

 القرآنيـــــــة, وعـــــــدم إحـــــــاطتهم فهـــــــم النصـــــــوص يف الطـــــــالب
ولقد أكد املعلمون واملشرفون , ضامني القرآنية الواردة فيهابامل

زو يعـــقــد ضــعف الطـــالب يف مهــارات فهـــم الــنص القـــرآين, و 
الباحــــــــث الســــــــبب يف ذلــــــــا إىل عــــــــدم توظيــــــــف الطــــــــالب 

ـــاهتم ال ـــنص القـــرآينلعملي ـــاء تفســـري ال ـــة يف أثن , ممـــا حـــدا ذهني
   الباحث لدراسة هذه املشكلة.

 -وضــوع فإنــه ال توجــد دراســة وبــالنظر إىل طبيعــة هــذا امل    
حاولــت الكشــف عــن العمليــات  -يف حــدود علــم الباحــث 

القـــرآين لـــدى طـــالب املرحلـــة الذهنيـــة املصـــاحبة لفهـــم الـــنص 
 الثانوية, ومن مث نبعت فكرة هذه الدراسة.

 : وأسئلتها مشكلة الدراسة

الكشف عما  تلكه تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف     
عمليات الذهنية املصاحبة لفهم طالب املرحلة الثانوية من ال
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, ية هذه العملياتالنص القرآين مع بناء تصور مقرتح لتنم
 اآلتية: سئلةهذه املشكلة يطرح الباحث األوحلل 

ما العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى  .1
 طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؟

متكن طالب الصف األول الثانوي من  مستوىما  .2
 لعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين؟ا

وي للعمليات ما ترتيب طالب الصف األول الثان .3
 الذهنية الفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين؟

ما التصور املقرتح لتنمية العمليات املصاحبة لفهم  .4
 النص القرآين؟

 حدود الدراسة: 

 : تقتصر الدراسة احلالية على ما يأيت    
 أوًلا: الحدود البشرية: 

  طالب الصف األول الثانوي؛ ألهنم  ثلون بداية مرحلة
مرحلة عمرية تشكلت فيها  ويفالتعلم,  يف جديدة

, وهي القدرات العقلية, واملعرفة وايربات السابقة
ومن مث ترب  ؛ فهم النص القرآينعوامل مهمة تؤثر يف 

نص احلاجة لتحديد العمليات الذهنية املصاحبة لفهم ال
هذه متكن الطالب من  مستوىالقرآين والتحقق من 

 العمليات.

 ثانياا: الحدود الموضوعية: 
  لفهم العمليات الذهنية املصاحبة بعض االقتصار على

النص القرآين, وال  حظيت بنسب اتفا  بني احملكمني 
   %(.100% إىل  (80من  ترتاوحبنسب 

  تقدمي تصور نظري لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة
القرآين, تارًكا اجملال للباحثني اآلخرين لفهم النص 

 سرتاتيجيات أخرى. اباستخدام لتنميتها 

 ثالثاا: الحدود الزمانية: 
  من العام  األوليف الفصل الدراسي طبقت الدراسة

 هـ.  1436 – 1435الدراسي 

 أهداف الدراسة:

 ية:سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلت 
املصاحبة لفهم النص بناء قائمة بالعمليات الذهنية  .1

القرآين لدى طالب الصف األول الثانوي باململكة 
 العربية السعودية.

تشخيص العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص  .2
القرآين من خالل اختبار يكشف عن مستوى هذه 
العمليات لدى طالب الصف األول الثانوي يف أثناء 

 فهم النص القرآين.

ب الصف األول الكشف عن أولويات ممارسة طال .3
 الثانوي للعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.

تقدمي تصور نظري يوظف العمليات الذهنية املصاحبة  .4
نهج التفسري لفهم النص القرآين عرب منظومة م

سرتاتيجيات التدريس, األنشطة )األهداف, احملتوى, ا
يات التعليمية وااثرائية, التقومي(؛ وذلا لتنمية هذه العمل

 لدى طالب الصف األول الثانوي.

 مصطلح الدراسة: 

  املصطلح اآليت: تتضمن الدراسة احلالية  
المصاحبة لفهم النص القرآني العمليات الذهنية  (١

Mental Processes  Associated With The 

Understanding of The Quranic Text: 

العمليات ( Livingston, 1997: 1) ليفنجستونيعرف 
تفكري عايل التنظيم  :بأهنا للفهم الذهنية املصاحبة

يتضمن أنشطة التحكم يف عمليات التفكري املتضمنة يف 
التعلم, ومن أمثلة هذه األنشطة التخطيط للطريقة ال  

ومراقبة الفهم وتقييم التقدم  ,تقدم هبا املهمة التعليمية
التعلم  ا يفا حاسً تلعب دورً  وهيحنو إكمال املهمة, 

ويف أغلب األحيان يتم تعريف هذه والفهم الناجح؛ 
 العمليات بأهنا التفكري يف التفكري.
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 إذالوعي واملراقبة والسيطرة على التعلم,  :وتعرف بأهنا
قدم الشخصي تتضمن الوعي واادرا  هلدف النشاط والت

طبيعة القرارات واألفعال ال  خالل النشاط والتحكم يف 
خالل النشاط )أبو رياش, وشريف,  بلطاليقوم هبا ا

 (.182: م2014, والصايف
 :( بأهناJonsson, 2005: 13يراها جونسون ) يف حني    

, ااحاطة باملعرفة والعمليات املعرفية ال  هي موضوع املعرفة
وال  متثل مهمة السيطرة )التحكم(, والتحقق للوظائف 

بسيط على أهنا  املعرفية لدى الفرد, وينظر إىل املعرفة بشكل
   , ويرتبط هذا املفهوم مباشرة بالوعي.املعرفة حول املعرفة

عرف طومسون فتأما عن فهم النص القرآين     
(Thompson, 2000: 3 – 4)  الفهم القرائي بصفة عامة

على أنه عملية بنائية تفاعلية يقوم هبا القارد, وتتضمن هذه 
العملية ثالثة عناصر هي: القارد والنص القرائي, والسيا  

الشخصية ال   ةالقرائي, وهو جمموعة من العمليات الداخلي
رد من فرتة ختتلف من شخص آلخر, بل إهنا ختتلف عند الف

 . ألخرى ألخرى ومن مرحلة

( فهم النصوص القرآنية 126: م2001)ويعرف فرج     
إملام الطالب مبضمون النصوص القرآنية من ترمجة  :بأنه

ملعاين مفرداهتا وتوضيح ملا ترشد إليه وما تتضمنه من مفاهيم 
وتراكيب وحقائق واستفهامات ومناقشتها واستنباط الدروس 

مبا بقق منها والوقوف على اجتاهاهتا بأسلوب مبسط 
 اادرا  الواعي هلذه النصوص.    

( فهم النص 10: هـ1431)يعرف السمريي  يف حني    
عملية عقلية معقدة هتدف إىل وصول الرسالة  :القرآين بأنه

 يتشار  وفيه(, لطالبل )ا)النص القرآين( إىل املستقبِ 
هذه العملية , و للنص القرآين بناء املعىن يف مع املعلم الطالب
معرفة وشرح واستنباط واستنتاج وتلخيص العالقات  تتضمن

 املتضمنة يف النص القرآين.
يف ضوء التعريفات السابقة يعرف الباحث العمليات     

تنظيم طالب  :الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين بأهنا

النص الصف األول الثانوي لذواهتم يف أثناء تفاعلهم مع 
معرفة البنية الرتكيبية للنص الكرمي تنظيًما يقوم على  القرآين

القرآين, والضبط والتحكم وال  تتضمن التخطيط, واملراقبة 
لفهم معانيه  ؛الذاتية, وتقو ها, وعمليات التنظيم الذايت

 مستوى, ويقاس دروس وعربو  أحكام تضمنه منوااملام مبا ي
العمليات من هذه متكن طالب الصف األول الثانوي من 

املصاحبة لفهم النص  خالل اختبار العمليات الذهنية
 هلذا الغرض. أُعدالذي  القرآين

 أهمية الدراسة:

ا  كن أن تضيفه يف ترب  أمهية الدراسة احلالية فيم    
 يني:البعدين اآلت

وتتمثل يف إلقاء الضوء على  أوًلا: اْلهمية النظرية:
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب 
  املرحلة الثانوية, بتحديد ماهيتها, وعملياهتا, وكيفية قياسها. 

 وتتمثل يف إفادة الفئات اآلتية:  ثانياا اْلهمية العملية:
: وذلا بالكشف عن طالب المرحلة الثانوية (1

, صاحبة لفهم النص القرآينالعمليات الذهنية امل
سرتاتيجيات التعليم والسعي حنو تنميتها باستخدام ا

 والتعلم املناسبة.

: وذلا من خالل تزويدهم معلمي العلوم الشرعية (2
باختبار يكشف عن العمليات الذهنية املصاحبة لفهم 
النص القرآين, مبا يكفل هلم الكشف عن هذه 

ا وتنميتها يف العمليات لدى طالهبم وحماولة مراعاهت
 أثناء ممارستهم التدريسية.

: وذلا من مصممي مناهج القرآن الكريم ومطوريها (3
خالل إمدادهم بقائمة العمليات الذهنية املصاحبة 
لفهم النص القرآين, مبا يعينهم على تضمينها يف أدلة 

وكذلا تزويدهم باختبار  ,ومناهج التفسرياملعلمني 
ويف األساليب علمني, أدلة امل كن تضمينه أيًضا يف 
 التقو ية ملناهج التفسري.
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وذلا من خالل االهتمام بالعمليات : الباحثين (4
الذهنية, مبا  كن أن يفتح جمااًل جديًدا للباحثني يف 

 هذا اجملال.

 أدبيات الدراسة: 

المصاحبة لفهم النص القرآني لدى  العمليات الذهنية
مفهومها, أمهيتها, أسسها, طالب المرحلة الثانوية: 

  :, قياسهاتصنيفاهتا
 أوًلا: مفهوم العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص 

 القرآني: 

يطلق على مفهوم العمليات الذهنية املصاحبة للفهم     
العديد من املصطلحات منها: التفكري يف التفكري, وما وراء 

أو ما وراء  كري,املعرفة, وما وراء التفكري, أو الوعي بالتف
أحد   املعرفة, ويعد هذا املصطلح و ما فو اادرا  أ

التكوينات النظرية املعرفية املهمة املنتمية إىل علم النفس 
املعريف املعاصر, والذي ينظر إىل دور الفرد ااجيايب والنشط 
يف جتهيز املعلومات ومعاجلتها, وذلا من خالل التفاعل مع 

تاج إن السلو  هو ن إذللسلو ,  املنشئخصائص املوقف 
-Selfهلا تنظيًما ذاتًيا  لكم املعرفة ونوعها وتنظيم الطالب

Regulated. 
ـــــــد فالفيـــــــل     ـــــــر  هـــــــذا املفهـــــــوم علـــــــى ي   Flavell ولقـــــــد ب

(Flavell, 1985: 230 )إذ يشـري ات القـرن املاضـي يف سـبعين
ن العمليــــــات الذهنيــــــة تتمثــــــل يف معرفــــــة الفــــــرد مبعارفــــــه إىل أ

وحــــول املهــــام واألعمــــال  ,املخزنــــة أو اعتقاداتــــه حــــول نفســــه
معرفة مـا )الفرد عما يعرفه بالفعل  وعي سرتاتيجيات؛ أيواال

ووعيه مبا يفعله  ,(Metacognitive Knowledge وراء املعرفة
ــــــــــاء أداء املهمــــــــــة )مهــــــــــارات مــــــــــا وراء املعرفــــــــــة  وينفــــــــــذه أثن

Metacognitive Skills)، املعرفيــــــــة اتــــــــه ووعيــــــــه بإمكان
 Metacognitive والوجدانيـة والدافعيـة )خـربة مـا وراء املعرفـة

Experience), أداء املهمــة أو كــل هــذا يف   ؟,وكيــف يتفاعــل

بــني املعرفــة مبــا وراء  Flavell يــز هنــا العمــل العقلــي, و  تنفيــذ
  .ربات ما وراء املعرفةخمهارات ما وراء املعرفة و  , وبنياملعرفة
( بأن 41: م2004)يرى الفرماوي, ورضوان و     

االستبصار الذايت تتعلق بلعمليات الذهنية املصاحبة للفهم ا
الذي يقوم به الفرد جتاه جماله املعريف وجتاه بنائه املعريف وجتاه 

من حتكم يف هذه عملياته املعرفية, وما سيتبع ذلا 
ة يف ذلا مهارات إدارة ما وراء املعرف العمليات مستخدًما

سرتاتيجية املالئمة, واختاذ من ختطيط, ومراقبة, واختيار اال
 .القرارات والتوجيه ما وراء املعريف

( بأن العمليات 217 م:2011)يرى عبيد  يف حني    
هي تأمالت عن املعرفة  Metacognitionالذهنية املصاحبة 

Cognition, ؟أو التفكري فيما تفكر فيه وكيف نفكر ,
 ويرتبط هذا املفهوم بثالثة أصناف من السلو  العقلي وهي:   

معرفة الشخص عن عمليات تفكريه ومدى دقته يف  (1
 وصفه هلذا التفكري وما يفكر فيه.

حتكم الشخص وضبطه الذايت ومتابعته ملا يقوم به عند  (2
مثل: حل مشكلة معينة ومراقبة  انشغاله بعمل ذهين

بشكل منظم, وتوجيه املتابعة جودة استخدامه هلذه 
 نشاطه الذهين يف هذا العمل.

مدى تأثر طريقة الشخص مبعتقداته وحدسياته  (3
 ووجدانياته فيما يتعلق باجملال الذي ينشغل به ذهنه. 

( ألبعاد مفهوم 343: م2011)ويفصل يوسف     
هنا نشاط عقلي خيص عمليات الذهنية املصاحبة للفهم بأال

وعيه بعملياته املعرفية تضح من خالل يالفرد ذاته, و 
وحتديدها, وإدرا  أبعادها وترمجتها واستخدامها, وكذلا 
القدرة يف السيطرة عليها والتحكم فيها وضبطها ومراجعتها 

فإن العمليات الذهنية املصاحبة للفهم  من مثوتقييمها, و 
متثل نشاطًا عقلًيا تتطلب ممارستها وعًيا وخربة ومهارة ممن 

 يؤديها.
ل العرض السابق ملفهوم العمليات الذهنية من خال    

تنظيم طالب الصف  :املصاحبة يعرفها الباحث إجرائًيا بأهنا
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األول الثانوي لذواهتم يف أثناء تفاعلهم مع النص القرآين 
الكرمي تنظيًما يقوم على معرفة البنية الرتكيبية للنص القرآين, 

الذاتية,  والضبط والتحكم وال  تتضمن التخطيط, واملراقبة
لفهم معانيه وااملام مبا  ؛لذايتوتقو ها, وعمليات التنظيم ا

امتال   مستوىتضمنه من أحكام ودروس وعرب, ويقاس ي
طالب الصف األول الثانوي هلذه العمليات من خالل 
اختبار العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين الذي 

 هلذا الغرض. أُعد
ثانياا: أهمية العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص 

 القرآني لطالب المرحلة الثانوية: 
توجد العديد من التفسريات املعرفية للعمليات الذهنية     

املصاحبة للفهم, ومن هذه التفسريات ما طرحه كل من 
ن واللذا م(1٩72)سنة  Chase & Clark شاس وكالر 

ن الفهم بوصفه عملية عقلية يتضمن العديد من أأشارا إىل 
 – Lapp & Flood, 2006: 287)العمليات الفرعية وهي 

جمموعة  وصفهاالرتميز واملقارنة والتسجيل أو احلفظ ب :(290
من العمليات األساسية ال  تؤسس يف ضوئها معاجلة 

فهم كل من الصور واجلمل ال  رست داخل , و املعلومات
  .نظام من الرمو  العقليةالعقل يف شكل 

أجـزاء خمتلفـة املصاحبة للفهم العمليات الذهنية وتتضمن     
 ,مراقبـة الفهـم الـذي يتضـمن املعرفة والتنظـيم الـذايت تتمثل يف

مـن املعـايري,  اطنـأوتتكون من عملية تقييم الفهم باستخدام 
 ,ســرتاتيجياتوعمليــة إصــالح الفهــم باســتخدام نــوع مــن اال

ـــة الفهـــم والتنظـــيم الـــذايتعمليـــ نكمـــا إ بـــدثان علـــى  ة مراقب
 ;Ceylan & Harputlu, 2013)ي مســــتوى الالوعــــ

Osterholm, 2006.)  
أن من   (Ahmadi et al., 2013) ويذكر أمحدي    

سرتاتيجية القراءة الوعي باالعمليات الذهنية املصاحبة للفهم 
 Meta-cognitive Reading Strategy ما وراء املعرفية

Awareness ألنه يعز  من قدرة املتعلم على فهم ؛

قة بني الوعي ما وراء املعريف النصوص, وأن هنا  عال
 سرتاتيجية القراءة وفهم النص. با

وتعد مراقبة العمليات املعرفية من أكثر املهارات     
 Zhang & Wu , 2009; Wang et)والعمليات الذهنية أمهية 

al., 2009) , كما يؤكد يب(Pei, 2014)  على العالقة بني
وعي ما العمليات الذهنية املصاحبة للفهم مثل العالقة بني ال

 وبني الفهم. ,سرتاتيجيةوراء املعريف واستخدام اال
سرتاتيجية ليات الذهنية املتعلقة مبعرفة االوتؤثر العم    

والضبط أو التحكم ما وراء املعريف على حدور عملية 
  . (Malcolm, 2009)الفهم
تساعد العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص يف كما     

جعل الطالب أكثر إدراًكا ووعًيا ملا يتعلمونه, وكذلا 
معاونتهم يف حتديد املواقف التعليمية ال  تتطلب معلومات 

سرتاتيجيات الال مة لتنفيذها االبعينها, وحتديد ااجراءات و 
 .  (Abromitis, 1994: 7)بطريقة حتقق اهلدف منها 

( إىل أمهية 268: م2011)ويشري نوفل, وسعيفان     
العمليات الذهنية املصاحبة للفهم وفًقا لراية آثر كوستا 

من مراقبة  الطالبيف أهنا متكن  Costa & Kallickكاليا و 
إجراء  يذها مع الوعي بإمكانيف أثناء تنففهم املقروء طط خ

التصحيح الال م إذا تبني أن ايطة ال  رسها ال تليب 
هنا تعني يف إمستوى التوقعات ااجيابية املنتظرة, كما 

وال   ,Self-Evaluationمعاونته على عملية التقومي الذايت 
وذلا هبدف  ؛من العمليات العقلية الراقية ال  يقوم هبا تعد  

اًل عن أهنا تنمي اادرا  مرين, فضتالتحسني والتطوير املس
 .املتطلبة للتفكرياآليل للمهارات 

وتزداد أمهية العمليات الذهنية املصاحبة للفهم يف دورها     
النصوص  فهمعند  الكبري يف التقليل من صعوبات التعلم

مبستوى الطالب  , وتسهم يف الوقت ذاته يف االرتقاءالقرآنية
 واملعاجلة والتوظيف للنصإىل مستويات متقدمة من التفكري 

هنا تعني طالب املرحلة القرآين وحسن التفاعل معه, كما إ
الثانوية يف القيام بدور إجيايب حول بعض سور القرآن الكرمي 
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وآياته, ويتمثل هذا الدور يف مجع املعلومات وتنظيمها 
ومتابعتها وتقييمها يف أثناء قيامهم بعملية التعلم, فضاًل عن 

من التحكم يف تفكريهم عند تفاعلهم مع النص أهنا متكنهم 
م هلذا فهمهسرتاتيجيات أساليب واالقرآين, وحتسن من 

 .النص
ثالثاا: اْلسس النظرية للعمليات الذهنية المصاحبة لفهم 

 النصوص القرآنية: 
يات الذهنية بر ت نظريتان أساسيتان لتفسري العمل    

تركز على كيفية  النظرية األوىلفاملصاحبة للفهم عامة, 
باول علم النفس املعريف  إذمعاجلة املعلومات يف الدماغ, 

Cognitive Psychology ية حول كيفية معاجلة را تزويدنا ب
توجه صار له حضور منذ عقد لدماغ, وهذا الا املعلومات يف

 ر إىل األفراد )القراء( بوصفهمينظأصبح , إذ الستينات
باحثني نشيطني عن املعىن أكثر من كوهنم مستجيبني 

كثريًا من املعاين ال  يستقيها فسلبيني للمثريات ايارجية, 
ن كما إ, يعتقد أنه يبنيها بنفسهالتعلم من موقف الفرد 

هنا من التطور العقلي للفرد, و  امهمً  اجزءً  عد  يتطور املعرفة 
ما وأن  اط العقلي؛ها مركزية يف النشينظر إىل املعرفة بوصف

كم الوقت بو  ,يعرفه الطالب حالًيا يتعلق مبا  كن أن يتعلمه
م: 2013)عاشور, ومقدادي, بتاج إليه  الذيواجلهد 

8٩). 
ولقد سعى علماء النفس إىل حماولة تفسري عمل     

وفهم آلياهتا من ترميز وختزين واسرتجاع,  ,العمليات العقلية
الفرد  ينفذهافهذه النظرية تركز على العمليات العقلية ال  

تشري كما ملعاجلة املعلومات ال  يستقبلها من العامل ايارج,  
ن العقل البشري يشبه احلاسوب يف تناول الرمو  أإىل 

ال  ومعاجلتها ولديه جمموعة من الصور أو الرمو  العقلية 
فإذا تطابقت  ,)لغة اآللة( تشبه رمو  احلاسوب الداخلية

عي مع الصور العقلية بدر الصور ايارجية للعامل الواق
لكي نه إ أي التعلم؛ ناتج ال  هيل املعرفة تتشكو  املعىن,
عمليات جمموعة من ال جيب أن حتدرهذه املعرفة  تبىن

ايارجي مع رمو  عقلية داخل الفرد؛ ملطابقة رمو  العامل ال
 ,Bender)عىن من مث إجياد املفرد الداخلية و ال

Cunningham, Duffy & Perry, 1991: 91).      
, وهي فهي نظرية املخططات العقلية النظرية الثانية أما    

نظرية تفرتض أن ما يشفر أو يرمز يف الذاكرة يتأثر بشكل 
بوصفها إطاًرا  تلكها الفرد  العقلية ال فعال باملخططات 

نتقاء وتفسري املعلومات اضوئها يتم  يف عاًما للمعرفة
   ,(Henry & Reed, 1993: 254) اجلديدة

 وينظر علماء النفس املعرفيون إىل املخططات العقلية    
Schemata  لبيانات واملعلومات واملعرفة لتركيب ة مبنزلبأهنا

 املتعددة لنظام ذيل أجزاء ايربة لتحوي ؛اوااجراءات معً 
معىن تربطه عالقات, ويعرب تنظيم وتكامل وترابط وعمق 

عالية املخططات العقلية وفهذا النظام عن قوة ومتاسا 
   (.211: م2013لدى املتعلم )طلبة,  املوجودة

( إىل أن 31: م2004) درو ةأفنان ولذا أشارت     
لتخزين املخططات العقلية هي عبارة عن بناء عقلي معريف 

املعلومات وبرجمتها وتنسيقها يف آن واحد, فهي وسيلة 
لإلدرا  ومرحلة سابقة له, وهي الشبكة ال  ختزن فيها 

 املعلومات على شكل رمو  وأناط هلا معىن.
سبق  كن استخالص جمموعة من األسس ويف ضوء ما     

واملنطلقات ال  تعد ركيزة أساسية لبناء التصور املقرتح الذي 
أن فهم النص القرآين  :ه الدراسة احلالية ومنهاتستهدفا

عملية بنائية نشطة, تستلزم توافر جمموعة من العمليات 
املعينة له ومنها: التخزين واالسرتجاع, والتفاعل, والتحليل 

تلعب املعرفة وايربات السابقة لقارد , و والرتكيب, والبناء
عىن العام أو اامجايل القرآن الكرمي دورًا بالغ األثر يف فهم امل

للسور, كما تعينه هذه ايربة على استنباط املضامني الرتبوية 
لقارد القرآن الكرمي دور كبري يف ربط ما , و املتضمنة فيه

لديه من خربات ومعلومات سابقة عن النص القرآين 
يقوم قارد القرآن الكرمي , و باملعلومات اجلديدة املكتسبة

ات يف بنيته املعرفية يف شكل أطر بتنظيم ما لديه من معلوم
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, مث يقوم بتشفريها )السيكما( عامة أو خمططات أو جماالت
 وفًقا لقدراته وإمكاناته املعرفية وايرباتية.

رابعاا: تصنيفات العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص 
 القرآني لطالب المرحلة الثانوية:

لفهم النص املصاحبة يات الذهنية لمينظر إىل الع    
هنا اادرا  الواعي لطالب املرحلة الثانوية, القرآين على أ

وقدرهتم على ضبط عملياهتم املعرفية, والتحكم فيها, 
على  جيب أن يكون الطالبوتوجيهها, وهذا معناه أن 

, وحتديد مدى جهله مبا ؟هومىت يفعله وعي تام مبا يفعل
ي بالتقدم , وفضاًل عن هذا مقدار الوع؟يفعله ومىت يفعله

 غرض واالستدعاء التام له بعد مدةصوب اهلدف أو ال
طويلة من القراءة؛ ولذا فقد كان إسهام علم النفس املعريف 

ريه لكيفية عمل العقل, يف هذا السيا  إسهاًما كبريًا بتفس
 دخال املعلومات واستدعائها.وكيفية إ

 (Flavell, 1982: 907 - 910ولذا فقد طرح فالفيل )    
تصورًا للعمليات املصاحبة بصفة عامة مصنًفا إياها يف 

 أربعة مكونات رئيسة هي:
المعرفة بما وراء المعرفة المكون اْلول: 

Metacognitive Knowledge : ويشري إىل معرفة
املتعلم أو معتقداته حول العوامل ال  تؤثر يف األنشطة 
املعرفية, واملعرفة مبا وراء املعرفة, ويتضمن هذا املكون 

 ثالثة متغريات هي: 
  املعرفة باملتغريات الشخصية: وتتضمن معرفة الفرد

حول نفسه كشخص مفكر ومتعلم, وما ومعتقداته 
 الناس اآلخرين.يعتقده حول عمليات تفكري 

  املعرفة مبتغريات املهمة: وتشمل كل املعلومات حول
 املهمة املقرتحة ال  ستقدم للطالب.

 سرتاتيجية: وتتضمن متييز األهداف املعرفة مبتغريات اال
العامة والفرعية, مع حتديد العمليات املعرفية ال  

 ستستخدم ا ا  املهمة.

فة المكون الثاني: خبرات ما وراء المعر 
Metacognitive Experience :لطالبوتشري إىل معرفة ا 

سرتاتيجياته ال  رمبا فته مبا وراء املعرفة, وأهدافه واجتاه معر 
بتغذية  طويلة, وتزود هذه املعرفة الطالبتكون عابرة أو 

داخلية حول مدى تقدمه احلايل, والتوقعات  راجعة
 املستقبلية للتقدم حنو إ ا  املهمة.

المكون الثالث: أهداف أو مهام ما وراء المعرفة 
Goals or Task :ام, وهدفها وتتضمن األهداف أو امله

ألشياء, وينسحب إ ا  اهلدف أو حتسني معرفة الشخص ل
املهمة على كل من املعرفة وما وراء املعرفة وخربات ما وراء 

 املعرفة اكماله بنجاح.
ستراتيجيات ما وراء المعرفة ا: المكون الرابع

Metacognitive Strategies وتصمم هذه :
, وهي لدى الفرد سرتاتيجيات ملراقبة العمليات املعرفيةاال

جمموعة من العمليات املرتبة ال  تستخدم لسيطرة الفرد 
قيق اهلدف الذي وحتكمه يف أنشطته املعرفية؛ لضمان حت

 .يسعى إليه الطالب
 :Sternberg, 1988سرتنربج )ولقد أضاف روبرت  

وهي  ,راية أكثر تفصياًل للعمليات الذهنية املصاحبة( 223
 : على النحو اآليت

وتتضمن جمموعة من العمليات  أوًلا: عملية التخطيط،
الفرعية وهي: حتديد اهلدف وااحساس بوجود مشكلة مع 

سرتاتيجية املناسبة لتنفيذ املهمة, , واختيار االحتديد طبيعتها
وترتيب تسلسل العمليات مع حتديد العقبات أو األخطاء 
احملتملة, وكيفية مواجهة هذه األخطاء, مع التنبؤ بالنتائج 

 املرغوب فيها.
وتتضمن اابقاء على اهلدف يف ثانياا: المراقبة والتحكم: 

تسلسل العمليات أو على بؤرة االهتمام, مع احملافظة 
ومعرفة مىت يتم  ,؟ومعرفة مىت يتحقق اهلدف ,ايطوات

, واختيار العملية املالئمة ؟االنتقال من عملية ألخرى
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لتنفيذ املهمة, واكتشاف األخطاء, ومعرفة كيفية التغلب 
 على العقبات والتخلص من األخطاء.

وتتجلى يف تقييم مدى حتقق اهلدف,  التقييم: ثالثاا:
واحلكم على دقة النتائج وكفايتها, مع تقييم مدى مناسبة 

وتقييم كيفية التغلب سائل وااجراءات لتحقيق اهلدف, الو 
 , واحلكم على املهمة ككل.    على العقبات

( 1٩: م1٩٩٩)عصر صنف ويف هذا املضمار     
العمليات الذهنية املصاحبة للقراءة عامة يف مخس عمليات 

وكل عملية تتضمن جمموعة من العمليات الفرعية  ؛رئيسة
 وهي:  ,ال  تنضوي حتتها

وتتضمن فهم الكلمة املفردة, أوًلا: العمليات الجزئية: 
لعالقات بينها لكلمات يف الرتكيب الواحد وفًقا لوجتميع ا

من خالل  يف صورة أكرب يف املعىن, وانتقاء الفكرة
 الوحدات اللغوية املتضمنة إياها.

النظم, والقواعد, والفرقة  : وتشملالعمليات الكلية ثانياا:
والنمط التنظيمي للمكتوب, والتلخيص, واالختيار, 

 واألفكار العامة.
: وتضم االستجابات النشطة, ثالثاا: عمليات اإلسهاب

وتكوين الصور الذهنية, ومكاملة املعرفة السابقة, 
والتنبؤات, وعمليات التفكري العليا: التطبيق, والتحليل, 

 التقومي.والرتكيب, وأخريًا 
وتشمل فهم الروابط, وفهم  العمليات التكاملية:: رابعاا

 العالقات بني كل تركيبني.
: وتضم السيطرة, عمليات ما وراء التعرف: خامساا

    واملالءمة, ومهارات الدراسة. 
العرض السابق للتصنيفات املختلفة وبناء على     

تصورًا للعمليات الذهنية املصاحبة للفهم, يطرح الباحث 
العمليات وال  مثلت اللبنة األساسية اعداد قائمة  ههلذ

آين, وتتجلى بالعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القر 
 : هذه العمليات فيما يأيت

البنية التركيبية للنص القرآني، وتتضمن  معرفة: أوًلا 
 ما: المعرفة الخاصة بالمهمةه رئيستين عمليتين

 ستراتيجية.القرآنية، والمعرفة المتصلة باًل
لفهم النص القرآني،  والتحكمعملية الضبط ثانياا: 

وتتفرع إلى ثالث عمليات فرعية هي: التخطيط، 
 والمراقبة الذاتية وتقويم الذات.

 ثالثاا: عمليات التنظيم الذاتي لفهم النص القرآني. 
ليات الذهنية المصاحبة لفهم النص خامساا: قياس العم

 القرآني لطالب المرحلة الثانوية:
ترتبط عملية قياس العمليات الذهنية املصاحبة للفهم     

بصورة عامة بتعليم هذا النمط, وقد قام كثري من الباحثني 
هدفت إىل قياس هذه العمليات, وذلا من بدراسات 

 وضعت هلذا خالل العديد من أدوات القياس املوضوعية ال 
 الغرض.

ولقد اعتمدت بعض الدراسات يف هذا اجملال على     
ال  اهتمت ببعض العمليات دون  بعض املقاييس العاملية

 ومن هذه الدراسات دراسة نصر والصمادي ,اآلخر هابعض
مقياس بنرت  وسيت وماكيشي سنة ( و 105 م:1٩٩6)
, والذي ضم اثن  عشرة فقرة تقيس أربع م(1٩8٩)

, عمليات هي: التخطيط, واملراقبة, والتنظيم والتقومي
 القرائي جاكوب وباريز املعروف بدليل الوعيومقياس 

Index of Reading Awareness  (1987: 225-287 

(Jacobs and Paris,  لقياس ما وراء املعرفة, ويتكون املقياس
ر من متعدد تقيس أربعة جوانب ( مفردة اختيا12من )
: راء املعرفة عند قراءة النصوص وهيخاصة مبا و  مهمة

والتنظيم  ،Planningوالتخطيط  ،Evaluationالتقومي 
Regulation   واملعرفة الشرطيةConditional Knowledge، 
ذا املقياس فيما بعد كمقياس للوعي ما وراء ولقد طور ه

 ,Mclain et al)سرتاتيجيات القراءة من خالل  با املعريف

 م(,1٩٩5)مقياس شرو ودينسون سنة و  ،(81-87 :1991
 ,قيس املعرفة التصربيةفقرة ت ومخسني والذي تضمن اثنتني
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وااجرائية والشرطية, والتخطيط, وإدارة املعلومات 
 وتنظيمها, ومراقبة الفهم, وإ الة ااهبام والغموض.

نط تقرير ( Reid, 2004: 195 – 196ولقد عد  ريد )    
ال   كن من خالهلا قياس العمليات أحد األدوات الذات 

قدم جمموعة من  إذالذهنية املصاحبة للفهم عامة, 
التسااالت ال  يطرحها الطالب على ذواهتم؛ للتحقق من 

 توظيفهم واستخدامهم هلذه العمليات. 
ومن أدوات قياس العمليات الذهنية االختبارات     

( أهنا ليست 336: م2003)ذكر عصر  فقدالتحريرية, 
أمرًا مألوًفا لقياس هذه العمليات, ومنهم من يعتمد على 

 أسلوب املالحظات لقياس التفكري عامة.
بيد أننا نرى أن االختبارات العقلية هي األهم واألكثر     

طالب املرحلة الثانوية للعمليات  ممارسةقدرة يف التنبؤ مبدى 
ا ما قورنت الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين, إذ

بأسلوب املالحظات, وذلا لسبب بديهي هو أن املالحظة 
هذه يف حني تقف عند حدود الشيء الذي يدر  بالنظر, 

العمليات عمليات عقلية ال تظهر باملالحظة املباشرة,  وإنا 
؛ ولذا فإن الباحث العقلي يستدل عليها من خالل األداء

  لعمليات.اعتمد على االختبارات العقلية لقياس هذه ا

  سادساا: الدراسات والبحوث السابقة: 

توجد العديد من الدراسات ال  اهتمت بالعمليات     
ومنها دراسة نصر,  ,الذهنية املصاحبة للفهم القرائي بعامة

استهدفت السعي حنو معرفة وعي  إذ( م1٩٩6)والصمادي 
دن بالعمليات الذهنية طالب هناية املرحلة الثانوية باألر 

سرتاتيجيات القراءة املستخدمة يف مواقف القراءة املصاحبة ال
وتقصي أثر متغريي اجلنس والتخصص  ,ألغراض االستيعاب

ن األكاد ي يف ذلا؛ ولتحقيق اهلدف السابق أعد الباحثا
ن هذا املقياس من قد تكو  مقياًسا لقياس هذه العمليات, و 

يف أربع ومخسني فقرة, وأظهرت النتائج وجود تفاوت 
عي بالعمليات الذهنية تقديرات أفراد العينة على مقياس الو 

, وقد تراوح متوسط سرتاتيجيات القراءةاملصاحبة ال
 , وهي نسبة متدنية.(4.48) و( 3.41)التقديرات بني 

يف  للطالبوسعًيا لالرتقاء مبستوى األداء احلقيقي     
هدفت إىل  بدراسة( م2001)العملية التعليمية قام حممد 

ة بني الفهم القرائي امليتامعريف ومهاراته الكشف عن العالق
؛ ولتحقيق اهلدف السابق أعد الباحث وبني التفكري الناقد

القرائي امليتامعريف ومهاراته, الفهم اختبار لقياس أداتني مها: 
, ومت تطبيق البحث واختبار لقياس مهارات التفكري الناقد

من تالميذ الصف ايامس مبدرسة تلميًذا ( 153على )
مصطفى حافظ االبتدائية بإدارة عني مشس التعليمية, 

بني التالميذ وكشفت النتائج عن وجود فرو  دالة إحصائًيا 
املرتفعي واملنخفضي التفكري الناقد يف الفهم القرائي 

 امليتامعريف.
ومن الباحثني من اهتم بتنمية املهارات الفرعية املتضمنة     
( ال  م2008)العمليات الذهنية كدراسة احلارثي يف 
سرتاتيجية التدريس تهدفت التحقق من فاعلية استخدام ااس

التباديل يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف القراءة لدى 
طالب املرحلة الثانوية؛ ولتحقيق هذا اهلدف أعد الباحث 

لقراءة رفة يف ااختبارًا حتصيلًيا لقياس مهارات ما وراء املع
التخطيط للقراءة , واملراقبة والتحكم يف القراءة, وتقومي )

ومت التأكد من صدقه وثباته, وأسفرت نتائج  (,القراءة
الدراسة عن وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بني متوسط درجات اجملموعتني يف مهارات 0.05)
التخطيط للقراءة واملراقبة والتحكم, وتقومي القراءة, وذلا 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.

 إجراءات الدراسة:

 تشخيص العمليات الذهنية حث احلايليستهدف الب    
لدى طالب املرحلة الثانوية؛  املصاحبة لفهم النص القرآين

 ولتحقيق اهلدف السابق سيتناول الباحث ااجراءات اآلتية: 
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 أوًلا: منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي وهو أحد     

ظاهرة أو أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم؛ لوصف 
مشكلة حمددة, وتصويرها كمًيا عن طريق مجع بيانات 
ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وحتليلها 

 .(135 م:2010ها للدراسة الدقيقة )ايياط,وإخضاع
 : وعينتها الدراسةمجتمع ثانياا: 

ية مجيع طالب الصف لدراسة احلالل ياألصل تمعاجمل  ثل    
طالب, ( ٩00)مبدينة ايرب والبالغ عددهم  الثانوياألول 

من  بالطريقة العشوائية أما عن عينة الدراسة فتم اختيارها
العينة  تمدرس  ابن املبار  الثانوية وايرب الثانوية, وقد بلغ

من أصل  %(12.44)طالًبا؛ أي بنسبة ( 112)املختارة 
 اجملتمع.

 ثالثاا: أدوات الدراسة:  
المصاحبة لفهم النص  الذهنيةقائمة العمليات  (١

 القرآني لطالب المرحلة الثانوية:

  هدف القائمة:  -أ 
هدفت هذه القائمة إىل حتديد العمليات الذهنية 
الرئيسة والفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب 
املرحلة الثانوية؛ ولتحقيق اهلدف السابق استعان الباحث 

الدراسات والبحور بعدة مصادر لبناء هذه القائمة وهي: 
ئي بالعمليات الذهنية املصاحبة للفهم القراالسابقة املرتبطة 

فهم النص القرآين والعمليات الذهنية املصاحبة ل عامة,
املرتبطة بالعمليات الذهنية املصاحبة  األدبيات, و خاصة

للفهم القرائي عامة, والعمليات الذهنية املصاحبة لفهم 
باملرحلة  التفسريأهداف منهج , و النص القرآين خاصة

 ثانوية.طبيعة ايصائص النمائية لطالب املرحلة ال, و الثانوية
 وصف القائمة:  -ب 
, تضمنت ثالر عمليات أساسية أعد الباحث قائمة    

 وهي:  تتضمن عشرين مهارة فرعية

معرفة البنية التركيبية للنص عملية العملية اْلولى: 
 المعرفة الخاصة بالمهمة،وتتضمن بعدين مها: ، القرآني

شمل العمليات الفرعية اآلتية: معرفة السبل املختلفة وت
لتذكر القصة القرآنية, ومعرفة معاين الكلمات القرآنية الواردة 

ص املعىن اامجايل للنص القرآين, يف النص, مث تلخي
وتشمل العمليات  ستراتيجية،المعرفة المتصلة باًلو 

معرفة الطرائق املختلفة لفهم النص القرآين,  الفرعية اآلتية:
 وحتديد طرائق تدبر النص القرآين.

الضبط والتحكم لفهم النص  عمليةانية: العملية الث
التخطيط لفهم  فرعية هي:شمل ثالثة أبعاد وت ،القرآني

حتديد اهلدف من  :شمل هذه العمليةوت ،النص القرآني
اآلية القرآنية, وحتديد صعوبات فهم النص القرآين, والتنبؤ 

مراقبة الطالب و باألحكام الشرعية الواردة يف النص القرآين, 
اختاذ القرار باالنتقال إىل  :ضمنوتت ،القرآني لفهم النص

العملية التالية لفهم النص القرآين, وحتديد مصادر التغذية 
سرتاتيجيات ام االراجعة لتدعيم فهم النص القرآين, واستخد

التقويم الذاتي لفهم النص و متنوعة ملراقبة الفهم اجليد, 
, تقومي مدى حتقق فهم النص القرآين :شملوت القرآني،

واحلكم على دقة فهم النص القرآين, وأخريًا تقييم مدى 
 .مناسبة األنشطة الذهنية لتحقيق فهم النص القرآين

التنظيم الذاتي لفهم النص  مليةعالعملية الثالثة: 
حتديد سهولة وصعوبة النص القرآين,  :ضمنتوت القرآني،

تنشيط املعرفة , و والعزو السبيب لدقة فهم النص القرآين
السابقة عن النص القرآين, وطلب العون لتحسني فهم 

سرتاتيجية فهم النص لنص القرآين, وتغيري أو استئناف اا
 القرآين, وأخريًا املثابرة  لفهم النص القرآين.

 تحكيم القائمة: -ج 
ولضبط هذه القائمة مت عرضها على جمموعة من 

الرتبية ااسالمية واللغة  ماحملكمني املتخصصني يف تعلي
كمني طلب الباحث من احمل إذ, العربية؛ ابداء الرأي حوهلا

مدى حول القائمة يف ضوء البنود اآلتية:  آرائهمإبداء 



 الثانوية....نايف بن عضيب العتييب: العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب املرحلة 

 

15 

اتسا  العمليات الفرعية مع العملية الرئيسة ال  تنتمي 
مدى مناسبة العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص , و إليها

مدى أمهية العمليات , و رحلة الثانويةالقرآين لطالب امل
الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لطالب الصف األول 

تعديل أو إضافة أو حذف بعض العمليات غري , و الثانوي
الصياغة اللغوية لبعض العمليات العامة أو , و املرتبطة
 الفرعية.

 الوزن النسبي للقائمة:  -د 

املتخصصني بلغ مت عرض القائمة على جمموعة من     
عددهم مخسة عشر حمكًما؛ الستخراج الو ن النسيب لقائمة 

ولقد حدد الباحث معياًرا الختيار  ,العمليات الذهنية
واعتمادها  العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين,

نالت اتفا  ال  هي العمليات الذهنية و  يف القائمة النهائية,
وبعد رصد , %(100 – 80)ترتاوح من   احملكمني بنسب

استجابات احملكمني مت حساب األو ان النسبية لكل عملية 
من العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين, وخلص 

أن مجيع املهارات قد استوفت املعيار الذي الباحث إىل 
 .حدده سلًفا

اختبار العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص  (٢
 لثانوية:القرآني لطالب المرحلة ا

  هدف اًلختبار:  -أ 

قياس العمليات الذهنية املصاحبة  إىل هدف االختبار    
 لدى طالب وترتيب هذه العمليات ,لفهم النص القرآين
, وقد وضع هذا االختبار لقياس ثالر الصف األول الثانوي

عمليات رئيسة تتضمن عشرين مهارة فرعية, هي مجيع 
ن الدراسة احلالية احملكمون؛ ألاملهارات ال  اتفق عليها 

تستهدف الكشف عن هذه العمليات,  دراسة تشخيصية
ومن مث حرص الباحث على تضمني االختبار لكل املهارات 

 املتفق عليها.

 مصادر بناء اًلختبار:  -ب 
بالعديد من املصادر لبناء هذا االختبار  استعان الباحث    

لفهم النص القرآين قائمة العمليات الذهنية املصاحبة  وهي:
املتصلة والدراسات األدبيات , و لطالب املرحلة الثانوية

 التفسري أهداف منهج , و بعمليات فهم النص القرآين
طبيعة ايصائص النمائية لطالب املرحلة , و باملرحلة الثانوية

 الثانوية.

معايير بناء اختبار العمليات الذهنية المصاحبة  -ج 
 لفهم النص القرآني: 

ها عند بنائه االتزم الباحث مبجموعة من املعايري ال  راع    
وهذه املعايري  ,الختبار العمليات الذهنية لفهم النص القرآين

املتضمنة  النصوص القرآنيةهي: حرص الباحث على تقدمي 
اختيار النصوص القرآنية من , و يف االختبار بالرسم العثماين

الثانوية؛ ألن العربة خارج املنهج املقرر على طالب املرحلة 
تقدمي جمموعة , و بدرجة إتقاهنم للمهارة, وليس حفظ املهارة

من العمليات الذهنية املصاحبة للنص القرآين, وتكليف 
يف فهم النص  الذهنية ال   ارسوهنا الطالب بتحديد العملية

 .القرآين
 وصف اًلختبار:  -د 

, يقيس كل سؤال ن االختبار من عشرين سؤاالً تكو      
هارات املتضمنة يف العمليات الذهنية املمهارة فرعية من 

املصاحبة لفهم النص القرآين, وهي املهارات املتفق عليها 
, من قبل احملكمني, وبدأ كل سؤال مبقدمة تعقبه آية قرآنية

؛ ليختار الطالب البديل الذي يعرب عن طبيعة وثالثة بدائل
سها يف أثناء فهم النص القرآين, ار العملية الذهنية ال   

( على البدائل الثالثة لكل 0 – 1 – 2وتتو ع الدرجات )
ختبار العمليات  يوضح مواصفات اال, واجلدول اآليتسؤ 

الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لطالب املرحلة 
 الثانوية:
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 :١جدول
 الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لطالب المرحلة الثانويةمواصفات اختبار العمليات 

 النسبة المئوية عدد اْلسئلة رقم السؤال العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لطالب المرحلة الثانوية
 اآلتية:أوًلا: معرفة البنية التركيبية للنص القرآني، وتتضمن العمليات 

املعرفة اياصة باملهمة القرآنية: وهي املعلومات واملعارف وايربات ال   -أ 
 تتعلق بالقرآن الكرمي وفهمه, وتتطلب أناطًا خمتلفة من املعاجلة:   

 معرفة السبل املختلفة لتذكر القصة القرآنية.  .1

 
 
 
 األول

 الثاين معرفة معاين الكلمات القرآنية الواردة يف النص. .2 25% 5
 الثالث تلخيص املعىن اامجايل للنص القرآين. .3

سرتاتيجية: وال  ترتبط باختيار ااجراءات املعرفة املتصلة باال -ب 
 )التحركات( املعينة لفهم النص القرآين:

 معرفة الطرائق املختلفة لفهم النص القرآين .4

 
 
 الرابع

 ايامس حتديد طرائق تدبر النص القرآين.  .5
الضبط والتحكم لفهم النص القرآني، وتتفرع إلى ثالث عمليات فرعية ثانياا: 
 هي:

التخطيط لفهم النص القرآين: وتتضمن وجود هدف حمدد للمتعلم يف  -أ 
 أثناء دراسته للنص القرآين, ويكون له خطة معلومة وواضحة: 

 حتديد اهلدف من اآلية القرآنية. .6

 
 
 

 السادس

٩ 45% 

 السابع حتديد صعوبات فهم النص القرآين.  .7
 الثامن التنبؤ باألحكام الشرعية الواردة يف النص القرآين.  .8

مراقبة الطالب لفهم النص القرآين: ويقصد هبا توفري آليات ذاتية ملراقبة  -ب 
املتعلم لعملياته الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين, لتحقيق 

 األهداف احملددة سلًفا, وتوجيه مسار تفكريه لبلوغها: 

 اختاذ القرار باالنتقال إىل العملية التالية لفهم النص القرآين.  .٩

 
 
 

 التاسع
 العاشر سرتاتيجيات متنوعة ملراقبة الفهم اجليد.ام ااستخد .10
 احلادي عشر حتديد مصادر التغذية الراجعة لتدعيم فهم النص القرآين.  .11

التقومي الذايت لفهم النص القرآين: وتتمثل يف احلكم على معرفة  -ج 
داف واختيار املصادر ب ملضمون النص القرآين, ووضع األهالطال

 لفهمه والتفاعل معه:املؤدية 
 تقومي مدى حتقق فهم النص القرآين.  .12

 
 

 الثاين عشر

 الثالث عشر احلكم على دقة فهم النص القرآين. .13
 الرابع عشر تقييم مدى مناسبة األنشطة الذهنية لتحقيق فهم النص القرآين.  .14

ثالثاا: التنظيم الذاتي لفهم النص القرآني: وهي عملية عقلية تقوم على 
والسياق لفهم  مجموعة من التكتيكات الداخلية المرتبطة بالدافعية والسلوك

 : النص القرآني، وهي

 حتديد سهولة وصعوبة النص القرآين. .15

 
 

 %30 6 ايامس عشر
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 النسبة المئوية عدد اْلسئلة رقم السؤال العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لطالب المرحلة الثانوية
 السادس عشر العزو السبيب لدقة فهم النص القرآين.  .16
 السابع عشر تنشيط املعرفة السابقة عن النص القرآين.  .17
 الثامن عشر لتحسني فهم النص القرآين. طلب العون .18
 التاسع عشر سرتاتيجية فهم النص القرآين. تغيري أو استئناف ا .1٩
 العشرون النص القرآين. املثابرة لفهم .20

 %١00 ٢0 المجموع
 :تحكيم اًلختبار -ه 

االختبار يف صورته األولية على ايرباء  الباحث عرض    
واللغة  ااسالمية,واحملكمني من ذوي التخصص يف الرتبية 

وي؛ ابداء الرأي حول العربية, وخرباء القياس والتقومي الرتب
مناسبة األسئلة للعمليات الذهنية املصاحبة لفهم : ما يأيت

, ةمناسبة األسئلة لطالب املرحلة الثانوي, و النص القرآين
مناسبة الدرجات املوضوعة لكل بديل من البدائل و 

صاحلًا رونه إضافة أو حذف ما ي, و املوضوعة لكل سؤال
لتجويد وضبط هذا االختبار, وقد استجاب الباحث 

؛ ألهنا تصب يف مصلحة مللحوظات وتعديالت احملكمني
 البحث, واالرتقاء مبستواه.

 الضبط العلمي ًلختبار العمليات الذهنية:  -و 

على  اختبار العمليات الذهنية تطبيًقا استطالعًيا طبق    
جمموعة من طالب املرحلة الثانوية مبدرسة الكسائي الثانوية 

املوافق  االثننيذلا يوم , و بايرب, وبلغ عددها أربعني طالًبا
 : ؛ وذلا للتحقق مما يأيتهـ1436من صفر سنة  16
 وقد بلغ الزمن الال م لإلجابة عن زمن اًلختبار ,

أي ما يعادل حصة دراسية  ؛دقيقة (40)االختبار حوايل 
 كاملة.

 بطريقة : مت حساب ثبات االختبار ثبات اًلختبار
ق إعادة االختبار بعد مضي مخسة عشر يوًما من التطبي

سنة  ذلا يوم الثالثاء املوافق غرة ربيع األولاألول, و 
, وقد بلغت قيمة معامل االرتباط لبريسون بني هـ1436

وهو معامل ارتباط  (,0.86)التطبيقني: األول والثاين 

مرتفع جًدا الختبار العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص 
  القرآين.

التطبيق النهائي ًلختبار العمليات الذهنية المصاحبة  (3
 لفهم النص القرآني: 

النهائي الختبار العمليات الذهنية التطبيق ب قام الباحث    
على طالب الصف األول  املصاحبة لفهم النص القرآين

وذلا  الثانوي مبدرس  ابن املبار  الثانوية وايرب الثانوية, 
هـ, 1436يوم ايميس املوافق الثالث من ربيع األول سنة 

 طالًبا. (112) وقد بلغ إمجايل من طبق عليه االختبار

 الدراسة: رابعاا: نتائج 

جمموعة من األهداف تسعى الدراسة احلالية لتحقيق     
تشخيص العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص ومنها: 

القرآين, والتحقق من ترتيب الطالب هلذه العمليات؛ 
فقد مت تطبيق اختبار العمليات الذهنية على ذلا ولتحقيق 

 :   ول الثانوي, وكشفت النتائج عما يأيتطالب الصف األ
طالب الصف اْلول الثانوي  تمكن مستوى :أوًلا 

 للعمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني ككل: 
قام الباحث مبعاجلة البيانات إحصائًيا من خالل برنامج     

SPSS, Version 20 متكن  مستوى, وذلا للتحقق من
طالب الصف األول الثانوي من العمليات الذهنية املصاحبة 

النتيجة ال  لفهم النص القرآين, وكشفت نتائج الدراسة عن 
 :يوضحها اجلدول اآليت
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 :٢جدول
 ككل  المصاحبة لفهم النص القرآني تمكن طالب الصف اْلول الثانوي من العمليات الذهنية مستوى

محاور 
 اًلختبار

حجم 
 العينة

اًلنحراف  الدرجة الصغرى الدرجة العظمى المتوسط الدرجة الكلية
 المعياري

 النسبة المئوية

 % 52,65 3,96 0 40,00 21,07 2360,00 112 ككل االختبار  

أن أقل درجة حصل عليها  (2)من اجلدول  يتضح    
وأعلى درجة هي أربعون, وبلغ املتوسط  ,الطالب هي صفر

, وقد بلغ (3.٩6), واالحنراف املعياري (21.07)احلسايب 
 52.65)متكن الطالب من هذه العمليات ككل ما نسبته 

كان من الال م أن   إذ %(, وهو مستوى متدٍن للغاية,
من إمجايل درجة  بصل الطالب على اثنتني وثالثني درجة

 (%80)أي بنسبة تقدر بـ  ؛والبالغة أربعون درجة ,االختبار
 على األقل. 

ملة من األسباب بياهنا يفسر الباحث النتيجة السابقة جبو 
 : على النحو اآليت

  ملضمون احلفظ األصم  التفسري علىالرتكيز يف منهج
وما الشرعية, ومعرفة األحكام  ,ومعانيها القرآنية النصوص

 ترشد إليه.

  على تضمني وتشغيل التفسري منهج  قدرةعدم
لعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين بشكل ا

 واضح وصريح, مما يعين عدم االهتمام هبا.

  كيث ال التفسريتقليدية أدوات التقومي املرتبطة مبنهج ,
تتوفر أدوات علمية مقننة تستهدف قياس هذه العمليات 

  قياًسا علمًيا.

  وما تتطلبه ,العمليات التفسري هلذهعدم وعي معلمي 
سرتاتيجيات عمليات فرعية, فضاًل عن غياب اال من

 الفاعلة ال  تدعم هذه العمليات وتثريها لدى الطالب.

تمكن طالب الصف اْلول الثانوي  مستوىثانياا: 
للعمليات الذهنية الفرعية المصاحبة لفهم النص 

 القرآني:
العمليات الذهنية برتتيب الباحث واظهار ذلا قام     

 وفًقا لدرجة ممارسة الفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين
 :أظهرت النتائج ما يأيتو , هلا طالب الصف األول الثانوي

 :3جدول
 تمكن طالب الصف اْلول الثانوي من العمليات الذهنية الفرعية المصاحبة لفهم النص القرآني مستوى

حجم  العمليات الذهنية الفرعية
 العينة

الدرجة 
 الكلية

الدرجة  المتوسط
 العظمى

الدرجة 
 الصغرى

اًلنحراف 
 المعياري

ترتيب  النسبة المئوية
 النسبة

معرفة البنية الرتكيبية للنص 
 القرآين

112 530 4,73 10 0 1,70 47,32 % 3 

الضبط والتحكم  لفهم 
 القرآينالنص 

112 1109 9,90 18 0 2,45 55% 3 

لفهم النص  الذايتالتنظيم 
 القرآين

112 721 6,43 12 0 2,04 0.54 % 2 

تفاوت مستويات الطالب يف إىل  (3)يشري اجلدول     
, ولو لفهم النص القرآين املصاحبة الفرعيةالذهنية العمليات 

ة يسيتضح أن معرفة البنية الرتكيب هذه املستوياتتناولنا 
مقارنة بعملي  الفرعية للنص القرآين كانت أقل العمليات 
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, (% 47.32)بلغت نسبتها  فقدالضبط والتنظيم الذايت, 
التنظيم الذايت لفهم النص القرآين يف  ةيف حني جاءت عملي

, وكانت أعلى العمليات هي (% 54)بنسبة  الثايناملستوى 
, بيد (% 55)بلغت نسبتها  إذعملية الضبط والتحكم, 

أن مجيع العمليات الذهنية الفرعية, مل تبلغ حد التمكن 
من الدرجة املخصصة لكل عملية  (% 80نسبة )واحملدد ب
 فرعية.
 :ة إىل ما يأيتالباحث النتيجة السابقويعزو     
 عملية البنية التركيبية للنص القرآني:  (١
على معاين املفردات الصعبة فقط التفسري منهج ز يركت    

املتضمنة يف اآليات, وذلا من خالل شرح معانيها 
للطالب, وهذا وإن كان جيًدا إال أنه جيعل الطالب يف 
حالة من السلبية, جيعلهم يتكاسلون يف البحث عن املعىن 

القرآنية بصورة  للنصوصتقدمي املعىن أن املراد, فضاًل عن 
الوصول إىل هذا املعىن  طلوب يفوعدم بذل اجلهد املمباشرة 

جيعل الطالب بتفظون هبا بشكل مؤقت يف الذاكرة قصرية 
أن املنهج ضوء   كن تفسري هذه النتيجة يفكما , األمد
لفهم النص القرآين سرتاتيجيات املناسبة إىل تقدمي االيفتقر 

عدم ن بااضافة إىل أ ,لطالبلوسرب أغواره القريبة والبعيدة 
املعلمني إىل العناصر الضرورية لفهم البنية الرتكيبية التفات 

عزفون عن التفاعل اجلاد مع للنص القرآين جيعل الطالب ي
 .ماملقررة عليه النصوص القرآنية

 عملية التنظيم الذاتي لفهم النص القرآني:  (٢

عملية التنظيم الذايت فلعلها ترجع إىل أن أما خبصوص     
, كيث قدرات الطالب الذهنيةهذه العملية قد استثارت 

القرآنية بطريقة أفضل من  جعلتهم يتفاعلون مع النصوص
ة للنص القرآين, إال أهنا ما  الت دون يمعرفة البنية الرتكيب

ن هذه العملية سعت كما إ, املستوى املأمول منها
يف النص  لتشخيص جوانب السهولة والصعوبة املتضمنة

ب الصف األول الثانوي إذا طالالقرآين وهذا أمر يسري على 
هذه العملية بااضافة إىل أن , قيس ذلا بقدراهتم الذهنية

 عن النصوص السابقة علوماتهمتنشيط تتطلب من الطالب 
بأن لديه شيًئا  كن أن يسهم  يشعرهالقرآنية, وهذا بدوره 

يف فهم النص القرآين والتفاعل معه, وأن خربته مقدرة من 
هذه  أن عالوة على, هلذا املنهج قبل من يقوم بالتدريس

ري طريقة قراءته للنص القرآين يتغتشجع الطالب على العملية 
 وحتليه باملثابرة لفهمه فهًما عميًقا.

  عملية الضبط والتحكم لفهم النص القرآني:     (3
الضبط والتحكم يف املستوى األول, مع  عمليةجاءت و     

أهنا كان من املتوقع أن يكون ترتيبها الثاين, ولعل ذلا 
يرجع إىل ما تضمنته هذه العملية من عمليات فرعية تتطلب 

أثناء  الذاتالتخطيط اجليد لفهم النص القرآين, ومراقبة 
 , مث تقومياعل مع التفسريات املختلفة للنصوص القرآنيةالتف

ما تضمنته تالوة القرآن الكرمي, و بعد االنتهاء من  الذات
هذه العملية من عمليات فرعية تتطلب حتديد اهلدف من 
القراءة, مع التنبؤ باألحكام الشرعية الواردة فيها, وهذه 

إتاحة كما أن , األحكام منصوص عليها يف هذه اآليات
مزيد من احلرية للطالب لالنتقال بني اآليات والسور 

كريته يشعر الطالب  ويسر كل وفق قدراته اياصة بسهولة
الطالب مبصادر تزويد بااضافة إىل ذلا فإن , يف الدراسة

فرصة  يتيح له من خالل التغذية الراجعة خمتلفة لنتائج أفعاله
ن وضع الطالب يف موضع احلكم على كما إ, تأمل الذات

أدائه الذي يقتضي منه توضيح نقاط الضعف لديه ملعاجلتها 
به إىل  يؤديلديه ومن مث تعديل املسار, وتدعيم نقاط القوة 

 .للنص القرآين فهم أعمق حتقيق
ترتيب طالب الصف اْلول الثانوي للعمليات ثالثاا: 

القرآني وأبعادها الذهنية الفرعية المصاحبة لفهم النص 
 المكونة لها:

قام الباحث كساب املتوسطات الفرعية لكل بعد من     
صاحبة لفهم النص القرآين, ومن أبعاد العمليات الذهنية امل

ة املتوسط احلسايب, ترتيب هذه العمليات وفًقا لقيممث 
  : يوضح ذلاواجلدول اآليت
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 :٤جدول
 وأبعادها المكونة لهاالمصاحبة لفهم النص القرآني الفرعية ترتيب طالب الصف اْلول الثانوي للعمليات الذهنية 

العمليات 
الذهنية 
 الفرعية

اْلبعاد المكونة 
 لها

رقم 
 العبارة

الدرجة  المتوسط
 العظمى

الدرجة 
 الصغرى

اًلنحراف 
 المعياري

ترتيب  النسبة المئوية
 النسبة

معرفة البنية 
الرتكيبية 
للنص 
 القرآين

املعرفة اياصة 
 باملهمة
 القرآنية

1 0,77 2 0 0,71 38,84% 1٩ 
2 1,17 2 0 0,73 58,93% 7 
3 0,93 2 0 0,79 46,75% 17 

املعرفة املتصلة 
 باالسرتاتيجية

4 0,75 2 0 0,87 37,5% 20 
5 1,08 2 0 0,82 54,47% ٩ 

الضبط 
والتحكم 

النص  لفهم
 القرآين

التخطيط لفهم 
 النص القرآين

6 1,18 2 0 0,71 59,37% 5 
7 1,00 2 0 0,91 50,45% 13 
8 0,92 2 0 0,82 46,43% 16 

مراقبة الطالب 
لفهم النص 

 القرآين

٩ 1,22 2 0 0,83 61,16% 3 
10 0,93 2 0 0,76 46,86% 15 
11 1,17 2 0 0,86 58,93% 6 

التقومي الذايت 
لفهم النص 

 القرآين

12 0,95 2 0 0,87 47,77% 14 
13 1,33 2 0 0,80 66,52% 1 
14 1,15 2 0 0,80 57,59% 8 

التنظيم 
الذايت لفهم 

النص 
 القرآين

 تالتكنيكيا
الداخلية املرتبطة 
بالدافعية والسلو  

 والقياس

15 0,88 2 0 0,79 44,19% 18 
16 1,06 2 0 0,81 53,12% 10 
17 1,22 2 0 0,76 61,16% 2 
18 1,01 2 0 0,82 50,89% 12 
1٩ 1,05 2 0 0,83 52,68% 11 
20 1,19 2 0 0,82 59,82% 4 

على أن العملية املتصلة باحلكم  (4من اجلدول ) يتضح    
احتلت الرتتيب األول بني هذه  دقة فهم النص القرآين

وباحنراف معياري (, 1.33)العمليات مبتوسط قدره 
معرفة الطرائق املختلفة , يف حني جاءت عملية (0.80)

 (,0.75)يف الرتتيب األخري مبتوسط بلغ  لفهم النص
تؤكد نفس النتائج  هيو  ,(0.87) وباحنراف معياري

البنية  ترى أن األبعاد الفرعية املتعلقة ببعد معرفة السابقة ال 
أقل العمليات الفرعية ممارسة من  ة للنص القرآين هييالرتكيب

  وتفسري الباحث هلذا اجلانب يرجع إىل:خالل املتعلم, 

  معرفة البنية الرتكيبية  التفسري علىعدم الرتكيز يف منهج
بأصول الب األساسية لفهم النص القرآين, وعدم تزويد الط

 تفسري النص القرآين بشكل صحيح.

 سرتاتيجيات الكفيلة للتعامل باال عدم تزويد الطالب
مع النص القرآين, وكيفية التغلب على ما يعرتضهم من 

 صعوبات.

  قصور األنشطة املتضمنة يف املنهج عن استثارة اجلوانب
 مستواهللنص القرآين يف  ال  تستدعي فهًما عميًقا وتأمالً 

 الظاهري والعميق.
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  االقتصار يف املنهج على فهم املعاين املباشرة دون
ايروج عن املعتاد واملألوف مع هذا النص, مع العلم 

 بعظمته وما يتضمنه من وفرة التأويالت آلياته.

  ملهارات  اتضمينه قلة من حيثالتفسري  منهججفاء
التفكري على الرغم من حض الشارع احلكيم ودعوته جل 

 القدرة ااهلية.  اعمال العقل والتفكري يف عظمة وعال

 رقم دولاجل عام فإن هذه النتائج املذكورة يف وبشكل
ممارسة  تشري إىل اخنفاض معدل الكفاءة  يف( 4, 3, 2)

, برغم أن ذهنية املصاحبة لفهم النص القرآينالعمليات ال
البنية فة اجلداول تشري إىل أن العمليات الذهنية املرتبطة مبعر 

والعمليات الفرعية املرتبطة هبا  الرتكيبية للنص القرآين
 الذهنية ممارسة من قبل الطالب يف احتلت أقل العمليات

الضبط  حني احتلت العمليات الذهنية املرتبطة بعمليات
املرتبطة  , والعمليات الذهنيةوالتحكم لفهم النص القرآين

, اا متقدمً ترتيبً  بعمليات التنظيم الذايت لفهم النص القرآين
ترى أن العمليات  وهذا خيتلف مع بعض الدراسات ال 

الذهنية املرتبطة مبعرفة البنية الرتكيبية للنص تؤثر بدرجة كبرية 
على درجة ممارسة العمليات الذهنية األخرى املرتبطة 

    ط والتحكم وعمليات التنظيم الذايتبعمليات الضب
(Rigney, 1980; Mokhtari and Reichard, 2000) ،

ولكن تتفق هذه النتيجة بصرف النظر عن درجة ممارسة 
ذه العمليات مع بعض هذه العمليات وعن ترتيب ه

ترى أن الفر  بني هذه العمليات كالفر   الدراسات ال 
بني االسرتاتيجيات املعرفية "معرفة بنية تركيب النص" 

Cognitive Strategies، املعرفية سرتاتيجيات ما وراء وإ
" ط والتحكم وعمليات التنظيم الذايت"عمليات الضب

Metacognitive Strategies، أن األوىل حتدد أناط  يف
 يف حني ,العمليات املعرفية املمارسة أثناء قراءة النص

واملراقبة والتنظيم والتوجيه  الثانية مهارات الوعيتتضمن 
 هلذه العمليات مبا يتالءم مع خصائص املعلومات

ا فالفرد قد  تلا جزءً  من مثداخل النص, و متطلباهتا يف و 

 م النص ولكنه  تلا درجة عالية يفمن البنية الرتكيبية لفه
واملراقبة  من املعرفة بدرجة عالية من الوعي إدارة هذا اجلزء

  .(Flavell, 1971) والتنظيم
لتنمية العمليات الذهنية رابعاا: التصور المقترح 

لفهم النص القرآني لدى طالب الصف المصاحبة 
 اْلول الثانوي: 

يف ضوء نتائج الدراسة السابقة يقدم الباحث  
تصورًا مقرتًحا؛ لكيفية تنمية العمليات الذهنية املصاحبة 

   وذلا من خالل ايطوات اآلتية: ,لفهم النص القرآين
 أهداف التصور:  (١

د تعد األهداف احملددة أهداًفا تكتيكية قصرية األم
واضحة وحمددة وإجرائية و كن قياسها, ومتيل األهداف و 

احملددة إىل وصف ما سوف يفكر فيه الطالب أو يشعر 
ن حتديد األهداف خطوة مهمة يف توضيح , وال شا أبه

بأسلوب منطقي وتفكري  معامل طريق التخطيط والتقومي
ن األهداف تقرتح أنواع ايربات الرتبوية املراد علمي, كما إ

تعلمها, وكذا أنواع الفنيات وأدوات التقومي الصاحلة للتقييم 
 (.27م: 2013)قالدة, 

فاألهداف هي ما يؤم ل اكتسابه بعد أن ينتهي الطالب 
  يف مرحلة معينة أو صف معنيمن دراسته ملنهج معني

التصور احلايل  (, وتتمثل أهداف24 هـ:1424اهلل, )عبد
 يف حتقيق نواتج التعلم اآلتية: 

 يعرف الطالب السبل املختلفة لتذكر القصة القرآنية.  .1

 يعرف معاين الكلمات القرآنية الواردة يف النص. .2

 يلخص املعىن اامجايل للنص القرآين. .3

 يعرف الطرائق املختلفة لفهم النص القرآين. .4

 بدد طرائق تدبر النص القرآين.  .5

 اهلدف من اآلية القرآنية.بدد  .6

 بدد صعوبات فهم النص القرآين.  .7

 يتنبأ باألحكام الشرعية الواردة يف النص القرآين.  .8
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يتخذ القرار باالنتقال إىل العملية التالية لفهم النص  .٩
  .القرآين

 سرتاتيجيات متنوعة ملراقبة الفهم اجليد.يستخدم ا .10

 بدد مصادر التغذية الراجعة لتدعيم فهم النص .11
 القرآين. 

 م مدى حتقق فهم النص القرآين. يقو   .12

 بكم على دقة فهم النص القرآين. .13

يقيم مدى مناسبة األنشطة الذهنية لتحقيق فهم النص  .14
 القرآين. 

 سهولة وصعوبة النص القرآين. بدد .15

 لدقة فهم النص القرآين. الطالب السبب الرئيس  يعزو .16

 املعرفة السابقة عن النص القرآين.  ينشط .17

 العون لتحسني فهم النص القرآين. يطلب .18

 سرتاتيجية فهم النص القرآين. ا أو يستأنف يغري .1٩

 لفهم النص القرآين.  يثابر .20

 محتوى التصور المقترح:  (٢

تعين كلمة احملتوى املادة التعليمية بشكل عام بكل ما     
وال  يتم اختيارها هبدف  ,تتضمنه من معلومات ومهارات

, أو هو جمموعة لطالبحتقيق األهداف املنشودة عند ا
؛ لتحقيق دم من خالل املقررات الدراسيةتقايربات ال  

 من خالل ما يكتسبه من املعلومات التنمية الشاملة للطالب
 هـ:1434واملفاهيم واملهارات واالجتاهات )طالفحة, 

150.) 
لطالب  التفسري وى منهج يف حمت توجدوجيب أن     

الصف األول الثانوي جمموعة من الشروط أو املواصفات 
 : على النحو اآليتواملعايري؛ الستثارة هذه العمليات 

  ضرورة الرتكيز على اللبنات األساسية الال مة لفهم
عن طريق معجم القرآنية النص القرآين, وتعريف املفردات 

وتكليف الطالب  ,قرآين صغري يوضع يف هناية املنهج
 بالبحث عن املفردات الغامضة حىت ترسخ يف أذهاهنم.

 ي بعد االنتهاء من شرح بعض تقدمي ملخص بنائ
القرآنية, ومتثيل هذا امللخص يف صورة خمططات  النصوص

 أو خرائط أو منظمات رسومية.

  تدريب الطالب على التخطيط املعريف عند تالوة
 القرآن الكرمي ودراسة التفسري.

 لنص اعرض يف أثناء مني مهارات التأمل واملراقبة تض
 على الطالب, وتدريبهم على ذلا. القرآين

 ؛يف منهج التفسري تضمني عمليات الضبط الذايت 
األنشطة العقلية ال  تستثري هذه  جمموعة من وذلا بتوفري
 العمليات.

  هبدف  ؛بعض األدوات العلميةلالتفسري تضمني منهج
تدريب الطالب على كيفية التنظيم الذايت, وتعديل مسار 

   تفكريهم إذا تطلب األمر ذلا.  
املقرر يف احملتوى  التفسري فيتمثلأما عن حمتوى منهج     

على طالب الصف األول الثانوي, الفصل الدراسي األول 
هـ, مع ضرورة دمج العمليات الذهنية 1436من عام 

ين يف املنهج القائم, ومراعاة املصاحبة لفهم النص القرآ
 املواصفات واملعايري املقرتحة؛ الستثارة هذه العمليات.

 ستراتيجيات التدريس: ا (3

سرتاتيجيات التفكري؛ لتنمية  كن توظيف العديد من ا    
ومنها على  ,العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين

 سبيل املثال: 
 Activatingستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة أوًلا: ا

Prior Knowledge Strategy:  
هنا تساعد ما وراء املعرفة, إذ إسرتاتيجيات وهي من ا    

الطالب على أن يصبحوا مستقلني يف تنشيط معرفتهم 
 السابقة من خالل تعرفهم املعاين اجلديدة وتعلمها جيًدا.

مراحل رئيسة إىل ثالر  Kelvynويشري كليفن     
 :م2005سرتاتيجية تنشيط املعرفة السابقة وهي )إبراهيم, ال

127-128) : 
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، وتتضمن العديد من قبل التعلم :المرحلة اْلولى
 اإلجراءات هي: 

 .يلقي الطالب نظرة سريعة على احملتوى الدراسي 

 .ينظر إىل الغالف والصور وعنوان الفصل والنص 

  السابقة.يناقش ما يعرفه عن العناصر 

  يربط ايربات واملالحظات الشخصية واملصادر
 املختلفة باملعرفة اجلديدة ال  سيتم تعلمها.

 .يبحث عن املفاهيم واملعاين املألوفة 

  يفحص الطر  ال  ينتظم ويرتكب منها موضوع
 الدراسة.

 ي: المرحلة الثانية: وتتضمن ما يأت
 ن يسرتجع الطالب أفكاره حول: مىت وكيف وأين  ك

 .اسرتجاع معرفته السابقة؟

 كن تطبيق املعرفة السابقة يف املواقف أو ف  بدد كي
من أجل تأكيد تعلم  ؟؛ وذلااملعلومات اجلديدة

 املعلومات اجلديدة واملفاهيم املختلفة.

 ي: وتتضمن ما يأت ،المرحلة الثالثة: بعد التعلم
  يقوم الطالب بتقييم مدى فاعلية استخدام معرفته

يف عمل روابط بني ما يعرفه وما باول  السابقة
 تعلمه.

 .يؤكد فهمه ملوضوع الدراسة 

 تعزيز ما تعلمه. 

  كتابة ملخص حتريري حول ما يتضمنه املوضوع من
 معلومات.

  رسم بعض األشكال التوضيحية ال  تؤكد فهمه
 ملوضوع الدراسة.

 .عرض ما تعلمه من خالل املوضوع عرًضا شفهًيا 

وتتضمن العديد من  ،يات مراقبة الفهمستراتيجثانياا: ا  
 ستراتيجيات الفرعية منها: اًل

 سرتاتيجية نشاط التفكري القرائي املباشر اDRTA. 

 سرتاتيجية أعرف, أريد أن أعرف, تعلمت اKWL. 

 عالقة السؤال باجلواب  اسرتاتيجيةQAR. 

 إعادة العرض أو القراءة  اسرتاتيجيةReqest. 

 التفكري بصوت مرتفع  اسرتاتيجيةThinking Aloud 

Strategy. 

التأمل ما وراء المعرفي استراتيجية ثالثاا: 
Metacognitive Reflection : 

ء سرتاتيجية عقب االنتهاء من أداوتوظف هذه اال 
سرتاتيجية القيام نشاط تفكريي ما, وتتطلب هذه اال

 هـ:142٩, ) يتون بالعديد من املهام واألفعال وهي
207-208)     

  التأملReflectر فيم فعلت حىت وصلت : وفيها تفك
 و املشكلة.حلل النشاط أ

  ااخبارTelling وفيها خترب الزميل كيف توصلت :
 .؟إىل احلل

  املشاركةSharing مع األفكار تبادل : وفيها يتم
حول تلا األصدقاء والزمالء يف الصف أو العمل 

 كل إجراء منها.ااجراءات أو املسوغات اياصة ب

  االعتبار أو إعادة النظرConsidering وفيها يتم :
إعادة النظر يف التفكري بناء على تبادل األفكار مع 

القيام بإجراء  ء, ويف هذا ااجراء  كن للطالبالزمال
 و التغيري والتبديل.ااضافة أو احلذف أ

اْلنشطة التعليمية واإلثرائية في التصور  (٤
 المقترح: 

جمموعة من األداءات العقلية واحلركية ال  يقوم هبا هي     
أو خارجه؛ بغية  طالب الصف األول الثانوي داخل الصف

هداف وصواًل لتحقيق األ التفسري منهج تعلمهم حمتوى 
 املرجوة. 

املتضمنة يف التصور املقرتح ما وتتضمن األنشطة 
أنشطة إعداد , و : أنشطة االستكشاف واالستقصاءيأيت

أنشطة العمليات , و أنشطة املراقبة الذاتية والتأمل, و التقارير
الكتابة , و أنشطة التساال الذايت, و الذهنية املصاحبة للفهم
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ااجابة عن األسئلة الشفهية , و النشطة والتأملية والنقدية
أنشطة , و أنشطة تقييم الذات أكاد ًيا, و وعرض امللخصات

 ة والفروض والتوقعات. توليد األفكار واألسئل
 التقويم:  (٥

)أي سلسلة من ايطوات التقومي هو عملية منظومية     
يتوىل القائمون  ,املنظمة ال  تؤثر كل منها على األخرى(

عليها مجع البيانات أو معلومات كمية وكيفية وتصنيفها 
, ويتم ذلا عن طريق توظيف وحتليلها يف جمال معني

جمموعة من األساليب واألدوات ال  يقوم هبا اختصاصيون 
يف يراقبون جودة ما يقومون به من أعمال, ويتمثل التقومي 

بطاقات , و االختبارات املعرفية :فيما يأيت التصور املقرتح
العروض , و التفكري بصوت مرتفع, و التأمل ومراقبة الذات

إعداد ايرائط الذهنية , و التأملية والنقديةالكتابة , و الشفهية
 تلخيص املوضوع ., و واملخططات الرسومية

  خامساا: توصيات الدراسة:

نتائج الدراسة السابقة يقدم الباحث جمموعة  بناء على    
من التوصيات ال  جيب أخذها بعني االعتبار عند تدريس 

على  , وهيالصف األول الثانوي التفسري لطالبمنهج 
 : النحو اآليت

  ضرورة تضمني العمليات الذهنية املصاحبة لفهم
النص القرآين يف منهج التفسري لطالب الصف األول 

 الثانوي.

  تزويد املنهج بأدوات قياس حديثة تكشف عن
 العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.

 عرض النصوص القرآنية على توضيح  دالرتكيز عن
 بية للنص القرآين.البنية الرتكي

  اافادة من قائمة الدراسة احلالية يف تضمينها بدليل
 املعلم.

  اافادة من االختبار املعد يف الدراسة احلالية؛ لقياس
 العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.

  ضرورة عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم الشرعية
الذهنية املصاحبة ومشرفيهم لتدريبهم على العمليات 

 لفهم النص القرآين.

 سرتاتيجيات التعلمية احلديثة تدريب املعلمني على اال
 لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة للفهم.

 سادساا: مقترحات الدراسة:

يف ضوء النتائج والتوصيات السابقة للدراسة احلالية يقدم 
الباحث جمموعة من االقرتاحات البحثية ال   كن 

  : على النحو اآليتإجرااها يف امليدان 
  القرآين لدى العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص

راحل التعليم العام  باململكة معلمي الرتبية ااسالمية يف م
 السعودية.العربية 

  مبراحل التعليم العام يف ضوء  التفسري تقومي منهج
 العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.

  تقومي العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين
 ة.يدراسة تتبع :لدى الطالب باملراحل التعليمية املختلفة

 تنمية العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين 
 م.اللطالب مبدارس التعليم الع

 سرتاتيجية تنشيط املعرفة فاعلية برنامج قائم على ا
السابقة لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص 

 القرآين باملراحل املختلفة.

 راقبة الذاتية لتنمية املسرتاتيجيات فاعلية بعض ا
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل 

 التعليمية.

 سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا لتنمية فاعلية بعض ا
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل 

 املختلفة.

 سرتاتيجية التفكري ما وراء املعريف لتنمية فاعلية ا
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل 

 .التعليمية املختلفة
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 رتاتيجية التفكري بصوت مرتفع لتنمية سفاعلية ا
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل 

 املختلفة.

 سرتاتيجية التفسريات الذاتية لتنمية العمليات فاعلية ا
 الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل التعليمية.

 المراجع:

 القرآن الكرمي.
التفكير من منظور تربوي: تعريفه طبيعته  .(م2005إبراهيم, جمدي عزيز )

 عامل الكتب. القاهرة, ،مهاراته تنميته وأنماطه
ى الفهم القرائي امليتامعريف ومكوناته لد. م(2008) التيجاينابن الطاهر, 

 ،مجلة دراسات بالجزائر .تالميذ مستوى ايامسة والسادسة ابتدائي
8 ,71 – 100. 

أبو رياش, حسني حممد, وشريف, سليم حممد, والصايف, عبد احلكيم 
ستراتيجيات التعلم والتعليم: النظرية أصول ا .(م2014)

 دار الثقافة للنشر والتو يع.  األردن, –, عمان 2ط ،والتطبيق
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في  .هـ(1427العامة للمناهج )اادارة 

 و ارة الرتبية والتعليم, إدارة التطوير الرتبوي. ,الرياض ،التعليم العام
 .(م2004) إدريس, عبد الفتاح عيسى, واهلواري, مجال فرغل إساعيل

الوعي مبا وراء املعرفة يف عالقته بالفهم القرائي لدى تالميذ الصف 
 35, (123)1 مجلة كلية التربية جامعة اْلزهر،الثاين ااعدادي. 

– 78. 
أنوار التنزيل وأسرار  .م(2011البيضاوي, عبد اهلل بن عمر الشريا ي )

اهليئة العامة  القاهرة,, 1ج ،التأويل المعروف بتفسير البيضاوي
 .لقصور الثقافة

سرتاتيجية فاعلية استخدام ا .(م2008احلارثي, مسفر عايض سعيد )
التدريس التباديل يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف القراءة لدى 

كلية الرتبية, غير منشورة،  رسالة ماجستيراملرحلة الثانوية. طالب 
 مكة املكرمة. ,جامعة أم القرى

حتقيق شعيب األرنااوط,  ،اإلمام أحمدمسند  .م(2001حنبل, أمحد )
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتو يع ,بريوت

برنامج قائم على نظرية  فاعلية .(م2007) خليفة, وليد السيد أمحد
الذكاءات املتعددة يف حتسني الفهم القرائي املعريف وما وراء املعرفة لدى 

المؤتمر  .تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم
توجيه بحوث )العلمي اْلول لكلية التربية بالقاهرة جامعة اْلزهر 

 .  221 – 163 ،3 الجامعات اإلسالمية لخدمة قضايا اْلمة(،

أساسيات البحوث الكمية والنوعية في  .(م2010ايياط, ماجد حممد )
دار الراية للطباعة والنشر  ,األردن –عمان  ،العلوم اًلجتماعية

 والتو يع.
: أساسيات في علم النفس التربوي .(م2004درو ة, أفنان نظري )

ستراتيجيات اإلدراك ومنشطاتها كأساس لتصميم التعليم: ا
دار الشرو  للنشر  ,األردن -عمان ،وبحوث وتطبيقاتدراسات 
 والتو يع.  

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  .الزخمشري, حممود بن عمر )د.ت(
 .دار إحياء الرتار العريب ,بريوت, 1ج ،اْلقاويل في وجوه التنزيل

ية قتنمية مهارات التفكير: رؤية إشرا .(هـ142٩ن حسني ) يتون, حس
 الدار الصولتية للرتبية. ,الرياض الذات،في تطوير 

مهارات فهم النص القرآين وعالقتها  م(.2007)  سعد, أمحد الضوي
ببعض مهارات التفكري لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية جامعة 

مجلة جامعة اْلزهر للبحوث التربوية والنفسية طيبة باملدينة املنورة. 
  .84 – 51، (131)4واًلجتماعية، 

سرتاتيجية التدريس التباديل يف فاعلية ا .(هـ1431السمريي, عمر عبداهلل )
 تنمية مهارات فهم النص القرآين لدى طالب الصف األول املتوسط.

املدينة  ,كلية الرتبية, جامعة طيبة  رسالة ماجستير غير منشورة،
 املنورة.

المعرفية صعوبات الفهم القرائي  .م(200٩الصاوي, إساعيل إساعيل )
 ,القاهرة ،والميتا معرفية: مفاهيم نظرية وتشخيص وبرنامج مقترح

 .دار الفكر العريب
المناهج: تخطيطها وتطويرها  .(هـ1434) طالفحة, حامد عبد اهلل

 دار الرضوان للطباعة والنشر والتو يع. ,األردن –عمان  ،وتنفيذها
سيكولوجية فهم النصوص  .م(2013طلبة, إيهاب جودة أمحد )

 .دار السحاب للنشر والتو يع ,القاهرة ،المقروءة
المهارات  .(م2013) عاشور, راتب قاسم, ومقدادي, حممد فخري

الطبعة الثالثة,  ،ستراتيجياتهاائية والكتابية: طرائق تدريسها واالقر 
 دار املسرية للطباعة والنشر.   ,األردن -عمان

ستراتيجيات فهم المقروء: أسسها ا .م(2010)عبد الباري, ماهر شعبان 
دار املسرية للنشر والتو يع  ,األردن ،النظرية وتطبيقاتها العملية

 .والطباعة
اْلهداف السلوكية في التربية  .(هـ1424عبد اهلل, عبد الرمحن صاحل )

 دار الفكر العريب. ,القاهرة .اإلسالمية
والتعلم في سياق ثقافة ستراتيجيات التعليم ا .(م2011عبيد, وليم )

دار  ,األردن -, عمان2ط ،الجودة: أطر مفاهيمية ونماذج تطبيقية
 املسرية للطباعة والنشر.  

 ،تفسير القرآن الكريم: سورة البقرة .هـ(1423العثيمني, حممد صاحل )
 .دار ابن اجلو ي للنشر والتو يع ,الدمام, 2ج

http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30147
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30147
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=809137
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=809137
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=809137
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=809137
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القراءة: طبيعة عملياته الفهم عن  .م(1٩٩٩عصر, حسين عبد الباري )
 .مركز ااسكندرية للكتاب ,ااسكندرية ،وتذليل مصاعبه

ستراتيجيات التفكير: مهاراته وا .(م2003عصر, حسين عبد الباري )
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Abstract: The study aimed to diagnose mental processes associated with the understanding of the Quranic text for secondary 

school students and treated with these students ; To achieve the former goal , the researcher prepared a list associated with 

mental processes associated with skills to understand the Quranic text of the first year. I have been building  a test to measure 

these processes are twenty questions which was applied to sample of students numbered (112) students , have the results of 

the study showed the weakness of the practice first grade secondary students to mental processes associated with the 

understanding of the Quranic text . The results showed the weakness of the practice of first-grade students of secondary 

operations associated with the mental understanding of the Quranic text, reaching the level enables students to these 

operations as a whole of (52.65%) rate , A level too low compared to the level of being able to set in the present study , a 

ratio of (80%), also revealed the results of the study on the weak students practice operations Sub operations associated with  

the Quranic text , was the knowledge of the structure composition Quranic text below sub-processes by an estimated 

(47.32%) process , while self-regulated learning processes came to metacognitive reading comprehension  the Quranic text in 

the second level by (54 %), the highest of operations is the setting and control process , which accounted for (55%) , 

however, that all processes subsidiary , did not amount to being able , as varied order of operations mental Sub associated 

with metacognitive reading comprehension Quranic text , Ranking the process of judging the accuracy understand the 

Quranic text first arrangement between these processes an average of (1.33) and a standard deviation of (0.80), while 

knowledge of the different ways to understand the text in the final rankings with an average process amounted to (0.75) and a 

standard deviation of (0.87) came , then the researcher built imagine a proposal for the development of these processes , and 

the study recommended some of the recommendations , including: the need to include mental processes associated with 

metacognitive reading comprehension of the Quranic text in the curriculum of the explanation for the students of the first 

grade secondary , and provide curriculum modern tools to measure reveals these processes, and the training of teachers on 

learning strategies for modern development of a cognitive reading comprehension  associated with the Quranic text. 

 

The Key Words: Mental processes associated with the understanding of the Quranic text, Diagnosis & Remediation, 

secondary school students.   
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اتساق المواصفات التربوية والفنية لكتاب الرياضيات للصف الثالث االبتدائي بالمملكة العربية السعودية ونظيره في 

 1 ة ماجروهللسلس
 

 4العمراني محمد هيا   3الرويس محمد عبدالعزيز   2الراجح محمد نوال          
 6الشعالنحمد سهام   5الشايعسليمان فهد          

 هـ1437/ 1/ 13وقبل  -هـ 5/11/1436 قدم للنشر
 

مستوى اتساق كتاب الرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة العربية الكشف عن  هدفت الدراسة إىل   :المستخلص
هلذا الغرض أداة حتليل حمتوى   تمم  . وص  األمريكية ماجروهل لةيف سلس األصلية سلسلةمن ال السعودية مع الكتاب املناظر له

األدب الرتبوي دراسات وحبوث من ل و يفية وكمية، تتضمن مواصفات ومؤشرات وشواهد مستخلصة من كتب سلسلة ماجروهك
 ريبهم هلذا الغرض(د)مت ت أربعة أفراد يضم قيفر  مت حتليل الكتاب من قبلالعالقة. وبعد التأكد من صدق وثبات األداة،  ذات

مواصفات الرتبوية، يف حني كان لبأن مستوى االتساق كان بدرجة متوسطة ل باستخدام تلك األداة. وأظهرت نتائج الدراسة
وبالذات لبعض  وقدمت الدراسة توصيات لرفع مستوى االتساق يف كتاب الرياضيات بدرجة مرتفعة للمواصفات الفنية.

 ، واملواطن اليت تتطلب التحسني.املواصفات الرتبوية
 

 االبتدائي، سلسلةفات الرتبوية، املواصفات الفنية، كتاب الرياضيات للصف الثالث اتساق كتاب، املواص الكلمات المفتاحية:
 ماجروهل.

                                                            

 نفذها مركز التميز هذا البحث جزء من "الدراسة التقوميية ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية"، واليت 1
 ياضيات، جبامعة امللك سعود بتمويل من وزارة التعليم يف اململكة العربية السعوديةالبحثي يف تطوير تعليم العلوم والر 

 ستاذ املشارك يف تعليم الرياضيات جبامعة األمرية نورةاأل 2
 ستاذ املشارك لتعليم الرياضيات جبامعة امللك سعوداأل 3
 اهليئة الوطنية لتقومي التعليم العام 4
 امللك سعود أستاذ الرتبية العلمية جبامعة 5
 وزارة التعليم 6
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 مقدمة

 إن التطور املتسارع لتقنية املعلومات واالتصال، وما    
مثل االقتصاد املعريف،  ،ةيدصاحبها من ظهور مفاهيم عد

والشفافية الثقافية، ورأس املال الفكري، والعمل عرب احلدود، 
غريها، والتغري املفاهيمي حول الكيفية اليت يتعلم هبا الفرد؛ و 

من الدول املتقدمة على إعادة النظر يف أنظمتها  ا  حفز عدد
التعليمية ورسم خطط ومشاريع هادفة إلصالح عمليات 

 .التعليم والتعلم فيها
ويف ظل خطط التنمية الوطنية املنسجمة مع التطورات     

هبدف تطوير  املناهج احلاجة لتطوير برزت والتقنية العلمية
من الدول يف وذلك ملواجهة املنافسة القوية مع غريها التعليم 

ولتكون قادرة على متابعة التغريات  ،اجملال العلمي والتقين
كساب املتعلمني مهارات جديدة إو املتسارعة للمعلومات 

 .يف التفكري والبحث واالكتشاف
 ى تطوير املناهج باململكةومن هنا ارتأى القائمون عل    

الرياضيات  مناهجالعربية السعودية ضرورة أن ختضع 
للتطوير، من خالل إجياد منهج متطور للمادة يعكس 
التغريات والتطورات يف عاملنا املعاصر، وكذلك يعكس 

سعت د بناؤه يف اجملتمع السعودي. لذا شخصية املتعلم املرا
من السالسل العاملية يف  تعريب ومواءمة واحدةوزارة التعليم ل

 ماجروهلجمال تعليم الرياضيات والعلوم، وهي سلسلة 
 ". "McGraw-Hillاألمريكية 

ينبثق عنها من كتب  وتعد عملية مراجعة املناهج وما    
 عملية مستمرة هتدف إىل متابعة التطورات املعرفية يف كل

وتدخل عملية  ،من موضوعات املعرفة وطرائق التدريس
أهنا جزء  على املناهج ضمن عملية مراجعتها وتصنفتقييم 

 ،املتعلمون التعلم اليت يتوقع أن ميارسها من تقومي فرص
متثل وكتب  مواد تعليمية ينبثق عنه من وذلك أن املنهج وما

 .(2005 ) الدويري، ملتعلمنياحلدوث التعلم لدى  فرصا  
ية ويؤكد كثري من الرتبويني وصانعي السياسات التعليم    

لى معايري ع استنادا   وتقوميها مراجعة الكتبضرورة على 

 يفوذلك من أجل التأثري وتربوية؛ علمية ومواصفات 
وضمان جودة العملية  ،ممارسات املعلمني أثناء التدريس

اجلهوري  ؛2007الدمهش،  ؛2005)اجلرب،التعليمية 
 (2010واخلروصي،

مراجعة إىل أن إجراءات  (Webb, 1999) ويب شريوي     
تطلب الرتكيز على األنشطة ي هاوتقوميالكتب املدرسية 

والدروس اليت تتسق مع أهداف تعلم احملتوى، وتصميم 
وميثل  معايري حمددة تساعد الطالب على تعلم ذلك احملتوى.

تقومي الكتب اتساق التقومي أغلب الدراسات اليت تتناول 
، بعد ، وخصوصا  يف السنوات األخريةوالربامج الدراسية

وتشري  .(Webb, 1999)تفعيل األنظمة احملاسبية الرتبوية 
حتليل  هو أن االتساقإىل ، (Anderson, 2002)اندرسون 

العالقة بني التقومي واألهداف، وبني األهداف واملواد 
التعليمية وأنشطة التدريس، وبني التقومي واملواد التعليمية 

 وأنشطة التدريس.
  )AAAS(   يكية للتقدم العلميالرابطة األمروقامت     

إصالح نظام التعليم الذي يهدف إلى  – 2061ضمن مشروع 
بكامله من التمهيدي حتى الصف الثاني عشر للوصول 

اتساق ثالثة  بدراسة -إلى ثقافة علمية تشمل كل الطالب
 عشر كتابا  مدرسيا  للرياضيات مع معايري اجمللس الوطين

 National Council of)ملعايري الرياضيات  األمريكي

Teachers of Mathematics, 1989 ضمن دراسة خاصة ،)
، (Kulm, Morris, & Grier, 2000)قام هبا كيلم ورفاقه 

فريقا  مكونا  من األكادمييني واملعلمني، ممن  12بواسطة 
تلّقوا تدريبا  على تقومي الكتب املدرسية وفق أداة حمددة 

 24ت، يندر  حتتها مبقياس رباعي، تتضمن ستة جماال
معيارا . ومت توثيق النتائج بشكل منفرد لكل كتاب، وللكتب 
بشكل متكامل، وفقا  ملدى حتقيقها لألربعة والعشرين 
معيارا . وقد حصلت الكتب الثالثة األكثر حتقيقا  للمعايري 

ضمن اجملاالت الستة  3.00من  2.5على ما مقداره 
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ى للمجلس الوطين املستخلصة من وثائق معايري احملتو 
 ملعلمي الرياضيات.

، 2061يف مشروع  هنفسوبتوظيف املنحى املستخدم     
بتقومي كتب الرياضيات يف  (Shield, 2005)قام شيلد 

مقاطعة "كوينزالند" يف أسرتاليا، للتأكد من مدى اتساق 
الكتب املدرسية يف املقاطعة مع املعايري اجلديدة اليت 

. وقد أجنز عملية 10-1وف اعتمدهتا الوالية، للصف
االتساق من خالل أربع خطوات، متثّلت يف: بناء 
اسرتاتيجية التقومي، التطبيق التجرييب لالسرتاتيجية مث تعديلها 
يف ضوء التجريب، تدريب احملللني )معلمي املرحلة 
املتوسطة( على تطبيق االسرتاتيجية، وأخريا  اخلرو  بالنتائج 

تب املدرسية مع معايري املقاطعة. املتعلقة مبدى اتساق الك
وقد أشار "شيلد" إىل فاعلية تطوير املؤشرات يف تتبع 
االتساق يف الكتب املدرسية، غري أنه يف املقابل حيتا  
تتبعها إىل فهم عميق ملضامينها؛ وهو ما قد يكون مفقودا  

 لدى بعض احملللني.
 & ,Jitendra, Griffin)كما طّبقت جتندرا وآخرون     

Xin, 2010)  أسلوب احلالة الدراسية يف حتديد مدى
االتساق بني معايري الرياضيات والكتب املدرسية وممارسات 

 72املعلمني يف الصف الثالث االبتدائي، يف أربعة صفوف )
طالبا (، مع ربط ذلك بتحصيل الطالب واجتاهاهتم حنو 
الرياضيات. وقد مت تقّصي االتّساق باستخدام حتليل 

ى، واملالحظة الصفية، وأسئلة مفتوحة مصممة وفق احملتو 
حل املشكلة، ومقياس لالجتاه حنو الرياضيات. وقد خلصوا 

وتأثريها على تعلم  إىل وجود تفاعل بني هذه املكونات
ن السعي إىل حتسني حتصيل الطالب ينبغي إالطالب؛ كما 

أن يأخذ يف االعتبار تطوير الكتب املدرسية، جنبا  إىل 
 تطوير املمارسة التدريسية.جنب مع 

أما فيما يتعلق مبحتوى مناهج الرياضيات فقد أجرى     
دراسة   (Kentucky, 2002)القسم التعليمي بوالية كنتاكي

هدفت إىل تقييم جمموعة من برامج الرياضيات املعدة من 

( دار نشر، مشلت الكتب املدرسية وأدلة املعلمني 16قبل )
ضمنها ما قدمته شركة واملواد التعليمية، ومن 

للصفوف من Macmillan McGraw  ماكميالن/ماجروهل
الروضة إىل الصف السادس، باستخدام بطاقة حتليل لتقييم  
كل سلسلة. وأظهرت النتائج فيما يتعلق مبحتوى الكتاب 
املدرسي بأن النص يظهر متثيال  واسعا  للثقافات، وتتوفر 

عداد لالختبارات املراجعات الرتاكمية باإلضافة إىل اإل
املعيارية، وفيما يتعلق بالتقومي فإن الكتب متتاز بتنوع 

ن تنسيق إمي، واستمراريته يف كل فصل، كما أساليب التقو 
 صفحات التدريبات واالختبارات مستمرة على النسق

. وفيما يتعلق بالتنظيم والبنية فإن الفصول نظمت هنفس
التعليم والتعلم،  بشكل منطقي يساعد على االرتقاء بعملييت 

كما تتسم النصوص بسالمة اللغة ووضوحها، إضافة إىل 
اإلشارة للمفردات اجلديدة للدرس ضمن سياق النص 
الرياضي، وتقدمي اإليضاحات البصرية بشكل واضح ومتعلق 
باحملتوى الرياضي، وتعكس اإليضاحات واللغة تنويعا  يف 

وبالنسبة الثقافة مبا يتناسب مع عمر التالميذ وجنسهم، 
لوضوح الطباعة فإن طول اخلطوط والتباعد بني األسطر 
وختطيط الصفحة وعرض اهلوامش ساهم بشكل عام يف 
العرض اجليد، كما يتضمن الكتاب املدرسي مسردا  
باملصطلحات والصيغ الرياضية ودليال  باملوضوعات اليت 
يتناوهلا الكتاب، وقد نظمت املادة التعليمية خالل وحدات 

ثلة يف بنيتها حمتوية على أمثلة ومهام من واقع احلياة،  متما
كما تتسم فنيا  باجلودة مبا يالئم االستعمال اليومي هلا، 
ومتتاز بسهولة االستخدام من قبل التالميذ والوالدين. وفيما 
يتعلق باخلربات فإن الربنامج يركز على ممارسة التلميذ 

يعه على للرياضيات ضمن أنشطة فردية ومجاعية، وتشج
استكشاف املفاهيم الرياضية خالل الدروس املتنوعة، وعلى 
القراءة والكتابة واملناقشة الرياضية، وعنايتها بتنمية مهارات 
التفكري العليا، ويظهر الضعف يف الربنامج مبحدودية الربط 
بني املناهج الدراسية األخرى. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا فقد 



 (م2016مارس  /هـ1437الرياض )مجادى اآلخرة    – 52العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس   

 

32 

ة وزودت بالتعليمات الالزمة لكيفية دجمت التقنية يف األنشط
استخدامها، ومن مميزات الربنامج احتواء الكتب على عنوان 

أن هناك  غريملوقع الويب والتنويع يف أشكال امليديا املضمنة 
تتمثل يف حاجتها إىل االتصال يف استخدامها  عوائق

 نرتنت، وأهنا غري جمانية.باإل
 (Lansing, 2008)ينغ وأجرى معهد املناهج مبدينة النس    

دراسة هدفت إىل تقييم كتب الرياضيات على عينة تكونت 
واليت تراوح تاريخ  متنوعة ( سلسلة لصفوف دراسية20من )

(، ومن ضمنها كتب 2009-2004طباعتها مابني )
اليت قدمتها شركة  (Math Connects)الرتابط الرياضي 

عن قائمة ماكميالن/ ماجروهل، وكانت أداة الدراسة عبارة 
لبنود التقييم. وأظهرت الدراسة نتائج متفاوتة للكتب موضع 
التقييم باإلضافة إىل تفاوت يف تقييم الكتاب الواحد، فقد 
توصلت نتائج الدراسة فيما يتعلق بكتب الرتابط الرياضي 

(Math Connects)  للصفوف من الروضة إىل الصف
أما اخلامس بأن املشكالت اللفظية ظهرت بشكل قوي، 

الضعف فكان يف مالءمة احملتوى ملستوى الصف والربط بني 
املناهج، وتراوح تنظيم الفصول وترتيبها املنطقي بني الضعف 
والقوة، أما بقية احملاور فظهرت بشكل مالئم، وقد علق 
فريق التقييم على هذه الكتب بأن مستها املميزة هي املواد 

س، والتدريب على إعادة التدريعلى التكميلية واليت تشتمل 
 املهارات، وأدوات األنشطة العملية، واملصادر التعليمية.

كما أجرى مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج     
(ABEGS, 2012) دراسة هدفت إىل تقييم كتب الرياضيات 

الصفوف الدراسية، واملطبقة يف  ميعاملواءمة جل والعلوم
ر مناهج اململكة العربية السعودية ضمن مشروع "تطوي

الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام"، ومملكة البحرين، 
قييم مكونة من وكانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة لبنود الت

املتعلقة باملعيار  وأظهرت نتائج الدراسة مخسة معايري رئيسة.
( مل تتم مواءمة 6-1لصفوف )ل األول بأن كتب الرياضيات

األصلية بشكل تام، وأظهرت مع فلسفة الكتب  هانصوص

نتائج املعيار الثاين وجود اختالف كبري يف األنشطة بسبب 
غياب العديد من األقسام املهمة يف الكتب املواءمة، فيما 
ظهرت نتيجة املعيار الثالث مناسبة مواءمة لغة النصوص 
املرتمجة للمستويات التعليمية لطلبة الدول األعضاء يف 

لدول اخلليج بشكل مرضي، أما املعيار مكتب الرتبية العريب 
الرابع  املتعلق مبناسبة مواءمة التعريب يف الكتب املرتمجة 
خلدمة املفاهيم الرياضية والعلمية، فكانت نتائجه مرضية 

مؤشرات هي: )الرسوم التوضيحية، احملتوى،  ةلثالث
ية: تاآل ةضعيفة للمؤشرات الثالث يف حني كانتاألنشطة(، 
لتدريبات ألجل التقومي، املهارات(، فيما أظهرت )التمارين، ا

النتائج املتعلقة باملعيار اخلامس مناسبة مواءمة الكتب 
للخصوصية الثقافية للدول األعضاء يف مكتب الرتبية العريب 

 لدول اخلليج.
 والرياضيات العلوم تطوير يف البحثي التميز وأجرى مركز    

 الرياضيات طويرت مشروع تطبيق تقومي إىل هدفت دراسة
 السعودية، العربية باململكة العام التعليم يف الطبيعية وملوالع

 ومدى الرياضيات كتب منتجات :تقومي طريق عن وذلك
 األصل، السلسلة مع هلا والفنية الرتبوية املواصفات اتساق
 احمللية الدراسية اخلطط مع السلسلة ومالءمة توافق ومدى

 مراحل يف املطلوبة اراتوامله املعايري حتقق حيث من
 مدخالت تطبيقات وجودة العام، التعليم وجماالت
 من الدراسة عينة وتكونت. امليدان يف املشروع وخمرجات
 ،(املعلم وأدلة والتمارين الطالب كتب) املشروع منتجات
 عليها بنيت اليت واملعايري والوثائق الدراسية، واخلطط
 والتتابع، املدى صفوفاتوم احمللية واملعايري األصل السلسلة
 واملعلمني املدارس من عشوائية طبقية عينة واختريت
 للبنني التعليم إدارات من إدارة نعشري من والطالب
 مراحل املشروع  أما. والبنات

  :اآليت النحو على فهي املستهدفة والصفوف
 :الصفوف وتستهدف األوىل احللقة تقومي: األوىل املرحلة -

 .السابعو  والرابع األول
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 .هـ1433-12 إىل هـ1432-4 من: الزمنية الفرتة 
 :الصفوف وتستهدف الثانية احللقة تقومي: الثانية املرحلة-

 .والعاشر واخلامس الثاين
 .هـ 1434-12 إىل هـ1434-1 من: الزمنية الفرتة 

 :الصفوف وتستهدف الثالثة احللقة تقومي: الثالثة املرحلة-
 .عشر والثاين عشر حلاديوا والتاسع والسادس الثالث

 .هـ 1435-12 إىل هـ 1435-1 من: الزمنية الفرتة 
كتاب   اتساق مستوى أن الدراسة نتائج وأظهرت    

 لصفوفا جلميع األصل السلسلة مع املعلم ودليل الطالب
 األسس ملواصفات وذلك متوسطة بدرجة كان املستهدفة

 بدرجة كان حني يف الكتاب، ومكونات والنظرية الرتبوية
 الثاين الصف كتاب باستثناء الفنية للمواصفات مرتفعة

 أن النتائج بينت كما متوسطة، بدرجة حتققفإنه  االبتدائي
 تحتقق الكتب حمتوى يف والعرض التناول أسلوب مالئمة
 والرابع األول :لصفوفا كتب عدا ما متوسطة، بدرجة

 .مرتفعة بدرجة حتققت قدف متوسط واألول االبتدائي،
مما سبق يظهر أن االتساق قد ال يعين بالضرورة التطابق و 

بني بعدين )مثل املنهج املقصود واملكتوب على سبيل 
ميكن النظر إىل ثال(. وكتطبيق على هذه الدراسة، امل

االتساق من خالل مدى االلتزام بتطبيق املواصفات الرتبوية 
     والفنية كما ظهرت يف سلسلة ماجروهل.

 :الدراسة مشكلة
يف اململكة العربية إميانا  باألمهية اليت حيظى هبا التعليم     

الطبيعية  جاء مشروع تطوير الرياضيات والعلومالسعودية؛ 
الذي يعد من املشاريع الوطنية الرتبوية  يف التعليم العام

ومتثل املشروع يف إعداد مناهج الرياضيات من  ة،الرائد
تميزة يف هذه املناهج خالل هتيئة ومواءمة سلسلة عاملية م
 إذ ،(McGraw-Hill)وهي سلسلة ماجروهل األمريكية 

البحوث قا  ملا تعكسه النتائج املستخلصة من صممت وف
 ووفقا  لوثيقة املعايري واملستويات الرتبوية يف تعليم الرياضيات،

(Principles and Standards 2000)  الصادرة عن اجمللس

وقد مت  .(NCTM)اضيات الوطين األمريكي ملعلمي الري
البدء يف تنفيذ املشروع تتابعيا  على الصفوف الدراسية من 

هـ، وحىت العام الدراسي 1432-1431العام الدراسي 
ا م  ولـ هـ(.1431)وزارة الرتبية والتعليم،  هـ1434 -1433

فإنه من األمهية  وع الكتب الدراسيةخمرجات املشر  كان من
ن توفر اجلودة املطلوبة، لضماا هل حتليل مقارنإجراء 

 إذ والتحقق من إسهامها يف حتقيق األهداف املتوقعة منها،
ومن األبعاد املهمة لذلك حتديد هنا أداة لتنفيذ املنهج، إ

الكتب مع املصادر األصلية  (Alignment) مستوى اتساق
اليت متت ترمجتها ومواءمتها، والتزامها باملواصفات الفنية 

 . ت عليها السلسلةوالرتبوية اليت بني
تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال  من ثمو 

ما مستوى اتساق كتاب الطالب للرياضيات  ي:تاآلالرئيس 
مع العربية السعودية للصف الثالث االبتدائي يف اململكة 

املواصفات الرتبوية والفنية كما تظهر يف منتجات سلسلة 
 ؟ماجروهل

 ي:تأي يتفرع من هذا السؤال ما
ما مستوى حتقق املواصفات الرتبوية يف كتاب الطالب  .1

للرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة العربية 
 السعودية؟

ما مستوى حتقق املواصفات الفنية يف كتاب الطالب  .2
للرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة العربية 

 السعودية؟

 :أهداف الدراسة

حتديد مستوى اتساق كتاب إىل دراسة هدفت هذه ال    
الطالب للرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة 

املواصفات الفنية  و العربية السعودية مع املواصفات الرتبوية 
  .ماجروهل األصلية لسلسلة سلسلةالكما تظهر يف 
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   أهمية الدراسة:

 تأيت أمهية هذه الدراسة من كون تقومي كتب الرياضيات    
املدرسية ميثل متطلبا  متجددا ، كخطوة أوىل ملواكبة 

 .التحديثات والتطورات العاملية، يف جمال مناهج الرياضيات
الرياضيات  اك ندرة يف دراسة االتساق يف كتبهن- 

  املدرسية، وذلك مما يزيد من أمهية هذه الدراسة.
تقدمي مقرتحات لتجويد كتاب الطالب للرياضيات من  -

األصلية  سلسلةالنته وحتليله يف ضوء مواصفات خالل مقار 
 لسلسلة ماجروهل.

 حدود الدراسة:

الثالث  : كتاب الطالب للصفالحدود الموضوعية
، يف اململكة العربية السعودية، )الطبعة املطبقة عام االبتدائي
على  -أيضا   –كما تقتصر   ،هـ(1435-ه1434

الثالث  " من املواد التعليمية، للصفماجروهلمنتجات "
لصف الثالث ألنه هناية وقد مت اختيار ا م(2009)طبعة 

 .وىل يف التعليم باململكة العربية السعوديةاحللقة األ
هـ واليت 1435 -1434العام الدراسي  الحدود الزمانية: 

 .ب الطالب فيهامت تطبيق كتا

 ت الدراسة:امصطلح

أن  (Wraga, 1999)يرى راجا : Alignment االتساق
ق يعين "التوافق بني املنهج احمللي مع مصدر االتسا

خارجي." وإذا ما تعلق األمر برتمجة كتب من لغة إىل لغة 
وثقافة أخرى أصبح التوافق واالتساق من أهم عناصر جناح 

 املشروع.
مدى االلتزام بتطبيق ا يف هذه الدراسة: بأنه ويعرف إجرائي  

صف الثالث لالطالب لاملواصفات الرتبوية والفنية يف كتاب 
صل يف سلسلة الكتاب األ االبتدائي كما ظهرت يف

 .ماجروهل

: Educational Specificationsالمواصفات التربوية 
هي جمموعة الشروط العلمية اليت حتدد ما جيب أن يكون و 

 ميعالناحية الرتبوية التعليمية جلعليه املنتج التعليمي من 
نائها اعتمادا  على واليت قام فريق البحث ببعناصر احملتوى، 

مواصفات كتاب الرياضيات اليت اعتمدهتا ماجروهل، 
وتظهر على شكل قائمة يتم يف ضوئها حتليل حمتوى كتاب 
الرياضيات للصف الثالث االبتدائي باململكة العربية 

 السعودية.
وهي  :Technical Specificationsالمواصفات الفنية 

جيب أن يكون عليه الشروط العلمية اليت حتدد ما جمموعة 
املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية، وتتمثل يف 

 ل  را  الفين للمنتج التعليمي، لكالتصميم الظاهري واإلخ
واليت قام فريق البحث ببنائها اعتمادا  مكونات الكتاب، 

على مواصفات كتاب الرياضيات اليت اعتمدهتا ماجروهل، 
ضوئها حتليل حمتوى كتاب وتظهر على شكل قائمة يتم يف 

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي باململكة العربية 
 .السعودية

 مجتمع وعينة الدراسة:
 ية جمتمع وعينة الدراسة:تمثل املنتجات التعليمية اآل

)ماجروهل(، للصف  يةاألصل سلسلةب الطالب الكتا .1
 م.2009طبعة الثالث، 

هـ للصف الثالث 1434طبعة  لطالب،كتاب ا .2
 البتدائي يف اململكة العربية السعودية.ا

ولكون الدراسة هي جزء من الدراسة التقوميية ملشروع     
تطوير العلوم الطبيعية والرياضيات يف اململكة العربية 

وفقا  للجدول الزمين ملراحل الدراسة فإن لكل و السعودية 
مرحلة تقوميية عينة من كتب الصفوف الدراسية تبعا  

ين لتطبيقها، وقد تضمنت املرحلة الثالثة للتسلسل الزم
 للمشروع يف عينتها كتاب الصف الثالث االبتدائي
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 منهجية الدراسة:

يف ضــــوء طبيعــــة البيانــــات واملعلومــــات الــــيت تســــعى هــــذه     
الدراسة للحصول عليها؛ اعتمدت املـنهج الوصـفي التحليلـي 

( الـــذي Content Analysisوفـــق أســـلوب حتليـــل احملتـــوى )
 ( بأنــهHsieh and Shannon, 2005ه هيســة وشــانون )فــعر  

طريقــة علميــة تســتخدم جمموعــة مــن اإلجــراءات املنظمــة وفــق 
 ،أسس منهجية للكشف عـن اجتاهـات الظـاهرة املـراد حتليلهـا

 ,Georgeوأضــــاف جــــور  ) .والوقــــوف علــــى خصائصــــها

( أن هذا األسلوب يساعد يف التوصل إىل استدالالت 2009
تســـــاهم يف تطـــــوير أو تعـــــديل الظـــــاهرة  واســـــتنتاجات علميـــــة
 املدروسة وحتسينها.

( أن أســلوب حتليــل احملتــوى Devi, 2009وذكــر ديفــي )    
وهــــو أســــلوب  ،يأخــــذ اجتــــاهني مرتابطــــني مهــــا: حتليــــل كمــــي

إحصـــائي يهـــتم بوجـــود الظـــاهرة مـــن حيـــث تكرارهـــا أو عـــدد 
وهو أسلوب وصـفي يهـتم ، التحليل الكيفي، و مرات ظهورها

جــــود الظــــاهرة ونوعهــــا باإلضــــافة إىل دراســــة عــــدم بكيفيــــة و 
 وجودها.  

 :  أداة الدراسة 
ن األداة املستخدمة هي إحدى األدوات اليت طورهتا إ    

الدراسة التقوميية ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية 
ه الثالثة )مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم تيف مرحل

 توضيح خطوات بناء أيتوفيما ي ،(1435والرياضيات، 
 األداة:
 تحديد مصادر المواصفات: أواًل:

األصل  سلسلةت الرتبوية والفنية للامت بناء األداة للمواصف
 ية:تدائي باالعتماد على املصادر اآلللصف الثالث االبت

ما ن ّص عليه بشكل واضح وصريح يف مقدمات كتاب  -
 سلسلةالت الطالب ودليل املعلم واألنشطة يف منتجا

 .األصل
الفحص املتعمق للوحدات والفصول وعناصر الدروس  -

للسلسلة األصل للوقوف على املواصفات من خالل 
 جتسيدها يف املنتج التعليمي.

الدراسات الصادرة من دار النشر ماجروهل واملتعلقة  -
مبادة الرياضيات للمساعدة يف مالحظة املواصفات 

 Apthorp): وتسهيل استخراجها وصياغتها ومنها
Bodrova, Dean, & Florian, 2001; NCTM, 2006; 
Clements, 2007; GlencoeMcGraw-Hill, 2010; 

Glencoe Mathematics, 2011) معايري بعض املنظمات . و
( ProQuest Report, 2011(،  و)NCTM, 2000مثل: )
 عتمد بناء مناهج ماجروهل عليها.واليت ا  

اليت متت لسلسلة ماجروهل  املواصفات الرتبوية والفنية -
ترمجتها ومواءمتها من قبل شركة العبيكان للتعليم 

(2013.) 
مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية اليت اعتمدهتا  -

اليت متت ترمجتها ومواءمتها من قبل سلسلة ماجروهل و 
 (.2013شركة العبيكان للتعليم )

فاق مت االت ثانياً: محددات المواصفات التربوية والفنية:
 :أيتومتثلت فيما ي ،على جمموعة من احملددات

 سلسلةالتظهر املواصفات يف حمتوى كتب  إذالتكرار:  -
 بصفة مستمرة. األصل

قا  مهما ست  هذه املواصفات منطا  حمددا  م الثبات: تتخذ -
 اختلفت موضوعات الدروس.

العمومية: ال تتصل مبوضوع معريف معني فيكون  -
ق على مجيع املوضوعات ظهورها مرتبطا  به بل تصد

 املتضمنة يف كتب الرياضيات.
للتحقق من  ثالثاً: الصدق والثبات للمواصفات:

نية مت اخلصائص السيكومرتية لقوائم املواصفات الرتبوية والف
 :أيتحساب الصدق والثبات كما ي
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للتحقق من صدق القائمة مت عرضها  :Validityالصدق  -
ختصاص يف اجلامعات على عدد من احملكمني من ذوي اال

السعودية، ومت قبول املفردات اليت حصلت على نسبة اتفاق 
٪ فما فوق(، ومت إجراء التعديالت اليت اتفق احملكمون 80)

على تعديلها، وعدلت صياغة بعض املفردات، وحذف 
 وأعدم وضوحها لبعضها لكوهنا ال تنتمي إىل احملاور أو 

 تكرارها.ل
ب ثبات البناء للقائمة مت حلسا Reliabilityالثبات  -

استخدام معامل االتفاق بني احملللني، ومت حساب الثبات 
باستخدام معامل االتفاق بني احملللني باستخدام معادلة 

(، وقد بلغ معامل الثبات للمواصفات Holstiهولسيت )
( يف حني بلغ معامل الثبات للمواصفات 0.95الرتبوية )
ت االتفاق مرتفعة معامال ( مما يشري إىل أن0.96الفنية )

(، وأورد 0.96-0.95بني ) تراوحت ما إذهلذه القائمة، 
( أن معامل الثبات يعد مرتفعا  إذا بلغ 2004أبو هاشم )

 ( فأكثر من وجهة نظر علماء الرتبية.0.80)
بعد التأكد من صدق وثبات  رابعاً: إعداد بطاقة التحليل:

ب الطالب مت تبويبها قائمة املواصفات الرتبوية والفنية لكتا
يف بطاقة لتحليل كتاب الطالب، للصف الثالث وتتخذ 

الرباعي من   Likert Scaleهذه البطاقة أسلوب ليكرت
( 1( متوسط، )2( مرتفع، )3حيث مستوى التحقق )

( منخفض جدا ، وتتكون البطاقة من حمورين 0منخفض، )
اجلدول مها: املواصفات الرتبوية، واملواصفات الفنية، ويبني 

والشواهد اليت تندر  ( هذه املواصفات وعدد املؤشرات 1)
 :وذلك على النحو اآليتحتتها 

 (1الجدول )
 المواصفات التربوية والفنية لكتاب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

 شواهد مؤشرات المواصفات التربوية م شواهد مؤشرات المواصفات التربوية م
 29 9 يدعم احملتوى معايري العمليات الرياضية. 6 11 3 حملتوى دعما  لتعلم مجيع الطالب.يقدم ا 1

يزود احملتوى الطالب مبهمات ومهارات  7 13 4 يتسم احملتوى بالشمول والعمق والتوازن. 2
 للمذاكرة والتنظيم الذايت.

4 11 

 8 11 3 يتسم احملتوى بالرتابط املنطقي والتكامل. 3
وات وأساليب تقومي متنوعة يستخدم أد

 23 6 ومستمرة للتقومي واملعاجلة.

 3 2 يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات. 9 13 5 .يشجع احملتوى التعلم املتعدد املداخل 4
 10 2 جيعل الطالب حمورا  للعملية التعليمية. 5

 
 124 38 المجموع

 شواهد مؤشرات ةالمواصفات الفني م شواهد مؤشرات المواصفات الفنية م

يتسق الشكل اخلارجي للكتاب من حيث  1
 جودة األغلفة.

 7 2 يتسق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب. 3 12 6

تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث  2
 التصميم واإلخرا .

9 25  

 44 17 اجملموع 
 

: أيتالدليل ما ي نتضم  خامساً: إعداد دليل تطبيق األداة: 
مة الدليل، واهلدف من هذه الدراسة، والنواتج املتوقعة مقد

بعد تطبيق هذه األدوات، وتعريفا  ألبرز املصطلحات الواردة 
يف بطاقات التحليل، وحماور كل أداة، وفئات ووحدات 
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التحليل لكل أداة، وشرح مستويات التحقق وكيفية اختاذ 
ل القرارات املوضوعية بشأهنا، وشرحا  إلجراءات التحلي

 والتقومي، وكيفية تعبئة كل أداة.
لتطبيق أداة الدراسة واليت متثل بطاقات  إجراءات التحليل:

حتليل كتاب الطالب اتبعت إجراءات املنهج الوصفي 
بأسلوب حتليل احملتوى وفق اإلجراءات اليت اقرتحها كاريل 

(Carley, 1992( وكما جاءت عند ديفي ،)Devi, 2009 .)
 : على النحو اآليتوهي 

حتديد املادة املراد حتليلها: وهي كتاب الطالب  -
للرياضيات للصف: الثالث االبتدائي ومت تطبيق األداة على  

 كامل الكتاب.
(: وهي Codingحتديد فئات التحليل )ترميز الفئات  -

 الشواهد اليت يتم تتبعها يف الكتاب.
حتديد وحدة التحليل )ترميز املادة املراد حتليلها(:  -

ات التحليل وفقا  للشواهد ونطاق استهدافها تنوعت وحد
يف الكتاب، فتارة تكون وحدة التحليل كامل الكتاب، أو 
قد تكون هي الوحدة، أو الفصل، أو الدرس، أو الغالف، 
أو الشكل، أو املقدمات، أو املالحق... إخل، وحددت 
بالتفصيل أمام كل شاهد لبطاقات التحليل ضمن دليل 

 التطبيق. 
رار: حيكم على مستوى حتقق الشواهد وفق اختاذ الق -

خطوات منهجية تبدأ بالقراءة املتأنية للكتاب املستهدف 
بالتحليل، وحتديد مستوى حتقق الشواهد يف ضوء مقارنة 

 سلسلةحمتوى الكتاب السعودي مبا هو موجود يف ال
يعد وجود هذه  إذاألصل من حيث الوجود والتكرار، 

ة العالمات نزلتكراراها مباألصل و  سلسلةالشواهد يف ال
الختاذ القرار وذلك يف بطاقات  Benchmarks)املرجعية )

قرار بشأن التحليل األولية للمحلل لكل أداة، ويتم اختاذ ال
 : أيتمستوى التحقق وفق ما ي

  متحقق بدرجة مرتفعة: إذا مت استهداف الشاهد كما
-٪75بني ) األصل وبنسبة تقع ما سلسلةهو يف ال

100.)٪ 
 تحقق بدرجة متوسطة: إذا مت استهداف الشاهد كما م

أقل من -٪50بني ) األصل بنسبة تقع ما سلسلةهو يف ال
75 .)٪ 
  متحقق بدرجة منخفضة: إذا مت استهداف الشاهد

أقل  -25بني ) األصل بنسبة تقع ما سلسلةكما هو يف ال
 ٪( 50من 
  متحقق بدرجة منخفضة جدا : إذا مت استهداف

بنسبة أقل من  األصل سلسلةاليف الشاهد كما هو 
(25.)٪ 

كما مت توجيه احملللني إىل تتبع الشواهد غري 
املتحققة يف منتجات املشروع مقارنة مبا هو موجود يف 

األصل وتدوين ذلك يف عمود مستقل أمام   سلسلةال
يكون احملك إلصدار احلكم كيفية ، حبيث كل شاهد

 صلاأل سلسلةالاستهداف الشاهد يف الكتاب من 
النسبة ية: )تكرار باستعمال املعادلة اآلوعدد مرات الت

اليت متثل درجة التحقق = عدد مرات حتقق الشاهد يف 
عدد مرات حتقق الشاهد يف الكتاب من ÷ الكتاب 

األصل للفصول املرتمجة(. ويتم كتابة املربر  سلسلةال
هلذا القرار يف املكان املخصص لذلك ومستويات 

( 2( متحقق بدرجة مرتفعة، )3ن )التحقق تأخذ الوز 
( متحقق بدرجة 1متحقق بدرجة متوسطة، )

ليتم  متحقق بدرجة منخفضة جدا ،( 0منخفضة، و)
 التعامل معها بالطرق اإلحصائية.

من ذوي  تطبيق بطاقة التحليل: توىل أربعة حمللني -
االختصاص يف جمال الرياضيات وطرائق 

ل بتحليل يقوم كل حمل إذ األداة،تطبيق  تدريسها
 الكتاب املسند إليه بشكل مستقل. 
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التطبيق االستطالعي ألدوات الدراسة، ومت ذلك بعقد  -
عقدت الورشة األوىل يف  إذ( ورش عمل تدريبية، 4)
( للتعريف بأدوات التحليل وشرح 17/3/1435)

دليل تطبيق األدوات، ومن مث التطبيق االستطالعي 
شرتكة حول هلذه األدوات بغرض التوصل إىل رؤية م

اختاذ القرارات، والفهم العميق لألداة، وبعد شهر من 
الورشة األوىل مت عقد ورشة العمل الثانية يف 

مت خالل تلك الفرتة  هـ( ملناقشة ما19/4/1435)
وتعديل بعض الفقرات وشرحها يف ضوء مقرتحات 
احملللني، ومت يف ورشة العمل الثانية تسليم الفريق الدليل 

ل بصورهتا النهائية للتطبيق الفردي، ويف وأداة التحلي
 ورشيت العمل الثالثة والرابعة متت مناقشة النتائج.

يقوم كل  إذبدء عمليات التحليل الفعلية،   -
حملل بتحليل الكتاب املسند إليه بشكل مستقل 

( أسابيع 3على أن يتم تسليم التحليل األول بعد )
 لكل من عقد الورشة الثانية بتحليل الكتاب كامال  

أداة، وبعد أن اكتمل التحليل األول مت عقد ورشة 
هـ( ملناقشة النتائج 28/5/1435العمل الثالثة يف )

اليت مت التوصل إليها ونقاط االتفاق واالختالف 
بني احملللني يف ضوء وجودها يف السلسلة األصل، 
ومن مث مت تسليم األدوات بصورهتا النهائية للتحليل 

 الثاين للمحللني.
إعادة التحليل من قبل كل حملل بعد شهر من  -

 تسليم التحليل األول. 
مت حساب  إذحساب الثبات واملقصود هنا ثبات النتائج 

معامل االتفاق باستخدام معادلة كوبر بني احملللني األربعة 
وقد بلغ  لكل حمور من حماور األدوات للتحليل الثاين

عامل الثبات م و 0.91 للمواصفات التربوية معامل الثبات
.0.90 للمواصفات الفنية  

استخدمت األساليب اإلحصائية األساليب اإلحصائية :
 ية:تاآل
معامل االتفاق بني احمللل ونفسه بعد مدة زمنية  -

بني التحليل األول   Holstiباستخدام معادلة هولسيت 
ية كما جاءت تكل حملل، واليت تأخذ الصورة اآلوالثاين ل

 (: (Isaac and Michael,1995عند 
2N1,2 

 Gـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 
M1 +M2 

 (.Holsti) ( هي معامل هولسيتGحيث )     
 احملللني. االتفاق عند( هي عدد فئات N1,2و) 
  فئات التحليل عند احمللل األول. ( هي عددM1و) 
 لثاين.ي عدد فئات التحليل عند احمللل ا( هM2 (و
  املعيــــاري  احلســــابية واالحنــــرافات واملتوســــطات التكــــرار

 والنسب املئوية هلذه التكرارات لنتائج التحليل.
  املتوسط احلسايب املوزون والنسب املئوية لنتـائج التحليـل

 الرتاكمية لكل مواصفة أو حمور. 
  حمكــات اختــاذ القــرار ملســتوى حتقــق الشــواهد واملؤشــرات

 واملواصفات هي: 
 قق الشواهد واملؤشرات للحكم على مستوى حت

واملواصفات مت االعتماد على تقسيم الدرجات املتحققة 
للمتوسط احلسايب والنسبة املئوية يف ضوء أسلوب ليكرت 

( متحقق 3يعطى الوزن ملستويات التحقق: ) إذالرباعي 
( متحقق 1( متحقق بدرجة متوسطة، )2بدرجة مرتفعة، )

 جدا . ( متحقق بدرجة منخفضة0بدرجة منخفضة، و)
  يتم حساب املدى لطول الفرتة وفق ما أورده

( وبعد 0.67=  3( ÷1-3( باملعادلة: ) )2004)العمر،
حتديد طول الفرتة يتم تقريبها إىل أقرب جزء من مائة، 

شواهد املؤشرات وبذلك يكون املدى ملستوى حتقق ال
 :أيتواملواصفات كما ي
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سـايب درجة التحقق مرتفعة إذا وقعـت قيمـة املتوسـط احل -
(، وكـذلك النسـب املئويـة 3.00-2.25يف املدى ما بـني )

 ٪(.100-٪75بني ) ما
درجــــــة التحقــــــق متوســــــطة إذا وقعــــــت قيمــــــة املتوســــــط  -

(، وكذلك 2.25أقل من -1.5بني ) احلسايب يف املدى ما
 ٪(.75أقل من -٪50بني ) النسب املئوية ما

درجـــــة التحقـــــق منخفضـــــة إذا وقعـــــت قيمـــــة املتوســـــط   -
(. وكــذلك النســب 1.5أقــل مــن -0.75بــني ) احلســايب مــا

 ٪(.50أقل من -٪25املئوية ما بني )
درجة التحقق منخفضـة جـدا  إذا كانـت قيمـة املتوسـط   -

( وكذلك النسـب املئويـة )أقـل مـن 0.75احلسايب )أقل من 
25.)٪ 

 
 

 نتائج الدراسة:

: ما مستوى اتساق كتاب السؤال الرئيسلإلجابة عن 
 يف اململكة ،الثالث االبتدائيالطالب للرياضيات للصف 

مع املواصفات الرتبوية والفنية كما تظهر  العربية السعودية
سئلة ؟ تتم اإلجابة عن األماجروهليف منتجات سلسلة 

 :على النحو اآليتالفرعية هلذا السؤال 
ينص السؤال الفرعي  :السؤال الفرعي األول اإلجابة عن

ستوى تحقق المواصفات التربوية في  ا مم :على األول
كتاب الطالب للرياضيات للصف الثالث االبتدائي في 

مت لإلجابة عن هذا السؤال  المملكة العربية السعودية؟
حتليل نتائج كل مواصفة يف ضوء مؤشراهتا، ومن مث تناول 

 :أيتاملواصفات وترتيبها الكلي كما ي مستوى حتقق

 (2جدول )
 ات التربوية لكتاب الطالب للصف الثالث االبتدائيمؤشرات المواصفلالمعياري  النحرافواالمتوسط الحسابي 

المتوسط  المؤشرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
يقدم دعما  يليب حاجات الطالب )املوهوبني، سريعي التعلم، العاديني، بطيئي التعلم، املتأخرين 

 0.15 1.13 دراسيا (.

2 
جناز الفردية للطالب )فوق املتوسط، ضمن املتوسط، دون املتوسط( لضمان يراعي مستويات اإل

 0.00 1.25 وصوهلم إىل النواتج املتوقعة

 0.19 1.17 يراعي تنوع أمناط الطالب يف التعلم )حركية، بصرية، مسعية، اجتماعية، منطقية، فردية،......(. 3

 0.11 1.18 مستوى تحقق المواصفة األولى

 NCTM7. 1.00 0.00مجيع معايري الرياضيات املدرسية وفق  يشتمل على 4
 0.15 0.50 للصف. NCTM Focal Points يركز احملتوى الرياضي على النقاط احملورية  5
 0.29 2.25 يراعي التوازن بني العمق واالتساع يف املهارات واملعرفة الرياضية 6

 Balancing Implicit and Explicit Learning  حيراعي التوازن بني التعلم الضمين والتعلم الصري 7
 0.00 1.75 يف تقدمي املعرفة واملهارات الرياضية.

 0.11 1.83 مستوى تحقق المواصفة الثانية
 0.12 0.50 يقدم املعرفة الرياضية بشكل مرتابط رأسيا  عرب الفصول والدروس. 8

                                                            
7National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), USA 
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المتوسط  المؤشرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Life Relevant 2.75 0.00 اضيات وواقع احلياةحتقق التكامل بني الريتقدمي تطبيقات ومواقف رياضية  9
 0.29 1.25 .التكامل بني الرياضيات والعلوم واملواد األخرىيربز  10

 0.14 1.5 مستوى تحقق المواصفة الثالثة
 Cooperative Learning 2.00 0.00.    تشجع التعلم التعاوين  ايقدم مهام   11

 0.00 3 للمعرفة الرياضية.Scientific Inquiry العلمي متنوعة تشجع االستقصاء امهام  يقدم  12

 0.00 0.00 يشجع الطالب  على بناء وتوسيع املهارات واملعرفة الرياضية وتطبيقاهتا. 13
 0.00 0.00 تتطلب تطبيق املعرفة الرياضية بطرق متعددة Projectsعلى هيئة مشروعات  امهام  يقدم  14

 0.12 2.9  بأنواعه لدى الطالب.يستهدف تنمية مهارات التفكري 15

 0.24 1.58 مستوى تحقق المواصفة الرابعة
 Independent Learning 1.50 0.25يشجع الطالب على التعلم الذايت واملستقل  16

ترتبط باخلربة السابقة للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات واملعرفة الرياضية  امهام  يقدم  17
 ا.املراد تعلمه

1،83 0.19 

 0.22 1.67 مستوى تحقق المواصفة الخامسة

 0.00 3.00 يستهدف تنمية مهارات واسرتاتيجيات حمددة حلل املشكلة. 18

 0.00 2 يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكلة. 19
 0.29 2.00 يستهدف تطوير مهارات االستدالل والربهان الرياضي. 20
 0.12 0.90 يستهدف تنمية مهارات القراءة يف الرياضيات. 21
 0.00 3.00 يستهدف تنمية مهارات الكتابة يف الرياضيات 22
 0.00 3.00 يقدم أنشطة متنوعة لتنمية مهارات التحدث لدى الطالب. 23
 0.19 2.50 يشجع الطالب على استخدام متثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم. 24
 0.00 2.50 ا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب.يوفر احملتوى الرياضي فرص   25
 0.00 1.75 ات ناجحة للدراسة والفهم والتذكريستهدف تدريب الطالب على مهمات واسرتاتيجي 26

 0.07 2.27 مستوى تحقق المواصفة السادسة
 0.00 1.00 ناجحة للدراسة والفهم والتذكر. يستهدف تدريب الطالب على مهمات واسرتاتيجيات 27

اليت ترتبط باملهارات  Standardized Testيستهدف تدريب الطالب على االختبارات املعيارية  28
 املطلوبة.

0.00 0.00 

 0.00 1.50 يقدم إرشادات وخمططات متنوعة لتنظيم املعرفة تساعد الطالب يف املذاكرة والدراسة 29
 0.00 1.5 التدوين والتلخيص لدى الطالب.يشجع مهارات  30
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المتوسط  المؤشرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.15 1.00 مستوى تحقق المواصفة السابعة
 0.00 3.00 ترتبط أساليب التقومي واملعاجلة باحملتوى يف مجيع مراحله. 31
 Diagnostic Assessment. 2.50 0.19وأساليب متنوعة للتقومي التشخيصي  امهام  م قدي 32
 Formative Assessment 1.30 0.12عة للتقومي التكويين )البنائي( وأساليب متنو  امهام  يقدم  33
 Summative Assessmen 1.13 0.15. وأساليب متنوعة للتقومي اخلتامي   امهام  يقدم  34
 0.00 0.25 يعزز مهام التقومي الذايت لدى الطالب 35
 0.10 1.08 يوفر احملتوى خططا  عالجية متعددة مرتبطة بالتقومي. 36

 0.09 1.51 مستوى تحقق المواصفة الثامنة
 0.00 1.00 يزود الطالب بروابط إلكرتونية تدعم تعلم الرياضيات 37

 0.00 0.00 يشجع تطوير املعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية 38
 0.00 0.50 مستوى تحقق المواصفة التاسعة 

 0.10 1.53 مستوى تحقق المواصفات التربوية الكلي
 

( أن قيمة املتوسط احلسايب 2يتضح من اجلدول )
(، وباحنراف 1.53تساوي ) الرتبويةلمواصفات الكلية ل
(، وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب 0.10معياري )

للصف الثالث االبتدائي )من منتجات املشروع( 
هر يف كتاب الطالب )من باملواصفات الرتبوية كما تظ

تقع قيمة هذا  إذ؛ متوسطةل( األص سلسلةمنتجات ال
 (.2.25أقل من  -1.50دى ما بني )املتوسط يف امل

وي عزى ذلك إىل أن درجة حتقق هذه املواصفات 
 إذجاءت متفاوتة، مما انعكس على نتائج هذا احملور 

تراوحت قيم املتوسطات احلسابية ملستوى حتقق املواصفات 
ة فتحققت املواصفة السادس (،2.27-0.50ما بني )

بدرجة عالية "يدعم احملتوى معايري العمليات الرياضية" 
 مخسحتققت  . يف حني(2.27مبتوسط حسايب قيمته )و 

يف املرتبة األوىل  تفجاء مواصفات بدرجة متوسطة،
املواصفة الثانية "يتسم احملتوى بالشمول والعمق والتوازن" 

(، تليها املواصفة اخلامسة 1.83مبتوسط حسايب قيمته )

الطالب حمورا  للعملية التعليمية"، مبتوسط حسايب  "جيعل
(، تليها املواصفة الرابعة" يشجع احملتوى التعلم 1.67قيمته )

(، 1.58النوعي املتعدد املداخل " مبتوسط حسايب قيمته )
تليها املواصفة الثامنة "يستخدم أدوات وأساليب تقومي 

قيمته  مبتوسط حسايب متنوعة ومستمرة للتقومي واملعاجلة "
" يتسم احملتوى بالرتابط  ، وأخريا  املواصفة الثالثة(1.51)

 (.1.50املنطقي والتكامل" مبتوسط حسايب قيمته )
جاءت  إذوحتققت مواصفتان بدرجة منخفضة،      

 "يقدم احملتوى دعما  لتعلم مجيع الطالب" املواصفة األوىل
 يةتليها يف املرتبة الثان (،1.18مبتوسط حسايب قيمته )

املواصفة السابعة "يزود احملتوى الطالب مبهمات ومهارات 
( وتليها 1.00للمذاكرة والتنظيم الذايت" مبتوسط حسايب )

 تعلم الرياضيات" املواصفة التاسعة" يوظف التقنية لدعم
  ( وبدرجة منخفضة جدا .0.50مبتوسط حسايب قيمته )
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 مناقشة وتفسري النتائج الستخالص أيتوفيما ي     
 لتوصيات اليت من شأهنا جتويد كتاب الطالب للرياضياتا

 :الثالث االبتدائي للصف
حتققت املواصفة السادسة بدرجة مرتفعة، وهذه 

دراسة مكتب الرتبية  إليه النتيجة  ختتلف مع ما توصلت
، وتعزى النتيجة إىل (ABEGS, 2012)لدول اخلليج   العريب

سألة، ومهارات عناية كتاب الطالب مبهارات ودروس حل امل
أنه  غريالتفكري العليا، ومهارات الكتابة، والتربير الرياضي، 

يالحظ إمهال جانب القراءة الرياضية بسبب غياب الفقرات 
 Reading in the Contentاليت تعىن بذلك مثل: فقرة 

Area  على رابطMath online وغياب رابط أو اسم ،
، Real- World Linkاملصدر ملزيد من القراءة يف فقرة  

وصفحات القراءة حلل املشكالت كذلك بالنسبة ملؤشر حل 
 إذ؛ (Problem-Solving Strategies and Skill)املشكالت 

 ظهر اختزال العديد من الفقرات اليت تعىن هبذه املهارات.
وحتققت مخس مواصفات بدرجة متوسطة، وهي 

 والثالثة ملواصفات: الثانية، واخلامسة، والرابعة، والثامنة،ا
وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه  ،على الرتتيب

اليت أجراها مركز التميز البحثي يف تطوير الدراسة التقوميية 
 يف (، 1433تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود )

األول والرابع  :واليت تناولت الصفوف األوىل مرحلتها
يف  نفسها دراسةونتيجة ال االبتدائي، واألول املتوسط،

الثاين واخلامس  :مرحلتها الثانية واليت تناولت الصفوف
)مركز التميز  االبتدائي، والثاين املتوسط، واألول الثانوي

يف  (1434البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات، 
درجة حتقق املواصفتني الرابعة والثامنة، يف حني ختتلف 

ما توصلت إليه الدراسة نتيجة حتقق املواصفة الثانية مع 
بتدائي واألول االاألول  :التقوميية يف املرحلة األوىل للصفوف

توسط، ونتيجة الدراسة التقوميية للمرحلة الثانية  للصف امل

ثانوي إذ حتققت بشكل مرتفع، كما اختلفت نتيجة الاألول 
حتقق املواصفة الثالثة مع نتيجة الدراسة التقوميية للمرحلة 

ثانوي إذ حتققت بشكل مرتفع، الصف األول الثانية لل
واختلفت نتيجة حتقق املواصفة اخلامسة مع ما توصلت إليه 

توسط إذ املالدراسة التقوميية يف املرحلة األوىل للصف األول 
اختلفت نتيجة حتقق . كما حتققت بشكل منخفض

املواصفات الثالثة واخلامسة والثامنة مع نتائج دراسة مكتب 
أظهرت  إذ (ABEGS, 2012)لدول اخلليج  ريبالرتبية الع

 . تلك املواصفاتتدنيا  واضحا  يف  هانتائج
إىل توفر بعض  ائجتعزى هذه النتميكن أن و 
اآلخر  هابعضليت حتقق شواهد املؤشرات وغياب املفردات ا

مثل غياب صفحة النقاط احملورية من مقدمات الكتاب، 
ة اهتمام الطالب، وربطها باحملتوى والفهارس لتكون يف بؤر 

بالرغم من تأكيد فلسفة كتب الرياضيات لسلسلة ماجروهل 
يف صفحة مستقلة، ومناقشتهم  والتوجيه هلا على ذلك، 

وغياب صفحات  ،Treasure Hunt حوهلا يف صفحة 
اليت تستهدف  Standardized Test االختبارات املعيارية 
بشكل معلن يف مالحق  NCTMتدريبا  على معايري 

كتاب، باإلضافة إىل  اختزال بعض التدريبات واملسائل ال
اليت ترتبط بالواقع، ال سيما بعض دروس حل املسألة، 
وغياب اإلشارة إىل املعرفة الرياضية املرتابطة بشكل صريح 

، Math Connectsعلى غالف الكتاب حتت مسمى 
 Start Smartإضافة إىل غياب دروس الفصل التمهيدي 

بط املعرفة السابقة للطالب مبجاالت الذي يعمل على ر 
، وغياب دروس فصل التعلم  NCTMمعايري احملتوى 

اليت تدرب الطالب على   Looking Aheadالالحق 
مهارات رياضية ملعايري حمددة يف الصف، وهتيئهم لتعلم 
مهارات يف صفوف الحقة، ودروس حل املشكالت 

واملواد األخرى،  اللفظية الرابطة بني املعرفة الرياضية بالبيئة
مثل)دروس مسائل العلوم، ومسائل الدراسات 
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دروس االستكشاف،  ،...(، كذلك اختزلتاالجتماعية
د يف الغالب على دروس التوسع واليت تعتم توحذف

إضافة إىل غياب املشروعات، وغياب  تطبيقات تقنية،
التوجيه إىل العمل يف جمموعات طالبية ضمن دروس حل 

ما تضمنه الكتاب األصل يف دروس  املسألة على غرار
 Extraاستقصاء حل املسألة، وغياب التدريبات اإلضافية 

Practice وبنك املفاهيم واملهارات ،Concepts and Skills ،
كما مل يتم توجيه الطالب إىل حمتوى إلكرتوين يدعم التعلم 
املستقل وفق قدراته يف كل صفحة كما يف الكتاب األصل. 

أدوات وأساليب التقومي فاختزلت بعض وفيما يتعلق ب
 Mid-Chapterاملفردات مثل: اختبار منتصف الفصل 

Check وبدائل التقومي اإللكرتونية مثل ،Exam view 

Advance –Math Online كما غابت املصادر املطبوعة ،
اإلضافية من كتاب الطالب. وبالنسبة للتقومي التكويين فقد 

 Study and Review-Midغابت املصادر املطبوعة: 

Chapter Test-3Quize :كما غابت املصادر اإللكرتونية ،
Study and Review-Mid Chapter أما التقومي اخلتامي ،

– Exam view –Advanceفقد غابت البدائل اإللكرتونية 

Math Online وصفحات حلول التمارين وفق الدروس ،
Selected Answers and Solutions  ،اليت من املالحق

تشجع التعلم الذايت، وكذلك االختبارات القصرية الذاتية 
Self-Check Quizzes. 

بدرجة منخفضة، وهي  نامواصفتوحتققت      
 املواصفة التاسعة ، يف حني حتققتالسابعةو  املواصفة األوىل

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت  .بدرجة منخفضة جدا  
يز البحثي يف تطوير تعليم ه الدراسة اليت أجراها مركز التمإلي

( يف 1433العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود )
للصفوف: األول االبتدائي، والرابع  مرحلتها األوىل

يف  نفسها نتائج الدراسةاالبتدائي، واألول املتوسط، وكذلك 
مرحلتها الثانية )مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم 

ف: الثاين واخلامس االبتدائي، للصفو  (1434والرياضيات، 
مكتب الرتبية كما تتفق مع نتائج دراسة   .والثاين املتوسط

 .(ABEGS, 2012)العريب لدول اخلليج 
تعزى هذه النتيجة إىل عدم توفر وميكن أن 

مجيع املواد  فقد غابتاملفردات اليت حتقق شواهد املؤشرات، 
 لسلةسالاإلثرائية بشكل عام، ولعل ذلك يعود إىل أن 

مطبوعة وإلكرتونية، تقدم موادا  داعمة متعددة،  األصل
تنوع أمناط الطالب،  موجهة للطالب وأولياء األمور، لدعم

ضمن  ضمن تت مستويات اإلجناز، وبعض هذه املواد مل و 
ملواد ضمن   اأن هناك غياب   غرياملشروع،  هذاعقد تنفيذ 

ته، يف مقدما مكتاب، أكتاب الطالب، سواء يف مالحق ال
، ويشار إليها يف حمتوى الدروس بشكل وهي جزء منه

صريح، إضافة إىل غياب دروس حل املشكالت اللفظية 
الرابطة بني املعرفة الرياضية بالبيئة واملواد األخرى، مثل 
دروس: )مسائل العلوم، مسائل الدراسات االجتماعية، 
...(، وتقليص صفحات االختبارات املعيارية 

Standardized Test يف حني  ،إذ وردت يف بعض الفصول
األصل، كما غابت  سلسلةالالفصول ضمن  ل  وردت يف ك

، إذ تضمن فقط رابط مئواكتاب املالمجيع مصادر التقنية يف 
  (www.obeikaneducation.com) للتعليم شركة العبيكان

واليت تضمنت روابط  ،األصل ةسلسليف ال ا وردخبالف م
متعددة للمصادر اإللكرتونية يف مقدمة الكتاب، وبداية كل 

 درس، وضمن دروس التوسع باستخدام التقنية.
ينص السؤال الفرعي : اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين

ب اكت على "ما مستوى حتقق املواصفات الفنية يف الثاين
تدائي يف اململكة الطالب للرياضيات للصف الثالث االب

حتليل نتائج   العربية السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت
كل مواصفة يف ضوء مؤشراهتا، ومن مث تناول مستوى حتقق 

 :على النحو اآليتاملواصفات وترتيبها الكلي 

 

http://www.obeikaneducation.com/
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 (3جدول )
 ثالث االبتدائيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمؤشرات المواصفات الفنية لكتاب الطالب للصف ال

 المؤشرات م
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.15 2.63 تعرب األغلفة عن احملتوى العلمي للكتاب والصف. 1
 0.00 3،00 يتخذ الغالف لونا  ميّيزه عن باقي الصفوف 2
 0.00 3.00 ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة اخلارجية من حيث التصميم واأللوان 3
 0.29 2.25 الكتاب جبودة التجليد. يتسم 4
 0.00 3.00 تتسم  نوعية الورق باجلودة. 5
 0.29 2.75 يتميز الكتاب بسهولة استعماله. 6

 0.12 2.77 مستوى تحقق المواصفة األولى
 0.00 3.00 يتسم الكتاب جبودة الطباعة 7
 0.10 1.58 تتوفر فهارس تعكس حمتويات الكتاب والتمايز بينها 8
 0.00 3.00 تظهر املفردات اجلديدة للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة يف مجيع أجزاء الكتاب 9

 0.00 3.00 تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة يف مجيع أجزاء الكتاب. 10
 0.00 3.00 يظهر الثبات واالستمرارية يف اهلوامش والفراغات العمودية وبني األسطر. 11
 0.00 3.00 يتضح الثبات واالستمرارية يف تصميم صفحات الكتاب وفق نوع احملتوى. 12
 0.00 3.00 يتوفر عنصر اجلذب والتشويق يف األشكال. 13
 0.20 2.83 تتسم األشكال جبودة اإلخرا . 14
 0.00 3.00 وظفت األشكال بطريقة علمية يف احملتوى. 15

 0.03 2.82 يةمستوى تحقق المواصفة الثان
 0.00 3.00 تتسم الرموز بالوضوح وهلا داللة علمية ومتسقة يف مجيع أجزاء الكتاب. 16
 0.00 1.00 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة يف مجيع أجزائه. 17

 0.00 2.00 مستوى تحقق المواصفة الثالثة
 0.05 2.53 مستوى تحقق المواصفات الفنية الكلي

 
 ( أن قيمة املتوسط احلسايب3)يتضح من اجلدول 

وباحنراف  (،2.53يساوي ) لمواصفات الفنيةل الكلية
(، وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب 0.05) معياري

للصف الثالث االبتدائي )من منتجات املشروع( 
باملواصفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب للصف 

تقع قيمة  ذإ؛ مرتفعةاألصل(  سلسلة)من منتجات ال الثالث
 .(3.00أقل من  -2.25هذا املتوسط يف املدى ما بني )

 وتراوحت قيم املتوسطات احلسابية ملستوى حتقق
 تحققت املواصفة(، ف2.82-2.00املواصفات ما بني )

الثانية" تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث 
وجاءت يف املرتبة بدرجة مرتفعة  التصميم واإلخرا  "

تليها املواصفة  (،2.82حسايب قيمته ) وىل، ومبتوسطاأل
من حيث جودة األوىل "يتسق الشكل اخلارجي للكتاب 

" بدرجة مرتفعة يف املرتبة الثانية ومبتوسط حسايب األغلفة
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(، وتأيت املواصفة الثالثة "يتسق الرتميز 2.77قيمته )
 املرتبة األخرية وبدرجة وعالمات الرتقيم يف الكتاب " يف

 أيتوفيما ي (.2.00حسايب قيمته ) مبتوسط متوسطة،
مناقشة وتفسري النتائج الستخالص التوصيات اليت من 
شأهنا جتويد كتاب الطالب للرياضيات للصف الثالث 

 االبتدائي:
 ،ن األوىل والثانية بدرجة مرتفعةاحتققت املواصفت

نتائج دراسة مكتب  النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه وهذه
، يف حني (ABEGS, 2012)اخلليج الرتبية العريب لدول 

 بدرجة مرتفعة.ختتلف عنها يف املواصفة الثالثة إذ حتققت 
وتعزى هذه النتيجة إىل حتقق معظم املفردات اليت حتقق 

ظهر اخللل يف بعض النقاط،  يف حنيشواهد املؤشرات، 
يعكس م ئاملوامثل: صورة الغالف اخلارجي لكتاب املشروع 

ني أن صورة الغالف اخلارجي ا من احملتوى، يف حجزء  
٪ من احملتوى 30األصل يعكس أكثر من  سلسلةاللكتاب 

املستهدف يف الصف، كما أن جودة الغالف اخلارجي 
، األصل سلسلةالللكتاب تقّل عن جودة الغالف لكتاب 

الذي يصعب  hard coverاليت هي من النوع السميك 
لداخلية متزقه، وكذلك تقل جودة تثبيت ومتاسك األوراق ا

مع الغالف اخلارجي، فطريقة تثبيت الورق ال تتناسب مع 
االستعمال املتكرر، وكذلك ال يتوفر ملخص للمحتويات يف 

،  اليت تقدم  للطالب وويل Contents in Briefصفحة  
عما حيتويه الكتاب من مادة  األمر واملعلم ملخصا  شامال  

احملورية،   علمية مصنفة، كوحدات وفصول وارتباطه بالنقاط
جدول  يتوفر بصفحاتهمت اختزال الفهارس، فلم  كما

 سلسلةالعلى غرار كتاب  Table of  Contentsاحملتويات 
خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل  إذ ،األصل

الكتاب، تتضمن حمتويات الفصل من حيث الدروس 
الرموز اليت تشري إىل مهارات التفكري العليا و ، وأنواعها

 ا  رقيمت مل يظهرة، واملعايري، كذلك واألنشطة اليدوي
ترقم صفحات  إذ، األصل سلسلةالللمقدمات كما هو يف 

املقدمات بطريقة متسقة، تأخذ األرقام املتسلسلة واحلروف 
اهلجائية، ومل يظهر ترقيم صفحات املالحق بشكل مياثل 

لعدم توفر املالحق يف كتاب الطالب من  األصل سلسلةال
 .منتجات املشروع

 وصيات:الت

ميكن استخالص نتائج هذا البحث؛ بناء على  
  ية:تالتوصيات اآل

وفق  للصف الثالث الرياضيات ة كتابنياحملافظة على ب .1
تصميم كتاب الطالب للسلسلة األصل حبيث تتضمن: 

 املعرفة الرياضية ، فصولStart smart فصل البداية الذكية
General lessonsوفصل التعلم الالحق ،Looking Ahead  ،

 Preparing for والتدريب على االختبارات املعيارية

standardized tests مع اإلشارة إىل أمهية هذا التصميم يف ،
 .الكتابمقدمات 

إضافة صفحة معايري الرياضيات املدرسية يف مقدمة   .2
، لتكون معلنة للطالب الرياضيات للصف الثالثكتاب 

كتاب الصف املستهدف،   وأولياء األمور، بعد مواءمتها مع
وربطها بكل درس الفهرس ويف افتتاحية الفصول، وضمن 

 .TREASURE hunt صفحة
 سلسلةالاحملافظة على بنية الفصل كما يف كتاب   .3

، ودروس Mid-Chapter األصل، بإضافة اختبار املنتصف
 Study التوسع احملذوفة، وإضافة دليل الدراسة واملراجعة

Guide and Review لذي يقدم ملخصا  للمحتوى ا
الرياضي، منمطا  بنمطية واضحة وحمددة وفق التسلسل 

 .النمطي للدروس داخل الفصل، وخيتتم به كل فصل
 سلسلةالاحملافظة على بنية الدرس كما هي يف كتاب  .4

، وكذلك Spiral Review بإضافة املراجعة الرتاكمية األصل
، يف هناية Test practice  فقرة تدرب على االختبار املعياري

 .كل درس
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)حل املسألة ضمن فريق P.S.I Team +  إضافة فقرة  .5
يف إطار حل املشكلة  ضمن دروس استقصاء حل  تعاوين(
، واليت توجه Problem-Solving Investigation  املسألة

 .الطالب إىل أسلوب التعلم التعاوين
مثل:  توفري الفقرات اليت تدعم القراءة لدى الطالب  .6

، باإلضافة Vocabulary Check اختبار املفردات الرياضية
إىل احملتوى اإللكرتوين الذي يدعم التعلم املستقل وفق 

 .قدرات الطالب
دعم جمال التقومي يف كتاب الطالب بتوفري مصادر   .7

 Multiple -Choice مثلالتقومي الورقية واإللكرتونية 

Questions ،short- response question    اليت تقدم شرحا
لفكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكرتونية، لتكون مرجعا  علميا  

من خالل  وتقوميا  للطالب واألسرة واملعلم، وتكون متاحة
 .لكرتوينإحمتوى 

 Problem solving inإضافة دروس مسائل العلوم  .8

Science ،ومسائل الدراسات االجتماعية  Problem 

solving in Social Studies   ، ومسائل يف الصحةProblem 

Solving in Health ودروس القراءة حلل املشكلة ،  

Reading to Solve Problems،  كما هي يف املواضع
 .األصل سلسلةالاملشاهبة لكتب 

على غرار األغلفة لكتب غالف الكتاب رفع جودة  .9
يالحظ أن مساكة الغالف وطريقة  إذ، األصل سلسلةال

ألوراق ال يتناسب مع االستعمال املتكرر من قبل تثبيت ا
 .بالدراسة هذه الكتاملستهدفني  األطفال

 شكر وتقدير:
رة التعليم ايتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لوز 

ومركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 
ن هذا البحث جزء من "الدراسة إ إذ ،جبامعة امللك سعود

شروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم التقوميية مل
العام باململكة العربية السعودية"، واليت نفذها مركز التميز 
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جبامعة امللك 

سعود بتمويل من اإلدارة العامة للبحوث بوزارة التعليم يف 
 اململكة العربية السعودية.

 المراجع

الدليل اإلحصائي يف حتليل البيانات (. 2004اشم، السيد. )أبو ه
 الرياض: مكتبة الرشد.  .SPSSباستخدام 

(. حتليل حمتوى كتاب العلوم للصف التاسع 2007الدمهش، عبدالويل. )
 دراسات في يف ضوء معايري األهداف التعليمية. األساسي يف اليمن

 .174-142، 126مصر، -املناهج وطرق التدريس
ليل كتب الرياضيات للمرحلتني حت(. 2005دويري، أمحد حممد. )ال 

األردن يف ضوء املعايري العاملية ملناهج  والثانوية يفاألساسية 
. رسالة دكتوراه غري منشورة، "NCTM, 2000"الرياضيات

 ا، عمان، األردن.جامعة عمان العربية للدراسات العلي
دراسة حتليلية حملتوى كتاب العلوم للصف السادس (. 2005اجلرب، جرب. )

 عودية يف ضوء معايري تدريس العلوم.االبتدائي باململكة العربية الس
 ،-مناهج التعليم واملستويات املعيارية -املؤمتر العلمى السابع عشر 

، 3 لية، مصر،مساعاإل اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس،
884 - 904 . 

توى كتاب العلوم حتليل حم(. 2010هدى. )اجلهوري، ناصر، واخلروصي، 
 مشروعساسي يف سلطنة عمان يف ضوء متطلبات للصف الثامن األ

(TIMSS) .  مية واملعايري الرتبية العل-املؤمتر العلمي الرابع عشر
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Abstract: The aim of this study was to evaluate the level of alignment of mathematics textbook for the grade 3 with the 
corresponding textbook produced by McGraw-Hill. Content analysis tool was designed to include specifications, indicators and 
demonstrations, which extract from the McGraw-Hill series and related literature. After validity and reliability of the tool were 
checked, team of four researchers was trained to apply the tool. Finding showed that the level of alignment was moderate in 
terms of educational specifications, while the level of alignment was high for the technical specifications. 
The study offered recommendations in order to increase the level of alignment in student textbook with the reference to areas 
that require improvements. 
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  المرحلة االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات الرياضية لدى معلمي رياضيات المعرفة مستوى 
 

 مسفر بن سعود السلولي
 كلية الرتبية جامعة امللك سعود-ستاذ تعليم الرياضيات املشاركأ

 هـ1437/ 2/ 20وقبل  -هـ 10/11/1436 قدم للنشر
 
 

اخلـة  و بعض املتغـاات: انـن   وعالقتـ  بـرياضـيات املرحلـة االبتدائيـة   الرياضـية لـدى معلمـيلتعرف على مستوى املعرفة لالدراسة  تهدف: المستخلص
التحليلـي مــن  ـالب ت بيـذ مقيــاة املعرفـة الرياضــية ولتحقيــذ ذلـك  اســتخدمت الدراسـة املـنهي الو ــفي أثنـا  اخلدمـة.  والتخصـ،  والتــدري التعليميـة  

(MKT( علـى عينـة قوامهــا  )معلمـا  ومعلمـة  للرياضــيات باملرحلـة االبتدائيــة  ر ا تيارهـا عشـوائيا  195 )الريــا يف من قـة اخلـر  واففــال   مــن فـاف ي 
للمعرفـة الرياضـية النسـبة املوويـة معـدب كان   إذسفرت نتائي الدراسة عن تدين مستوى املعرفة الرياضية لدى عينة الدراسة  وقد أ. باململكة العربية السعودية

( بـ  متوسـ ات درجـات العينـة ملسـتوى املعرفـة الرياضـية تبعـا  لل ـن  0.05دالة إحصـائيا  عنـد مسـتوى ) قرو ف. كما أشارت النتائي إىل وجود %(52)
ت  وتبعـا  للخـة  التدريسـية لصـاحل اخلـة  افكتـر  وتبعـا  للتخصـ، لصـاحل ضصـ، الرياضـيات. كمـا أ هـرت النتـائي عـدم وجـود فـروق دالـة لصاحل املعلما

دورات التــدري  يف أثنــا  اخلدمـة. كمــا ذيلــت الدراســة عــدد ( بـ  متوســ ات درجــات العينــة ملسـتوى املعرفــة الرياضــية تبعـا  ل0.05إحصـائيا  عنــد مســتوى )
 من التو يات.عدد ب

 
  الرياضية.عوامل مؤثر  على املعرفة املعرفة الرياضية  معرفة احملتوى  أسالي  التدري    الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة

والتعليم باململكة العربية السعودية منذ الرتبية تعمل وزار      
هــ على تنفيذ مشروع ت وير مناهي الرياضيات 1427عام 

يف ت وير  البحو حد  ما تو لت إلي  وفقا  ف والعلوم
املواد التعليمية وقدرات وكفايات املعلم  واملشرف  وحتس  

على ت وير املعلم  العمل تركيزالبيوة التعليمية. ويت ل  هذا 
يواك   الذي يعد العمود الفقري في ن ام تعليمي. وحىت

املعلم احلراك الت ويري وينفذ املنهي بكل فعالية واقتدار  ال 
بد من العمل على ت وير معرفت  الرياضية الي متتل افدا  

بالشكل الرياضي احملتوى  تقدميست يع يالي من  الهلا 
املؤمل. فمستوى حتصيل ال الب يف الرياضيات يفسر 

 ,Hill, Schiling) بشكل كبا مبستوى معرفة املعلم الرياضية
& Ball, 2004; Ma, 1999; Sleep, & Eskelson, 2012). 

 Mathematical الرياضية وحيتل مص لح معرفة املعلم    

knowledge for teaching [MKT]    يف اآلونة اف ا
بالعديد  يتعلذمكان ا بارزا  يف افدب الرتبوي احلديث  كون  

نتائي حتصيل ال الب يف من املؤشرات الي من أبرزها 
 ,McGraner, VanDerHeyden, & Holdhede) الرياضيات

  وهو ما يفر  على معلم الرياضيات الت وير (2011
على مصحوبة  باالطالع  معارف  التخصصيةيف املستمر 

العديد من ال رائذ وافسالي  واالسرتاتي يات التدريسية 
تؤدي إىل  الرياضيات بصور   حيحةوتو يفها عند تدري  

هلم بدال  من تلقينها  لل البكساب هذه املعرفة إ
ك  و حف لي ن من االستفاد  منها يف املراحل ها  ومبا ُيم

 .)2008التعليمية الالحقة )الكبيسي  
مسؤولية كبا  معلم املرحلة االبتدائية ويقع على عاتذ     

  تن لذ من طبيعة املواضيع الرياضية الي يقدمها للتالميذ
(Waller, 2012)  تقود هذه املوضوعات الرياضية املقدمة  إذ

إىل تنمية املهارات الرياضية بأنواعها املختلفة   لل الب
 ,Hill, Brown, & Ball) هيل وبراون وبوب أشار وبذلك

للمعلم الالزمة الرياضية لوجود عالقة ب  املعرفة   (2005

لتدري  الرياضيات وب  القدر  التدريسية العامة لدى 
املعلم  وأهنما ي هران يف قدر  املعلم على التنويع وإع ا  
مناذ  وأمتلة متعدد  للمسائل الرياضية املقدمة للتالميذ  

 .فضال  عن مراعا  التوازن ب  انانب  املفاهيمي واإلجرائي
   واحلديث عن املعرفة الرياضية بدأ مع أحبا  شوملان    

(Shulman, 1986)   الي قسمت معرفة املعلم إىل ثالثة
  ومعرفة  Content Knowledge أقسام هي: معرفة احملتوى

  ومعرفة أسالي  تدري   Curriculum Knowledge املنهي
ولكن أحبا   Pedagogical Content Knowledge احملتوى
ا حوب معرفة ا واسع  يف معرفة املعلم أثارت اهتمام   شوملان

 .(Teachers' Knowledge for Teaching) املعلم  للتدري 

ردود   (PCK) وكان ملفهوم معرفة أسالي  تدري  احملتوى 
حوب الرتكيز من معرفة  هذا املفهوم   فنأفعاب إجيابية

 يتعلذ بعمليةمن املعرفة آ ر احملتوى العلمي إىل نوع 
: معرفة تتضمنمعرفة أسالي  تدري  احملتوى فالتدري . 

ضلذ حالة من التفكا الي و  ل الباملهمة لاملوضوعات 
  املفهوميف تدري  ما يضادها   ومعرفة افمتلة و اإلجيايب

  ب.ائعة الي تنتشر ويقع فيها ال الومعرفة اف  ا  الش
شوملان على أحبا  من الزمن وبعد مرور حوايل عقدين     

  بدأ فريذ من مركز تعليم وتعلم املعلممعرفة حوب 
يف  Learning Mathematics for Teaching الرياضيات

جامعة متشي ان حتليل منوذ  شوملان وبيان ثغرات  وقصوره 
 & ,Ball, Thames)يف معانة معرفة املعلم بكل مكوناهتا

Phelps, 2008; Hill, Ball, & Schiling, 2008)  ل والعم
على توسيع هذه املعرفة لتشمل مجيع معارف املعلم. وقام 

نموذ  شوملان ليتكون من ستة أجزا  ت هر لالفريذ بت وير 
 :(1شكل ) يتيف النموذ  اآل

 
 
 
 
 

 )بتصرف( ( نموذج هيل وبول وسكلينق1شكل )
Hill, Ball, & Schilling, 2008, p.403 

 معرفة المحتوى 

 وطلبته

معرفة المحتوى 

 وتدريسه

العامة معرفة ال  

  المحتوىب

األفقية  معرفةال

 بالرياضيات
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 توضيح ملا ورد يف النموذ  حىت يكون لدى أيتوفيما ي
ها كما يراها ئر  مكتملة عن معرفة املعلم وأجزاالقارئ  و 

 (.2008) هيل وبوب وسكلينذ
  Common Content) املعرفة العامة باحملتوى .1

Knowledge):   ويقصد هبا املعرفة الرياضية واملهارات الي
على  .امناسب   اتلقى مستوى تعليمي   الفرد الذيُيتلكها 

بشكل  حيح  147-235سبيل املتاب:  القيام ب رح 
  .وبشكل تقليدي ستالفباستخدام ال رح باال

 Specialized Content) باحملتوىاملعرفة اخلا ة  .2

Knowledge):   ويقصد هبا املعرفة الرياضية واملهارات
على  اخلا ة باملعلم وليست مت ل  في مهنة أ رى.

 147-235  سبيل املتاب: إجرا  عملية حسابية ل رح
ومتتيلها بأكتر من طريقة  ستالفدون استخدام ال رح باال

 .ومنوذ 
 Horizon Content) بالرياضياتاملعرفة اففقية  .3

Knowledge):   الرياضية يف  وعاتضاملو ويقصد هبا معرفة
ا مع ا ورأسي  وارتباطها أفقي   الصفوف واملراحل الدراسية

 بعضها.
 Knowledge of Content) معرفة احملتوى وال لبة .4

and Students):   ويقصد هبا املعرفة الي جتمع ب  معرفة ما
لرياضيات  يف  ل رفة احملتوى املناس  عُيتلك  ال ال  وم

فيها.   عوبةيواج  ال ال  الي  اتعو وتشمل معرفة املوض
أن  ال لبةبعض  يعتقدملاذا املعلم فعلى سبيل املتاب معرفة 

 ؟  أأهنا  88تساوي   147-235 نتي ة طرح
 Knowledge of Content) معرفة احملتوى وتدريس  .5

and Teaching):   معرفة املعرفة الي جتمع ب ويقصد هبا 
سالي  تدري  ذلك احملتوى. أاحملتوى الرياضي ومعرفة 

مية لتدري  متتيالت فعلى سبيل املتاب معرفة املزايا التعلي
  وانمع  والضرب  رحكال ات رياضيةخمتلفة لعملي

 وغاها.

 Knowledge of Content) معرفة احملتوى واملنهي .6

and Curriculum):   ما يتضمن  هبا معرفة احملتوى و ويقصد
هذا احملتوى  يف درة من مفردات ومفاهيم وعالقات ت

ويتضمن معرفة املواد التعليمية والةامي املختلفة الي تساعد 
  .يف تعلم وتعليم املنهي بشكل فعاب

احملتوى املعلم بوتركز هذه الدراسة على معرفة         
أو ما   (Knowledge of Content and Teaching) وتدريس 

للتدري . والفرضية هنا أن  كلما الرياضية يسمى املعرفة 
زادت املعرفة الرياضية للتدري  لدى املعلم كلما كان أكتر 
قدر  على البحث عن احللوب غا التقليدية وب رق وأفكار 

  وعلى ال البللمسائل الرياضية الي ي رحها على  إبداعية
العك  من ذلك فاملعلمون الذين ُيتلكون معرفة رياضية 
متدنية عاد  ما يقدمون املفاهيم الرياضية بشكل منقوص أو 
مشوه  ويركزون على اإلجرا ات بشكل أكتر من تركيزهم 

 & ,Leung) ال البعلى تعميذ املفاهيم الرياضية لدى 

Park, 2002).  وهذا ما أكده يوسسكن (Usiskin, 2001)  
من ضرور  أن يكون معلم الرياضيات لدي  معرفة  مفاهيمية 
عميقة بالرياضيات حىت يست يع تدريسها بشكل أفضل. 

 ,Wagner, Lee, &  Ozgun-Koca) ويضيف واجنر وآ رون

أن هذه املعرفة تلع  دور ا بارز ا يف تكوين مدركات   (1999
وأن ومعتقدات واجتاهات املعلم  حنو تدري  الرياضيات  

لت وير ممارسات التدري   امهم  هذه املعرفة تعد مد ال  
ن املعلم  الذين إوحتس  املخرجات التعليمية. كما 

ُيتلكون معرفة عميقة بالرياضيات يقدمون مسائل رياضية 
ل الهبم تقي  مدى فهمهم لألفكار الرياضية  متنوعة 

على الربط ب  اففكار الرياضية وكذلك مدى قدرهتم 
 (. ,2002Wilkinsبعض )با بعضه

ومعرفة املعلم تت ور بالعمل اناد وفاولة الت وير الذايت     
واملعريف. غا أن هناك عوامل هلا عالقة مبعرفة املعلم. وهو ما 

يهتم بالعوامل الي (  ,1999Pehkononجعل بيخونن )
 املعرفةعرفة  ويدعو إىل ضرور  دراسة تلك هذه املتؤثر على 
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وحتديدها  ومعرفة العوامل املؤثر  فيها  وهو ما زاد الرياضية 
االهتمام ب  يف السنوات اف ا  وأ ذ مساحة واسعة يف 

 .افدب الرتبوي للرياضيات
ويواج  املعلمون الكتا من املشكالت الي ُيكن أن     

تؤثر يف بنا  معارفهم الرياضية الالزمة لتدري  الرياضيات  
(  وحديتا  1421والغامدي ) فقد أشارت دراسة الراشد

( إىل وجود مشكالت تواج  2014دراسة السعدوي )
ال الب املعلم  بكليات الرتبية تتمتل يف غياب انان  
الت بيقي  وضعف اإلعداد التقايف العام للمعلم  و لو مواد 
اإلعداد الرتبوي من اففكار انديد  الي تواك  الت ور 

الكفايات اخلا ة مبهارات العلمي  وكذلك وجود قصور يف 
دراسات عد  أشارت  كمااملعلم  يف التعامل مع ال الب.  

إىل ارتباط معارف معلمي الرياضيات مب موعة من العوامل 
املؤثر  كاإلعداد العلمي واملهين قبل اخلدمة  والتنمية املهنية 
املقدمة هلم أثنا  اخلدمة  وأن هذه العوامل تؤثر بشكل 

علم والي تنعك  على املعرفة لدى املمباشر يف ت ور 
على حتصيل ال الب للرياضيات  من مثاملمارسة و 
؛ إبراهيم  2006؛ حليحل  وحليل  2010)افس ل  

 ,Yates ؛ Pimta, et al. 2009)؛2013؛ العنزي  2003

 .(Hill, et al. 2005 ؛2007
( إىل وجود جمموعة 2013وقد أشارت دراسة العنزي )    

املؤثر  يف تعليم الرياضيات يف اململكة العربية  من العوامل
السعودية ومن بينها العوامل املتعلقة مبعلمي الرياضيات أثنا  

تب  وجود أوج  ضعف يف  إذ  اخلدمة وت ورهم املهين
الكفايات التدريسية امل لوبة  و عوبات يف التمكن من 
تدري  الكت  امل ور   ومشكالت يف عمل اإلشراف 

على الت ور املهين امل لوب ملعلمي الرياضيات  الرتبوي 
 (.2013  سلويلمتعلقة مبناهي الرياضيات )ال ومشكالت

اضية العوامل املؤثر  يف املعرفة الري يفوعند تركيز احلديث     
اسات متل من الدر  عدد  جد و تالالزمة لتدري  الرياضيات  

والي أشارت  (Pimta, et al, 2009) نيدراسة بيمتا وآ ر 

جملموعة من العوامل من أمهها عامل اخلة  بالنسبة للمعلم  
والذي ينعك  على طريقت  يف التعامل مع تالميذه وإدار  
سلوكهم  والتعامل مع تكنولوجيا التعليم  كما أشارت 

 & ,Lau) ولو وين (Guny, 2014) دراسة كل من جوين

Yuen, 2013)  اكمة على ملرت إىل أن  ة  معلم الرياضيات ا
عند تقدمي احملتوى التعليمي  ا  مدار السن  جتعل  واثق

جيابية حنو إرا  على حتفيزهم وجعل اجتاهاهتم للتالميذ  وقاد
تعلم الرياضيات. أما عن عامل الةامي التدريبية فقد 

 ,Cooper, & Nesmith) تو لت دراسة كوبر ونيسمث

عارف ومعتقدات إىل تأثا الةامي التدريبية على م  (2013
ا هامان  واجتاهات معلمي الرياضيات  كما أكد ذلك أيض  

  من أن الةامي  (Hammerness, et al. 2005) وآ رون
التدريبية من أهم العوامل الي تؤثر على معارف املعلم . 
وأرجعت الدراسة ذلك إىل ا تالف التدري  والتأهيل الذي 

خلدمة  وهو ما أكدت  يتلقاه املعلم قبل اخلدمة من  بعد ا
من أمهية ودور   (Lau, & Yuen, 2013)دراسة لو و ين

برامي التدري  والت ور املهين أثنا  اخلدمة وانعكاسها املباشر 
على الت ور املفاهيمي للمعلم املرتبط بتدري  الرياضيات. 
أما فيما يتعلذ بتأثا عامل  انن  على معرفة معلمي 

  وبوب (Yates, 2007) سة يات الرياضيات  فقد أشارت درا
إىل أن املعلمات حير ن على  (Ball, et al. 2008) نيوآ ر 

السعي املتوا ل حنو سبل ت وير معارفهن املتعلقة 
على أن دراسة  (Guny, 2014) بالرياضيات  ويؤكد ليكان

 أمسوا  أكانت اخلة    العوامل املؤثر  يف معرفة املعلم 
 مالتأهيل العلمي  أ مالتدريبية قبل وأثنا  اخلدمة  أ الةامي

اية إلحدا  أي ت وير أو أثر انن  تعد أولوية ونق ة البد
مستوى حتصيل ال الب للرياضيات. وأوضح  حتس  يف

أن التعرف   (Ma, 1999)    وما(LeSage, 2012) ليسا 
على العوامل املؤثر  يف معارف معلمي الرياضيات يكشف 

ل من الغمو  حوب تدين حتصيل ال الب  ويعم الكتا
 (.Kelly, 2012ت )على حتس  مستواهم يف الرياضيا
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علي  فإن الكتا من الدراسات الي أشارت هلا الدراسة  و     
باإلضافة إىل عدد من الدراسات احمللية احلديتة تؤكد وجود 

يف مجيع تواج  معلمي الرياضيات عدد من املشكالت الي 
 ويف املرحلة االبتدائية بشكل  اص  بشكل عاماملراحل 

 .(2013  سلويل؛ ال2012؛ العنزي  2014)السعدوي  
بعض هذه الدراسات مل تت رق إىل حبث أثر  إال أن

الرياضية  املعرفةوعالقتها باملعلم  املتغاات املتعلقة ب
الية الدراسة احل ومن مث تعد  . للمعلم  لتدري  الرياضيات

ة   و  على ال ريذ للكشف عن أثر تلك العوامل نزلمب
متهيدا  لوضع الةامي واخل ط التحسينية من قبل انهات 
املعنية بإعداد معلمي الرياضيات وت وير أدائهم  مبا ينعك  

 .يف الرياضيات ال البعلى زياد  حتصيل 

 :مشكلة الدراسة

الالزمة لتقدمي املفاهيم الرياضية تشكل معرفة املعلم     
  أحد أركان العملية التعليميةيف املرحلة االبتدائية الرياضية 

سهم يف تعلم ال الب ي وامتالك هذه املعرفة يعتقد بأن 
وقد أكدت العديد من   (Usislin, 2001)وتنمية مهاراهتم 

 ,Guney) الرياضية مستوى معرفة املعلم تدينالدراسات 

( تدين مستوى 2008احلزو ومص فى )وقد ذكر  .(2014
أكد تدين مستوى كما معرفة املعلم يف موضوعات الكسور.  

املعلم ما أشار إلي  امل رب والسلويل )حتت النشر( من 
ضعف امتالك العديد من املعلم  العمذ املعريف الكايف 

الدراسات كما أكدت لتدري  افعداد والعمليات عليها.  
  مبعرفة املعلم املباشر ذات العالقة  وجود العديد من العوامل

 ,Caiال الب ) حتصيل من مثو   وأثرها يف ممارسات  التدريسية

2005; Pimta, et al. 2009; Lau, & Yuen, 2013)  وعلي .
الرياضية لتدري   املعرفةفإن فاولة التعرف على  مستوى 

الرياضيات باملرحلة االبتدائية  والتعرف على أثر العوامل 
عد نق ة البداية لت وير ورفع مستوى حتصيل ياملؤثر  فيها 

 ,Pehkonen, 1999; LeSage, 2012; Lekan) ال الب 

 باملعرفةلدراسات احمللية فيما يتعلذ لندر  اوبالن ر  .(2012
مكن  ياغة مشكلة أ  هااملؤثر  فيالعوامل الرياضية وبعض 

 :يف افسولة اآلتية الدراسة
مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي رياضيات ما  .1

 املرحلة االبتدائية؟
لدى معلمي الرياضية خيتلف مستوى املعرفة  هل .2

 ؟با تالف انن  رياضيات املرحلة االبتدائية
لدى معلمي الرياضية خيتلف مستوى املعرفة هل  .3

 ؟با تالف اخلة  التدريسية املرحلة االبتدائيةرياضيات 
لدى معلمي الرياضية خيتلف مستوى املعرفة هل  .4

 ؟با تالف التخص، رياضيات املرحلة االبتدائية
لدى معلمي الرياضية خيتلف مستوى املعرفة هل  .5

با تالف التدري  أثنا   رياضيات املرحلة االبتدائية
 ؟اخلدمة

 :أهداف الدراسة

لة الكشف عن مستوى معرفة الدراسة إىل فاو هتدف     
لدى معلمي رياضيات املرحلة  لتدري لالرياضية  املعلم

وعالقتها ببعض املتغاات اخلا ة باملعلم     االبتدائية
كمتغا انن   واخلة   والتخص،  ومستوى التدري  

 أثنا  اخلدمة. 

 :أهمية الدراسة

 يف:أن تسهم الدراسة ُيكن هلذه     
 ة السعودية يف اململكة العربي تزويد القائم  على التعليم

الالزمة لتدري  رياضيات الرياضية  مبستوى معرفة املعلم
 .املرحلة االبتدائية  والعوامل املؤثر  فيها

   تزويد انهات القائمة على إعداد وتأهيل املعلم
 .بالعوامل الي تؤثر يف معرفة املعلم والعمل على معانتها

   تسهم يف بنا  الةامي التدريبية املقدمة للمعلم  أثنا
 . اخلدمة والي تسهم يف رفع كفا هتم
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 :مصطلحات الدراسة

 Knowledge ofاملعرفة الرياضية الالزمة لتدري  الرياضيات

Content and Teaching :   بأهنا املعرفة املتكاملة  تعرف
ميقة املعرفة العملعلم الرياضيات والي تشمل متكن  من 

مهارات واسرتاتي يات للمحتوى الرياضي  وكذلك من 
التدري  املالئمة لتقدمي هذا احملتوى الرياضي بالشكل 

  .امل لوب

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة
 الدراسة على املنهي الو في التحليلي يف  تعتمدا    

الكشف عن مستوى املعرفة الرياضية الالزمة لتدري  
 .املرحلة االبتدائيةلدى معلمي الرياضيات 

 :مجتمع وعينة الدراسة
ن جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات الرياضيات تكو     

اخلر  واففال  مبن قة  باملرحلة االبتدائية يف فاف ي
 ممن يقوممعلما  ومعلمة   195  ومشلت عينة الدراسة الريا 

بتدري  الرياضيات باملرحلة االبتدائية. ور ا تيار العينة 
 إذا من مع م املدارة االبتدائية يف هات  احملاف ت . عشوائي  

  وبنات مث ر نر يف البداية حتديد املدارة االبتدائية ب
ا. وتوزعت ياة عشوائي  ا تيار املدارة الي سي بذ فيها املق

 (:1وضح يف جدوب )امل على النحوعينة الدراسة 
 

 (1جدول)
 توزيع عينة الدراسة 

 المتغير عوامل المتغير والنسبة % التكرار
  ذكور (74.4)145

 إنا  (25.6)50 النوع
 اجملموع (100) 195
  من سنت  فأقل (10.2)20

 
 التدريسية اخلة 

 سنوات 5إىل  3 (23.1)45
 سنوات 8إىل  6 (16.4)32
 سنوات 8أكتر من  (50.3)98
 اجملموع (100) 195
  رياضيات (72.3)141

 علوم (15.4)30 التخص،
 أ رى (12.3)24
 اجملموع (100) 195
  مل أشارك (12.8)25

 
 الدورات التدريبية

 دور  واحد  (17.5)38
 دورتان (27.2)53
 فاكتر 3 (40.5)79
 اجملموع (100) 195
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( توزيع عينة الدراسة على املتغاات 1يوضح اندوب )    
 املتعلقة مبعرفة املعلم الرياضية.

 :الدراسة أداة
 املعرفة مقايي  أحد الدراسة استخدمت    

  Mathematical Knowledge for Teachingالرياضية

(MKT)  الرياضيات لتدري  الرياضية املعرفة مقياة وهو 

Knowledge of Content and Teaching  ت ويره ر الذي 
  متشي ان جامعة يف الرياضيات وتعلم تعليم مركز يف

Learning Mathematics for Teaching (LMT)   بنا  ور 
 أكتر امتدت فرت   الب الرياضية املعرفة مقايي  مفردات

 ودراسة البحو  نتائي على وقامت سنوات عشر من
 الباحت   ةات إىل باإلضافة واملختص  واخلةا  املناهي

(Ball et al, 2008).  مبنهي ترتبط ال املقياة فقرات وطبيعة 
 الرياضيات لتدري  الرياضية املعرفة تقي  بل مع  دراسي

 & ,Delaney, Ball, Hill, Schilling) االبتدائية املرحلة يف

Zopf, 2008).  اوفق   املقايي  منعدد  بنا  ر وقد 
 ومقياة افعداد  مقياة فهناك الرياضيات ملوضوعات
 كما. واالحتماالت  حصا واإل والقياة  وانة  اهلندسة 
 فهناك الدراسية املرحلة با تالف املقايي  هذه ضتلف

 مقايي  هناك وكذلك االبتدائية املرحلة ملعلمي مقايي 
  املقايي هذه واستخدام. املتوس ة املرحلة مبعلمي  ا ة
 يريد من حصوب حيث من (LMT) املركز لشروط خيضع

 كذلك املركز  يف تدريبية دور  على املقايي  هذه استخدام
 ُيكن ولكن املقياة مفردات عن فصاحاإل عدم يشرتط

 ااستناد   االست ابات تصحح وأن مشاهبة  أمتلة استخدام
 الباحث حقذ وقد. مقياة كل مع املرفذ التصحيح ملفتاح
 .املقايي  مجيع ماستخد من مثو  املركز شروط

( الباحث من إضافة) افوب: جزئ  من املقياة نتكو  
 الدُيوغرافية واملتغاات املعلم  عن عامة معلومات ويشمل

 الدورات التخص،  اخلة   سنواتعدد  انن  ) وهي
 من ويتكون املقياة أسولة وهو: التاين انز  أما(. تدريبيةال

 يصبح إذ مفرد  من أكتر يتضمن بعضها  سؤاال  ( 29)
 من افسولة ومجيع. مفرد ( 42) املقياة مفردات جمموع

 جوان  افسولة هذه وتغ ي. متعدد من اال تيار نوع
 متل االبتدائية املرحلة ملعلم الرياضية املعرفة من متعدد 
 املرتب ة افعداد  ط أو افشكاب باستخدام املرتب ة املعرفة

 املعرفة باالستدالب  املرتب ة املعرفة احلل  أمناط يف باالبتكار
 باستخدام املرتب ة املعرفة الشائعة  اف  ا  بتحديد املرتب ة

 باستخدام املرتب ة املعرفة افساسية  احلسابية العمليات
 من وغاها الكسور أو العشرية  أو الكسرية افعداد

 املرحلة رياضيات يف ت هر الي الرياضية املوضوعات
 .االبتدائية

  :المقياس وثبات صدق
 لتدري  املعلم معرفة مقياة برتمجة الباحث قام    

 Knowledge of Content) االبتدائية املرحلة يف الرياضيات

and Teaching)  مستوى االعتبار يف  ذاف مع العربية للغة 
 املقياة وضع مث. السعودي التقايف للسياق ومناسبت  الدقة

 والتأكد الرتمجة ملراجعة خمت، على وعمِر  افولية  ورت  يف
 عمِرضت الرتمجة  سالمة من التأكد وبعد. سالمتها من

 الرياضيات تعليم يف املختص  منعدد  على العربية النسخة
 ووضوحها  ياغتها حيث من املقياة فقرات لتحكيم

  ور  يف املقياة وضع والت وير املراجعة وبعد. ومال متها
 جمتمع غا من معلم  مخسة على عر  مث هنائية  شب 

 مستويات لتالثة اوفق   سؤاب كل تقييم منهم وطل  الدراسة
 وضع ر النتائي على وبنا   (. ةوالصعوب واملال مة  الوضوح )

 اخل وات وهذه. لت بيق  متهيدا   النهائية  ورت  يف املقياة
 فقد املقياة ثبات أما. ترمجت  بعد للمقياة  دق مبنزلة تعد
 وكانت املقياة ت بيذ بعد كرنباخ ألفا معامل حساب ر

 عاب ثبات على تدب مرتفعة قيمة وهي 0.89 النتي ة
أن  سبذ املقايي  هذه بأن اعلم  . العربية النسخة للمقياة

 حىت التبات على مالح ة ةأي يس ل ومل اثباهت حساب ر
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 ;Delaney, 2012) أ رى للغات املرتمجة النسخ يف
Fauskauger, Jakobsen, Mosvold, & Bjuland, 2012). 

 إجراءات تطبيق المقياس:
 بعد معرفة جمتمع الدراسة  جرى التوا ل مع مشرف    

ومشرفة تربوية يف كل إدار  تعليمية للقيام بت بيذ  تربوي 
املقياة. وقد أفاد املشرفون بأن سياسة املشرف  يف زيار  

من  ااملدارة هي أن كل مشرف أو مشرفة يزور عدد  
آلية  لىاملدارة. وعلي  اتفذ الباحث مع املشرف املسؤوب ع

 يف التخص،  بيذ املقياة باالستعانة باملشرف  اآل رينت
وتتم أثنا  الزيار  حبيث يع ى املقياة للمعلم أو املعلمة 

و  ور أ ار  املدرسة   وال يسمح بأ ذ املقياة عنجابة اإل
ومجيع املدارة بالنسبة للمشرف هلا نف  فر ة الزيار  من . 

عند زيار  املدرسة يقدم املقياة للمعلم و   بشكل عشوائيو 
مجعت أو املعلمة. وبعد شهرين من بداية ت بيذ املقياة 

 .ا وحتليلهاتصحيحهجابات لمجيع اإل
 :المقياس تصحيح

  لتعليمات وفقا   تصحيحها ر االست ابات  مجع بعد

 الصحيحة  لإلجابة( 1) يع ى حبيث املقياة أ حاب
 غا جاباتاإل استبعاد ر وقد. اخل أ لإلجابة( 0)و

. اإلجابة يف معينا   من ا   هلا اضذت الي اإلجابات أو املكتملة
 يةاآلت املووية للنس  وفقا   املعرفة مستوى حتديد ر وقد

 :(2006راشد والشباك  )
 متوسط ومستوى  %80 من أعلى نسبة مرتفع مستوى

 نسبة منخفض ومستوى  %80-%70 من أعلى نسبة
 .فأقل% 60 من ومتدن    %70-%60 من أعلى

 :ومناقشتها الدراسة نتائج

الرياضية لدى معلمي  عرفةامل مستوى ما: افوب السؤاب
 االبتدائية؟ املرحلةرياضيات 
 لتدري  الالزمة الرياضية املعرفة مستوى على وللتعرف

 عينةاملووية لكل مفرد  نميع  نس ال حساب ر الرياضيات
 كما للتدري   الالزمة الرياضية املعرفة مقياة على الدراسة
 :اآليت باندوب

 
 ( 2جدول )

 ا  المرحلة االبتدائية مرتبة تنازلي لمعلمي رياضياتالرياضية  على مقياس المعرفةنسب اإلجابات الصحيحة 
 م    للمعلمالمعرفة الرياضية عبارات مقياس شرح ل % اإلجابة الصحيحة

 1 يف  فر.د عداستنتا  تعميم لناتي ضرب أي  92%

 2 لعوامل افولية.د اعدالشائع يف حتليل  تصوي  اخل أ 78%

 3 ب  كسرين. قسمةتعبا لف ي( لعملية )  ياغة ت بيذ حيايت 78%

 4 حتديد مستوى  عوبة املسألة اللف ية حبس  العمليات احلسابية املستخدمة. 78%

 5  ط افعداد. علىمتتيل الكسور  77%

 6 .)املنزلية(التسمية للقيم املكانية  را  عمليات طرح افعداد مع إعاد إج 75%

 7 تةير السب  يف املقارنة ب  نسبت  معلوميت . 74%

 8 إجرا  عملية القسمة لعددين كسري . 67%
 9 متتيل الكسور من  الب جمموعات متماثلة. 66%
 10 شبكة متعامد .متتيل الكسور من  الب  65%
 11 ثابت.د عداستنتا  العالقة ب  ناتي مجع عددين غا متساوي  مع  64%
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 م    للمعلمالمعرفة الرياضية عبارات مقياس شرح ل % اإلجابة الصحيحة
 12 .)املنزلية(احملتمل يف طرح افعداد مع إعاد  التسمية للقيم املكانية   حتديد  63%
 13 استنتا  منط العالقة ب  جمموعة من افعداد حبس  معدب التغا يف قيمة افعداد. 62%
 14 استنتا  منط العالقة ب  جمموعة من افعداد وب  جمموعة جزئية من افعداد. 61%
 15 ب  كسرين. طرحتعبا لف ي( لعملية )  ياغة ت بيذ حيايت  61%
 16 الشائع يف استنتا  أكتر من  ور  لقيمة كسر. تصوي  60%
 17 وضع الكسر يف أبسط  ور . 59%
 18 ضرب كسرين على  ط افعداد.حتديد أقرب نق ة حلا ل  55%
 19 استنتا  تعميم لقابلية ال رح ب  عددين. 54%
 20 استنتا  منط العالقة ب  جمموعة من افعداد والعمليات احلسابية ب  تلك افعداد. 53%
 21 احملتمل يف تنفيذ عملية الضرب ب  كسرين. حتديد 53%
 22 افشكاب اهلندسية. تو يف الكسور يف العالقات ب  مساحات 52%
 23  حيح يف كسر عشري.د عدحتديد احملتمل عند ضرب  52%
 24 العشرية.وحدات العد للتعبا عن افعداد  استخدام 51%
 25 احملتمل يف إجرا  العمليات احلسابية الي تت ل  إعاد  التسمية. حتديد 51%
 26 حتديد احملتمل يف املقارنة ب  قيمي كسرين. 50%
 27 متتيل الكسور من  الب مساحات غا مت انسة. 49%
 28 ب  عددين عشري  معلوم . عشريد عداستنتا  قيمة  47%
 29 مكون من رقم  دعدمكون من ثالثة أرقام يف د عدتنفيذ عملية ضرب  44%
 30 إجرا  عمليات طرح افعداد. 40%
 31 متتيل ناتي ضرب كسرين باستخدام افشكاب. 39%
 32 امل روح من  مبا يتوافذ مع امل روح.د عدإجرا  عمليات طرح افعداد مع تقسيم ال 37%
 33 استخالص قيمة نسبة من  الب العالقة ب  نسبت  معلومت  يف مواقف حياتية.  35%
 34 افويل.د عداستخدام أكتر من طريقة لتمتيل ال 32%
 35 افعداد وجمموعات جزئية من تلك افعداد.استنتا  منط العالقة ب  جمموعة من  32%
 36 ب  كسرين. ضربتعبا لف ي( لعملية )  ياغة ت بيذ حيايت  30%
 37 احملتمل يف تنفيذ عملية القسمة مع وجود باقي يف  ور  كسر.  حتديد  30%
 38 ثابت.د عديف تي ضرب عددين غا متساوي  استنتا  العالقة ب  نا 27%
 39 احملتمل يف تقسيم شكل إىل جمموعة من افجزا  املتساوية.حتديد  24%
 40 إجرا  طرح افعداد الكبا  ب رق مبس ة. 23%
 41 كسري باستخدام أكتر من شكل للتمتيل. د  عدتوضيح قيمة  18%

 42 احملتمل يف استنتا  القيمة الي حتقذ تساوي طريف معادلة. حتديد 13%
 لإلجابات  لنسب المئويةامعدل  52%

 تسميتهاإعاد   بعد املقياة أسولة (2) اندوب يوضح    
  ور  القارئ إع ا  هبدف سؤاب كل مع يات على بنا   

 اف لية الصيغة عن فصاحاإل وبدون املقياة ملفردات مقربة
 :يأيت ما استخالص ُيكن النتي ة هذه على وبنا   . لألسولة
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 ؛%52 الدراسة لعينة الصحيحة اإلجابات نسبةمعدب  بلغ 
 لتدري  الرياضية املعلم معرفة مستوى تدين إىل هذا ويشا

 16 حصلت وقد. الدراسة عينة لدى الرياضيات
 من أعلى  حيحة إجابة نسبة على مفرد %( 38.1)

 أقل نسبة على مفرد %( 61.9) 26 وحصلت%. 60
 املفرد  وحصلت. الصحيحة جاباتاإل من% 60 من
 أعلى على"  فر يفعدد  أي ضرب لناتي تعميم استنتا "

 180 حوايل أن أي  %92 بلغت إذ  حيحة إجابة نسبة
 هذه على  حيح بشكل جابواأ العينة من ومعلمة   معلما  
 استنتا  يف احملتمل   حتديد"  املفرد  وحصلت. املفرد 
 إجابة نسبة أقل على" معادلة طريف تساوي حتقذ الي القيمة

 ومعلمة   معلما   25 حوايل نإ أي  %13 وبلغت  حيحة

 ما النتي ة هذه وتدعم.  حيح بشكل جابواأ العينة من
 معرفة يف املنخفض املستوى عن دراسات وأ هرت  سبذ
 والسلويل  امل رب ) االبتدائية املرحلة يف الرياضية املعلم

 والزعيب  وملكاوي  مقدادي  ؛2005؛ الشمري  2014
 غا أو مباشر بشكل يؤثر قد املستوى وهذا(. 2013
 مستوى يف تؤثر بدورها الي التدري  عمليات يف مباشر
 Trend in International) ال الب وحتصيل فهم

Mathematics and Science Study [TIMSS], 2011).  
 مفردات تقسيم ر أعمذ بشكل النتائي حتليل من ملزيدو 

 لتب  ؛بعض  مع  بعضها ترتبط موضوعات إىل املقياة
 ذلك يف الرياضيات لتدري  الالزمة الرياضية املعرفة مستوى
 .املوضوع

  (3الجدول )
 :تمثيل األعداد باألشكال أو على خط األعداد 

 الرياضية املعرفة مستوى يف التدين( 3جدوب ) وضحي  
 افعداد بتمتيل مرتب ة موضوعات لتدري  الالزمة

 أسالي  يفسر قد وهذا. افعداد  ط على أو بافشكاب
 املوضوعات و ا ة الرياضيات تدري  يف التقليدية املعلم 

 القائمة واخلوارزميات للمفاهيم اجملرد التدري  على تركز الي
 باستخدام التمتيل أن العلم مع املفاهيم  تلك على

 يدعم التعليمي املوقف حبس  افعداد  ط أو افشكاب
 والعالقات مكوناهتا تصور وجيعل الرياضية املعرفة استيعاب
  .(NCTM, 2007) املتعلم ذهن يف قبوال   أكتر بينها املن قية
 ابعد   التدريسية الناحية من الرياضيات تفقد أن ُيكن وبذلك

 معايا إلي  تشا ما وفذ الرياضيات تدري  يف امهم  

(NCTM, 2000) لتدري  معاياها ضمن تشا والي 
 Mathematics as التمتيل ملعيار الرياضيات

Representation.  ل  تو لت ما الدراسة هذه نتي ة وتعزز 
 اخنفا  إىل أشارت الي( 2013) نوآ ري مقدادي دراسة

 املتعلقة واإلجرائية املفاهيمية املعرفة يف املعلم  مستوى
( 2005) الشمري دراسة كذلك أكدت كما. بالكسور

 احلسابية بالعمليات املتعلقة اف  ا  من عدد   وجود على
 لدى( القسمة الضرب  ال رح  انمع ) بالكسور املرتب ة
 .االبتدائية املرحلة يف الرياضيات معلمي

 المرتبطة بالتمثيل باستخدام األشكال أو خط األعداد المعرفة اإلجابة الصحيحة نسبة
 كسري باستخدام أكتر من شكل للتمتيل.د  عدتوضيح قيمة  18%
 حتديد احملتمل يف تقسيم شكل إىل جمموعة من افجزا  املتساوية. 24%
 متتيل ناتي ضرب كسرين باستخدام افشكاب. 39%
 متتيل الكسور من  الب مساحات غا مت انسة. 49%
 العشرية. م وحدات العد للتعبا عن افعداداستخدا 51%
 تو يف الكسور يف العالقات ب  مساحات افشكاب اهلندسية. 52%
 حتديد أقرب نق ة حلا ل ضرب كسرين على  ط افعداد. 55%
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 االبتكارية بافسالي  املرتب ة املوضوعات إىل وبالن ر     
 أو افساسية  احلسابية العمليات  وارزميات يف املعتاد  غا

  هرت للحل مع  منط استخدام يف والبدائل ال رق تنوع
 :على النحو اآليت النتائي

 (4جدول )
 :إجراء عمليات مبتكرة وأنماط حلول مختلفة

 أنماط الحلول عدالمرتبطة باالبتكار وت المعرفة اإلجابة الصحيحة نسبة
 افويل.د عداستخدام أكتر من طريقة لتمتيل ال 32%
 متتيل ناتي ضرب كسرين باستخدام افشكاب. 39%
 مكون من رقم واحد ب رق مبتكر .د عدمكون من ثالثة أرقام يف د عدتنفيذ عملية ضرب  44%

 العشرية.وحدات العد للتعبا عن افعداد  استخدام 51%
 تو يف الكسور يف العالقات ب  مساحات افشكاب اهلندسية. 52%

 الي املعلم  معارف تدين مستوى( 4جدوب ) وضحي    
 تقليدية غا اأفكار   حللها تت ل  الي باملسائل ترتبط

 الدراسات بعض توأشار . معتاد  غا أمناط عن والبحث
 بتنمية يتعلذ فيما الرياضيات معلمي لدى قصور وجود إىل

 الصف دا ل االبتكار عملية تيسر الي افساسية املهارات
 احلد حيقذ مل املعلم  من الع مى الغالبية وأن الدراسي 

 بعملية املرتب ة املهارات مع م يف لألدا  املقبوب افدىن
 والتلق  الشرح على يركزون زالوا ما املعلم  وأن االبتكار 
 تسمح ال الي احملدد  اإلجابات ذات افسولة واستخدام
 إىل يؤدي مما املألوفة  وغا انديد  اففكار بتقدمي لل الب
 والغنام  علي  ؛1997 الكرش ) االبتكارية قدراهتم ضعف

 عامة ثقافة ذلك يعك  وقد(. 1998 السعيد  ؛1998
  ماملعل بأدلة االلتزام ورمبا احلل يف ال رق لنف  التقليد من

 للت ديد املعلم  من حقيقية مبادرات وجود دون وفتواها
 املعلم  ممارسات تعميذ أن بالذكر وجدير. واالبتكار

 برامي حيتا  بل بالصدفة حيد  لن باالبتكار املرتب ة
 باإلشراف  ا ة وتوجهات ذلك  على تعمل نوعية تدريبية
 .االبتكارية بقدراهتم مرتب ة فكات وفذ املعلم  وتقييم

 العالقة ذات باملهارات املرتب ة الرياضية املوضوعات يف أما
 التعميمات و ياغة العالقات استنتا  متل باالستدالب

 :على النحو اآليت النتائي ف ا ت

 (5جدول )
 المهارات المرتبطة باالستدالل الرياضي

 المرتبطة باالستدالل المعرفة الصحيحة اإلجابة نسبة
 ثابت.د عداستنتا  العالقة ب  ناتي ضرب عددين غا متساوي  يف  27%

 استنتا  منط العالقة ب  جمموعة من افعداد حس  اجملموعة انزئية من تلك افعداد. 32%
 استنتا  تعميم لقابلية ال رح ب  عددين. 53%
 احلسابية وتلك افعداد.افعداد حس  العمليات  استنتا  منط العالقة ب  جمموعة من 54%

 معارف يف التدين أوج  وضوح( 5يوضح جدوب )    
 على يؤثر أن يتوقع ذلك فإن باالستدالب اخلا ة املعلم 

 للمعرفة الشكلي للعر  متيل قد الي التدري  أمناط
 البنية ومكونات عالقة يف االستداليل البنا  وغياب الرياضية

 ُيكن وبذلك. االستدالب على تقوم الي للرياضيات املعرفية
 يف امهم   ابعد   التدريسية الناحية من الرياضيات تفقد أن

 ,NCTM) معايا إلي  تشا ما وفذ الرياضيات تدري 
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 معيار الرياضيات لتدري  معاياها ضمن تشا والي  (2000
  .Mathematics as Reasoning االستدالب

 الشائعة اف  ا  بتحديد املرتب ة للموضوعات بالنسبة  
 احلسابية بالعمليات املرتب ة الشائعة اف  ا  السيما احملتملة

 املعلم  ومعرفة االبتدائية املرحلة يف الرياضيات معلمي لدى
 :على النحو اآليت ف ا ت هبا

 (6جدول )
 :المرتبطة بتحديد األخطاء الشائعة لدى الطالب المعرفة

 المرتبطة بتحديد األخطاء الشائعة المعرفة اإلجابة الصحيحة نسبة
 احملتمل يف استنتا  القيمة الي حتقذ تساوي طريف معادلة.  حتديد  13%
 احملتمل يف تقسيم شكل إىل جمموعة من افجزا  املتساوية.  حتديد  24%
 احملتمل يف تنفيذ عملية القسمة مع وجود باقي يف  ور  كسر  حتديد  30%
 احملتمل يف املقارنة ب  قيمي كسرين.  حتديد  50%
 احملتمل يف إجرا  العمليات احلسابية مع إعاد  التسمية.  حتديد  51%
  حيح يف كسر عشري.د عداحملتمل عند ضرب   حتديد  52%
 احملتمل يف تنفيذ عملية الضرب ب  كسرين.  حتديد  53%

 وجود  ل يف مفاجوة غا نتي ة( 6يوضح جدوب )     
 احلسابية العمليات إجرا  يف الشائعة اف  ا  م اهر بعض
 نإ إذ ال الب  لدى افولية التعليم مراحل يف  ا ة
 اف  ا  تلك حتديد يف املتعمقة غا املعلم  معارف
 لت ن  الشرح ثنا أ للمتعلم  وإبرازها جان   من الشائعة
 اف  ا  انتشار على ما بصور  سينعك  فيها الوقوع

 املهم من أن  النتي ة هذه وتةز. املتعلم  لدى الشائعة
 بالتعرف اخلا ة املهنية املعلم  قدرات رفع على العمل
 نإ إذ ملنعها  التدريسية التدابا واضاذ الشائعة اف  ا  على
 أن ُيكن الي انهود من وقائي كتخ يط أجدى ذلك
 الشائعة لأل  ا  العالجية الةامي لوضع الحق ا تبذب

 وجينسةغ يل بين  ما وهذا. املتعلم  لدى التعلم و عوبات

(Lee, & Ginsburg, 2009)  مفاهيم تسعة وجود من 
 املرحلة لتالميذ الرياضيات وتعلم تعليم حوب وشائعة مغلوطة

 الذين املعلم  ب  واسع ن اق على منتشر  وهي  االبتدائية

 أتروب  كذلك رآه ما وهذا. املرحلة هلذه بالتدري  يقومون

(Attropes, 2003)  من الكتا لدى قصور وجود من 
 للمفاهيم احلقيقي للفهم بافتقادهم متعلذ املعلم 

 يف فوري ا دور ا يلع  املفاهيمي االفتقاد هذا وأن احلسابية 
 حفظ على الرتكيز  الب من املفاهيمية اف  ا  تكوين

 لالستيعاب الت رق دون العلمية واحلقائذ املعلومات
  .املفاهيمي

 الرياضي املوقف ت ل  كلما أن  النتائي توضح كما
 أقل املعلمون كان كلما حسابية عملية من أكتر استخدام
 احلسابية العمليات تنفيذ على بقدرهتم مقارنة مستوى 

 الت رق وعند الصحيحة  افعداد على مستقلة بصور 
 الكسرية افعداد على احلسابية بالعمليات املرتب ة للمعارف

 عن اكتا   يتباين ال املعلم  مستوى أن يتضح العشرية أو
 افعداد على احلسابية العمليات لتنفيذ معارفهم مستوى

 :اآليت( 7) باندوب كما الصحيحة
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 (7جدول )
 :والمهارات المرتبطة بالعمليات الحسابية على األعداد والكسور المعرفة

 المرتبطة بالعمليات الحسابية على األعداد والكسور المعرفة اإلجابة الصحيحة نسبة
 إجرا  طرح افعداد الكبا  ب رق مبس ة. 23%
 )تعبا لف ي( لعملية ضرب ب  كسرين.  ياغة ت بيذ حيايت 30%
 استخالص قيم العالقة ب  نسبت  معلومت  يف مواقف حياتية.  35%
 امل روح.د عدإجرا  عمليات طرح افعداد بتقسيم امل روح من  مبا يتوافذ مع ال 37%
 متتيل ناتي ضرب كسرين باستخدام افشكاب. 39%
 عشري ب  عددين عشري  معلوم .د عداستنتا  قيمة  49%
 وضع الكسر يف أبسط  ور . 59%

 معارف مستوى تدينل عامة  ور ( 7يوضح جدوب )    
 لألعداد بالنسبة افساسية احلسابية العمليات يف املعلم 

 افوري   امكون   ُيتل الكسرية أو العشرية افعداد أو الصحيحة
 افولية املرحلة يف املتعلم  على ذلك انعكاة فن اأساسي  

 التعليم مراحل يف الرياضيات حتصيل على تأثاه ُيتد
 لكتا اسابق   امت لب   تعد   احلسابية العمليات نإ إذ املتقدمة 

 التعليم مراحل يف تقدما   افكتر الرياضيات موضوعات من
 ,Attard) أتارد وتربط. انامعي التعليم مرحلة وحىت العام

 مستوى باخنفا  للمعلم  املعريف املستوى هذا  (2012

 املرتب ة الرياضية العمليات يف افساسي التعليم مرحلة طلبة
 افعداد مع التعامل متل افساسية احلسابية بالعمليات

 افرقام ب  العالقات وإدراك انمع  أو بال رح الكبا 
 )2002 وعبدالسيد  العنيزي ) بعضب بعضها

 إجابة نس  على حصلت الي املعرفة فإن عامة وبصور    
 تت ل  ال والي املباشر  املعرفة يف متتلت فأكتر% 60

 املعرفة فهي آ ر وبتعبا ابتكارية  أو استداللية قدرات
 عن التعبا أو املباشر  احلل  وارزميات بت بيذ املرتب ة

 :متل العالقات
 (8جدول )
 :والمهارات المرتبطة بالمعرفة اإلجرائية والخوارزمية المعرفة

 المرتبطة بالعالقات أو خوارزميات الحل المباشرة  المعرفة اإلجابة الصحيحة نسبة
 استنتا  منط العالقة ب  جمموعة من افعداد حس  معدب التغا يف قيمة افعداد. 62%
 ثابت.د عدمع  ب  ناتي مجع عددين غا متساوي استنتا  العالقة  64%
 متتيل الكسور من  الب شبكة متعامد . 68%
 .افعداد ط  علىمتتيل الكسور  77%
 حتديد مستوى  عوبة املسألة اللف ية حبس  العمليات احلسابية املستخدمة. 78%
  فر.يف د عداستنتا  تعميم لناتي ضرب أي  92%

 السابقة والتحليالت النتائيمن ( 8اندوب ) ب يو     
 باالبتكار  اخلا ة املعرفة أن أ هرت إذ النتائي  يف ااتساق  

 استخدام أو الشائعة  اف  ا  حتديد أو االستدالب  أو
 متتل للمعارف الرياضي التمتيل أو حسابية  عملية من أكتر
 باملرحلة الرياضيات لتدري  الالزمة املعرفة مستوى يف اتدني  

 بصور  أفضل مستوى املعلمون أ هر ح  يف االبتدائية 
 وما. املباشر  احلل و وارزميات اإلجرائية للعمليات نسبية
 الدراسات من العديد مع تكاملها النتائي اتساق من يزيد

  (2013) حس  دراسة متل وافجنبية احمللية السابقة
 والي  (Attropes, 2003)أتروب    (Hill, 2005)وهيل
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 يتعلذ فيما الرياضيات معلمي معارف تدين إىل أشارت
 اف  ا  حتديد أو واالستدالب باالبتكار اخلا ة املعرفةب

 .عام بشكل الرياضية واملعرفة بل الشائعة 
يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي  هل: الثاني السؤال

 ؟رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف الجنس

( ت) ا تبار عمل ر التساؤب هذا  حة من وللتحقذ    
 الالزمة املعرفة مقياة يف واملعلمات املعلم  لدرجات
على  النتائي وكانت االبتدائية  باملرحلة الرياضيات لتدري 
 :اآليت (9) اندوبيف  وضحالنحو امل

 ( 9جدول )
 :نتائج اختبار" ت" بين متوسطي درجات المعلمين والمعلمات في مستوى المعرفة الرياضية لتدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية

( 2.6" = )ت"  قيم  أن (9) اندوب من ويتضح    
 لصاحل وذلك  (p<0.01)  داللة مستوى عند إحصائي ا ودالة

 يات  دراسة نتائي مع الدراسة نتي ة وتتفذ. املعلمات

(Yates,2007)  نوآ ري بوب و (Ball, et al, 2008) أن من 
ا أكتر املعلمات  لتدري  الالزمة الرياضية للمعرفة امتالك 

 دراسة ل  تو لت ما مع ضتلف ولكنها الرياضيات 
 من قدر  أكتر الذكور أن من( 2007) وعلي  صاونة
 فيما الرياضيات لتدري  الالزمة الرياضية املعرفة  يف اإلنا 
 ,Li) واهلندسية احلسابية املهارات تعلم على بقدرهتم يتعلذ

1999). 
 حنو أكتر املعلمات واجتاه ميل إىل النتي ة هذه تفسر وقد
 إليها متيل الي املهن من فهي عام  بشكل التدري  مهنة

 يوجد أ رى جهة ومن هبا  العمل على وحير ن النسا 
 حبضور املعلم  من أكة وحرص اهتمام املعلمات لدى

 سبل حنو متوا ل حرص ولديهن والتنموية  التدريبية الةامي

 إلي  أشارت ما وهو بالرياضيات  املتعلقة معارفهن ت وير
 مبدى واملتعلقة( 2013) ورفعت والسلويل  شان دراسة
 العربية اململكة يف االبتدائية باملرحلة الرياضيات معلمي متكن

 فقد  الرياضية املفاهيم تدري  مهارات من السعودية
 فدا  مالح ة ب اقة  الب من الدراسة  نتائي أشارت
 لصاحل إحصائيا   دالة فروق وجود واملعلمات املعلم 

 .أفضل تدريسي فدا  الزمة معرفة ولديهن املعلمات 
يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي  هل: الثالث السؤال

  ؟رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف الخبرة التدريسية
 املعرفة مستوى على اخلة  متغا أثر معرفةمن  وللتحقذ
 التباين حتليل ا تبار عمل ر للتدري  الالزمة الرياضية
 حبس  املعلم  لدرجات( ANOVA) االجتاه آحادي
 5 إىل 3 سنوات  3 من أقل) التعليمية اخلة  مستوى
 وكانت( سنوات 8 من أكتر سنوات  8 إىل 6 سنوات 
 :اآليت اندوبيف  النحو املوضحعلى  النتائي

 (10جدول )
مستوى الخبرة  الرياضيات في المرحلة االبتدائية بحسب لمعلمي( لمستوى المعرفة الرياضية ANOVAنتائج تحليل التباين آحادي االتجاه )

 :التدريسية
المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  الداللة ف 

** 0.007 4.209 131.480 3 394.440 بين المجموعات  

 31.235 192 6028.372 داخل المجموعات

  195 6422.812 المجموع

 الداللة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط العدد النوع
2.6 193 5.66 21.21 140 معلمين

45 
0.009** 

 5.57 23.50 50 معلمات
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  4.209=  ف قيمة أن (10) اندوب من ويتضح   
 يعين مما ؛(p<0.01) داللة مستوى عند إحصائي ا دالة وهي
 معرفة مستوى متوس ات ب  داللة ذات فروق توجد أن 

 االبتدائية املرحلة يف الرياضيات لتدري  الالزمة املعلم 
 الداب الفرق اجتاه وملعرفة. التعليمية اخلة  مستوى فثر ترجع

 :على النحو املوضح يف اندوب اآليت توكي ا تبار عمل ر
 ( 11جدول )

  :الرياضيات في المرحلة االبتدائية لمعلميفي مستوى المعرفة الرياضية  التدريسيةنتائج اختبار توكي للفروق الدالة على أثر مستوى الخبرة 
 سنوات 8أكثر من  سنوات 8إلى  6 سنوات 5إلى  3 سنوات 3أقل من  مستوى الخبرة

     سنوات 3أقل من 
    1.00417 سنوات 5إلى  3
*4.62500 سنوات 8إلى  6  3.62083*    

*3.23558 سنوات 8أكثر من   2.23141*  1.38942  
 
 إحصائي ا دالة فروق توجد أن ( 11من جدوب ) ويتضح     
 الرياضيات لتدري  الالزمة الرياضية املعرفة مستوى يف

 اخلة  ذوي املعلم  لصاحل التعليمية اخلة  مستوى حبس 
 تفسر وقد(. سنوات 8 من وأكتر سنوات  8 إىل 6) من
 النضي من متقدمة مرحلة تصل املعلم  ة  نأ النتي ة هذه
 افوىل سنواتال اخلم  وأن اخلة   من سنوات مخ  بعد

. استخدامها وفاولة وفهمها املعرفة بنا  مرحلة هي للمعلم
 يف واملمارسة اخلة  من سنوات مخ  املعلم على ُير وعندما

 الت وير يف ورغبة اوضوح   أكتر رؤية لدي  يتكون التدري 
 ُيكن كما. نض ا   أكتر معارف  تكون من مثو  والتحس 

 قناعة يهمدل تتولد رافكت اخلة  ذوي املعلم  إن :القوب

 لتدري  هبا املرتب ة الالزمة املعرفةو  التدريسية بالعملية أكة
 اخلة  سنوات ذوي املعلم  من أفضل بصور  الرياضيات

 افقل
 (Mark, Conn, Willims, & Kelley, 2006)  

يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي  هل: الرابع السؤال
 رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف التخصص؟

 الرياضية املعرفة مستوى يف التخص، أثر من وللتحقذ
 آحادي التباين حتليل ا تبار عمل ر للتدري  الالزمة
 التخص، حبس  املعلم  لدرجات( ANOVA) االجتاه

على النحو  النتائي وكانت  (أ رى علوم  رياضيات )
 :املوضح يف اندوب اآليت

 ( 12جدول )
 :الرياضيات في المرحلة االبتدائية بحسب التخصص لمعلمي( لمستوى المعرفة الرياضية ANOVAنتائج تحليل التباين آحادي االتجاه )

 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
**0.001 7.158 220.707 3 441.414 بين المجموعات  

 30.832 192 5981.398 داخل المجموعات

  195 6422.812 المجموع

 7.158=  ف قيمة أن (12) اندوب من ويتضح    
 يعين مما ؛(p<0.01) داللة مستوى عند إحصائي ا دالة وهي
 املعلم  امتالك متوس ات ب  داللة ذات فروق توجد أن 

 ترجع االبتدائية املرحلة يف الرياضيات لتدري  الالزمة املعرفة
 ا تبار عمل ر الداب الفرق اجتاه وملعرفة. التخص، ملتغا
 :اآليت اندوبيف  وضحامل على النحو توكي
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 ( 13جدول )
 :لتدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية نتائج اختبار توكي للفروق الدالة عن أثر التخصص في مستوى المعرفة الالزمة

 أخرى علوم رياضيات التخصص
    رياضيات

   1.64511 علوم
*4.50000 أخرى  2.85489  

 دالة فروق توجد أن  (13) اندوب بيانات من ويتضح   
 لتدري  الالزمة املعلم  معرفة مستوى يف إحصائي ا

 املعلم  لصاحل التخص، ملتغا تعزى الرياضيات
 هناك كنت مل كما. الرياضيات تعليم جماب يف املتخصص 

 وقد. العلوم وضص، الرياضيات متخصصي ب  فروق
بعض املقررات  درسوا العلوم يف  صصختامل أن ذلك يفسر

 عن جيد  معرفة من مكنتهم اإلعداد ثنا أ يف رياضياتال يف
 مهامع  يف العلوم تدري  أسالي  نإ كما. الرياضيات

 أما. الرياضيات تعليم يف متارة الي التدري  أسالي  تشاب 
 التخصصات عن خيتلفون الرياضيات يمتخصص كون

 ومارك  (2010) اهلل وحرز بركات  فيشا اف رى
  كوهنم من قية نتي ة أهنا إىل   (Mark, et al, 2006)وآ رون

 على كبا  قدر  ولديهم أكة  بشكل علمي ا متخصص 
 املعرفة ورا  تقف الي والعوامل احلقيقية افسباب تفهم

 ال لبة حتصيل ينتد ورا  وتقف الرياضيات لتدري  الالزمة
 .اف رى التخصصات ذوي من الرياضيات يف

يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى  هل: الخامس السؤال
  ؟معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف الدورات التدريبية

 معرفة مستوى يف التدريبية الدورات أثر من وللتحقذ  
 االجتاه آحادي التباين حتليل ا تبار عمل ر املعلم 

(ANOVA )التدري  مستوى حبس  املعلم  لدرجات 
  (فأكتر 3 دورتان  واحد   دور  يشارك  مل) اخلدمة أثنا 

 :آليتا( 14) على النحو املوضح يف اندوب النتائي وكانت
 

 ( 14جدول )
الرياضيات في المرحلة االبتدائية بحسب مستوى  لمعلمي( مستوى المعرفة الرياضية ANOVAآحادي االتجاه ) نتائج تحليل التباين

 :التدريب أثناء الخدمة
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.330 1.132 37.008 3 111.024 بين المجموعات
 32.704 193 6311.788 المجموعاتداخل 

  196 6422.812 المجموع
 1.132=  ف قيمة أن (14) اندوب من ويتضح    

 مما ؛(p<0.05)داللة  مستوى عند اإحصائي   دالة غا وهي
 امتالك متوس ات ب  داللة ذات فروق توجد ال أن  يعين

 املرحلة يف الرياضيات لتدري  الالزمة املعرفة املعلم 
 مل) اخلدمة أثنا  التدري  مستوى فثر ترجع االبتدائية

 هذه تعزى ورمبا(. فأكتر 3/دورتان/ واحد  دور / يشارك
 ال فقد املعلمون هبا يلتحذ الي الدورات نوعية إىل النتي ة

 لدوراتا هذه أن رمبا أو ضصصية  معرفة ةأي للمعلم تضيف
 إذ الدراسة هذه يف قصور وهذا. بالتخص، عالقة هلا لي 

 على الرتكيز ور التخصصية التدريبية الدورات عن تسأب مل
 من% 30 حوايل أن إىل باإلضافة هذا. الكيف ولي  الكم

 ةأي يف يشاركوا مل أو واحد  دور  سوى يتلقوا مل املعلم 
 .تدريبية دور 
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 النتائج: ملخص

 معرفة مستوى تدين إىل عام بشكل النتائي تشا     
 املرحلة يف الرياضيات لتدري  الالزمة الرياضية املعلم 
 الصحيحة اإلجابات لنسبة العام املتوسط بلغ إذ االبتدائية

 مستوى يف التدين النتائي توضح كما%. 52 الدراسة لعينة
 أو افعداد  ط على افعداد بتمتيل املرتب ة الرياضية املعرفة
 تدين مستوى النتائي تب  كما. اهلندسية بافشكاب متتيلها

 االبتكاري البعد ذات باملسائل ترتبط الي املعلم  معارف
 والبحث تقليدية غا اأفكار   حللها تت ل  والي بداعيواإل
 اف  ا  أن النتائي أ هرت كما. معتاد  غا أمناط عن

 املعلم لدى اهاجس   تشكل ال ال الب فيها يقع الي الشائعة
 نإ إذ. وتصحيحها مبعانتها الكاملة الدراسة لدي  ولي 

 اف  ا  تلك حتديد يف املتعمقة غا املعلم  معارف
 النتائي أ هرتو . وانتشارها ترسيخها إىل ؤديت الشائعة
 الفقرات يف املعلم  لدى الرياضية املعرفة يف مقبوال   مستوى

 عن البحث أو ابتكارية أو استداللية قدرات تت ل  ال الي
 املرتب ة املعرفة فهي آ ر وبتعبا معتاد   غا للحل أمناط

. العالقات عن التعبا أو املباشر  احلل  وارزميات بت بيذ
 من أعلى املعلمات معرفة مستوى أن النتائي أ هرت كما

 هلا التدري  يف اخلة  وأن الذكور  املعلم  معرفة مستوى
 يف املختص  املعلم  وكذلك املعلم  لدى املعرفة يف أثر

 كما. املتخص، غا من أعلى معارفهم مستوى الرياضيات
 فيها يشارك الي التدريبية الدورات فعالية عدم النتائي بينت

  .املعلمون

 :التوصيات

 من إعداد املعلم  بكليات الدراسية الةامي ت وير .1
 معلم إعداد يف املعرفة أمناط ب  التوازن مراعا   الب

 .الرياضيات

 انهات هبا تقوم عمل وورش تدريبية برامي تقدمي .2
 أثنا  التدريسية املعلم  ومهارات معارف بت وير املعنية
 .اخلدمة

 مستوى على التشخيصية الدراسات من املزيد إجرا  .3
 باملعرفة املعلم  إملام مدى حوب السعودية العربية اململكة
 .الرياضيات يف أ رى موضوعات لتدري 

 :المراجع

 املفاهيمية املعرفة ب  السياسي التوازن أمناط(. 2013) إبراهيم إبراهيم 
 الفاعلية تصور على وأثرها الرياضيات معلمي لدى اإلجرائية واملعرفة

 . 171 – 132  (4)16 الرياضيات  تربويات جملة. التدريسية
 يف التحصيل تدين إىل املؤدية العوامل(. 2010) كماب افس ل 

 الغو  وكالة مبدارة العليا افساسية املرحلة تالمذ  لدى الرياضيات
 انامعة الرتبية  كلية منشور   غا ماجستا رسالة. غز  بق اع الدولية

 .بغز  اإلسالمية
 التحصيل مستوى تدين أسباب(. 2010) حسام اهلل  وحرز زياد؛ بركات 
 ن ر وجه  من الدنيا افساسية املرحلة طلبة لدى الرياضيات ماد  يف

 افوب الرتبوي للمؤمتر مقدمة عمل ورقة .طولكرم فاف ة يف املعلم 
 يف املدرسي التعليم: بعنوان اخلليل فاف ة يف والتعليم الرتبية ملديرية

 .املستقبل واستشراف احلاضر است ابة: فلس  
 الرياضيات لتدري  الالزمة الرياضية املعرفة(. 2013) هشام حس  

 امللك جامعة املعلم  بكلية املعلم  ال الب لدى االبتدائية باملرحلة
-151  (3)43 النف   وعلم الرتبية يف عربية دراسات. سعود
176. 
 حتصيل على املؤثر  العوامل(. 2006) حورية وحليل  فمود؛ حليحل 

 املعهد  الرسالة جملة. للتحس  وطرائذ الرياضـيات فـي ال الب عمل
 .34-1 14العرب  املعلم  إلعداد افكادُيي

 متكن مدى. (2013) براهيمإ وعتمان  مسفر؛ والسلويل   الد؛  شان 
 باملرحلة الرياضية املفاهيم تدري  مهارات من الرياضيات معلمي

  العريب اخلليي رسالة. السعودية العربية اململكة يف االبتدائية
34(75)  93-129. 
 واملعرفة الرياضية املعرفة(. 2007) بركات وعلي  أمل؛  صاونة 

 يف افردنية اجمللة. املعلم  ال لبة لدى الرياضيات يف البيداغوجية
 .244-212  (2)2 الرتبوية  العلوم

 اإلعداد ملواد تقوُيية دراسة(. 1421) محدان الغامدي  إبراهيم؛ الراشد 
 أعضا  قبل من السعودية العربية باململكة املعلم  كليات يف الرتبوي

 .615 -607  31  اإلمام جامعة جملة التدري   هيوة
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(. الصعوبات وأسباهبا الي تواج  2006راشد  فمد؛ والشباك  موسى )
طلبة معلم الصف يف اكتساب مفاهيم ومهارات اهلندسة املستوية. 

 .173-144  46جملة احتاد انامعات العربية  افردن  
 للرتبية احلديتة العاملية التحوالت(. ايةب  2014) اهلل عبد السعدوي 

 املرحلة معلم إعداد لندو  مقدمة حبث ورقة. املعايا على املعتمد 
 وطن  وت لعات عاملية رؤى: السعودية العربية باململكة االبتدائية
 . سعود امللك جبامعة املنعقد 

 العلمي التفكا فسالي  املعلمات ممارسة مدى .(1998) هدى السعيد 
 ماجستا رسالة التعليمية الريا  مبن قة االبتدائية املرحلة تلميذات مع
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية  كلية منشور   غا
 لتدري  الالزمة الرياضية املعرفة(. 2014) مسفر السلويل   الد؛ امل رب 

 جامعة الرتبوية العلوم جملة. االبتدائية املرحلة معلمي لدى اهلندسة
 .65-39  (27)1 سعود  امللك
 الصف طالب ف  ا  حتليلية دراسة(. 2005) سليمان الشمري 

 يف السعودية يف الباطن حفر فاف ة يف الذكور االبتدائي اخلام 
 انامعة منشور   غا ماجستا رسالة. الكسور على افربع العمليات
 .افردن افردنية 

 إكساب يف مقرتح برنامي فاعلية(. 1998) فرز والغنام  فمد؛ علي 
 يف حنوه اجتاهاهتم وتنمية االبتكاري التدري  مهارات املعلم  ال الب

 كلية جملة. تالميذهم لدى التفكا تنمية على ذلك وأثر العلوم جماب
 .37  باملنصور  الرتبية

(. تقومي متكن معلمي ومعلمات 2008العزو  إيناة؛ ومص فى   ولة )
جملة جامعة تكريت الرياضيات من املفاهيم الرياضية الي يدرسوهنا. 

 .562-537(  15)10للعوم اإلنسانية  
 االبتدائية املرحلة رياضيات معلم أدا  درجة(. 2013) هالب العنزي 

 جملة. والعلمية واإلدارية اإلنسانية انوان  يف اللف ي االتصاب مهارات
 . 510-469  (2)29 بأسيوط  الرتبية كلية
 عالجي برنامي فاعلية(. 2002) آماب السيد  وعبد يوسف؛ العنيزي 

-1) التعليم من افوىل باملرحلة الكسور تعلم  عوبات لعال  مقرتح
 .165 -146  (1)16 باملنيا  الرتبية كلية جملة. الكويت بدولة( 6

 (.ومناقشات جتديدات) والتقومي القياة(. 2008) عبدالواحد الكبيسي 
 .وال باعة للنشر جرير دار: افردن

 ومدى االبتكار لعملية امل لوبة السلوكيات. (1997) أمحد فمد الكرش 
 ق ر. بدولة التانوية املرحلة يف الرياضيات معلمي عينة لدى توافرها

 .122  ق ر جامعة الرتبية كلية جملة
 املعرفة(. 2013) علي والزعيب  آماب؛ وملكاوي  رىب؛ مقدادي 

 الرياضيات بقلذ وعالقتها بالكسور املتعلقة جرائيةاإل واملعرفة املفاهيمية
 .1570-1555  (2)40 الرتبوية  العلوم جملة. املعلم  ال لبة لدى

  مسفر؛ سعيد  ردمان )يف النشر(. املعرفة الرياضية امل رب   الد؛ السلويل
اخلا ة بتدري  افعداد والعمليات احلسابية لدى معلمي املرحلة 

   انامعة افردنية.جملة دراساتاالبتدائية. 
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Abstract: The objective of the study was to understand the level mathematical knowledge for teaching mathematics at the 

elementary school, and to identify the impact of some variables on this knowledge, such as: gender, educational experience, 

specialization, and in-service training. For this, the study used descriptive analysis approach through administering the 

“Mathematics Knowledge for Teaching measures (MKT).” The study sample consisted of 195 teachers from primary school 

mathematics teachers, male and female, randomly chosen from two cities in the central region. The results indicated that the 

overall average of the level of mathematics knowledge for teaching was 52%. The results also indicated there was 

statistically significant differences on the level of mathematics knowledge between male and female teachers in favor of 

female. Also the result showed that there was statistically significant difference regarding the level of mathematics 

knowledge with educational experience in favor of experienced teachers. The results indicated that the specialization in 

mathematics significantly differ from non-mathematics specialist. The results also showed no impact from in-service training 

on the level of knowledge necessary for teaching mathematics. 

 

 

Keywords: Mathematical knowledge, content knowledge, teaching methods, factors affecting knowledge.  
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متعلمة كمنظمة المدرسة نحو التَّغيير إدارة في بالرياض الحكوميَّة المدارس مديرات دور

 امتثال أحمد السقا
 أستاذ مساعد كلية الشرق العريب للدراسات العليا/ قسم اإلدارة واإلشراف الرتبوي

 هديل الزغيبيو نسيبة السنيدي   
 نامج ماجستري اإلدارة واإلشراف الرتبويطالبتان يف كلية الشرق العريب للدراسات العليا/ بر 

 هـ1437/ 1/ 18 وقبل-هـ 23/11/1436 قدم للنشر
درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض، ودور مديرات املدارس يف إدارة التَّغيري لتطبيق هدفت الدراسة تعرف : المستخلص

يف استجابات عينة الدراسة حول حماورها واليت تعزى ( α. =05داللة )العند مستوى روق ذات الداللة اإلحصائية أبعاد املنظمة املتعلمة، وتعرف الف
للدراسة طبقت على  أداة  هج الوصفي التحليلي، واالستبانة ولتحقيق أهدافها اعتمدت الدراسة املنملتغريات املؤهل العلمي، واخلربة، ومرحلة املدرسة.  

والتوصل إىل النتائج  ا( مديرة مدرسة حكومية يف مدينة الرياض.  وبعد التطبيق امليداين، مت حتليل البيانات إحصائي  194طة قوامها )عينة عشوائية بسي
 ية:تاآل
 (.  5من  3.37أن درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض جاءت بدرجة متوسطة على األبعاد ككل ومبتوسط عام ) -
 (.   5من  3.61دور مديرة املدرسة يف إدارة التغيري حنو تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة جاء بدرجة متوسطة، ومبتوسط عام )أن  -
كما ال توجد   واخلربة.عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول حماورها باختالف متغريي: املؤهل العلمي،  -

، املرحلة املتوسطة بنيظهرت فروق  إذ تشجي  التعلم التعاوين اجلماعيرحلة املدرسة يف يمي  األبعاد ويف األبعاد ككل باستثناء بعد ملعزى فروق ت
املرحلة و  ائيةاملرحلة االبتدمن جهة وكل من  املرحلة الثانوية بنياملرحلة املتوسطة. كما ظهرت فروق يف دور مديرات املدارس لصاحل  املرحلة الثانويةو 

 املرحلة املتوسطة.و  املرحلة االبتدائيةكل من وجاءت الفروق لصاحل   من جهة أخرى املتوسطة
   

   .أبعاد املنظمة املتعلمة، إدارة التغيري، املدرسة املتعلمة الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة:

يعيش العامل عصر العوملة واالنفجار املعريف والثورة التَّقنيَّة     
انعكس ذلك على احلياة ، و ملعلوماتيَّة يف خمتلف امليادينوا

بصفٍة عامٍَّة ليعيش األفراد واجلماعات واملنظمات تطور ا سريع ا 
ومستمرًّا، يستلزم منهم التَّعلُّم املستمر.  وم  األلفيَّة الثالثة 

درك أمهيَّة التَّغيري وااللتفات إىل مراجعة تبدأت كثري من الدول 
بويَّة والتَّعليميَّة، ومواكبة التَّطور املتسار  يف الفكر أنظمتها الرتَّ 

بوي، واستثمار اخلربات والتَّجارب العامليَّة الناجحة  اإلداري الرتَّ
بويَّة.  يف جمال القيادة الرتَّ

ولقد صعدت األساليب اإلدارية من فعالية اإلدارة يف أداء     
ها، وتعددت مهامها وحتسني مستويات األداء لديها وتطوير 

االجتاهات اإلدارية احلديثة: ومنها اإلدارة باألهداف وإدارة 
التغيري، وإدارة املعرفة، والتغيري التنظيمي واملنظمة املتعلمة 

 (. 2011وغريها )احلريري، 
 Learningوقد نال مفهوم املنظمة املتعلمة )    

Organization )ية اهتمام ا كبري ا خالل السنوات القليلة املاض
لدى الباحثني الرتبويني م  تزايد الضغوط اليت تعرضت هلا نظم 

 ملا تواجههالتَّعليم يف العامل، واليت تطلبت ضرورة االستجابة 
ب ذلك تغيري تطلَّ إذ املؤسسات الرتبوية من حتديات، 

بويَّة التقليديَّة، وتَبين مناذج وأمناط إدارية  املمارسات اإلداريَّة الرتَّ
ر فرص التَّعلم طبيعة العصر احلايل، وتوفتواكب  حديثة

،   البحث يواستخدامه يف حتقيق األهداف، وتشج املستمرِّ
 (.2010واحلوار واملشاركة واإلبدا  )املليجي، 

هناك اهتمام واضح فإن ويف اململكة العربية السعودية     
قيادة الدولة يف أن التَّعليم يف اململكة بالتعليم انطالقا  من رؤية 

األجيال القادمة هم أن كيزة رئيسة لالستثمار والتَّنمية.  و عد ر ي
الثروة احلقيقيَّة، واالهتمام هبم هدف أساسي.  لتتجلى 

يف خطة مشرو  تطوير التَّعليم يف اململكة  االسرتاتيجيةاألولويَّة 
العربيَّة السعوديَّة يف رف  مستوى حتصيل املتعلم، من خالل 

س ومتكينها، ومساندهتا من قبل يمي  التطوير املنتظم للمدار 
 مستويات النظام التعليمي.

وكان البد أن يصحب تطوير املدارس بإدارة واعية تتمثل     
التغيري وهي  تتب  خطوات  إدارة التغيري بشكلها العلمي حبيث

عدة خطوات منها:  تتكوَّن من ،نو كما حددها بريو وآخر 
 ،حليل املشرتك للمشكالتهتيئة االلتزام بالتغيري باستخدام الت

 ،وإجياد رؤية مشرتكة للتنظيم واإلدارة وحتقيق األهداف
ونشر احليوية والعزم  ،واحلصول على املوافقة باإليما  عليها

وتشجي  كل قسم البتكار اجلديد على كل أقسام املنظمة 
طريقة لتطبيق النظام وإعادة تشكيل األنظمة ورسم السياسات 

اجعة وتعديل االسرتاتيجيات يف ضوء اجلديدة، وأخريا  مر 
 .(2011، )احلريريملشاكل الناجتة عن عملية التغيري ا

لقد ُعنيت بعض البحوث والدراسات باألسس واملفاهيم     
اخلاصَّة باملنظمات املتعلمة، وتوفري العناصر األساسيَّة 
لتحقيقها، كما اهتمت دراسات أخرى بعالقة املنظمات 

اهيم اإلداريَّة كاجلودة الشاملة واإلبدا  املتعلمة ببعض املف
( بعنوان: "املدرسة  2011وغريمها.  ويف دراسة )جربان، 

كمنظمة متعلمة واملدير كقائد تعليمي من وجهة نظر املعلمني 
يف األردن"، هدفت هذه الدراسة للكشف عن تصورات 
املعلمني حنو مدارسهم كمنظمات متعلمة، وحنو مديريهم  

بني  اوثيق   ا، وبينت النتائج أن هناك ارتباط  كقادة تعليميني
استجابات املشاركني حنو مدارسهم كمنظمات متعلمة 

 ومديريهم كقادة تعليميني.
( دراسة بعنوان: "درجة 2013عبد الفتاح ) تأجر كما     

توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى مديري املدارس احلكوميَّة 
ة ووسطها من وجهة نظرهم"، يف حمافظات مشال الضفَّة الغربيَّ 

ومن نتائج الدراسة أن مدير املدرسة عندما ال ميارس دوره 
اإلداري فقط، بل ميارس دوره القيادي ويشج  املعلمني 

يعزز البيئة اإلجيابية فإنه ليكونوا قادة تربويني، هذا األمر 
وكما  للمدرسة كاستخدام التحفيز والتشجي  والتعلم املستمر.

( أن هناك خصائص متعددة متيز 2009) ذكر الرشودي
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املنظمة املتعلمة عن غريها ولكن أيم  معظم العلماء على أن 
 السرعة يف التعلم هي السمة املميزة.

مفهوم يالحظ أن  تصاعد االهتمام بتطوير التَّعليم وم     
، رغم ينل حظا  كافيا  يف الدراسات العربية مل تعلمةاملاملدرسة 

ما تواجهه املنظمات العربيَّة من  ضوءإليه يف احلاجة الشديدة 
لدراسات ركزت يف عمليَّة معظم ا ، إذ يالحظ أنحتديات

متيزت  يف حني، كمنظمات متعلمة  اجلامعات حبثها على تناول
ال سيما أن هذه الدراسة يف تركيز اهتمامها على املدارس. 

ىل تطبيق مفهوم املدارس من أحوج املؤسسات التعليمية إ
نظمة املتعلمة، وقد نادى بعض الباحثني بضرورة تفعيل امل

أنشطة إدارة التغيري لتشمل هيكل املدرسة، وفلسفتها وقيمها 
األساسية وأهدافها التنظيمية، وأن املدرسة حباجة إىل منوذج 

 (، كما أشارت دراسة أيب2008عوري، املدرسة املتعلمة )الفا
ىل التحول ( إىل أن املنظمات اليت سعت إ2006خضري )

حتقيق ما ا يف ملنظمات متعلمة أصبحت أكثر سرعة وجناح  
تسعى إليه من أهداف. ويف ضوء ما سبق فإن هناك حاجة 
ألن يعمل قادة املدارس على حتويلها إىل منظمات متعلمة هتتم 
بالتعلم والتعليم، وينخرط يمي  منسوبيها يف عملية التحسني 

، تعليمية، وتغذية راجعةا اجلماعي، ويوفر فيها املدير فرص  
ملواكبة التغريات ويعزز الثقة واإلجناز، وهذا أمر ضروري وملح 

اجملاالت بشكل عام والنظم  يمي اليت يشهدها العامل يف 
تبحث يف إدارة التعليمية بشكل خاص، وتأيت هذه الدراسة ل

التغيري لدى مديرات املدارس احلكوميَّة الالئي يشكلن حجر 
حنو تطوير املدرسة إىل شكل  التعليميَّة،ليَّة األساس يف العم

 املدرسة كمنظمة متعلمة.ومضمون حديث يتمثل يف 

 مشكلة الدراسة:

إن مفهوم املنظمة املتعلمة له أمهيَّة كبرية يف ظل التَّغريات     
املتسارعة احلديثة، واليت كوَّنت حالة من االضطراب والفوضى 

مات، ويف يمي  جوانب احلياة والتَّعقيدات اليت تؤثر يف املنظ
يف عامل اليوم؛ لذا أصبح هناك ضرورة حامسة بأن تتكيف تلك 

املنظمات وتتغري بشكل مستمر إن أرادت االستمرار والنجاح 
 (.2007)أبو خضري، 

إن املشكلة يف تطبيق مفهوم املدرسة املتعلمة يكمن يف     
معرفة الواق  التَّنفيذي للمدارس يف مدينة الرياض، ويف 

تصورات املعلمني حنو التَّعلم مدى احلياة، وإن إدارة عمليات 
والتَّفاعل م  اآلخرين حتقق التَّوافق بني  االسرتاتيجيةالتَّغري 

معدل التَّعلُّم ومعدل التَّغري املطلوب، وهذا يستلزم من 
املؤسسات التَّعليميَّة توفري عناصر املنظمة املتعلمة، وتدريب 

فإن  من مثو  (.2011دريب ا مستمرًّا )جربان، العاملني هبا ت
أهداف تطويرية إدارة التغيري جيب أن تسعى حنو حتقيق 

للمؤسسة التعليمية ومنها تغيري سلوكيات األفراد العاملني 
لتنسجم م  التغريات احمليطة وتقوية أواصر العالقات والتعاون 

شاركة بني أفراد املنظمة وخلق مناخ يتسم بالدميوقراطية وامل
وأيضا  وض  األفراد يف مواقف تساعدهم على التعلم عن طريق 

العمل لدف  التغيري وحتقيق جناحه العمل واستخدام فرق 
 .(2011، )احلريري

ونظر ا لقلة الدِّراَسات امليدانيَّة يف جمتم  اململكة العربيَّة     
بُدَّ السعوديَّة، ونتيجة التَّطورات العلميَّة والتكنولوجية، كان ال

إىل -وخاصة املدرسة- من مواكبة التَّغيري والوصول باملنظمات
مفهوم وخصائص املدرسة كمنظمة متعلمة. وميثل التساؤل 

 أدناه توضيح مشكلة الدراسة:
ما دور مديرات املدارس احلكوميَّة بالرياض يف إدارة التَّغيري حنو 

 املدرسة املتعلمة؟

 أهميَّة الدراسة:

يف األمهيَّتني النظريَّة والتَّطبيقيَّة، وذلك  اسةدر تكمن أمهيَّة ال
 :اآليتعلى النحو 

 األهميَّة العلميَّة النظريَّة:
يؤمل أن تشكل هذه الدراسة إضافة جديدة لألدب  -

بوي يف جمال التَّعلم يف مفهوم املنظمات املتعلمة، وهو من  الرتَّ
بويَّ   ة.املفاهيم املهمة واحلديثة يف أدبيات اإلدارة الرتَّ
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من الدراسة احلاليَّة أن تسهم يف إثراء املكتبة  ويؤمل -
لتكوين قاعدة لدراسات أخرى لباحثني تربويني ، العربيَّة

 آخرين، يهتمون مبوضو  املنظمة املتعلمة.
تكمن أمهية الدراسة يف ظل توجهات اململكة العربية  -

مة السعودية وسعيها حنو تطبيق مفهوم التعلم التنظيمي واملنظ
 تعلمة يف املدارس احلكومية.امل
تكمن أمهيَّة الدراسة احلاليَّة يف أهنا جتم  بني إدارة التَّغيري  -

ملديرات املدارس احلكوميَّة يف الرياض ومفهوم املدرسة 
املتعلمة؛ لذلك تعد مصدر ا حمفز ا لزيادة قدرة املدارس 

 السعوديَّة بالرياض للتحوُّل إىل مدارس متعلمة.
 ليَّة التَّطبيقيَّة:األهميَّة العم

، العربية السعودية ختدم هذه الدراسة املدارس يف اململكة -
يؤمل منها توفري بيانات ومعلومات متكن أصحاب القرار  إذ

ومديرات املدارس خاصة من إجراء التَّغيريات الالزمة للوصول 
 إىل مفهوم املدرسة املتعلمة.

يف إعطاء كما ترجو الدراسة احلاليَّة أن تسهم نتائجها  -
مديرات املدارس صورة أوضح بشكل علمي حول دور 

، حنو الوصول ملفهوم املنظمة املتعلمة احلكومية يف إدارة التَّغيري
مما يسهم يف وصول مديرات مدارس  ،"املدرسة املتعلمة"
، ومن مث ميكن أن تتحول مدارسهن إىل التغيريالرياض لتطبيق 
 مدارس متعلمة.

 ها:أهداف الدراسة وأسئلت  

ور مديرات هتدف الدراسة احلاليَّة بشكل رئيس إىل معرفة د
الرياض يف إدارة التَّغيري حنو املدرسة املدارس احلكوميَّة ب

 املتعلمة.
 وينبثق عن هذا اهلدف الرئيس أهداف فرعيَّة تتحقق من    

 ية:تخالل اإلجابة عن األسئلة اآل
س الرياض ما درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدار  (1

 احلكوميَّة للبنات، من وجهة نظر مديراهتا؟

ما دور مديرات املدارس يف إدارة التَّغيري لتطبيق أبعاد  (2
 املنظمة املتعلمة؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات عينة  (3
الدراسة حول حماورها )درجة توافر األبعاد، دور مديرة 

ي، اخلربة يف الوظيفة املدرسة( تعزى ملتغريات املؤهل العلم
 احلالية، مرحلة املدرسة؟

 

 حدود الدراسة:
 

احلدود املوضوعيَّة: دور مديرات املدارس يف إدارة التغيري حنو 
 املدرسة املتعلمة.

 احلدود املكانيَّة: املدارس احلكوميَّة للبنات يف مدينة الرياض.
راِسي احلدود الزمنيَّة: الفصل الدِّراِسي األول من العام الدِّ 

 هـ. 1435-1436
 احلدود البشريَّة: مديرات املدارس.

 
 مصطلحات الدراسة:

 
هي أسلوب منهجي للتعامل م  التغيري من  إدارة التَّغيري:

منظور املنظمة والفرد، وهي اجتاه لالنتقال باألفراد والفرق 
 .(Hiatt, 2010واملنظمات إىل احلالة املستقبلية املنشودة )

( بأهنا فلسفة إلدارة املؤسسة تتضمن 2009وعرفها عاطف )
التدخل املخطط يف أحد أو بعض جوانب أو أوضا  املؤسسة 

غيريها هبدف زيادة فاعليتها وحتقيق التوافق املرغوب م  تل
( بأهنا إجراء 2011عرفة )كما عرفها مربرات هذا التغيري.   

 من خالل خطة ،تغيري يف طريقة العمل أو إدارة املؤسسة
هبدف مواكبة التغريات والتطورات احلديثة يف  ،عاملواضحة امل

وكفاءة العمل يف  ،حميط العمل لغرض االرتقاء باإلنتاجية
 املؤسسة واملنشأة.

حنو إدارة التغيري  الباحثات، تعرف ويف ضوء التَّعريف السابق
 إجرائي ا على أهنا: املنظمة املتعلمة
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جل حتقيق أهداف إجراء التغيري يف طريقة إدارة املدرسة، من أ
الرتبية والتعليم ومواكبة التغيريات والتطورات احلديثة، من 

 واضحة. اسرتاتيجيةخالل خطوات منظمة وخطة 
 :املنظمة املتعلمة

املنظمة   (peter Senge, 1990: 3) بيرت سينج يعرف    
املتعلمة بأهنا " املنظمة اليت يعمل أفرادها باستمرار على توسي  

ا، واليت م على إجياد النتائج اليت يرغبون هبا حق  وزيادة قدراهت
يتم هبا رعاية أمناط جديدة وموسعة للتفكري، والطموح 

 ا". اجلماعي، واليت يتعلم فيها الناس رؤية الكل مع  
أن يتعلم فيها؛ ألن العمليَّة اليت ميكن للفرد املنظمة  وهي    

 لعبادي،ا)البغدادي؛  التَّعليميَّة مكرسة يف نسيج احلياة
( املنظمة 235: 2010وعرف )املليجي،. (48:2009

املتعلمة بأهنا "تلك املنظمة اليت تدعم قدرة األفراد والعاملني 
هبا، وحتفزهم على التعلم الفردي واجلماعي، من خالل توفري 

 مناخ تنظيمي مشج  على العمل، وحمفز للتغيري والتطوير".
 وبالنظر إىل أناملتعلمة، السابقة للمنظمة ويف ضوء التَّعريفات 

بيَّة وال دُّ املدرسة تع تَّعليم تُعرف منظمة متعلمة يف جمال الرتَّ
 إجرائي ا:وإدارة التغيري حنوها  املدرسة املتعلمة اتالباحث

 املدرسة املتعلمة:ف
هي املدرسة اليت يتعلم فيها األفراد باستمرار كيف ميكن     

ب ية املستدامة، ويتم فيها برامج أن يتعلموا مع ا، وتدور حول الرتَّ
التَّعليم املستمر، ليس للمتعلم فقط بل للجمي ، فالكل قابل 

واجلمي  يف  ،للتعلم من طالب ومعلم ومدير وأولياء أمور
احتياج مستمر ودائم إىل التَّعليم والتَّدريب والتَّنمية، وهي 

دعم املدرسة اليت تض  اخلطط واألطر التَّنظيميَّة والطرق اليت ت
والتَّعلم  ،وتساعد على عمليات التَّعلم املستمر، والتَّطور الذايت

اجلماعي هبدف زيادة قدرهتا على التَّكيف م  التَّطورات 
 ة يف البيئة ومواجهة التَّحديات.والتَّغريات املتتابع

فالفكرة األساسيَّة كي تصل املدرسة إىل مفهوم املدرسة    
 سي مستدمي التَّعلم(.املتعلمة هي إجياد )جمتم  مدر 

 ة املتعلمة:درسإدارة التغيري حنو امل

هو إجراء التغيري يف طريقة إدارة املدرسة، من أجل حتقيق     
أهداف التعليم ومواكبة التغيريات والتطورات احلديثة، من 

ن متكِّ واضحة  اسرتاتيجيةخالل خطوات منظمة وخطة 
من األبعاد السبعة املدرسة من حتقيق مفهوم املنظمة املتعلمة ض

 اليت حددهتا الدراسة.
 :أدبيات الدراسة

تناولت الدراسة احلالية األطر النظرية حملاور الدراسة مرتبطة     
مت االستفادة  إذ، ذه األطربالدراسات السابقة ذات الصلة هب

من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة وأبعادها، 
عم اإلطار النظري حبيث مت ويف تطوير أداة الدراسة، ويف د

توظيف نتائج الدراسات السابقة يف حماور اإلطار النظري، 
 :يتوذلك على النحو اآل

 :دارة التَّغيير في المدرسةإ .1
سة توضيح ضمن اإلطار النظري إلدارة التغيري يف املدر ت

 :يتعناصرها على النحو اآل
 :مفهوم إدارة التَّغيير

ة  يف كل املنظمات، مهما كان أصبح التغيري ضرورة  ملحَّ     
مما جيعلها بعيدة عن اإلبدا   ،نوعها ومهما اختلفت أهدافها

 والتَّطور واملنافسة إن مل تستجب حلاجات التغيري.
بديل أو تعديل عمليَّة ت إدارة التَّغيري هي نأوذكر اللوزي     

خمطط هلا يف بعض أهداف املؤسسات  أو إلغاء أو إضافة
د واجلماعات فيها، أو يف قيم واجتاهات األفراأو  وسياساهتا،

ات واملوارد املتاحة هلا، أو يف أساليب العمل ووسائله، اإلمكان
ويستجيب هلا املديرون بأشكال وطرق خمتلفة، لزيادة فاعليَّة 

 (.2011 )احلريري، .داء هذه املؤسسات وحتقيق كفاءهتاأ
على أهنا  ( إىل إدارة التَّغيري2013) ونظر جرادات وآخرون
دافعة ظمة م  هذا التغيري وم  القوى التشمل تعامل إدارة املن

أو قد  ،له، وقد تكون اإلدارة واالستجابة خمططة ومعتمدة
ن إدارة إغري معتمدة وغري خمّطط هلا: أي  تكون استجابات

 تقوم به اإلدارة للتعامل م  التغيريات. التغيري تشمل كل ما
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 بالنسبة للمدرسة:التَّغيير إدارة أهميَّة 
تسعى املدارس جاهدة من أجل إحداث سلسلة متواصلة     

من التَّغيري يف عناصر املنظومة التَّعليميَّة كافة، وتستهدف من 
ة تقوم وراء ذلك حتقيق عدة أمور منها: إنشاء هيئة تنظيميَّ 

 ،التَّغيري املنظم املخطط دون احلاجة ملباشرهتابالتَّغيري التِّلقائي و 
 ،وهتيئة اجلوِّ املالئم للطلبة ،لق إدارة منوذجيَّة للمدرسةوخ

باإلضافة إىل التَّعاون بني مدير املدرسة ومرؤوسيه وبينه وبني 
وأخريا  مواكبة التطور العلمي والبحث والقدرة  ،املعلمني والطلبة

 .(2011 ،على املنافسة )بربخ
 خطوات إدارة التغيير في المدرسة:

( اخلطوات الثمان اليت 2013خرون )ذكر جرادات وآ    
لتحقيق تغيري ناجح ودائم داخل املنظمة،  kotterاقرتحها 
أن عمليَّة  رأى إذحتمل يف طياهتا دور قائد التَّغيري، واليت 

 إحداث تغيري ناجح ال بدَّ من أن مترَّ باخلطوات اآلتية:
خلق شعور داخل املنظمة بأن التَّغيري أصبح ضرورة  .1

 ملحة.
 حتالف لقيادة التَّغيري. إجياد .2
 للتغيري. اسرتاتيجيةوض  رؤية و  .3
 أفراد املنظمة. كلِّ العمل على توصيل هذه الرؤية إىل   .4
تفويض األفراد بسلطات وصالحيات متكنهم من التَّحرك  .5

 والعمل.
 حتقيق مكاسب على املدى القصري. .6
 تعزيز املكاسب املتحققة لبناء الدافعيَّة للمضي قدم ا. .7
تتمثل يف  يري وثيقة مثلى يف ثقافة املنظمةجعل التَّغ .8

عادات ومبادئ مشرتكة يؤمن هبا يمي  العاملني يف 
دراسات أمهية الثقافة التنظيمية وقد أكدت على  املنظمة.
( إىل 2010دراسة هيات ميشيل )توصلت  عدة، إذ

أمهيَّة دور الطالب وأولياء األمور يف إجياد املدارس 
نيَّة، بدل أن تكون أدوارهم وجناحها كمنظمات تعلم مه

مستقبلني للخدمة، وأن جناح املدرسة كمجتم  تعلم 
مهين يتطلب تغيري القيم السائدة يف الثقافة املدرسيَّة، 

لتتحول إىل قيم التَّعليم والتَّعلم املستمر والتَّحسني 
 املستمر، من خالل رؤية شاملة لإلصالح املدرسي.

 غيير:القيادة المدرسيَّة وإدارة التَّ 
القيادة املدرسيَّة الفعالة ال بدَّ أن تكون قادرة على تفعيل     

دور كل فرد يف املدرسة وتوجيهه إىل األداء األكفأ الذي 
وما يؤكد صحة ذلك يسهم يف تطوير إنتاجيَّة املدرسة تربويًّا، 

بعنوان: "دور  (2007) تشيبوانادراسة أجراها  توصلت إليه ما
مدير أن  من دارة التَّغيري باملدارس الثانويَّة"مديري املدارس يف إ

له دور كبري يف تغيري الثقافة املدرسيَّة من خالل تدريب  املدرسة
يدعم ذلك ما ، و تغيري اجتاهاهتم إىل اإلجيابيَّةاملعلمني، و 

( بعنوان " عوامل بناء 2011توصلت إليه دراسة العزام )
ا يف بناء املنظمة ا مهم  املنظمة املتعلمة" من أن املدير يلعب دور  

املتعلمة من خالل ممارساته التنفيذية حبث األفراد على حتمل 
مسؤولية التحسني املستمر، وأن من مستلزمات إحداث التغيري 
أن يقوم املدير مبمارساته اإلشرافية من خالل مساعدة األفراد 
على إحداث التكامل بني ما تعلموه، وما هو مطلوب منهم 

املني على األخذ بروح مهارات، وتشجي  العمن وظائف و 
ذلك يتطلب من القيادة املدرسيَّة عدة ال أن إاملبادرة. 

  :( وهي2011، ابراهيممتطلبات كما ذكرها )
القدرة على االستيعاب املستمر للتطورات العلميَّة  .1

بوي.  وتطويعها يف اجملال الرتَّ
مبا يتفق م   استمراريَّة تقومي وتطوير املناهج التَّعليميَّة .2

بويَّة احلديثة.  التَّطورات الرتَّ
بية الكاملة  .3 صقل مواهب القيادة املدرسيَّة عن طريق الرتَّ

 واملستمرة.
 القدرة على متابعة سري إجراءات العمل املدرسي. .4
اإلشراف بفعاليَّة على أعداد كبرية من القوى البشريَّة  .5

 والطالب.
بوي واالستفادة من إعادة هيكلة املدرسة لتعزيز دورها الرتَّ  .6

 إمكانات الّتقنيَّة احلديثة لتخفيف الضغوط الوظيفيَّة.
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تنمية ثقافة مؤسسيَّة تربويَّة يف البيئة املدرسيَّة هتدف إىل  .7
 إتقان األداء عن طريق فريق العمل التَّعاوين.

بويَّـــــــة مبـــــــا يتناســـــــب مـــــــ   .8 حتـــــــديث األنظمـــــــة واللـــــــوائح الرتَّ
بويَّة املعاص  رة.االجتاهات الرتَّ

مـــــــن جهـــــــة  بـــــــني املخططـــــــني واملشـــــــرفنيتقليـــــــل الفجـــــــوة  .9
 .من جهة أخرى التَّنفيذينيو 
حتديد املتطلبات  ( إىل2010العز ) أيبدراسة وقد سعت     

الالزمة ملديري املدارس الثانوية العامة لتفعيل أسلوب إدارة 
التغيري بالشكل الذي جيعله قادرا  على استيعاهبا وتطبيقها يف 

وكانت أهم نتائجها أن  ،كب متغريات العصر احلايلإدارته لتوا 
مديري املدارس ميارسون ثالثة جماالت لقيادة التغيري بدرجة 

 املدرسة،وهي: جمال الدعم الشخصي للعاملني يف  ،منخفضة
وجمال التحفيز الذهين  املدرسة،وجمال بناء ثقافة مشرتكة داخل 

 للعاملني.
يري بصورة إجيابيَّة فإن هناك ولنجاح املدير يف إدارة التَّغ    

لدى املدير ليتمكن  بعض املهارات الالزمة اليت جيب توافرها
 القدرة(، ومنها: 2007، كما ذكرها احلريب )من إدارة التغيري

مراعاة الفروق الفرديَّة ، على حتويل وتريمة الرغبات إىل واق 
ر القائد عدم النظر إىل التَّغيريات املقرتحة من منظو األفراد، بني 

معه، االهتمام بتنمية قدرات  اجلماعة ومشاركة أفرادفحسب 
شقورة دراسة وقد ُعنيت  ومهارات أفراد اجلماعة باستمرار.

 مديري لدى اإلداري باإلبدا  وعالقتها التَّغيري بإدارة" (2012)

 أنأهم نتائجها  كانت "غزة حمافظات الثانويَّة يف املدارس
يف أعلى مراتب جاء ي حيتذى به" أسلوب "تقدمي منوذج سلوك

(، ويليه أسلوب ٪78.7أساليب إدارة التَّغيري بوزن نسيب )
"بناء ثقافة مشرتكة داعمة للتغيري" مث "عمليَّة تطوير رؤية 
ورسالة مشرتكة للمدرسة"، وأخري ا جاء أسلوب "حتديد 

 أهداف املدرسة وأولوياهتا".
علم بوجود مدير املدرسة أن ي إىل جانب ذلك علىو     

ومنها ما ذكره السويدان  مقاومة ومعوقات للتغيري والتَّطوير،
(: توق  النتائج السلبية، اخلوف من زيادة العمل، 2012)

، اإلخفاق يف التماشي م  املنظمة ككل، االتصالضعف 
 ومترد العاملني واملوظفني.

أن يتعامل م  هذه املقاومة  لذلك على مدير املدرسة
ابيَّة ومعرفة األسباب اليت تؤدي إىل مقاومة بالطريقة اإلجي

سرتاتيجيات اليت االوهناك بعض الوسائل واإلجراءات و  التَّغيري.
وملقاومة تساعد مدير املدرسة يف التَّصدي ملعوقات التَّطوير، 

إجياد وعي بالتَّغيري  (:2011ومنها كما ذكر إبراهيم )التغيري، 
العاملني مبضامني التَّغيري  العمل على إفهام -واالقتنا  بضرورته
ضرورة إشعار العاملني املعنيني وإشراكهم يف   -والتَّطوير ودوافعه

االستعانة باألفراد واألطراف الذين هلم  -كل مراحل التغيري
تزويد العاملني باملعلومات املتعلقة  -تأثري فاعل على اآلخرين

 -قيم العملمراعاة قيم وعادات العاملني و  -بالتَّغيري والتَّطوير
 .استخدام أسلوب حل املشاكل -إثارة دافعيَّة ومحاس العاملني

( إىل بعض اإلجراءات 2013كما أشار ياسني وآخرون )    
الوقائية اليت ميكن االعتماد عليها للتعامل م  مقاومة التغيري 
ومنها: إشعار األفراد املستهدفني بالتغيري بأهنم أصحاب القرار 

ك أكرب عدد ممكن من األفراد يف ختطيط يف التغيري، وإشرا
، وأخذ األهداف واملصاحل اخلاصة وصياغته برنامج التغيري

باألفراد بعني االعتبار عند التخطيط للتغيري، ومراعاة املرونة يف 
خطة التغيري، ومراعاة عدم التعدي على عادات وقيم العاملني.  

( إىل وجود عالقة 2007صيمي )توصلت دراسة القوقد 
ارتباط بني مقاومة التغيري واملداخل اإلدارية الالزمة ملواجهتها، 

ا هو مدخل بناء الثقة واملتمثل يف وأن املدخل األكثر شيوع  
 وصفهماالعتماد على دعم العاملني احلاليني إلجنازات التغيري ب

أمهية اختاذ بعض رت الدراسة إىل ا، كما أشاا أساسي  ركن  
التغيري وهي مدخل نشر ثقافة  خل للتغلب على مقاومةادامل

 التغيري، ومدخل املشاركة، ومدخل جدولة عملية التغيري.
( على جمموعة من العوامل 2008وأكدت دراسة الفايز )    

التنظيمية اليت تساعد على التغلب على مقاومة التغيري منها 
التحفيز، والثقافة التنظيمية املوجهة حنو التغيري، ومشاركة 

ا يف تقبل اختاذ القرار باعتبار ذلك يلعب دور   العاملني يف
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التغيري، كما أكدت الدراسة على أمهية التكنولوجيا باعتبار 
األدوات واألساليب التقنية يف العمل من األمور اليت استخدام 

 تساعد على تسهيل العمل وتقبل التغيري.
 المدرسة كمنظمة متعلمة:. ٢

 :أيتي ما ظمة متعلمةكمنتضمن اإلطار النظري للمدرسة      
 مفهوم المنظمة المتعلمة:

التَّعريفات اليت قدمها الباحثون واملفكرون ملفهوم عددت ت    
 دُّ الذي يعومن أوائل ورواد هذا املفهوم و  املتعلمة،املنظمة 

املشار ( 1994املبتكر لفكرة املنظمة املتعلمة هو بيرت سينج )
املنظمة املتعلمة  ولقد ذكر بأن( 1427، إليه يف )أبو خضري

"املنظمة اليت تعمل باستمرار على زيادة قدراهتا وطاقاهتا  هي
أبو  تشريكما ل املستقبل الذي ترغب يف حتقيقه".  على تشكي
 اليت تض أن املنظمة املتعلمة هي املنظمة ( إىل 2006خضري )

سرتاتيجيات واآلليات هبدف اخلطط واألطر التَّنظيميَّة واال
لى التَّكيف م  التَّغريات السريعة يف البيئة زيادة قدرهتا ع

وحتقيق أهدافها بتميز وذلك من خالل  التَّحديات،ومواجهة 
تدعيم وتشجي  عمليات التَّعلم املستمر، والتَّطوير الذايت 
وتبادل التَّجارب واخلربات داخليًّا وخارجيًّا، والتَّعلم اجلماعي 

لوجيا يف التَّعلم وتبادل و نواإلدارة الفعالة للمعرفة واستخدام التك
( وهو مىت تتعلَّم 2012ويف سؤال طرحه )السويدان،  املعرفة.

املنظمة؟ وذكر عدة نقاط منها: إذا تعّلم الفرد ودارت عجلة 
وإذا مت تشكيل النماذج الذهنيَّة  مشاكل،تعلُّمه بسرعة وبال 

وإذا مت تبادل املعلومات  باستمرار،لكل فرد وتطويرها 
وأخري ا إذا متاسكت  عالية،ت باستمرار وكفاءة واملهارا

 جمتمعات التَّطبيق بقوة.
( بني املنظمة 2010فّرق البغدادي والعبادي ) يف حني    

املتعلمة والتَّعلم التَّنظيمي: فالتَّعلم التَّنظيمي هو عمليَّة ينشد 
حتسني قدرة العاملني على فهم وإدارة  من خالهلا املديرون

القرارات اليت ترف   ها من خالل متكينهم من إختاذاملنظمة وبيئت
: باستمرار من الفعاليَّة التَّنظيميَّة، أما املنظمة املتعلمة فهي

من خالل هيكلها وثقافتها  املنظمة املصممة بشكل هادف،

لتَّعلم التَّنظيمي سرتاتيجياهتا لتحسني وتعظيم إمكانات ااو 
علم التَّنظيمي على أهنا ينظر إىل عمليَّة التَّ  إذ لتأخذ مكاهنا.

برز مفهوم قد و  .ساسيَّة لبناء املنظمة املتعلمةأحد العناصر األ
التعلم التنظيمي وارتباطه بالتطوير للمؤسسات الرتبوية يف 

التعلم التنظيمي: مدخل "بعنوان  (2010) العويسيدارسة 
وجود ة بَعيـَِّنة الدِّراسَ  واليت أكدت "لتطوير املؤسسات الرتبوية

  إذعناصر التَّعلم التَّنظيمي باملدارس بني الكبرية واملتوسطة. 
كانت بدرجة عالية يف عبارات: تنمية عالقات إنسانية فاعلة 
بني يمي  العاملني، وتنمية روح الفريق على مستوى املدرسة. 

( بعنوان "املنظمة 2003ر وزميلتها وتنجتون )اويف دراسة ديو 
من أهدافها التعرف على مدى املتعلمة: تقرير حبثي" واليت 

إدراك واهتمام املؤسسات التدريبية والتعليمية ومؤسسات 
التعليم اإللكرتوين، ومؤسسات تطوير املوارد البشرية ملفهوم 
املنظمة املتعلمة، ولقد توصلت نتائجها إىل أن أكثر من ثلثي 
املنظمات املستجيبة تسعى جبدية ألن تصبح منظمات 

خر يدركون بشدة أمهية أن يصبحوا متعلمة، أو مبعىن آ
 منظمات متعلمة.

 مفهوم المدرسة كمنظمة متعلمة:
ة مأن املدرسة كمنظ (2007ذكر البيالوي وحسني )    

متعلمة هي تلك املنظومة اليت تتخطى احلدود التَّقليديَّة للتعلم 
بأن يمي   إىل الفكرة القائلة ،املعلم والطالبعلى الذي يركز 

يلتزمون ببعض سبل  للتعلم،ة جمتم  نزلهم مب أعضاء املدرسة
لتَّعلم إىل أن يصبح إحدى التَّعلم الفعال للمستقبل، وحيتاج ا

ن املعلمني قد ات األساسيَّة للقيادة املدرسيَّة، وأيضا  فإالضرور 
جربان ويرى  ة متعلمني كالطالب.نزليعتقدون أهنم مب

 فيها ارسمي اليت املدرسة املدرسة املتعلمة هي( أن 2011)

 مستمر، بشكل للمعلمني واإلداريني والتَّنظيمي الفردي التَّعلم

 الداخليَّة املتغريات م  والتَّكيف البيئة، م  االندماج لتحقيق

 حنو واالنطالق اجلماعي، العمل من واضحة رؤية واخلارجيَّة وفق

 درجات بأقصى مدى احلياة التَّعلم وحتقيق واالبتكار، التَّميز

إىل  (2002) دراسة أندروز أكدتولقد  والفاعليَّة. الكفاءة
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جناح املدرسة كمنظمة تعلم يف تطوير املمارسات  إمكان
التَّدريسيَّة عن طريق املشاركة يف اخلربات بني املعلمني، بشرط 
وجود رؤية جديدة ملعلم ومدرسة املستقبل يف إطار التَّعلم 

 املستمر.
 خصائص المنظمة المتعلمة:

العديد من اخلصائص اليت متيز املنظمة املتعلمة عن هناك     
ومن خالل قراءات الباحثات اتضحت  املنظمات،غريها من 

الرؤية ألهم وأبرز خصائص املنظمة املتعلمة وهي: السرعة يف 
 املدرسة( جمتمع ا(املنظمة  جعل إىل تدعو فهي التَّغيري والتَّطوير،

 وير الدائم واملستمر.والتَّط بالتَّعلم وذلك التَّعلم، دائم
ويؤكد بعض الباحثني أمهيَّة وجود مسات جيب على املنظمة     

( واملشار إليه Kerka, 1995املتعلمة أن تتصف هبا مثلما ذكر )
التَّعلم املستمر، توفر فرص : بأن ( وهي2009يف الرشودي )

تستخدم التَّعلم لتحقيق أهدافها، وتربط أداء الفرد باألداء و 
   على االستفسار واحلوار، وتتبىنمي، وكذلك تشجالتَّنظي

اجلهد اإلبداعي بوصفه مصدر ا للطاقة والتَّجديد وأخري ا الوعي 
 املستمر بالتَّفاعل م  البيئة.

( املشار إليهم يف Cook,j.et.al.1997ويرى كوك ورفاقه )    
ية ومنها: توفري بيئة ت( اخلصائص اآل2010لطان وخضر )س

املشاركة واملصارحة والكشف عن األخطاء، عمل آمنة تشج  
وتوفري مرونة عالية يف التَّفاعل م  البيئة واستخدام التَّفكري 
 النظمي يف التَّعامل م  املواقف وحل املشكالت واختاذ القرار.

( 2010 ،ويف دراسة لعبد الرمحن هيجان املذكور يف )املليجي
على المح وهي أن املنظمة املتعلمة تتميز ببعض اخلصائص وامل

 :النحو اآليت
 ة التَّعلم يف املنظمةاستمراريَّة عمليَّ  -

 وجود رؤية مشرتكة بني أعضاء املنظمة. -
 اعتماد التَّعلم على اخلربة وجتارب املنظمة. -
اكتســــــــاب املعلومــــــــات وختزينهــــــــا يف ذاكــــــــرة املنظمــــــــة، مث  -

االســـــــتفادة منهـــــــا يف حـــــــل مشـــــــكالت املنظمـــــــة احلاليَّـــــــة 
 .واملستقبليَّة

 علم عمليَّة تلقائيَّة ومستمرة.التَّ  -

وقد  ،( عدد ا من اخلصائص2009وكما ذكر الطويل وعبابنة )
ذكر بعضها لدى مؤلفني وباحثني آخرين فاستخلصت 

 الباحثات اخلصائص اليت مل تذكر سابقا  منها:
مشوليَّة التَّعلم على مستوى األفراد واجملموعات واملنظمة  -

 .عموم ا
 رين ولفرق العمل ولألفراد.ممارسة ذكيَّة للمدي -
 املنظمة املتعلمة على تواصل دائم م  بيئتها. -
 تستخدم أسلوب ا منظم ا حلل املشكالت. -
 تتعلم من التَّجارب الذاتيَّة ومن جتارب اآلخرين. -
يضاف إىل خلصائص السابقة خصائص ذات عالقة باملدرسة و 

 (:2009 ،)الطويل؛ عبابنةتتمثل يف 
 عراف والقيم.التَّشاركيَّة يف األ -
 الرتَّكيز اجلماعي على تعلم الطلبة. -
 احلوار التَّأملي. -
 ة.بويَّ عدم شخصنة املمارسة الرتَّ  -

 :الفرق بين المدرسة التقليدية والمدرسة كمنظمة متعلمة
تتميز املدرسة املتعلمة عن املدرسة التقليدية بعدة مميزات     

 (:2007ما ذكرها البيالوي وحسني )هي ك

 المدرسة كمنظمة متعلمة التقليديةالمدرسة 
 الرتكيز على تعلم كيف تتعلم الرتكيز على احملتوى، واستيعاب واكتساب قدر من املعلومات

 التعلم كعملية ورحلة التعلم كمنتج وخمرج
 ينظر املعلمون والطالب لبعضهم كشركاء وليس كأدوار اهليكل املتمركز حول العقاب واإلثابة

 هيكل تنظيمي مرن، وحماوالت متنوعة، وخربات تعلم خمتلفة د، ومناهج تقليديةهيكل تنظيمي جام
 تكامل األعمار املختلفة يف يماعات، والتعلم غري القائم على العمر التعلم املرتبط بالعمر
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 المدرسة كمنظمة متعلمة التقليديةالمدرسة 
 الرتكيز على املفهوم الذايت كمحدد أساس للتعلم الفعال األولوية لألداء النهائي

غري مناسبة يف  دُّ رجي واخلربات الداخلية اليت تعاالرتكيز على العامل اخل
 موق  املدرسة

 استخدام اخلربات الداخلية كسياق للتعلم

 التفكري النقدي واإلبداعي كعملية ابتكاريه عدم تشجي  التفكري النقدي واإلبداعي
 الرتكيز على التحليل واالستقراء والنقد الرتكيز على التفكري التحليلي

 االهتمام الزائد ببيئة التعلم، والراحة والفراغ الشخصي سة مصممة للكفاية واملوائمةحجرة الدرا

 :نماذج المنظمة المتعلمة
معينة تتبعها املنظمات  اسرتاتيجيةال يوجد مدخل حمدد أو     

لتَّنظيمي والتَّحول إىل منظمات يف ممارسة عمليَّة التَّعلم ا
اذج للمنظمة املتعلمة هناك العديد من النمفمتعلمة، لذلك 

اليت تعكس وجهة نظر واضعيها، ولقد حاول العديد من 
املفكرين وض  ضوابط أو جماالت أو أبعاد أو معايري للمنظمة 
املتعلمة، ومت تطبيق العديد منها كممارسات عمليَّة يف 
املنظمات اإلداريَّة والصناعيَّة والتَّعليميَّة املختلفة، ومن أشهر 

ا وأكثرها شيوع ا هو ما قدمه بيرت سينج يف كتابه النماذج وأوهل
 عرض لبعض مناذج املنظمة أيتوفيما ي"الضابط اخلامس"، 

 .املتعلمة
 سينج : بيتر أواًل: نموذج

واملشار إليه يف  ا،منوذج  م 1990عام سنج  بيرت وض     
 ينبغي أسس مخسةوض   سنج فإنه ذكر أنَّ ( 2009 ،)املطريي

متعلمة،  منظمة أن تكون إىل تسعى اليت مةاملنظ هبا تلتزم أن
   على النحو اآليت وهي
 رؤية على يقوم عمل وإطار منهج النظمي: وهو التَّفكري - 1

 أجزاء بني تربط اليت البينيَّة العالقات ورؤية اجلزء، من بدال   الكل

 ذاهتا.  األجزاء الرتَّكيز على فضال  عن ، النظام
وحتديد  توضيح على باستمرار لعملا الذايت: وهو التَّميز - 2

 مما مبوضوعيَّة، الواق  ورؤية ووضوح، بدقة الشخصيَّة الرؤية

 إىل الفرد يطمح ما حتقيق على واملثابرة تركيز اجلهود، على يساعد

 .حتقيقه

 والتَّعميمات االفرتاضات تلك الذهنيَّة: وهي النماذج - 3

 الناس تصور يف تؤثر واليت األعماق، يف الراسخة الذهنيَّة والصور

 .معها التَّعامل وكيفيَّة حوهلم، لألحداث من وتفسريهم للعامل
رسم  على األفراد من جمموعة قدرة املشرتكة: وهي الرؤية - 4

 .املنشود للمستقبل متماثلة أو مشرتكة صورة
 تنظيم مبوجبها يتم اليت العمليَّة والتَّعلم اجلماعي: وه – 5

 اليت النتائج لتحقيق األفراد من موعةجم جهود وتوحيد وترتيب

 حتقيقها. يف يرغبون
عن درجة ( 2007دراسة أجراها عبابنة ) لقد كشفتو     

للمنظمة  ممارسة العاملني يف املدرسة األردنية لضوابط سنج
راَسة ما ي إذ، املتعلمة : ميارس العاملون يف أيتأظهرت نتائج الدِّ

للمدرسة كمنظمة متعلمة املدارس األردنيَّة الضوابط اخلمسة 
. ومن عامةوذلك جلمي  الضوابط ولألداة  ،بدرجة متوسطة

أعلى الضوابط اخلمسة ممارسة يف املدرسة األردنيَّة هو التَّمكن 
ا  الفريق،الشخصي، وأدناها تعلم  وقدم الباحث أمنوذج ا مقرتح 

كما استندت    لتحويل املدارس األردنيَّة إىل منظمات متعلمة.
( بعنوان " واق  تطبيق ضوابط 2014يم، ومرشود )دراسة ت

املنظمة املتعلمة يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف الضفة 
طبقت  إذ ،الغربية" إىل منوذج بيرت سينج بضوابطه اخلمسة

ا ومديرة يف مدارس ( مدير  84)االستبانة أداة الدراسة على 
صلت وتو ، وكالة الغوث الدولية يف حمافظات الضفة الغربية

واق  التطبيق الكلي لضوابط املنظمة املتعلمة  أنالدراسة إىل 
( 5بدرجة )متوسطة(، وحصلت يمي  اجملاالت وعددها )جاء 

وأظهرت الدراسة أنه توجد . على درجة تطبيق )متوسطة(
ولصاحل املديرات وكذلك توجد  عموم اا ملتغري اجلنس فروق تبع  
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ولصاحل  عام بشكل فروق تبعا  ملتغري املؤهل العلمي
ا ملتغري التخصص )بكالوريوس أو أقل(. وال توجد فروق تبع  

على يمي  اجملاالت باستثناء جمال التفكري النظمي ولصاحل 
ا ملتغري اخلربة )الكليات العلمية(. وال توجد فروق تبع  ختصص 

 اإلدارية على يمي  اجملاالت.

 ثانًيا: نموذج ماركردت:
ن ماركردت توصل بعد أ( 2007) أبو خضري تأشار     

خربته وجتاربه الطويلة يف جمال التَّعلم التَّنظيمي وتطوير 
أن التَّعلم التَّنظيمي من املستحيل أن يتحقق أو  إىل املنظمات

أن يتم احملافظة عليه دون أن تعمل املنظمة على تطوير وفهم 
مخسة أنظمة فرعيَّة وهي: التَّعلم، التَّنظيم، األفراد، املعرفة، 

لّتقنيَّة. ويمي  تلك األنظمة ضروريَّة حلصول التَّعلم التَّنظيمي ا
واحملافظة على استمراريته لتحقيق جناح املنظمة. وبواسطة تلك 

ويتداخل  ،األنظمة يميع ا تُعزز وتقوى عمليَّة التَّعلم باملنظمة
 دُّ ة الفرعيَّة ويتفاعل معها، وتعنظام التَّعلم م  يمي  األنظم

عناصر أساسيَّة وضروريَّة لتحقيق التَّعلم  تلك األنظمة
التَّنظيمي، وبناء املنظمات املتعلمة واحملافظة على بقائها 
واستمرارها. وتتفاعل تلك األنظمة ويتكامل بعضها م  بعض، 
لذا فإن أي قصور أو ضعف يف نظام من األنظمة الفرعيَّة 

من مث يف باملنظمة سيؤثر حتم ا يف األنظمة الفرعيَّة األخرى، و 
 وجودول إىل منظمة متعلمة ترتبط بقدرة املنظمة على التَّح

 تلك األنظمة اخلمسة مع ا. 
 ثالثًا: نموذج واتكنس ومارسيك:

ا متكامال       قدمت كلٌّ من واتكنس وزميلتها مارسيك منوذج 
للمنظمة املتعلمة مبنيًّا على تعريفهم للمنظمة بأهنا "املنظمة 

وذلك من خالل تبين  باستمرار،نفسها اليت تتعلم وحتوِّل 
للتعلم املستمر تتكامل وتسري جنب ا إىل جنب م   اسرتاتيجية

األنشطة واألعمال اليت تقوم هبا املنظمة". وحيدد منوذج 
واتكنس ومارسيك بعدين أساسيني للمنظمة املتعلمة متكاملني 
ومتداخلني ومتفاعلني م  بعضهما البعض يف التَّأثري يف قدرة 

ومها األفراد والبناء التَّنظيمي  ،ملنظمة على التَّغيري والتَّطويرا

ويشتمل كل عنصر منهما على جمموعة من  ،والثقافة التَّنظيميَّة
والتَّغذية  ،واالستفهام واحلوار ،العناصر وتشمل: التَّعلم املستمر

 ,Yang).االسرتاتيجيةلنظمي، والقيادة الراجعة والتَّجريب ا

Watkins & Marrsick, 2004)   

لدى  يف الوطن العريب ا ا بالغ  هتمام  ا النموذج لقد القىو      
يف استخدامه لقياس أبعاد املنظمة املتعلمة كثري من الباحثني 

حشيش ومرجتي  يبيف دراسة منشورة ألو ( 2012) ومنهم البنا
 نيوآخر  ( كما اُستخدم النموذج ذاته يف دراسة لزايد2011)
( بعنوان " 2014دراسة احلارثي ) واستخدمت .(2009)

درجة ممارسة مديرات املدارس الثانوية مبدينة الطائف 
السرتاتيجيات املنظمة املتعلمة" سبعة اسرتاتيجيات للمنظمة 

منة يف منوذج املتعلمة كان من ضمنها االسرتاتيجيات املتض
استخدمت الدراسة سبعة جماالت منها  واتكنس ومارسيك، إذ

علم، وتشجي  احلوار واالستفسار، وتشجي  توفري فرص الت
التعلم التعاوين، وإنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم، ومتكني 

وطبقت على عينة عشوائية املعلمات من تكوين رؤية يماعية. 
بسيطة من معلمات مدارس املرحلة الثانوية احلكومية مبدينة 

يرات وقد توصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة مدالطائف، 
املدارس الثانوية مبدينة الطائف السرتاتيجيات املنظمة املتعلمة 

 كانت بدرجة كبرية.
 رابًعا: نموذج العتيبي:

( ذكر أن العتييب انطلق من أن 2009يف )الرشودي،     
مفهوم املنظمة املتعلمة أصبح يف العقود األخرية أحد التَّغريات 

نظمات على التَّكيف م  اإلداريَّة القابلة للتطبيق ملساعدة امل
وعلى التَّحول  واحملليَّة،التَّغريات اليت أفرزهتا التَّحديات العامليَّة 

من منظمات عاديَّة إىل متعلمة يرغب يف بنائها كثري من القادة 
وتوصل العتييب إىل أن بداية التَّغيري حنو  يف الدول النامية.

للمنظمات كنظام املنظمة املتعلمة يتطلب معرفة احلالة الراهنة 
وكشف عن أن هناك عاملني مؤثرين يف نوعيَّة  تعليمي،

وانتشار التَّعلم التَّنظيمي يف املنظمات، ومها: خصائص املنظمة 
  ئدة يف البيئة احمليطة باملنظمة.نفسها، والثقافة االجتماعيَّة السا
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أربعة ة و ي أعده العتييب ثالثة نظم رئيسويتضمن النموذج الذ
 :أيتحيث أكد ما ي ا،متغري  عشر 

 -نظام املنظمة من حيث مثانية متغريات هي: )اهلويَّة (1
 -النظم واألساليب -اهليكلة -االسرتاتيجية -الرؤية
 ة(.واألهداف الرئيس -املهارات -وناملوظف

 -نظام التَّعلم من حيث أربعة متغريات هي: )توجه التَّعلم (2
سهيالت وت -نشاطات التَّعلم ومستواها -إدارة املعرفة

 التَّعلم(.
نظام الثقافة االجتماعيَّة من حيث متغريين مها: )أمناط   (3

السلوك املشتقة من القيم االجتماعيَّة، واالجتاهات 
 الثقافيَّة(.

دور مدير المدرسة في إدارة التغيير نحو المدرسة 
 :المتعلمة

ل مدرسته إىل مدرسة ييلعب القائد دورا  مهما  وبارزا  لتحو     
 كما، و ، ويكمن ذلك يف الدور القيادي الذي يقوم بهمتعلمة

يتوقف على  هذا الدور( أن 2009) ةأشار الطويل وعبابن
جمموعة من املتغريات ومنها ما ذكر سيلينز وزميله ملفورد 

( على الرتتيب: توافر املصادر اليت تساعد على 2002)
التعلم، وتوافر خصائص القيادة التحويلية، ومقدار إحساس 

والتعاون  ،عاملني بالتقدير، ودرجة رضا العاملني عن القيادةال
 م  اجملتم  احمللي، وأخريا  درجة رضا الطلبة عن البيئة املدرسية.

أن أكثر اجملاالت  (2013جرادات )لقد أوضحت دراسة و 
ممارسة إلدارة التغيري لدى مديري املدارس الثانوية يف منطقة 

املشار  سينج وكما أوضح م.حائل هي التقومي، وأقلها التنظي
( أن عمل مدير املدرسة كقائد 2009إليه يف الطويل وعبابنة )

 ة:لمة يتضمن قيامه باألدوار اآلتييف املنظمة املتع
القائد كمخطط: فهو الذي يصمم سياسات املنظمة  -

ويتعدى ذلك إىل التخطيط  ،ونظمها الفرعية ،واسرتاتيجياهتا
 تطبيق ضوابط املنظمة املتعلمة، إلجياد التكامل واالندماج يف

رؤية وتفحص األفكار والرؤى والنماذج العقلية للعاملني، وبناء 
ات العاملني لتحقيق أهداف مشرتكة جديدة، وتوحيد إمكان

وتصميم عمليات التعلم للعاملني داخل املؤسسة  ،املنظمة
 وخارجها.

هذا القائد كملهم: القائد هو مصدر إهلام العاملني، ودوره  -
يأيت من إدراكه ومتثله للرؤية احلالية واملستقبلية للمنظمة، 

حىت تصبح أفعاله أكثر من أقواله،  ،والتزامه الدائم هبذه الرؤية
مما يثري يف العاملني احلماس ويوقد فيهم الدافعية للقيام 

 بأعماهلم على أمت وجه.
القائد كمعلم: القائد عنصر ثقفنة وتعلم للعاملني وذلك  -
وتوفري القدوة  ،د قيامه باملمارسات العملية ملا يدعوهم إليهعن

هلم يف ذلك، وإن دور القائد كمعلم ومثقف وقدوة يتضمن 
أيضا  تسهيل وتسري  تعلم العاملني بإحداثه التغريات املنظمية 

وتطوير نظم االتصال  ،الالزمة يف تركيب املنظمة وهياكلها
والنمو عرب معايشة وتوفري فرص التعلم  ،والتواصل بينهم

 اخلربات داخل املنظمة وخارجها.
ن دور املدير القائد حيوي وضروري أثناء التعلم إومبا     

وصوال  باملدرسة إىل أن تصبح منظمة متعلمة.   ،املنظمي
( املشار إليه يف 2003فلذلك خلص عطاري وعيسان )

( دور املدير يف حتويل املدرسة إىل 2009) ةالطويل وعبابن
 ظمة متعلمة يف اجملاالت اآلتية:من
سعي املدير القائد املتواصل وتكمن يف الرؤية واألهداف:  -

ومثابرته لتوليد إيما  بني املعلمني واإلداريني والفنيني والطلبة 
حول أولويات املدرسة وأهدافها مما يعطي إحساسا  للجمي  

 بوجود رؤية مشرتكة وهدف عام يتطلعون لتحقيقه.
  املدير القائد جوا  من العناية ييش أنبالثقة: وذلك  -

والثقة بني أعضاء هيئة التدريس، وروح االحرتام والتفاعل م  
 الطلبة وإظهار إدارة التغيري.

تصميم هيكل منظمي متميز: يسمح باملشاركة يف عملية  -
وتشجي   ،والقيادة التشاركية ،والتفويض ،صن  القرار

 استقاللية العاملني.
ز الـــذهين: وذلـــك بتشـــجي  املـــدير يـــحفتالتـــوفري منـــاخ مـــن  -

القائــد للعــاملني علــى التفكــري املــزدوج و الثالثــي، مبــا حيــاولون 



 حنو ....امتثال أمحد السقا ونسيبة السنيدي وهديل الزغييب: دور مديرات املدارس احلكوميَّة بالرياض يف إدارة التَّغيري 

 

81 

حتقيقه وكيفية حتقيقه، وتـوفري الفـرص هلـم للـتعلم مـن بعضـهم، 
 واالهنماك يف عملية تعلم مستمر.

توفري الدعم الفردي: وذلك بتقدمي الدعم املعنوي  -
ذ آرائهم بعني االعتبار يف للعاملني تقدير ا ألعماهلم وأخ

 صناعة القرار.
السمو يف توقعات األداء: وذلك ببلورة توقعات عالية  -

 ولكنها ممكنة التنفيذ من قبل العاملني.
ن دور مدير املدرسة كقائد يف جمتم  متعلم يتلخص يف إأي 

ا للتعلم، وهو دور خمتلف عن ا وملهم  ا وقائد  أن يكون معلم  
فهو معين بتمكني العاملني ليأخذوا  ،ليديةدوره يف املدارس التق

ا قيادية، وإجياد الفرص هلم ليكونوا متعلمني ويساعدهم أدوار  
وتكوين  ،يف اخلروج من عزلتهم واالنفتاح على الزمالء اآلخرين

الثقافة التشاركية حبيث تكون هي السائدة يف اجملتم  املدرسي. 
"القيادة ( بعنوان: 2010) دراسة جاسربكدته أوهذا ما 

توصلت إىل أن املعلمني  إذواملدرسة كمنظمات تعلم" 
واملديرين راضون إىل حدٍّ كبري عن تطبيق منظمات التَّعلم 
املهنيَّة مبدارسهم، وأن هذا التَّطبيق أسهم يف التَّمكني اإلداري 

 للمعلمني من خالل إشراك املعلمني يف صن  واختاذ القرار. 
من  ينب  متعلمة منظمة إىل درسةامل حتول أن وترى الباحثات

 التغريات ومواكبة والتطوير التغيري اإلحساس بضرورة إدارة

 التعلم ثقافة الرتبوي، فبتغري امليدان مستوى على املتسارعة

 من كل تعلم ضرورة على تركز تعلم بثقافة واستبداهلا التقليدية

 لمةمتع منظمة املدرسة لتصبح الرتبوي، والطالب والقائد املعلم

 والتقدم.   التحسني دائمة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

يف ضوء طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها،     
الوصفي التحليلي والذي يهتم بدراسة م املنهج مت استخدا

ويعرب عنها  ،اا دقيق  وجد يف الواق  ويصفها وصف  الظاهرة كما ت
ا ا كمي  خصائصها أو تعبري   وضحا يصف الظاهرة ويا كيفي  تعبري  

ات ا ويوضح مقدارها أو حجمها ودرجالظاهرة رقمي  فيصف 

)عبيدات وآخرون ،  األخرىارتباطها م  الظواهر املختلفة 
2011.) 

 مجتمع الدراسة:
ملــدارس احلكوميــة تــألف جمتمــ  الدراســة مــن يميــ  مــديرات ا    

دراسـي ( مديرة للعـام ال947والبالغ عددهن )يف مدينة الرياض 
ــــــــ1436/ 1435 ــــــــيم للعــــــــام إلحصــــــــائية وزارة  اهـــــــــ، وفق  التعل

 .هـ1436/ 1435الدراسي 
 عينة الدراسة:

طريقة العينة العشوائية البسيطة مت اختيار عينة الدراسة ب    
ومبا ميثل مديرة، ( 194وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )

ية توضح تواجلداول اآل%( من جمتم  الدراسة. 20.5)
 ا للمتغريات املدروسة:نة الدراسة وفق  خصائص عي

 1جدول 
 ا لمتغير المؤهل العلميدراسة وفقً أفراد عينة التوزيع 

 النسبة التكرار الفئات 

 90.2 175 بكالوريوس املؤهل العلمي
 9.8 19 دراسات عليا

 100.0 194 اجملمو   
 

 ٢جدول 
 الخبرةا لمتغير سنوات توزيع أفراد عينة الدراسة وفقً 

 النسبة التكرار الفئات 
اخلربة يف 
الوظيفة 
 احلالية

 40.7 79 سنوات فأقل 10من 
 سنوات 10أكثر من 

115 59.3 

 100.0 194 اجملمو   
 

 3جدول 
 ا لمتغير المرحلة الدراسيةسة وفقً توزيع أفراد عينة الدرا

 النسبة التكرار الفئات 

املرحلة 
 الدراسية

 41.8 81 املرحلة االبتدائية
 30.9 60 املرحلة املتوسطة
 27.3 53 املرحلة الثانوية

 100.0 194 اجملمو   
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 :الدراسة أداة
وعلى املنهج يمعها،  يراد اليت البيانات طبيعة على بناء      

ات املادية املسموح هلا، واإلمكاناملتب  يف الدراسة، والوقت 
يق أهداف االستبانة األداة األكثر مالءمة لتحق ُعدَّتاملتاحة، 

هذه الدراسة.  فتم تصميم االستبانة باالستفادة من األدب 
ى قسمني: النظري والدراسات السابقة، حبيث اشتملت عل

درجة توفر حماور الدراسة: والثاين  ،األول البيانات الشخصية
أبعاد املنظمة املتعلمة، ودور مديرات املدارس يف إدارة التَّغيري 

 اعتماد سلم ليكرت اخلماسي . متتعلمةلتطبيق أبعاد املنظمة امل
لتصحيح أداة الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراهتا درجة 

ا، عالية، متوسطة، واحدة من بني درجاته اخلمس )عالية جد  
، 2، 3، 4، 5ا( وهي متثل رقميا  )منخفضة، منخفضة جد  

ألغراض حتليل  يتاس اآل( على الرتتيب، وقد مت اعتماد املقي1
 النتائج:

 منخفضة  2.33 -1من 
 متوسطة 3.67 -2.34من 
 مرتفعة  5 -3.68من 

 ة:تياآلوقد مت احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة 
 (  = 1احلد األدىن للمقياس ) -( 5احلد األعلى للمقياس )   

 ( 3لفئات املطلوبة )عدد ا
(5-1/)3=1.33 

  إىل هناية كل فئة.  (1.33(ومن مث إضافة اجلواب 
 صدق أداة الدراسة: 

مت عـــرض االســـتبانة أداة الدراســـة علـــى عـــدد مـــن احملكمـــني     
املختصـــني يف جمـــال اإلدارة الرتبويـــة، ومت تعـــديل األداة يف ضـــوء 

 .مالحظات احملكمني
 :ثبات أداة الدراسة

ــــداخلي      للتأكــــد مــــن ثبــــات األداة، مت حســــاب االتســــاق ال
( 20دراســة عــددها )علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة ال

مديرة، حسب معادلة كرونبـاخ ألفـا ، واجلـدول أدنـاه يبـني هـذه 
 هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة. ُعدَّتاملعامالت، و 

 4جدول
  لفاأمعامل االتساق الداخلي كرونباخ 

 االتساق الداخلي المجاالت
 0.84 توفري فرص التعلم املستمر 

 0.87 تشجي  احلوار واالستفسار
 0.89 تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي

 0.87 إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم
 0.89 متكني األفراد من رؤية يماعية مشرتكة

 0.90 ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية
 0.92 داعمة للتعلم اسرتاتيجيةقيادة 

 0.97 كلهاأبعاد املنظمة املتعلمة  
 0.98 دور مديرات املدارس

 
 5جدول 

 التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
 النسبة التكرار الفئات 

 املؤهل العلمي
 90.2 175 بكالوريوس
 9.8 19 دراسات عليا

 40.7 79 سنوات فأقل 10من  اخلربة يف الوظيفة احلالية
 59.3 115 سنوات 10كثر من أ

 املرحلة الدراسية
 41.8 81 املرحلة االبتدائية
 30.9 60 املرحلة املتوسطة
 27.3 53 املرحلة الثانوية

 
 100.0 194 اجملمو 

 :الميدانية الدراسة تطبيق إجراءات
 تســهيل خطــاب علــى احلصــول بعــد الدراســة أداة تطبيــق مت    

 املــدارس، مــديرات علــى اإلكرتوني ــ االســتبانة نشــر مت إذ املهمــة،
 إيمـايل من( %20.5) نسبته ما أي مديرة( 149) واستجاب

 .  الدراسة جمتم 
 :  اإلحصائية المعالجة

أهـــداف الدراســـة مت حتليـــل البيانـــات الـــيت يمعـــت،  لتحقيـــق    
احلــــزم  مــــن برنــــامجباســــتخدام األســــاليب اإلحصــــائية املناســــبة 

 Statistical Package forاإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة 

Social Sciences  (SPSS.)  
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 ا:عرض النتائج ومناقشته

ما درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدارس  السؤال األول:
 الرياض احلكوميَّة للبنات، من وجهة نظر مديراهتا؟

مت حســــاب املتوســــطات احلســــابية لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال 
واالحنرافــات املعياريــة لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات  

 :يتعلى النحو اآل كانتف، كل بعد على حدة
 البعد األول: توفير فرص التعلم المستمر 

 6جدول 
 توفير فرص التعلم المستمر مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالمتعلقة ب لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 704. 3.34 على التعلم املستمر يف طرق العمل داخل املدرسة كد إدارة املدرسةؤ ت 6 1
 متوسطة 769. 3.27 توفر إدارة املدرسة الدعم املايل واملوارد األخرى لتشجي  عملية التعلم 4 2
 متوسطة 720. 3.25 تساعد املوظفات بعضهم بعضا  يف عملية التعلم 3 3
 متوسطة 713. 3.25 يت يُقبلن على التعلمتكافئ إدارة املدرسة املوظفات الال 8 3
 متوسطة 727. 3.23 تشج  إدارة املدرسة عملية التعلم من خالل توفري الوقت الكايف لذلك 5 5
 متوسطة 762. 3.07 توفر إدارة املدرسة أحدث التكنولوجيا باستمرار 7 6
 ةمتوسط 693. 2.92 تناقش املوظفات األخطاء التنظيمية للتعلم منها 1 7
 متوسطة 788. 2.90 نام باملهام املستقبلية يف أعماهلها للقيحيتْجنَ حتدد املوظفات املهارات اليت  2 8
 متوسطة 511. 3.15 عموم ا توفري فرص التعلم املستمر  

 املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــا أن( 6يبــني اجلــدول )    
ص والــيت تــن( 6رقــم ) ةجــاءت الفقــر  إذ، (3.34-2.90) بــني
كــد إدارة املدرســة علــى الــتعلم املســتمر يف طــرق العمــل ؤ ت" علــى

 (3.34يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلـغ )" داخل املدرسة
ــــى ا ــــك إىل حــــرص اإلدارة املدرســــية عل ــــد يعــــزى ذل هتمــــام الوق

بــتعلم املوظفــات داخــل املدرســة مــن خــالل إجيــاد فــرص الــتعلم 
 ةجاءت الفقـر  حني يف .من طرق العمل لضمان التعلم املستمر

ام هـا للقيـنَ حتدد املوظفات املهـارات الـيت حيتجْ "ونصها ( 2)رقم 
باملرتبـة األخـرية ومبتوسـط حسـايب " نباملهام املستقبلية يف أعماهل

حتياجـات اوقد يعود ذلك إىل املركزية يف حتديـد  .(2.90بلغ )
وبلــــغ املتوســــط  املوظفــــات للمهــــارات الالزمــــة لتنفيــــذ أعمــــاهلن.

 (.3.15) هل للبعد كاحلسايب
 البعد الثاني: تشجيع الحوار واالستفسار 

 
 7جدول 

 تشجيع الحوار واالستفسار مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالمتعلقة ب لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

تشج  إدارة املدرسة املوظفات إلبداء استفساراهتن بغض النظر  10 1
 عن رتبتهن الوظيفية

 مرتفعة 557. 3.69

 متوسطة 602. 3.65 املدرسة ببناء الثقة املتبادلة بني املوظفات ارةهتتم إد 14 2
 متوسطة 594. 3.61 تتعامل املوظفات فيما بينهن باحرتام متبادل 13 3
 متوسطة 620. 3.54 املوظفات آلراء االستما درسة رأيها بعد تطرح إدارة امل 9 4
 متوسطة 749. 3.39 تتعلم املوظفات من خالل احلوار الناقد وتبادل األفكار 15 5
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 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 متوسطة 789. 3.25 توفر إدارة املدرسة البيئة املفتوحة املثرية للتعلم 12 6
 متوسطة 806. 3.22 تتقبل املوظفات النقد البناء 11 7
 متوسطة 762. 3.18 تقوم املوظفات بتقدمي التغذية الراجعة بصراحة وإخالص لزميالهتن 16 8
 متوسطة 504. 3.44 عموم ا تشجي  احلوار واالستفسار  
 

 املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــان أ( 7يبــني اجلــدول )    
واليت تنص ( 10رقم ) ةجاءت الفقر  إذ (،3.69-3.18) بني

رة املدرســـــة املوظفـــــات إلبـــــداء استفســـــاراهتن تشـــــج  إدا" علـــــى
ـــة األوىل ومبتوســـط " بغـــض النظـــر عـــن رتبـــتهن الوظيفيـــة يف املرتب

وقــــــد يعــــــزى ذلــــــك إىل  حــــــرص إدارة ( 3.69حســــــايب بلــــــغ )
جيابيـة للمدرسـة مـن خـالل التشـجي  بناء البيئـة اإل علىاملدرسة 

، وإدراك اإلدارات املدرســـية ألمهيـــة معرفـــة  والتحفيـــز للموظفـــات
فهنـــاك  مـــن مثكانـــت رتبتهـــا الوظيفيـــة و   ال موظفـــة لعملهـــا أي ـــكـــ

اهتمــام بتشــجي  املوظفــات علــى االستفســار إذ يــنعكس ذلــك 

 ةجــاءت الفقــر  يف حــني .بشــكل إجيــايب علــى أدائهــن ألعمــاهلن
تقــــوم املوظفــــات بتقــــدمي التغذيــــة الراجعــــة "ونصــــها ( 16)رقــــم 

سـط حسـايب باملرتبـة األخـرية ومبتو " بصراحة وإخالص لـزميالهتن
الســياق االجتمــاعي وقــد يعــود ذلــك إىل طبيعــة  .(3.18بلــغ )

والــذي ميكــن أن تفســر التغذيــة الراجعــة فيــه كنقــد وانتقــاص مــن 
 (.3.44) هلوبلغ املتوسط احلسايب للبعد ك عمل اآلخرين. 

 البعد الثالث: تشجيع التعلم التعاوني الجماعي

 8جدول 
 تشجيع التعلم التعاوني الجماعي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالمتعلقة ب لفقراتليارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 الدرجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الفقرات الرقم الرتبة

تتعامل إدارة املدرسة م  أعضاء الفريق بعدالة بغض النظر عن  21 1
 املكانة الوظيفية

 متوسطة 605. 3.64

 متوسطة 698. 3.61 تكافئ إدارة املدرسة املوظفات على إجنازهن وعملهن كفريق عمل 22 2
 متوسطة 629. 3.60 تأخذ إدارة املدرسة بتوصيات فرق العمل 23 3

تشج  إدارة املدرسة منظومة القيم يف املدرسة "العمل بأسلوب  18 4
 الفريق"

 متوسطة 668. 3.54

 متوسطة 744. 3.33 لفرق العمل يف حتديد أهدافهاتعطي إدارة املدرسة احلرية  20 5
 متوسطة 768. 3.31 توفر إدارة املدرسة فرق عمل متخصصة إلجناز املهمات اليومية 17 6

تركز إدارة املدرسة على أسلوب العمل املعتمد على فرق العمل  19 7
 املدارة ذاتيا  

 متوسطة 741. 3.23

 متوسطة 543. 3.47 م اعمو  تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي  
 

 املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــان أ( 8يبــني اجلــدول )    
واليت تنص ( 21رقم ) ةجاءت الفقر  إذ، (3.64-3.23) بني

تتعامـــل إدارة املدرســـة مـــ  أعضـــاء الفريـــق بعدالـــة بغـــض " علـــى

يف املرتبــة األوىل ومبتوســط حســايب " النظــر عــن املكانــة الوظيفيــة
يعــــزى ذلــــك إىل أن اإلدارة املدرســــية تــــدرك قــــد  (3.64بلــــغ )

من أسس جنـاح سـري العمليـة  يعدُّ  إذأمهية العدالة م  املوظفات 



 حنو ....امتثال أمحد السقا ونسيبة السنيدي وهديل الزغييب: دور مديرات املدارس احلكوميَّة بالرياض يف إدارة التَّغيري 

 

85 

، ال سيما أن العدالة من القيم املهمة اليت حـث عليهـا التعليمية
( 19)رقـــم  ةجـــاءت الفقـــر  يف حـــني .الـــدين اإلســـالمي احلنيـــف

د علــى تركــز إدارة املدرســة علــى أســلوب العمــل املعتمــ"ونصــها 
باملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ " فــرق العمــل املــدارة ذاتيــا  

احلـرص الزائـد مـن مـديرة املدرسـة وقد يعود ذلك إىل  .(3.23)

األمــــر الــــذي قــــد  ،علــــى اإلشــــراف علــــى فــــرق العمــــل بنفســــها
يعكس امليل إىل املركزية أو ضعف الثقـة بالقـدرات الذاتيـة لفـرق 

 (.3.47) له للبعد كوبلغ املتوسط احلسايبالعمل.  
 البعد الرابع: إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم

 9جدول 
إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات المتعلقة ب لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 :الحسابية
 الدرجة ف المعيارياالنحرا المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 متوسطة 695. 3.42 تتاح الفرصة للموظفات للمشاركة يف اختاذ القرار 28 1
 متوسطة 729. 3.40 يرونه مناسبا  عند تنفيذ مهام العمل يتاح للموظفات حرية اختيار ما 26 2
 متوسطة 722. 3.32 ها إلجناز أعماهلننَ صالحية التحكم باملوارد اليت حيتجْ متُنح املوظفات  27 3
 متوسطة 787. 3.22 تتبىن إدارة املدرسة رؤى وتوجهات موحدة بني جمموعات العمل املختلفة 25 4
 متوسطة 832. 3.11 توفر إدارة املدرسة قاعدة بيانات حديثة مبهارات املوظفات 24 5
 متوسطة 839. 3.10 هتتم إدارة املدرسة بقياس نتائج التدريب واملوارد املستخدمة يف ذلك 30 6
 متوسطة 908. 2.93 توفر إدارة املدرسة أنظمة لقياس الفجوة بني األداء احلايل واألداء املتوق  29 7

 متوسطة 599. 3.22 عموم ا إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم  
 املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــان أ( 9يبــني اجلــدول )    
واليت تنص ( 28م )رق ةجاءت الفقر  إذ، (3.42-2.93) بني
يف " تتـــاح الفرصـــة للموظفـــات للمشـــاركة يف اختـــاذ القـــرار" علـــى

يعــزى ذلــك قــد و  ،(3.42املرتبــة األوىل ومبتوســط حســايب بلــغ )
مشـــــاركة املوظـــــف باختـــــاذ القـــــرار إىل يقـــــني اإلدارة املدرســـــية أن 

جتعله يدعم القرار ويؤدي عمله مبا حيقـق القـرار، وأن األسـلوب 
جــاءت  يف حــني .تــائج أفضــل يف أداء العمــلالتشــاركي يعطــي ن

تــــوفر إدارة املدرســــة أنظمــــة لقيــــاس "ونصــــها ( 29)رقــــم  ةالفقــــر 
باملرتبــــــة األخـــــــرية " الفجــــــوة بــــــني األداء احلـــــــايل واألداء املتوقــــــ 

وقــــد يعــــود ذلــــك إىل عــــدم ، (2.93ومبتوســــط حســــايب بلــــغ )
مــــا مت إجنــــازه  ومســــتوىوجــــود عمليــــة قيــــاس موضــــوعية حلجــــم 

ــمقارنــة مــ    ميكــن أن يكــون ونوع ــا والــذيا املطلــوب إجنــازه كم 
بســـــبب االفتقـــــار إىل أدوات قيـــــاس دقيقـــــة وموضـــــوعية وســـــهلة 

وبلـــغ املتوســـط احلســـايب  .االســـتخدام لـــدى اإلدارات املدرســـية
 (.3.22) لهللبعد ك

 :البعد الخامس: تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة 

 10جدول 
 كة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطاتتمكين األفراد من رؤية جماعية مشتر المتعلقة ب لفقراتلفات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرا

 الحسابية
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 متوسطة 674. 3.56 هتتم إدارة املدرسة باملبادرات الفريدة 32 1
 متوسطة 714. 3.47 سامهات املوظفات يف بناء الرؤية التنظيميةهتتم إدارة املدرسة مب 36 2
 متوسطة 708. 3.40 تقدم إدارة املدرسة خيارات متعددة ملهام العمل املطلوبة 33 3
 متوسطة 761. 3.31 من إدارة املدرسة تفويض إدارة استخدام املوارد إلجناز األعمالؤ تُ  34 4
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 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 متوسطة 777. 3.27 ة املستقبلية ووض  اخلطط التطويريةتشارك املوظفات يف حتديد الرؤي 31 5
 متوسطة 833. 3.13 توفر إدارة املدرسة الدعم للموظفات الختاذ قرارات ذات خماطر حمسوبة 35 6

 متوسطة 608. 3.36 عموم ا متكني األفراد من رؤية يماعية مشرتكة  
 ما املتوسطات احلسابية قد تراوحتن أ( 10يبني اجلدول )    
واليت تنص ( 32رقم ) ةجاءت الفقر  إذ، (3.56-3.13) بني

ـــادرات الفريـــدة" علـــى يف املرتبـــة األوىل " هتـــتم إدارة املدرســـة باملب
أن اإلدارة  إىل يعــزى ذلــكقــد و  (3.56ومبتوســط حســايب بلــغ )

حترص علـى النهـوض بالعمليـة التعليميـة الرتبويـة وذلـك املدرسية 
خاصــة ، وتنميتهــارات وتعزيزهــا ذه املبــادهبــ مــن خــالل اهتمامهــا

يف ضــــــوء توجــــــه وزارة التعلــــــيم إىل تشــــــجي  التميــــــز واملبــــــادرات 
تـوفر إدارة "ونصـها ( 35)رقـم  ةجاءت الفقـر  يف حنياملتميزة.  

" املدرسة الـدعم للموظفـات الختـاذ قـرارات ذات خمـاطر حمسـوبة
ذلـك  وقـد يعـود (3.13باملرتبة األخرية ومبتوسـط حسـايب بلـغ )

حســــاب خمــــاطر القــــرار لــــيس بالعمليــــة الســــهلة، األمــــر إىل أن 
ــــذي  ــــر حــــذر  جيعــــأن ميكــــن ال ا خبصــــوص ل مــــديرة املدرســــة أكث
 (.3.36) هلوبلغ املتوسط احلسايب للبعد ك .القرارات

 :البعد السادس: ربط المدرسة بالبيئة الخارجية

 11جدول 
 بط المدرسة بالبيئة الخارجية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةر المتعلقة ب لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

أجوبة الستفساراهتن من  نحصوهلتساعد إدارة املدرسة املوظفات على  42 1
 خمتلف وحدات املدرسة

 متوسطة 627. 3.56

 متوسطة 691. 3.45 سة أثر القرارات التنظيمية على معنويات املوظفاتتراعي إدارة املدر  40 2

حترص إدارة املدرسة على صن  القرارات بناء على آراء املستفيدين  39 3
 )طالبات، معلمات، أولياء أمور(

 متوسطة 717. 3.42

تشج  إدارة املدرسة العمل مببدأ الشمولية يف التفكري عند معاجلة  38 4
 ملختلفةاملشكالت ا

 متوسطة 713. 3.39

بني متطلبات العمل  املوازنةتساعد إدارة املدرسة املوظفات على  37 5
 ومتطلبات العائلة واجملتم 

 متوسطة 716. 3.33

 متوسطة 806. 3.28 حترص إدارة املدرسة على إشراك اجملتم  احمللي لتحقيق األهداف املشرتكة 41 6
 متوسطة 590. 3.40 عموم ا ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية  
 املتوسطات احلسابية قد تراوحت مان أ( 11يبني اجلدول )    
واليت تنص ( 42رقم ) ةجاءت الفقر  إذ (،3.56-3.28) بني

أجوبـــة  نحصـــوهلتســـاعد إدارة املدرســـة املوظفـــات علـــى " علـــى
يف املرتبـــة األوىل " الستفســـاراهتن مـــن خمتلـــف وحـــدات املدرســـة

وقـــد يعـــزى ذلـــك إىل حـــرص  ،(3.56غ )ومبتوســـط حســـايب بلـــ
إدارة املدرســة علــى تســهيل الوصــول إىل املعلومــات عنــد حاجــة 

أن وصـــول املوظـــف بـــ، وإدراك اإلدارة املدرســـية املوظفـــات إليهـــا

رقــــم  ةجــــاءت الفقــــر  يف حــــني .للمعلومــــة يعــــزز معرفتــــه بالعمــــل
إشــراك اجملتمــ  احمللــي  حتــرص إدارة املدرســة علــى"ونصــها ( 41)

باملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب " األهــداف املشــرتكةلتحقيــق 
حداثـــة االهتمـــام مبوضـــو  وقـــد يعـــود ذلـــك إىل  .(3.28بلـــغ )

الشراكة اجملتمعية، وحاجة اإلدارات املدرسية لتوعيـة أكـرب حـول  
اتـه يف حتقيـق إمكانكيفية إشراك اجملتم  احمللي وآليـات اسـتثمار 
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 هلـــــــيب للبعـــــــد كوبلـــــــغ املتوســـــــط احلســـــــا األهـــــــداف املشـــــــرتكة. 
(3.40.) 

 داعمة للتعلم استراتيجيةالبعد السابع: قيادة 

 1٢جدول 
 :داعمة للتعلم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية استراتيجيةقيادة المتعلقة ب لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 مرتفعة 575. 3.71 هتتم إدارة املدرسة بالفرص التدريبية والتعليمية 43 1
 متوسطة 646. 3.60 هتتم إدارة املدرسة بالتعلم والتدريب وصن  القادة 47 2
 متوسطة 639. 3.59 تشارك إدارة املدرسة يمي  املوظفات املعلومات حول التوجهات اجلديدة 44 3
 متوسطة 653. 3.53 درسة على ضمان املطابقة بني قيم املنظمة وأفعاهلاحترص إدارة امل 48 4
 متوسطة 677. 3.52 من إدارة املدرسة مبدأ التمكني لتحقيق رؤية املدرسةؤ ت 45 5
 متوسطة 736. 3.49 تسعى إدارة املدرسة القتناص فرص التعلم حيثما أمكن 46 6

 متوسطة 561. 3.57 عموم ا داعمة للتعلم اسرتاتيجيةقيادة   
 املتوسطات احلسابية قد تراوحت مان أ( 12يبني اجلدول )    
واليت تنص ( 43رقم ) ةجاءت الفقر  إذ، (3.71-3.49) بني
يف املرتبـة " هتتم إدارة املدرسة بـالفرص التدريبيـة والتعليميـة" على

وقــــد يعــــزى ذلــــك إىل  ،(3.71األوىل ومبتوســــط حســــايب بلــــغ )
ة علـــى النمـــو املهـــين للموظفـــات وتطـــوير حـــرص اإلدارة املدرســـي

مســــتواهن مــــن خــــالل الــــدورات التدريبيــــة الــــيت تنظمهــــا أو مــــن 
ـــــدوات العلميـــــة  ـــــدورات والن خـــــالل تشـــــجي  انضـــــمامهن إىل ال

خاصــــة أن التطــــوير املهــــين للهيئــــة العاملــــة يف  خــــارج املدرســــة.
جــاءت  يف حــنياملدرســة يعــد مــن أهــم أدوار اإلدارة املدرســية.  

تسـعى إدارة املدرسـة القتنـاص فـرص "ونصـها ( 46)م رقـ ةالفقر 

باملرتبــــة األخــــرية ومبتوســــط حســــايب بلــــغ " الــــتعلم حيثمــــا أمكــــن
كــــــالربامج   أن فــــــرص الــــــتعلملــــــك إىل ذوقــــــد يعــــــود ، (3.49)

تتــاح مـن قبــل الـوزارة ويــتم إتاحتهــا  التدريبيـة واإليفــاد واالبتعـاث
كــن أن أمــا فــرص الــتعلم الــذايت فمــن املمضــمن أنظمــة حمــددة، 

يكـــــون انغمـــــاس اإلدارات املدرســـــية بـــــبعض األعمـــــال الروتينيـــــة 
وضيق الوقت من األسباب اليت تقلـل مـن حماولـة اقتنـاص فـرص 

 (.3.57) هلوبلغ املتوسط احلسايب للبعد كالتعلم.  
درجــة املعياريــة لومت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات 

 :لى النحو اآليتع عموم اتوافر أبعاد املنظمة املتعلمة 

 13جدول 
 ، مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةعموًمادرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة لألبعاد لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 درجةلا االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الرقم الرتبة
 متوسطة 561. 3.57 داعمة للتعلم اسرتاتيجيةقيادة  7 1
 متوسطة 543. 3.47 تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي 3 2
 متوسطة 504. 3.44 تشجي  احلوار واالستفسار 2 3
 متوسطة 590. 3.40 ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية 6 4
 متوسطة 608. 3.36 متكني األفراد من رؤية يماعية مشرتكة 5 5
 متوسطة 599. 3.22 لمإنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتع 4 6
 متوسطة 511. 3.15 توفري فرص التعلم املستمر  1 7

 متوسطة 465. 3.37 عموم اأبعاد املنظمة املتعلمة   
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املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما أن ( 13يبني اجلدول )    
داعمـــة  اســـرتاتيجيةقيـــادة بعـــد  جـــاء إذ، (3.57-3.15) بـــني

، (3.57)متوســط حســايب بلــغ ى بــأعليف املرتبــة األوىل  للــتعلم
وقد يعزى ذلك إىل أن اإلدارة املدرسية تدرك مدى أمهية دورهـا 
القيــــادي االســــرتاتيجي يف املدرســــة لتلبيــــة حاجــــات املدرســــة ال 
سيما يف ضوء ما قدمتـه إدارة التـدريب بـوزارة التعلـيم مـن بـرامج 

وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــ  ، االســــرتاتيجيةتدريبيــــة حــــول القيــــادة 
 ( الــيت توصــلت إىل2013بــد الفتــاح )ئج دراســيت كــل مــن عنتــا

توســـط للـــتعلم علـــى الرتتيـــب األول مب اســـرتاتيجيةأن بُعـــد قيـــادة 
 (2012( والبنا )4.36حسايب )

الداعمــــــة للــــــتعلم  االســــــرتاتيجيةالــــــيت توصــــــلت إىل أن القيــــــادة 
جـاء  يف حـني (،3.44باملرتبة األوىل مبتوسـط حسـايب ) تجاء
يف املرتبــــة األخــــرية ومبتوســــط  تعلم املســــتمروفري فــــرص الــــد تــــبعــــ

(، وقـــد يعـــود ذلـــك إىل عـــدم تـــوفر الـــدعم 3.15حســـايب بلـــغ )
املادي واملعنوي املقدم للموظفات لتطـوير قـدراهتن علـى الـتعلم، 

حشـــيش  لنتيجـــة مـــ  نتـــائج دراســـيت كـــل مـــن أيبوتتفـــق هـــذه ا
( اليت توصلت إىل أن بُعـد إجيـاد فـرص للـتعلم املسـتمر 2009)

 إذ( 2006خضــري ) رتبــة األخــرية بدرجــة متوســطة، وأيبامل علــى
حتــل فيهــا نظــام الــتعلم علــى املرتبــة اخلامســة واألخــرية بالنســبة ا

لدرجـة تـوافر عناصـره يف معهـد اإلدارة العامـة يف اململكـة العربيــة 
( 2013ختتلــف مــ  نتــائج دراســة الراشــد ) يف حــنيالســعودية. 

علم املستمر كانـت بدرجـة ن توفري فرص التإ إذحول هذا البعد 
وبلــــغ املتوســــط احلســــايب ضــــمن ترتيــــب الفقــــرات األوىل.  عاليــــة

 وهذه وبدرجة متوسطة (3.37) عموم ابعاد املنظمة املتعلمة أل

( 2009حشـيش ) تتفـق مـ  نتـائج دراسـة كـل مـن أيب النتيجـة
وقــد حصــلت يميــ  أبعــاد املنظمــة املتعلمــة يف جامعــة األقصــى 

( والـيت أظهـرت 2007عبابنـة ) دراسـة على درجة متوسطة وم 
يف املــــدارس األردنيــــة ميارســــون الضــــوابط  نينتائجهــــا أن العــــامل

اخلمســــة للمدرســــة كمنظمــــة متعلمــــة بدرجــــة متوســــطة وجــــربان 
( الـــــيت توصـــــلت إىل تقـــــدير متوســـــط نســـــبي ا لوصــــــف 2011)

املدرســـــة كمنظمــــــة متعلمــــــة يف األردن ومبتوســـــط حســــــايب بلــــــغ 
 إذ( 2013دراســة عبــدالفتاح ) ختتلــف مــ  يف حــني(. 3.14)

توصـــلت إىل أن درجـــة تـــوافر خصـــائص املنظمـــة املتعلمـــة لـــدى 
مـــــديري املـــــدارس احلكوميـــــة يف حمافظـــــة مشـــــال الضـــــفة الغربيـــــة 

 ووسطها كانت كبرية جدا  لدى عينة الدراسة.
مؤؤؤا دور مؤؤؤديرة المدرسؤؤؤة فؤؤؤي إدارة التغييؤؤؤر السؤؤؤؤال الثؤؤؤاني: 

 ؟نحو تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة
لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال مت اســـتخراج املتوســـطات  

دور مـــــديرة املدرســـــة يف إدارة املعياريـــــة لـــــاحلســـــابية واالحنرافـــــات 
 واجلــدول أدنــاه يوضــح التغيــري حنــو تطبيــق أبعــاد املنظمــة املتعلمــة

 :ذلك

 14ل جدو 
تغيير نحو تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة مرتبة تنازلياً دور مديرة المدرسة في إدارة ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

 :حسب المتوسطات الحسابية
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 مرتفعة 546. 3.74 والتقدير املتبادلني بني املوظفات والطالبات االحرتاممن  اأوفر جو   65 1
 مرتفعة 573. 3.72 ا  قياديا  حيتذى يبأحرص على أن أكون منوذج 63 2
 مرتفعة 591. 3.72 أحرص على أن أكون عضوا  فاعال  يف الفريق اجلماعي املدرسي 67 2
 مرتفعة 588. 3.70 أحفز املوظفات على إتقان العمل إلحداث التغيري 70 4

أحــــــث علــــــى تطبيــــــق أســــــاليب تــــــدريس وأنشــــــطة جديــــــدة تســــــاعد  74 4
 املعلمات يف التعليم

 مرتفعة 598. 3.70

 مرتفعة 591. 3.69 اليت تتم داخل املدرسة  البناءةأعزز الفعاليات واألنشطة  72 6
 مرتفعة 628. 3.68 أتصف باملرونة اإلدارية لتحقيق التغيري املطلوب 68 7
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 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 متوسطة 606. 3.67 أتاب  سعي املوظفات لتحقيق النمو املهين 75 8
 متوسطة 596. 3.64 كة يف املؤمترات وزيارة املدارس الرائدةأشج  املوظفات على املشار  71 9
 متوسطة 632. 3.63 أحرص على تطوير املناخ املدرسي الداعم للتغيري 60 10
 متوسطة 616. 3.63 أستطي  إدارة الصرا  داخل املدرسة 64 10
 متوسطة 625. 3.63 أمارس النهج اإلداري احلديث لتغيري الوض  احلايل قوال وفعال   66 10
 متوسطة 641. 3.63 أقدم حوافز للموظفني لتحقيق اإلبدا  يف التعليم 76 10

أشــــج  املوظفــــات علــــى االســــتفادة مــــن خــــربات وجتــــارب املــــدارس  62 14
 اجملاورة

 متوسطة 600. 3.62

 متوسطة 628. 3.61 أراعي أن تكون األهداف واضحة وقابلة للتحقيق 57 15
 متوسطة 619. 3.61 غيري وأقن  اآلخرين بهأؤكد على حتمية الت 61 15
 متوسطة 636. 3.61 أحرص على متابعة املستجدات الرتبوية واملعرفية 69 15
 متوسطة 641. 3.58 أحرص يف أهدايف على توطني العالقة اإلجيابية م  اجملتم  59 18

أضــــ  بعــــني االعتبــــار خطــــط املدرســــة الســــابقة عنــــد تطــــوير الــــربامج  52 19
 ليةاملستقب

 متوسطة 642. 3.57

 متوسطة 658. 3.57 أراعي قابلية حتقيق الرؤية عند صياغة الرؤية املشرتكة للمدرسة 53 19
 متوسطة 659. 3.56 أستثمر الفرص املتاحة لتحسني الرؤية املشرتكة للمدرسة  50 21

أراعــــي أهــــداف املدرســــة وأولوياهتــــا أثنــــاء صــــناعة القــــرارات املتعلقــــة  56 22
 التغيري بإحداث

 متوسطة 660. 3.55

 متوسطة 676. 3.55 أساهم يف تركيز أهدايف على األهداف الرتبوية 58 22
 متوسطة 692. 3.53 أشارك املوظفات يف صياغة رؤية املدرسة 49 24

أحــرص علــى معرفــة وجهــات النظــر املشــرتكة حــول توجهــات املدرســة  54 25
 وخططها املستقبلية

 متوسطة 646. 3.52

 متوسطة 677. 3.51 أض  خطط سنوية وفصلية تغطي يمي  أوجه نشاط املدرسة 51 26
 متوسطة 685. 3.50 أحدد أهداف املدرسة تشاركيا  م  املوظفات 55 27
 متوسطة 780. 3.38 أحفز على إجراء البحوث اإلجرائية والدراسات الرتبوية 73 28
 متوسطة 526. 3.61 عموم ا دور مديرات املدارس  

 املتوسطات احلسابية قد تراوحت ماأن ( 14يبني اجلدول )    
واليت تنص ( 65رقم ) ةجاءت الفقر  إذ، (3.74-3.38) بني
من االحرتام والتقدير املتبادلني بني املوظفات  اأوفر جو  " على

 ،(3.74يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )" والطالبات
العلمي للمديرات يف املستوى األخالقي و إىل  وقد يعزى ذلك

، وتتفق وحرص الوزارة على اختيار القيادات املناسبة ،املدراس
 إذ (2012شقورة )نتائج دراسة كل من هذه النتيجة م  

والتقدير املتبادلني  االحرتامجاءت فقرة "يوفر املدير جو ا من 

بني العاملني والطلبة" يف أعلى مراتب منوذج سلوكي حيتذى به 
( اليت جاءت 2013وجرادات ) (4.18بلغ )مبتوسط حسايب 

فيها فقرة "حيرص املدير على أن تسود أجواء التفاهم بني 
ا.   يف حنيالعاملني داخل املدرسة" بدرجة ممارسة عالية جد 

أحفز على إجراء البحوث "ونصها ( 73)رقم  ةجاءت الفقر 
باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب " اإلجرائية والدراسات الرتبوية

وميكن أن يعزى ذلك إىل ضعف املهارات  ،(3.38لغ )ب
البحثية حول كيفية القيام بالبحوث اإلجرائية لدى اإلدارات 
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عدم الوعي بأمهية إجراء املدرسية ولدى املوظفات، أو 
اإلجرائية ودورها يف معاجلة املشكالت املدرسية. البحوث 

دراسة شقورة وتتفق النتيجة حول هذا اجملال م  نتيجة 
جاء حتفيز املعلمني على إعداد البحوث  إذ( 2012)

وبلغ  .اإلجرائية والدراسات الرتبوية أدىن مراتب التحفيز الذهين
 (3.61) عموم ا دور مديرات املدارساملتوسط احلسايب ل

 دراسةنتيجة  ختتلف م  النتيجة وبدرجة متوسطة، وهذه

 ةملمارس الكلية الدرجة أن إىل خلصت اليت( 2013جرادات )
 .عالية بدرجة كانت التغيري إلدارة املدارس مديري

هؤؤل هنؤؤاو فؤؤروق ذات داللؤؤة إحصؤؤائية فؤؤي  السؤؤؤال الثالؤؤث:
اسؤؤؤؤتجابات عينؤؤؤؤة الدراسؤؤؤؤة حؤؤؤؤول محاورهؤؤؤؤا  درجؤؤؤؤة تؤؤؤؤوافر 

األبعؤؤؤؤاد، دور مؤؤؤؤديرة المدرسؤؤؤؤةر تعؤؤؤؤزل لمتغيؤؤؤؤرات المؤهؤؤؤؤل 
 العلمي، الخبرة في الوظيفة الحالية، مرحلة المدرسة؟

اسـتخراج املتوسـطات احلسـابية مت  ن هـذا السـؤاللإلجابة عـ    
ســـتجابات عينـــة الدراســـة حـــول حماورهـــا ال واالحنرافـــات املعياريـــة

حســــب متغــــريات  )درجــــة تــــوافر األبعــــاد، دور مــــديرة املدرســــة(
، املؤهــــل العلمـــــي، اخلـــــربة يف الوظيفــــة احلاليـــــة، مرحلـــــة املدرســـــة

مت اسـتخدام ولبيان الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية 
اختبــــار "ت" للمؤهــــل العلمــــي واخلــــربة وحتليــــل التبــــاين ملرحلــــة 

 :وضح ذلكتول أدناه اواجلد، املدرسة
 :: المؤهل العلميأواًل 

  15 جدول
استجابات عينة الدراسة حول محاورها  درجة توافر على  ألثر المؤهل العلميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 :بعاد، دور مديرة المدرسةراأل

المتوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط  العدد المؤهل العلمي 
 الحسابي

االنحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 
 الحرية

الداللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 اإلحصائية

 952. 192 060. 523. 3.15 175 بكالوريوس توفري فرص التعلم املستمر 
    394. 3.14 19 دراسات عليا

 551. 192 597. 508. 3.45 175 بكالوريوس تشجي  احلوار واالستفسار
    481. 3.38 19 دراسات عليا

 447. 192 762. 538. 3.48 175 بكالوريوس تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي
    593. 3.38 19 دراسات عليا

 613. 192 506. 606. 3.22 175 بكالوريوس إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم
    533. 3.15 19 دراسات عليا

متكـــــــني األفـــــــراد مـــــــن رؤيـــــــة يماعيـــــــة 
 مشرتكة

 750. 192 320. 601. 3.36 175 بكالوريوس
    689. 3.32 19 دراسات عليا

 939. 192 077. 579. 3.41 175 بكالوريوس ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية
    701. 3.39 19 دراسات عليا

 551. 192 597. 555. 3.58 175 بكالوريوس داعمة للتعلم اسرتاتيجيةقيادة 
    621. 3.50 19 دراسات عليا

 619. 192 497. 464. 3.37 175 بكالوريوس عموم اأبعاد املنظمة املتعلمة 
    487. 3.31 19 دراسات عليا

 732. 192 343. 503. 3.61 175 بكالوريوس دور مديرات املدارس
    722. 3.57 19 دراسات عليا
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ــــة عــــدم  (15) يتبــــني مــــن اجلــــدول     وجــــود فــــروق ذات دالل
يف يميــ   يتعــزى ألثــر املؤهــل العلمــ (0.05=  ألفــاإحصــائية )

 .دور مديرات املدارسويف  عموم ابعاد األبعاد ويف األ

 :ا: الخبرةثانيً 
محاورها  درجة توافر استجابات عينة الدراسة حول على  ألثر الخبرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  :16جدول 

 :األبعاد، دور مديرة المدرسةر

 
 الخبرة في الوظيفة الحالية

المتوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط  العدد
 الحسابي

االنحؤؤؤؤؤؤؤراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجؤؤؤؤؤؤؤات 
 الحرية

الداللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 اإلحصائية

 839. 192 203.- 484. 3.14 79 سنوات فأقل 10 توفري فرص التعلم املستمر 
    531. 3.16 115 سنوات 10اكثر من 

 099. 192 1.657- 424. 3.37 79 سنوات فأقل 10 تشجي  احلوار واالستفسار
    549. 3.49 115 سنوات 10اكثر من 

 117. 192 1.574- 484. 3.39 79 سنوات فأقل 10 تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي
    576. 3.52 115 سنوات 10اكثر من 

إنشـــــــاء أنظمـــــــة ملشـــــــاركة املعرفـــــــة 
 والتعلم

 201. 192 1.283- 517. 3.15 79 سنوات فأقل 10من 
    647. 3.26 115 سنوات 10اكثر من 

متكــــني األفــــراد مــــن رؤيــــة يماعيــــة 
 مشرتكة

 164. 192 1.398- 488. 3.28 79 سنوات فأقل 10
    676. 3.41 115 سنوات 10اكثر من 

 844. 192 197.- 522. 3.39 79 سنوات فأقل 10من  ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية
    635. 3.41 115 سنوات 10اكثر من 

 215. 192 1.245- 559. 3.51 79 سنوات فأقل 10 داعمة للتعلم اسرتاتيجيةقيادة 
    560. 3.61 115 سنوات 10اكثر من 

 198. 192 1.291- 378. 3.31 79 سنوات فأقل 10 عموم اأبعاد املنظمة املتعلمة 
    515. 3.40 115 سنوات 10اكثر من 

 514. 192 655.- 470. 3.58 79 سنوات فأقل 10 دور مديرات املدارس
    563. 3.63 115 سنوات 10اكثر من 

 
ــــة عــــدم  (16يتبــــني مــــن اجلــــدول )     وجــــود فــــروق ذات دالل

 تعزى ألثر اخلربة يف يمي  األبعاد  (0.05=  ألفاإحصائية )
ــــــــــــــــــــاويف األبعــــــــــــــــــــاد  .ت املــــــــــــــــــــدارسدور مــــــــــــــــــــديراويف  عموم 

 :ا: مرحلة المدرسةثالثً 
 17جدول 

حسب متغير  ستجابات عينة الدراسة حول محاورها  درجة توافر األبعاد، دور مديرة المدرسةرال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 :مرحلة المدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 
 558. 3.13 81 املرحلة االبتدائية رتوفري فرص التعلم املستم 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 
 441. 3.21 60 املرحلة املتوسطة
 514. 3.12 53 املرحلة الثانوية

 511. 3.15 194 اجملمو 
 513. 3.40 81 املرحلة االبتدائية تشجي  احلوار واالستفسار

 369. 3.51 60 املرحلة املتوسطة
 613. 3.41 53 املرحلة الثانوية

 504. 3.44 194 اجملمو 
 573. 3.45 81 املرحلة االبتدائية تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي

 426. 3.60 60 املرحلة املتوسطة
 588. 3.34 53 املرحلة الثانوية

 543. 3.47 194 اجملمو 
 547. 3.19 81 املرحلة االبتدائية  ء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلمإنشا

 636. 3.32 60 املرحلة املتوسطة
 625. 3.14 53 املرحلة الثانوية

 599. 3.22 194 اجملمو 
 603. 3.32 81 املرحلة االبتدائية   األفراد من رؤية يماعية مشرتكةمتكني

 609. 3.41 60 املرحلة املتوسطة
 622. 3.36 53 املرحلة الثانوية

 608. 3.36 194 اجملمو 
 609. 3.43 81 رحلة االبتدائيةامل  ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية

 506. 3.48 60 املرحلة املتوسطة
 641. 3.29 53 املرحلة الثانوية

 590. 3.40 194 اجملمو 
 596. 3.56 81 املرحلة االبتدائية  داعمة للتعلم اسرتاتيجيةقيادة 

 432. 3.67 60 املرحلة املتوسطة
 626. 3.49 53 املرحلة الثانوية

 561. 3.57 194 اجملمو 
 468. 3.35 81 املرحلة االبتدائية عموم اأبعاد املنظمة املتعلمة 

 389. 3.45 60 املرحلة املتوسطة
 531. 3.30 53 املرحلة الثانوية

 465. 3.37 194 اجملمو 
 470. 3.67 81 املرحلة االبتدائية دور مديرات املدارس

 452. 3.67 60 املرحلة املتوسطة
 648. 3.45 53 ة الثانويةاملرحل

 526. 3.61 194 اجملمو 
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( تباينــا  ظاهريــا  يف املتوســطات احلســابية 17يبــني اجلــدول )    

ســـتجابات عينـــة الدراســـة حـــول حماورهـــا )درجـــة الواالحنرافـــات 
بسبب اختالف فئات متغـري  توافر األبعاد، دور مديرة املدرسة(

إلحصــــــــائية بــــــــني ولبيــــــــان داللــــــــة الفــــــــروق ا، مرحلــــــــة املدرســــــــة
لتبــــــاين األحــــــادي املتوســــــطات احلســــــابية مت اســــــتخدام حتليــــــل ا

 :(18حسب اجلدول )
 18جدول 

 استجابات عينة الدراسة حول محاورها  درجة توافر األبعاد، دور مديرة المدرسةرمرحلة المدرسة على تحليل التباين األحادي ألثر 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف بعاتمتوسط المر  درجات الحرية مجموع المربعات المصدر 
 601. 510. 134. 2 268. بني اجملموعات توفري فرص التعلم املستمر 

   263. 191 50.175 وعاتمداخل اجمل
    193 50.443 الكلي

 394. 935. 238. 2 476. بني اجملموعات تشجي  احلوار واالستفسار
   255. 191 48.623 وعاتمداخل اجمل

    193 49.100 الكلي
 041. 3.251 936. 2 1.872 بني اجملموعات تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي

   288. 191 54.977 وعاتمداخل اجمل
    193 56.849 الكلي

إنشــــــاء أنظمــــــة ملشــــــاركة املعرفــــــة 
 والتعلم

 233. 1.467 523. 2 1.047 بني اجملموعات
   357. 191 68.106 وعاتمداخل اجمل

    193 69.152 الكلي
متكـــني األفـــراد مـــن رؤيـــة يماعيـــة 

 مشرتكة
 659. 419. 156. 2 311. بني اجملموعات

   372. 191 71.040 وعاتمداخل اجمل
    193 71.352 الكلي

 204. 1.601 555. 2 1.109 بني اجملموعات ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية
   346. 191 66.155 وعاتمداخل اجمل

    193 67.264 الكلي
 246. 1.413 442. 2 884. بني اجملموعات داعمة للتعلم اسرتاتيجيةقيادة 

   313. 191 59.776 وعاتمداخل اجمل
    193 60.660 الكلي

 211. 1.568 337. 2 675. بني اجملموعات عموم اأبعاد املنظمة املتعلمة 
   215. 191 41.106 وعاتمداخل اجمل

    193 41.781 الكلي
 041. 3.261 882. 2 1.763 بني اجملموعات دور مديرات املدارس

   270. 191 51.642 وعاتمداخل اجمل
    193 53.405 الكلي
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ــــني مــــن اجلــــدول )     ــــة  عــــدم (18يتب وجــــود فــــروق ذات دالل
ــــة ) رحلــــة ملتعــــزى  (0.05=ألفــــاإحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل
ـــــابعـــــاد املدرســـــة يف يميـــــ  األبعـــــاد ويف األ باســـــتثناء بعـــــد  عموم 
، ولبيـان دور مديرات املـدارسو  تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي

ا بــــني املتوســــطات احلســــابية مت الفــــروق الزوجيــــة الدالــــة إحصــــائي  
اســــتخدام املقارنــــات البعديــــة بطريقــــة شــــفيه كمــــا هــــو مبــــني يف 

 (19اجلدول )

 19جدول 
 :لمدرسةمرحلة األثر شفيه المقارنات البعدية بطريقة 

 الفئات 
المرحلة  المتوسط الحسابي

 االبتدائية
 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة

    3.45 املرحلة االبتدائية تشجي  التعلم التعاوين اجلماعي
   15. 3.60 املرحلة املتوسطة
  *26. 11. 3.34 املرحلة الثانوية

    3.67 املرحلة االبتدائية دور مديرات املدارس
   00. 3.67 املرحلة املتوسطة
  *22. *21. 3.45 املرحلة الثانوية

 (.0.05=  ألفادالة عند مستوى الداللة )*
 ( اآليت:19يتبني من اجلدول )

ـــة إحصـــائية  -  ( بـــني0.05=  ألفـــا)وجـــود فـــروق ذات دالل
وجـاءت الفـروق لصـاحل  املرحلـة الثانويـةو  ،املرحلـة املتوسـطة
 .ي  التعلم التعاوين اجلماعيتشجيف  املرحلة املتوسطة

ـــة إحصـــائية  -  ( بـــني0.05= ألفـــا )وجـــود فـــروق ذات دالل
ـــــةمـــــن جهـــــة وكـــــل مـــــن  الثانويـــــة املرحلـــــة  املرحلـــــة االبتدائي

وجـاءت الفـروق لصـاحل   من جهـة أخـرى املرحلة املتوسطةو 
دور يف  املرحلــــــة املتوســــــطةو  املرحلــــــة االبتدائيــــــةكــــــل مــــــن 

 .مديرات املدارس

 وصيات:  ملخص النتائج والت

أظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة تــوفر أبعــاد املنظمــة املتعلمــة  -
يف املـــدارس احلكوميـــة مبدينـــة الريـــاض مـــن وجهـــة نظـــر مـــديراهتا 

ومبتوسـط عـام بلـغ  عموم ـاجاءت بدرجة متوسـطة علـى األبعـاد 
(.  وجـــــاء البعـــــد الســـــاب  " قيـــــادة اســـــرتاتيجية 5مـــــن  3.37)

(، تــاله 5مــن  3.57 مبتوســط )داعمــة للــتعلم" يف املرتبــة األوىل
تشجي  ، مث البعد الثاين "م التعاوين"تشجي  التعلالبعد الثالث "

ربـــط املدرســـة بالبيئـــة واالستفســـار"، مث البعـــد الســـادس " احلـــوار
اعيـــة متكـــني األفـــراد مـــن رؤيـــة يمامس "، مث البعـــد اخلـــاخلارجيـــة"

والـتعلم" فـة إنشاء أنظمـة ملشـاركة املعر مشرتكة"، مث البعد الراب  "
تــــوفري فــــرص الــــتعلم املســــتمر" يف املرتبــــة ، وجــــاء البعــــد األول "

 (.5من  3.15واألخرية مبتوسط ) السابعة
دور مديرة املدرسة يف إدارة التغيـري أظهرت نتائج الدراسة أن  -

حنـــــو تطبيـــــق أبعـــــاد املنظمـــــة املتعلمـــــة جـــــاء بدرجـــــة متوســـــطة، 
املتوسـطات ثلـت أعلـى (.  ومت5مـن  3.61ومبتوسط عام بلـغ )

مـــــن االحـــــرتام والتقـــــدير املتبـــــادلني بـــــني  اأوفـــــر جـــــو  يف العبـــــارة "
ن مــــ 3.74املوظفــــات والطالبــــات" يف املرتبــــة األوىل مبتوســــط )

 أحــرص علــى أن أكــون منوذجــا  (، وبدرجــة مرتفعــة، والعبــارة "5
أحــرص علــى أن أكــون عضــوا  فــاعال  والعبــارة "قياديـا  حيتــذى يب"

 3.72ســي" يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط )يف الفريــق اجلمــاعي املدر 
أحفــز علــى إجــراء وبدرجــة مرتفعــة.  وجــاءت العبــارة "(، 5مــن 

ــــــة" يف املرتبــــــة األخــــــرية  ــــــة والدراســــــات الرتبوي البحــــــوث اإلجرائي
( وبدرجـــة متوســـطة، يف حـــني جـــاءت 5مـــن  3.38مبتوســـط )
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العبارة" أحدد أهداف املدرسة تشاركيا  م  املوظفات" يف املرتبـة 
 (.5من  3.50األخرية ومبتوسط )بل ق
ــــــة  - ــــــائج الدراســــــة عــــــدم وجــــــود فــــــروق ذات دالل أظهــــــرت نت

فأقــل يف متوســطات اســتجابات  0،05إحصــائية عنــد مســتوى 
أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول حماورهـــا )درجـــة تـــوفر أبعـــاد املنظمـــة 

دور مــــديرة ( و )املــــدارس احلكوميــــة مبدينــــة الريــــاض املتعلمــــة يف
غيـــــري حنـــــو تطبيـــــق أبعـــــاد املنظمـــــة املتعلمـــــة( املدرســـــة يف إدارة الت

بــاختالف متغــريي الدراســة: املؤهــل العلمــي، واخلــربة يف الوظيفــة 
احلاليــة. أمـــا بالنســـبة ملتغـــري مرحلـــة املدرســـة فقـــد أظهـــرت نتـــائج 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  عــدمالدراســة 
بعـــاد رحلـــة املدرســـة يف يميـــ  األملتعـــزى  (0.05الداللـــة )ألفـــا=
ــــــاويف األبعــــــاد  تشــــــجي  الــــــتعلم التعــــــاوين باســــــتثناء بعــــــد  عموم 

ـــــروق  إذ اجلمـــــاعي ـــــنيظهـــــرت ف ـــــة املتوســـــطة ب ـــــة ، و املرحل املرحل
املرحلة املتوسطة. وظهرت فروق يف دور مديرات لصاحل  الثانوية

 املرحلـة االبتدائيـةمن جهة وكل مـن  املرحلة الثانوية بنياملدارس 
كــل وجــاءت الفــروق لصــاحل   أخــرىمــن جهــة  املرحلــة املتوســطةو 

  املرحلة املتوسطة. و  املرحلة االبتدائيةمن 
 ي:أتئج السابقة، توصي الباحثات بما يوفي ضوء النتا

توعيــــة مـــــديرات املـــــدارس مبفهـــــوم وأبعـــــاد املنظمـــــة املتعلمـــــة  /1
 وذلك من خالل:

تقدمي الربامج التدريبية، وعقد الندوات وإقامة ورش العمـل،  - 
مـــديرات املـــدارس لتـــوفري كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد املنظمـــة مبـــا يؤهـــل 

 املتعلمة، خاصة فيما يتعلق بتوفري فرص التعلم املستمر.
ــــل وزارة  -  ، التعلــــيم بأبعــــاد املنظمــــة املتعلمــــةاالهتمــــام مــــن قب

 وإدخاهلا ضمن معايري جوائز التميز.
 نشر املمارسات الفضلى يف تبين أبعاد املنظمة املتعلمة. - 

مــديرات املــدارس علــى القيــام بــإدارة التغيــري  زوحتفيــتشــجي   /٢
 حنو املدرسة املتعلمة، وذلك من خالل:

عمل نشرات توضـيحية حـول آليـات إدارة التغيـري ومراحلـه،  - 
 وتعميمها على اإلدارات املدرسية.

اختـــاذ بعـــض املـــدارس كـــأمنوذج يطبـــق عليـــه مفهـــوم املدرســـة  - 
ا يف يميـ  مراحلـه مـن قبـل نويـ ا ومعاملتعلمة، ودعم املشرو  مادي  

 القيادات العليا يف وزارة التعليم.
تقدمي مزيد من الـدعم ملـديرات املـدارس الثانويـة ملسـاعدهتن  /3

 على االضطال  بدورهن يف إدارة التغيري حنو املدرسة املتعلمة.
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إدارة التغيير (. 2013أمحد؛ عريقات، أمحد. ) ،ناصر؛ املعاين ،جرادات
 .عمان: إثراء. والتطوير

اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل:  (.2007احلريب، قاسم. )
. نيالم جديد في القرن الحادي والعشر مداخل جديدة لع

 اجلنادرية. عمان: دار
 عمان: دار. إدارة التغيير في المؤسسات التربوية(. 2011ي، رافدة. )احلرير 

 الثقافة.
 الرياض.. المنظمة المتعلمة(. 2009حممد. ) ،الرشودي
المؤسسات التربوية كمنظمات (. 2010ضحى. ) وخضر،سوزان؛  سلطان،

 الفكر. األردن: دار. متعلمة
. الرياض: دارةاالتجاهات الحديثة في اإل(. 2012طارق. ) ،السويدان

 مؤسسة قرطبة لإلنتاج.
المدرسة المتعلمة مدرسة (. 2009صاحل. ) ،هاين؛ وعبابنة ،الطويل

 وائل للنشر والتوزي . األردن: دار. المستقبل
هندرة المنظمات: الهيكل التنظيمي (. 2009عاطف، زاهر عبد احلليم. )

 . األردن، عمان: دار الراية للنشر والتوزي .للمنظمة
. أساليبه –أدواته  –البحث العلمي مفهومه (. 2011ت، ذوقان. )عبيدا

 عمان. دار الفكر.
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 . عمان: دار الراية.اتجاهات حديثة في إدارة التَّغيير(. 2011عرفة، سيد. )
إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي مدخل للجامعة (. 2010رضا. ) ،املليجي

للنشر  طيبة القاهرة: مؤسسة. المتعلمة فمجتمع المعرفة
 والتوزي .

 :، والبحوثالرسائل العلمية
التدريبية لمديري المدارس  االحتياجات(. 2010أبو العز، عواطف. )

الثانوية العامة لتفعيل أسلوب إدارة التغيير دراسة ميدانية. 
رسالة ماجستري غري منشورة. قسم أصول الرتبية، كلية الرتبية، 

 جامعة املنصورة. مصر.
(. مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة 2011مرجتى، زكي. ) أبو حشيش، بسام؛

مجلة الجامعة  يف جامعة األقصى من وجهة نظر العاملني فيها.
 .438-397، ر٢  ر.19اإلسالمية. مجلد  

إدارة التَّعلم التَّنظيمي في معهد اإلدارة العامة  (.2006أبو خضري، إميان. )
مقتَرح لتطبيق مفهوم  بالمملكة العربيَّة السعوديَّة تصوُّر

بويَّة المنظمة المتعلمة . رسالة دكتوراه يف الفلسفة يف اإلدارة الرتَّ
بويَّة بيَّة  ،ختصص إدارة تعليم عاٍل. قسم اإلدارة الرتَّ جامعة  ،كليَّة الرتَّ

 امللك سعود. الرياض.
درجة ممارسة اإلدارة المدرسية الستراتيجيات (. 2012البنا، شادي. )

متعلمة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل المنظمة ال
بويَّة. تفعيلها بيَّة  ،رسالة ماجستري. قسم اإلدارة الرتَّ  ،كليَّة الرتَّ

 اجلامعة اإلسالمية بغزة. فلسطني.
(. واق  تطبيق ضوابط املنظمة املتعلمة 2014) ؛ مرشود، يمال. تيم، حسن.

مجلة جامعة بية، يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف الضفة الغر 
ص  1،  18، مج مركز األبحاث التربوية بأكاديمية القاسمي

 ، فلسطني.84 -55
(. املدرسة كمنظمة متعلمة واملدير كقائد تعليمي من 2011جربان، علي. )

مجلة الجامعة اإلسالمية  وجهة نظر املعلمني يف األردن.
 .458-427، 1 سلسلة الدراسات اإلنسانيةر. 

(. إدارة التغيري لدى مديري املدارس الثانوية يف 2013ود. )اجلرادات، حمم
مجلة العلوم التربوية والنفسية. مجلد منطقة حائل التعليمية. 

 .254-227 ر،٢ر.  14 
درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية (. 2014احلارثي، خلود مسلط. )

. رسالة بمدينة الطائف الستراتيجيات المنظمة المتعلمة
. قسم العلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة غري منشورة ماجستري

 الطائف. الطائف.
واقع تطبيق اإلدارة العامة للتربية والتعليم (. 2013الراشد، إبراهيم صاحل. )

. رسالة ماجستري غري بمنطقة القصيم ألبعاد المنظمة المتعلمة
 ،اعيةالعلوم االجتم الرتبوي، كليةمنشورة. قسم اإلدارة والتخطيط 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود. الرياض.

، نوفمرب(. 2009ذعار. ) ،خالد؛ املطريي ،عبدالناصر؛ بوبشيت ،زايد
–ية المنظمة المتعلمة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعود

. ة في الهيئة الملكية بالجبيلدراسة حالة: القطاعات الرئيس
رية: حنو أداء مميز يف حبث مقدم يف املؤمتر الدويل للتنمية اإلدا
 القطا  احلكومي. معهد اإلدارة. الرياض.

إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدل (. 2012شقورة، منري. )
وجهة نظر  مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة من

. رسالة ماجستري يف أصول الرتبية. كليَّة الرتبية، جامعة المعلمين
 .األزهر بغزة. فلسطني

ة متعلمة: الواقع مالمدرسة األردنية كمنظ(. 2007عبابنة، صاحل أمحد. )
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 اجلامعة األردنية. األردن. ،الدراسات العليا الرتبوية، كلية

درجة توافر خصائص المنظمة المتعلمة لدل (.2013عبد الفتاح، فداء. )
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Abstract :The study aimed to identify: the availability degree of learning organization disciplines in 

public schools in the city of Riyadh, the role of school principal in change management toward the 

application of learning organization disciplines, and the differences that are statistically significant at 

the level of significance (0.05 = α) as answers to the study sample according to study variables 

(qualification- experience– stage of school).  To achieve its goals the study applied a descriptive 

analytical approach. A questionnaire was used to get the responses from a simple random sample 

consist of (194) female public school principals in the city of Riyadh.  After field application, data were 

analyzed statistically. The results of the study show that: 

- The availability degree of learning organization disciplines in public schools in the city of     

Riyadh was medium degree, in disciplines as whole with average of (3.73 out of 5).  

- The role of school principal in change management toward the application of learning organization 

disciplines was medium degree with average of (3.61 out of 5).  

- There is no statistically significant differences of study sample members’ responses on the study 

fields according to the variables (qualification - experience). There is no statistically significant 

differences according to school stage variable in all disciplines and as whole except the 

discipline of ‘enhancing group cooperative learning’; differences emerged between the middle 

stage, and the secondary stage for the benefit of the middle stage. Differences also appeared in 

the role of school principals between high school on one hand and all of the primary and middle 

stage, on the other hand. Differences came in favor of each of the primary and middle stage 

-  

Key Words: disciplines of learning organization- change management- learning school. 
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 1يات العلم األساسية والتكامليةلبالمملكة العربية السعودية لعم ةإتقان طالبات المرحلة المتوسط درجة

 سوزان بنت حسين حج عمر
 قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة امللك سعود

 

 هـ1437/ 3/ 2 وقبل-هـ 30/10/1436 قدم للنشر

 

. ةياألساسية والتكامل ميات العللباململكة العربية السعودية لعم ةطالبات املرحلة املتوسطإتقان  درجةرف على هدفت هذه الدراسة إىل التع: المستخلص
( طالبة يف املرحلة املتوسطة من مخس مدارس بالرياض، مت اختيارها بطريقة عشوائية، وذلك بواقع 300من )عشوائية مكونة عينة الدراسة وقد كانت 

( طالبة 88( طالبة موزعة على النحو اآليت: )242كتملة ثمللت العينة الععلية يف )املغري جابات الطالبات إبعد استبعاد ( طالبة لكل صف، و 100)
 ، موزعةفقرة (52) اختبار مكون من نوطبق عليه. ( طالبة للصف اللالث املتوسط68( طالبة للصف اللاين املتوسط، و)86ملتوسط، )اللصف األول 

تدين مستوى إتقان ارت النتائج إىل ش. وقد أحماور لعمليات العلم األساسية( يةر لعمليات العلم التكاملية ومثانحماو  ة)مخس اور  حم (13)على بالتساوي 
  الطالبات لعمليات العلم األساسية والتكاملية.

 .اإلتقان وىمست-التكامليةالعلم  عمليات-األساسيةالعلم  عمليات-املتوسطة املرحلة-علوم :المفتاحيةالكلمات 

                                                            
1
 مت دعم نشر هذا البحث من قبل مركز حبوث الدراسات اإلنسانية، عمادة البحث العلمي، جامعة امللك سعود. 
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 مقدمة

أصبحت احلاجة إىل التطوير يف أساليب تدريس العلوم     
مطلبا  عامليا ؛ وذلك بسبب التسارع املذهل يف العلوم 

ن الوطن العريب حباجة إإذ  ،والتكنولوجيا والعضاء واحلاسوب
ماسة إىل التطوير يف تلك األساليب حىت يستطيع اإلنسان 

قرن احلادي والعشرين وحتدياته أن يواكب متطلبات الالعريب 
  املستقبلية.

أساليب أن  لعلومبتدريس ايرى املهتمون يف هذا اإلطار و     
 لدى التالميذفهم العلم تدريس العلوم ال تؤيت أكلها وحتقق 

االجتاه املعاصر ف ،مادة وطريقةكطبيعة العلم   تذا عكسإال إ
 فهم يف تدريس العلوم يؤكد أن التطوير جيب أن يهدف إىل

واألساليب اليت يتبعها العلماء يف الوصول إىل  ،حمتوى العلم
ويؤكد   ،والطرق اليت ميكن أن تتبع يف تدريسه ،هذا احملتوى

ت العلم جيب أن على أن اكتساب الطلبة لعملياكذلك 
 .(2009)عبد السالم،  لتدريس العلوم ا  يكون هدفا  رئيس

ن املتعلم ثمك   اليت هم املهاراتأ من عمليات العلم د  وتع    
وفق والتدريس  (،2010)طه،  ر هاميفهم اخلربات اليت من 

يضع املتعلمني يف مواقف تتطلب منهم  منحى عمليات العلم
 أن يستخلصوا بأنعسهم املعاين من اخلربات اليت ميرون ها

(NSB, 2008)عمليات العلم التدريس وفق منحى  د  . ويع
 أساليب التدريس احلديلة فاعليةلر من أك ستقصاء العلميالاو 

)عياش والصايف،  يف تنمية التعكري العلمي لدى الطلبة
ملمارسة طرق التعليم للطلبة إنه يتيح العرصة  إذ ،(2007

عندما ف ،وممارسة مهارات االستقصاء بأنعسهم ،وعملياته
هنم يستخدمون العديد من إف سلوبهذا األيدرس الطلبة 

بعضها حركي يستلزم أداء شيء  ،ختلعةاملهارات املالعمليات و 
جسمي كجمع البيانات والعينات واجملسمات وإجراء 
القياسات واملالحظات وتسجيل البيانات ورسم املخططات 

أما املهارات األخرى اليت يوظعها الطلبة فهي إما  ،البيانية

جراء املقارنات إفكرية أو أكادميية ملل حتليل البيانات و 
ينشغل  إذ ،ائج مع الطلبة واملعلمني اآلخرينتصال يف النتواال

الطلبة يف العديد من اإلجراءات الضرورية الستكشاف مشكلة 
ما بصورة متكاملة هتيئهم للمستقبل عندما تواجههم 

  مشكالت أخرى.
دمج االستقصاء العلمي بعمليات العلم حيث تنويرتبط     

ة مميزة ملناهج العلوم وتشكل خصوصي ،وتتكامل معا  
 اوجوهري   اأساسي   امعهوم  االستقصاء العلمي  د  ويع ،وتدريسها

يف العلم والعلوم فيتم وصف العلم بالطبيعة االستقصائية 
)الدمهش للعلوم والعلوم بالطبيعة االستقصائية  ،للعلم

 Inquiryمعهوم االستقصاء وهلذا فإن ، (2012والشمراين، 
ا  يف مناهج من أكلر املعاهيم واملصطلحات تكرارا  وشيوع

 يف العلوم االستقصاء. و (2012)الشمراين،  العلوم وتدريسها
 ،يف اهلندسة والتكنولوجيا )زيتون Designملل التصميم 

أولت معايري العلوم الوطنية األمريكية فقد هلذا و  (.2010
(AAAS, 1990, 1993; Atkin, Black, & Coffey, 2001; 

NRC, 1996 ) لالستقصاء م و لعمليات العلأمهية كبرية
 عدَّتا من عملية التدريس، و م  هما جزء   مادَّهتالعلمي، وع

االنتقال من الطرق التقليدية القائمة على احملاضرة والتسميع 
إىل الطرق القائمة على االستقصاء العلمي جوهر عملية إعادة 

  .هيكلة عملية التعلم
 اجملتمع يف بالغ باهتمامعمليات العلم مهارات  وحتظى    

 إذ التعلم،ة عملي الستمرارية وسيلة كوهنا العلمي والرتبوي،

 أو للمعهومق عمي فهم بناء خالهلا من يستطيع املتعلمون

 والتعسرياتت التربيرا وتقدمي فيها، وتوسيع معارفهم الظاهرة،

أن ( Ostlund, 1998) أوستلند يؤكدو هلا،  الدقيقة العلمية
شأ عنها ثقافة علمية، ين عمليات العلمالعلوم املبنية على 

ا ومعرفة بالطرق العلمية وباملصطلحات العلمية، وفهم  
 عمليات العلم ممارسةاهات إجيابية. فب واجتلمعاهيم وميوال  ل
 ستكشافال لديهم عن فضول نابعة أسئلة طرح إىل الطلبة لجأي
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 يسعون من مثو  معارفهم عنها، يف والتعمق التوسع وإىل الظاهرة،

 البيانات ومجع املعرفة املختلعة، مصادر عرب قصيوالت البحث إىل

 ودعم ،األسئلة تلكن ع إجابات إىل للوصول وحتليلها

 . ومن(NRC, 1996)والرباهني  باألدلة والتعسريات اإلجابات

 ومستمرة تدرجيية تتطلب ممارسة املهارات هذه أن بالذكر اجلدير

 ممارستها لىع الطلبة يتم تعويدجيب أن  لذا وتطويرها، لتنميتها

 من تدرجي تدرجيي، بشكلولكن  األوىل الدراسية السنوات منذ

 ,Alberts) االستقاللإىل  التوجيه ومن املعقد إىل البسيط

2000).  

 مشكلة الدراسة

ء اعمليات العلم التكاملية واألساسية على حد سو  تعد      
تتيح العرصة  إذعناصر مهمة يف تنمية التعكري لدى الطالبات، 

مامهن ملمارسة طرق العلم وعملياته، ومهارات التقصي أ
واالكتشاف بأنعسهن؛ فعيها تسلك املتعلمة )الطالبة( سلوك 
العاملة يف حبلها وتوصلها إىل النتائج املرغوبة، كأن تصنف 
وحتدد املشكلة، وتكون العرضيات، وتتحكم يف املتغريات 

لتجربة، وجتمع املعلومات، وتالحظ، وتقيس، وختترب وتصمم ا
وقد أكدت الدراسات ضعف مستوى  ،وتتوصل إىل النتائج

 ،أمبوسعيدي والبلوشيمهارات عمليات العلم لدى املتعلمني )
(. وأكدت دراسات أخرى إىل أن 2012، والقطيش، 2009

هذا الضعف قد يعود إىل ضعف مستوى تضمني تلك 
العمليات يف الكتب املدرسة سواء يف املرحلة املتوسطة أو 

أكدت دراسة  إذرحلة السابقة هلا )املرحلة االبتدائية(، امل
تركيز حمتوى كتب العلوم املطورة ضعف  (2012)غامدي ال

للصعوف الدنيا باملرحلة االبتدائية على جمال العلم كطريقة 
يف كتب العلوم اللالثة، وقد يعود هذا الضعف إىل  استقصاء

اسية تدين مستوى تضمني عمليات العلم بنوعيها األس
 والتكاملية يف كتب املرحلة املتوسطة.

فقد رأت الباحلة تقصي مستوى إتقان طالبات  هوبناء علي    
تسليط الضوء على  ضرحلة املتوسطة لعمليات العلم بغر امل

مستوى إتقان طالبات واملتملل يف حماولة معرفة  هذا املوضوع
 املية. والتك املرحلة املتوسطة ملهارات عمليات العلم األساسية

 الدراسةهدف 
 هذه الدراسة إىل حتقيق اآليت:فت ده    
 ةاملتوسط املرحلة التعرف على مستوى إتقان طالبات .1

ملهارات عمليات العلم األساسية )املالحظة، والتصنيف، 
واالستنتاج، والقياس، والتنبؤ، واالتصال، واستخدام 

ارات العالقات املكانية والزمانية، واستخدام األرقام(، ومه
عمليات العلم التكاملية )فرض العروض، وضبط 

جرائي، والتجريب، وتعسري التعريف اإلاملتغريات، و 
 البيانات( يف مقرر العلوم.

املرحلة  عروق يف مستوى إتقان طالباتالالتعرف على  .2
ملهارات عمليات العلم األساسية، ومهارات  ةاملتوسط

يت ميكن أن والعمليات العلم التكاملية يف مقرر العلوم 
 عزى للصف الدراسي.ت

 أسئلة الدراسة

 حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:    
 ة بالرياضاملتوسط املرحلةطالبات  إتقانمستوى ما  .1

يف مقرر املتضمنة  مليات العلم األساسية والتكامليةلع
 ؟العلوم

املرحلة طالبات  إتقان مستوى ق يفو فر توجد هل  .2
كاملية عمليات العلم األساسية والتلاملتوسطة بالرياض 

 عزى للصف الدراسي؟املتضمنة يف مقرر العلوم ت
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 أهمية الدراسة

 ايعد فهم علميات العلم بشقيها التكاملية واألساسية أمر      
تشمل مهارات الزمة  لعملياتاذه ه كون  ،غاية يف األمهية

لتمكني الطالب من أن حيل مشكالته اليومية واملستقبلة، 
 تشكالاملا بعد خترجه من املشاركة العاعلة يف حل  قادر  ويصري
ا جزء   د  وهي تعتواجهه وتواجه اجملتمع الذي يعيش فيه. اليت 
ا من اللقافة العلمية واليت تتطلبها معايري الرتبية العلمية مهم  

فهم الطالب لطبيعة العلم  ولكونخلريج املرحلة املتوسطة. 
 ،ىل فهم املعلم هلاإأساسي واالستقصاء العلمي يعود بشكل 

 National Scienceتؤكد املعايري الوطنية لتعليم العلوم لذلك 

Education Standards (NSES) قادرين لى إعداد معلمني ع
 الدراسةتتضح أمهية  من مثو  ،على بناء جيل ملقف علميا  

 :يف اآليت ةاحلالي
اكتساب الطالبات لعمليات العلم  مستوىالرتكيز على  .1

ساسية يف تدريس العلوم، واليت من خالهلا ميكن األ
مساعدة الطالبات على تطبيق الطريقة العلمية يف التعكري 

 وحل املشكالت.
اقرتاح حبوث ودراسات وإجراءات مستقبلية لتطوير فهم  .2

 طالبات املرحلة املتوسطة لعمليات العلم.

 حدود الدراسة

 ية:تيف إطار احلدود اآلالدراسة مت إجراء     
قياس مدى على  ت الدراسةاقتصر  موضوعية:الحدود ال

 ،إتقان الطالبات ملهارات عمليات العلم األساسية )املالحظة
 ،والقياس ،والتنبؤ ،واالستنتاج ،واالتصال ،والتصنيف

 ،واستخدام األرقام( ،واستخدام العالقات املكانية والزمانية
ط وضب ،ومهارات عمليات العلم التكاملية )فرض العروض

 والتجريب(.  ،والتعريف اإلجرائي ،وتعسري البيانات ،املتغريات

العصل الدراسي اللاين الدراسة يف تطبيق  مت زمانية:الحدود ال
 .هـ1435-1434العام من 

يف  مت تطبيق الدراسة يف مدينة الرياض مكانية:الحدود ال
 .للمرحلة املتوسطة احلكوميةدارس املبعض 

 الدراسة مصطلحات

 :(Basic Science Processe) العلم األساسيةعمليات 
عبارة عن عمليات علمية أساسية بأهنا ( 2013) زيتونعرفها 

وتضم  ،ة هرم تعلم العملياتد)بسيطة نسبيا ( تأيت يف قاع
 عمليات علمية هي:  مثانية

منظم و انتباه مقصود عملية وهي  :(Observing) المالحظة
مور بغية اكتشاف ومضبوط للظواهر أو األحداث أو األ

أسباها وقوانينها. ولكي تؤدي املالحظة هدفها يف البحث 
جيب أن تكون: منظمة ومضبوطة  ،واالستقصاء العلمي

وموضوعية ودقيقة وشاملة لعدد من احلاالت حتت ظروف 
 ميكن عقب املالحظة املباشرة. خمتلعة وأن تسجل بأسرع ما

 تدريب هتدف عملية القياس إىل: (Measuring) القياس
الطلبة على استخدام أدوات ووسائل القياس املختلعة بدقة يف 
دراسة العلوم وتدريسها. وتتضمن عملية القياس مهارات يدوية  

وتناول  ،لتشريحوأدوات ا ،كاستخدام األجهزة واملواد العلمية
 ... إخل ومعاجلتها املواد الكيميائية

قيام تتضمن عملية التصنيف  :(Classifying) التصنيف
لطلبة بتصنيف املعلومات والبيانات اليت مت )ويتم( مجعها إىل ا

فئات أو جمموعات معينة اعتمادا  على خواص )معايري( 
 مشرتكة بينها.

وهي عملية عقلية يتم فيها  :(Deducting) االستنتاج
 ومن الكليات إىل اجلزئيات. ،نتقال من العام إىل اخلاصاال

ملية عقلية تتضمن قدرة وهي ع :(Predicting) التنبؤ
الطالب على استخدام معلوماته السابقة )أو املالحظة( للتنبؤ 

 يف املستقبل. حبدوث ظاهرة أو حادث ما
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وهي عملية عقلية  :(Using Numbers) استخدام األرقام
هتدف إىل قيام الطالب باستخدام األرقام الرياضية بطريقة 

ليت يتم احلصول صحيحة على القياسات والبيانات العلمية ا
أو األدوات واألجهزة العلمية  عليها عن طريق املالحظة

 خرى.األ
- Using space) استخدام العالقات المكانية والزمانية

Time Relationships):  وهي عملية عقلية مكملة
الستخدام األرقام وتتطلب العالقات الرياضية والقوانني 

مكانية أو زمانية بني والقواعد العلمية اليت تعرب عن عالقات 
 املعاهيم العلمية ذات العالقة.

ية لمالع وتتضمن هذه :(Communicating) االتصال
مساعدة الطالب على القيام بنقل أفكاره أو معلوماته أو 

وذلك من خالل ترمجتها إما  ،نتائجه العلمية إىل اآلخرين
شعويا  أو كتابيا  إىل جداول أو رسومات بيانية أو لوحات 

 مية أو تقارير حبلية.عل
: بأهنا إجرائيا   عمليات العلم األساسية الباحلةوتعرف     

جمموعة من املهارات أو القدرات العقلية األساسية الالزم 
لدى طالبة املرحلة املتوسطة الستخدام الطريقة  وجودها

 العلمية حلل املشكالت بشكل صحيح. 
 Integrated Science) عمليات العلم التكاملية

Processes:) عمليات علمية بأهنا  (2013)زيتون ها عرف
وأعلى مستوى من عمليات العلم األساسية يف هرم  ،متقدمة

 تضم مخس عمليات هي:و  ،تعلم العمليات العلمية
 شرحوتشمل عملية  :(Interperting Data) تفسير البيانات

 والحظهاالطالب املعلومات والبيانات اليت مجعها أو )جيمعها( 
البيانات والنتائج اليت توصل )أو  شرح ،وصنعها. وكذلك

 ،يتوصل( إليها وذلك يف ضوء املعلومات اليت ميتلكها الطالب
 أو اخللعية العلمية اليت رجع )ويرجع( إليها.

 :(Defining Operationally) التعريفات اإلجرائية
وتتضمن تعريف املعاهيم أو املصطلحات العلمية تعريعا  غري 

بل تعريعا  إجرائيا  إما: بتحديد  ،سي )أو معاهيمي(قامو 
/ جراءات العملية أوملعهوم أو املصطلح( بسلسلة من اإل)ا

  .اوبيان كيعية قياسه
: وهي عملية (Controlling Variables) ضبط المتغيرات

بعاد أثر العوامل يقصد ها قدرة املتعلم )الطالب( على إ
ل التجرييب حبيث يتمكن من عدا العام خرى ما)املتغريات( األ

 الربط بني املتغري التجرييب )املستقل( وأثره يف املتغري التابع.
وتتضمن  :(Formulating Hypotheses) الفروضفرض 

قدرة الطالبة على اقرتاح حل )تعسري( مؤقت لعالقة حمتملة 
أو إجابة حمتملة لسؤال )أو أسئلة( الدراسة أو  ،بني متغريين

 ثة.املشكلة املبحو 
التجريب أعلى العمليات  د  يع :(Experimenting) التجريب

العلمية وأكلرها تقدما  ألهنا تتضمن عمليات العلم السابقة 
مجيعها )األساسية والتكاملية(. وهي تتطلب تدريب الطالب 

حبيث تتكامل  ،وقدرته على إجراء التجارب العلمية بنجاح
 فيها طرق العلم وعملياته.

: بأهنا إجرائيا  عمليات العلم التكاملية  احلةالبوتعرف     
جمموعة املهارات أو القدرات العقلية املتقدمة اليت تساعد 

على استخدام الطريقة العلمية  الصف األول املتوسططالبات 
وقد تتوفر لدى بعض  ،حلل املشكالت بشكل أفضل

 الطالبات وليس مجيعهن نظرا  للمرحلة العمرية للطالبات.

 النظرية للبحثالخلفية 

 عمليات العلم
تندمج وتتكامل عمليات العلم يف الرتبية العلمية ومناهج     

وطبيعة  ،واالستقصاء العلمي ،العلوم وتدريسها مع طرق العلم
وإجراء  ومولعمل العل(. وتعكري ،وطريقة ،العلم )كمادة
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 حيتاج العرد املتعلم ،األنشطة العلمية والتجارب املخربية
ىل هذه العمليات )املهارات( العقلية اخلاصة اليت الطالب( إ)

 يعتقد أنه مامل يتمكن الطالب من امتالكها وممارستها فعال  
تنعيذه لألنشطة فإنه سيواجه الكلري من الصعوبات عند 

مهارات العلم بأهنا ( 2008مريزيق )عرف يو  ،العملية املخربية
التوصل إىل  األنشطة أو األعمال اليت يقوم ها العلماء أثناء

نتائج العلم من جهة وأثناء احلكم والتحقق من صدق هذه 
وقد تؤدي ممارسة هذه العمليات إىل  ،النتائج من جهة أخرى

 إثارة االهتمامات العلمية لدى املمارسني هلذه العمليات.
القدرات "جموعة مب( 101ص ،2013عرفها زيتون )و 

علم والتعكري ق الوالعمليات العقلية اخلاصة الالزمة لتطبيق طر 
ث و حبدراسات و  ةعدأكدت  وقد .العلمي بشكل صحيح"

أمهية مهارات عمليات العلم وتعلمها يف الرتبية العلمية يف 
تساعد أهنا ( 2008) يرى خطايبة إذ ،مراحل التعليم املختلعة

فيبدأون  ،املتعلمني على توسيع تعلمهم من خالل اخلربة
ا جديدة كار لتشكل أفكار  مث تتجمع هذه األف ،بأفكار بسيطة

صبحوا صانعي ين أل وهذه األفكار تساعدهم ،اأكلر تعقيد  
 د  وتع .يف حل املشكالت نعسهمويعتمدون على أ ،قرار

 ،عمليات العلم من أهم األهداف العامة لتدريس العلوم
ولذلك جيب على معلمي العلوم مساعدة الطالب على 

واألنشطة العلمية اكتساب هذه املهارات من خالل املواقف 
تكمن أمهية اكتساب املتعلمني  إذ ،املختلعة يف تدريس العلوم

 ،لعمليات العلم يف أهنا تساهم يف اتساع األفق وتعتح الذهن
والبحث  ،اواإلميان بأن لكل حادث سبب   ،والنظرة املوضوعية

واإلميان بالعلم ودوره يف حل  ،عن األدلة لتكوين القرارات
األمانة العلمية  ،مل املسؤوليةحت ،تحيزعدم ال ،املشكالت

( 2007) الصميدعيأكدت دراسة و  .(2009 ،عبدالسالم)
مليات العلمية والتحصيل بني مهارات الع موجبةوجود عالقة 

( أن عمليات العلم تعمل 2011اخلزرجي ) ويرى .الدراسي
على تطوير قدرة املتعلم على الوصول للمعلومات بعيدا  عن 

ا تعزز مهارة التعكري العلمي والبحث كم  ،اإلشكالية
 ،وتكوين القيم واالجتاهات وامليول العلمية ،واالكتشاف

وتنمية التعكري  ،وتنمية قدرات التعلم الذايت والتعلم املستمر
 .املسامهة يف حل املشكالت احلياتية اليومية ،اإلبداعي والناقد

ا ي  حصائإدالة ( وجود عالقة 2005دراسة نصر اهلل ) وأظهرت
بني اكتساب املتعلمني لعمليات العلم ومستوى اجتاهاهتم 

 .العلمية
 خصائص عمليات العلم

صها أبو خل ،عدد من اخلصائصبمليات العلم تتميز ع    
 :( يف أهنا2012)وأبو عاذرة  (2008) جحجوح

لوك العلماء ومن يقتدي هم قدرات عقلية تعرب عن س .1
 من املعلمني واملتعلمني.

 أي ميكن تعلمها والتدريب عليها. ،سلوك مكتسب .2
انتقال أثر تعلمها إىل اجلوانب أي ميكن  ،قابلة للتعميم .3

ن العديد من مشكالت احلياة إإذ  ،احلياتية املختلعة
اليومية ميكن حتليلها واقرتاح احللول املناسبة هلا عند تطبيق 

 عمليات العلم عليها.
ل وذلك من خال ،تتكون لدى العرد عن طريق التعلم .4

 القيام بسلسلة منظمة من األنشطة املتنوعة.
 تساعد الطالب على التعلم الذايت. .5
وال  ،ثملل املكونات األساسية للتقصي والتحقيق العلمي .6

ميكن الوصول إىل استنتاجات وتصورات عقلية صحيحة 
 بدوهنا. 

 أنواع عمليات العلم
( AAAS, 1993الرابطة األمريكية لتطوير العلوم )حددت     
 ،عمليات العلم األساسيةنوعني مها:  يفليات العلم عم

 ،االتصال ،التصنيف ،املالحظة ،وتشمل هذه العمليات
 ،استخدام عالقات الزمان واملكان ،التنبؤ ،القياس ،االستنتاج

فرض  تشمل اليت ،عمليات العلم التكامليةو  ،استخدام األرقام
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 ،اإلجرائي التعريف ،تعسري البيانات ،ضبط املتغريات ،العروض
تعقت أدبيات البحث يف وا .(2010 ،التجريب )عطا اهلل

وإن اختلعت يف عدد  ،الرتبية العلمية على هذا التصنيف
عمليات  . فبعض املربني صنفوالتكاملية ،العمليات األساسية

اآلخر صنعها يف  همبعضو  ،مهارات العلم األساسية يف مثاين
ها التكاملية فصنعات العلم أما مهارات عملي مهارات. عشر

 مهارات، يف ست وصنعها آخرون ،مهارات يف مخس بعضهم
مهارات عمليات صنف الذي ( 2008خطايبة ) ومن هؤالء

 ،والتصنيف ،مهارات: املالحظة م األساسية يف مثاينالعل
 ،وتوجيه األسئلة ،والتنبؤ ،والقياس ،واالستدالل ،والتواصل

العلم التكاملية ات أما مهارات عملي ،واستخدام األرقام
 ،وضبط املتغريات ،مهارات: حتليل البيانات فصنعها يف ست

 ،ووضع العروض ،والتعريعات اإلجرائية ،وتصميم التجارب
ات ( مهار 2013زيتون )يف حني صنف  ؛وصياغة النماذج

 ،مهارات: املالحظة عمليات العلم األساسية يف عشر
 ،واالستقراء ،واالستنباط أو االستنتاج ،والتصنيف ،والقياس

واستخدام العالقات  ،واستخدام األرقام ،والتنبؤ ،واالستدالل
ت العلم أما مهارات عملياو  ،واالتصال ،املكانية والزمانية

 ،مهارات: تعسري البيانات التكاملية فصنعها يف مخس
 ،وفرض العروض ،وضبط املتغريات ،والتعريعات اإلجرائية

 والتجريب.
 ،وحبوث تناولت عمليات العلمسات دراوقد أجريت عدة     

الدراسات  بعض هذه إن إذ ،لكنها اختلعت يف أهدافها
يف  ،اكتساب املتعلمني لعمليات العلم هدفت إىل معرفة مدى

املتعلمني  ركزت دراسات أخرى على قياس مستوى إتقان حني
اآلخر ركز على استخدام  هابعضو  ،ملهارات عمليات العلم

ومن  ،لم يف تنمية عمليات العلمبعض اسرتاتيجيات التع
تناول حتليل حمتوى كتب العلوم يف ضوء  االدراسات م

ت السابقة على ذلك مت تصنيف الدراساعمليات العلم. وبناء 
 هي: ،لعمليات العلم يف ثالثة جوانب

الجانب األول: دراسات اهتمت بمعرفة أثر استخدام 
منها  م:العليات ملتنمية عبعض استراتيجيات التدريس في 

إىل فاعلية النمط ( اليت أشارت 2009دراسة أبو لبدة )
االكتشايف يف اكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة 

( اليت 2010. ودراسة القطراوي )الصف اللامن األساسي بغزة
أثر استخدام اسرتاتيجية املتشاهات يف تنمية عمليات أكدت 

لدى طالب الصف العلم ومهارات التعكري التأملي يف العلوم 
اجلهوري والسعيدي وخطايبة  ةسادر و  .اللامن األساسي

املخترب  ستخداماإلجيايب الثر اليت بينت األ (2010والربيكي )
يف تنمية مهارات التعكري العلمي واالجتاهات حنو العلوم لدى 

دراسة  رتاشأو  .طلبة الصف التاسع األساسي بسلطنة عمان
ثرائية اإلعلمية النشطة ألاثر استخدام أل( 2011العقيل )

قرتحة يف تنمية عمليات العلم التكاملية يف مهاريت ثمييز امل
لدى التالميذ املوهوبني يف  وتعسري البيانات ،وضبط املتغريات
( على فعالية 2012دراسة أمحد )وأكدت  .املرحلة االبتدائية

وجه املاالستقصاء شبه  قائمة علىاستخدام اسرتاتيجية مقرتحة 
موعات صغرية لتدريس االقتصاد املنز ي يف تنمية يف جم

التحصيل وعمليات العلم واملهارات العملية لدى طالبات 
 وضحتفقد ( 2012دراسة اخللعمي )أما  .املرحلة اللانوية

( يف تدريس العلوم يف تنمية Vأثر استخدام خريطة الشكل )
بعض عمليات العلم األساسية لدى طالب الصف األول 

( فعالية 2012دراسة الغامدي )أوضحت  يف حني .توسطامل
التدريس وفقا  للنظرية البنائية االجتماعية يف تنمية بعض 

)املالحظة، التصنيف، القياس، التعسري، فرض عمليات العلم 
ومهارات التعكري فوق املعريف والتحصيل يف مادة العروض(، 

دراسة  أما .األحياء لدى طالبات املرحلة اللانوية مبنطقة الباحة
برنامج مقرتح قائم على  فقد بينت أثر( 2013الرباط )

تنمية مهارات العلم األساسية أنشطة الرياضيات احلياتية يف 
دراسة أمحد كذلك و  .لدى تالميذ الصف اللالث االبتدائي
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أثر برنامج مقرتح قائم على مدخل  أوضحت( اليت 2013)
ات البديلة وتنمية التعلم املستند إىل الدماغ يف تصحيح التصور 

والدافعية لإلجناز لدى األساسية والتكاملية عمليات العلم 
 .تالميذ الصف األول املتوسط

 ،الدراسية الجانب الثاني: دراسات اهتمت بتحليل الكتب
 دراسةك: للكشف عن واقع تضمينها لعمليات العلم

، 86/87كتب العلوم طبعة  حللت اليت( 1994عبدالكرمي )
تحديد للصف األول املتوسط يف مصر ل 90/91وطبعة 

أظهرت عدم وجود فروق بني و  ،املتضمنةعمليات العلم 
فلم يهتم   ،يف االهتمام باألنشطة والتجارب العلميةالكتابني 

 ،وعملية فرض العروض ،كل من الكتابني بعملية التنبؤ
وعملية  ،وضبط املتغريات ،وعملية التعريف اإلجرائي

االهتمام مبهارة االتصال على حساب يف حني زاد  ،التجريب
 تضمني( 2006دراسة الصوايف )تقصت و  .حظةمهارة املال

للصعوف من اخلامس أنشطة كتب العلوم  يفعمليات العلم 
ألربع عشرة األنشطة نتائج تضمني الوأظهرت  ،إىل اللامن

وعدم تضمينها لعملية واحدة وهي  ،عملية موضوع الدراسة
كما كشعت الدراسة عن اختالفات يف  ،التعريعات اإلجرائية

نسب تضمينها يف أنشطة الصعوف جمتمعة بني عالية 
د فروق بني أنشطة كتب و وجل إضافة ،ومتوسطة ومنخعضة

 ،ية: القياستينها لكل عملية من العمليات اآلالعلوم يف تضم
 ،ةوالعالقات املكانية والزماني ،واالتصال ،واستخدام األرقام

 ،وضبط املتغريات ،والتعسري ،تداللواالس ،واالستنباط
أنشطة كتب العلوم يف د فروق بني جتو ال  يف حني ،والتجريب

 ،ية: املالحظةتعمليات اآلمن التضمينها لكل عملية 
 وتقصت .وفرض العروض ،واالستقراء ،التنبؤو  ،والتصنيف

( مدى توافر أبعاد طبيعة العلم 2008شحادة )دراسة 
العلسطيين املقرر على الصف وعملياته يف كتاب العلوم 

موزعة ( مهارة 360)تضمني الكتاب لـنتائج ال وبينت ،التاسع

أبو جحجوح دراسة وحددت  .على عمليات العلم املختلعة
األساسية والتكاملية اليت ينبغي  عمليات العلم (2008)

كتب العلوم وبتحليل   ،تضمينها يف كتب العلوم األساسية
إىل أن عمليات  تتوصل ،علسطنيملرحلة التعليم األساسي ب
: يتوم العشرة جمتمعة على النحو اآلالعلم وردت يف كتب العل

وتعسري البيانات  ،%(25واالتصال ) ،%(31املالحظة )
 ،%(7والقياس ) ،%(9.6والتجريب ) ،%(11)

والتصنيف  ،%(4واستخدام األرقام ) ،%(5واالستدالل )
وفرض  ،%(2) والتنبؤ ،%(2)وضبط املتغريات  ،%(3)

( هـ1434دراسة العهيدي )ت حددو  .%(0.4) العروض
قائمة بعمليات العلم األساسية والتكاملية اليت ينبغي تضمينها 

يف اململكة العربية  يف كراس أنشطة مادة العلوم املطورة
درجة تضمينها يف كراس  تقصت الدراسةومن مث السعودية، 

والسادس أنشطة مادة العلوم املطورة للصعني اخلامس 
نسب تضمني  تقاربإىل  ت الدراسةوتوصل ،االبتدائي

عمليات العلم األساسية يف كراس أنشطة الصعني اخلامس 
 ،حصلت عمليات االتصال إذوالسادس االبتدائي 

على أعلى النسب على التوا ي  ،واملالحظة ،واالستنتاج
 يف حني، %(15.17) ،%(17.53) ،%(25.12)

لتصنيف واستخدام العالقات نسب تضمني عمليات اجاءت 
 ،املكانية والزمانية واستخدام األرقام منخعضة جدا  

أما  ،على التوا ي %(4.64) ،%(5.22) ،%(8.20)
عمليات العلم التكاملية فكانت أعالها نسبة يف الصعني 

%( 49.5اخلامس والسادس عملية التجريب بنسبة بلغت )
بنسب قدرها  يليها عمليتا تعسري البيانات وفروض العروض

%( وكانت نسب بقية 18.93) ،%(12.26على التوا ي )
حصلت عملية ضبط املتغريات  إذ ،العمليات منخعضة جدا  

%( وكانت عمليات التعريف 6.33على نسبة قدرها )
يف حمتوى كراس أنشطة العلوم  ااإلجرائي هي األقل تضمين  

 .%(3.98)للصعني اخلامس والسادس بنسبة قدرها 
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( اليت حللت حمتوى  2011راسة العمراين والركايب )دتوصلت و 
كتب العيزياء للمرحلة املتوسطة ملستوى تضمينها عمليات 

توسط كان األكلر املإىل أن كتاب العيزياء للصف اللالث العلم 
وأن   ،%(42.41بلغت نسبته ) إذ ،ا بعمليات العلماهتمام  

صلت اهتمت بعملية القياس بشكل كبري وحقد كتب العيزياء 
ة حصلت عملي يف حني ،%(18.1على أعلى نسبة وهي )

وعملية التواصل على أقل  ،استخدام عالقات املكان والزمان
أمهلت  وقد ،%( على التوا ي2.34%( و)1.62نسبة وهي )

وبشكل عام فإن الكتب جمتمعة  ،الكتب اللالثة عملية التنبؤ
( 12لعلم من أصل )( عملية من عمليات ا11قد حققت )

( عن 2012)القطيش دراسة وكشعت . %(91.67)نسبة وب
عمليات العلم األساسية واملتكاملة املتضمنة يف دليل املعلم 

من  وفلألنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للصع
أن عدد األنشطة وبينت  ،ساسي يف األردناللامن األ -الرابع

والتجارب العملية خيتلف من صف إىل آخر يف املرحلة 
يظهر أن أعلى نسبة يف دليل األنشطة للصف  إذسية األسا

%( وأقلها دليل األنشطة للصف 26.47السابع بنسبة )
%( وأكلر عمليات العلم األساسية 13.23السادس بنسبة )

عمليات العلم املتكاملة  أكلرو  ،تكرارا  هي عملية املالحظة
ومل تتناول األنشطة والتجارب  ،هي عملية التعسري تكرارا  

 يف حني. ة وضع العرضيات وعملية االستقراءملية عمليالع
كتاب تركيز  اليت تقصت درجة ( 2012) بعارةدراسة  بينت

لتعكري العلمي اعلى مهارات العلوم للصف اللامن األساسي 
 ،والقياس ،التصالاو  ،والتصنيف ،واالستدالل ،)املالحظة

 ،امواستخدام األرق ،ةواستخدام العالقات املكانية والزماني
على مهارات التعكري كتاب التركيز  تعاوتإىل  ،والتنبؤ(
كانت درجة الرتكيز عالية بالنسبة ملهارات   إذ ،العلمي

كانت درجات   يف حني ،واالتصال ،واالستدالل ،املالحظة
الرتكيز بني متوسطة ومتدنية بالنسبة ملهارات التعكري العلمي 

 (2013)وحج عمر لي يدراسة عقوأوضحت  .األخرى

تضمني األنشطة العلمية يف كتاب العلوم للصف  تعاوت
 ،املالحظة :اللالث االبتدائي ملهارات عمليات العلم األساسية

واستخدام عالقات  ،والتنبؤ ،واالستدالل ،والتصنيف ،والقياس
مهارة عملية كانت نسبة تضمني   فقد ،واالتصال ،األرقام

 ينت وجودبكما   ، العمليات األخرى بنياألكرباملالحظة 
اختالف يف عدد مهارات عمليات العلم األساسية الواردة يف 

اتضح عدم  إذ ،واللاين أنشطة كتاب العلوم للعصلني األول
وجود مهارة استخدام عالقات األرقام يف األنشطة العلمية 

 أيبوبينت دراسة  .اردة يف كتاب العلوم للعصل األولالو 
لكيمياء كتاب االيت حللت أنشطة  ( 2013جحجوح )

أكلر أن علم العمليات لللصف اللاين عشر يف فلسطني 
 املالحظة عملية كانتاليت تضمنتها األنشطة   العلم عمليات

مث عملية احلسابات  ،%(21.4مث عملية التعرف ) ،%(30)
%( مث عملية 12.5مث عملية املقارنة ) ،%(18الكيميائية )

 %(.9التعبري الكيميائي )
بقياس مدى اكتساب ات اهتمت الجانب الثالث: دراس

 دراسة شحادة بينت :وإتقان المتعلمين لعمليات العلم
الصف التاسع طلبة  اكتساب( تدين مستوى 2008)

كانت نسبة اكتساب  إذ ،األساسية والتكاملية لعمليات العلم
أما العمليات التكاملية  ،%(48.1) األساسية العمليات
ة حبد الكعاية وهي نسب متدنية مقارن %(45.9فكانت )

تدين ( 2010) السويدي وأوضحت دراسة .%(80) البالغ
الصف التاسع األساسي لعمليات العلم  مستوى إتقان طلبة

أكدت كما  .%(70عن احملك الذي حددته وهو ) األساسية
ات لبا( تدين مستوى إتقان ط2013الدوسري ) دراسة

 إذ ،إمجاال   ي لعمليات العلم األساسيةاالبتدائ سداالصف الس
( وهي نسبة أقل من %52.17بلغت النسبة املئوية لإلتقان )

 .%(70احملدد باحملك )احلد املطلوب 
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 منهج الدراسة

والذي من خالله  ،التحليلي املنهج الوصعيم استخدمت ا    
سطة لعمليات و طالبات املرحلة املت إتقانيتم حتديد مستوى 

إىل استنتاجات يتم الوصول  العلم األساسية والتكاملية، كي
يف تطويره  اعد يف فهم الواقع الذي ندرسه وتساهمست
واملنهج الوصعي يزيد من فهم الظواهر  (،2006 ،عبيدات)

املدروسة ويساعد على استنباط العالقات الدقيقة )املهدي، 
2013 .) 

 عينة الدراسة

ة مكاتب مخسبعد اختيار  بطريقة عشوائيةعينة المت اختيار     
مخس مدارس، مث اختيار فصل من  مث اختيار  ،ائي  شراف عشواإ

وبعد يطبق عليها االختبار من كل مدرسة، ل كل صف
كتملة ثمللت العينة الععلية املغري الطالبات  جاباتإاستبعاد 

( طالبة 88) ( طالبة موزعة على النحو اآليت:242) يف
( طالبة للصف اللاين املتوسط، 86للصف األول ملتوسط، )

 بة للصف اللالث املتوسط.( طال68و)
 الدراسة أدوات

 إعدادفها مت اهدأوحتقيق  ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة    
 ،والتصنيف ،املالحظة)اختبار عمليات العلم األساسية 

واستخدام العالقات  ،والتنبؤ ،والقياس ،واالستنتاج ،واالتصال
عمليات العلم و  ،واستخدام األرقام( ،الزمانية واملكانية

 ،وتعسري البيانات ،وضبط املتغريات ،)فرض العروض كامليةالت
بعد االطالع على البحوث  ،والتجريب( ،والتعريف اإلجرائي

والدراسات السابقة اليت تناولت عمليات العلم األساسية 
موزعة  ( سؤاال  52فقرات االختبار ) وبلغت ،والتكاملية

من رة كل مهايتم قياس  حبيث  ،تساوي على عمليات العلمبال
وقد راعت  ،من نوع االختيار من متعدد أسئلة أربعخالل 
من  وصحتها مناسبة األسئلة ملستوى الطالبات، الباحلة

تها من الناحية اللغوية، لو سه، ووضوحها و الناحية العلمية
 .لقياس العملية اليت وضعت من أجلها يتهاقابلو 

 االختبارصدق 
بعرضه ات العلم ختبار عمليال مت حتري الصدق الظاهري    

يف الصورة األولية على عدد من احملكمني املختصني يف جمال 
، وذلك لتحديد وضوح الصياغة، لوماملناهج وطرق تدريس الع

 للمرحلة العمريةومناسبة األسئلة هارة، ارتباط األسئلة باملو 
ن و احملكممت إجراء التعديالت اليت أمجع عليها و للطالبات، 
  .لالختبار نهائيةالصورة الللوصول إىل 

تطبيق االختبار على ملعرفة الصدق الداخلي لالختبار مت و     
حساب معامل االرتباط بني درجة  طالبات من خارج العينة، و 

ور الذي كل سؤال من أسئلة االختبار بالدرجة الكلية للمح
 .(2، 1) نيولتنتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك اجلد

 1 جدول
بارات المحور األول )العمليات األساسية( لع االرتباطمعامالت 

 :بالدرجة الكلية للمحور
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 0.516** 5 0.348** 
2 0.342** 6 0.359** 
3 0.480** 7 0.518** 
4 0.388** 8 0.563** 

 فأقل 0.01وى الداللة ا عند مستدال إحصائي   االرتباط)**( تعني 

 2 جدول
لعبارات المحور الثاني )العمليات التكاملية(  االرتباطمعامالت 

 :بالدرجة الكلية للمحور
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 0.338** 4 0.634** 
2 0.347** 5 0.547** 
3 0.723** - - 
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 فأقل 0.01ا عند مستوى الداللة ط دال إحصائي  )**( تعني اإلرتبا

 االختبارثبات 
 وفق طريقة ألعا كرونباخ معامالت اللباتمت حساب     

وقد  .وذلك بتطبيق االختبار على طالبات من خارج العينة
للعمليات التكاملية  كرونباخ لعاأبلغت درجة اللبات 

(، ولالختبار 0.5622) ( وللعلميات األساسية0.6251)
معامالت اللبات أكرب من ولكون  .(0.5970) عموم ا

ختبار يتصف باللبات لدرجة على أن االهذا يدل  ،%(50)
حتقق أغراض الدراسة، وجتعل التحليل اإلحصائي سليما  

 (.Atkinson & Nevill, 1998ومقبوال  )

  تصحيح أداة االختبار
( فقرة مت تصحيحها 52بلغ عدد فقرات االختبار )    

 اب درجة لإلجابة الصحيحة، وصعر لإلجابة اخلاطئةباحتس
د النسب املئوية لتحديد مستوى مث إجيا ،هاناليت ال إجابة ع أو
ا الختالف الدراسات يف حتديد مستوى ونظر  تقان. اإل

كما يف دراسة   (%70)بني  اإلتقانمستوى تراوح  إذ، اإلتقان
( للمرحلة االبتدائية )الصف السادس 2013الدوسري )

( 2008%( كما يف دراسة شحادة )80البتدائي(، و)ا
هذه ولكون  املتوسطة )الصف اللالث املتوسط(، للمرحلة

مستوى  الباحلةحددت  ،ملرحلة املتوسطةاسة تعىن باالدر 

عمليات  إتقانتقسيم مستوى ومت  ،%(80بالنسبة )اإلتقان 
( فما فوق إتقان، 80مستويات: ) ةإىل مخسالعلم لكل صف 

املهارة  إتقانتقسيم ومت ( ال يوجد إتقان 80ون )أما ما د
( جيد، 69-60( جيد جدا ، )79-70مستويات: ) ةربعأل
 .ضعيف جدا  أقل ( ف49)( ضعيف، 50-59)

 ومناقشتها الدراسةنتائج 

 إتقانمستوى ما لإلجابة عن سؤال الدراسة األول:     
طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض لعمليات العلم 

مت تطبيق  والتكاملية المتضمنة في مقرر العلوم؟ األساسية
الذي مت إعداده الختبار عمليات العلم اختبار عمليات العلم، 

د وتصحيحه ورص ،عمليات العلم التكامليةاألساسية و 
املتمللة  ةحصائيات الوصعيالدرجات ومعاجلتها باستخراج اإل

جابة عن اإلو  باملتوسطات احلسابية والنسب املئوية والتكرارات.
 املرحلة املتوسطةطالبات  إتقانبذي يتعلق الدراسة وال سؤال

يتضمن . و األساسية والتكامليةلعمليات العلم مبدينة الرياض 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب 3اجلدول )

طالبات املرحلة املتوسطة بالرياض  إتقاناملئوية ملستوى 
 .لتكاملية واألساسيةحوريها امبلعمليات العلم 

 3جدول 
 التكاملية ة لعمليات العلم األساسية و طالبات المرحلة المتوسط إتقانالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى 

دالعد الصف العملية  المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط 
اضعيف جد   44.75 3.09 8.95 88 األول العمليات التكاملية  

لاينال جد اضعيف  42.14 3.11 8.43 86   
لالثال جد اضعيف  31.67 2.66 6.33 68   

جد اضعيف  40.07 3.13 8.02 242 اجملموع  
ساسيةالعمليات األ جد اضعيف  45.63 3.69 14.60 88 األول   

جد اضعيف  40.29 2.54 12.89 86 اللاين  
جد اضعيف  38.54 3.40 12.33 68 اللالث  
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دالعد الصف العملية  المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط 
جد اضعيف  41.43 3.25 13.26 242 اجملموع  

جد اضعيف  45.29 5.81 23.55 88 األول جمموع العمليات  
جد اضعيف  41.00 3.61 21.32 86 اللاين  
جد اضعيف  35.90 5.22 18.67 68 اللالث  
جد اضعيف  40.91 5.09 21.27 242 اجملموع  

طالبات  إتقان مستوى ( تدين3يتضح من اجلدول )    
املرحلة املتوسطة لعمليات العلم بشقيها التكاملية واألساسية 

اجاء يف مستوى ضعيف  إذ . كما يالحظ ارتعاع النسبة جد 
طالبات الصف األول املتوسط لعمليات العلم  تقاناملئوية إل

األساسية والتكاملية مقارنة بالصعني اللاين واللالث املتوسط، 
طالبات الصف اللالث املتوسط  تقاناملئوية إل وجاءت النسبة

 لعمليات العلم التكاملية واألساسية األقل بينهم. 

هل يوجد فروق ولإلجابة عن سؤال الدراسة اللاين: 
 ؟طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض إتقانفي مستوى 

لعمليات العلم األساسية والتكاملية المتضمنة في مقرر 
مل اختبار حتليل التباين مت ع راسي؟العلوم يعزى للصف الد

والنسب ( املتوسطات احلسابية 4اجلدول )ويوضح األحادي، 
عمليات العلم لطالبات املرحلة املتوسطة  إتقاناملئوية ملستوى 

اخلمس: فرض العروض، التحكم باملتغريات، مجع  التكاملية
 . ، التجريبجرائيالتعريف اإلالبيانات، 

 4جدول 
طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض لمحاور عمليات العلم  إتقانسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى المتوسطات الح

  :التكاملية
 المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط العدد الصف العملية

 جد اضعيف  41.25 1.09 1.65 88 األول فرض العروض
 جد اضعيف  41.97 1.09 1.68 86 اللاين
 جد اضعيف  36.11 1.10 1.44 68 اللالث

 جد اضعيف  40.15 1.08 1.61 242 المجموع
 جد اضعيف  17.50 0.80 0.70 88 األول التحكم باملتغريات

 جد اضعيف  47.32 1.03 1.89 86 اللاين
 جد اضعيف  16.67 0.77 0.67 68 اللالث

اعيف ض 29.93 1.07 1.20 242 المجموع  جد 
 ضعيف 56.25 1.02 2.25 88 األول مجع البيانات

 جد اضعيف  41.07 0.91 1.64 86 اللاين
 جد اضعيف  33.33 0.90 1.33 68 اللالث

 جد اضعيف  43.56 1.00 1.74 240 المجموع
جرائيالتعريف اإل  ضعيف 57.50 1.13 2.30 88 األول 

 جد اضعيف  38.39 0.79 1.54 86 اللاين
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 المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط العدد الصف العملية
 جد اضعيف  41.67 1.24 1.67 68 اللالث

 جد اضعيف  45.08 1.07 1.80 242 المجموع
 جد اضعيف  48.75 1.00 1.95 88 األول التجريب

 جد اضعيف  39.29 0.92 1.57 86 اللاين
 جد اضعيف  30.56 1.00 1.22 68 اللالث

 جد اضعيف  39.77 0.99 1.59 242 المجموع
ولاأل جمموع التكاملية  جد اضعيف  44.75 3.09 8.95 88 

 جد اضعيف  42.14 3.11 8.43 86 اللاين
 جد اضعيف  31.67 2.66 6.33 68 اللالث

 جد اضعيف  40.07 3.13 8.02 242 المجموع

الطالبات إتقان توى يتضح أن مس( 4)ومن اجلدول     
اية يرتاوح ما بني ضعيف وضعيف التكامللعمليات العلم  ، جد 

جاء مستوى طالبات الصف األول املتوسط يف مهارة مجع  إذ
البيانات ومهارة التعريف اإلجرائي بدرجة ضعيف وبنسب 

 تقانستوى الكلي إلامل ولكن (%50)مئوية أعلى من 

 اكان ضعيع    عمليات العلم التكامليةطالبات املرحلة املتوسطة ل
ا  .(%40)مبتوسط مل يتجاوز  جد 
اختبار حتليل التباين للعروق يف  ائجنت (5اجلدول ) ويبني   

طالبات املرحلة املتوسطة  إتقاناملتوسطات اخلاصة مبستوى 
 .عمليات العلم التكاملية منالرياض لكل عملية دينة مب

 5جدول 
 :عمليات العلم التكامليةلطالبات المتوسطات مستوى فهم اختبار تحليل التباين للفروق في 

 الداللة ف متوسط المربعات دح مجموع المربعات   العملية
 0.760 0.275 0.328 2 0.656 بني اجملموعات فرض العروض

 1.192 63 75.102 داخل اجملموعات
  65 75.758 اجملموع

 0.00 14.587 11.780 2 23.561 بني اجملموعات التحكم باملتغريات
 0.808 63 50.879 داخل اجملموعات

  65 74.439 اجملموع

 0.012 4.734 4.221 2 8.443 بني اجملموعات مجع البيانات
 0.892 63 56.197 داخل اجملموعات

  65 64.621 اجملموع

جرائياإلالتعريف   0.039 3.412 3.3638 2 7.275 بني اجملموعات 
 1.066 63 67.164 داخل اجملموعات

  65 74.439 اجملموع

 0.075 2.693 2.518 2 5.036 بني اجملموعات التجريب



 (م2016مارس  /هـ1437الرياض )مجادى اآلخرة    – 52العدد  –علم النعس جملة رسالة الرتبية و 

 

114 

 الداللة ف متوسط المربعات دح مجموع المربعات   العملية
 0.935 63 58.918 داخل اجملموعات

  65 63.955 اجملموع

 0.021 4.103 36.589 2 73.178 بني اجملموعات جمموع التكاملية
   8.918 63 561.807 داخل اجملموعات

    65 634.985 اجملموع

 لياتدالة يف فهم عم ايتبني أن هناك فروق   (5) ومن اجلدول
: التحكم باملتغريات، مجع العلم التكاملية يف كل من عملية

البيانات، التعريف اإلجرائي، ويف املتوسط الكلي لعمليات 
العلم التكاملية. وال توجد فروق دالة يف كل من عملييت فرض 

ا ومع ذلك فداللة العروق ال تعين شيئ   ،العروض والتجريب
تراوح ما بني  ةيطاملا أن مستوى العهم للعمليات التكامل

وقد كانت العروق لصاحل الصف . جد اضعيف وضعيف 
جرائي ويف إلريف اعاألول يف كل من عملييت مجع البيانات والت

 ت لصاحل الصف اللاينن. وكاعموم اعمليات العلم التكاملية 

يف عملية التحكم باملتغريات. وقد يكون حمتوى  املتوسط
نطقي يف العروق بني املري غهج هو السبب وراء هذا التغري نامل

للمعلمة  وقد يرجع التغيري، املستويات يف فهم عمليات العلم
  وطريقة التدريس املتبعة.

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 6ويتضمن اجلدول )    
طالبات املرحلة املتوسطة  إتقاناملعيارية والنسب املئوية ملستوى 

اللمانية،  ألساسيةلكل عملية من عمليات العلم ا بالرياض
  .وفق الصف الدراسي

 6جدول 
طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض لمحاور عمليات العلم  إتقانالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى 

 :األساسية
دالعد الصف العملية  تقاناإل مستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط 

حظةاملال  جيد 60.00 0.883 2.40 88 األول 
 ضعيف 53.57 0.974 2.14 86 اللاين
 جيد 65.28 0.850 2.61 68 اللالث
 ضعيف 58.71 0.920 2.35 242 اجملموع

 جد اضعيف  38.75 0.999 1.55 88 األول التصنيف
 جد اضعيف  35.72 0.836 1.43 86 اللاين
 د اجضعيف  31.95 0.952 1.28 68 اللالث
 جد اضعيف  35.61 0.912 1.42 242 اجملموع

تصالاال  جد اضعيف  35.00 0995 1.40 88 األول 
 جد اضعيف  23.22 0.766 0.93 86 اللاين
 جد اضعيف  30.56 1.003 1.22 68 اللالث
 جد اضعيف  28.79 0.916 1.15 242 اجملموع

 جد اضعيف  47.50 0.912 1.90 88 األول االستنتاج



 سوزان بنت حسني حج عمر: درجة إتقان طالبات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية لعمليات....

 

115 

دالعد الصف العملية  تقاناإل مستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط 
 ضعيف 53.57 0.803 2.14 86 اللاين
 جد اضعيف  40.28 0.979 1.61 68 اللالث
 جد اضعيف  48.11 0.900 1.92 242 اجملموع

 جد اضعيف  46.25 1.137 1.85 88 األول القياس
 جد اضعيف  40.18 0.956 1.61 86 اللاين
 جد اضعيف  47.22 0.900 1.89 68 اللالث
 جد اضعيف  43.94 0.993 1.76 242 اجملموع

ؤالتنب  جد اضعيف  38.75 0.510 1.55 88 األول 
 جد اضعيف  35.72 1.034 1.43 86 اللاين
 جد اضعيف  36.11 0.856. 1.44 68 اللالث
 جد اضعيف  36.74 0.845 1.47 242 اجملموع

استخدام عالقات 
 الزمان واملكان

 جد اضعيف  46.25 0.875 1.85 88 األول
اينالل  جد اضعيف  34.83 0.737 1.39 86 

 جد اضعيف  20.83 0.707 0.83 68 اللالث
 جد اضعيف  34.47 0.855 1.38 242 اجملموع

 ضعيف 50.00 0.918 2.00 88 األول استخدام األرقام
 جد اضعيف  44.64 0.917 1.79 86 اللاين
 جد اضعيف  36.11 0.784 1.44 68 اللالث
 جد اضعيف  43.94 0.895 1.76 242 اجملموع

جمموع العمليات 
 األساسية

 جد اضعيف  45.63 3.691 14.60 88 األول
 جد اضعيف  40.29 2.544 12.89 86 اللاين
 جد اضعيف  38.54 3.396 12.33 68 اللالث
 جد اضعيف  41.43 3.245 13.26 242 اجملموع

ات الطالب إتقان( أن مستوى 6من اجلدول )يتضح و     
ايرتاوح ما بني جيد وضعيف  األساسيةلعمليات العلم   ،جد 

كان   األساسيةالكلي لعمليات العلم  تقاناإلمستوى  وأن
اا ضعيع   ن باإلضافة ألللطالبات يف الصعوف اللالثة.  جد 

ا لكل من الصعني املالحظة كان جيد   مهارة إتقان مستوى
، وسطلاين املتصف الاألول واللالث املتوسط، وضعيف لل

مهارة االستنتاج للصف اللاين وحتقق مبستوى ضعيف كل من 
 . للصف األول املتوسط املتوسط ومهارة استخدام األرقام

( على اختبار حتليل التباين للعروق يف 7ويشتمل اجلدول )    
املتوسطات اخلاصة مبستوى فهم طالبات املرحلة املتوسطة 

ساسية. األ بالرياض لكل عملية يف حمور عمليات العلم
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 7جدول 
 :ساسيةعمليات العلم األلطالبات المستوى فهم ل التباين للفروق في متوسطات اختبار تحلي

 الداللة ف متوسط المربعات دح مجموع المربعات  العملية
 0.23 1.49 1.24 2 2.48 بني اجملموعات املالحظة

 0.83 63 52.51 داخل اجملموعات
  65 54.99 اجملموع

 0.66 0.42 0.35 2 0.70 بني اجملموعات التصنيف
 0.85 63 53.42 داخل اجملموعات

  65 54.12 اجملموع

 0.20 1.65 1.36 2 2.72 بني اجملموعات االتصال
 0.82 63 51.77 داخل اجملموعات

  65 54.49 اجملموع

 0.15 1.98 1.56 2 3.12 بني اجملموعات االستنتاج
موعاتداخل اجمل  49.51 63 0.79 

  65 52.62 اجملموع

 0.58 0.56 0.56 2 1.12 بني اجملموعات القياس
 1.00 63 63.01 داخل اجملموعات

  65 64.12 اجملموع

ؤالتنب  0.88 0.13 0.09 2 0.19 بني اجملموعات 
 0.73 63 46.25 داخل اجملموعات

  65 46.44 اجملموع

قات استخدام عال
 الزمان واملكان

 0.00 8.18 4.90 2 9.80 بني اجملموعات
 0.6 63 37.73 داخل اجملموعات

  65 47.53 اجملموع

 0.16 1.90 1.48 2 2.96 بني اجملموعات  األرقاماستخدام 
 0.78 63 49.16 داخل اجملموعات

  65 52.12 اجملموع

 0.07 2.76 27.57 2 55.14 بني اجملموعات مجموع األساسية
 9.99 63 629.48 داخل اجملموعات

  65 684.62 المجموع

 0.01 4.89 113.02 2 226.03 بني اجملموعات المجموع الكلي
 23.13 63 1457.06 داخل اجملموعات

  65 1683.09 المجموع
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ا دالة تعزى للصف ( أن هناك فروق  7ويتبني من اجلدول )    
عملية واحدة فقط من العمليات األساسية، وهي الدراسي يف 

، ويف املتوسط الكلي استخدام عالقات الزمان واملكانعملية 
لعمليات العلم األساسية. وال توجد فروق دالة تعزى للصف 
الدراسي يف كل من بقية العمليات السبع. ومع ذلك فهذه 

إن مستوى العهم يف عملية  إذا العروق قد ال تعين شيئ  
اا دام عالقات الزمان واملكان جاء ضعيع  استخ لكل  جد 

ا للمجموع الكلي للعمليات الصعوف، ونعس الشيء أيض  
 األساسية. 

 مناقشة النتائج

إلتقان  ى املطلوبستو املعدم حتقق  دلت النتائج على    
ذلك قد يعزى و  ،الطالبات مهارات عمليات العلم األساسية
تركز على احلعظ إىل طرق التدريس املستخدمة واليت 

مارسة العمليات واالستظهار وعدم إتاحة العرصة للطالبة مل
العلمية، إضافة إىل الرتاكم املعريف الكبري يف حمتوى املنهج 

 ؛1999 زيتون،) والذي جيعل الطالبة حتعظ املعلومات،
يعود وقد  (2012؛ الدمهش والشمراين، 2011اخلزرجي، 

حتصيل الطالبات املعريف  يقيس ذيأيضا  لنظام االختبارات ال
وال يهتم بعمليات العلم، مما أدى إىل اخنعاض مستوى اإلتقان 

وقد يعزى إىل ضعف تضمني عمليات العلم  ،لدى الطالبات
  يف كتب العلوم.

مستوى إتقان  ضعفعلى أيضا  دلت نتائج البحث و     
جاء املستوى الكلي  إذ ،الطالبات لعمليات العلم التكاملية

طالبات املرحلة املتوسطة لعمليات العلم التكاملية إلتقان 
اا ضعيع   . كما دلت على أن مستوى إتقان الطالبات جد 

العمليات العلم األساسية يرتاوح ما بني جيد وضعيف  ، جد 
وأن مستوى اإلتقان الكلي لعمليات العلم األساسية كان 

اا ضعيع   للطالبات يف الصعوف اللالثة، وبنسب ال تتعدى  جد 
. ومع ذلك فقد جاءت عملية املالحظة األعلى %(60الـ)

. وهذا يتعق مع يف الرتتيب مقارنة ببقية العمليات األخرى
أمبوسعيدي البلوشي و (، ودراسة 2008دراسة خطايبة )

( يف ترتيب مهاريت املالحظة والتصنيف جبعلهما أوىل 2009)
ذلك  مهارات عمليات العلم األساسية تصنيعا  وترتيبا . ويعزى

إىل أن عملية املالحظة تعد أوىل عمليات العلم األساسية 
تستخدم مهارة املالحظة يف التمييز بني األشياء،  إذوأبسطها، 

وكذلك تضمني كتب العلوم يف الصعني األول واللالث 
ات األخرى املتوسط ملهارة عملية املالحظة أعلى من املهار 

ساسية األخرى؛ ات عمليات العلم األ)جيد(، مقارنة مع مهار 
مما أدى إىل تنمية هذه العملية لدى الطالبات وإتقاهنا اىل حد 
ما من خالل املمارسة الععلية هلما يف األنشطة العلمية. وقد 

جة أكرب يف  ر يعزى ذلك إىل الرتكيز على مهارة املالحظة بد
كتب العلوم للمرحلة املتوسطة، وهذا يتعق مع دراسة القطيش 

قل يف بقية عمليات العلم األساسية  ت يف حني(، 2012)
كالقياس، والتنبؤ، واالستدالل، واالتصال، واستخدام األرقام، 
واستخدام العالقات املكانية والزمانية، وتتعق نتائج البحث مع 

(، اليت أظهرت قلة تلك املهارات 2008دراسة شحادة )
 العلمية يف األنشطة العلمية اليت تركز على التعكري العلمي يف

طة؛ مما أدى إىل عدم إتقان سى كتب العلوم للمرحلة املتو حمتو 
الطالبات لبعض مهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية 

تكاد تكون هذه املهارات معدومة يف  إذيف البحث احلا ي، 
بعضها؛ مما يؤدي إىل خلو األنشطة العلمية من بعض هذه 

 . العليااملهارات العلمية اليت تنمي مهارات التعكري
تدين مستوى إتقان الطالبات يف املرحلة قد يعزى و     

املتوسطة لعمليات العلم إىل أسلوب التدريس التقليدي 
أثر  من مثاملستخدم، والذي يركز على املعرفة واملعلومات، و 

وهذا ما تؤكده ذلك يف اخنعاض مستوى اإلتقان لديهن، 
 الدراساتتلك أشارت العديد من إذ الدراسات السابقة، 

إىل أثر استخدام طرق التدريس املعتمدة على  ذات العالقة
التعلم النشط يف اكتساب املتعلمني لعمليات العلم، ومن أهم 
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طرق التعلم النشط استخدام طريقة االستقصاء، اليت تزيد من 
قدرة املتعلمني على إتقان مهارات عمليات العلم. وقد يعزى 

ت لعمليات العلم، إىل عدم سبب تدين مستوى إتقان الطالبا
ثمكنهن من اكتساب عمليات العلم يف املراحل التعليمية 

( ودراسة 2010األساسية، كما أكدت دراسة السويدي )
( لعدم تضمني عمليات العلم بصورة مكلعة 2006الصوايف )

يف كتب العلوم، وافتقارها لتلك العمليات العلمية. وأشارت 
ت درجة تركيز كتاب العلوم ( اليت تقص2012دراسة بعارة )

للصف اللامن األساسي على مهارات التعكري العلمي 
)املالحظة، واالستدالل، والتصنيف، واالتصال، والقياس، 
واستخدام العالقات املكانية والزمانية، واستخدام األرقام، 
والتنبؤ( إىل تعاوت تركيز الكتاب على مهارات التعكري 

يز عالية بالنسبة ملهارات كانت درجة الرتك  إذالعلمي، 
كانت درجات   يف حنيملالحظة، واالستدالل، واالتصال، ا

الرتكيز بني متوسطة ومتدنية بالنسبة ملهارات التعكري العلمي 
األخرى، وذلك نتيجة للرتاكم املعريف الكبري يف منهج العلوم، 
الذي جيعل الشغل الشاغل للمتعلم حعظ املعلومات، وللمعلم 

عدم تركيز معلمي ومعلمات العلوم على  من مثو  تلقينها له،
ال يتناول  وبذلكتلك العمليات العلمية عند تدريس العلوم، 

  .تعكري علمون حمتوى العلوم بصورة مهاراتامل
وقد أشارت النتائج إىل تدين مستوى إتقان الطلبة     

لعمليات العلم بشكل عام، وهذا التدين قد يعزى إىل أساليب 
تقليدية املـستخدمة، والذي تركز على تعليم احلقائق التدريس ال
أثر يف اخنعاض مستوى اإلتقـان، وكلري  مما كان لهواملعاهيم، 

من الدراسات تشري إىل أثر طريقة التدريس على اكتـساب 
ر فهم املعلمني للعمليات الطلبـة لعمليـات العلم وإىل أث

 اوهذ. )1999العلمية، كما أشارت إليه دراسة مشسان )
التدين يف مستوى إتقان الطالبات لعمليات العلم قد يعزى إىل 
أن مناهج العلوم مل تضمن عمليات العلم بنوعيها بالشكل 
املطلوب، وكما حددهتا املعايري الدولية للرتبية العلمية. كما قد 

يعزى إىل أن األنشطة العلمية مل تركز بشكل أساس على 
مليات العلم األساسية االستقصاء حبيث تسهم يف تنمية ع

والتكاملية. وقد يعزى ضعف إتقان الطالبات لعمليات العلم 
األساسية والتكاملية إىل ضعف مستوى إتقان معلمات العلوم 

 لتلك العمليات.

 الدراسة توصيات

 يف ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحلة باآليت:    
 أن يراعى يف إعداد مناهج العلوم تضمني عمليات العلم .1

بصورة تتيح إكساها للمتعلمني  األساسية والتكاملية
من القضايا األساسية  كوهنامهيتها ومكانتها  واملتعلمات أل

 مة التـي أصبح االهتمام ها يأخذ شكال  واجتاها  عامليا .هوامل
أن يتم تعززيز تطوير أنشطة العلوم يف مناهج العلوم  .2

 يفتساعد  حبيثالعلمي بصورة مالئمة بأساليب االستقصاء 
 .مهارات عمليات العلم لدى الطلبةتنمية 

باستخدام طرائق وأساليب ضرورة اهتمام املعلمني  .3
مهارات عمليات العلم لدى  التدريس اليت ثبت أهنا تنمي

 سية.ااملتعلمـني فـي خمتلف املراحل الدر 

 الدراسة مقترحات

 اآليت: الباحلةضوء نتائج الدراسة، تقرتح يف     
أنشطة تضمني  وطبيعة ملعرفة مستوىة حتليلية إجراء دراس .1

 عمليات العلمل للمرحلة املتوسطة العلوم املطورةكتب 
 .األساسية والتكاملية

إجراء دراسة للكشف عن دور معلمات العلوم يف تنمية  .2
 .عمليات العلم األساسية والتكاملية

إجراء دراسة للكشف عن درجة تطبيق معلمات العلوم   .3
ملقررات  يف تدريسهن األساسية والتكامليةلعمليات العلم 

 . العلوم باملرحلة املتوسطة
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Abstrac :This study aimed to identify the degree of Saudi Arabian middle school students' mastery of integrated and basic 

science processes skills. A random sample consisting of (300) female students from five middle schools in Riyadh, 

aproximatly (100) students per each class. After excluding incomplete answers by students the actual sample represented was 

(242) student distributed as 88, 86, and 68 students in seventh, eighth and ninth grade respectively. An instrument consisted 

of (52) items, which are distributed equally among (13) themes (five themes for integrated processes of science and eight 

themes for the basic science processes). The results have showed that the level of middle schools students' mastery of the 

basic operations and integrative science was very low. 

 

Key words: Science, Middle School Level, Basic science processes, integrated science processes, mastery level. 
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 مهارات التفكير التأملي والتعاطف التاريخي لدى طالب الصف السادس تنميةالتدريس الجمالي في  أثر

 األساسي في األردن
 

 زيد سليمان العدوان
 التطبيقية ءالبلقا ةجامع جلامعية،ا ةالعلوم الرتبوية، كلية األمرية عالي قسممشارك،  أستاذ

 
 هـ1437/ 4/ 20 وقبل-هـ 3/1/1437 قدم للنشر

 
 

 
يف تنمية مهارات التفكري التأملي والتعاطف التـارخيي لـدى طلبـة الاـف السـاسا األساسـي  اجلمايلمعرفة أثر التدريس  : هدفت الدراسة إىلالمستخلص

راســة الــو تكونــت مــن ود تطبيقهمــا علــر أفــراس الد ،يف األرسن، ولتحقيــأ أهــداد الدراســة د إعــداس اتتبــار التفكــري التــأملي ومقيــاا التعــاطف التــارخيي
العاـر األمـوم مـن  ة( طالباً، ود تدريس وحـد83( طالباً واألترى ضابطة بلغت )79( طالباً د تقسيمهم إىل جمموعتني إحدامها جتريبية وبلغت )162)

أظهـرت نتـا ا الدراسـة وجـوس  االعتياسيـة.اجلمـايل للمجموعـة التجريبيـة، يف حـني د تـدريس ا موعـة البـابطة بالطريقـة  لتدريسسرتاتيجية ااب لتاريخماسة ا
مقارنـة مـ  الطريقـة  ،مجيـ  مهـارات التفكـري التـأملي سـرتاتيجية التـدريس اجلمـايل يف( تُعـىى الα  =0.05مسـتوى الداللـة ) عنـد ا يةفروق ذات ساللـة إحاـ

مجيـ   يفالتـدريس اجلمـايل  سـرتاتيجيةتُعـىى ال (α  =0.05) لـةعنـد مسـتوى الدال ةإحاا ي لةالسذات وجوس فروق ، و االعتياسية، ولااحل ا موعة التجريبية
ماـممي  ويف ضوء نتا ا الدراسة يوصي الباحث ببرورة توجيه اهتمـام .لااحل ا موعة التجريبيةو التعاطف التارخيي، مقارنة م  الطريقة االعتياسية  أبعاس

 الو ميكن اإلفاسة منه يف جمال بناء املناها وختطيطها.و أملي إىل أمهية التدريس اجلمايل يف تنمية التفكري الت لتاريخناها ام
 

 .األساسي التارخيي، الاف الساسا تعاطفالتفكري التأملي، ال اراتاجلمايل، مه التدريس المفتاحية: الكلمات
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 :  المقدمة

تســـاهم يف  لـــواجلمـــايل مـــن اســـرتاتيجيات التـــدريس ا املنحـــر
ألن الفنــون تشــج  علــر النمــو  لبــة حتســني التفكــري لــدى الط

الفــرسم للطلبــة، كمــا تــدما مــا بــني التفكــري والشــعور، فعنــد 
التعبــري الفــا  تــاة لقــدرة تعبرييــة مــن جهــة، و تــاة للتفكــري 

 .ىعقالنية من جهة أتر  تياراتيف اختاذ 
مـن أوا ـل مـن  (Friedrich Schiller) يلرفريـدري  سشـ ويعـد  

لوم اإلنســـانية. حيـــث أسســـوا فكـــرة سمـــا علـــم اجلمـــال بـــالع
ة لـدى الفـرس، وعـ  اهتم بربط علم اجلمال بالنواحي اإلنسـاني

ــــ  بفكــــرة  ــــد أن يأعــــن ذل ــــيم ال ب مــــن  ةجمموعــــ قــــدمن التعل
مـــن  الفـــرس،ميكـــن أن تطلـــأ ينـــابي  ا يـــاة لـــدى  والـــ واقـــفامل

 .(Pugh & Girod, 2007)تالل إسماجه خب ات مجالية 
ا قيقيــة، وكــل تــ ة  ت االتــدريس اجلمــايل ملــيء بــاخ إن

مجاليـــــة،  صحقيقيـــــة ال بـــــد أن تتبـــــمن يف أعماقهـــــا تاـــــا 
تشــج  علــر التفكــري للوصــول بالطلبــة إىل مســتوى معــني مــن 

وهـــما مـــا أكدتـــه األهـــداد العامـــة  .(Eisner, 2005)اإلبـــدا  
تركـــى  الـــوزارة الرتبيـــة والتعلـــيم يف األرسن، فقـــد تبـــمنت أهـــدافً 

 تعىيــــىمــــن تــــالل  ،لطلبــــةلــــدى ا يلاجتــــا  مجــــا يلعلــــر تشــــك
القــدرات الفنيــة لــديهم، وإسمــاجهم يف األنشــطة املقدمــة  ــم، 
وجيعلهم يكونون معرفة إنسـانية حقيقيـة ومباةـرة، وسـط جـو 
مـــن املتعـــة والســـرور، كمـــا يـــدفعهم إىل إثـــارة تفكـــريهم )وزارة 

 (.2014الرتبية والتعليم، 
إىل  ةألرسنيــســعت وزارة الرتبيــة والتعلــيم ا ىومــن جهــة أتــر  

تبــمني مناهجهــا مهــارات التفكــري العليــا  ملواجهــة حتــديات 
املســــتقبل، ومواكبــــة التطــــورات املعاصــــرة، ولكــــي يــــتم إعــــداس 
الطلبة إعـداساً ميكـنهم مـن امـتالك مهـارات التفكـري امل تلفـة، 

. إن ممارسـة الطلبـة ألطـا  محياهت االتوممارستها يف مجي  جم
للموضــوعات الدراســية،  التفكــري اجليــد يــ سم إىل فهــم أعمــأ 

بعض بشـكل بـهـم  املوضـوعات بعبـها  كما ي سم إىل ربـط
 (Hong, 2006).ذم معىن ليساعد علر التعلم الفعال 

التفكـــري التـــأملي مـــن مهـــارات التفكـــري العليـــا، الـــو  ويعـــد    
 إذتـــالل املنـــاها املدرســـية،  مـــنللطلبـــة  إكســـا انســـعر إىل 

تعىيـى رراء الطلبـة مـن  طط من التفكـري يهـدد إىل أنهيعر د ب
األفكــــار واالفرتاضــــات و  نظريــــاتتــــالل الدراســــة املســــتمرة لل

، وربطهـا بتعلمـه اجلديـد الطالـ  يف ذهـن ة الو تكـون مرس ـ
مميىة غري مألوفـة، مـ   فكرةوإجراء التعديل املناس  لل روة ب

 & Griffith 2000)تقـــــد  حجـــــا ساعمـــــة لالسعـــــاءات 

Frieden, .)الـــة مـــن الشـــ  أو الـــرتسس أو يعـــر د بأنـــه  ح كمـــا
وصعوبة ذهنية، حبيث متثل منطلقـاً لعمليـة  اك،ا رية أو االرتب

التفكـــــري، ح البحـــــث واالستقاـــــاء إىل حـــــل  ـــــم  الظـــــاهرة  
(Phan, 2007: 575.)  

فـــالتفكري التـــأملي عمليـــة اهتمـــام ومراقبـــة للموقـــف الـــمم     
لــه يواجهــه الطالــ  أو املوضــو  الــمم يكتــ  فيــه فيجــ  حتلي

باإلمعان جبوانبـه ومراجعتـه، وتقوميـه. إذ  واستيعابه،فهمه  عدب
يشـــتمل التفكـــري التـــأملي علـــر يـــس مهـــارات، هـــي: التأمـــل 
واملالحظـــــــــة، والكشـــــــــف عـــــــــن املغالطـــــــــات، والوصـــــــــول إىل 
استنتاجات، وإعطاء تفسريات مقنعة، ووضـ  حلـول مقرتحـة 

 (.2011 رترون،)العتوم و 
رتاتيجيات تعلـــــيم الطلبـــــة واســـــ  ـــــأبـــــالرغم مـــــن اهتمـــــام طرا  

عـــاماًل مهمـــاً  أمهلـــتهنـــا أل عـــام، إال بشـــك فكـــريمبهـــارات الت
متعلقـــــــاً بالطلبـــــــة، وهـــــــو طبيعـــــــة اســـــــتجابة الطلبـــــــة اجلماليـــــــة 

 (.Zubrowski, 2002)ومشاعرهم جتا  ما يتعلمونه 
بإمكـــان املعلـــم إىل أنـــه ( 2009 ورتـــرون،)الشـــل   ويشـــري  

أســـالي   هتباعـــا اللن تـــالتعليمـــي للطلبـــة، مـــ اءحتســـني األس
متتـــــاز بـــــا س والتـــــموق اجلمـــــايل، كاســـــت دامه التشـــــبيهات 

والسرس القااي، وذل  ضمن أساء   يالواخرا ط املعرفية واخ
إطـالق  ةكلي يتسم باملرح والفكاهة  األمر المم يتيح للطلبـ

العنان لتفكريهم، ومشاركة انفعاالهتم ملواقـف املنطـأ ممـا يـ ثر 
 يف تفكريهم.

التعليميــة   ــ اتاألساســي لل اــدرد  منــاها التــاريخ املوتعــ  
الو حيتاجها الطلبة، ألمهيتها يف إعداس الطال  الواعي الـمم 
يـ من بأنــه يعــيا يف عــا  متغـري، إذ يســاهم التــاريخ يف تنميــة 
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التفكــــــري، وإكســــــاب الطلبــــــة القــــــيم واالجتاهــــــات، والشــــــعور 
العربيـة واإلسـالمية، بـالقيم  العتىازجتا  اإلنسانية، ا س وليةبامل

وتراثهـــا ا بـــارم والثقـــايف، وتعمـــل علـــر املســـاعدة يف حـــل 
مشكالت ا اضـر، وذلـ  مـن تـالل االطـال  علـر جتـارب 

 (. 2014 ورترون،السلف يف حلها )الىياسات 
التعاطف التارخيي واملشاركة الوجدانيـة أحـد  يعدويف املقابل   

يس مـــــاسة تـــــدر  يفأهـــــم األهـــــداد الـــــو نســـــعر إىل حتقيقهـــــا 
خماطبــــــــة وجــــــــدان الطالــــــــ   ىلالتــــــــاريخ. فا اجــــــــة ماســــــــة إ

التارخييــــة، وتقــــدميها بشــــكل مــــ ثر يســــاعد علــــر  حــــدا باأل
تنمية التعاطف لـديهم، إذ إن التـاريخ يـرتبط بنشـا  اإلنسـان 

 (.2006يف املاضي )بدوم، 
إن مفهـــوم التعـــاطف التـــارخيي يثـــري أفكـــار الفـــرس وانفعاالتـــه   

واألحـــدا   علـــر الش اـــيات كـــم جانـــ  ا ومشـــاعر  إىل
التارخييــــة، لــــما مــــن البــــرورم أن يفهــــم الطلبــــة ســــب  قيــــام 

 ونوال يسـتطيع ا، ـ االش ايات التارخيية باألفعال الـو قـامو 
ا ذلـــ  إال مـــن تـــالل الـــدتول إىل عـــاملهم أو الـــمهاب عقلًيـــ

ـــــر أفعـــــا م  ـــــيهم وعل ـــــة ح ا كـــــم عل ـــــة الىمني إىل تلـــــ  املرحل
(Jensen, 2008.)  

لــــيس مهمــــة ســــهلة، وميكــــن  تــــارخييإن حتقيــــأ التعــــاطف ال  
واملسرحيات،  ية،حتقيأ ذل  من تالل قراءة الروايات التارخي

ـــة والنـــدوات  والقاـــص، والرســـم والـــرحالت والىيـــارات امليداني
 وإقامــــةالتارخييــــة،  سلــــةالثقافيــــة، ومجــــ  املقــــاالت والاــــور واأل

مثـل الفيـديو التكنولوجيـة  وسـا لمعارض تارخيية واسـت دام ال
والســـــــينما، والتشـــــــجي  علـــــــر االهتمـــــــام باملاضـــــــي ونتا جـــــــه 

ــــربط بــــني العواطــــف واأل ــــوواملواقــــف ا حــــدا ا اضــــرة، وال  ل
باســـت دام الـــدليل والتفكـــري  ،عاةـــها األةـــ اا يف املاضـــي

 (.2003 ورترون، وهابوالتأمل  ا )عبد ال
ــــدريس اجلمــــ ةوملعرفــــ   ــــر الت ــــدريس املــــواس  ايلأث  الدراســــيةيف ت
مل تلفــة، قــام الباحــث بــاالطال  علــر عــدس مــن الدراســات ا

( الــــو توصــــلت إىل 2013ا ــــد ) سراســــة أي هــــاالســــابقة من
فعالية برنـاما مقـرتح يف العلـوم قـا م علـر املـدتل اجلمـايل يف 
تنميــة املفــاهيم العلميــة وعمليــات العلــم وامليــول العلميــة لــدى 

 ةاســـة مراةـــديف حـــني توصـــلت سر  .تالميـــم املرحلـــة االبتدا يـــة
 ثالتــــــدريس اجلمــــــايل يف مبحــــــ من اســــــت داأ إىل (2009)

لطلبــة املرحلــة األساســية الوســطر قــد  ماعيــةالدراســات االجت
 ,pugh)أثر إجيابياً علـر حتاـيلهم الدراسـي. كمـا أجـرى بـو  

سراسة هدفت إىل معرفة أثر الفهم اجلمـايل يف تـدريس  (2004
األساســـــي  طلبـــــة الاـــــف الرابـــــ  ســـــابقـــــوانني نيـــــوتن يف إك

لل ــــ ات التحويليــــة، والطريقــــة الــــو ينظــــرون فيهــــا إىل العــــا  
 الطلبـــــة  اخنـــــرا ناحملـــــيط  ـــــم. وكشـــــفت نتـــــا ا الدراســـــة عـــــ

ن األفكــار الــو تعلموهــا أخبــ ات حتويليــة بدرجــة متوســطة، و 
غـــريت مـــن الطريقـــة الـــو ينظـــرون  ـــا إىل العـــا  احملـــيط  ـــم، 

ــــة. كمــــا وســــاعدهتم يف تفســــري كثــــري مــــن املشــــاهد ات ا ياتي
 (،Girod, et al. 2003) نيرتـر أظهـرت نتـا ا سراسـة جـريوس و 

علــر املنحــر اجلمـــايل كــان فـــاعاًل  لقا مـــةن طــرق التــدريس اأ
العلميــة لـــدى طلبــة الاـــف الرابــ  األساســـي،   يملفهــم املفـــاه

كمــــا ســــاعد الفهــــم اجلمــــايل الطلبــــة يف التعبــــري عــــن تــــ اهتم 
ـــة يف تعلـــم مـــاسة العلـــوم.   2002)ســـتوسارت  سراســـةأمـــا العلمي

(Stoddard, تنميـة  يفالكشف عن أثـر برنـاما تـدري   هدفت
التفكـــري التـــأملي مـــن تـــالل حاـــة الفـــن لـــدى طلبـــة املرحلـــة 

النبوة الفكـرم بشـكل مناسـ    ةأظهر الطلب إذاالبتدا ية، 
 فقد س روا التجارب واملعلومات الو لديهم بشكل فاعل.

بقة الـــو تناولـــت التعـــاطف وهنـــاك بعـــض الدراســـات الســـا   
( الـــو أكـــدت 2014التـــارخيي، منهـــا سراســـة صـــفي الـــدين )

ــتعلمفاعليــة اســت دام سورة  نتا جهــا يف بيئــة تعاونيــة لتنميــة  ال
التــارخيي مــن  طفمهــارات التفكــري الناقــد وبعــض أبعــاس التعــا

تـــالل تـــدريس الدراســـات االجتماعيـــة لـــدى تالميـــم املرحلـــة 
( 2014الطــــا ي والســــليفا  ) اإلعداسيــــة. وتوصــــلت سراســــة

تاــــميم  سرســــت الــــوا موعــــة التجريبيــــة  طــــالبإىل تفــــوق 
ــــي يف اكتســــاب  تعليمــــي وتعلمــــي وفــــأ أطــــوذة جــــريالك وايل

مــــــاسة التــــــاريخ علــــــر طــــــالب ا موعــــــة  يفاملفــــــاهيم الىمنيــــــة 
البابطة يف كـل مـن عـاسات العقـل والتعـاطف التـارخيي. كمـا 

طلبة ا موعـة  تفوق (Meier, 2009)أظهرت نتا ا سراسة ماير
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التجريبيـــة الـــو سرســـت باســـت دام الوثـــا أ التارخييـــة والتفكـــري 
املنطقــــــي علــــــر ا موعــــــة البــــــابطة الــــــو سرســــــت بالطريقــــــة 

هــم  النتيجــة  وتتفــأاالعتياسيــة يف تنميــة التعــاطف التــارخيي. 
( الـو أظهـرت تفـوق ا موعـة 2008م  نتا ا سراسة حيـ  )

 شـكالتمن تالل مدتل القبـايا وامل التجريبية الو سرست
الــــــو سرســــــت بالطريقــــــة  طةا موعــــــة البــــــاب رالتارخييــــــة علــــــ

االعتياسيــة يف تنميــة التعــاطف التــارخيي. كمــا أظهــرت سراســة 
ـــاظرة يف (Jensen, 2008)جينســـن  ـــه  فاعليـــة أســـلوب املن تنمي

التعــاطف التــارخيي لــدى طلبــة الاــف اخــامس األساســي يف 
الوهـــاب  بـــداةـــنطن. وتوصـــلت سراســـة عاملـــدارا العليـــا يف و 

( إىل فاعليــــة مــــداتل تدريســــية )القاــــص، 2003وبــــدوم )
كالرســـم والـــرحالت والىيـــارات امليدانيـــة( يف   والنشـــا والاـــور 

تنميــة التعــاطف التــارخيي  ــو القبــية الفلســطينية لــدى طلبــة 
 بأكثــــر مــــن اســــت دام األســـــلو  مالاــــف الثالــــث اإلعــــداس

 & Obenchain)اين ومـــوريس . أمـــا سراســـة أوبنشـــلتقليــدما

Morris, 2001)  ثر اسـت دام امليلوسرامـا يف تنميـة أ أظهرتفقد
التعــــــاطف التــــــارخيي مــــــن تــــــالل تــــــدريس مــــــاسة الدراســــــات 

وا قـــوق  يـــة،االجتماعيـــة جتـــا  بعـــض القبـــايا مثـــل الدميقراط
 املدنية، والتميى العنارم. 

ا جنـــــد أهنـــــ، ســـــابًقاورة مكباســـــتعراض نتـــــا ا الدراســـــات املـــــ  
أظهـــرت فعاليـــة التـــدريس اجلمـــايل يف تنميـــة املفـــاهيم العلميـــة 

(، 2013ا ـــد ) يأالطلبــة، كدراســة  لـــدىوعمليــات العلــم 
كما أظهرت بعض   ،(Girod et al. 2003)وجريوس وراو وةيبا 

يف تنميــة التعــاطف  اجلمــايلالســابقة أثــراً للتــدريس  تالدراســا
 ,Meier)(، ماير 2014التارخيي كدراسة الطا ي والسليفا  )

(، ويف ضـــــوء نـــــدرة 2003عبـــــد الوهـــــاب وبـــــدوم ) ،(2009
الــــــو تناولــــــت  -يف حــــــدوس اطــــــال  الباحــــــث - دراســــــاتال

التــدريس اجلمــايل، األمــر الــمم ةــج  الباحــث للتعــرد علــر 
التــأملي  كــريمهــارات التف تنميــة يف أثــر التــدريس اجلمــايل

ا ديثـة  وذل  حماولـة ملسـايرة االجتاهـات ارخيي،والتعاطف الت
ـــــاريخ. وأفـــــاس الباحـــــث مـــــن الدراســـــات  يف تـــــدريس مـــــاسة الت

الســـــابقة يف إعـــــداس أسا  الدراســـــة، يف حـــــني انفـــــرست هـــــم  
 ارخييوالتعــاطف التــ لتــأمليالدراســة وتناولــت تنميــة التفكــري ا

. مـن هنـا، جـاءت هـم  الدراسـة يلمن تـالل التـدريس اجلمـا
رات التفكــري للتعــرد إىل أثــر التــدريس اجلمــايل يف تنميــة مهــا

 ســـاساالتـــأملي والتعـــاطف التـــارخيي لـــدى طـــالب الاـــف ال
 األساسي يف األرسن.

 دراسةال مشكلة

والتطــوير يف املنــاها املدرســية، وتاصــة  تغيــريبنــاًء علــر ال   
  يعـــــد مـــــن ة التـــــاريخ للاـــــف الســـــاسا األساســـــي، منهـــــا 

للمعلومــــات يف عاــــر  املناســــ  أن جيلــــس الطالــــ  كمتلــــأ  
ري عــــــــد ة سراســـــــات كدراســـــــة )الســــــــوسا ، املعرفـــــــة. إذ تشـــــــ

 لـــــــــــ ن اغإىل أ( 2014والســـــــــــليفا ،  ي  الطـــــــــــا 2007
 وأنالطلبة ينظرون إىل التاريخ علر أهنـا مـاسة جافـة وجمـرسة، 

بكثــــــــري مــــــــن املعلومــــــــات  حمشــــــــو   ممــــــــل   سرا التــــــــاريخ سرا  
الىمان واملكـان   االو يفالهم عنها بعد رخييةواألحدا  التا

 يف سراستهم للتاريخ.  ةن جديلمل  ال نراهم يبدو 
كمـــــــا أةـــــــارت عـــــــد ة سراســـــــات كدراســـــــة )توفيـــــــأ،         

( إىل اخنفـــاض 2014  هيـــدان، 2009  مراةـــدة، 2006
تــــوظيفهم  دممســــتوى حتاــــيل الطلبــــة يف مــــاسة التــــاريخ وعــــ

 أن للمعلومـــات واإلفـــاسة منهـــا. والســـب  يف ذلـــ  يعـــوس إىل
اســت دام  إىلون يف تدريســهم   أغلــ  املعلمــني ال زالــوا يلجــ

طرا ــأ تدريســية تعتمــد علــر ا فــو والتلقــني وتعطــي الــدور 
يــ سم إىل  ااألكــ  للمعلــم يف العمليــة التعلميــة التعليميــة، ممــ

يف تنميــــــة مهــــــارات  اً ويــــــ ثر ســــــلب طلبــــــة،ضــــــعف حتاــــــيل ال
ن أ( 2014ما ت كد سراسة صفي الـدين )التفكري لديهم. ك

يس مــاسة التــاريخ اســت دام الطــرق التقليديــة املعتــاسة يف تــدر 
يــ سم إىل ضــعف ةــديد يف أبعــاس التعــاطف التــارخيي لــدى 

 .لبةالط
باإلضـــافة إىل ذلـــ  ةـــعور الباحـــث مـــن تـــالل ت تـــه يف   

تـــــدريس  را ـــــأالتـــــدريس واإلةـــــراد حباجـــــة املعلمـــــني إىل ط
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بــــــداًل مــــــن الطرا ــــــأ  بــــــة،ختاطــــــ  مشــــــاعر وعواطــــــف الطل
ومـات بالدرجـة الـو هتـدد إىل تىويـد الطلبـة باملعل العتياسيةا

ديــد مشــكلة الدراســة يف الكشــف األوىل، مــن هنــا ميكــن حت
 يثر التـدريس اجلمـايل يف تنميـة مهـارات التفكـري التـأملأعن 

والتعاطف التارخيي لدى طـالب الاـف السـاسا األساسـي 
 يف األرسن.

ــــــد مشــــــ وعليــــــه ــــــة عــــــن  راســــــةالد كلةفقــــــد د حتدي يف اإلجاب
 الفرضيتني اآلتيتني:

ـــــة إحاـــــا ية عتوجـــــد فـــــروق ذ ال -1  مســـــتوى نـــــدات سالل
تنميــــة مهــــارات التفكــــري التــــأملي  يف  (α  =0.05)  الداللــــة

الاـــف الســـاسا األساســـي يف مـــاسة التـــاريخ  بلـــدى طـــال
 لطريقـةتعىى إىل متغـري طريقـة التـدريس  التـدريس اجلمـايل وا

 االعتياسية .
ـــــة إحاـــــا ية عنـــــد مســـــتوى  ال -2 توجـــــد فـــــروق ذات سالل

تنميـــــة التعـــــاطف التـــــارخيي لـــــدى  يف (α  =0.05)  الداللـــــة
 يقـــةإىل متغـــري طر  ىىتعـــ ألساســـيطـــالب الاـــف الســـاسا ا

 التدريس  التدريس اجلمايل والطريقة االعتياسية .

 الدراسة أهمية

 : أ أمهية الدراسة فيما ي تكمن
 النظرية األهمية

متثـــل تنميـــة مهـــارات التفكـــري التـــأملي أحـــد أهـــداد الرتبيـــة  -
ة الرتبية والتعلـيم األرسنيـة إىل جعلهـا ا ديثة الو تسعر وزار 

 يف مقدمة النتاجات التعليمية.
تىويــد البـــاحثني والرتبـــويني باخلفيـــة النظريـــة حـــول التـــدريس  -

اجلمــايل، إذ يفتقــر األسب الرتبــوم يف حــدوس علــم الباحــث 
واطالعـــه إىل الدراســـات الـــو تتعلـــأ بالتـــدريس اجلمـــايل يف 

 لتعاطف التارخيي.تنمية مهارات التفكري التأملي وا
توجــه الدراســة ا اليــة اهتمــام املعلمــني والطــالب إىل أمهيــة  -

التـــــدريس اجلمـــــايل بشـــــكل عـــــام وأثـــــر  يف تنميـــــة مهـــــارات 
 التفكري التأملي والتعاطف التارخيي بشكل تاا.

 العملية األهمية
ـــــاها  - ـــــد مـــــن نتـــــا ا الدراســـــة خمططـــــو املن ميكـــــن أن يفي

د يف تـــــأليف وم لفـــــو كتـــــ  التـــــاريخ، بتبـــــا هنـــــا جديـــــ
املنــاها الداراســية، وأن يــتم مراعــاة املنحــر اجلمــايل عنــد 
تطوير مناها التاريخ  مبا يساعد علر حتقيـأ النتاجـات 

 التعليمية ملاسة التاريخ.
مســاعدة معلمــي التــاريخ علــر انتهــاة أســلوب تــدريس  -

جديــد بعيــداً عــن النمطيــة الــو ُعــرد  ــا تــدريس مــاسة 
 التاريخ.

الب وتعـديلها وصـقل مـواهبهم وإثـارة تنمية ت ات الط -
سافعيــتهم وإثــراء أفكــارهم، وبنــاء ة اــية الطــالب مــن 

 مجي  جوانبها.
 -توجيــــه اهتمــــام البــــاحثني والرتبــــويني بالفئــــة املســــتهدفة -

وأمهيـــــة التفكـــــري التـــــأملي  -طـــــالب املرحلـــــة األساســـــية 
 والتعاطف التارخيي لديهم.  

 الدراسة ومحدداتها حدود

 اتا ـدوس واحملـدس ءا ا هـم  الدراسـة يف ضـو تعميم نت ميكن 
  اآلتية:

اقتاــــــرت الدراســــــة علــــــر عينــــــة مــــــن طــــــالب الاــــــف  -
ــــــواء اجلامعــــــة،  ــــــة ل ــــــة تربي الســــــاسا األساســــــي يف مديري
امللتحقـــــــــــــــــــــني يف املـــــــــــــــــــــدارا ا كوميـــــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــــام 

 .2014/2015الدراسي
اقتاـــرت الدراســـة علـــر الوحـــدة الثانيـــة بعنـــوان  العاـــر  -

للاــف الســاسا األساســي  األمــوم  مــن كتــاب التــاريخ
املقــــرر مــــن وزارة الرتبيــــة والتعلــــيم األرسنيــــة، وطبقــــت يف 
الفاــــــــــــــــــــل الدراســــــــــــــــــــي األول للعــــــــــــــــــــام الدراســــــــــــــــــــي 

2014/2015. 
اقتارت الدراسة علر أسا  الدراسة، وما تتمت  بـه مـن  -

 .تاا ص سيكومرتية
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 اإلجرائية التعريفات

نحــو علــر الميكــن تعريــف املفــاهيم الــوارسة يف هــم  الدراســة  
 :اآل 

اإلجـــــراءات التفاعليـــــة بـــــني عناصـــــر  التددددددريس الجمدددددالي: 
العمليـــة التعلميـــة التعليميـــة، واملتمثلـــة بتحويـــل حمتـــوى سروا 
ــــة كالرســــم، النحــــت،  وحــــدة العاــــر األمــــوم إىل أعمــــال فني
الــــــدراما واملســــــرح، التشــــــكيل مبــــــاسة الالاــــــال، أو تقمــــــص 

ر ة اـــــيات احملتـــــوى التعليمـــــي املتبـــــمنة يف وحـــــدة العاـــــ
األمـــــوم،  ـــــدد تشـــــكيل أساء مـــــنظم ومتنـــــاغم ومتناســـــأ، 

 ويبفي ا يوية والسرور علر التدريس.
الدرجة الو حال عليها طالب  :التأملي لتفكيرا مهارات 

الاــــف الســــاسا األساســــي علــــر اتتبــــار التفكــــري التــــأملي 
لتنميـــــة كـــــل مهـــــارة مـــــن مهـــــارات التفكـــــري التـــــأملي. وهـــــي: 

ن املغالطـــات، الوصـــول إىل )املالحظـــة والتأمـــل، الكشـــف عـــ
 استنتاجات، إعطاء تفسريات، وض  حلول مقرتحة(.

هـــي قـــدرة أفـــراس الدراســـة علـــر فهـــم : التددداريخي التعددداطف  
مشاعر اآلترين وأفعا م يف املاضي، ويقاا بدرجة اسـتجابة 
طـــالب الاـــف الســـاسا األساســـي علـــر مقيـــاا التعـــاطف 

 التارخيي املعد ألغراض الدراسة ا الية.
 

 نهج الدراسة:م

مـن نـو   ا موعتني  نظام اتب  الباحث املنها ةبه التجري    
، إحــــــدامها تاــــــميم قبلــــــي وبعــــــدم للمجموعــــــات املتكافئــــــة

ــــــدريس اجلمــــــايل، اجمموعــــــة جتريبيــــــة سرســــــت ب ســــــرتاتيجية الت
 واألترى جمموعة ضابطة سرست بالطريقة االعتياسية.

 الدراسة أفراد

البـاً مـن طـالب الاـف ( ط162تكون أفراس الدراسـة مـن )
الســـــاسا األساســـــي يف مديريـــــة تربيـــــة لـــــواء اجلامعـــــة يف العـــــام 

ود اتتيــــــــار مدرســــــــة ابــــــــن طفيــــــــل  2014/2015الدراســــــــي
يــة: تعــاون اإلسارة تالطريقــة القاــدية لالعتبــارات اآلاألساســية ب

ـــاريخ  املدرســـية مـــ  الباحـــث وتســـهيل مهمتـــه، وإبـــداء معلـــم الت
طبيـــأ إجـــراءات الدراســـة، وتـــوفر اســـتعداساً تامـــاً للتعـــاون عنـــد ت

األسوات واإلمكانــــــات الالزمــــــة لتطبيــــــأ الداراســــــة يف املدرســــــة، 
ووجوس أرب  ةع  للاـف السـاسا األساسـي يف املدرسـة. ود 

ــــــ  الشــــــع  األربعــــــة علــــــر ااســــــت د م التعيــــــني العشــــــوا ي لتوزي
( 1املعاجلتني حبيث حتتوم كل معاجلة علر ةعبتني. واجلـدول )

 س الدراسة يف ا موعتني التجريبية والبابطة.يبني توزي  أفرا

 1 جدول
 والضابطة التجريبية المجموعتين في الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة المئوية العدد المجموعة

 %51.23 83 المجموعة الضابطة
 %48.77 79 المجموعة التجريبية

 %100.00 162 المجموع

إىل ا مــــوعتني وبــــمل  تكــــون أفــــراس الدراســــة قــــد انقســــمت 
التجريبية والبابطة، ومثلت ا موعة التجريبيـة ةـعبتان ةـعبة 

( طالبـــاً، وةـــعبة الســـاسا )س( 40الســـاسا)أ( املكونـــة مـــن )
 ( طالباً، و ما تكون ا موعة 39املكونة من )

ـــاً، والـــو سرســـت ب79ريبيـــة )التج ســـرتاتيجية التـــدريس ا( طالب
ن ةــعبتني ومهـا ةــعبة اجلمـايل. وتكونـت ا موعــة البـابطة مـ

 ( طالبــــاً، وةــــعبة الســــاسا36الســــاسا )ب( املكونــــة مــــن )
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( طالباً، و ما تكون ا موعة البابطة 37ة( املكونة من ))
 ( طالباً، والو سرست بالطريقة االعتياسية.83)

 :مجموعتي الدراسة تكافؤ
 د التحقأ من تكاف  جمموعو الدراسة علر النحو اآل :   
 :اختبار مهارات التفكير التأملي : حسبأولا 

قام الباحث بتطبيأ اتتبار مهارات التفكري التأملي علـر     
جممــوعو الدراســـة )البـــابطة والتجريبيــة(، قبـــل البـــدء بتطبيـــأ 

( يبــني املتوســطات ا ســابية 2إجــراءات الدراســة، واجلــدول )
واال رافـــات املعياريـــة ونتـــا ا اتتبـــار )ت( للعينـــات املســـتقلة 

روق بــــني سرجــــات أفــــراس الدراســــة علــــر اتتبــــار مهــــارات للفــــ
 .التفكري التأملي يف التطبيأ القبلي حس  ا موعة

 2 جدول
 مهارات اختبار على الدراسة أفراد درجات بين للفروق المستقلة للعينات( ت) اختبار ونتائج المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات

 :المجموعة حسب قبليال التطبيق في التأملي التفكير
المتوسط    المجموعة مهارات التفكير التأملي

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

الدللة 
 اإلحصائية

 (4الدرجة من ) - املالحظة والتأمل
 

 0.615 0.416 160 0.79 1.21 البابطة
 0.74 1.16 التجريبية

 0.506 0.536 160 0.88 1.27 البابطة (4الدرجة من ) -الكشف عن املغالطات

 0.78 1.34 التجريبية

 (4الدرجة من ) -الوصول إىل استنتاجات
 

 0.588 0.451 160 0.73 0.97 البابطة

 0.68 1.02 التجريبية

 (4الدرجة من ) -إعطاء تفسريات
 

 0.457 0.664 160 0.74 0.89 البابطة

 0.79 0.81 التجريبية
 (4الدرجة من ) -مقرتحةوض  حلول 

 
 0.435 0.680 160 0.66 0.78 البابطة

 0.65 0.71 التجريبية

 (20الدرجة من ) -مهارات التفكري التأملي ككل
 

 0.311 1.144 160 0.47 5.12 البابطة

 0.42 5.04 التجريبية
( عــــــدم وجــــــوس فــــــروق ذات ساللــــــة 2يتبــــــني مــــــن اجلــــــدول )

بـني  (،α  =0.05) ة اإلحاـا يةإحاا ية عنـد مسـتوى الداللـ
املتوســــطات ا ســــابية لــــدرجات أفــــراس الدراســــة علــــر اتتبــــار 
مهـــــارات التفكـــــري التـــــأملي يف التطبيـــــأ القبلـــــي تعـــــىى ملتغـــــري 
ا موعـــة )ضـــابطة، وجتريبيـــة(، ممـــا يشـــري إىل تكـــاف  جممـــوعو 

 .الدراسة يف مهارات التفكري التأملي قبل تطبيأ إجراءاهتا
 
 

 :التعاطف التاريخي مقياس حسب: ثانياا 
قــــام الباحــــث بتطبيــــأ مقيــــاا التعــــاطف التــــارخيي علــــر     

جممــوعو الدراســـة )البـــابطة والتجريبيــة(، قبـــل البـــدء بتطبيـــأ 
( يبــني املتوســطات ا ســابية 3إجــراءات الدراســة، واجلــدول )

واال رافـــات املعياريـــة ونتـــا ا اتتبـــار )ت( للعينـــات املســـتقلة 
(Independent Samples t-test)  أفـــراس للفـــروق بـــني سرجـــات

الدراســـة علـــر مقيـــاا التعـــاطف التـــارخيي يف التطبيـــأ القبلـــي 
 .حس  ا موعة
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 3 جدول
 التعاطف مقياس على الدراسة أفراد درجات بين للفروق المستقلة للعينات( ت) اختبار ونتائج المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات
 :المجموعة حسب القبلي التطبيق في التاريخي
 المتوسط المجموعة التعاطف التاريخي مقياس

 الحسابي*
 النحراف
 المعياري

 درجات
 الحرية

 قيمة
 "ت"

 الدللة
 إلحصائيةا

 0.474 0.621 160 0.64 2.25 البابطة كقوة  التعاطف
 0.59 2.19 التجريبية 

 0.559 0.472 160 0.83 2.43 البابطة زجناإك  التعاطف
 0.79 2.37 جريبيةالت 

 0.648 0.401 160 0.57 2.16 البابطة كعملية  التعاطف
 0.81 2.21 التجريبية 

 0.412 0.697 160 0.77 2.41 البابطة عداسكميول واست  التعاطف
 0.69 2.33 التجريبية 

 0.375 0.832 160 0.26 2.312 البابطة التعاطف التارخيي ككل مقياا
 0.31 2.275 التجريبية 

 4العظمر من  الدرجة. 

ـــــني مـــــن اجلـــــدول )   ـــــة  )3يتب ـــــروق ذات سالل عـــــدم وجـــــوس ف
ـــة اإلحاـــا ية ـــد مســـتوى الدالل يف  (α  =0.05) إحاـــا ية عن

املتوســـــــطات ا ســـــــابية لـــــــدرجات الطـــــــالب علـــــــر مقيـــــــاا 
التعــاطف التــارخيي يف التطبيــأ القبلـــي، تعــىى ملتغــري ا موعـــة 

إىل تكـاف  جممـوعو الدراسـة يف  )ضابطة، وجتريبية(، مما يشري
 .التعاطف التارخيي قبل تطبيأ إجراءاهتا

 :أدوات الدراسة

 لتحقيأ أهداد الدراسة د إعداس أسا  الدراسة، ومها:     

 التأملي فكيرالت مهارات ختبار: اأولا 
ـــــدى       ـــــأملي ل ـــــار للتفكـــــري الت ـــــام الباحـــــث بإعـــــداس اتتب ق

مــاسة التــاريخ حســ   الطــالب يف وحــدة العاــر األمــوم مــن
مهارات التفكري التـأملي وهـي: )املالحظـة والتأمـل، الكشـف 
عــن املغالطــات، الوصــول إىل اســتنتاجات، إعطــاء تفســريات، 

ن االتتبــار باــورته األوليــة مــن وضــ  حلــول مقرتحــة(، وتكــو  
( فقرة من نو  االتتيار من متعـدس، وفـأ م ةـرات سالـة 24)

 التـأملي وكيفيـة ارتباطهـا علر كل مهـارة مـن مهـارات التفكـري

باألســئلة، ود تطبيقــه علــر جممــوعو الدراســة، كاتتبــار قبلــي 
 .  وبعدم علر أفراس الدراسة

 :اختبار التفكير التأملي صدق
د التأكــــد مــــن صــــدق حمتــــوى اتتبــــار التفكــــري التــــأملي      

( حمكمـــني يف ختاـــص منـــاها الدراســـات 10بعرضـــه علـــر )
ا، وعلــــــم الــــــنفس الرتبــــــوم، االجتماعيــــــة وأســــــالي  تدريســــــه

ومشـــرفني تربـــويني ملـــاسة التـــاريخ. وطلـــ  إلـــيهم إبـــداء رأيهـــم 
حــول مــا يرونــه مناســباً مــن إضــافة أو حــمد أو تعــديل علــر 
االتتبار. وقد ا ارت أراء احملكمني يف حـمد أربعـة أسـئلة 

(، 11(، )8٪( مـــن احملكمـــني وهـــي:)80الـــو أمجـــ  عليهـــا )
ض األســـــئلة مـــــن حيـــــث (، وتعـــــديل صـــــياغة بعـــــ19(،)18)

الاــياغة اللغويــة أو بــدا ل إجابــات األســئلة، وبنــاء علــر رراء 
( فقــــرة 20احملكمــــني د اتتاــــار فقــــرات االتتبــــار لتاــــبح )

باورته الن ها ية، موزعة علر يـس مهـارات لكـل مهـارة أربـ  
فقرات، وهي: )املالحظـة والتأمـل، الكشـف عـن املغالطـات، 

تفســــريات، وضــــ  حلــــول الوصــــول إىل اســــتنتاجات، إعطــــاء 
تعــــديالت احملكمــــني لالتتبــــار يف  ُعــــد ت  مقرتحــــة(، وبــــمل  



 ....التارخيي لدى طالب زيد بن سليمان العدوان: أثر التدريس اجلمايل يف تنمية مهارات التفكري التأملي والتعاطف

 

131 

صـــورهتا النها يـــة م ةـــراً علـــر صـــدق حمتـــوى اتتبـــار التفكـــري 
 التأملي.

 :ثبات اختبار التفكير التأملي
جرى التأكد من ثبات اتتبار التفكـري التـأملي، مـن تـالل   

لبــاً مــن ( طا33تطبيقــه علــر عينــة اســتطالعية، تكونــت مــن )
تــــارة أفــــراس عينــــة الدراســــة. ود حســــاب معامــــل االتســــاق 
الــد اتلي )كرونبــاف ألفــا( التتبــار مهــارات التفكــري التــأملي  

(، وهــو معامــل ثبــات عــال  ممــا يــدل 0.83إذ بلغــت قيمتــه )
 علر صالحية االتتبار ألغراض الدراسة ا الية. 

 :الخصائص السيكومترية لفقرات اختبار التفكير التأملي

للتحقأ من اخاا ص السيكومرتية لفقرات االتتبـار، د     
حســــــاب معــــــامالت الاــــــعوبة مقــــــدرة بنســــــبة االســــــتجابات 

رة مـــــن تـــــالل الاــــحيحة للفقـــــرة، ومعـــــامالت التمييــــى ُمقـــــد  
معــامالت ارتبــا  بريســون، لكــل فقــرة مــن فقــرات االتتبــار، 

تراوحـــت  إذبعـــد تطبيقـــه علـــر عينـــة الدراســـة االســـتطالعية، 
(. وتعـــد 0.58 – 0.41لفقـــرات بـــني )االت صـــعوبة معـــام

هـــــم  القـــــيم مقبولـــــة العتبـــــار أن االتتبـــــار يتمتـــــ  بـــــدرجات 
املــــــدى املقبــــــول لاــــــعوبة  يكــــــون إذمناســــــبة مــــــن الاــــــعوبة  

ـــــــ  بإضـــــــافة وطـــــــرح 0.77-0.23بـــــــني ) الفقـــــــرات (، وذل
(  لــــمل  فــــإن الفقــــرة 0.50( مــــن القيمــــة املقبولــــة )0.27)

فقــرة ال تتمتــ   د  ( تعــ0.23ن )قــل معامــل صــعوبتها عــالــو ي
بدرجــــــة مقبولــــــة مــــــن الاــــــعوبة، والفقــــــرة الــــــو يىيــــــد معامــــــل 

( تعـــــــد فقـــــــرات ســـــــهلة. و  يلحـــــــو 0.77صــــــعوبتها عـــــــن )
الباحث أم فقرة من فقرات االتتبار كان  ـا معامـل صـعوبة 

 (.0.77(، أو أعلر من )0.23أقل من )
 أمــــــا بالنســــــبة ملعــــــامالت التمييــــــى، فقــــــد تراوحــــــت بــــــني     

 ,Ebel) (. وقـــد اعتمـــد الباحـــث رأم إبـــل0.39-0.66)

الـــمم رأى أن الفقـــرات االتتباريـــة الـــو تتمتـــ  بقـــدرة  (2000
( فــأكثر هــي فقــرة اتتباريــة مقبولــة. و  يلحــو 0.25متييىيــة )

متييــى  الباحــث أم فقــرة مــن فقــرات االتتبــار كــان  ــا معامــل

مجيــ  الفقــرات االتتباريــة يف  د  (. لــمل  تعــ0.25أقــل مــن )
هنــا تتمتــ  مبعــامالت صــعوبة ومعــامالت ألاالتتبــار مقبولــة، 

 متييى مقبولة.
 :ثانياا: مقياس التعاطف التاريخي

ن باـورته د إعداس مقيـاا التعـاطف التـارخيي، وتكـو  
س، وهــــي: ( فقــــرًة، موزعــــة علــــر أربعــــة أبعــــا22األوليــــة مــــن )

التعـــــــاطف كعمليـــــــة، جنـــــــاز، إالتعـــــــاطف كقـــــــوة، التعـــــــاطف ك
التعــــــاطف كميــــــول واســــــتعداس. وكــــــل فقــــــرة تتبــــــمن أربعـــــــة 
مســـتويات تعـــ   عـــن سرجـــات متفاوتـــة وفقـــاً ملقيـــاا ليكـــرت 

( سرجـات 4( إىل )1الرباعي. وترتاوح سرجـات املقيـاا مـن )
( أعلـــر سرجـــات اإلجيابيـــة، والدرجـــة 4حبيـــث متثـــل الدرجـــة )

بيـــة، حبيـــث ( متثـــل أعلـــر سرجـــات الســـلبية للفقـــرات اإلجيا1)
(، 4ميثــل مســتوى اإلجابــة سا مــاً علــر تلــ  الفقــرات سرجــة )

(، ومسـتوى اإلجابـة نــاسراً 3ا سرجــة )ومسـتوى اإلجابـة أحيانًـ
ـــداً علـــر تلـــ  الفقـــرات 2سرجـــة ) ـــة أب (، أمـــا مســـتوى اإلجاب

 .درجة واحدةف
 :التعاطف التاريخي ياسمق صدق
( 10د عـــــــرض مقيـــــــاا التعـــــــاطف التـــــــارخيي علـــــــر )       

ـــــــــة وأســـــــــالي  حم ـــــــــاها الدراســـــــــات االجتماعي كمـــــــــني يف من
  إلــــيهم ل ـــطُ  إذتدريســـها، ومشـــرفني تربــــويني ملـــاسة التــــاريخ، 

ــــداء رأيهــــم  مــــا يرونــــه مناســــباً مــــن إضــــافة أو حــــمد أو فيإب
تعديل حول فقرات املقياا. ويف ضوء مالحظات احملكمني، 
د إجراء التعديالت اللغوية علـر بعـض الفقـرات، ود حـمد 

٪( من احملكمـني علـر حـمفها لياـبح 80احدة أمج  )فقرة و 
علــــر ( فقــــرًة، موزعــــة 21العــــدس النهــــا ي لفقــــرات املقيــــاا )

( 6) ( مفـــرسات أو موقفـــاً للتعـــاطف كقـــوة،4: )النحـــو اآل 
( مفــرسات أو موقفــاً 5جنــاز، )إمفــرسات أو موقفــاً للتعــاطف ك

( مفــرسات أو موقفــاً للتعــاطف كميــول 6للتعــاطف كعمليــة، )
تعــــديالت احملكمــــني واقرتاحــــاهتم  ُعــــد تعداس، وبــــمل  واســــت

ـــــوى  ـــــر صـــــدق حمت ـــــة م ةـــــراً عل ـــــاا يف صـــــورهتا النها ي للمقي
 املقياا.
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 :مقياس التعاطف التاريخي ثبات
ــــــارخيي         ــــــاا التعــــــاطف الت ــــــات مقي د التحقــــــأ مــــــن ثب

بتطبيقـــه باـــورته النها يـــة علـــر عينـــة اســـتطالعية مـــن تـــارة 
( طالبـــاً، ود حســـاب معامـــل 33أفـــراس البحـــث تألفـــت مـــن )

ثبــات مقيــاا التعــاطف التــارخيي باســت دام معاسلــة كرونبــاف 
(. وألغـــــراض هـــــم  الدراســـــة، 0.87ألفـــــا، وبلغـــــت قيمتـــــه )

 يتمت  هما املقياا بداللة ثبات مقبولة.

 إجراءات الدراسة

 :من الدراسة، د القيام باآل  وةاألهداد املرج لتحقيأ
 والتحقـأ أ التدريس اجلمايل،اخطط التدريسية وف إعداس .1

 .هامن صدق
أسا  الدراســـة )اتتبـــار للتفكـــري التـــأملي، مقيـــاا  إعـــداس .2

سالالت الاـــدق  اة( والقيـــام باســـت ر التـــارخييالتعـــاطف 
 .والثبات  ما

تبعــاً لل بــو  لطريقــة التــدريس يف  الدراســةأفــراس  اتتيــار .3
جممــوعتني: جمموعــة جتريبيــة )التــدريس اجلمــايل( وجمموعــة 

 طة )الطريقة االعتياسية(.ضاب
 التحقأ من تكاف  جمموعو الدراسة. د .4
 ددلقـاءات مـ  املعلـم الـمم قـام بتنفيـم التجربـة  ـ عقد .5

وتدريبـه علـر تطبيـأ التـدريس باسـت دام التـدريس  تعريفه
 اجلمايل املعد  ألغراض هم  الدراسة.

ــــــأ .6 ــــــاا التعــــــاطف  تطبي ــــــأملي، ومقي ــــــار التفكــــــري الت اتتب
مـــــــوعتني التجريبيـــــــة والبـــــــابطة قبـــــــل علـــــــر ا  التـــــــارخيي
 التجربة.

املعــاجلتني التجريبيــة )التــدريس اجلمــايل( والبــابطة  تنفيــم .7
 اســـــةالدر   )الطريقـــــة االعتياسيـــــة(. واســـــتغرق تطبيـــــأ هـــــم

ملــدة عشــرة أســابي ، تــالل  موعــة،( حاــًة لكــل جم14)
 . 2014/2015الفال الدراسي األول للعام الدراسي 

املعـاجلتني د إعـاسة تطبيـأ اتتبـار االنتهاء مـن تنفيـم  بعد .8
التارخيي علر الطالب  تعاطفالتأملي ومقياا ال لتفكريا

 البعدم(. طبيأيف ا موعتني التجريبية والبابطة )الت
 إلحاـــا يةا توإجـــراء التحلـــيال ة،أسا  الدراســـ تاـــحيح .9

 املناسبة. 
 ومناقشتها، وتقد  التوصيات. ا االنت است راة .11

 ةتملت الدراسة علر املتغريات اآلتية:امتغيرات الدراسة: 
 المتغير المستقل 
طريقــة التــدريس ولــه مســتويان: التــدريس اجلمــايل، التــدريس   

 بالطريقة االعتياسية.
 المتغير التابع 

 اتتبار التفكري التأملي. 
 .مقياا التعاطف التارخيي 

 المعالجة اإلحصائية

ـــــة عـــــن فرضـــــيو الدراســـــة د حســـــاب املتوســـــ    طات لإلجاب
ــــة الســــتجابات الطــــالب علــــر  ا ســــابية واال رافــــات املعياري
أسا  الدراســـــــــــــة، وحتليـــــــــــــل التبـــــــــــــاين املاـــــــــــــاح  املتعـــــــــــــدس 

(MANCOVA) ، لــة ، ود حســاب املتوســطات ا ســابية املعد 
للكشـــف عـــن أثـــر التـــدريس اجلمـــايل، مـــن تـــالل أساء أفـــراس 
الدراســــة علــــر اتتبــــار التفكــــري التــــأملي ومقيــــاا التعـــــاطف 

 خيي.التار 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 :  الدراسةلفرضيو  اً  عرض لنتا ا الدراسة، وفقأ ي فيما   
ومناقشددتها: " ل  ى: النتددائج المتعلقددة بالفراددية األولددأولا 
 α) فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللدة وجدت

تنمية مهارات التفكير التدأملي لددى طدالب  في (0.05= 
اسدددي فدددي مددداد  التددداري  تعددد ى إلدددى الصدددف السدددادس األس

متغيدددددر طريقدددددة التددددددريس "التددددددريس الجمدددددالي والطريقدددددة 
  .العتيادية
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للتحقأ من هم  الفرضية، د حساب املتوسطات ا سـابية   
واال رافــــــــــات املعياريـــــــــــة ألساء أفـــــــــــراس الدراســـــــــــة )البـــــــــــابطة 

والتجريبيــــــــة( علــــــــر اتتبــــــــار مهــــــــارات التفكــــــــري التــــــــأملي يف 
 ( يبني ذل :4والبعدم، اجلدول ) التطبيقني القبلي

 

 4 جدول
 والبعدي القبلي التطبيقين في التأملي التفكير مهارات على الدراسة أفراد لدرجات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات
 البعدي الختبار القبلي الختبار التفكير التأملي المهارات

 تجريبية اابطة تجريبية اابطة 
 المتوسط

 حسابيال
 النحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 0.70 3.49 0.92 2.67 0.74 1.16 0.79 1.21 لوالتأم المالحظة

 0.72 3.45 0.93 2.53 0.78 1.34 0.88 1.27 عن المغالطات الكشف

 0.82 3.32 0.98 2.16 0.68 1.02 0.73 0.97 استنتاجاتإلى  الوصول

 0.84 3.44 0.93 2.23 0.79 0.81 0.74 0.89 تفسيرات إعطاء

 0.88 3.39 0.90 2.06 0.65 0.71 0.66 0.78 حلول مقترحة واع

 2.82 17.09 3.21 11.65 0.42 5.04 0.47 5.12 التفكير التأملي ككل مهارات

 املتوسـطات بـني ظاهريـة فروقـاً  هنالـ  أن( 4) اجلـدول يبني  
 مهــــــارات اتتبــــــار علــــــر الدراســــــة أفــــــراس لــــــدرجات ا ســــــابية

 مـن وللتحقـأ جمموعـة، لكـل والبعـدم القبلي التأملي التفكري

ـــــدالالت ـــــ  اإلحاـــــا ية ال ـــــل اســـــت دام د الفـــــروق، لتل  حتلي
 مهــــــارات علــــــر (MANCOVA) املتعــــــدس املاــــــاح  التبــــــاين

:ذلـــــــــــــــــ  يبـــــــــــــــــني( 5) واجلـــــــــــــــــدول التـــــــــــــــــأملي، التفكـــــــــــــــــري
 :5 جدول
 مجموعة كل في التأملي التفكير مهارات على الدراسة أفراد درجات بين للفروق( MANCOVA) المتعدد المصاحب التباين تحليل نتائج
 األثر وحجم البعدي الختبار في

التباين مصدر  مجموع المجالت 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

ف قيمة  مستوى 
 الدللة

 حجم
 األثر

)القبلي( املااح  املتغري  
 

*0.003 4.592 10.326 1 10.326 والتأمل املالحظة  0.021 

*0.005 4.294 12.503 1 12.503 عن املغالطات الكشف  0.020 
*0.002 5.114 11.629 1 11.629 إىل استنتاجات الوصول  0.019 

*0.001 5.604 13.274 1 13.274 تفسريات إعطاء  0.022 

*0.001 6.962 14.669 1 14.669 حلول مقرتحة وض   0.016 

*0.001 6.709 13.889 1 13.889 التفكري التأملي ككل مهارات  0.129 
التدريس طريقة *0.000 10.075 22.656 1 22.656 والتأمل املالحظة   0.218 

*0.000 10.185 29.659 1 29.659 عن املغالطات الكشف  0.211 

*0.000 9.603 21.839 1 21.839 جاتإىل استنتا الوصول  0.196 

*0.000 11.210 26.551 1 26.551 تفسريات إعطاء  0.183 

 27.993 رتحةحلول مق وض 
 
 
 
 

1 27.993 13.286 0.000*  0.188 
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التباين مصدر  مجموع المجالت 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

ف قيمة  مستوى 
 الدللة

 حجم
 األثر

*0.000 12.451 25.776 1 25.776 التفكري التأملي ككل مهارات  0.566 
   2.249 159 357.551 والتأمل املالحظة اخطأ

 2.912 159 462.992 عن املغالطات الكشف
 2.274 159 361.586 اجاتإىل استنت الوصول

 2.369 159 376.597 تفسريات إعطاء

 2.107 159 335.008 حلول مقرتحة وض 
 2.070 159 329.155 ككل  التأمليالتفكري  مهارات

 ذات ( ساللة إحاا ية عند مستوى الداللةα  =0.05) 

( وجــوس فــروق سالــة إحاــا ياً عنــد مســتوى 5يبــني اجلــدول )  
ــــــة اإلحاــــــا ية ) ــــــ  مهــــــارات α  =0.05الدالل ــــــد مجي (، عن

كانــت الفــروق لاــاحل   وقــداتتبــار مهــارات التفكــري التــأملي، 
ا موعــــة التجريبيــــة. ولتحديــــد قيمــــة الفــــرق بــــني متوســــطات 

علــر سرجــات أفــراس العينــة يف ا مــوعتني البــابطة والتجريبيــة 
اتتبــــار مهــــارات التفكــــري التــــأملي، د اســــت راة املتوســــطات 

لة الناجتة عن عىل أثـر التطبيـأ القبلـي،   كانـتفا سابية املعد 
 :(6النتا ا كما يف اجلدول )

 6 جدول
 ع ل بعد البعدي التأملي التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين في العينة أفراد لدرجات المعّدلة الحسابية المتوسطات

 القبلي التطبيق أثر
 المهارات المجموعة معّدلال المتوسط المعياري الخطأ

 والتأمل املالحظة البابطة 1.185 0.68
 التجريبية 3.08 0.98
 عن املغالطات الكشف البابطة 1.305 0.92
 التجريبية 2.99 0.89
 إىل استنتاجات الوصول البابطة 0.995 0.87
 التجريبية 2.74 0.88
 تفسريات إعطاء البابطة 0.85 0.75
 التجريبية 2.835 0.80
 حلول مقرتحة وض  البابطة 0.745 0.69
 التجريبية 2.725 0.94
 التفكري التأملي ككل مهارات البابطة 5.08 1.61
 التجريبية 14.37 2.45

ا ظاهريــــة بــــني متوســــطات ( أن هنــــاك فروقًــــ6اجلــــدول ) يبــــني
ومهـارات التفكـري التـأملي ككـل يف  تأملي،هارات التفكري الم

مـــــن الواضـــــح أن قـــــيم  إذاالتتبـــــار البعـــــدم لكـــــل جمموعـــــة، 
االتتبار البعدم لدى ا موعة التجريبيـة كـان األعلـر مقارنـة 

ووفقــاً  ــم  النتيجــة د رفــض  البــابطة،مبتوســطات ا موعــة 
 ذاتروق الاــفرية األوىل  وهــما يــدل علــر وجــوس فــ ةالفرضــي

  موعــــةسرجــــات طــــالب ا توســــطاتساللــــة إحاــــا ية بــــني م
التـــأملي البعـــدم تعـــىى إىل  التفكـــريالتجريبيـــة علـــر مهـــارات 

ـــــدريس  وذلـــــ  لاـــــاحل سرجـــــات ا موعـــــة  طريقـــــة متغـــــري الت
 التجريبية.

التـــــدريس اجلمـــــايل ســـــاعد  نإرجـــــا  ذلـــــ  إىل أ وميكـــــن    
ـــاء عمليـــة ـــه، وأثن بنـــاء املعرفـــة  الطالـــ  علـــر بنـــاء املعرفـــة بمات
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حيتاة الطال  إىل ممارسة مهارات التفكري التـأملي  ليـتم بنـاء 
ة أطــول. دوبقــاء املعلومــات حمفوظــة ملــ ،صــحيحاً  بنــاءً  تــهمعرف

ذهنيـــاً فـــاعاًل، ويتطلـــ  منـــه أن  اسورً وبـــمل  يلعـــ  الطالـــ  
وتيالــه ويوظــف ت اتــه الســابقة والاــور الفعليــة   يشــغل فكــر 

ال يكـــــون  قـــــد  صـــــور جديـــــدة امل ىنـــــة لديـــــه، ح اســـــتحدا
عاةــــها مــــن قبــــل، وتتوقــــف قــــدرة الطالــــ  علــــر النجــــاح يف 

 ممارسة التفكري التأملي.
التـــــدريس  إىل أنالنتيجـــــة أيبـــــاً وميكـــــن أن تعـــــىى هـــــم      

ســـرتاتيجية التـــدريس اجلمـــايل تـــدعو الطالـــ  إىل الت أمـــل يف اب
املعرفـــــة والت عمــــــأ يف فهمهــــــا وتفســــــريها وحتليلهــــــا، واســــــتنتاة 

عاسها الظ اهرة واالستدالل علر أبعاسها املسـترتة مـن تـالل أب
منهجيــة علميــة منظمــة للوصــول إىل ا لــول املنطقيــة الواقعيــة 

 للظاهرة أو املشكلة. 
ســــرتاتيجية التــــدريس اجلمــــايل علــــر تطبيــــأ اكمــــا تعمــــل      

مبــاسا الــتعلم والتعلــيم، ممــا تــ سم إىل تلبيــة حاجــات طــالب 
، إىل اجلماعــــةثلــــة باالنتمــــاء الاــــف الســــاسا األساســــي، مم

والعمـــل اجلمـــاعي الـــمم يفســـح  ـــم ا ـــال للتفكـــري، والتعبـــري 
تباس ــا بــني الطــالب ومناقشــتها  مــن حعــن وجهــات النظــر، و 

يف بيئـة صــفية يســوسها االحــرتام املتبــاسل بــني املعلــم والطــالب 
 من جهة وبني الطالب أنفسهم من جهة أترى.

  نتيجــة سراســة كــل مــن بــو  وقــد اتفقــت هــم  النتيجــة مــ   
(pugh, 2004)  الـــــو كشـــــفت عـــــن اخنـــــرا  الطلبـــــة خبـــــ ات

حتويليــة، وســاعدهتم يف تفســري كثــري مــن املشــاهدات ا ياتيــة. 
الــــو أظهــــرت أثــــر  ,Stoddard) 2002)ومــــ  سراســــة ســــتوسارت 

 الفن يف تنمية التفكري التأملي.
ها: " ل المتعلقددة بالفراددية الةانيددة ومناقشددت ائج: النتددثانيدداا 

عندددد مسدددتوى الدللدددة  صدددائيةتوجدددد فدددروق ذات دللدددة إح
(α  =0.05 فدددددي التعددددداطف التددددداريخي لددددددى طدددددالب )

الصدددددف السدددددادس األساسدددددي تعددددد ى إلدددددى متغيدددددر طريقدددددة 
 التدريس "التدريس الجمالي والطريقة العتيادية".

مــــــن هــــــم  الفرضــــــية، د حســــــاب املتوســــــطات  للتحقــــــأ    
يـــــــة لتقـــــــديرات أفـــــــراس الدراســـــــة املعيار  رافـــــــاتا ســـــــابية واال 

التعاطف التـارخيي  قياا)البابطة والتجريبية( علر جماالت م
 :( يبني ذل 7اجلدول )و القبلي والبعدم،  لتطبيقنييف ا

 7 جدول
 والبعدي يالقبل التطبيقين في التاريخي التعاطف مقياس مجالت على الدراسة أفراد لتقديرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات

 المجموعة حسب
 البعدي الختبار القبلي الختبار التاريخي مقياس التعاطف مجالت

 تجريبية اابطة تجريبية اابطة 
 المتوسط 

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 المتوسط
 حسابيال

 النحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 0.89 3.49 0.58 2.23 0.59 2.19 0.64 2.25 كقو   تعاطفال

 0.76 3.65 0.68 2.44 0.79 2.37 0.83 2.43 نجازإك  التعاطف

 0.71 3.77 0.60 2.21 0.81 2.21 0.75 2.16 كعملية  التعاطف
 0.86 3.84 0.58 2.45 0.69 2.33 0.77 2.41 كميول واستعداد  التعاطف
 0.52 3.70 0.44 2.35 0.31 2.27 0.26 2.31 التاريخي ككل التعاطف

 املتوســــطات بــــني ظاهريــــة فــــروق وجــــوس( 7) اجلــــدول يبــــني  
 التــارخيي، التعــاطف ملقيــاا الدراســة أفــراس لتقــديرات ا ســابية

 التبــــــاين حتليــــــل اســــــت دام د الفــــــروق تلــــــ  مــــــن وللتحقــــــأ
 :ذل  يبني( 8) واجلدول ،(MANCOVA) املتعدس املااح 
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 8 جدول
 في مجموعة كل في التاريخي التعاطف مقياس مجالت على الدراسة أفراد تقديرات بين للفروق المتعدد المصاحب التباين لتحلي نتائج

 األثر وحجم البعدي التطبيق

 مصدر
 التباين

 مجموع المجالت
 المربعات

 درجة
 الحرية

المربعات متوسط ف قيمة  الدللة مستوى  األثر حجم   

 املتغري
اح املا  

 )القبلي(

كقوة  التعاطف  8.244 1 8.244 8.044 0.000*  0.018 

جنازإك  التعاطف  7.938 1 7.938 7.002 0.000*  0.017 

كعملية  التعاطف  8.441 1 8.441 6.667 0.000*  0.009 

كميول   التعاطف
 واستعداس

7.009 1 7.009 6.317 0.000*  0.011 

التارخيي   التعاطف
 ككل

7.243 1 7.243 7.213 0.000*  0.055 

 طريقة
 التدريس

كقوة  التعاطف  12.626 1 12.626 12.319 0.000*  0.164 

جنازإك  التعاطف  15.465 1 15.465 13.642 0.000*  0.158 

كعملية  التعاطف  13.548 1 13.548 10.701 0.000*  0.198 

كميول   التعاطف
 واستعداس

12.552 1 12.552 11.312 0.000*  0.183 

التارخيي   التعاطف
لكك  

14.519 1 14.519 14.458 0.000*  0.703 

كقوة  التعاطف اخطأ  162.961 159 1.025   

جنازإك  التعاطف  180.244 159 1.134 

كعملية  التعاطف  201.304 159 1.266 

كميول   التعاطف
 واستعداس

176.428 159 1.110 

التارخيي   التعاطف
 ككل

159.667 159 1.004 

 ساللة إحاا  ذات( ية عند مستوى الداللةα  =0.05) 
 

( وجـوس فـروق سالـة إحاـا ياً عنـد مسـتوى 8يبني اجلدول )   
(، عنــــــد مجيــــــ  جمــــــاالت α  =0.05الداللــــــة اإلحاــــــا ية )

كانــــــت الفــــــروق لاــــــاحل   وقــــــدمقيــــــاا التعــــــاطف التــــــارخيي، 
ا موعــــة التجريبيــــة. ولتحديــــد قيمــــة الفــــرق بــــني متوســــطات 

مــوعتني البــابطة والتجريبيــة علــر تقــديرات أفــراس العينــة يف ا 
جمــاالت مقيــاا التعــاطف التــارخيي، د اســت راة املتوســطات 

لة الناجتة عن عىل أثـر التطبيـأ القبلـي،   كانـتفا سابية املعد 
 :(9النتا ا كما يف اجلدول )

 9 جدول
 بعد البعدي التاريخي التعاطف مقياس مجالت على ابطةوالض التجريبية المجموعتين في العينة أفراد لتقديرات المعّدلة الحسابية المتوسطات

 القبلي التطبيق أثر ع ل
 المجالت المجموعة المتوسط المعّدل الخطأ المعياري
 التعاطف كقوة البابطة 2.26 0.98
  التجريبية 2.92 1.05
 جنازإالتعاطف ك البابطة 2.37 0.86
  التجريبية 3.07 1.02
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 المجالت المجموعة المتوسط المعّدل الخطأ المعياري
 طف كعمليةالتعا البابطة 2.22 0.78
  التجريبية 3.04 0.89
 التعاطف كميول واستعداس البابطة 2.35 0.76
  التجريبية 3.18 0.88
 مقياا التعاطف التارخيي ككل البابطة 2.28 0.72

  التجريبية 3.06 0.84
( أن هنــاك فروقــاً ظاهريــة بــني متوســطات 9يبــني اجلــدول )   

ا التعـــــاطف تقـــــديرات أفـــــراس الدراســـــة علـــــر جمـــــاالت مقيـــــا
مــن الواضــح  إذالتــارخيي، يف التطبيــأ البعــدم لكــل جمموعــة، 

البعـدم لـدى ا موعـة التجريبيـة كـان األعلـر  طبيأأن قيم الت
ووفقــاً  ــم  النتيجــة د  البــابطة،مقارنــة مبتوســطات ا موعــة 

رفــض الفرضــية الاــفرية الثانيــة  وهــما يــدل علــر وجــوس فــروق 
ــــــة إحاــــــا ية  ــــــنيذات سالل ت تقــــــديرات طــــــالب متوســــــطا ب

التعـــاطف التـــارخيي  مقيـــااعلـــر جمـــاالت  ريبيـــةا موعـــة التج
تعــــىى إىل متغــــري طريقــــة التــــدريس  وذلــــ  لاــــاحل تقــــديرات 

 ا موعة التجريبية.
التـــدريس اجلمـــايل يعمـــل  بـــأنوميكـــن تفســـري هـــم  النتيجـــة   

علــر إثــارة تيــال الطالــ  وتعاطفــه  ــو املوضــوعات التارخييــة 
ر األمــوم، ممــا يــ سم إىل تعلــم ذم معــىن يــرتك املتعلقــة بالعاــ

أثــراً نفســياً وســلوكياً لــدى الطلبــة. كمــا إن التــدريس بــاملنحر 
وجـــــدان  تثـــــرياجلمـــــايل يتبـــــمن أنشـــــطة أو مواقـــــف تعليميـــــة 

نعكس ذلـ  علـر يـ مـن حوتفاعل الطالـ  مـ  مـا يشـاهد  و 
تعاطفــه معهــا. وقــد ظهــر ذلــ  مــن تــالل تفاعــل الطــالب، 

طبيـأ ظته بالفعل من الباحث أثناء متابعته توهما ما د مالح
ن التـــدريس اجلمـــايل تبـــمن أالدراســـة. وقـــد يعـــىو ذلـــ  إىل 

تكليف الطلبة بعمـل بعـض الاـور والرسـومات، ومجـ  األسلـة 
التارخييـــة، وقـــراءة الروايـــات التارخييـــة، وتطبيـــأ بعـــض املواقـــف 
الدرامية وتقمص الش ايات املرتبطة مبحتوى سروا العاـر 

، كــان لــه تــأثري ســري  يف مشــاعر الطــالب وتعــاطفهم األمــوم
مـــ  األحـــدا ، ممـــا أسى إىل تنميـــة أبعـــاس التعـــاطف التـــارخيي 
لــدى طــالب الاــف الســاسا األساســي. وقــد جــاءت هــم  

( 2003النتيجـة منسـجمة مـ  سراسـة عبـد الوهـاب وبــدوم )
الــــو أةــــارت نتا جهــــا إىل فاعليــــة مــــدتل الاــــور واملــــدتل 

تنميــة التعــاطف التــارخيي. ومــ  سراســة القااــي والنشــا  يف 
( الــــــــو أظهــــــــرت فاعليــــــــة مــــــــدتل القبــــــــايا 2008حيــــــــ  )

سـة واملشكالت التارخيية يف تنمية التعاطف التارخيي. وم  سرا
ثر سورة الـتعلم يف تنميـة أ( الو أظهرت 2014صفي الدين )

 التعاطف التارخيي من تالل تدريس الدراسات االجتماعية.

 :التوصيات

  :يوصي الباحث باآل علر نتا ا الدراسة ا الية، بناءً   
ت االجتماعيـة، ملـا إبراز مجاليات املعرفة يف فرو  الدراسـا .1

جيابيـــــــة يف تنميـــــــة التفكـــــــري التـــــــأملي إلـــــــمل  مـــــــن رثـــــــار 
 .والتعاطف التارخيي لدى الطلبة

توجيــــــه اهتمــــــام ماــــــممي املنــــــاها الدراســــــية إىل أمهيــــــة  .2
 التـــأملي الـــو ميكـــن التـــدريس اجلمـــايل يف تنميـــة التفكـــري

 اإلفاسة منه يف جمال بناء املناها وختطيطها.
ضرورة سعوة معلمي التاريخ السـت دام التـدريس اجلمـايل  .3

 يف تدريس ماسة التاريخ.
ضــــــــــرورة االهتمــــــــــام باجلوانــــــــــ  اإلسراكيــــــــــة واالنفعاليــــــــــة  .4

واألتالقيــــــة يف ة اــــــية الطلبــــــة أثنــــــاء تــــــدريس مـــــــاسة 
 التاريخ.

 المراجع
فعالية برناما مقرتح يف العلوم قا م علر املدتل  (.2013هام )أبو ا د، ري

اجلمايل يف تنمية املفاهيم العلمية وعمليـات العلـم وامليـول العلميـة لـدى 
، كليـة الرتبيـة، أطروحة دكتدورا  ييدر منشدور تالميم املرحلة االبتدا يـة. 

 .جامعة األزهر، مار



 (م2016مارا  /هـ1437الرياض )مجاسى اآلترة    – 52العدس  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس   
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فدددل التربويدددة فدددي علدددم التددداري : جددددوا  وو ائ (.2006بـــدوم، عـــاطف )
ــــــاب  .عالمنددددددا المتغيددددددر بددددددين النظريددددددة والتطبيددددددق القــــــاهرة، سار الكت

  .ا ديث
ثر العاف المها يف حتايل طلبة الاـف الثـا  أ(. 2006توفيأ، بشا ر )

مجلددددة جامعددددة بغددددداد للبحددددو  التربويددددة املتوســــط يف مــــاسة التــــاريخ. 
 .156-37(،1)9والنفسية، ، 

الدراسددددددات الجتماعيددددددة (. 2014) الىيـــــاسات، مـــــاهر وقطــــــاوم، حممـــــد.
 (، عمان، سار الثقافة. 2. ) طبيعتها وطرائق تعليمها وتعلمها

ثــــــر طريقــــــة املناقشــــــة اجلماعيــــــة يف اكتســــــاب أ(. 2007الســــــوسا ، وفــــــاء )
املفــــاهيم التارخييــــة واســــتبقا ها لــــدى طالبــــات الاــــف الثــــا  املتوســــط. 

 بغداس.جامعة ، كلية الرتبية  سالة ماجستير يير منشور ،ر
ثـر اسـت دام اجلماليـات املعرفيــة أ(. 2009)الشـل ، ا ـام والشـاذيل، حممـوس 

يف تنميـــة التفكـــري اإلبـــداعي لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة كليـــة العلـــوم الرتبويـــة 
ــــــروا. ــــــة / األون مجلددددددة جامعددددددة النجددددددا  ل بحددددددا  )العلددددددو   اجلامعي

 .697-685(، 3)23اإلنسانية(، 
ت دام سورة الـتعلم يف بيئـة تعاونيـة (. فاعليـة اسـ2014صفي الـدين، أدـد )

لتنميــــة مهــــارات التفكــــري الناقــــد وبعــــض أبعــــاس التعــــاطف التــــارخيي مــــن 
تــالل تــدريس الدراســات االجتماعيــة لــدى تالميــم املرحلــة اإلعداسيــة. 

 كلية الرتبية، جامعة با سويف. ،رسالة ماجستير يير منشور 
تاــــــميم تعليمــــــي (. فاعليــــــة 2014الطــــــا ي، فاضــــــل والســــــليفا ، ســــــتار )

وتعلمي وفأ أطوذة جريالك وايلي يف اكتساب املفاهيم الىمنية يف ماسة 
مجلدة األردن  التاريخ وتنمية عاسات العقل والتعاطف التارخيي لـديهم،

 .144-122، (4الدولية التربوية المتخصصة، )
ثـــــر اســـــت دام مـــــداتل أ( 2003الوهـــــاب، علـــــي وبـــــدوم، عـــــاطف )عبـــــد 

نميــــة التعــــاطف التــــارخيي لــــدى تالميــــم املرحلــــة تدريســــية متعــــدسة يف ت
، (21مجلدددة جامعدددة عدددين ءدددمس للقدددراء  والمعرفدددة، ) اإلعداسيـــة.

104-126 
تنميدددددة  (.2011العتـــــوم، عـــــدنان واجلـــــراح، عبـــــد الناصـــــر وبشـــــارة، موفـــــأ )
(، عمــان، 3. ) مهددارات التفكيددر، نمدداذة نظريددة وتطبيقددات عمليددة

    سار املسرية.
ـــــدريس اجلمـــــايل يف مبحـــــث الدراســـــات  (.2009مراةـــــدة، كـــــوثر ) ـــــر الت أث

االجتماعيـــة لطلبـــة املرحلــــة األساســـية الوســــطر يف حتاـــيلهم الدراســــي 
واجتاهـــاهتم  ـــو الدراســـات االجتماعيـــة وعلـــر البيئـــة التعلميـــة الاـــفية. 

 ، اجلامعة األرسنية، عمان. أطروحة دكتورا  يير منشور 
رتح قــا م علــر األفــالم ( فاعليــة برنــاما تعليمــي مقــ2014هيــدان، غســان )

واملاــورات التارخييــة يف حتاــيل طــالب الاــف الثــا  املتوســط يف مــاسة 
، كلية الرتبية، جامعة رل البيت، رسالة ماجستير يير منشور التاريخ، 

 املفرق، األرسن.

، اململكــة اإلطددار العددا  للمندداهج والتقددويم(. 2014وزارة الرتبيــة والتعلــيم )
 رة املناها والكت  املدرسية.األرسنية ا امشية، إسا

ــــة مــــدتل القبــــايا واملشــــكالت يف تــــدريس 2008حيــــ ، صــــفاء ) (. فاعلي
الدراسات االجتماعية لتنمية الفهم والتعاطف التارخيي لطـالب املرحلـة 
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Eisner, E. (2005). Back to Whole. Educational 

Leadership, 63(1), 14-18. 

Girod, M., Rau, C., & Schepige, A (2003). Appreciating 

the Beauty of Science Ideas: Teaching for Aesthetic 

Understanding. Science Education,78 (4), 574-587. 

Griffith, B., & Frieden, G. (2000). Facilitating Reflective 

Thinking in Counselor Education. Counselor 

Education and Supervision, EBSCOHOST, 40(2), 
8-11. 

Hong, A. (2006). Supporting Creativity. Early Child 

Today Journal, 20(5), 13-15.           

Jensen, j. (2008). Developing Historical Empathy through 

Debate: An Action Research Study. Social Studies 

Research and Practice, 3(1), 55-67. 

Meier, D. (2009). The Use of Primary Source Historical 

Document, Historical reasoning Heuristics, and the 

Subsequent Development of Historical Empathy. Un 

published Ph.D Thesis, The Temple University 

Graduate Board, USA. 

Obenchain, K, & Morris, R. (2001). The Mole Drama of 

Social Studies: our Hero. Social Studies, 92(2), 84-

85. 

Phan, H. (2007). An Examination of Reflective Thinking 

Learning Approaches, and Self – Efficacy Beliefs at 

the University of the South Pacific, a Path Analysis 

Approach. Educational Psychology, 27(6), 789-806 

Pugh, k. (2004). Newton's Laws Beyond the Classroom 

Walls. Science Education, 88, 182-196. 

Pugh, k., & Girod, M. (2007). Science, Art, and 

Experience: Constructing a science pedagogy from 

Dewey's aesthetics.  Journal of Science Teacher 

Education, 18, 9-27. 

Stoddard, S. (2002). Reflective Thinking Within an Art 

Methods Class  for preserves  Elementary 

Teachers. Retrieved August, 9. 2014 from the world 

wide web: 

http://www.hceducation.org/edu/proceedings/shari%2

0S%20stoddard2.pdf.  

Zubrowski, B. (2002). A curriculum Framework Based 

on Archetypal Phenomena and Technologies. Science 

Education, 86, 481-501. 

 

 

http://www.hceducation.org/edu/proceedings/


 ....التارخيي لدى طالب زيد بن سليمان العدوان: أثر التدريس اجلمايل يف تنمية مهارات التفكري التأملي والتعاطف

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Impact of Aesthetic Teaching in the Development of Reflective Thinking and Historical Empathy 

Skills of Basic Sixth Graders in Jordan 

 
Zaid Suleiman Al-Edwan 

Associate Professor; Dept. Educational Sciences, Al-Balqa Applied University 

 

 

Submitted 03-11-2015 and Accepted on 30-01-2016 
 

 

Abstract: This study aimed to explore the effect of the aesthetic teaching in the development of the reflective thinking skills 

and the historical empathy of basic sixth graders in Jordan. To achieve the objectives of the study, a test of the reflective 

thinking and a scale of the historical empathy were prepared and applied to the study sample that consisted of (162) students 

who were divided into two groups; the experimental one (79) students and the control one (83) students. The unit of 

Umayyad Period in the history course was taught by the strategy of aesthetic teaching for the experimental group, while the 

control group was taught the usual way. The results of the study showed the existence of  statistically significant differences 

at the level (α=0.05) due to the aesthetic strategy of teaching of all reflective thinking skills in comparison with the usual way 

of teaching; in favor of the experimental group. The results also showed the existence of statistically significant differences at 

the level (α=0.05) due to the aesthetic strategy of teaching of all dimensions of historical empathy in comparison with the 

usual way of teaching; in favor of the experimental group. The researcher recommends that History curricula designers' 

interest should be directed towards the importance of the aesthetic teaching in the improvement of the reflective thinking 

skills which can be exploited in the field of curricula designing and building.  

 

Keywords: Aesthetic Teaching, Reflective Thinking Skills, Historical Empathy, Basic Sixth G 
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 الدقة اإلحصائية لتقدير بارامترات النماذج الرياضية لالستجابة للمفردة 

 
 شحته عبد المولى عبد الحافظ محمد

 أستاذ مساعد مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك سعود
 

 هـ1437/ 5/ 28 وقبل-هـ 18/4/1437 قدم للنشر
 

هدفت الدراسة إىل حبث مدى الدقة اإلحصائية لتقدير بارامرتات النماذج الرياضية لالستجابة للمفـرد   مـخ لـالل لليـل ومقارلـة النمـاذج المستخلص: 
مفـرد  ، و مت  70احملاكا  للبيالات لتوليـد اسسـتجابات الثنائيـة لعـدد الرياضية والتالف عينات التحليل، ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام  أسلوب 

ت اخلاصـة ببيالـات وقد أجريت التحليال  Wingenاستجابة وذلك باستخدام برلامج احلاسب اآليل    500 توليد عينتني مخ اسستجابات بلغ كل منها
وبيــام مــدى الدقــة نــذج النمــاذج يف ضــور تقــدير البــارامرتات املتعلقــة بالقــدر   ،للمقارلــةشــرات اإلحصــائية الال مــة للحصــول علــ  امل   كــل عينــة علــ  حــد 

مج احلاسـب اآليل واخلطأ املعياري يف التقدير وبارامرت التخمني ودوال معلومات اسلتبار وذلك وفقاً  لكل منوذج مـخ النمـاذج الثال ـة ق وقـد اسـتخدم برلـا
BILOG  عمَّا يأيتتساؤست الدراسة وقد أسفرت لتائج  لليل البيالات لتحليل البيالات واإلجابة عخ : 

وهــذا يشــ  إىل دقــة تقــدير بــارامرت  البــارامرت،س ختتلــت تقــديرات بــارامرت التخمــني بــالتالف عينــة التحليــل عنــد اســتخدام النمــوذج الرياضــي  ال ــي  -1
 التخمني مع التالف عينيت التحليل وفقاً  نذا النموذج الثال ي.

وعـة توجد فروق دالة إحصائياً  يف متوسط تقديرات القدر  عند التحليـل باسـتخدام النمـاذج الرياضـية أحـادي و نـائي و ال ـي البـارامرت لـنف   مس  -2
 املفردات، ومخ مث لقق دقة تقدير القدر  مع التالف النموذج الرياضي.

الرياضـيني أحـادي و ال ـي البـارامرت  اري لتقـدير القـدر  بـني النمـوذجنييـيف متوسـط اخلطـأ املع 0.01يوجد فرق دال إحصائي عند مستوى أقل مخ  -3
 أحادي البارامرت.  النموذج الرياضيلصاحل 

يف متوســط اخلطــأ املعيــاري لتقــدير القــدر  بــني النمــوذجني الرياضــيني  نــائي و ال ــي البــارامرت  0.01يوجــد فــرق دال إحصــائي عنــد مســتوى أقــل مــخ  -4
 نائي البارامرت. لصاحل النموذج الرياضي  

 س توجد فروق دالة إحصائياً بني النموذجني الرياضيني أحادي و نائي البارامرت يف متوسط اخلطأ املعياري لتقدير القدر .  -5

معلومــات (ق وكــذلك كلــك أقصــ  دالــة өيقــدم النمــوذج الرياضــي  ال ــي البــارامرت لطاــاً معياريــاً أقــل ملتوســط ادلطــار املعياريــة لتقــديرات القــدر    -6
 لاللتبار عخ لظ يه النموذج الرياضي أحادي أو  نائي البارامرت.

 
القـدر ،  احملاكـا ، بـارامرتبـارامرت التخمـني، اخلطـأ املعيـاري لتقـدير القـدر ،  النماذج،: النماذج الرياضية لالستجابة للمفرد ، بارامرتات الكلمات المفتاحية

 دالة معلومات اسلتبار.
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  مقدمة:

 مــخ (Item Response Theory ) مفرد اسستجابة لل يةلظر  تُعد
التطورات احلديثة يف  ال القياس النفسي والرتبوي بسبب  أهم

مـا قدمته مـخ طرق سيكومرتية ذات فعالية كب   يف بنار 
عل   درجات ادفراداملقايي  النفسية والرتبوية، وطريقـة تفس  

 Mislevy& Bock  بنظرية القياس التقليديةهذج املقايي  مقارلة 

( 1990)  . 
كبديل لنظرية    اسستجابة للمفرد وقد جارت لظرية     

يف  ، اليت يفرتض فيها تاليف جوالب القصورالقياس التقليدية
، وعل  وجه اخلصوص ما أشار إليه هاملتوم النظرية التقليدية

إىل التالف اخلصائص  Hambleton & Linden (1982 ) ولندم 
السيكومرتية ملفردات اسلتبار بالتالف عينات املفحوصني 

م لصائص مفردات ني يف لليل املفرداتق إذ إدماملستخ
ق فحوصنياسلتبار تعتمد عل  مستوى قدرات ه سر امل

فصعوبة املفردات تكوم عالية يف حالة التيار عينة مرتفعة يف 
لتيار عينة القدر   املقيسةق كما تكوم متدلية يف حالة ا

، وفيما يتعلق مبعامالت التمييز منخفضة يف لف  القدر 
م أعل  يف حالة وجود تبايخ كب  يف أدار املفحوصني فتكو 

 عل  مفردات اسلتبار.
 Itemوقـــــد ســــــاعد  هـــــور لظريـــــة اسســـــتجابة للمفـــــرد       

Respose Theory (IRT)   وهي مـا يطلـق عليهـا بالنظريـة احلديثـة
يف القيـــاس علـــ  تطـــوير أســـاليب القيـــاس النفســـي والرتبـــوي يف 

باإلضـافة إىل أاـا قـدمت أساسـاً  بصور  تطبيقيـة قمجيع جوالبه 
لظريــاً جديــداً للقيـــاس النفســي والتـــربوي مــخ لــالل  تقــو  دقــة 

 .Al-Owidha ( 2007)وكفار  القياس 
إىل لظريــة اسلتبــارات   Gregory (2004)ويشــ  جررــوري      

التقليدية عل  أاا تفسر درجة الفرد عل  اسلتبار علـ  أسـاس 
مل مها: عوامل تـ دي إىل موعتني مخ العواأاا تنتـج مخ تأ    

، وهي عوامل مرغوبة ومتثل مخ لـالل قـدرات مستــقر  استساق
 دي ، والثاليـة عوامـل تـلفرد يتم قياسـها بواسـطة اسلتبـارلدى ا

، وتتضمخ  موعة مخ العوامـل إىل عدم استساق أو اسلتالف
وتســم  غــ  املرغوبــة والــيت تــ  ر يف درجــة الفــرد علــ  اسلتبــار 

 بعوامل اخلطأ. 
( أم لظريـــة اسســـتجابة 2012عطـــا والشـــريفني   ويـــرى بـــي    

للمفـــرد  س تعتـــد بـــالتو يع اسعتـــدايل للبيالـــات كمـــا هـــو احلـــال 
بالنســــبة لنظريــــة القيــــاس التقليديــــة، وهــــذا ينســــجم مــــع بعــــ  
املواقـــت اسلتباريـــة الـــيت اتـــاج التعامـــل معهـــا مـــع عينـــات غـــ  

 مرتفعة.ت متدلية أو مخ ذوي قدرات عشوائية ذوي قدرا
لنظرية  املهم( إىل الدور 2012وأشار الربصام      

اسستجابة للمفرد  مخ لالل مناذجها الرياضية يف قياس بع  
لتاجات التعلم املرتبطة بالقياس التكيفي، والذي أداته 
اسلتبارات التكيفية اليت توائم بني قدر  املفحوص وصعوبة 

يتعرض إليهاق ادمر الذي ي دي إىل التصار  املفردات اليت
 اجلهد والتكلفة والتزال عدد املفردات املستخدمة يف القياس.

أم لظرية   Yang & kao (2014)ويرى كل مخ يالج وكاو     
ت مة لتقييم صدق أدوامهاسستجابة للمفرد  تكوم وسيلة 

، وقد أوسها الباحثوم اسهتمام بسبب كواا القياس
  مثل ت عل  لطاق واسع لتطوير اسلتبارات املوحداستخدم

ق وقد استخدمت عل  لطاق واسع التبارات الكفار  الدراسية
 يف  ال التعليم وتطوير قياس مستوى لصيل الطالب.

وادفراد مخ القضايا املهمة  فرداتامل بارامرتاتدقة تقدير  د  تعو 
عل  كث   تعتمد هذج الدقة إذ، مفرد يف لظرية اسستجابة لل

فقد  قدراستهاباهتم البحث السيكومرتي  اليتمخ العوامل 
تباينت وجهة لظر الباحثني حول العوامل امل  ر  عل  دقة 
 االتقديرات، فمنهم مخ يرى حلجم العينة وطول اسلتبار أ رً 

يتضح أم العينات املختلفة قد تولد  إذعل  دقة التقدير، 
تقديرات خمتلفة، ورمبا يكوم بسبب التهاك افرتاضات 

التهاك حول النظر  اتوكذلك تباينت وجه ،النموذج
 ر ذلك عل  أاليت تستند عليها النظرية و و  للنموذج اسفرتاضات
ولكخ هناك مواقت كث   قد تتطلب تقييم أفراد  قالتقديرات

يف اسلتبارات التكيفية  القدر ، لصوصاً خمتلفني يف مستوى 
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واملقننة اليت قد تستخدم دكثر مخ مستوى مخ مستويات 
مما يستدعي  فرداتوالذي ي  ر عل  لصائص املق القدر 
وبيام مدى دقة تقديرات هذج البارامرتات للنماذج  يف  دراسة

سياق متغ ات اخلطأ املعياري لتقدير القدر  وبارامرت التخمني 
اسستجابة مناذج يف تقييم مدى دقة وكفار   ل املعلوماتودوا
دقة تأ  ها يف و بارامرتات القدر  واملفرد  يف تقدير  لمفرد ل

 .القياس

 الخلفية النظرية:

علـــــ  افــــرتاض وجــــود متصــــل  مفــــرد تقـــــوم لظريـــــة اسســــتجابة لل
للســمة، حبيــث ككـــخ تقــدير احتمــال اإلجابــة الصــحيحة للفــرد 

علـــ  هـــذا   (θ)بالنســـبة للقـــدر  إذا علـــم موقعـــهمـــا مفـــرد  عـــخ 
وقدرتــه ككــخ  فــرد املتصــل، وأم العالقــة بـــني أدار الفــرد علــ  امل

 Item) فــرد امل اصــيةنحــ  لمبأم لــدد مــخ لــالل مــا يســم  

Characteristic Curve) الــذي كثــل دالــة رياضــية توضــح العالقــة
ار بــــني احتمــــال دــــام الفــــرد علــــ  مفــــرد  مــــخ مفــــردات اسلتبــــ

ال يكــوم مــكمــا تفــرتض أم مقــدار اسحتوالقــدر  املــراد قياســها  
ملوقــع الفــرد   (Monotonically Increasing)دالــة متزايــد  مطــرد  

علـــ  متصــل الســمة، ممـــا يعــي أم احتمــال اإلجابــة الصـــحيحة 
   Hambleton (1994) .يزداد بزياد  قدر  الفرد 

لصــــائص  ويفــــرتض يف لظريــــة اسســــتجابة للمفــــرد  عــــدم تــــأ ر
، وعـــدم تـــأ ر لصـــائص دات خبصـــائص عينـــة املفحوصـــنياملفـــر 
ج يـنعك  ، وهذا بـدور املفحوصني خبصائص عينة املفردات عينة

 .  عل  معامل  بات اسلتبار
ــــني هــــاملتوم و ســــوامينيثام       & Hambleton ولقــــد ب

Swaminathan (1985)  موعـــــة مـــــخ املزايـــــا الرئيســـــية لنظريـــــة 
ح لاصـــية  بـــات تقـــديرات بـــارامرتات اسســـتجابة للمفـــرد  توضـــ

 :القدر  واملفرد  منها
مفـردات اسلتبـار الـيت تقـي  افرتاض وجود عدد كب  مـخ  - أ

ة ، فـــتم تقـــدير قـــدر  الفـــرد يكـــوم مســـتقاًل عـــخ عينـــالســـمة
 م تقـديرات القــدر  لافــرادأي إ عليــه،املفـردات الــيت تطبـق 

تكـــــوم متحـــــرر  مـــــخ لصـــــائص املفـــــردات املســـــتخدمة يف 
 . (Item- Free)تقدير القدر  

افرتاض وجود عدد كب  مخ ادفراد يكوم تقدير بارامرتات  - ب
املفــــردات مســــتقاًل عــــخ عينــــة ادفــــراد الــــيت اســــتخدمت يف 

 .(Sample- Free)تقدير هذج البارامرتات 

املشـار  أمهيـة هـاتني النقطتـني Lord (1980) وقد أوضح لـورد     
مـــــخ أهـــــم لصـــــائص ومميـــــزات  وعـــــدَّمهاق (،  بإليهمـــــا يف  أ(

 لظرية اسسـتجابة للمفـرد  ق وقـد أشـار هـاملتوم وسـوا مينيثـام 

Hambleton & Swaminathan ( 1991 )  إىل أم لقيـق استسـاق
اندف ادساسي لنظرية  د  يف تقدير بارامرتات املفرد  والقدر  يع

تجابة للمفــرد  ، ويصــبح باإلمكــام مــع لقــق ذلــك القيــام اسســ
، فحـــص تطبيقـــات مثـــل: معادلـــة درجـــات اسلتبـــاراتبــبع  ال

التحيـــــــز ، بنـــــــوك ادســـــــالة، اسلتبـــــــارات  التواؤميـــــــة احملوســـــــبة 
.Computerized Adaptive Testing CAT)) 

ويعتمــــد اســــتخدام منــــاذج لظريــــة اسســــتجابة للمفــــرد  علــــ      
، ومطابقــة طلبــات مثــل أحاديــة البعــد لاللتبــارت موعــة مــخ امل

للنمـــــــــوذج املســـــــــتخدم، وحجـــــــــم العينـــــــــة مفـــــــــردات اسلتبـــــــــار 
، ومـــدى ســـهولة ومهـــار  اســـتخدام بـــرامج احلاســـب املســـتخدمة

اآليل اخلاصــــــة نــــــذج النمــــــاذج الرياضــــــية اللوغاريتميــــــة وتفســــــ  
خمرجاهتا، باإلضافة إىل ادسـلوب املناسـب املسـتخدم يف تقـدير 

 بارامرتات املفرد  والقدر . 
وحــمي ككــخ اســتخدام لظريــة اسســتجابة للمفــرد  ومناذجهــا     

املختلفـــة سبـــد مـــخ التحقـــق مـــخ افرتاضـــات الرياضـــية وتطبيقاهتـــا 
النمــاذج الرياضــية لنظريــة اسســتجابة للمفــرد  والــيت بنيــت علــ  

 يف البيالـات لكـي تـ دي إىل لتـائج أساسها والـيت ينبغـي لققهـا
 ككخ الو وق نا. 

 علــ   موعــة (IRT)وتقــوم منــاذج لظريــة اسستجـــابة املفــرد      
املتعلقــة باسلتبــارات الــيت يــتم مــخ اسفرتاضــات تــرتبط بالبيالــات 
اسســتجابة املناســب للتحليــل  بنــاًر عليهــا لديــد والتيــار منــوذج

 ( Hambleton & Swaminathan , 1985: 16-25): وهي
 Unidimensionalityالبعد  أحادية-1
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  واحــد  فقــط تفــرتض منــاذج اسســتجابة للمفــرد  وجــود قــدر     
لــات اسلتبــار أحاديــة اتكــوم بي مــخ مث، و اددار علــ  اسلتبــار

م مفــــردات اسلتبــــار تقــــي  قــــدر  واحــــد  فقــــطق البعــــد ، أي إ
وككــخ التحقــق مــخ أحاديــة البعــد باســتخدام أســلوب التحليــل 

 العاملي .
 Local Independenceاملركزي  اسستقالل-2
تفرتض مناذج اسستجابة للمفرد  أم استجابات الفـرد علـ      

 إحصـــائياً،مســـتقلة اســـتقالًس فقـــرات اسلتبـــار رـــب أم تكـــوم 
علـــ  اســـتجابته أي س تـــ  ر اســـتجابة الفـــرد إلحـــدى الفقـــرات 

م احتمـــــــال اســـــــتجابة الفـــــــرد بصـــــــور  للفقـــــــرات ادلـــــــرى أي إ
صــحيحة علــ  مفــرد  مــخ مفــردات اسلتبــار يعتمــد علــ  قــدر  

 .رامرتات املفرد  وس شير غ  ذلكالفرد وبا
 Fitness of Itemاملطابقــــة ملنحــــ  لاصــــية املفــــرد   -3

characteristics Curve  
ويعــي هــذا اسفــرتاض امــتالك مجيــع الفقــرات مطابقــة جيــد      

ضــــية معينــــة لاصــــة مب شــــرات إحصــــائية مناســــبة ومنحنيــــات ريا
مـــخ منـــاذج اسســـتجابة للمفـــرد  فمـــثاًل  بكـــل منـــوذج علـــ  حـــد 

امـــتالك مجيـــع فقـــرات اسلتبـــار قـــو  متييـــز متســـاوية مـــخ لـــالل 
يــــــع منحنيــــــات فقــــــرات اسلتبــــــار بالنســــــبة للنمــــــوذج تــــــوا ي مج

 Rash)أحـــادي البـــارامرت  منـــوذج را (  ياللوغـــاريتمي الرياضـــ

Model ) One Parameter Logistic Model   وكثـــل منحـــ
لاصــية الفقـــر  أو املفـــرد   بدالــة رياضـــية غـــ  لطيــة تـــربط بـــني 
احتمــــال دــــام الفــــرد يف إجابــــة مفــــرد  مــــخ مفــــردات اسلتبــــار 

ـــــار ويرمـــــز نـــــذا وا لقـــــدر  املقيســـــة مـــــخ لـــــالل مفـــــردات اسلتب
 . Pi(ө)اسحتمال بالرمز 

ويعي هذا اسفرتاض أم  Speedednessمخ السرعة  التحرر-4
م أي إ السرعة،ب أس يتأ ر بعامل اددار عل  اسلتبار ر

عدم إجابة الفرد بشكل صحيح عخ مفردات اسلتبار يرجع 
  عامل السرعة يف اإلجابة إىل ضعت قدرته ولي  إىل تأ 

 Hambleton, Swaminathan,& Rogersاملفردات عل  هذج 

1991)). 

وعل  ذلك فيكوم مخ ادمهية مبكام التيار النموذج الرياضي 
الذي يطابق البيالات بدرجة  و  IRT Modelsلالستجابة للمفرد  

اسستجابة للمفرد  واليت تشتمل عل   سياق لظريةيف  كافية
ادحادي البارامرت  منوذج را ( والنموذج الثنائي النموذج 

 بالنماذج ذاتالبارامرت والنموذج الثال ي البارامرت واليت تسم  
 يأيت:صنفة  نائياً ، وبيام ذلك فيما البيالات امل

 البارامرت:أحادي  النموذج-أ
 One-Parameter Logistic Model  را (ويســم  بنمــوذج     

ويعتمـــد النمـــوذج أحـــادي البـــارامرت علـــ  تـــدريج املفـــردات وفقـــاً 
 Equal Itemيشــرتت تســاوي متييــز املفــرد   إذ فقــط،لصــعوبتها 

Discrimination كــذلك أس يوجــد يف بيالــات اسلتبــار   ويشــرتت
فرصـــــة للتخمـــــني أي يكـــــوم اخلـــــط التقـــــار  ادســـــفل مســـــاوياً 

 :عرب عنه رياضياً بالصور  اآلتيةللصفر وي
 Pi (ө)  =  exp Da (ө-b i ) / 1+ exp Da (ө-b i ) 

: احتمــال إجابـة املفحـوص الـذي التـ  عشـوائياً Pi ( ө ) إم إذ
 إجابة صحيحة  (i)( عل  املفرد  өمخ مستوى القدر   

bi       معلم الصعوبة أو بارامرت الصعوبة : 
a      وهـو  ابـت  املفردات كل  : املستوى املشرتك مخ التمييز ل

 جلميع املفردات . يف هذا النموذج ومتساو  
 ө        معلم أو بارامرت القدر : 

D      متثل عامل التدرج :scaling factor 1.7 وهو يساوي  
e =exp     2.273 و أساس اللوغاريتم الطبيعي ويساوي: ه       
  two – parameter logistic modelالبارامرت  نائي  النموذج-ب
ويف هـــــذا النمـــــوذج يشـــــرتت أم تكـــــوم مفـــــردات اسلتبـــــار     

س يوجـد نـا  ـال  ولكخ أيضاً،متفاوتة يف الصعوبة ويف التمييز 
ـــع أي إ للتخمـــني، ـــه منعـــدم جلمي ـــارامرت التخمـــني يفـــرتض أل م ب

 عـخ هـذا = صـفر ويعـرب cاملفردات يف اسلتبار مبع  أم يكوم 
 يأيت:النموذج رياضياً مبا 

     Pi (ө)  =  exp Dai (ө-b i ) / 1+ exp Dai (ө-b i ) 
وبـــاقي الرمـــو  قـــد عرفـــت  التمييـــز،معلـــم أو بـــارامرت    ai إم:إذ 
 ا يف حالة النموذج أحادي البارمرت.سابقً 
 



 ...املوىل حممد: الدقة اإلحصائية لتقدير بارامرتات النماذج الرياضية لالستجابة  عبد شحته

 

145 

  three – parameter logistic model البارامرت: ال ي  النموذج-جـ
ويف هــذا النمــوذج يفــرتض أم بيالــات اسلتبــار تتفــاوت يف     

صـــــعوبتها ويف قوهتـــــا التمييزيـــــة وكـــــذلك يف احتماليـــــة التخمـــــني 
 إلجاباهتا.

 اآلتية:ويعرب عخ النموذج اللوغاريتمي  ال ي البارامرت باملعادلة 
     Pi (ө)  = ci+ (1- ci ) exp Dai (ө-b i ) / 1+ exp Dai (ө-b i ) 

يف وباقي الرمـو  قـد عرفـت  التخمني،معلم أو بارامرت  Ci إذ إم
 البارامرت.النموذج  نائي  حالة
تمي وتعرب املعادلة ادل   واخلاصة بالنموذج اللوغاري    

حتمالية اسستجابة الصحيحة يف الرياضي  ال ي البارامرت عخ ا
للبارامرتات املميز    c , b , aترمز  إذالنموذج  ال ي البارامرت 

القو  التمييزية للمفرد   a: فيمثل البارامرت يأيتللمفرد  كما 
discriminating power  أماb   فهي صعوبة املفردitem 

difficulty  والبارامرتc  كثل اخلط التقار  ادسفلlower 

asymptote  للمنح  املميز للمفرد  وهو بارامرت التخمني
guessing parameterr  أو كما أطلق عليه لورد(lord , 1980 : 

 pseudo-chance level parameterمستوى شبه الصدفة  ( 12-13
وهذا البارامرت يكشت احتمالية الفرد ذي القدر  املنخفضة أم 
رتا  املفرد  بصور  صحيحة ، وعندما س راب عل  املفرد  

 = صفر . cبصور  صحيحة بالتخمني تكوم 
هدفت إىل الكشـت  ( دراسة1991عجلوين  وقد أجرى ال    

عخ دقة تقدير قدر  الفرد مخ لالل منوذج را  باملقارلة بنظرية 
القيــاس التقليديــة، والــيت اســتخدمت بيالــات خريبيــة مــخ لــالل 

( فقـــــر  علـــــ  136تبـــــار ذكـــــار مجعـــــي مكـــــوم مـــــخ  تطبيـــــق ال
، إذ مت حســـــــاب إحصــــــائيات املفــــــرد  ( طالــــــب وطالبــــــة421 

لتقليدية، وحسب منـوذج را ، وأشـارت لتـائج حسب الطريقة ا
الدراســــة إىل أم قــــيم اخلطــــأ املعيــــاري يف القيــــاس لصــــور  منــــوذج 

، مما كولة باستخدام النظرية التقليديةرا  أقل منه يف الصور  امل
يعي أم اسلتبار الـذي التـ ت مفرداتـه وفـق منـوذج را  أكثـر 

تـــ ت فقراتـــه دقـــة يف تقـــدير قـــدر  الفـــرد مـــخ اسلتبـــار الـــذي ال
 وفق النظرية التقليدية.

التقــديرات  إىل تقيــيم Stone (1992) ســتوم هـدفت دراســةو     
رجحيــــــة العظمــــــ  انامشــــــية ام طريقــــــة ادالناخــــــة عــــــخ اســــــتخد

(Maximum Likelihood Estimaation)   لــت شــروت حجــم
مفلطـــح للقـــدر  تو يـــع و  اعتـــدايلالعينـــة وطـــول اسلتبـــار وتو يـــع 

شـفت لتـائج لبـارامرت، وكنائي ا  غاريتميالنموذج اللو باستخدام 
الصـــــعوبة بقيـــــت مســـــتقر  عـــــرب  بـــــارامرتالدراســـــة أم تقـــــديرات 

التمييــز عنــدما   بــارامرتتو يعــات القــدر  ولكــخ تغــ ت تقــديرات 
وبقيــت مســتقر  عنــد  اعتــدايلكــام التو يــع املســبق للقــدر  غــ  

 .للقدر  عتدايلالتو يع اس
تقـو   إىل Liou et al. (1999) وأشـارت دراسـة ليـو ويلـريخ     

الدقـــة اإلحصـــائية لتقـــدير القـــدر  مـــخ لـــالل لظريـــة اسســـتجابة 
احملاكـــا  مـــخ لـــالل توليـــد ، باســـتخدام أســـلوب (IRT)  للمفـــرد
باسـتخدام النمـوذج  ال ـي  للبيالـاتوقد أجري توليـد  ،البيالات

، 20ضــية تتكــوم مــخ  التبــارات افرتا ةالبــارامرت عــخ طريــق  ال ــ
مرت املفـــرد  يف امفـــرد  مت تصـــميمها لتقـــرتب مـــخ بـــار  (60، 40

كامتحـــام القبـــول باجلامعـــة، وقـــد مت   (Board)البـــورد التبـــار
بعد توليد  (θ) لتقدير القدر   استخدام طريقة اسحتمال ادقص 

البيالــات مــخ الربلــامج اخلــاص بالقــدر  مــخ لــالل احملاكــا  لعــدد 
وذلــك ملســتويات القــدر  املتنوعــة واملختــار ،  ،اســتجابة( 500 

ودم املفــردات املتولــد  تقــدم أقــل معلومــات عنــد النهايــة ادقــل 
ادلطــار املعياريــة  فقــد توصــلت الدراســة إىل أملقيــاس القــدر ، 

 .تتجه لتكوم كب   عند مستويات القدر  املنخفضة
إىل تقصـــي  Christina (2003) وهـــدفت دراســـة كرســـتينا     

اجلهـــود الـــيت بـــذلت للتحقـــق فيمـــا إذا كالـــت لظريـــة اسســـتجابة 
للمفــــــرد  ككــــــخ تطبيقهــــــا علــــــ  التبــــــار اسســــــتعداد املدرســــــي 
الســـويدي مـــخ لـــالل حبـــث مـــدى فعاليـــة التحـــول مـــخ النظريـــة 
ــــة تطــــوير  ــــة اسســــتجابة للمفــــرد  يف عملي الكالســــيكية إىل لظري

ولغـــــرض  جات،، ومعادلـــــة الـــــدر ، وتصـــــميم اسلتبـــــاراملفـــــردات
، فقد مت تطبيق التبـار اسسـتعداد التحقق مخ فرضيات الدراسة

( 2461( فقـــر  علـــ   122املدرســـي الســـويدي امل لـــت مـــخ  
ـــــــــ1112( طــــــــــالبة و  1349مفحـــــــــوص مـــــــــنهم   ، إذ ا( طالًب
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للصــت الدراســة إىل أم استفــاق بــني لتــائج لليــل الفقــرات يف 
، وتبــني لفقــر  جيــداً ة ولظريــة اسســتجابة لإطــار النظريــة التقليديــ

بة للمفــــرد  أم معــــاف املفــــرد  املعــــاير  يف إطــــار لظريــــة اسســــتجا
، وأكـــدت الدراســـة أم إحصـــارات ليســـت  ابتـــة بشـــكل كامـــل

املفـــــــرد  املستخلصـــــــة مـــــــخ لليـــــــل الفقـــــــرات يف إطـــــــار لظريـــــــة 
اسســـتجابة للمفـــرد  ف تتفـــوق علـــ  إحصـــائيات املفـــرد  املعـــاير  

، ولصوصــــاً مــــا يتعلــــق باسســــتقرار يف إطــــار النظريــــة التقليديــــة 
 والثبات يف القياس.

هـدفت  Downing (2003) ويف دراسة مقارلة أعدها دوالينغ     
، للمفــرد  ولظريــة القيــاس التقليديــةإىل مقارلــة لظريــة اسســتجابة 

وتوضــــــــيح أمهيــــــــة اســــــــتخدام لظريــــــــة اسســــــــتجابة للمفــــــــرد  يف 
ــــالتعليم الطــــيال دراســــة إىل أم ، توصــــلت التطبيقــــات املتعلقــــة ب

ـــة اسســـتجابة للمفـــرد  تقـــدم حلـــوًس  ـــيت تقـــدمها لظري اددوات ال
 .تقييمات اددار فيما يتعلق بتحييد ألطار املصححني عند

بــتجرار  Rup & Zumbo  )2006روب و امبــو   وقــد قــام    
ت منــــــاذج لظريــــــة دراســــــة لليليــــــة مقارلــــــة بــــــني تقــــــدير بــــــارامرتا

ـــــاسســـــتجابة للمفـــــرد  ـــــني أم  ب ـــــارامرتات ، إذ ب ات  التقـــــدير للب
ذج يتحقــق يف احلــاست الــيت يكــوم فيهــا مطابقــة مناســبة مــع منــو 

، كمــا أشــار إىل اً ذلــك أمــراً مثاليــ عــدَّ ، و لظريــة اسســتجابة للفقــر 
د   بــات التقــديرات يتطلــب إجــرار معــاير  متعــدأم التحقــق مــخ 

، كمـــــا بــــني أم معامـــــل ارتبـــــات ملعــــاف املفـــــردات ومعلــــم القـــــدر 
لــي   وصــفهلــي  كافيــاً للتحقــق مــخ  بــات التقــديرات بب ســوم 

 Restrictive Linear)حساســــاً للعالقـــــات اخلطيـــــة املقيـــــد  

Relationships) . 
الالتغـــ   حبـــثىل إ( بدراســـة هـــدفت 2008  نـــةعبابوقـــام     

املعـــــــــاير  باســـــــــتخدام لظريـــــــــة  فـــــــــرد يف تقـــــــــدير إحصـــــــــائيات امل
تحقيـــق انـــدف مـــخ والنظريـــة التقليديـــة، ول مفـــرد اسســـتجابة لل

 مفـرد  71الدراسة مت اسـتخدام التبـار قـدر  عقليـة مكـوم مـخ 
وطالبــــة مـــــخ  طالــــب1000بيقــــه علــــ  عينــــة م لفــــة مــــخ مت تط

ــــة والتعلــــيم ساســــي يف ت الســــابع ادالصــــ طــــالب ــــة الرتبي مديري
لتـــــائج الدراســـــة لقـــــق افـــــرتاض  وكشـــــفت ،ربـــــد ادوىلإملنطقـــــة 

ــــــارامرتالالتغــــــ  لتقــــــديرات  ــــــارامرتالصــــــعوبة و  ب التمييــــــز عنــــــد  ب
اســــتخدام عينــــات معــــاير  ذات قــــدر  متقاربــــة، وتقــــع يف مــــدى 

 عينـــة ذوي القـــدر  العليـــا، العينـــة العشـــوائية( يف  فـــرد صـــعوبة امل
، يف حني أم افـرتاض الالتغـ  لتقـديرات البارامرتالنموذج  ال ي 

معلــــــم الصــــــعوبة والتمييــــــز ف يتحقــــــق عنــــــد اســــــتخدام النظريــــــة 
بــــارامرت ف يتحقــــق افــــرتاض الالتغــــ  لتقــــديرات  ، كمــــاتقليديــــةال

، بـــارامرتاملعـــاير  باســـتخدام النمـــوذج  ال ـــي المفـــرد  التخمـــني لل
وأم الالتغـــ  كثـــل افرتاضـــا لظريـــاً يصـــعب لقيقـــه عمليـــاً بصـــور  

 .تامة
أم لظريــة اسســتجابة للمفــرد    Nord (2014)وأوضــح لــورد     

مـــــدى  ئية لتقيـــــيميـــــة و موعـــــة أدوات إحصـــــاتـــــوفر قاعـــــد  لظر 
مالئمــة املفــردات للتحقــق مــخ صــدق البيالــات و يــاد  الثقــة يف 
لتـــــائج الدراســـــة مـــــخ لـــــالل دقـــــة تقـــــديرات بـــــارامرتات القـــــدر  
واملفـــرد ق باإلضـــافة إىل تكـــويخ لطـــاق كبـــ  مـــخ املفـــردات الـــيت 

الــيت تتســق  يف التحقــق مــخ صــدق البيالــاتمــة مهمتثــل لطــو  
والذي امتد ليشمل  ،املستخدمرتاضات النموذج الرياضي مع اف

مــــــــخ الغــــــــذائي والدراســــــــات دراســــــــات الصــــــــحة النفســــــــية واد
م يف مهـمناذجهـا الرياضـية نـا دور وأم هذج النظريـة و  ،السكالية

 يف اجملاست الرتبوية والنفسية.التطبيقات املتعدد  
 ,Pemsteinويـــرى كـــل مـــخ بيمســـتني وتزيلجـــوف ووالـــج      

Tzelgov,& Wang (2015)  لظريـة اسسـتجابة للمفـرد  تـ دي  أم
يف التقيـيم مـخ لـالل التصـنيفات التدرريـة للقـدرات  بار ًادوراً  

عند تقييم أفراد مـخ والتقييمات املتعدد  للدراسات عرب الثقافية 
كــــام مــــخ الصــــعب إجــــرار معــــاير  لتــــدريج   إذق بلــــدام متعــــدد 

ــــــل اســــــتخدام  ــــــة قب ــــــدرجات بدقــــــة كافي ــــــة ال التقــــــديرات ومعادل
 ات هذج النظرية يف القياس.تطبيق
إىل اســـتخدام لظريـــة  Gordon (2015) وقـــد أشـــار جـــوردم    

اسســتجابة للمفــرد  لتقيــيم دقــة تقــدير القيــاس لاشــخاص ذوي 
املستويات املختلفة مخ القدر  مخ لـالل اسـتخدام بيالـات مـخ 
املسح الطـويل لدراسـات العلـوم ادسـريةق وتوصـلت الدراسـة إىل 

مســتوى دقــة القيــاس  الرياضــية نــذج النظريــة لرفــعأمهيــة النمــاذج 
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خدام هـذج ات البـاحثني ودوافعهـم لتطـوير اسـتمخ لالل إمكالـ
مــة الــيت تعمــل علــ  لســني الدقــة و يــاد  النظريــة وتطبيقاهتــا امله

  بات وصدق أدوات القياس.

الــــدور  ســــات الســــابقة أوضــــحتويتبــــني ممــــا ســــبق أم الدرا    
ير لاللتبـــارات الرتبويـــة التقـــو  والتطـــو  نـــذج النمـــاذج يف الـــرئي 
بــني منــاذج اسســتجابة للمفــرد  يف  اق وأم هنــاك التالفًــوالنفســية

دقـــة التقـــديرات بـــالرغم مـــخ كـــوم هـــذج النمـــاذج تقـــدم مســـتوى 
أعل  مـخ الدقـة يف القيـاس باملقارلـة بنظريـة القيـاس التقليديـة وف 

عيـاري للتقـدير تركز الدراسات عل  بارامرت التخمني أو اخلطـأ امل
الفرق بني هذج النماذج للكشت عخ بـارامرت الدقـة  اعتمادعند 

رت ق لظــــــراً خلطــــــور  بــــــارامأو دالــــــة املعلومــــــات يف تقــــــدير القــــــدر 
ادسالة املوضوعية وتأ  ج املباشـر علـ   عخجابة التخمني يف اإل

ـــاري يف ولـــذا جـــارت هـــذج الدراســـة لرتكـــز  ، التقـــديراخلطـــأ املعي
رتات عنـــــد التحليـــــل واملقارلـــــة بـــــني النمـــــاذج علـــــ  هـــــذج البـــــارام

الرياضــــية لالســــتجابة للمفــــرد  مــــخ أجــــل تقيــــيم مســــتوى دقــــة 
 .التقديرات لبارامرتات هذج النماذج

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

بـــــالرجوا إىل الدراســـــات الســـــابقة الـــــيت اســـــتخدمت لظريـــــة     
اسســـــتجابة املفـــــرد  يف بنـــــار وتطـــــوير اسلتبـــــارات والـــــيت هتــــــتم 
بـــــالتحقق مـــــخ مـــــدى فعاليـــــة النمـــــاذج الرياضـــــية املرتبطـــــة نـــــذج 
النظرية يف تدريج مفردات اسلتبارات للوصـول إىل درجـة عاليـة 
مخ الثبات س تتأ ر عنـد اسـتخدامها بعينـة الطـالب املسـتخدمة 

املســــتخدمة يف تقــــدير  يف تــــدريج املفــــردات أو بعينــــة املفــــردات
 ( إىل أم  بــات2008نــة، ق فقــد أشــارت دراســة  عبابدرجــاهتم
املعــاير  باســتخدام النمــوذج مفــرد  التخمــني للبــارامرت تقــديرات 
وأم الالتغــــ  كثــــل افرتاضــــاً لظريــــاً ، بــــارامرت ف يتحقــــق ال ــــي ال

 يصعب لقيقه عملياً بصور  تامة.
ـــــيت اهتمـــــت بنمـــــاذج اسســـــتجابة مـــــع  و      كثـــــر  الدراســـــات ال

م ق فـــتيف دقـــة تقـــدير البـــارامرتات للمفـــرد  لبيـــام العوامـــل املـــ  ر 
غالبيتهــا اهــتم بدراســة حجــم العينــة وطــول اسلتبــار علــ  دقــة 

التقـــدير أو مقارلـــة دقـــة التقـــدير بـــني النظريـــة التقليديـــة والنظريـــة 
احلديثــــة يف القيــــاس والــــبع  اهــــتم بدراســــة تــــأ   شــــكل تو يــــع 

ج ولذا جارت هـذ قبارامرتات القدر   واملفرد  القدر  عل  تقدير
لظريـــة اسســـتجابة منـــاذج كمحاولـــة لتقيـــيم دقـــة وكفـــار  الدراســـة  

 املتعلقـة بتحقيـق دقـة القيـاس مثـل البـارامرتاتيف تقـدير  لمفرد ل
اخلطــــــأ املعيــــــاري للتقــــــدير وبــــــارامرت القــــــدر  وبــــــارامرت التخمــــــني 
وبــارامرت دالــة املعلومــات مــخ لــالل املقارلــة بــني النمــاذج الثال ــة 

ومـــا  لاللتبـــارات املوضـــوعية املناســـبته ةذات التصـــنيفات الثنائيـــ
 يتعلق نا مخ مشكلة التخمني عل  بع  أسـالتها ولاصـة مـخ

الطــالب ذوي القــدر  املتدليــةق والــذي يصــعب أحيالــاً   جالــب
م م احلقيقيــة بســبب هــذا العامــل املهــالوقــوف علــ  قيــاس قــدرهت

ادســــــالة املوضــــــوعية  يف اإلجابــــــة عــــــخمــــــني بــــــارامرت التخ وهــــــو
سالة ذات البـديلني والـذي تبلـغ لسـبة التخمـني فيهـا ولاصة اد
 .% 50أحيالا ً 

ق يشـ  اددب النظـري املتعلـق باخلصـائص ومخ جهة ألـرى    
اإلحصــــــائية لبــــــارامرتات التقــــــدير يف إطــــــار لظريــــــة اسســــــتجابة 

ير تبعــــــاً للنمــــــوذج للمفــــــرد  إىل تبــــــايخ يف مســــــتوى دقــــــة التقــــــد
املفــردات للنمــوذج،  ، ومطابقــة تبــار، ولصــائص اسلاملســتخدم
يف لتــائج الــدسئل التجريبيــة حــول فعاليــة  اً م هنــاك تناقضــكمــا إ

 قلظريــة اسســتجابة للمفــرد  يف لليــل وتــدريج مفــردات اسلتبــار
أم تبــني  Rup & Zumbo  )2006روب و امبــو   ففــي دراســة

التقــدير للبــارامرتات يتحقــق يف احلــاست الــيت يكــوم فيهــا   بــات
 عـــدَّ ، و  مفـــرد منـــوذج لظريـــة اسســـتجابة للمطابقـــة مناســـبة مـــع 

 بات التقديرات ، كما أشار إىل أم التحقق مخ اً ذلك أمراً مثالي
، يتطلـــب إجـــرار معـــاير  متعـــدد  ملعـــاف املفـــردات ومعلـــم القـــدر 

 الـيت أوضـحت أمChristina ( 2003دراسة كريسـتينا  وكذلك 
فــرد  ليســت بة للممعــاف املفــرد  املعــاير  يف إطــار لظريــة اسســتجا

وأكـــدت الدراســـة أم إحصـــارات املفــــرد   ق ابتـــة بشـــكل كامـــل
يف إطــار لظريــة اسســتجابة للمفــرد  ف  التحليــلاملستخلصــة مــخ 

عــــــاير  يف إطــــــار النظريــــــة تتفــــــوق علــــــ  إحصــــــائيات املفــــــرد  امل
     ق ما يتعلق باسستقرار والثبات يف القياسفي، ولصوصاً التقليدية
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 Gordonجــوردم  ودراســة Nord (2014)أمــا يف دراســة لــورد  

أشــارت إىل دقــة تقــدير بــارامرتات القــدر  واملفــرد  مــخ   (2015)
لــالل منــاذج لظريــة اسســـتجابة للمفــرد  بدرجــة عاليــة تفيـــد يف 

 لسني وتطوير مستوى القياس.
كثر  الدراسات اليت اهتمت بدراسة اجلوالـب املـ  ر  يف مع  و     

للقـدرات  للمفـردات أم التقـديراتدقة التقـديرات سـوار أكالـت 
فـــــتم ادمـــــر ف اســـــم بصـــــور  قاطعـــــة لبيـــــام مـــــدى دقـــــة هـــــذج 
التقـــديرات وســـالمتها سختـــاذ القـــرارات بشـــأم الطـــالب بالنســـبة 
لاللتبـــــــــارات الرتبويـــــــــة أو التبـــــــــار القـــــــــدرات أو اسلتبـــــــــارات 

 التحصيلية امل هلة لاللتحاق باجلامعة.
الكشــت ه التحديــد لــذا ســتحاول هــذج الدراســة علــ  وجــو     

عــــخ مــــدى فعاليــــة  أي منــــوذج مــــخ منــــاذج اسســــتجابة للمفــــرد  
يسهم بدرجة أكرب يف دقة تقدير إحصائيات القدر  مـخ لـالل 

 ،ذج ادحاديـــــة والثنائيـــــة والثال يـــــةالتحليـــــل واملقارلـــــة بـــــني النمـــــا
مقارلة بارامرت التخمـني عنـد الـتالف عينـة التحليـل يف  وكذلك

سياق النمـوذج  ال ـي البـارامرت والـذي  تلـت هـذا البـارامرت مـخ 
مفرد  دلرى وفقاً  نذا النموذج خبالف النمـوذجني ادحـادي 

 التخمـــني يف البيالـــات والثنـــائي اللـــذيخ يفرتضـــام تثبيـــت بـــارامرت
ي للتقـدير ودوال أ املعيـار صول عليهـا، وكـذلك اخلطـاليت يتم احل

التســاؤست  ارق إذ هتــتم الدراســة باإلجابــة عــخمعلومــات اسلتبــ
 :اآلتية
ختتلت تقـديرات بـارامرت التخمـني بـالتالف  إىل أي مدى -1

عينـــــة التحليـــــل عنـــــد اســـــتخدام النمـــــوذج اللوغـــــاريتمي  ال ـــــي 
   البارامرت؟

ختتلـــت تقـــديرات بـــارامرت القـــدر  بالتــــالف  إىل أي مـــدى -2
 رد  املســـــــتخدم يف لليـــــــل البيــــــــالاتاسستجــــــــابة للمفـــــــ منــــــــوذج

  ادحادي، الثنائي، الثال ي(؟ 
يف  تقــديرات بـــارامرت اخلطــأ املعيـــاري ختتلـــت إىل أي مــدى -3

التقـــــدير بالتــــــالف منــــــوذج اسســـــتجابة للمفـــــرد  املســـــتخدم يف 
  (؟الثال ي ،الثنائي ، ادحادي لليل البيـالات

معلومــات اسلتبـــار بـــالتالف إىل أي مــدى ختتلـــت دالـــة  -4
ذج املســـــتخدم يف لليـــــل البيالـــــات  ادحـــــادي، الثنـــــائي، النمـــــو 

 الثال ي(؟

 :أهداف الدراسة

 :هتدف الدراسة احلالية إىل    
ـــــي  -1 التبـــــار مـــــدى فاعليـــــة منـــــوذج اسســـــتجابة املفـــــرد   ال 

ادسـالة  يف اإلجابة عـخ البارامرت يف تقدير بارامرت التخمني
الـــتالف العينـــة املســـتخدمة يف لليـــل املوضـــوعية يف ضـــور 

 البيالات.  
الكشــت عــخ طبيعــة الفــروق بــني كــل منــوذج بالنســبة لدالــة  -2

معلومــــات اسلتبـــــار واملفـــــرد  والتحقـــــق مـــــخ دقـــــة وكفـــــار  
م شــــــرات القيــــــاس الــــــذي يــــــتم تصــــــميمه يف ضــــــور هــــــذج 

 النماذج الرياضية لالستجابة للمفرد .

ياضــية الثال ــة الكشــت عــخ طبيعــة الفــروق بــني النمــاذج الر  -3
يف مدى دقة وكفار  القياس يف ضور تقدير القـدر  واخلطـأ 

علــ  أدوات تقــو  مــخ أجــل احلصــول املعيــاري يف التقــدير 
 لوعية. 

وكفـــار  جـــود  التعـــرف علـــ  أهـــم املتغـــ ات الـــيت تـــ  ر يف  -4
لنظريــة  رياضــية بــني  ال ــة منــاذج مــخ لــالل املوا لــة القيــاس

تســــاعد يف اختــــاذ قــــرارات موضــــوعية  اسســــتجابة للمفــــرد 
 .خبصوص عملية القياس صائبة

 :أهمية الدراسة

 : تبدو أمهية هذج الدراسة مخ لالل    
قــــــة يف تقــــــديرات تقصــــــي مــــــدى الدتســــــاعد الدراســــــة يف  -1

ــــــارامرتات القــــــدر   يف ضــــــور منــــــاذج اسســــــتجابة  واملفــــــرد ب
التحقـــق مـــخ كفـــار  القيـــاس الـــذي يـــتم مـــخ أجـــل  للمفـــرد 
 .يف ضور مناذج اسستجابة للمفرد تصميمه 
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اسســـتفاد  مـــخ لتـــائج هـــذج الدراســـة يف الـــتحكم يف ككـــخ  -2
س يف اجملاست الرتبوية املتغ ات اليت تعوق دقة عملية القيا

 .والنفسية

تلقــــي الدراســــة احلاليــــة الضــــور علــــ  كيفيــــة تفســــ  لتــــائج  -3
ت القــــدر  ودوال معلومــــات اسلتبــــارات يف ضــــور بــــارامرتا

نـــــدف التوصـــــل إىل التبـــــار س تتـــــأ ر لتائجـــــه  ،اسلتبـــــار
ت أو عينـــــــة ادفـــــــراد بالعينـــــــة الـــــــيت اتويهـــــــا مـــــــخ املفـــــــردا

 .املستجيبني له

تلقـــي الضـــور علـــ  طـــرق القيـــاس احلديثـــة يف بنـــار وتقنـــني  -4
ر منــــاذج اسلتبــــارات النفســــية والرتبويــــة وتطويرهــــا يف إطــــا

 .لظرية اسستجابة للمفرد 

 :مصطلحات الدراسة

  Ability parameter: القدرةبارامتر 
هـو مستــوى القــدر  لــدى ادفـراد الــذيخ يستجيبــوم ملفـردات    

  Hambleton et al .( 1993)اسلتبار 
  Difficulty parameter الصعوبة:بارامتر 

هـــو موقـــع املفـــرد  علـــ  تـــدريج الصـــعوبة ملفـــردات اسلتبـــار    
(Wright & Stone (1979)  

  Discrimination parameter التمييز:بارامتر 
هـــو ارـــدار درجـــة املفـــرد  علـــ  القـــدر  ويقـــاس بظـــل الزاويـــة     

اليت كيـل نـا املمـاس عنـد منتصـت املنحـ  املميـز للمفـرد  علـ  
  Hambleton ( 1985)القدر  حمور 
  Gussing parameter التخمين:بارامتر 
يكشت هذا البارامرت عخ مدى احتمالية الفـرد ذي القـدر       

 بيــر أم رتــا  املفــرد  بصــور  صــحيحة عنــدماعلــ  املنخفضــة 
 بيــوعنــدما س راسلتبــارات املوضــوعيةق ســ ال مــخ لــوا  عــخ
 إذ إم= صــفر  cاملفــرد  بصــور  صــحيحة بــالتخمني تكــوم  عــخ
(c)  وكثـــل اخلـــط التقـــار  ادســـفل  التخمـــني،هـــي قيمـــة بـــارامرت

(Lower Asymptote)  وقـد أطلـق عليـه  للمفـرد ،للمنحـ  املميـز
 Pseudo – Chanceمســتوى شــبه الصــدفة  Lord (1980)لــورد 

level parameter   

  Item Response Theory (IRT): نظرية االستجابة للمفردة
هــي أســاس لظــري جديــد للقيــاس النفســي والرتبــوي ملعاجلــة     

ونـــــذج النظريـــــة  موعـــــة مـــــخ  اسلتبـــــارات،املفـــــردات وتصـــــميم 
كمـا تشـرتت   اسـتخدامها.الفروض سبد مخ لقيقها حمي ككخ 

مطابقــــــة بيالــــــات اسلتبــــــار دحــــــد النمــــــاذج اخلاصــــــة بنظريــــــة 
د علـــ  وس تعتمـــد يف تقـــدير درجـــة ادفـــرا للمفـــرد .اسســـتجابة 

عــدد اإلجابــات الصـــحيحة كمــا هــو احلـــال يف لظريــة اسلتبـــار 
إمنـــا تعتمـــد علـــ  منـــط إجابـــة الفـــرد بنـــار علـــ  دالـــة  التقليديـــة،

رياضـــــــية مســـــــتند  علـــــــ  لظريــــــــة اسحتمـــــــاست تســـــــم  دالــــــــة 
 للمفرد .اسستجابة 

 Dichotomous Item الثنائيااة:نماااذج االسااتجابة للمفااردة 

Response Models  
، وهـــي ةمنـــاذج اسســـتجابة للمفـــرد  الرئيســـ هـــي أحـــد منطـــي    

، ولـــدد أســـاس رياضـــي احتمـــايل منـــاذج أو دوال رياضـــية علـــ 
املالحـــل علـــ  اسلتبـــار  النمـــاذج العالقـــة بـــني أدار الفـــرد هـــذج

والقــدر   أو الســمة الكامنــة الــيت تكمــخ للــت هــذا اددار وفقــاً 
ة أو القــدر  دســ  لظريــة اسحتمــاست مــخ أجــل تقــدير الســم

مـــــخ لـــــالل مفـــــردات اسلتبـــــار بواســـــطة تـــــدريج نـــــذج الســـــمة 
وإعطـــار قـــيم لافـــراد علـــ  هـــذا التـــدريجق وهنـــاك  ال ـــة منـــاذج 
شــائعة اسســتخدام يف البيالــات املصــححة  نائيــاً منهــا النمــوذج 
أحـــــادي البـــــارامرت والنمـــــوذج  نـــــائي البـــــارامرت والنمـــــوذج  ال ـــــي 

ردات نائية أم اسستجابة علـ  املفـالبارامرت، وتفرتض النماذج الث
 . إما أم تكوم صحيحة أو لاطاة
 Standard Error ofالقااادرة الخطااال المعيااااري لتقااادير 

Estimation  . أحد م شرات دقـة القيـاس املشـروطة علـ  القـدر
وكثـــل هـــذا امل شـــر اسرـــراف املعيـــاري لتقـــديرات القـــدر  حـــول 

القـدر  احلقيقـي. لط اسردار عند مستوى  ابـت مـخ مسـتوى 
واســب اخلطــأ املعيــاري عــخ طريــق اجلــذر الرتبيعــي ملقلــوب دالــة 

 املعلومات.
 Item/Test Informationمعلومااات المفردةالاالبتباااردالااة 

Function  يقصــد نــا مقــدار مــا تعطيــه املفــرد  أو اسلتبــار مــخ
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معلومـات عنـد املسـتويات املختلفــة ملتصـل القـدر ، وتـوفر لظريــة 
للمفــــرد  حســــاب دالــــة املعلومــــات ســــوار لاللتبــــار   اسســــتجابة

ككـــل أو لكـــل مفـــرد  علـــ  حـــد ، ودالـــة املعلومـــات يف لظريـــة 
اسســـتجابة للمفـــرد  مشـــروطة علـــ  القـــدر ، ويـــتم حســـانا عـــخ 
 طريـــق مقلـــوب تبـــايخ اخلطـــأ املعيـــاري لتقـــدير القـــدر  لـــور الـــديخ

 2002). 

 :حدود الدراسة

 :يأيتثلت حدود الدراسة احلالية فيما مت
اقتصــــرت الدراســــة احلاليــــة علــــ  لوعيــــة واحــــد  فقــــط مــــخ  -1

 Binary Responseالبيالـات ذات لظـام اسسـتجابة الثنائيـة 
 (.1، صفر 

اســـــتخدمت الدراســـــة احلاليـــــة منـــــاذج اسســـــتجابة للمفـــــرد   -2
ادحاديـــة والثنائيــــة والثال يــــة البـــارامرت وفقــــاً لنظــــام أحاديــــة 

 البعد. البعد واليت ختتلت عخ النماذج متعدد 
ركزت الدراسة عل  حبث بارامرتات القدر  واخلطأ املعياري  -3

ارامرت التخمني وفقاً يف التقدير ودالة معلومات اسلتبار وب
 الرياضية الثال ة املعنية بالدراسة. للنماذج 

اهتمــــت الدراســــة بــــالتحليالت الســــيكومرتية التاليــــة مــــخ   -4
   البيالات:لالل لليل 

 القدر . بارامرت-أ
 التقدير.اخلطأ املعياري يف  رامرتبا-ب

 اسلتبار.معلومات  دوال-ج
 التخمني.بارامرت -د

باســـتخدام الدراســـة بيالـــات مت توليـــدها  اســـتخدمت هـــذج -5
 .Wingenاحلاسب اآليل  برلامج

تيـــة لتحليـــل اســـتخدمت الدراســـة بـــرامج احلاســـب اآليل اآل -6
 تساؤسهتا:  البيالات واإلجابة عخ

ــــامج-أ ــــيالت Bilog احلاســــب اآليل  برل ــــك إلجــــرار التحل وذل
ــــــــة  ــــــــة اخلاصــــــــة بنظري اخلاصــــــــة بالنمــــــــاذج الرياضــــــــية اللوغاريتمي

جابة للمفرد  ادحادية البارامرت، الثنـائي البـارامرت، الثال ـي اسست
 .(البارامرت
  Excelبرلامج احلاسب اآليل -ب

   SPSSبرلامج احلاسب اآليل -جـ

 منهجية الدراسة:

 :عينة التحليل
 استجابة مت توليد بيالاهتا 1000مخ تحليل العينة تكولت     

   simulationباستخدام احلاسب اآليل مخ لالل طريقة احملاكا  
إذ  ق WINGEN Han (2007)وباستخدام برلامج احلاسب اآليل 

 70استجابة، مخ لالل  500كل منهما   ،مت توليد  موعتني
مفرد  عل  تشتمل كل و مفرد   نائية التدريج  لكل استجابة، 

يستخدم هذا (، و 1مستويني فقط لالستجابة ومها صفر و 
 يعرب عنها بالرقمالربلامج يف توليد استجابات  نائية التقسيم 

( لالستجابة اخلاطاة، 0  والرقم ( لالستجابة الصحيحة،1 
كي   يولدها الربلامج عشوائياً  ستجاباتوذلك لعينات مخ اس

ت والتو يعات يث الصفالاكي عينات اجملتمع ادصلي مخ ح
وهذا الربلامج يتم مخ لالله إلتاج  قواخلصائص اإلحصائية

العديد مخ عينات اسستجابات ذات ادحجام املختلفة اليت 
، ا ر  نا مخ اجملتمع ادصلي لفسهنا لصائص العينات املن

اا لقق لاصية إر يف البيالات صفة العمومية، أي حبيث تتواف
البيالات اليت يتم توليدها مخ   موعةيف  التو يع اسعتدايل

ككخ مخ لالل هذا الربلامج توليد ، و لالل هذا الربلامج
استجابات سلتبارات أحادية البعد سوار كالت  نائية التدريج 
 قأم متعدد  التدريج، باإلضافة إىل التبارات متعدد  ادبعاد
توليد وخدر اإلشار  كذلك إىل أم الربلامج ي هل املستخدم ل

استجابات دكثر مخ  موعة مخ املفحوصني بألواا خمتلفة مخ 
قدر  وهي: ال يستخدم  ال ة تو يعات لتوليد  إذالتو يعات، 
  ق التو يع املنتظم(Normal Distribution)  عتدايلالتو يع اس

(Uniform (Distributionق وأل اً تو يع بيتا (Beta Distribution) 

كالت أالذي مخ لالله ككخ توليد تو يعات ملتوية سوار  
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 هذج وقد متت عملية توليد قملتوية التواًر موجبًا أم سالباً 
لقق لصائص  مفرد  70 لعدد مخ املفردات بلغالبيالات 

التو يع اسعتدايل وفقاً  للنموذج الرياضي  ال ي البارامرت 
ىل البارامرتيخ إلضافة إبا إلمكالية تقدير بارامرت التخمني

العدد مخ ، ومت التيار هذا ا الصعوبة والتمييزاآللريخ ومه
  Drasgow( 1982) وجما أشار إليه دراس إىل رجوابال املفردات

مناسب للوصول إىل دقة يف التقديرات وفق  عددبأم هذا ال
العدد باإلضافة إىل مناسبة هذا  قمناذج اسستجابة للمفرد 

تعد يف املدارس واجلامعات واسلتبارات لتبارات اليت اس لطول
 املوضوعية املقننة.

 :  إجراءات الدراسة

قـــام الباحـــث بتدلـــال البيالـــات الـــيت مت توليـــدها مـــخ لـــالل  -
ـــــامج  ـــــSPSSبرل ـــــة البعـــــد ، مث ق ـــــرتاض أحادي ـــــالتحقق مـــــخ اف ام ب

Unidimensionality  ملفـــردات التحليـــل، وهـــو يعـــي أم املفـــردات
ابة للمفــــرد  تقــــي  قــــدر  ية لالســــتجاخلاضــــعة للنمــــاذج الرياضــــ

، وقــد مت اســتخدام التحليــل العــاملي اسستكشــايف واحــد  فقــط

يهـــدف هـــذا النـــوا مـــخ التحليـــل إىل  إذ، هـــذا انـــدف لتحقيـــق
عـــــة العوامـــــل الـــــيت تكمـــــخ للـــــت استكشـــــاف العامـــــل أو  مو 

ـــــة البعـــــد ، وتفســـــر أدار الفـــــرداددار ق ويـــــتم التأكـــــد مـــــخ أحادي
 Eigen ملفــــردات التحليــــل مــــخ لــــالل فحــــص القــــيم املميــــز  

Values  فعنــدما يكــوم الفــرق بــني القيمــة املميــز  ادوىل والثاليــة ،
، ويتضـح مـخ لـالل تحقـق عندئـذ  افـرتاض أحاديـة البعـدكب اً ي

 .تو يـع القــيم املميـز  علــ  ادبعـادل  Scree Plotالتمثيـل البيـاين 

Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991) 
علــــ   فــــرداتويتضــــح ذلــــك بشــــكل جلــــي يف تشــــبعات امل    

يســـتدل علــــ  أحاديــــة البعـــد حبجــــم تشــــبعات  إذالعامـــل العــــام 
املفــردات علــ  العامــل العــام وأس يقـــل هــذا التشــبع لكـــل مفـــرد  

ق وباسـتخدام  Wise, et al .( 1992)( 0.10بالعامـل العـام عـخ  
توصــل الباحــث إىل  SPSSالتحليــل العــاملي مــخ لــالل برلــامج 

مجيــــع املفــــردات تشــــبعت علــــ  عامــــل عــــام واحــــد بنســــب  أم
مفــردات  ( ممــا يشــ  إىل أم0.75( إىل  0.10تراوحــت مــخ  

  اآليتواجلدول  التحليل تشتمل عل  عامل عام
 .ات مفردات التحليل بالعامل العام( يبني مجيع تشبع1رقم  

 1جدول
 قيم تشبعات مفردات التحليل على العامل العام

 

 قيم التشبعات المفردات قيم التشبعات المفردات

1 0.20 36 0.71 

2 0.33 37 0.63 

3 0.30 38 0.62 

4 0.12 39 0.70 

5 0.29 40 0.51 

6 0.37 41 0.46 

7 0.48 42 0.39 

8 0.20 43 0.27 

9 0.37 44 0.61 

10 0.27 45 0.74 

11 0.38 46 0.75 

12 0.10 47 0.57 

13 0.31 48 0.42 
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14 0.41 49 0.47 

15 0.13 50 0.55 

16 0.63 51 0.69 

17 0.66 52 0.46 

18 0.72 53 0.32 

19 0.71 54 0.20 

20 0.63 55 0.33 

21 0.62 56 0.30 

22 0.70 57 0.12 

23 0.51 58 0.29 

24 0.46 59 0.37 

25 0.39 60 0.48 

26 0.27 61 0.20 

27 0.61 62 0.37 

28 0.74 63 0.27 

29 0.75 64 0.38 

30 0.57 65 0.10 

31 0.42 66 0.31 

32 0.47 67 0.41 

33 0.55 68 0.13 

34 0.69 69 0.63 

35 0.46 70 0.66 

ملصـــــفوفة التحليـــــل  eigen valuesوبفحـــــص القيــــــم املميـــــز  -
أ هــــــــرت لتـــــــــائج  tetrachoricالعــــــــاملي لالرتباطــــــــات الرباعيــــــــة 

يف حـني ( 18.996اسلتبــار أم القيمــة املميـز  ادوىل كــالت  
ممــــا يشــــ  إىل الفــــرق  (3.901كالــــت القيمــــة املميــــز  الثاليــــة  

الكبــــــ  بــــــني القيمــــــة املميــــــز  ادوىل والثاليــــــة ومــــــخ مث ي كــــــد أم 
   فقط. ااملفردات تقي  بالفعل عاماًل واحدً 

 Scree Plotكما مت استخدام التمثيل البيـاين للقـيم املميـز    -    
إذ الفــــرد العامــــل ادول  املنــــا ر ،للعوامــــل مــــع اجلــــذور الكامنــــة 

وهــذا يوضــح أحاديــة البعــد بشــكل  فــع،مرتبقيمــة جــذر كــامخ 
( القــيم 1  رقــم اآليت الشــكل ويوضــح ،(Lord , 1980)جيــد 

 .املميز  لاللتبار وتو يعها عل  العوامل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مفرد   (70  القيم املميز  ملفردات التحليل وعددها :1شكل 
 عل  ادبعاد وتو يعها
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لتحقق مخ افرتاض بتحليل البيالات بعد ا م الباحثقا -
 :اخلطوات اآلتيةتباا باأحادية البعد 

إىل برلـــامج احلاســـب  SPSSمت لقـــل البيالـــات مـــخ برلـــامج  -1
تتناسـب مـع  حـمي EXCELبواسطة برلامج  BILOGاآليل 

لتحليلهــــــا BILOG طبيعــــــة إدلــــــال البيالــــــات لربلــــــامج 
إحصـــــائياً واحلصـــــول علـــــ  تقـــــدير البـــــارامرتات املطلـــــوب 

تســـــاؤست الدراســـــة وذلـــــك عنـــــد  لليلهـــــا ل جابـــــة عـــــخ
 استخدام النماذج الرياضية الثال ة.

و لتحليــــل البيالــــات واإلجابــــة عــــخ تســــاؤست الدراســــة ،  -2
 Bilogفقد مت إدلال البيالـات إىل برلـامج احلاسـب اآليل 

ول علــــــ  تقــــــديرات لبــــــارامرت لتحليلهــــــا إحصــــــائياً واحلصــــــ
عيــاري ، وكــذلك بـارامرت القــدر   وبـارامرت اخلطــأ املالتخمـني

ـــــد  ـــــار عن ـــــة معلومـــــات اسلتب لتقـــــدير القـــــدر  ومـــــخ مث دال
رد  الثال ـة استخدام كل منوذج مـخ منـاذج اسسـتجابة للمفـ

ــــام الفــــروق يف  تقــــدير املتضــــمنة يف الدراســــة ق ومــــخ مث بي
وال بــــارامرتات القــــدر  واخلطــــأ املعيــــاري لتقــــدير القــــدر  ود

مــــخ لــــالل لليــــل  املعلومــــات  لكــــل منــــوذج علــــ  حــــد 
ت اجملموعتني مخ البيالات اليت مت توليـدها باسـتخدام بيالا

 (500برلـــــامج احلاســـــب اآليل والـــــيت بلـــــغ كـــــل منهمـــــا  
واملســــتخدم   Wingenاســــتجابة وفقــــاً  لربلــــامج احملاكــــا  

 بالدراسة لتوليد البيالات. 

لتحليـــــــل مت إرـــــــاد امل شـــــــرات اإلحصـــــــائية الناخـــــــة مـــــــخ ا -3
 (ت  دام التباراستخ ، وقد متباستخدام كلتا اجملموعتني

T-test لبيـــــــام دسلـــــــة الفـــــــروق يف تقـــــــديرات البـــــــارامرتات 
ــــل  منـــوذج لكـــل بـــالتالف العينـــات املســـتخدمة يف التحلي

إىل مقارلــة بــارامرت التخمــني يف النمــوذج الثال ــي  باإلضــافة
 T-testالبــارامرت عنــد الــتالف عينــة التحليــل باســتخدام 

وكــذلك لليــل التبــايخ ادحــادي يف حالــة املقارلــة  ، ً أيضــا
 بني النماذج الثال ة. 

 :النتائج

 :التساؤل األول مناقشتها وتفسيرهانتائج 
ختتلـــــت تقـــــديرات  إىل أي مـــــدىيـــــنص التســـــاؤل ادول علـــــ   

ــــــد اســــــتخدام  بــــــارامرت التخمــــــني بــــــالتالف عينــــــة التحليــــــل عن
 . النموذج الرياضي  ال ي البارامرت

ول جابة عخ هذا التسـاؤل فقـد اسـتخدم الباحـث الربلـامج     
يل لتحليـــل بيالـــات  باســـتخدام احلاســـب اآل Bilog اإلحصــائي 

للحصــول علــ  تقــديرات بــارامرت التخمــني  كــل عينــة علــ  حــد 
عند استخدام النموذج اللوغـاريتمي  ال ـي البـارامرت لـنف  عـدد 

إدلــال بيالــات مفــرد ، مث  70مفــردات التحليــل البــالغ عــددها 
إىل  بـــارامرت التخمـــني لكـــل عينـــة علـــ  حـــد التحليـــل اخلاصـــة ب

( يبــــني 2رقــــم   ، واجلــــدول اآليت SPSSبرلــــامج احلاســــب اآليل 
  لدسلة الفرق بني متوسطي تقدير بـارامرت التخمـني التبار  ت

(  باســـــــتخدام 500ور عينـــــــيت التحليـــــــل  كـــــــل منهمـــــــا يف ضـــــــ
 رت .النموذج اللوغاريتمي  ال ي البارام

 2جدول
 " لداللة الفرق بين متوسطي تقدير بارامتر التخمين لعينتي التحليل باستخدام النموذج اللوغاريتمي ثالثي البارامتر.ابتبار "ت

 مستوى الداللة د.ح قيمة ت ع م ن البارامتر عينة التحليل اإلحصاءات
 0.09 138 1.719 0.038 0.171 70 التخمني العينة ادوىل

 0.047 0.183 70 العينة الثالية
 

( ألــــــه س ختتلــــــت 2ويتضــــــح مــــــخ اجلــــــدول الســــــابق رقــــــم      
تقــــــديرات بــــــارامرت التخمــــــني بــــــالتالف عينــــــة التحليــــــل عنــــــد 

كالــــت  فقـــد، وذج اللوغـــاريتمي  ال ــــي البـــارامرتاســـتخدام النمـــ
متوسط تقديرات بارامرت التخمني غـ  دالـة إحصـائياً  الفروق يف
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للمفــــــردات أو الفقــــــرات الــــــيت مت لليلهــــــا باســــــتخدام النمــــــوذج 
، وهذا يش  إىل دقة تقـدير غاريتمي الرياضي  ال ي البارامرتاللو 

ق الف عينـــيت التحليـــل يف هـــذج احلالـــةبـــارامرت التخمـــني مـــع الـــت
بـــني مســـتويات  ويفســـر الباحـــث ذلـــك بـــأم هنـــاك تشـــاناً قويـــاً 

القــدر  اخلاصــة بــالعينتني اللتــني مت توليــد بيالاهتــا وفقــاً للربلــامج، 
ـــــب س إذ إ لـــــه عنـــــد الـــــتالف مســـــتويات القـــــدر  فتلـــــه يف الغال

، ولديــــــداً عنــــــد دقــــــة تقــــــدير البــــــارامرت بصــــــور  جيــــــد  تتحقــــــق
ذوي القدر  العاليـة ومقارلـة لليـل لاستخدام عينة اسستجابات 

ذوي القــــدر  املتدليــــة فــــتم دقــــة لــــســــتجابات املفــــردات بعينــــة اس
بصـور  ضـعيفة أو س تتحقـق  تقدير بـارامرت التخمـني قـد تتحقـق

، أمــا يف هــذج احلالــة  مــخ حيــث عــدم وجــود فــروق دالــة مطلقــاً 
ـــائج اجلـــدول الســـابق رقـــم   ( فـــتم 2إحصـــائياً  كمـــا أشـــارت لت

ذلك يرجع إىل أم معامالت اسرتبـات يف هـذج احلالـة بـني أ واج 
لتقديرات املختلفـة تكـوم دالـة إحصـائياً ق وختتلـت لتيجـة هـذج ا

مـخ أم  (Hambleton &et al  , 1991)الدراسـة مـع مـا أشـار إليـه 
بارامرتات قد س تتحقق يف الواقع اللاصية اسستقرار يف  تقدير 

يتـــأ ر  العملـــي بصـــور  متكاملـــة ولاصـــة بـــارامرت التخمـــني الـــذي
الطــــــالب يف اسلتبــــــار دم دار بدرجــــــة كبــــــ   جــــــداً مبســــــتوى أ

ـــاً  يلجـــ   يالطـــالب منخفضـــ ـــد القـــدر  غالب وم إىل التخمـــني عن
اإلجابـــة علـــ  ادســـالة املوضـــوعية ولـــذا كالـــت احلاجـــة ضـــرورية 
لاللتبــارات املفصــلة الــيت تعمــل علــ  تــوائم القــدر  مــع مســتوى 

ذا يوضح مـدى احلاجـة إىل التقصـي صعوبة أسالة اسلتبار، وه
 يفال وألـــه اتـــاج إىل املزيـــد مـــخ التقصـــي البحـــث يف هـــذا اجملـــو 

املختلفـة ومـع  يرات البارامرتات مع هـذج النمـاذجدراسة دقة تقد
عينــــات ألــــرى متنوعــــة يف القــــدر  واســــتخدام مفــــردات ســــهلة 
وألــرى صــعبة ومقارلـــة مســتويات القـــدر  لالســتجابات الـــيت مت 

 .وبيام دسلتها اإلحصائية لليلها
م دقــة تقــدير بــارامرت التخمــني ل إوبصــور  عامــة ككــخ القــو     

فتلـــه رمبـــا ف  عنــد الـــتالف عينــات التحليـــل يف مســـتوى القــدر 
شـــكل مناســـب يف لتـــائج ق رغـــم لققـــه بيتحقـــق بصـــور  شـــاملة

الباحث يرى أله عنـد اسـتخدام عينـات ألـرى ف، البحث احلايل

غـــــــ  متقاربـــــــة أو غـــــــ  متشـــــــانة يف مســـــــتوى القـــــــدر  فمـــــــثاًل 
ومنخفضــــــة يف مســــــتوى القــــــدر  وألــــــرى اســــــتجابات مرتفعــــــة 

وهكذا رمبا ي دي ذلك إىل عـدم لقـق الدقـة الكاملـة  متوسطة،
ق ولـــذا فـــتم املشـــكلة يرات بـــارامرتات النمـــاذج الرياضـــيةيف تقـــد

لتاج ملزيد مخ التقصي والبحث مـع عينـات ومسـتويات خمتلفـة 
 مخ القدر  وكذا أحجام متنوعة مخ حيث العدد.

لبيالــــات ل Fitness، فــــتم وضــــع املطابقــــة ومــــخ جهــــة ألــــرى    
قد يـ دي كـذلك إىل لسـخ دقـة  اخلاصة بكل منوذج عل  حد 

التقـــــدير لبـــــارامرتات كـــــل مـــــخ القـــــدر  واملفـــــردات ولاصـــــة مـــــع 
 ال ي البارامرت والذي يضـيت بـارامرتاً إضـافياً الرياضي  النموذج

القـدر  عنـد  ني والـذي يلجـأ إليـه الطـالب منخفضـووهو التخمـ
سـوار أكالـت قـدرات أسالة اسلتبارات املوضـوعية  ابة عخاإلج

 لصيلية. عقلية أم
 : لتساؤل الثاني مناقشتها وتفسيرهانتائج ا
ختتلــت تقــديرات  إىل أي مــدىيــنص التســاؤل الثــاين علــ       

  املستخدم يف لليل القدر  بالتـالف منـوذج اسستجـابة للمفرد
   .(الثال ي،  ادحادي، الثنائي البيـالات

ول جابــة عــخ هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم الباحــث برلــامج     
لتحليل البيالات واحلصـول علـ  تقـديرات  Bilogاحلاسب اآليل 

مـخ  منوذج مخ النمـاذج الثال ـة علـ  حـد القدر  باستخدام كل 
، مث لقــــل هــــذج (Phase 3)لــــالل املرحلــــة الثالثــــة يف التحليــــل 

 "SPSS"البيالـــــــــات مـــــــــر  ألـــــــــرى إىل برلـــــــــامج احلاســـــــــب اآليل 
وذلك ل جابـة عـخ هـذا التسـاؤل،  "Excel"باستخدام الربلامج 

ولبيام دسلة واخاج الفـروق مث اسـتخدام لليـل التبـايخ ادحـادي 
ANOVA  باســـتخدام الربلـــامج اإلحصـــائيSPSS  للمقارلـــة بـــني

اخــــاج باســــتخدام املقارلــــات دسلــــة متوســــطات القــــدر  ويف أي 
( يبـني 3 رقـم  لـالل طريقـة شـفيه . واجلـدول اآليت البعدية مخ

قيمــة  ف  ودسلتهــا اإلحصــائية لبيــام دسلــة الفــروق بــني منــاذج 
 اسستجابة للمفرد  يف تقديرات القدر .
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     3جدول
 (500لثالثة )العدد = ا( للنماذج اللوغاريتمية الرياضية ANOVAلتباين األحادي قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية )تحليل ا

مجموع  البيان المتغير
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة "ف"

 0.42 0.865 0.871 2 1.742 بني اجملموعات تقدير القدر 

   1.007 1497 1507.432 دالل اجملموعات

    1499 1509.174 الكلي اجملموا

 أم:يتضح  (3 ومخ اجلدول السابق رقم 
بالنســـبة ملتغـــ  تقـــدير القـــدر   0.865قيمـــة  ف  بلغـــت -1 

ف يصــــل إىل مســــتوى الدسلــــة  إذ إموهــــي غــــ  دالــــة إحصــــائياً 
 .عل  ادقل 0.05مستوى 

 
(   املتوســط احلســا  واسرــراف 4 رقــم  اجلــدول اآليت ويوضــح

أحــــادي،  نــــائي، املعيــــاري لكــــل منــــوذج مــــخ النمــــاذج الثال ــــة  
   .( بالنسبة ملتغ  تقدير القدر  ال ي

  4جدول
 ( 500تقدير القدرة )العدد= ، ثالثي( بالنسبة لمتغيرثنائيموذج من النماذج الثالثة )أحادي، المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل ن

 االنحراف المعياري المتوسط  البيان المتغير
 1.016 0.052  النموذج ادحادي البارامرت تقدير القدر 

 1.009 0.008-  النموذج الثنائي البارامرت
 0.986 0.028-  النموذج الثال ي البارامرت

(  يتبــــني عــــدم وجــــود 3وبــــالنظر إىل اجلــــدول الســــابق رقــــم     
ـــة إحصـــائية يف تقـــديرات القـــدر  عنـــد  فـــروق جوهريـــة ذات دسل

أحـــادي و نـــائي و ال ـــي  التحليـــل باســـتخدام النمـــاذج الرياضـــية
مفــــرد ، ونــــذا  70البــــالغ عــــددها  لفســــها لمفــــرداتل البــــارامرت

تفــق هــذج ، وتتقــدير القــدر  مــع الــتالف النمــوذجيتحقــق دقــة 
،  Wiberg, M (2004): ويـــربج النتيجـــة مـــع دراســـة  كـــل مـــخ

مـخ أم منـاذج  Scherbaum C. , et al. (2006)خ ويلـري سـك بوم
اسســـــتجابة للمفـــــرد  وخباصـــــة النمـــــوذج  ال ـــــي البـــــارامرت اقـــــق 

خ الدقــــــة يف التقــــــدير باملقارلــــــة بــــــالنموذجني مــــــ ًيــــــامســــــتوى عال
مطابقــة اآللــريخ  بالنســبة لبــارامرت القــدر  وذلــك يف حالــة تــوفر 

مــخ وككــخ تفســ  هــذج النتيجــة  .جيــد  للبيالــات مــع النمــوذج
دالــــــة اسســـــــتجابة  إذ إم، لــــــالل منــــــاذج اسســـــــتجابة للمفــــــرد 

م تخمـني لكـي يـتللمفرد  تـو م مـخ لـالل بـارامرتات التمييـز وال
، وهــذا يــ دي إىل كفــار  النمــوذج  ال ــي البــارامرت تقــدير القــدر 

ـــاري مـــخ مثو  ،يف دقـــة تقـــدير القـــدر  م إذ إ. و لقـــص اخلطـــأ املعي
ــــت مــــخ فــــرد آللــــر حصــــل  ــــ  تقــــديرات القــــدر  ختتل لفــــ  عل

خمـــني ، وذلـــك سلـــتالف بـــارامرت التالدرجـــة الكليـــة املالحظـــة
بــــارامرت التمييــــز مــــخ  ، والــــتالفعلـــ  املفــــرد  مــــخ قبــــل ادفـــراد

، فتم هذيخ البارامرتيخ  التمييز والتخمني( ي  رام مفرد  دلرى
بدرجة كبـ   علـ  تقـدير القـدر  مـخ لـالل املسـتويات املختلفـة 
لــادار املالحــل، وعلــ  ذلــكق فتلــه عنــدما يســتخدم اسلتبــار 

مــخ  ،(مســتويات قــدر  متعــدد القــدر    مــخ س مــدًى واســعالقيــ
لفســـه ، ويف الوقـــت عـــة يف مســـتوى صـــعوبتهال أســـالة متنو لـــال

لــــه يف هــــذج احلالــــة فت، يف اددار كثــــل التخمــــني عــــاماًل جوهريــــاً 
ــــد  يفضــــل اســــتخدام ــــارامرت عن ــــي الب النمــــوذج اللوغــــاريتمي  ال 

، دم ار أو احلصول عل  تقديرات للقدر لليل مفردات اسلتب
جيـد   النموذج  ال ي البارامرت يف هذج احلالـة يـ دي إىل مطابقـة

للبيالـــات ومـــخ مثَّ دقـــة تقـــدير القـــدر  وارفـــاض اخلطـــأ املعيـــاري 
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و يـــــــاد  يف  بـــــــات واســـــــتقرار تقـــــــديرات بـــــــارامرت القـــــــدر  عـــــــرب 
 املستويات املختلفة لصعوبة املفردات .

ويـــــرى الباحــــــث أم الثبـــــات واسســــــتقرار يف تقـــــدير القــــــدر      
يتحقـق لافراد عرب املستويات املختلفـة مـخ الصـعوبة للمفـردات 

بدرجــــة كبــــ   مــــع املســــتويات املنخفضــــة مــــخ القــــدر  يف املــــدى 
ــــــك 2-إىل  1-تقريبــــــاً مــــــخ   ( باللوجيــــــت كمــــــا أشــــــار إىل ذل
مــــخ أم النمــــوذج  ال ــــي  Hambleton, R.K.(1983)هــــامبلتوم 

يلجـــأ إذ ، البـــارامرت يقـــدم تقـــديرات دقيقـــة ومتســـقة لقـــدر  الفـــرد
العشــــوائي علــــ  القــــدر  إىل التخمــــني  هــــ سر ادفــــراد منخفضــــو

بعــ  مفــردات اسلتبــار الــيت تفــوق مســتوى قــدرهتم ، وحيناــذ 
تظهـــــر كفـــــار  النمـــــوذج الثال ـــــي البـــــارامرت يف معاجلتـــــه بـــــارامرت 

، ومــــخ مثَّ   بــــارامرت القــــدر  نــــ سر ادفــــرادالتخمــــني وتــــأ  ج علــــ
 بـــات واســـتقرار تقـــديرات بـــارامرتات القـــدر  يف حالـــة اســـتخدام 

 .البارامرتالنموذج  ال ي 
، فتلــه إذا كالــت مفــردات اسلتبــار ســهلة ومــخ جهــة ألــرى    

عخ مستوى صـعوبة  جداً أو أم الطالب كلكوم قدرات مرتفعة
، فتم هذا يـ دي إىل عـدم جلـور هـ سر ادفـراد مفردات اسلتبار

ضـــعيفاًق  أو التخمـــني لـــديهم يعـــد  إىل التخمـــني يف هـــذج احلالـــة 
كفـار  ظهـر النمـوذج  ال ـي البـارامرت  يوعليه فتلـه يف هـذج احلالـة 

أقـــــل يف معاجلتـــــه ومطابقتـــــه للبيالـــــات وذلـــــك سلعـــــدام بـــــارامرت 
التخمـــني تقريبـــاً يف اإلجابـــة ويف هـــذج احلالـــة يفضـــل اســـتخدام 

النمــوذج  نــائي البــارامرت دلــه قــد يظهــر مطابقــة أفضــل للبيالــات 
 .  لقياستزداد حيناذ  الدقة يف أدا  ا مخ مثو 

 :ؤل الثالث مناقشتها وتفسيرهالتسانتائج ا
ختتلـت تقـديرات  إىل أي مدىينص التساؤل الثالث عل       

اخلطأ املعياري يف التقدير بالتــالف منــوذج اسستجــابة للمفـرد  
  .ادحادي، الثنائي، الثال ي(املستخدم يف لليل البيـالات  

ول جابــة عــخ هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم الباحــث برلــامج     
لتحليل البيالات واحلصـول علـ  تقـديرات  Bilogاحلاسب اآليل 

منـوذج مـخ النمـاذج اخلطأ املعياري لتقدير القدر  باستخدام كـل 
 Phase)مخ لـالل املرحلـة الثالثـة يف التحليـل  الثال ة عل  حد 

إىل برلـامج احلاسـب اآليل ، مث لقل هـذج البيالـات مـر  ألـرى (3
"SPSS"  باســتخدام الربلــامج"Excel"  وذلــك ل جابــة عــخ هــذا
، ولبيام دسلة واخـاج الفـروق مث اسـتخدام لليـل التبـايخ التساؤل

ـــــــامج اإلحصـــــــائي  ANOVAادحـــــــادي   SPSSباســـــــتخدام الربل
للمقارلــة بــني دسلــة متوســطات القــدر  واخلطــأ املعيــاري لتقــدير 

لـــالل  القـــدر  ويف أي اخـــاج باســـتخدام املقارلـــات البعديـــة مـــخ
( يبني قيمة  ف  ودسلتهـا 5 رقم  . واجلدول اآليتطريقة شفيه

اإلحصائية لبيام دسلة الفروق بني مناذج اسستجابة للمفـرد  يف 
 .ياري لتقديرات القدر تقديرات القدر  واخلطأ املع

 5 جدول
( للنماذج اللوغاريتمية الرياضية الثالثة في ضوء متغير الخطل المعياري في ANOVAقيمة "ف" وداللتها اإلحصائية )تحليل التباين األحادي  

 (500التقدير )العدد = 
مجموع  البيان المتغير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة "ف"

اخلطأ املعياري 
 لتقدير القدر 

 0.000 22.56 0.193 2 0.385 بني اجملموعات

   0.009 1497 12.787 دالل اجملموعات

    1499 13.172 اجملموا الكلي
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( يتبــــني أم قيمــــة  ف  بلغــــت 5الســــابق رقــــم  ومــــخ اجلــــدول 
بالنسبة ملتغ  اخلطـأ املعيـاري لتقـدير القـدر  وهـي دالـة  22.56

، ونـذا فقـد مت اسـتخدام 0.01إحصائياً عند مستوى أقـل مـخ 
للمقارلات البعدية املتعدد  بالنسبة ملتغـ   Scheffeالتبار شفيه 

ســـــتوى الدسلـــــة اخلطـــــأ املعيـــــاري لتقـــــدير القـــــدر  الـــــذي بلـــــغ م
 .بيام ذلك وفيما يأيتاإلحصائية 

يبــني املتوســطات واسررافــات املعياريــة  (6رقــم   واجلــدول اآليت
( أحــــادي،  نــــائي،  ال ــــيلكــــل منــــوذج مــــخ النمــــاذج الثال ــــة  

 بالنسبة ملتغ  اخلطأ املعياري لتقدير القدر .
 6جدول
، ثالثي( بالنسبة لمتغير الخطل المعياري لتقدير القدرة أحادي، ثنائياالنحراف المعياري لكل نموذج من النماذج الثالثة )الحسابي و  المتوسط
 (500)العدد=

 االنحراف المعياري المتوسط  البيان المتغير

 0.083 0.355  النموذج ادحادي البارامرت   اخلطأ املعياري يف التقدير
 0.127 0.348  البارامرتالنموذج الثنائي 

 0.049 0.318  النموذج الثال ي البارامرت

قارلـــات ( يبـــني لتـــائج التبـــار شـــفيه للم7 رقـــم  واجلـــدول اآليت
 :بيام ذلك البعدية املتعدد  وفيما يأيت

  7جدول
((  (3، الثالثي )(2(،  الثنائي )1تمية الثالثة ))األحادي  )للمقارنات البعدية المتعددة بين النماذج اللوغاري Scheffeنتائج ابتبار شفيه  

 بالنسبة لمتغير الخطل المعياري لتقدير القدرة  
 اإلحصائيةمستوى الداللة  الفرق بين المتوسطات نماذج االستجابة للمفردة ) أحادي ، ثنائي ، ثالثي ( البيان

1-2 0.0075 0.441 
1-3 0.0371 * 0.000 
2-3 0.0296 * 0.000 

  0.01* فرق املتوسط دال إحصائياً عند مستوى أقل مخ 
( أم هنـــاك فرقـــاً داًس 7ويتضـــح مـــخ اجلـــدول الســـابق رقـــم      

يف متوســــطي اخلطــــأ  0.01إحصــــائياً عنــــد مســــتوى أقــــل مــــخ 
املعيـــــــاري لتقـــــــدير القـــــــدر  بـــــــني النمـــــــوذج ادحـــــــادي البـــــــارامرت 

 النمـــوذج ادحـــادي البـــارامرت والنمـــوذج الثال ـــي البـــارامرت لصـــاحل
لقـــــدر  يف يف تقـــــدير ااملعيـــــاري  م مقـــــدار متوســـــط اخلطـــــأأي إ

النمــــوذج الثال ــــي البــــارامرت أقــــل مــــخ مقــــدار متوســــط اخلطــــأ يف 
رامرت بصــــــور  دالــــــة تقــــــدير القــــــدر  يف النمــــــوذج ادحــــــادي البــــــا

م هنــاك فرقــاً داًس إحصــائياً عنــد مســتوى أقــل ، كمــا إإحصــائية
يف متوســــطي اخلطــــأ املعيــــاري لتقــــدير القــــدر  بــــني  0.01مــــخ 

ـــــارامرت ـــــائي والثال ـــــي الب ـــــائي  لصـــــاحل الالنمـــــوذج الثن نمـــــوذج الثن

أم النمــوذج الثال ــي البــارامرت أقــل يف متوســط  البــارامرت ممــا يعــي
لطـــأ تقـــدير القـــدر  عـــخ النمـــوذج الثنـــائي البـــارامرت بصـــور  دالـــة 

، وس توجد فروق دالة إحصائياً بني النموذج ادحادي يةإحصائ
 والنمـــوذج الثنــــائي البــــارامرت يف متوســــط اخلطــــأ املعيــــاري لتقــــدير

 0.05سـط إىل مسـتوى ف تصل دالـة الفـروق يف املتو  إذالقدر  
النمــــــــوذج اللوغــــــــاريتمي  ال ــــــــي  ولكــــــــوم، 0.01أو مســــــــتوى 

البــارامرت يــ دي إىل  يــاد  دقــة تقــدير القــدر  بدرجــة أفضــل مــخ 
دم  اســتخدام النمــوذج اللوغــاريتمي أحــادي أو  نــائي البــارامرت

متوســط اخلطــأ املعيــاري لتقــدير القــدر   وفقــاً  للنمــوذج الثال ــي 
أقل مخ متوسط اخلطأ املعيـاري لتقـدير القـدر  يف حالـة البارامرت 
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كمـا   النموذج ادحادي أو الثنائي البارامرت بصور  دالـة إحصـائياً 
ـــــم   دقـــــة  تتضـــــح ومـــــخ مث( 7يتضـــــح مـــــخ اجلـــــدول الســـــابق رق

 .  يف تقدير القدر  النموذج الثال ي البارامرت
 أ ً وعلــــ  ذلــــك فــــتم النمــــوذج الثال ــــي البــــارامرت يقــــدم لطــــ    

إذ  (ө  لطــار املعياريــة لتقــديرات القــدر معياريــاً أقــل ملتوســط اد
كلــك أقصــ  دالــة معلومــات لاللتبــار عــخ لظ يــه النمــوذج  إلــه

ادحــادي أو الثنــائي البــارامرت وهــذا واضــح مــخ لــالل املفــردات 
خدام النمــوذج  ال ــي البــارامرت وقدرتــه علــ  معاجلــة احملللــة باســت

القــدر  قضــية التخمــني الــذي كثــل مشــكلة للطــالب منخفضــي 
 اسلتبـــارات املوضـــوعيةأســـالة  بصـــفة لاصـــة عنـــد اإلجابـــة عـــخ

يـــزج عـــخ الطـــالب املعرفـــة الكافيـــة، وهـــذا مـــا ك عنـــدما س كلـــك
ـــــدما يتفاعـــــل هـــــذا النمـــــوذج النمـــــاذج الرياضـــــية ادلـــــرى ق وعن

ــــه يفــــرتض حــــدو   ــــارامرت التخمــــني فتل ــــارامرت مــــع ب الثال ــــي الب
التخمــني يف اإلجابــة عنــد اددار علــ  اسلتبــار املوضــوعي ذي 

يف ، أو غ هــااسلتيــار مــخ متعــدد أو التبــارات الصــح واخلطــأ 
ني النموذج ادحادي البارامرت عدم حدو  التخمـيفرتض  حني

ســـالة املوضـــوعية هـــذج اد ب عنـــد اإلجابـــة عـــخمـــخ قبـــل الطـــال
 بارامرت التمييز جلميع فقرات اسلتبار. ويفرتض كذلك تساوي

أمــا بالنســبة لعــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــني النمــوذج     
ادحـــادي والثنـــائي البـــارامرت يف متوســـط اخلطـــأ املعيـــاري لتقـــدير 
ع القـــــدر  ف جـــــع ذلـــــك إىل تقـــــارب افرتاضـــــات كـــــل منهمـــــا مـــــ

الــتالف فقــط يف قــو  التمييــز للفقــرات بــني النمــوذج ادحــادي 
ـــــــدى كـــــــال  والثنـــــــائي ممـــــــا أدى إىل تشـــــــابه تقـــــــديرات القـــــــدر  ل

تقـارب اخلطـأ املعيـاري لتقـدير القـدر  النـاتج  مـخ مثالنموذجني و 
أمـا وذج ادحـادي والثنـائي البـارامرت مخ التحليل باسـتخدام النمـ

يف  ةئياً بـني النمـاذج الثال ـبالنسبة لعدم وجود فروق دالة إحصـا
متوسط تقدير القدر  رمبا يكـوم راجعـاً إىل تشـابه أو تقـارب يف 
ـــــي  ـــــات ومطابقتهـــــا بدرجـــــة أكـــــرب للنمـــــوذج  ال  مســـــتوى البيال

 البارامرت.
 :لتساؤل الرابع مناقشتها وتفسيرهانتائج ا

يــــــــنص التســــــــاؤل الرابــــــــع علــــــــ   إىل أي مــــــــدى ختتلــــــــت دوال 
معلومــــــات اسلتبــــــار بالتـــــــالف منـــــــوذج اسستجـــــــابة للمفــــــرد  

  .، الثال ـــي( ادحـــادي، الثنـــائياملســـتخدم يف لليـــل البيــــالات 
ول جابــــة عــــخ هــــذا التســــاؤل فقــــد اســــتخدم الباحــــث برلــــامج 

رات لتحليل البيالات واحلصـول علـ  تقـدي Bilogاحلاسب اآليل 
منـوذج مـخ النمـاذج اخلطأ املعياري لتقدير القدر  باستخدام كـل 

يبــــــني العــــــدد ( 8 رقــــــم  واجلــــــدول اآليت الثال ــــــة علــــــ  حــــــد ،
لكـل منـوذج مـخ النمـاذج  واملتوسط احلسـا  واسرـراف املعيـاري

  اخلطــأ املعيــاري ( بالنســبة ملتغــالثال ــة  أحــادي،  نــائي،  ال ــي
 .لتقدير القدر 

 8جدول
 ( بالنسبة لمتغير الخطل المعياري لتقدير القدرةلكل نموذج من النماذج الثالثة )أحادي، ثنائي، ثالثي الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط
 (500=)العدد

 االنحراف المعياري المتوسط  البيان المتغير

 0.083 0.355  النموذج ادحادي البارامرت اخلطأ املعياري يف التقدير

 0.127 0.348  النموذج الثنائي البارامرت

 0.049 0.318  النموذج الثال ي البارامرت

 



 ...املوىل حممد: الدقة اإلحصائية لتقدير بارامرتات النماذج الرياضية لالستجابة  عبد شحته

 

159 

( يتضح أم متوسط اخلطأ 8رقم   ومخ اجلدول السابق
ي يف التقدير يبلغ حدج اددىن يف حالة استخدام املعيار 

 0.318تبلغ قيمته  إذالنموذج الرياضي  ال ي البارامرت 
0.049بارراف معياري قدرج   

بسبب وجود عالقة قوية عكسية بني اخلطأ املعياري لتقدير و 
 :ت لاللتبار كما يتضح مخ املعادلة( ودوال املعلوماөالقدر   

S.E (ө) =1 / √ I (ө)  

= اخلطأ املعياري لتقدير القدر          S.E (ө):  حيث
 ө ) 

         I  (ө)          دالة معلومات اسلتبار عند =
 ( өمستوى القدر     

I (ө) = a2 حيث [
𝑄𝑖(ө)

Pi(ө)
] [Pi(ө) −

𝑐2

1
− 𝑐2]    :        

       

I (ө)     هي دالة معلومات فقرات اسلتبار يف حالة
 النموذج اللوغاريتمي الرياضي  ال ي البارامرت

Pi(ө)  هي احتمال حدو  اسستجابة الصحيحة للفرد الذي
 (i( عل  الفقر   ө  قدرته

 𝑄𝑖(ө) هي احتمال حدو  اسستجابة غ  الصحيحة للفرد
  :مإذ إ، (i( عل  الفقر   ө  الذي قدرته

𝑄𝑖(ө) = 1 −  Pi(ө) 
C    هي بارامرت التخمني يف اسستجابة عل  الفقر  i)  
a      هو بارامرت التمييز للفقرi) 

ـــة  وعلـــ  ذلـــك ككـــخ تقـــدير دالـــة املعلومـــات مـــخ لـــالل املعادل
ـــــاري لتقـــــدير القـــــدر الســـــابقة بدس دالـــــة إذ إم ق لـــــة اخلطـــــأ املعي

مربــع اخلطــأ املعيــاري لتقــدير القــدر   املعلومــات تســاوي مقلــوب
يبــني  (9 ســابقة، واجلــدول اآليت رقــم للمعادلــة الرياضــية ال اوفًقــ

دالــة املعلومــات لكــل منــوذج مــخ النمــاذج الثال ــة وفقــاً ملتوســط 
املتوســـــــــط. دير القـــــــــدر  ومربـــــــــع هـــــــــذا اخلطـــــــــأ املعيـــــــــاري لتقـــــــــ

   9جدول
 لمعلومات لكل نموذج من النماذج الثالثة المتضمنة بالدراسةمتوسطات األبطاء المعيارية لتقدير القدرة ودوال ا

 االبتبار دالة معلومات مربع متوسط الخطل المعياري متوسط الخطل المعياري النموذج الرياضي المستخدم في التحليل
 7.937 0.126 0.355 النموذج ادحادي البارامرت

 8.264 0.121 0.348 النموذج الثنائي البارامرت

 9.901 0.101 0.318 النموذج الثال ي البارامرت

 
ذج الثال ـــــي ( أم النمـــــو 9 ويتضـــــح مـــــخ اجلـــــدول الســـــابق رقـــــم 

ــــة البــــارامرت يقــــدم لطــــًأ  ــــاً أقــــل ملتوســــط ادلطــــار املعياري معياري
( وذلــك دلــه كلــك أقصــ  دالــة معلومــات ө لتقــديرات القــدر  

لاللتبــــار عــــخ لظ يــــه النمــــوذج ادحــــادي أو الثنــــائي البــــارامرت 
فقــــرات احملللــــة باســــتخدام النمــــوذج الوهــــذا واضــــح مــــخ لــــالل 

 ال ـي البـارامرت وقـدرهتا علـ  معاجلـة قضـية التخمـني الـذي كثــل 
القــدر  بصــفة لاصــة عنــد اإلجابــة مشــكلة للطــالب منخفضــي 

عندما  اسلتبارات املوضوعية أياً  كام لوعها، وذلكة أسال عخ
يـــزج عـــخ ، وهـــذا مـــا كل جابـــة الطـــالب املعرفـــة الكافيـــة س كلـــك

ـــــدما يتفاعـــــل هـــــذا النمـــــوذج النمـــــاذج الرياضـــــية ادلـــــرى ق وعن

ــــه يفــــرتض حــــدو   ــــارامرت التخمــــني فتل ــــارامرت مــــع ب الثال ــــي الب
 ةاملوضـــوعي اتالتخمـــني يف اإلجابـــة عنـــد اددار علـــ  اسلتبـــار 

التبــارات  مــخ متعــدد أم التبــارات ذات التيــار ســوار أكالــت
النمـــوذج ادحـــادي يفـــرتض  يف حـــني، أو غ هـــاالصـــح واخلطـــأ 

ني مــخ قبــل الطــالب عنــد اإلجابــة البــارامرت عــدم حــدو  التخمــ
بـــارامرت  ســـالة املوضـــوعية ويفـــرتض كـــذلك تســـاويهـــذج اد عـــخ

 التمييز جلميع فقرات اسلتبار.
حـال فــتم  بــات التقـديرات بــني هـذج النمــاذج لنظريــة  وعلـ  أيــة

ه أو تعميمــــه مــــخ الناحيــــة اسســــتجابة للمفــــرد  يصــــعب لقيقــــ
، وإم كـــام قـــد لقـــق يف هـــذج الدراســـة بســـبب مطابقـــة الواقعيـــة
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البيالـــــات للنمـــــاذج املعنيـــــة بالدراســـــة ولاصـــــة النمـــــوذج  ال ـــــي 
دم  البـــارامرت وتقـــارب أو تشـــابه يف قـــدرات أفـــراد عينـــة البحـــث

هـــذا الثبـــات يف التقـــديرات يتـــأ ر  مبجموعـــة مـــخ العوامـــل منهـــا 
العينـــة الـــيت أحجـــام العينـــات والفـــرق يف مســـتوى القـــدر  دفـــراد 

، والطريقـة املسـتخدمة يف تقـدير بـارامرتات يطبق عليها اسلتبار
املفــــردات ولصــــائص اسلتبــــار مــــخ حيــــث الســــهولة والصــــعوبة 

 مرت التخمــني يف اإلجابــة عــخ  بــاراوالقــدر  علــ  التمييــز ومراعــا
ادسالة املوضوعية وكذلك احملكات املسـتخدمة يف احلكـم علـ  

رتات املفـــردات وبـــارامرتات  بـــات دقـــة التقـــديرات بالنســـبة لبـــارام
 .القدر 

لقــد تبــني مــخ النتــائج الــيت توصــلت إليهــا الدراســة احلاليــة بألــه و 
 يفاملســتخدمة يف التحليــل  الــتالف بــني بعــ  النمــاذجيوجــد 

اخلطأ املعياري ودوال املعلومات ولـي   يفدقة تقديرات القدر  و 
مجيعهــــــا، وأم النمــــــوذج  ال ــــــي البــــــارامرت يتفــــــوق غالبــــــاً  علــــــ  

، ممــا يشــ  النمــوذجني اآللــريخ يف دقــة تقــدير هــذج البــارامرتات
بـارامرتات التقـديرات لكـل مـخ القـدر  واملفـرد  إىل عدم اسـتقرار 

ملعيـــــاري يف التقـــــدير عـــــرب النمــــــاذج ودوال املعلومـــــات واخلطـــــأ ا
 ســــتوياتامل الرياضــــية املختلفــــة يف ســــياق بعــــ  املتغــــ ات مثــــل

تتأ ر رمبا  م النتائج اليت مت التوصل إليها، ودمخ القدر  املختلفة
حجــــم العينــــة، و مبجموعــــة مــــخ العوامــــل مثــــل طــــول اسلتبــــار، 

 تصبح احلاجة ملحـة إلجـرار دراسـات مما لـةلذا وطريقة التقدير 
اخلطــأ املعيــاري القــدر  علــ   طريقــة تقــدير تتنــاول أ ــر الــتالف 

 سســــتنباتدالــــة املعلومــــات يف ســــياق هــــذج العوامــــل للتقــــدير و 
عنــد اســتخدام  دقــة وكفــار  يف القيــاسأكثــر  إحصــائية م شــرات

 مفرد .نظرية اسستجابة للأي منوذج مخ النماذج الرياضية ل

 :توصيات الدراسة

كخ إبدار التوصـيات توصل إليها البحث كيف ضور النتائج اليت 
 :يةالرتبوية اآلت

الرياضـــية لالســـتجابة ذج ايوصـــي الباحـــث باســـتخدام النمـــ -1
ات الرتبويــــة وكــــذلك عنــــد لليــــل أســــالة اسلتبــــار  للمفــــرد 

املوضــوعية  اسلتبــارات وبصــفة لاصــة التبــارات القــدرات
وذلــــك لفعاليتهــــا يف دقــــة تقــــدير قــــدرات لواعهــــا، جبميــــع أ
هـــــــــذج وكـــــــــذا فعاليتهـــــــــا يف معاجلـــــــــة بيالـــــــــات  قالطـــــــــالب
لـدى الفعَّال يف عـالج قضـية التخمـني  الدوره اسلتبارات
بــني مــة وكــذلك لتحقيــق املالرمنخفضــي القــدر  الطــالب 

 .اسلتبارية وقدرات الطالب صعوبة ادسالة
يوصـي الباحــث بتعــاد  بنـار وتــدريج بعــ  أدوات القيــاس  -2

بصـــــور  شـــــائعة يف  مثـــــل اسلتبـــــارات العقليـــــة املســـــتخدمة
ـــــك باســـــتخدام منـــــاذج اسســـــتجابة للمفـــــرد   البحـــــو  وذل
وذلــك بســبب دقتهــا يف تقــدير القــدر  للطــالب والــتخلص 

بســـبب عامـــل التخمـــني يف مـــخ الدرجـــة املضـــافة للطـــالب 
 .ادسالة املوضوعية اإلجابة عخ

يوصــــــي الباحــــــث بتقصــــــي تقــــــديرات البــــــارامرتات للقــــــدر   -3
وعــــــة مــــــخ القــــــدر  ومــــــخ واملفــــــرد  باســــــتخدام عينــــــات متن

املفـــردات مـــخ حيـــث صـــعوبتها ومتييزهـــا والـــتالف بـــارامرت 
 .يف حالة النموذج  ال ي البارامرتالتخمني 

يوصــــــــي الباحــــــــث باسهتمــــــــام ببــــــــارامرت دوال املعلومــــــــات  -4
للمفـــــرد  واسلتبــــــار وذلــــــك دمهيتهمــــــا البالغــــــة يف تقليــــــل 
 ألطــار القيــاس عنــد قيــاس مســتويات خمتلفــة مــخ القــدر ،

ماً  لاللتبارات التكيفية الـيت هتـتم مهالبارامرت يكوم  وهذا
بقيـــــاس ادفـــــراد وفقـــــاً  سلـــــتالف مســـــتوياهتم وكفـــــاراهتم 

ـــــارات الكفـــــار  واستقـــــامولا مـــــع الـــــتالف  صـــــة يف التب
 مستوياهتا.

يوصــي الباحــث باسســتفاد  مــخ لظريــة اسســتجابة للمفــرد   -5
والرتبويــة ومناذجهــا الرياضــية يف تطــوير اسلتبــارات النفســية 

ولاصــــــــــة التبـــــــــــارات القـــــــــــدرات والتبـــــــــــارات الكفـــــــــــار  
واسلتبـــارات التحصـــيلية مـــخ لـــالل تقلـــيص عـــدد أســـالة 

 اسلتبار ولوعيتها وموارمتها لقدرات الطالب املتنوعة.
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Abstract:   The study aimed to investigate the statistical precision to estimate the parameters of item response mathematical 

models by analyzing and comparing the mathematical models at the different samples analysis; for the purpose of this study 

was the use of simulation data to generate binary responses to the number 70 item, and has been generating two samples of 

responses were each 500 response using Computer program Wingen ;The analysis carried out were made by a sample 

separately for statistical necessary for comparison and the extent of accuracy of these models indicators in terms of the model 

parameters for estimating the ability and standard error of the ability estimating and guessing parameter and functions of test 

information in according to each model of the three mathematical models; Computer program BILOG used to analysis the 

data and through T-test ,ANOVA were used for answer the questions of the study which has been used to get the results were 

the following:   

1- guessing parameter estimates do not vary depending on the sample analysis when using the three-parameter mathematical 

model, this refers to the accuracy of parameter estimation with different guessing my sample analysis according to the three-

parameter model.                      

2-There are no significant differences statistically in ability estimating when analysis using mathematical models One , Two 

and Three parameter for the same group of items  , and hence; the estimating of accuracy to this ability is verified with the 

different model .                 
3- There is statistical difference at level of less than 0.01 in the mean of standard error of the estimating of the ability between 

the One-parameter model and the three-parameter in favor of the One-parameter. 

 4- There is statistical difference at level of less than 0.01 in the mean of standard error of the estimate of ability between 

Two-parameter model and Three-parameter model in favor of the two-parameter model.                
5-There are no statistically significant differences between the one and Two parameter in the mean of standard error of the 

ability estimating. 

 6-Three-parameter model offers a standard errors less to the average standard errors of estimating of the ability (ө); as well 

as it has a maximum function of the test    information with comparison to the one or Two mathematical model.                                                                

 

 Keywords: item response mathematical models, model parameters, guessing parameter, the standard error of estimating 

ability, simulation, parameter, test information function, ability. 
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شز  مززا الززف   افز  ميعززا مزا يفيزز  فع زا  يززا يتي الدوريززةتلتزم   .1

الززززقو ي زززز   جلعززززس الي،تيززززا ال ززززع  و   اإلسززززام  ال زززز ي 
 .اليعتب ة جاليعا وكقلك معايع  الفي  العاليعة واالخاقعة

ه  اللغزة الع  عزة  وي،ز ن أن تفيز   الدوريةلغة الفي  ف   .2
جز   يميزدميزة مزا ملخزص ال عللغزة اإلج،ل عض البح ث  ا

 ( كلية  اللغة الع  عة.252)
 ززالبح ث التزز  تعززال  الييززباي الت   يززة  الدوريززةت ززت   .3

 والفف عة.
ت زت   زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتزز  ت ز   فزز   .4

ت سززززعا  فززززاة اليع فززززة فزززز  الي،ززززا  الت  زززز و والي،ززززا  
 الفف  .

ور ح   م،زاالي البتب الت  تد م امعاي الدوريةتفي   .5
الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  

 هقي  الي،الع .
و  مززز اي فززز  العزززا   اال زززدار اأ أر زززا الدوريزززةتصزززدر  .6

ث والثال  ي يب   والثاج  خا  ش   سبتيب ش    خا 
 .ي جع وال ا ا خا  ش    مارس خا  ش   
 :الدوريةثاجعًا: أهداف 

  :تح عق ما يأتإل   الدوريةت دف 
فاجزززأ يأخزززق فززز  االجتبزززار جف ززز  تأسزززعس فبززز  ت  ززز و و  .1

  اليعبعاي الث افعة.
اإلسزز ا  فزز  تبزز ي   زز ام  الت  عززة والتعلززع  فزز  الييلبززة  .2

 جامة. صفة الع  عة ال ع  ية خا ة  وف  العال  
 تع يف الي تيع   بأ ما ي ت،د ف  اليعدان الت   و. .3
 ث والفي .تي،عا الباحثع  والدارسع  جل  البح .4

 :الدوريةثالثًا: ق اجد الفي  ف  
اأ حزززززاث اأ زززززعلة التززززز  تفزززززاق  ق زززززايا  الدوريزززززةجيززززز   .1

 وم ض جاي الت  عة وجل  الففس.
يز  فز  فالبحز ث التز  لز  ي زبق جيز ها  ولز  ت الدوريزةجي   .2

او رسززالة  م ززة أخزز ى ولع ززة م ززتلة مزز  أو  راسززة أخزز ى
 .جليعة

 ززززفحة  لبحززززث ثاثزززز ن ززززفحاي ا  الحزززد اأجلزززز  لعززززد .3
وفززق م ا ززفاي الي،ززاي  اآللزز الحاسززب مبب جززة جلزز  

 .العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع  
قصززع  مزز  البحززث اليزز ا  جيزز ص مززا ملخززص  ةج ززخ إرفززاة .4

( كليزززززة  252يت،زززززاون ) واإلج،لعميزززززة. الالع  عزززززة   زززززاللغتع 
 وجتائ،ززززززسس ،ززززززومف وأهدافزززززس ي ضززززز  فعززززززس جفززززز ان البحززززززث 

   .اليفتاحعةوالبلياي 

   .ف  البتا ة والت ثعق APA فظا   لتما اال .5
 ليلخصكتا ة مت  البحث جل  شبأ جي  ي  جدا ا.6

  اللغة الع  عة او االج،لعمية.
وخيس ج خ م  م   حثس  م تلسيمو  الباحث  عي ي  . 7 

 .الدورية الت  يفي  فع ا  حثس
هيعتس أالتح ي  حق الفحص اأول  للبحث  وت  ي   ل عئة.8
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