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 مي المتميز محلياً وعالمياً في مجاالت العلوم التربوية والنفسية.تعمل المجلة على الرقي بمواصفات النشر العل
 

 الرسالة:
مرجعاً علمياً للباحثين في مجاالت العلوم  تصبح المجلةتسعى المجلة لتأصيل البحث العلمي والرفع من شأنه بحيث 

 التربوية والنفسية.
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 مجالي التربية والتعليم. التطوير فينشر األبحاث التي تسهم في  (3
 ير وعاء نشر للباحثين المتميزين والتسويق ألبحاثهم محلياً وعالميًا.توف (4
 عرض تجارب عالمية متمثلة بما يصدر من كتب وأبحاث تتعلق بالتربية وعلم النفس. (5
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 مقدمة    

المؤتمر لى إللبحوث المقدمة  بكامله خصصقد هذا العدد من مجلة رسالة التربية وعلم النفس إن        

التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي  السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية:

إن المجلة بهذا العمل تنطلق من أهدافها هـ. ١٤٣٧/ ٥/ ٢٣ - ٢١في الفترة الذي عقدته الجمعية 

نها تدرك أهمية أالتي منها نشر الفكر التربوي والنفسي وتشجيع الباحثين على نشر بحوثهم، كما 

ضم البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمر في عدد واحد يضم بين دفتيه مواضيع متنوعة تتماهى مع 

حثين والمسؤولين عن التربية في مراحلها المختلفة مجاالت ومحاور المؤتمر، وذلك إلتاحة الفرصة للبا

 سرعة الرجوع اليها واالستفادة منها.

اجتاز التحكيم  بحثا خضعت جميعها لشروط واجراءات النشر في المجلة، ٢٥وقد قدم للمجلة        

 :في المجاالت التاليةهي محتويات هذا العدد، وقد توزعت البحوث  ،بحثًا١٥ منها

 .التربوي بين التعلم العام والعاليالتكامل 

 (االعتماد االكاديمي جسر التكامل بين التعليم العام والجامعي )تصور مقترح. 

 القيادات نظر وجهة من العالي والتعليم العام التعليم بين التربوي التكامل تحقيق معوقات 

 .الشمالية الحدود بمنطقة التربوية

 لمعلم وتطويره المهنيا

 من المتوسطة بالمرحلة االلكترونية التعليمية للوسائط العلوم معلمات استخدام واقع 

 . الرياض بمدينة التربويات المشرفات نظر وجهة

 المرحلة من العـليا للصفوف العلوم مقررات في المضمنة التعليمية االنشطة تنفيذ معوقات 

 .والـمشرفات الـمعلمات نظر وجهة من االبتدائية

 التعليم والتعلم

 السعودية العربية بالمملكة االبتدائية للمرحلة العليا للصفوف الرياضيات كتب محتوى تحليل 

 . والعشرين الحادي القرن مهارات ضوء في

 الرياض مدينة في التعليمية العملية في المدرسية المختبرات تفعيل برنامج تنفيذ واقع . 

 والتفكير العقل عادات تنمية على العلوم تدريس في وودز نموذج استخدام فاعلية 

 . المتوسط الثالث الصف تلميذات لدى االستداللي
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 التلميذات لدى االنتقائي االنتباه تنمية في لإلتقان التعلم استراتيجية على التدريب فاعلية 

 . الفكرية االعاقة ذوات( للتعلم القابالت)

 االول للصف الكيمياء مقرر في العملية االنشطة في االستقصاء مهارات تضمين مستوى 

 .ممارسته وواقع الثانوي

 للصف المطور الفيزياء منهج لتدريس الالزمة باألدوات المدرسية المختبرات تجهيز واقع 

 .الرياض بمدينه الثانوي األول

 الـكتابة استراتيجية باستخدام االستقصائية األنشطة على القائمة التدريبية الحقيبة فاعلية 

 معلمات تحول في ودورها الثانوية المرحلة طالبات لدى SWH المشكلة لحل كموجه

 .البنائي للتدريس الكيمياء

 القيادة التربوية

 اإلدارية النسائية بجامعة تبوك متطلبات تمكين القيادات. 

 المدارس لقائدات اإلدارية الكفايات تحسين في" للتميز والتعليم التربية جائزة" دور 

 .المنورة بالمدينة الحكومية

 علم النفس 

 ب الجامعة مرتفعي الأنماط معالجة المعلومات البصرية للنصفين الكرويين بالمخ لدى ط

  .ومنخفضي التلكؤ االكاديمي

 عاقة الفكرية الذوي ا وأقرانهمطفال ذوي اضطراب التوحد الضطرابات السلوكية لدى االا

 .البسيطة

 

 إدارة مجلس وأعضاء لرئيس الجزيل الشكر لتقدم المناسبة هذه المجلة تحرير هيئة تغتنم وأخيرًا،   

 المجلة بمستوى االرتقاء بهدف جهد من بذلوه لما الجمعية
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 يومنخفض يمرتفع طالب الجامعةأنماط معالجة المعلومات البصرية للنصفين الكرويين بالمخ لدى 

 يالتلكؤ األكاديم
 
 إعـــداد

 سليمان عبد الواحد يوسف
 دكتوراه علم النفس الرتبوي وصعوبات التعلم

 مصر –جامعة قناة السويس  –كلية الرتبية 
 ساعدأستاذ الرتبية اخلاصة وصعوبات التعلم امل

 السعودية "سابقاً" –جامعة جازان  –كلية الرتبية 
 هـ1437/ 6/ 11وقبل  - هـ 1/4/1437 قدم للنشر

 
 

 
 يومنخفض يمرتفع طالب اجلامعةالسائد لدى  معاجلة املعلومات البصريةهتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن منط المستخلص: 
 معاجلةيف أمناط  طالب اجلامعةمن  األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعيروق بني ، إضافة إىل التعرف على مدى الفيالتلكؤ األكادمي

( طالبًا وطالبة 63( طالبًا وطالبة منهم )126، وتكونت عينة الدراسة يف صورهتا النهائية من )املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ
بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية باإلمساعيلية، جامعة قناة السويس  األكادمييؤ التلك ومنخفض( طالبًا وطالبة 63، )األكادمييالتلكؤ  ومرتفع

( سنة، طبق عليهم مقياس التلكؤ 3.14( سنة باحنراف معياري قدره )21.45جبمهورية مصر العربية، بلغ متوسط أعمارهم الزمنية )
)كأحد  معاجلة املعلومات البصريةأمناط  لقياس ية احملوسبأمناط معاجلة املعلومات البصر ، وكذا مقياس طالب اجلامعةلدى  األكادميي

 طالب اجلامعة، وتوصلت الدراسة إىل سيطرة النمط األمين على كل من النمطني األيسر واملتكامل لدى مقاييس األداء املوضوعي(
النمط األيسر، كما أظهرت  هو األكادمييالتلكؤ  منخفضيكان النمط املسيطر لدى   يف حني األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي

توجد فروق  ملو األمين واملتكامل،  معاجلة املعلومات ييف منط األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعيالنتائج وجود فروق دالة بني جمموعيت 
 األيسر.  معاجلة املعلوماتالدراسة يف منط  دالة بني جمموعيت

 
 .األكادمييالتلكؤ  ،النصفني الكرويني للمخ، ةمعاجلة املعلومات البصريأمناط الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمـة:

البـــاح ون املشـــت لون يف جمـــانت علـــم الـــنفس  يـــوي
، وعلـــــــم الـــــــنفس العصـــــــ  Psychophysiologyالفســـــــيولوجي 

Neuropsychology  ــــــنفس املعــــــريف  Cognitiveوعلــــــم ال

Psychology  أمهيــــة كبــــدة للمبــــادل والكيفيــــة الــــيت يعمــــل  ــــا
تمـت الك ـد مـن الب ـوع العلميـة باإلجابـة عـن املخ، ولقـد اه

هــتم باإلجابــة ادد هــو "كيــف يعمــل املــخا" وحــدي اً ســؤام  ــ
عـــن هـــذا الســـؤام البـــاح ون املشـــت لون يف جمـــام علـــم الـــنفس 

. ومــــن   Cognitive Neuropsychologyالعصــــ  املعــــريف 
تلقـــــــــى الدراســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــاملت دات املعرفيـــــــــة والعصـــــــــبية 

ـــاح ني )النيورولوج ـــا احلاضـــر صـــدى واســـعاً بـــني الب يـــة( يف وقتن
والدارســني ملــا نــا مــن أيفــر بــالغ يف األداء العقلــي املعــريف العــام 
لإلنســـان، و تـــل الدراســـات املتعلقـــة بوظـــائف املـــخ وعملياتـــ  
الصـــدارة فيهـــا، فقـــد عكـــف الك ـــد مـــن البـــاح ني والدارســـني 

بـأهم  على سـ  أوـوار هـذا العضـو العصـ  فاصـة فيمـا يتعلـق
الوظـــائف الـــيت يؤديهـــا ومنطـــ  وطريقتـــ  يف معاجلتـــ  للمعلومـــات 

 اليت ترد إلي  وخمتلف العمليات اليت  دع على مستواه.
بصــــــــورة مذهلــــــــة علــــــــوم املــــــــخ  –ولقــــــــد تطــــــــورت 

ســبات ايليــة وعلــوم انتصــام،  واألعصــاب والفســيولوجيا واحلا
ــــنفس إكمــــا  ن التقــــدم انائــــل الــــذي حــــدع يف جمــــام علــــم ال
 منــذ بدايــة ال مانينــات وارتباطــ  الويفيــق بعلــوم احلاســبات املعــريف

كــل ذلــى أدى إىل مطالبــة علمــاء   –ايليــة واملــخ واألعصــاب 
الـــــــــــنفس هراجعـــــــــــة املفـــــــــــاهيم والن ريـــــــــــات وأدوات التن ـــــــــــد 

وشل ، ) كامل، ا يواكب ال ورة العلمية انائلة السيكولوجي ه
2005). 

ناميــة   هــو أعقــد من ومــة دي Brain يواملــخ البشــر 
الوجــــود كلــــ  ومــــن   فــــمن ايــــ  فــــرو  العلــــم واملعرفــــة تلتقــــي 

مــن  البشــريوتتفاعــل   نســق بنــائي وظيفــي مــن فــالم املــخ 
 البشـريأجل الت يد انرتقائي للواق  ليت د ويتطور ويرقى املـخ 

ــــق الســــ ــــ  مــــن أجــــل  قي ــــده للواق ــــة   جمــــرى ت ي عادة والرفاهي
 .(120 :2006) كامل، والتنمية البشرية 

وعلـــى الـــروم مـــن التطـــابق التشـــر ي بـــني النصـــفني 
والبيــــــة الب ــــــوع  فــــــمنالكــــــرويني للمــــــخ )األميــــــن، واأليســــــر( 

السيكوفســيولوجية تقــرر عــدم تطابقهمــا يف الوظــائف النفســية 
ـــــــ ـــــــز فلكـــــــل مـــــــن النصـــــــفني الكـــــــرويني طبيعـــــــة متمي زة   جتهي

 (2002) كامل، املعلومات اخلاصة ب  
 Styles ofاملعلومــــات ويف جمــــام أمنــــاط معاجلــــة 

Information Processing   ديــداً فقــد أدى التقــدم املل ــو 
يف كـــــل مـــــن علـــــم الـــــنفس الفســـــيولوجي إىل  ديـــــد األمـــــاكن 
اخلاصــة هراكــز الــت كم العليــا بالقشــرة املخيــة، والــيت كــان مــن 
أهــم نتائاهــا التوصــل إىل أن املــخ ينقســم إىل نصــفني كــرويني 

Hemispheres  ســـــــــر(، ولكـــــــــل مـــــــــن النصـــــــــفني وأي –)أميـــــــــن
الكــرويني وظــائف معينــة نتلــف عــن ايفــر، و تلــف األفــراد 
فيما بينهم يف تفضيلهم ألنشطة أحد النصفني الكـرويني علـى 
ايفــر يف معاجلــة املعلومــات، ومــن   فــمن هنــاف أمناطــاً خمتلفــة 
للتعامـــل مـــ  املعرفـــة وجتهيـــز املعلومـــاتأل فهنـــاف الـــنمط األميـــن 

 & Torrance)كـــل مـــن: تـــورانس ومـــراد الـــذي يشـــد إليـــ   

Mourad)  ،( 1981كامــــل ،)( 1988مــــراد ،)  أبــــو شعيشــــ
وصـــــادق ، أبـــــو حطـــــب (Rilea, 2008)(، ريليـــــا أ 1989)
( 2013أل 2011) ويوســـــف(، 2009الكيـــــام )، (2009)

ـــــة  ـــــ   ـــــتب با ـــــام البصـــــري ومعاجلـــــة املهـــــام وـــــد اللف ي بأن
وهنـــاف الـــنمط األيســـر واملعاجلـــة املعرفيـــة املتزامنـــة للمعلومـــات، 

ـــــــورانس 1981كامـــــــل )والـــــــذي يشـــــــد إليـــــــ  كـــــــل مـــــــن:   (، ت
أبـــو ، (Torrance & Okabayashi, 1984)وأوكاباياشـــى 

، (Rilea, 2008)(، ريليــا 1994مــراد )(، أ 1989شعيشــ  )
 ويوســف(، 2009(، الكيــام )2009وصــادق )أبــو حطــب 

ــــ   ــــتب بالت ليــــل واملعاجلــــة املتتابعــــة  (2013أل 2011) بأن
وبعض األفـراد يفضـل اجلمـ  بـني النمطـني األميـن  ،معلوماتلل

 واأليسر معاً بدرجة متساوية )النمط املتكامل(.
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وعلــى الــروم مــن افــتالف وتبــاين وظــائف النصــفني 
الكـــرويني للمـــخ فمنـــ  ن يصـــأ علـــى اإلطـــالق أن نفصـــل بـــني 
الوظيفـــــة التكامليـــــة لعمـــــل النصـــــفني الكـــــرويني، فـــــأي نشـــــاط 

ج عن التكامل الوظيفي لعمل املخ فعملية يصدر عن الفرد نات
معاجلـــة املعلومـــات ن ميكـــن أن تصـــل إىل أعلـــى مســـتوى مـــن 

كامــــل،   ) املــــخ  يبالتكامــــل الــــوظيفي بــــني نصــــف الكفــــاءة إن
2002).   

ومـــن ناحيـــة أفـــرى، فـــمن كـــل منـــا يتلكـــأ يف بعـــض 
األوقـــــات يف حياتـــــ  وهنـــــاف الـــــبعض الـــــذي يتلكـــــأ أك ـــــر مـــــن 

ى افـتالف أجناسـهم ومسـتوياهتم العقليـة ايفرين فاألفراد علـ
وانقتصـــادية وانجتماعيـــة وال قافيـــة والعمريـــة ميارســـون ســـلوف 

 وصــف التلكــؤ ولكــن بــدرجات متفاوتــة، والــبعض يتقبــل ذلــى ب
مــــن شخصــــيتهم، والــــبعض ايفــــر يب  ــــون عــــن طــــرق  اجــــزءً 

 ووسائل للت لب على سلوف التلكؤ لديهم.  
  Academic Procrastinationوالتلكـــؤ األكـــادميي 

يُعــد أفطــر أنــوا  التلكــؤ وأك رهــا انتشــاراً لــدى الكبــار بصــفة 
يُطلـــق  إذعامـــة والطـــالب يف ا ـــام التعليمـــي بصـــفة فاصـــة، 

على تأفد وتأجيـل الطـالب ألداء املهـام والواجبـات الدراسـية 
 .(2015)عبدالوهاب،  التلكؤ األكادميي

 (Tuckman et al., 2002) نو وآفـر  ويشـد توكمـان
اسـتعداد الفـرد  ىمسـة تتوقـف علـ د  إىل أن التلكؤ األكادميي يعـ

ونــــا توابــــ  ومرتتبــــات فطــــدة علــــى الطــــالب الــــذين يعتــــادون 
 إرجاء مهامهم األكادميية وواجباهتم الدراسية إىل آفر وقت.

أن  (Farran, 2004)هـــذا اإلطـــار يـــذكر فـــاران  يفو 
ابات التلكؤ األكادميي سلوف شائ  ومشكل ومصدر لالضـطر 

 لدى الطالب.
إىل أن التلكــــؤ  (Popoola, 2005)بوبــــون ويشــــد 

 يفو األكــادميي يــرتبط بالعوامــل املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية. 
الطلبـة أن أشـارت نتـائج جمموعـة مـن الدراسـات نفس  النطاق 

ـــــة للتســـــويف  صـــــلون علـــــى درجـــــات  ـــــديهم نزعـــــة قوي ممـــــن ل
 املســــــوفني، منخفضــــــة يف انمت انــــــات مقارنــــــة بالطلبــــــة وــــــد

وزر أأل 2008) مد،  وي هرون ضعفاً يف إجنازاهم األكادميي
أل 2012أبـــــو وـــــزام، ؛ Özer & Ferrari 2011, وفرررررر ر

 . (2015أل وحسانني، 2013، العبيدي

 مشـكلة الدراسـة:

ن شى أن التلكؤ األكادميي يُعد مسة نوعية 
فاصة با ام األكادميي تتسم بسلسلة من سلوكيات 

لفاعلية. وعلى الروم من والعاز وعدم ا لتانبوااإلحاام 
من ال واهر الشائعة لدى األفراد فمن تكراره بصورة  د  أن  يع

مستمرة مُي ل مشكلة ملا قد يكون ل  من آيفار سلبية على 
األداء العقلي املعريف كما ي هر يف اجلانب اننفعاي للفرد يف 

 صورة احلساس بالندم أو اليأس ولوم الذات.  
صبأ دراسة التلكؤ األكادميي أدعـى إذا مـا عرفنـا وت

ذلـى  يممـا يـؤد اجلامعيـةأن  ظـاهرة شـائعة بـني طـالب املرحلـة 
مـــنخفض ودرجـــات ضـــعيفة وهـــروب أو  أكـــادمييإىل مســـتوى 
أو إمهانـا. وك ـداً مـا جنـد املتلكـج يف وجـل  الدراسةتسرب من 

وفــوف مــن إحساســ  خكــم ايفــرين عليــ  وذلــى مــن فــالم 
النقــد الــذاه، فهــو  ــاف أن يكــون وــد مــتقن يف أداء عمليــة 

واجباتــ ، كمــا  شــى أن مــا يبذلــ  مــن جمهــود ن يكــون كافيــاً 
ومــن   لــن ينــام الــدرجات الــيت نكنــ  مــن الناــا  ويــنعكس 

 هذا ال ن علي  ويصاب خالة تسمى اخلوف من الفشل.
هذا الصدد أجريت العديد من الدراسات  يفو 

لدى طالب اجلامعة  األكادمييلت التلكؤ والب وع الىت تناو 
كالسني   (،2004واحلسيىن ) مصيل ي منها دراسات

كاجان (،  2009عطية ) ،(Klassen et al., 2008)وآفرين 
 Jadidi et)وآفرين  جاديدي، (Kagan et al.,2010)وآفرين 

al.,2011) كاو ،(Cao,2012) ،( 2014أمحد ،)وعبدالوهاب 
دراسات إىل أن سلوف التلكؤ أشارت تلى ال إذ( 2015)

كل مراحل التعليم وخباصة   يفينتشر بني الطالب  األكادميي
جلامعية، كما تدعم نتائاها فكرة أن والبية طالب املرحلة ا

 ون أكادميياً.اجلامعة يتلكؤ 
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بـــني طـــالب وبـــالن ر إىل انتشـــار التلكـــؤ األكـــادميي 
 أوزر دراســــة أشــــارتكمــــا % 52بل ــــت  جنــــد أ ــــااجلامعــــة، 

(Ozer et al., 2009)أوزر وسـاكس دراسـة يفكمـا % 83، و 
(Ozer & Sackes, 2011).  األكــادمييومــن   يعــد التلكــؤ 

 .     التعليميةيف البيئة  مشكلة معقدة
 & Solmon)ولقــــد أكــــد ســــوملون وروع بلــــوم 

Rothblum, 1984) ًئــاأن التلكــؤ األكــادميي ن مي ــل عب علــى 
ط ولكـن يتضـمن أيضـاً تفاعـل يف انسـتذكار وإدارة الوقـت فقـ

 مكونات انفعالية ومعرفية.
( 2008) الشرنويبففي اجلانب املعريف جند أن 

إىل أن هناف دراسات قليلة أجريت بب ث الطالب  أشارت
املتلكئني أكادمييًا من من ور معريف واليت تؤكد على أن 
العوامل املعرفية جيب أفذها يف انعتبار لفهم سلوف الطالب 

 ئني. املتلك

إىل أن  (Chu & Choi, 2005)ويشد تشو وتشو 
على تعلم  – بشكل سل  –يؤيفر  األكادمييالتلكؤ 

، بل وعلى شخصياهتم، األكادمييالطالب، وعلى أدائهم 
 & Wilson)وعلى جودة حياهتم. ويضيف ويلسون وجنوين 

Nguyen, 2012) األكادميي ين رون إىل التلكؤ نيأن املتعلم 
% من الطالب 95من  ضارة، وأن أك رمشكلة  وصف ب

لذا فمن من يستهدفون ففض ، والتخلب من .  املتلكئني
مما  –التلكؤ األكادميي  -الضروري تناوم هذا السلوف 

يساعد على فهم  ومن    اولة التقليل من آيفاره السلبية إىل 
 أقصى درجة ممكنة لدى املتعلمني باملرحلة اجلامعية.

ني قد يواج  بعض ن بعض املتعلمإكما 
يعانون منها أيفناء دراستهم، وقد يكون  املشكالت يف التعلم،

ذلى بسبب تفضيلهم لنمط معني من أمناط معاجلة 
املخ  فياملعلومات يعتمد بدرجة كبدة على وظائف أحد نص

الكرويني ون يتناسب م  املطالب املعرفية والوجدانية ألداء 
 مهام التعلم.

( 2011، 2005يوسف )هذا الصدد يشد  يفو 
 إذلدى املتعلمني،  معاجلة املعلوماتإىل أمهية دراسة أمناط 

ن انهتمام إ، كما مةهمضرورة  عد  تيرى أن دراستها 
مًا يسهم يف  قيق أهداف العملية همبدراستها يعد بعدًا 

 دات الرتبوية، وتدعم يف املتعلم القدرة على مواجهة الت
 مناحي احلياة املختلفة. ل  السريعة اليت تطرأ على ك

وقد أُعدت العديد من أساليب القياس لت ديد 
املخ على ايفر منها ما نطلق علي   فيتفضيل أحد نص

ُمسمى أسلوب التقرير الذاه، أما األسلوب ال اين فيمكن 
تسميت  أسلوب األداء املوضوعي، وستستخدم الدراسة 

ة العرض طريق يية أحد أساليب العرض اجلان ، وهاحلال
السري  للم دات البصرية يف جانّ  ا ام البصري لقياس 

الذي أعده الباحث ليكون البصرية  معاجلة املعلوماتأمناط 
 مم اًل لألسلوب ال اين )أسلوب األداء املوضوعي(.

واملتتب  لنتائج الدراسات والب وع اليت تناولت 
خ للنصفني الكرويني بامل السائد معاجلة املعلوماتمنط 

يل ظ مع  وجود دراسات تشد إىل سيطرة النمط  للمتعلمني
األيسر على كل من األمين واملتكامل، ومن هذه الدراسات: 

رياض (، 1985)  مد(، 1982مراد وآفرين )دراسات 
 (،1987(، إمساعيل )1986عكاشة ) (،1986وعبادة )
 لممس أيب (،1989، 1988مراد ) ،(1988 مد )

  مود (،1994) يد وعلمرا(، 1993، 1989)
 (،2003) يالزقا(، مزيان و 2000) يعل (،1995)

(، شارب 2005(، الزهار ويوسف )2005يوسف )
، 2011(، ويوسف )2010(، الزهار ويوسف )2008)

أن  على اجلانب ايفر توجد  ود (2014، 2012
يطرة النمط األمين  دراسات أفرى تشد نتائاها إىل س

(، 1994ليماين )، الس(Albialy, 1993) يكدراسات البيل
حني أظهرت نتائج دراسات  يف(، 1994مسلم ) أيب

ومنها دراسة وخوع أفرى أن النمط املتكامل هو املسيطر 
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. وهكذا جند أن هناف تناقضًا بني (Aliotti, 1981) اليوه
 .السائد معاجلة املعلوماتن منط نتائج هذه الدراسات بشأ

إطال  الباحث  حدود يف –ن هناف ندرة إكما 
 املتلكئني طالب اجلامعةالدراسات اليت أجريت على  يف –

اليت تعكس  معاجلة املعلومات البصريةلدراسة أمناط  أكادميياً 
ومن    .(املميز)املسيطر  معاجلة املعلومات البصريةمنط 

 :نيتياي نييف السؤال تت دد مشكلة الدراسة احلالية
لــــدى  الســــائد بصــــريةمــــات الو معاجلــــة املعلمــــا هــــو منــــط  -1

 ا.األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي طالب اجلامعة

طـــــالب هـــــل توجـــــد فـــــروق ذات دنلـــــة إحصـــــائية بـــــني  -2
معاجلـة يف أمناط  األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي اجلامعة

 )أمين/ أيسر/ متكامل(ا. املعلومات البصرية

 ف الدراسـة:ادهـأ

معاجلة منط الكشف عن هتدف الدراسة احلالية إىل 
 مرتفعي طالب اجلامعةالسائد لدى  املعلومات البصرية

الفروق  إضافة إىل التعرف على، األكادمييالتلكؤ  منخفضيو 
/ متكامل( أيسر /)أمين معاجلة املعلومات البصريةيف أمناط 

 .األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي طالب اجلامعةلدى 

 أهميـة الدراسـة:

املسيطر  البصرية اتوضيأ منط معاجلة املعلومت
القائمني على العملية ، وذلى ملساعدة طالب اجلامعةلدى 

 يفتلعب دورًا فاعاًل  اليتالقدرات  إن إذ الرتبوية والتعليمية
عمليات التعلم والتعليم تعتمد على وظائف النصفني 

نذا فمن   ،تكامل()األمين/ األيسر( و ما معًا )امل الكرويني
 ياصة بكل نصف كرو الوظائف اخل من الواجب توضيأ هذه

والوسائل واستخدام  املقرراتانعتبار عند إعداد  يفألفذها 
 ن ل دراسة أمناط معاجلة املعلوماتكما   طرق التدريس.

ماً همتعد بعداً  إذمة، همضرورة  طالب اجلامعةلدى  البصرية

املتعلم  يف قيق أهداف العملية الرتبوية، وتدعم  يفيسهم 
تطرأ على ا تم   اليتى مواجهة الت يدات السريعة القدرة عل

يسهم التعرف على كما   جوانب احلياة املختلفة. اي  يف
تعديل   أكادمييًا يفنيلدى املتلكئأمناط معاجلة املعلومات 

 يفقد يسبب إعاقة ملستوى األداء  والذيالنمط املسيطر 
 أكادميياً  باملتلكئنييبدأ اننتقام  ولكياملهارات األكادميية 

موجبة نشطة ترف  معدم  دافعيةسالبة معطلة إىل  دافعيةمن 
تتصدى ل اهرة ن هذه الدراسة إضافة إىل أ. األكادميياألداء 

تعد أبرز  اليت األكادمييالتلكؤ ظاهرة  يمن أهم ال واهر، وه
، للمتعلمني وفاصة باملرحلة اجلامعية يأسباب الفشل الدراس

شخصياهتم  يفأيفدها املدمر واندام بل إن هذه ال اهرة نا ت
وأفداً ندرة الب وع والدراسات  واجتاهاهتم حنو عملية التعلم.

طالب لدى  البصرية تناولت أمناط معاجلة املعلومات اليت
البيئة  يف األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعياجلامعة 

ن  –يف حدود إطال  الباحث  –ن  حيث إ، املصرية والعربية
دراسة يف البيئة املصرية والعربية تناولت هذا املوضو   ةأي دتوج

 بالبيئة املصرية والعربية. 

 مصطلحـات الدراسـة:

 Visual Style of معالجة المعلومات البصريةأنماط  -1

Information Processing: 

قـــام الباحـــث احلـــاي بصـــياوة تعريـــف ألمنـــاط معاجلـــة  
املتكامل( يتفق  -األيسر  -املعلومات البصرية ال اليفة )األمين 

ووجهـــة الن ـــر الـــيت يتبناهـــا يف هـــذه الدراســـة احلاليـــةأل فيعـــرف 
نمـــــــة معالجـــــــة المعلومـــــــات البصـــــــرية األيمـــــــن الباحـــــــث 

الدرجـة املرتفعـة يف التعـرف فقـط " للمف وص إجرائياً علـى أنـ 
علــــى امل ــــدات البصــــرية املقدمــــة للعــــني اليســــرى، وذلــــى علــــى 

ت البصــــرية يف جــــانّ  ا ــــام مقيــــاس العــــرض الســــري  للم ــــدا
البصـــري لقيـــاس أمنـــاط معاجلـــة املعلومـــات للنصـــفني الكـــرويني 

 الذي أعده الباحث". باملخ
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نمـــــــة معالجـــــــة المعلومـــــــات ويعـــــــرف الباحـــــــث  
الدرجـة املرتفعـة " للمف وص إجرائياً علـى أنـ البصرية األيسر 

يف التعــرف فقــط علــى امل ــدات البصــرية املقدمــة للعــني اليمــىن، 
مقياس العرض السري  للم دات البصرية يف جانّ  لى على وذ

ا ـــــام البصـــــري لقيـــــاس أمنـــــاط معاجلـــــة املعلومـــــات للنصـــــفني 
 الذي أعده الباحث". الكرويني باملخ

نمـــة معالجـــة المعلومـــات كمـــا يعـــرف الباحـــث  
الدرجــــة " للمف ــــوص إجرائيــــاً علــــى أنــــ البصــــرية المتكامــــ  

علـى امل ـدات البصـرية املقدمـة  املرتفعة يف التعـرف يف آن  واحـد
مقيـــاس العـــرض الســـري  للم ـــدات لكـــال العينـــني، وذلـــى علـــى 

البصــــــرية يف جـــــــانّ  ا ــــــام البصـــــــري لقيــــــاس أمنـــــــاط معاجلـــــــة 
 الذي أعده الباحث". املعلومات للنصفني الكرويني باملخ

 :Academic Procrastinationالتلكؤ األكاديمي  – 2

بـــدء يف املهـــام الدراســـية يُقصـــد بـــ  تأجيـــل املـــتعلم ال
املطلوبــة وتــأفره يف إنامهــا إىل الل  ــات األفــدة مــ  شــعوره 
بالضيق وعدم انرتيا  لتأفده يف إنامهـا. كمـا  ـدد الباحـث 

لتلكــــؤ األكـــــادميي جبملــــة الــــدرجات الـــــيت ل املفهــــوم اإلجرائــــي
 صــل عليهــا املــتعلم يف األداء علــى مقيــاس التلكــؤ األكــادميي 

 .لباحثا عدهالذي أ

 الدراسـة: اضفر 

لدراســـــة احلاليـــــة علـــــى الن ـــــو ا يميكـــــن طـــــر  فرضـــــ
 :هاي

 معاجلـة املعلومـات البصـريةمنـاط أيسيطر النمط األميـن مـن  -1
 يف حـــــني األكـــــادمييالتلكـــــؤ  مرتفعـــــي طـــــالب اجلامعـــــةلـــــدى 

   .األكادمييالتلكؤ  منخفضييسيطر النمط األيسر لدى 
 اجلامعــــةطــــالب توجــــد فــــروق ذات دنلــــة إحصــــائية بــــني  -2

معاجلـــــــة يف أمنـــــــاط  األكـــــــادمييالتلكـــــــؤ  منخفضـــــــيو  مرتفعـــــــي
 )أمين/ أيسر/ متكامل(. املعلومات البصرية

 الطريقة واإلجراءات:

 الدراسـة: منهجأواًل: 
الية املنهج الوصفي املقارن، احلالدراسة  استخدمت

يعتمد على حساب الفروق وتفسد ذلى يف ضوء كل من  إذ
 ت السابقة.اإلطار الن ري والدراسا

 :تهاعينمجتمع الدراسة و : ثانياً 
طـــــالب ن جمتمــــ  الدراســــة احلاليــــة مــــن ايــــ  تكــــو  

علـــم الـــنفس والرتبيـــة اخلاصـــة  بشـــعبيت الفرقـــة الرابعـــةوطالبـــات 
بكليــــة الرتبيــــة باإلمساعيليــــة، جامعــــة قنــــاة الســــويس جبمهوريــــة 

 .( طالباً وطالبة226)بلغ عددهم  إذ مصر العربية
ـــــة اتكو  و  ـــــت عين ـــــة مـــــن ن لدراســـــة يف صـــــورهتا النهائي

 مرتفعـــــي( طالبـــــاً وطالبـــــة 63( طالبـــــاً وطالبـــــة مـــــنهم )126)
التلكــــؤ  منخفضــــي( طالبــــاً وطالبــــة 63)و، األكــــادمييالتلكــــؤ 

علــم الــنفس والرتبيــة اخلاصــة  بشــعبيتبالفرقــة الرابعــة  األكــادميي
بكليــــة الرتبيــــة باإلمساعيليــــة، جامعــــة قنــــاة الســــويس جبمهوريــــة 

( ســـنة 21.45ة، بلـــغ متوســط أعمـــارهم الزمنيـــة )مصــر العربيـــ
وبـــذلى تكـــون نســـبة  ،( ســـنة3.14بـــاحنراف معيـــاري قـــدره )

ـــــاً   الدراســـــة احلاليـــــةيف إىل جمتمـــــ  املتعلمـــــني  املتلكئـــــني أكادميي
 .٪ 55،75حواي  

عينـة الدراسـة مـن املتلكئـني أكادمييـاً ولقد مت افتيار 
 – مرتفعـييهم )لـد األكـادمييالتلكـؤ وتصنيفهم وفقاً ملسـتوى 

 األكــادمييمقيــاس التلكــؤ  دائهــم علــىمــن فــالم أ( منخفضــي
املرتفــ  املســتوى  يف الفــرد مت تصــنيف إذأل عــده الباحــثالــذى أ

 75 املئيــــــي يكانـــــت هــــــذه الدرجــــــة أكـــــ  مــــــن أو تســــــاو إذا  
إذا كانـت  املـنخفض املسـتوى يفويصنف ، األعلى( ي)اإلرباع

 يو مــــن أو تســــا أقــــل األكــــادمييدرجتــــ  علــــى مقيــــاس التلكــــؤ 
 .األدىن( ي)اإلرباع 25 املئيي
 اً : أدوات الدراسـة:لثثا
 أنماط معالجة المعلومات البصرية الُمحوسـ مقياس  -1

 .)كأحد مقاييس األداء الموضوعي(
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لقيـاس مقيـاس ُ وسـب قام الباحـث احلـاي بمعـداد  
)كأحــــد املقــــاييس األدائيــــة أمنــــاط معاجلــــة املعلومــــات البصــــرية 

ـــــاح ون لتاـــــارب  ة(املوضـــــوعي ـــــذي أورده الب وفقـــــاً للوصـــــف ال
لدراســـات الـــيت تناولـــت ســـبدي، وذلـــى بعـــد اإلطـــال  علـــى ا

ـــــــــــب امل ـــــــــــو شعيشـــــــــــ  التاني ـــــــــــام: أب خـــــــــــي للمعلومـــــــــــات أم 
(Abosheasha, 1988 1990ب،  1989أأل  1989أل ،

متــــــــــــــــوىل (، 2007زيتــــــــــــــــون )(، 1996(، بــــــــــــــــات  )1991
(أل 2014، 2012(، ويوســف )2010(، الــديب )1999)
وسـيلة جتريبيــة نتلـف يف بنائهــا عـن مقــاييس التقريــر بـذا فهــو و 

الــيت  )أمنــاط الــتعلم والتفكــد( الــذاه ألمنــاط معاجلــة املعلومــات
 (Torrance et al., 1978)ن و تـورانس وآفـر سـبق وأن وضـعها 

 Styles (SOLAT) افتبار أسلوب التعلم والتفكد سمى بــوامل

of Learning and Thinking.  

طريقـــــة العـــــرض الســـــري  للم ـــــدات البصـــــرية يف  د  تعـــــو 
جانّ  ا ام البصري من طرق دراسة أمناط معاجلة املعلومـات 

الفع الــة يف التعامـــل مــ  األفــراد إضــافة إىل أ ـــا  البشــريللمــخ 
ميكــن اســتخدامها يف جمــام علــم  مــن  ليســت وســيلة طبيــة و 

 (. 2007)زيتون،  النفس الرتبوي

ــــار مــــن و  مــــن امل ــــدات  ( زوجــــاً 30)يتكــــون انفتب
أو صـورة وعـدد أو صـورتني  وحـرف ةمـن صـور يتألف كل زوج 

يــــتم عــــرض  -يــــتم ترتيبهــــا عشــــوائياً  –أو حــــرفني أو عــــددين 
أحــــد امل ــــدين يف كــــل زوج يف نصــــف ا ــــام البصــــري األميــــن 

 وامل د ايفر يف نصف ا ام األيسر. 

وعلـى أسـاس دقــة املف ـوص يف التعــرف علـى امل ــد  
ملقـــــدم إلحـــــدى العينـــــني يت ـــــدد نشـــــاط النصـــــف الكــــــروي ا

املعاكس لتلى العني، فُيعطى املف وص درجة يف منط معاجلـة 
املعلومــات األميــن إذا اســتطا  التعــرف علــى امل ــد الــذي كــان 
يقـــ  يف ا ـــام البصـــري األيســـر فقـــط، ويُعطـــى درجـــة يف منـــط 
 معاجلــــة املعلومــــات األيســــر إذا اســــتطا  التعــــرف علــــى امل ــــد

يُعطـى  يف حنيالذي كان يق  يف ا ام البصري األمين فقط، 

درجة يف منط معاجلة املعلومات املتكامـل إذا تعـرف علـى كـال 
امل ـــدين اللـــذين مت تقـــدميهما بشـــكل متـــزامن يف جـــانّ  ا ـــام 

  .(2012يوسف، البصري )

ومت الت قــق مـــن صـــدق املقيـــاس باســـتخدام صـــدق  
إتفــاق الســادة احملكمــني علــى احملّكمــني وقــد تراوحــت نســب 

 ي%(، وهــــ90 – 80ت املقيــــاس مــــا بــــني )صــــالحية عبــــارا
 نسب مقبولة.

كمــا قــام معــد املقيــاس خســاب صــدق  مــن فــالم  
مت حســــاب معامــــل انرتبــــاط بــــني اســــتفتاء  إذصــــدق احملــــى 

 مـــد  تراـــ  وقننـــ  الـــذيتـــورانس ألمنـــاط معاجلـــة املعلومـــات 
عـــد، ومـــات البصـــرية املاملعل ( ومقيـــاس أمنـــاط معاجلـــة1988)

مـــن فـــالم تطبيقهمـــا علـــى أفـــراد العينـــة انســـتطالعية، وقـــد 
للـــــنمط األميـــــن،  78,0بل ـــــت معـــــامالت انرتبـــــاط بينهمـــــا )

 يللـــــــنمط املتكامـــــــل( وهـــــــ 89,0للـــــــنمط األيســـــــر، و 85,0
 (.01,0معامالت دالة عند مستوى )

وعــــن يفبــــات املقيــــاس فقــــد مت حســــاب  بطريقــــة ألفــــا   
، (0.76) للـنمط األميـن، معامـل ال بـات وكان قيمـةكرونباخ 

ممـــا  (0.83و) للـــنمط املتكامـــل، و (0.80) للـــنمط األيســـرو 
 .الدراسة احلالية يفنتائا   يفيدم على يفبات املقياس وال قة 

اط كمــا مت حســاب معــايد األداء علــى مقيــاس أمنــ 
عـــد وذلـــى مـــن فـــالم حســـاب معاجلـــة املعلومـــات البصـــرية امل

ت املعياريــــة لــــألداء علــــى أفــــراد العينــــة املتوســــطات وانحنرافــــا
( طالبــاً وطالبــة بالفرقــة الرابعــة 60مــن ) واملكونــة انســتطالعية

بكلية الرتبية باإلمساعيلية، جامعة قنـاة السـويس، بلـغ متوسـط 
( ســـــنة بـــــاحنراف معيـــــاري قـــــدره 22.85أعمـــــارهم الزمنيـــــة )

، وقــــــد مت حســــــاب معــــــايد األداء يف  ديــــــد ( ســــــنة3.96)
إىل أمنــــــاط معاجلــــــة املعلومــــــات  يشــــــباب اجلــــــامعالتصــــــنيف و 

ملتكامـــل( مـــن فـــالم املعـــادنت البصـــرية )األميـــن، األيســـر، وا
)انحنـــــــراف  ي)املتوســـــــط(،  : هـــــــ يأل حيـــــــث م: هـــــــيـــــــةتاي

 املعياري(:
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ذو منط أمين إذا كانـت درجتـة الكليـة  الفرديصنف  -
 هذا النمط. يف ( 1تزيد عن )م + 

كانـــــت درجتـــــة   ذو منـــــط أيســـــر إذا الفـــــرديصـــــنف  -
 هذا النمط. يف ( 1الكلية تزيد عن )م + 

ـــة  الفـــرديصـــنف  - ذو منـــط متكامـــل إذا كانـــت درجت
 هذا النمط. يف ( 1الكلية تزيد عن )م + 

 .دى الشباب الجامعىل األكاديميمقياس التلكؤ  -2

بعد  األكادمييأعد الباحث احلاي مقياس التلكؤ 
ت والب وع اليت اإلطال  على اأُلطر الن رية والدراسا

وكذا مع م انفتبارات  األكادمييتناولت جمام التلكؤ 
واملقاييس العربية واألجنبية واليت هدفت لقياس التلكؤ 

 & Solomon) سولومون ورويفبلومومنها: مقياس  األكادميي

Rothblum, 1984) ،كمان تو  مقياس التلكؤ(Tuckman, 

 سيياحلو  يصيل مل األكادمييمقياس التلكؤ ، (1991
لعالم  األكادمييقائمة سلوف التسويف (، 2004)
 سكرانلمقياس إرجاء املهام األكادميية (، 2008)
(، 2011) شل ل يمقياس اإلرجاء الدراس ،(2010)

مقياس (، 2012وزام ) أليب األكادمييمقياس التسويف 
مقياس تقدير ، (Yesil, 2012)ليسل  األكادميياإلرجاء 

مقياس  (،2013) أمحدترا   الذياملماطلة األكادميية 
مقياس (، 2013ازريق وجرادات ) أليب األكادمييالتسويف 
، (Grunschel et al., 2013) جلرانيسكيل األكادميياإلرجاء 

مقياس اإلرجاء  (،2013رضوان )ل األكادمييمقياس التلكؤ 
 األكادمييمقياس اإلرجاء (، 2014إلبراهيم ) األكادميي

للنواب و مد  األكادميياس التلكؤ مقي، (2014) ألمحد
سانني حل األكادمييمقياس التسويف وأفدًا (، 2014)
 من احلاي األكادمييالتلكؤ ويتكون مقياس  .(2015)
( مفردة وأمام كل مفردة يفالع استاابات هي: )دائماً، 20)

( 1، و2، 3أحياناً، ونادراً(. وتقدر بمعطاء الدرجات )
والدرجة الكلية ، ابقة على الرتتيباملقابلة لالستاابات الس

 .األكادمييللمقياس تشد إىل مستوى التلكؤ 

ومت الت قق من صدق املقياس باستخدام صـدق  
ـــــى جمموعـــــة مـــــن الســـــادة  إذاحملّكمـــــني  ـــــاس عل مت عـــــرض املقي
مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس املتخصصــــني يف علــــم  احملكمــــني

ة وعـــددهم الـــنفس الرتبـــوي بكليـــات الرتبيـــة باجلامعـــات املصـــري
(  كمـــــاً، وذلـــــى إلبـــــداء آرائهـــــم واحلكـــــم علـــــى مـــــدى 11)

، صــدق مضــمون العبــارات ومــدى فعاليــة مــا وضــعت لقياســ 
ايفـــر يف ضـــوء  هابعضـــومت تعـــديل بعـــض العبـــارات وحـــذف 

توجيهـــــات الســـــادة احملكمـــــني ليصـــــبأ بـــــذلى عـــــدد عبـــــارات 
 ( مفردة كما هو يف صورت  النهائية.20املقياس )

فـــالم  مـــن تســـاق الـــدافليحســـاب انمت كمـــا  
معامــل انرتبــاط بــني درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكليــة  إجيــاد

للمقياس، وذلى على أفـراد العينـة انسـتطالعية وقـد تراوحـت 
( وايعهــا 0.92 – 0.73قــيم معــامالت انرتبــاط مــا بــني )

 (. مما يدم على صدق املقياس.0.01دالة عند مستوى )
 بطريقـةملقيـاس قام الباحـث خسـاب يفبـات اكما  

 واملكونة انستطالعيةأفراد العينة  على ألفا كرونباخ وذلى
ـــــة الرتبيـــــة 60مـــــن ) ـــــة الرابعـــــة بكلي ـــــاً وطالبـــــة بالفرق ( طالب

باإلمساعيلية، جامعة قناة السويس، بلـغ متوسـط أعمـارهم 
( 3.96( ســـنة بـــاحنراف معيـــاري قـــدره )22.85الزمنيـــة )

هــــذه  د  تعــــ( و 0.84) وكــــان قيمــــة معامــــل ال بــــات، ســــنة
 مناسبة للمقياس. ةالقيم

مــــن اإلجــــراءات الســــابقة تأكــــد للباحــــث صــــدق و 
 وصالحيت  لالستخدام. األكادمييالتلكؤ  ويفبات مقياس

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

 نتائج الفرض األول: 
يســــيطر "علــــى أنــــ :  لدراســــةاألوم ل فــــرضاليــــنب 

لـــــدى  معاجلـــــة املعلومـــــات البصـــــريةمنـــــاط الـــــنمط األميـــــن مـــــن أ
يســــيطر  يف حــــني األكــــادمييالتلكــــؤ  مرتفعــــي الب اجلامعــــةطــــ

 ". األكادمييالتلكؤ  منخفضيالنمط األيسر لدى 



 يوسف:أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة...سليمان عبدالواحد 
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وللت قـــق مـــن صـــ ة هـــذا الفـــرض فقـــد مت حســـاب 
 معاجلـة املعلومـات البصـريةمنـاط املتوسط وانحنراف املعيـاري أل

 منخفضـــــيو  مرتفعـــــيلـــــدى / متكامـــــل( ال اليفــــة )أميـــــن/ أيســـــر
 :(1جدوم ) يفهو موضأ ا كم  األكادمييالتلكؤ 

 1جدول 
 األكاديميالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعيدى ل معالجة المعلومات البصريةنماط المتوسة واالنحراف المعياري أل 

 
 المجموعة

 
 ن

 معالجة المعلومات البصريةأنماط 
 المتكام  األيسر األيمن

 ع م ع م ع م
 3.63 5.65 3.97 14.90 3.18 15.45 63  األكاديميالتلكؤ  ومرتفع
 7.68 10.35 6.03 14.50 5.41 11.15 63 األكاديميالتلكؤ  ومنخفض

 مرتفعــــيلــــدى أن الــــنمط املســــيطر  (1)دوم يوضــــأ اجلــــ     
متوســـــط   بلـــــغالـــــذي  األميـــــنهـــــو الـــــنمط  األكـــــادمييالتلكـــــؤ 

الــــــــنمط   ( ، 90,14) األيســــــــرالــــــــنمط  ( ، يليــــــــ 45,15)
يضاً برتتيب هـذه األمنـاط (. وقد يوحي هذا أ65,5املتكامل )

صــــدرها الــــنمط يالــــيت  البصــــرية ال اليفــــة يف معاجلــــة املعلومــــات
ــــنمط املتكامــــل بالنســــبة األيســــرالنمط فــــ، األميــــن لعينــــة ،   ال
 .األكادمييالتلكؤ  مرتفعي

 معاجلـــــة املعلومـــــات البصـــــريةوفيمـــــا يتعلـــــق بت ديـــــد منـــــط  
قـد ف األكـادمييالتلكـؤ  منخفضي ةاجلامع طالبلدى  السائد

ــــدى  الســــابقدوم اجلــــتبــــني مــــن فــــالم  أن الــــنمط املســــيطر ل
متوسـط  بلـغ العاديني هو النمط األيسـر الـذي  ةشباب اجلامع

ـــــــ  الـــــــنمط األميـــــــن50,14)  قـــــــدره هتوســـــــط حســـــــايب ( ، يلي
 قـــــــــدره هتوســـــــــط حســـــــــايب ،   الـــــــــنمط املتكامـــــــــل(15,11)
(. وقد يوحي هذا أيضاً برتتيب هـذه األمنـاط ال اليفـة 35,10)

، صـــدرها الـــنمط األيســـريالـــيت  البصـــرية علومـــاتاجلـــة امليف مع
لطــالب اجلامعــة فــالنمط األميــن ،   الــنمط املتكامــل بالنســبة 

وجــود فــروق دالــة ممــا يــدم علــى . األكــادمييالتلكــؤ  منخفضــي
 األكـــادمييالتلكــؤ  منخفضــيو  مرتفعـــي يالشــباب اجلــامعبــني 

ســيطرة يتضــأ  إذ، الســائد معاجلــة املعلومــات البصــريةيف منــط 
والــنمط األيســر  األكــادمييالتلكــؤ  مرتفعــي ىاألميــن لــدالــنمط 
 .يمن الشباب اجلامع األكادمييالتلكؤ  منخفضيلدى 

هذه النتياة مؤشراً ملدى احتياجاتنا إىل إعادة تقييم  وتعد    
ــــــة وانهتمــــــام باألنشــــــطة املختلفــــــة  ــــــ امج التعليمي ــــــاهج وال املن

لــى تكامـل أداء وظــائف وتوجيـ  الــن م التعليميـة حــىت تعمـل ع
 ون تقتصـر م ـدات التنشـيط العقلـي النصفني الكـرويني للمـخ،

ردنا تكـوين الشخصـية نصف املخ فقط، وعلي  فمننا إذا أ على
إىل أنشــــطة لنصــــف املــــخ  الكاملــــة لــــدى املــــتعلم فمننــــا خاجــــة

رس بصــورة متوازنــة مــ  أنشــطة لنصــف املــخ األيســر األميــن تُــد
 يســــتخدم كامــــل طاقتــــ  املخيــــة.وذلــــى  ــــدف جعــــل املــــتعلم 

ويتفــق هــذا مــ  مــا أشــار إليــ  العديــد مــن البــاح ني مــن أمهيــة 
املــــخ الكــــرويني، ومــــنهم ليفــــر  فيبــــني نصــــ فيالتكامــــل الــــوظي

(Leaffer, 1981) املـــــخ  فيإذ يـــــرى أن التكامـــــل بـــــني نصـــــ
ــــد  ــــوعي يفالكــــرويني يســــهم إىل حــــد كب ــــدا ، وال ــــة اإلب ، تنمي

ة، وخمتلـــف اجلوانـــب األفـــرى الـــىت ، والســـعاددراف اجلمـــايواإل
 قيق التنمية البشرية للفرد وا تم . كما يشد أبـو  يفنا دور 
املـــــخ تعـــــد  في( إىل أن تكامـــــل وظـــــائف نصـــــ1994مســـــلم )

الوصــوم إىل أســاليب ووســائل  ســني عمليــة  يفمــة أك ــر مالء
الــــتعلم وإزالــــة القيــــود وــــد الضــــرورية للــــتعلم والتفكــــد وتطــــوير 

 يف( أن التكامـــــــل 1995د. ويـــــــرى إجماهـــــــد )شخصـــــــية الفـــــــر 
إىل إحــداع درجــة مــن التــوازن  اســتخدام النصــفني معــاً يــؤدي

يزيـد  ه على التوافق والتكيف األمر الذيلدى الفرد مما يساعد
مــن إمكاناتــ  الدافعيــة ويعمــل علــى  ريكهــا. كمــا يؤكــد كامــل 

 information( علــى أن عمليــة تشــ يل املعلومــات 2004)

processing  ن ميكن أن تصل إىل أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة
بــني ايــ  أجــزاء املــخ. وتضــيف كامــل  فيإن بالتكامــل الــوظي

اســـتخدام مهـــام النصـــفني معـــاً مـــن  يف( أن التكامـــل 2012)
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ــــ إمكاناتــــ  العقليــــة ايــــ  ن الفــــرد مــــن اســــت مار شــــأن  أن ميك 
ة الـتعلم الـيت تـدعو جتاهـات احلدي ـة لعمليـظـل ان يففصوصاً 

 إمكانات املتعلم. بكل   هتمامىل انإ
 :الثانينتائج الفرض 

توجــد فــروق  للدراســة علــى أنــ : " ويــنب الفــرض ال ــاين 
 منخفضــيو  مرتفعــي طــالب اجلامعــةذات دنلــة إحصــائية بــني 

)أميــن/  معاجلــة املعلومــات البصــريةيف أمنــاط  األكــادمييالتلكــؤ 
 ".أيسر/ متكامل(

حســـــــاب مت  وللت قـــــــق مـــــــن صـــــــ ة هـــــــذا الفـــــــرض فقـــــــد 
 منخفضــــيو  مرتفعــــي الدراســــة جممــــوعيتدرجــــات  متوســــطات

، معاجلـــــــة املعلومـــــــات البصـــــــريةأمنـــــــاط  يف األكـــــــادمييالتلكـــــــؤ 
 يفوضــأ امل علــى الن ــو، يبــارامرت ال t-test  باســتخدام افتبــار

 :(2جدوم )
 2جدول 

 معالجة المعلومات البصريةأنماط  في يمياألكادالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي يالشباب الجامعلمتوسطات درجات  "ت"نتائج اختبار  
معالجة المعلومات أنماط 

 البصرية
 د. ح ع م ن المجموعة

 مستوى الداللة قيمة "ت"

 النمة األيمن
األكادمييالتلكؤ  ومرتفع  دالة 93,6 61 3.18 15.45 63 

 5.41 11.15 63 األكادمييالتلكؤ  ومنخفض

 النمة األيسر
األكادمييالتلكؤ  ومرتفع  ود دالة 76,0 61 3.97 14.90 63 

 6.03 14.50 63 األكادمييالتلكؤ  ومنخفض

 النمة المتكام 
األكادمييالتلكؤ  ومرتفع  دالة 01,7 61 3.63 5.65 63 

 7.68 10.35 63 األكادمييالتلكؤ  ومنخفض
 .لدنلة الطرف الواحد  67,1= ( 0.05،  وعند مستوى )39,2=  (0.01" اجلدولية عند مستوى )تقيمة "

وجــود تبــاين جــوهري دام ( 2يتضــأ مــن اجلــدوم )
 يالشــــباب اجلــــامعبــــني متوســــطات رتــــب درجــــات جممــــوعيت 

وذلـــى لكـــل منـــط مـــن  األكـــادمييالتلكـــؤ  منخفضـــيو  مرتفعـــي
ال اليفـــــــة )أميـــــــن/ أيســـــــر/  معاجلـــــــة املعلومـــــــات البصـــــــريةأمنـــــــاط 

 ي( وهــ93,6األميــن ) للــنمط" تإذ بل ــت قيمــة "، متكامــل(
قيمــة بل ــت (، كمــا 0.01قيمــة دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن )

دالـــــة عنـــــد وـــــد قيمـــــة  ي( وهـــــ76,0للـــــنمط األيســـــر )  "ت"
" قيمـــــة "ت" بل ـــــت يف حـــــني (، 0.01مســـــتوى أقـــــل مـــــن )

أيضــاً قيمــة دالــة عنــد مســتوى  ي( وهــ01,7للــنمط املتكامــل )
ممـــــا يشــــــد إىل وجـــــود فـــــروق دالـــــة بــــــني  (.0.01أقـــــل مـــــن )
 يمنطـــــيف  األكـــــادمييالتلكـــــؤ  منخفضـــــيو  مرتفعـــــيجممـــــوعيت 

مل توجـد فـروق دالـة  يف حـني واملتكامل األمين، السيطرة املخية

يف منـــط  األكـــادمييالتلكـــؤ  منخفضـــيو  مرتفعـــيبـــني جممـــوعيت 
 .السيطرة املخية األيسر

مـــــا توصـــــلت إليـــــ  نتـــــائج الدراســـــة احلاليـــــة وتـــــدعم 
 ادةعبــــو ريــــاض ، (1982) مــــراد وآفــــرين :كــــل مــــن  اتدراســــ

(، 1994) يوعلــمــراد (، 1989، 1988(، مــراد )1986)
 يوســـــــــــــف(، 2003) يالزقـــــــــــــاو مزيـــــــــــــان (، 2000) يعلـــــــــــــ

 ،(2008شــــــارب )(، 2005) ويوســــــف(، الزهــــــار 2005)
، 2012، 2011) ويوســـــــــف ،(2010) ويوســـــــــفالزهـــــــــار 
واليت أشارت إىل سيطرة النمط األيسر على كـل مـن  (2014

 األمين واملتكامل لدى األفراد.
دراسـيت:  مـ  نتائج الدراسة احلالية تتعارض  يف حني

 فقــــد( 2001) وأمحــــدمــــراد و ، (Conway, 1994) يكونــــوا
كمــا  .املتعلمــنيأن الــنمط األميــن هــو املســيطر لــدى  اأوضــ ت
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 ,Eliotti) إليـوه: دراسـيتم  أيضاً نتلف نتائج هذه الدراسة 

إىل أن الـــنمط املتكامـــل  اأشـــارت إذ( 1999الشـــيخ )و ، (1981
 .املتعلمنيملسيطر لدى هو ا

أشـــارت  والـــيت نتـــائج الدراســـة احلاليـــةوميكــن تفســـد 
يف  األكـــادمييالتلكـــؤ  مرتفعـــيلـــدى  األميـــنإىل ســـيطرة الـــنمط 

ضــوء الن ــام التعليمــي الــذي تنتمــي إليــ  عينــة الدراســة احلاليــة، 
إنــ  ميكــن التســليم بــأن ن ــام التعلــيم الســائد يف يفقافــة عينــة  إذ

ـــــــة بأ ـــــــ ، ومناهاـــــــ ، وطرقـــــــ  التدريســـــــية، الدراســـــــة احلالي هداف
علـــى حســــاب  يمســــاند ل قافـــة نصـــف خمــــوأســـاليب تقوميـــ ، 

إن  قـائم علـى ممارسـة تعليميـة يط ـى عليهـا  إذ. النصف ايفر
 ياألســتاذ اجلــامعالتــدريس التقليــدي، واملســايرة، واقتصــار دور 

علــــى نقــــل املعلومــــات املتفــــق علــــى صــــ تها مســــبقاً، والتقــــو  
ممـا  والدقـة وعمليـات التفكـد التقـاريب للـذاكرة األك ر تشـايعاً 

جيعل املتعلم يهتم بالعمليات املنطقية والت ليلية واللف ية على 
جيعـــل حســـاب العمليـــات الكليـــة واملكانيـــة ووـــد اللف يـــة ممـــا 

. وهـــــذا دافـــــل قاعـــــات الدراســـــة األكـــــادمييالتلكـــــؤ  مرتفعـــــي
 ,Torrance)يتمشى م  ما أكدت  دراسات كل مـن: تـورانس 

 Hellige et) (، هلـيج وآفـرين1982، مـراد وآفـرين )(1981

al., 1994)  هاننـد ،(Haaland, 2006) ،(2009) يالنعيمـ ،
 جيعــــــــلممــــــــا  (2014، 2012، 2011، 2005) ويوســــــــف
مؤسســـــاتنا الرتبويـــــة والتعليميـــــة بأ ـــــا  يصـــــف احلـــــاي الباحـــــث

لــــى تنميــــة تعليميــــة يســــارية العقــــل تركــــز عو  مؤسســــات تربويــــة
واحلدسـي.  ييف مقابل التفكد الكلـ يد الت ليلي واخلطالتفك

ؤيفر يف نــاهج والــ امج والــن م التعليميــة تـــوكأنــ  إفصــا  بــأن امل
 وظائف النصفني الكرويني للمخ.

لــدى  األميــنكمــا ميكــن أيضــاً إرجــا  ســيطرة الــنمط 
إىل فلفيـات أسـرية ورايفيـة وتشـر ية  األكـادمييالتلكـؤ  مرتفعي
اجلوانــب تلعــب دوراً فــاعاًل يف  ديــد اجتــاه  إن هــذه إذويفقافيــة 

الســـــــيطرة لوظـــــــائف أحـــــــد النصـــــــفني الكـــــــرويني دون ايفـــــــر 
والتـــأيفد  البصـــرية للمعلومـــات وتشــكيل ســـلوك  وأمنـــاط معاجلتـــ 

على كيفية تقبل واستاابة املتعلم للم دات اليت يتعرض نا يف 

حياتــــ  اليوميــــة الــــيت تســــودها املمارســــات اللف يــــة مــــن فــــالم 
ــــــاة انجتماعيــــــة والــــــروابط األســــــرية، وذلــــــى بوصــــــف أن احل ي

ـــــة ه ـــــالســـــيطرة املخي ـــــذي يتوســـــط تعـــــرض الفـــــرد نزل ة املت ـــــد ال
ســتاابة نــا. أمــا التفســد القــائم علــى معطيــات انللم ــدات و 

الدراســــات التشــــر ية نــــو دعــــم آفــــر لتفســــد ســــيطرة الــــنمط 
(. ومــــــــن جهــــــــة أفــــــــرى، يــــــــذكر 1998، ســــــــليمان) األميــــــــن

يف تفســـده  (Stout, 2001)( أن ســـتاوت 1994) الُســليماين
يف ضــوء عــاملي الورايفــة والرتبيــة األســرية  األميــنلســيطرة الــنمط 

إىل أننـــا منيـــل حنـــو اســـتخدام منـــط أك ـــر مـــن منـــط آفـــر، يشـــد 
وفـــــالم الطفولـــــة نطـــــور الســـــيطرة املخيـــــة، ونطـــــور امليـــــل حنـــــو 
التصـــرف والتفكـــد تبعـــاً ملـــا ُنليـــ  فصـــائب النصـــف الكـــروي 

ميــن، أو األيســر، وقــرار الفصــل هنــا يعــود جليناتنــا، وفــ ات األ
 طفولتنا، وبيئتنا األسرية.

 د  تعـــنتـــائج الدراســـة احلاليـــة وبنـــاء علـــى ذلـــى فـــمن 
التلكــــؤ  منخفضــــيو  مرتفعــــيمؤشــــراً ملــــدى احتيــــاج املتعلمــــني 

دافـــل قاعـــة إىل احتياجـــات بيئيـــة وبـــرامج تعليميـــة  األكـــادميي
الســيطرة املخيــة فــروق الفرديــة يف منــط ال يتراعــ الدراســة العاديــة

شــطة والــ امج نبــد مــن انهتمــام بتــدعيم األن مــن  ، و الســائد
 نيالكــــروي نياســــتخدام وظــــائف النصــــف يالتعليميــــة الــــيت تنمــــ

مــــن املــــخ لــــدى املتعلمــــني باملراحــــل التعليميــــة  واأليســــر األميــــن
بـن م التعلـيم احلاليـة هصـر ون  املختكامل وظائف  وصوًن إىل

، علـــــى نصـــــف املـــــخ فقـــــط تقتصـــــر م ـــــدات التنشـــــيط العقلـــــي
املــخ فياــب أوًن  فيولــذلى إذا مــا أردنــا تنشــيط أي مــن نصــ

التعــرف علــى وظــائف كــال النصــفني الكــرويني وفهــم ل ــة كــل 
منهمــــا حــــىت نســــتطي  التعامــــل معهمــــا وانســــتفادة بــــذلى يف 
ـــــة املناســـــبة لتنميـــــة أي مـــــن  ـــــ امج التدريبي وضـــــ  األنشـــــطة وال

مـن  األكـادمييمرتفعـو التلكـؤ ني الكـرويني حـىت يـتمكن النصف
م علــى ومســاعدهت، الدراســة العاديــة قاعــاتيف  قــرا مأمســايرة 
 بشكل أفضل. األكادميياألداء 
الباحـــــث  يوء نتـــــائج الدراســـــة وتفســـــدها يوصـــــيف ضـــــو       
ضــــــرورة انهتمــــــام بتــــــوازن تنميــــــة وظــــــائف النصــــــفني  احلــــــاي
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يســر( يف مراحــل التعلــيم املختلفــة الكــرويني للمــخ )األميــن واأل
حـىت ميكـن توجيههـا لتنميـة إمكانـات وفاصة املرحلة اجلامعيـة 

وزارة كمـــا يناشـــد   إىل أقصـــى درجـــة ممكنـــة. يالشـــباب اجلـــامع
ـــــــارات  التعلـــــــيم العـــــــاي معاجلـــــــة أمنـــــــاط بضـــــــرورة تطبيـــــــق افتب

ملعرفـــة  املتعلمـــني املتقـــدمني للاامعـــاتعلـــى ايـــ  املعلومـــات 
لــــديهم لكــــي يــــتم إحلــــاقهم هــــا يتناســــب مــــ   الــــنمط املســــيطر

الــنمط املســيطر لــديهم مــ  ضــرورة تنميــة الــنمط وــد املســيطر 
 للوصوم إىل النمط املتكامل.

 التوصيات:

ملقررات الدراسية على كـل مـا ضرورة الرتكيز عند إعداد ا -1
 يتــؤد ن بــني العمليــات الــيتن  إحــداع نــو  مــن التــواز أمــن شــ

علــى   اً خيـث ن يط ـى نصـفاملـخ معــ فيلتكامـل وظـائف نصـ
لــدى علــى ايفــر   ايفــر، فتكــون احملصــلة هــى ســيطرة نصــف

 الل  ة اينية. يفمن  ا تم   اي  املتعلمني وهذا ما يعاين
لـب املعلـم يف  إعادة الن ر يف طـرق وأسـاليب إعـداد الطا -2

ن اإلعــداد احلــاي للطالــب املعلــم ن يؤهلــ  إكليــات الرتبيــةأل إذ 
ايات وطــرق التــدريس احلدي ــة، إضــافة إىل أنــ  لتطبيــق اســرتاتي

 يساعد على تنمية النمط األيسـر مـن أمنـاط معاجلـة املعلومـات
على أمناط معاجلـة  من  ا ينعكس على طرق تدريس  و   مملدي

 املعلومات لدى طالب .
 األكــادمييإجــراء وتنفيــذ بــرامج إرشــادية خلفــض التلكــؤ  -3

 .يلدى الشباب اجلامع

  :المراجـــع

للتعلم،  والتن يم الذاه اإلرجاء اإلجيايب .(2014عبدالباسط ) فياهيم، لطإبر 
ظل  يفالراب  لكلية الرتبية "الرتبية وبناء اإلنسان  ياملؤنر العلم

 30 – 29، جامعة املنوفية، فالم الفرتة من "الت ونت الدميقراطية
 .103 – 75أبريل، 

أيفر تعديل العبارات الذاتية  .(2013أبو ازريق،  مد، وجرادات، عبدالكر  )
و سني الفاعلية الذاتية  األكادميينفيض التسويف  يفالسلبية 

 .27 – 15(، 1) 9الرتبوية،  العلوم يف األردنية ا لةاألكادميية، 

علم النفس  .(2009أبو حطب، فؤاد عبد اللطيف، وصادق، أمام أمحد )
 ة.، القاهرة: مكتبة األجنلو املصري6ط الرتبوي، 

الفروق بني امل دات اللف ية وود  .أ( 1989)أبو شعيش ، السيد كامل 
سهولة انستيعاب والتخزين بطريقة انستباق، افتبار  يفاللف ية 

 4، جملة كلية الرتبية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، لن رية األيفر ال نائي
(8،) 393 - 415. 

خي للمعلومات يب املدراسة التان .ب( 1989)أبو شعيش ، السيد كامل 
بافتبار دقة تعرف املف وصني األيامن واألشاوم على امل دات 

جملة كلية الرتبية أحد جان  ا ام البصري،  يفاملعروضة بصريًا 
 .37 - 9 (،9) 4 بالزقازيق، جامعة الزقازيق،

خي للم دات اللف ية دراسة التانيب امل .(1990)أبو شعيش ، السيد كامل 
جملة كلية لدى األيامن واألشاوم،  –املعروضة بصريًا  – ية وود اللف

 .31 – 9 (،11) 5 الرتبية بالزقازيق، جامعة الزقازيق،
دراســــة جتريبيــــة للفــــروق الوظيفيــــة بــــني  .(1991الســــيد كامــــل )أبــــو شعيشــــ ، 

جملـــة كليـــة الرتبيـــة معاجلـــة املعلومـــات املعروضـــة بصـــرياً،  يفاملـــخ  فينصـــ
 .15 – 1 (،15) 6 قازيق،بالزقازيق، جامعة الز 

 وجهـة مـن وأسـباب  : انتشـارهاألكـادميي التسـويف .(2012) أبو وزام، معاوية
 131(، 2) 8، الرتبويـة العلـوم يف األردنيـة ا لـةاجلـامعيني،  الطلبـة ن ـر
- 149. 

السـادة النصـفية ووجهـة الـت كم الـدافلي  .(1989أبو مسـلم،  مـود أمحـد )
ـــــة  ى صـــــيل الدراســـــي لـــــدي وعالقتهمـــــا بالتاخلـــــارج – طـــــالب املرحل

 .292 -264(، 9) 4جملة دراسات تربوية، ال انوية، 
أمنــاط الــتعلم والتفكــد وعالقتهمــا بالقــدرة  .(1993أبــو مســلم،  مــود أمحــد )

الفـــائقني  ىلـــد دراكـــيالبصـــري واملكـــاين وانســـتقالي اإل علـــى التصـــور
لية الرتبيـة باملنصـورة، ، جملة كوالعاديني من طالب املرحلة ال انوية العامة

 .274-231، 12جامعة املنصورة، 
 ىلســيادة النصــفية ومســات الشخصــية لــدا .(1994أبــو مســلم،  مــود أمحــد )

جملــة كليــة الرتبيــة الفــائقني مــن طــالب وطالبــات املرحلــة ال انويــة العامــة، 
 .82-33، 24باملنصورة، جامعة املنصورة، 

التنبـــــؤ  يفعاليـــــة الـــــذات ودورمهـــــا الكماليـــــة وف .(2014) ي، تـــــامر شـــــوقأمحـــــد
ضــــوء بعــــض املت ــــدات  يفلــــدى طــــالب اجلامعــــة  األكــــادمييباإلرجــــاء 

ا لـــــة املصـــــرية للدراســـــات النفســـــية، تصـــــدرها: اجلمعيـــــة الدميوجرافيـــــة، 
 .246 – 175(، 83) 24املصرية للدراسات النفسية، 

 املماطلــــــة األكادمييــــــة: معــــــدنت اننتشــــــار .(2013) فــــــيأمحــــــد،  ســــــن لط
واألسباب املدركة ودور أساليب املعاملة الوالدية لدى عينـة مـن طـالب 

كليـة   حوليـات مركـز الب ـوع والدراسـات النفسـية،اجلامعة السـعوديني، 
 . 68 – 1(، 2) 9ايداب، جامعة القاهرة، 
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دراسة ألمناط الـتعلم والتفكـد لـدى عينـة مـن  .(1987إمساعيل، نبي  إبراهيم )
جملــة  لعــاديني مــن تالميــذ وتلميــذات املرحلــة ال انويــة، املتفــوقني عقليــاً وا

 .234 – 214، (1) 3كلية الرتبية بأسيوط، جامعة أسيوط، 
لزمنيـة املعاجلـة ا يفدور بعض تراكيب املـخ  .(2010مصطفى  مود )الديب، 

ـــــدى األطفـــــام ذو  ، رســـــالة صـــــعوبات الـــــتعلم النمائيـــــة يللمعلومـــــات ل
 ، جامعة بنها.دكتوراه ود منشورة، كلية ايداب

أمنـــاط معاجلـــة  .(2005يوســـف، ُســـليمان عبـــد الواحـــد )الزهـــار، نبيـــل عيـــد، و 
صـــعوبات تعلـــم مـــادة العلـــوم مـــن املـــراهقني ه اف ـــة  ياملعلومـــات لـــذو 

 . 52 – 35(، 1) 1ا لة املصرية لعلوم املراهقة، اإلمساعيلية، 
ة مقارنــة دراســ .(2010يوســف، ُســليمان عبــد الواحــد )الزهــار، نبيــل عيــد، و 

مـــادة  يفصـــعوبات الـــتعلم  يالـــتعلم والتفكـــد بـــني التالميـــذ ذو ألمنـــاط 
ا لــة املصــرية لعلــوم العلــوم والعــاديني مــن املــراهقني باملرحلــة اإلعداديــة، 

 .437 – 412(، 1) 2املراهقة، 
ـــتعلم و  .(1994،  مـــد محـــزة )الســـليماين دراســـة نفســـية  –التفكـــد أمنـــاط ال

الب وطالبـات املرحلـة ال انويـة يف مـدينيت مكـة عينة من طـ ىقياسية لد
(، 6) 3جملــــة مركــــز الب ــــوع الرتبويــــة، جامعــــة قطــــر، املكرمــــة وجــــدة، 

171-210. 
بعــــــض اخلصــــــائب املعرفيــــــة والشخصــــــية  .(2008، ناديــــــة الســــــيد )الشــــــرنويب

واننفعالية املميزة للمتلكئني وود املتلكئني أكادميياً من طلبـة وطالبـات 
 – 269، 137كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة األزهـــر الشـــريف، جملـــة  اجلامعـــة، 

363. 
العالقـة بـني أسـلوب الـتعلم و التفكـد املعتمـد  .(1999الشيخ،  مد  مود )

البصــــري  –كــــي علــــى أفضــــلية اســــتخدام نصــــفي الــــدما  و التــــ زر احلر 
جملـة عينـة مـن أطفـام الصـف السـادس انبتـدائي،  ىاملنفرد وال نـائي لـد

 .274-231(، 52) 13علم النفس، 
  ملواجهــــة أفطــــار اســــتخدام مقــــرت  يتصــــور تربــــو  .(2004، محــــدان )يفالصــــو 

ـــدى فئـــة الشـــبابشـــبكة اإل  يفاألوم "الرتبيـــة  ياملـــؤنر الرتبـــو ، نرتنـــت ل
 ، اجلامعة اإلسالمية ب زة، فلسطني.فلسطني وت دات العصر"

يـــاة وعالقتـــ  جبـــودة احل األكـــادمييالتلكـــؤ  .(2013) عفـــراء إبـــراهيم، العبيـــدي
، الرتبيـة وعلـم الـنفس يفدراسات عربيـة جملة ، املدركة عند طلبة اجلامعة

35 ،149 – 171. 
سـرتاتياية ادور كل من سعة الـذاكرة العاملـة، و  .(2009خمتار أمحد )الكيام، 

املعاجلـــة يف تفســـد الفـــروق بـــني اجلنســـني يف القـــدرة املكانيـــة: دراســـة يف 
 19ة للدراســــات النفســــية، ا لــــة املصــــرياملــــخ،  فيضــــوء نصــــب نصــــ

(62،) 381 – 432. 
تــأيفد اإلففاقــات املعرفيــة والســيادة النصــفية  .(2009الُنعيمــى، ُمهنــد  مــد )

املؤنر للدما  يف حل التناظرات اللف ية لدى تالميذ املرحلة انبتدائية، 
العلمــي الرتبــوي النفســي "حنــو اســت مار أفضــل للعلــوم الرتبويــة والنفســية 

أكتــوبر،   27 – 25، املنعقــد يف الفــرتة مــن "يات العصــريف ضــوء  ــد
 .35 – 1كلية الرتبية، جامعة دمشق، 

عــــادات انســــتذكار  .(2014 مــــود، و مــــد، إيــــاد هاشــــم ) يالنــــواب، نــــاج
ـــــة  األكـــــادمييوالدافعيـــــة حنـــــو الت صـــــيل وعالقتهـــــا بـــــالتلكؤ  لـــــدى طلب

 . 326 – 303(، 60) 10جملة الفتأ، اجلامعة، 
أمنــــاط الســــيادة النصــــفية ومركــــز الــــت كم يف (. 1995إ مــــد ) إجماهــــد، ســــامل

عالقتهــا باإلجنــاز لــدى عينــة مــن طــالب الصــف ال الــث ال ــانوي العــام 
ــــة بــــدمنهور، جامعــــة  بليبيــــا، رســــالة ماجســــتد وــــد منشــــورة،كلية الرتبي

 اإلسكندرية.
 معاجلـة يفاملخ  فيدراسة الفروق الوظيفية بني نص .(1996عبد العزيز )بات ، 

املعلومــات لــدى األســوياء ومرضــى الــذهان الــوظيفي باســتخدام طريقــة 
، رســــالة دكتــــوراه وــــد منشــــورة، كليــــة ايداب العــــرض التاكستوســــكوى

 ببنها، جامعة الزقازيق.
منــــاط أبــــني للعالقــــات  يالنمــــوذج البنــــائ .(2015حســــانني، إعتــــدام عبــــاس )

الب اجلامعـة، لدى ط األكادمييداء واأل األكادميية والتسويف الكمالي
 .99 – 57(، 87) 25ا لة املصرية للدراسات النفسية، 

خلفــض التلكــؤ  يفمعــر  يفعاليــة برنــامج ســلوك .(2013رضــوان، ُســهاد  مــد )
رسالة ، كادميية لدى املراهقني املعاقني مسعياً فاءة األورف  الك األكادميي

ــــوراه وــــد منشــــورة، معهــــد الدراســــات والب ــــوع الرتبويــــة، جامعــــة  دكت
 القاهرة.

أيفـر برنـامج لتـدريس العلـوم متنـو  األنشـطة يف  .(2007) زيتون، مىن أبـو بكـر
ـــــتعلم والتفكـــــد لتالميـــــذ الصـــــف ال ـــــاين  الـــــذكاءات املتعـــــددة وأمنـــــاط ال

رســـالة دكتـــوراه وـــد منشـــورة، معهـــد الدراســـات والب ـــوع ، اإلعـــدادي
 .الرتبوية، جامعة القاهرة

لســـلوف اإلرجـــاء للمهـــام  ينـــاء العـــاملالب .(2010ســـكرن، الســـيد عبدالـــدا  )
األكادمييـة، ونســبة انتشـاره، وم راتــ  وعالقتهــا هسـتوى الت صــيل لــدى 
تالميـــــذ املـــــرحلتني ال انويـــــة واملتوســـــطة هنطقـــــة عســـــد باململكـــــة العربيـــــة 

، 18، ، جامعــة قنــاة الســويسباإلمساعيليــة جملــة كليــة الرتبيــةالســعودية، 
50 - 83. 
الفــــروق بــــني اجلنســــني يف أســــاليب  .(1998ميــــد )شــــاكر عبــــد احلســــليمان، 

التعلم والتفكد "دراسة ود يفقافية مقارنـة بـني طـالب اجلامعـة يف مصـر 
 .359 – 329(، 4، 3) 8، جملة دراسات نفسيةوعمان"، 

ســـرتاتياية الـــتعلم املتمركـــز اأيفـــر اســـتخدام  .(2008شـــارب، مرتضـــى صـــا  )
والتفكــد وانجتــاه حنــو  حــوم املشــكالت علــى الت صــيل وأمنــاط الــتعلم
ــــة ــــذ املرحلــــة اإلعدادي ــــدى تالمي ، رســــالة ماجســــتد وــــد مــــادة العلــــوم ل
 منشورة، كلية الرتبية بأسيوط، جامعة أسيوط.

منذجـــة العالقـــات الســـببية بـــني توجهـــات  .(2011، سوســـن أبـــو العـــال )شـــل 
 ــد فعــام( ال –)الفعــام  يعتقــدات املعرفيــة واإلرجــاء الدراســانــدف وامل



 (م2016 يونيو /هـ1437 رمضانالرياض )   – 53 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس   

 

14 

حوليـــات مركـــز الب ـــوع لـــدى طالبـــات اجلامعـــة،  يت صـــيل الدراســـوال
  .80 – 42، (5) 7والدراسات النفسية، 

افتبـــار  .(1986أحــــمد عبـــد اللطيـــف )عــــبادة، ، و عبـــد الـــرحيم، أنـــور ريـــاض
(، العلــــوم الرتبويــــة، والتفكــــد لــــدى األطفـــــام )الصــــورة أ أمنــــاط التـــــعلم
 .91 - 68، (8) 2جامـعة املنيا، 

التلكــؤ  منخفضــيو  مرتفعــيالفــروق بــني  .(2015) داليــا فــدي، هــابالو عبــد 
لــدى طــالب الرتبيــة  الــتعلم ذاه التن ــيم والــت كم الــذاه يف األكــادميي

ـــة الرتبويـــة املتخصصـــة، اخلاصـــة جبامعـــة الطـــائف ـــة الدولي ، (6) 4، ا ل
203 – 239. 

لــدى دراســة العالقــة بــني الكماليــة والتأجيــل  .(2009)أشــرف  مــد عطيــة، 
، 23، يجملــة اإلرشــاد النفســ ،عينـة مــن طــالب اجلامعــة املتفـوقني عقليــاً 

281 – 325. 
دراســـــة مقارنـــــة ألمنـــــاط الـــــتعلم والتفكـــــد  .(1986عكاشـــــة،  مـــــود فت ـــــي )

والداف  لإلجناز وانجتاه حنو الـتعلم الـذاه لـدى طـالب التعلـيم ال ـانوي 
 7ة، جامعــة املنصــورة، جملـة كليــة الرتبيــة باملنصـور  .العـام والفــي يف مصــر

(5 ،)2 – 33. 
العالقــة بــني أمنــاط الــتعلم والتفكــد والقلــق لــدى  .(2000، فــوزي عــزت )يعلــ

ا لـــة املصـــرية للدراســـات  .طـــالب اخلدمـــة انجتماعيـــة بالســـنة النهائيـــة
 .76 - 55(، 26) 10النفسية، 

وعالقتهـا بـبعض  األكـادميي ـددات التسـويف  .(2008محـد )حسـن أعالم، 
جملــة كليــة ت ــدات النفســية والدراســية لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة، امل

 .306 – 254(، 2) 24الرتبية بأسيوط، جامعة أسيوط، 
(. أمنـــاط الســـيادة النصـــفية وعالقتهـــا بـــبعض 2012كامـــل، أميمـــ  مصـــطفى )

ـــة العامـــة:  ـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة ال انوي األســـاليب املعرفيـــة والـــال معرفي
، 78جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة املنصــورة، نســني، دراســة مقارنــة بــني اجل

101-164. 
، طنطـا: مكتـب الفـروق الفرديـة والـذكاء .(1981كامل، عبد الوهاب  مد )

 ممدو  لألوفست.
علم النفس دراسات ميدانيـة/  يفخوع  .(2002كامل، عبد الوهاب  مد )

 مزيدة ومنق ة، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية. 2، ط جتريبية
الفســـيولوجي: مقدمـــة يف  الـــنفس علـــم. (2004الوهـــاب  مـــد ) عبـــدكامـــل، 

مزيـدة  3ط، وجية للسـلوف اإلنسـايننيوروللوجية والفسيو األسس السيكو 
 .القاهرة: مكتبة النهضة املصرية ،ومنق ة

ومعاجلــــة )جتهيــــز(  ياملــــدفل املن ــــوم .(2006كامــــل، عبــــد الوهــــاب  مــــد )
عــــــريب الســــــادس حــــــوم "املــــــدفل ال املــــــؤنر، البشــــــرياملعلومــــــات بــــــاملخ 

 .121 – 120 إبريل، ،التدريس والتعلم" يف ياملن وم
علـــم الـــنفس . (2005، يوســـف  مـــد ) مـــد ، وشـــل  كامـــل، عبـــد الوهـــاب

، القـــاهرة: مكتبـــة األجنلـــو التاـــري  بـــني انجتاهـــات التقليديـــة واملعاصـــرة
 املصرية.

معاجلة املعلومات لدى دراسة مقارنة لتانيب و  .(1999) ي،  مد مرسمتوي
رســالة ماجســتد وــد منشــورة، كليــة ايداب  مرضــى الصــر  واألســوياء،

 ببنها، جامعة الزقازيق.
وعالقتــ  بالدافعيــة لإلجنــاز،  األكــادميي(: التلكــؤ 2008)عطيــة عطيــة  مــد، 

والرضــا عــن الدراســة لــدى طــالب جامعــة امللــى فالــد باململكــة العربيــة 
, اإلحتياجــــــــــات اخلاصـــــــــــة يلـــــــــــيج ذو جملـــــــــــة أطفــــــــــام اخل، الســــــــــعودية

.www.gulfkids.com 
عالقــة النصــفني الكــرويني بــاألداء علــى بعــض  .(1985) ي مــد، هاشــم علــ

، رسـالة ماجسـتد مقاييس القدرات العقلية لدى طالب املرحلة ال انويـة
 ود منشورة، كلية الرتبية بشبني الكوم، جامعة املنوفية.

الدراســــي وعالقتــــ  بأمنــــاط معاجلــــة  الت صــــيل .(1988) ي مــــد، هاشــــم علــــ
املعلومـــات للنصـــفني الكـــرويني بـــاملخ وأســـلوبني معـــرفيني  ـــددين لـــدى 

، رسالة دكتـوراه وـد عينة من طالب الصف ال الث ال انوي العام باملنيا
 منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنيا.

 دراســة أم يقيــة لوظــائف النصــفني الكــرويني .(1995محــدي شــاكر ) مــود، 
ض مســــات الشخصــــية للمــــخ وعالقتهــــا بكــــل مــــن الــــدور اجلنســــي وبعــــ

 – 82(، 11) 1جملــــة كليــــة الرتبيــــة بأســــيوط، والت صــــيل الدراســــي، 
103. 

، املنصـورة، مكتبـة مقيـاس أمنـاط الـتعلم والتفكـد .(1988صال  أمحد )مراد، 
 عامر للطباعة والنشر.

مـي املرحلـة انبتدائيــة أمنـاط الــتعلم والتفكـد ملعل .(1989)مـراد، صـال  أمحـد 
، جملــــة كليــــة الرتبيــــة يف اهوريــــة مصــــر العربيــــة ودولــــة اإلمــــارات العربيــــة

 .127 – 91 ،12باملنصورة، 
العالقـة بـني أمنـاط الـتعلم  .(1994فـوزي عـزت )، و يعلـ، و مراد، صال  أمحـد

والتفكـــد واألداء علـــى افتبـــارات انســـتعدادات للقبـــوم باملعهـــد العـــاي 
 .29 – 1 ،26جملة كلية الرتبية باملنصورة، القاهرة،  للتمريض جبامعة

أمنـــاط الـــتعلم والتفكـــد  .(2001 مـــد عـــامر )وأمحـــد، ، مـــراد، صـــال  أمحـــد
ا لــــة وعالقتهــــا بالتفــــاام والتشــــاام لطلبــــة التخصصــــات التكنولوجيــــة، 

 .41 – 11(، 32) 14املصرية للدراسات النفسية  
نبيــ  إبــراهيم  ، وإمساعيــل،بــد القــادر مــد عوعبــدال فار، ، محــدصــال  أمــراد، 

أمناط التعلم والتفكد لطالب اجلامعة وعالقتها بالتخصب  .(1982)
 .141 – 111 ،5جملة كلية الرتبية باملنصورة، الدراسي، 

مســــامهة البيئــــة التعليميــــة يف تعزيــــز  .(2003، ناديــــة )يان،  مــــد، والزقــــامزيــــ
، جملة العلوم امعات اجلزائريةالسيادة املخية: دراسة ميدانية يف بعض اجل

 .42-7(، 4) 4الرتبوية والنفسية، 
التلكـــــؤ  .(2004) الســـــيد ، ناديـــــةاحلســـــييو ، عبـــــدالرمحن  مـــــد، يمصـــــيل 

ــــبعض  األكــــادميي ــــات اجلامعــــة وعالقتــــ  ب ــــة مــــن طلبــــة وطالب لــــدى عين
، 126جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة األزهــر الشــريف، املت ــدات النفســية، 

55 – 143. 
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 يأمنــــاط معاجلــــة املعلومــــات لـــــذو  .(2005ف، ُســــليمان عبــــد الواحــــد )وُســــي
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كامــل أيفــر تنميــة وظــائف الــنمط املت .(2011حــد )وُســف، ُســليمان عبــد الواي
صـــعوبات الـــتعلم علـــى الت صــــيل يف  يللنصـــفني الكـــرويني بـــاملخ لــــذو 

مــادة العلـــوم يف إطـــار منــوذج املعاجلـــة املعرفيـــة املتتابعــة واملتزامنـــة لتكامـــل 
، رسالة دكتـوراه وـد منشـورة،  املعلومات باملخ لتالميذ املرحلة اإلعدادية

 سويس، جامعة قناة السويس.كلية الرتبية بال
أمنـــاط معاجلـــة املعلومـــات للنصـــفني  .(2012وُســـف، ُســـليمان عبـــد الواحـــد )ي

الكرويني باملخ لدى مرتفعـي ومنخفضـي الـذكاء الوجـداين ومهـارات مـا 
ا لـــة املصـــرية وراء املعرفـــة مـــن طـــالب التعلـــيم ال ـــانوي الفـــي الزراعـــي، 

 .168 – 119(، 75) 22للدراسات النفسية، 
علــم الــنفس التعليمــي "منــاذج الــتعلم  .(2013وُســف، ُســليمان عبــد الواحــد )ي

، عَمـــــــان: دار أســـــــامة للنشـــــــر 1، ط "حاـــــــرة الدراســـــــة يفوتطبيقاتـــــــ  
 والتوزي .

لـــدى أطفـــام  يفاألداء العقلـــى املعـــر  .(2014ُســـليمان عبـــد الواحـــد )يوُســـف، 
ــــــتعلم النمائيــــــة  يالروضــــــة ذو  ضــــــوء إصــــــابة النصــــــفني  يفصــــــعوبات ال
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Abstrct: The present study aims to reveal the Visual Style of Information Processing of the dominant young 

university high and low academic procrastination, as well as to identify the extent of the differences between high 

and low academic procrastination young university in Visual Style of Information Processing.  

The study sample consisted in its final form of 126 students of them 63 high and 63 low academic procrastination, 

fourth year at the Faculty of Education in Ismailia, Suez Canal University in Egypt, dish procrastination scale 

Academic Young University in the preparation/ researcher, as well as the rapid display of Visual Style of 

Information Processing control measure.  

         The study found the control of the right style on both the left and the integrated types among young university 

high and low procrastination academic while controlling the low reluctance academic style pattern is left, as the 

results showed a significant difference between the two sets high and low academic procrastination in typical right 

cerebral and integrated control, while there were no significant differences between the two study groups in the 

style of the left cerebral control. 

 

key words:Visual Style of Information Processing - Brain Hemispheres - Young University - Academic 

Procrastination. 
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 تبوك جامعةبمتطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية 

 
 إعداد

 خديجة عبد اهلل ساعد البلوي
 ماجستري إدارة وختطيط تربوي

 هالة عبد المنعم أحمد
جامعة  -الرتبية واآلدابكلية   -أستاذة اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك

 تبوك
هـ1437/ 8/ 16وقبل  - هـ2/6/1437 قدم للنشر  

 
مت استخدام املنهج الوصفي املسحي,  إذهدفت الدراسة إىل الكشف عن متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؛ المستخلص: 

( وكيلة, 15منهن ) ( قائدة؛41والبالغ إمجايل عددهن )ومشرفات األقسام جبامعة تبوك,  على مجيع الوكيالت مت تطبيقها فقد واالعتماد على االستبانة؛
ُأجريت مع سعادة املشرفة على مكتب معايل مدير جامعة تبوك بشطر الطالبات, وبعد  إذ( مشرفة قسم, كما مت االعتماد أيضًا على املقابلة؛ 25و)

 .وتين لعينتني مستقلتني-فات املعيارية, واختبار مانة, واالحنرااملعاجلة اإلحصائية باستخدام املتوسطات احلسابي
 إذاستجابة أفراد جمتمع الدراسة جلميع حماور متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة كبرية؛  جاءت: يةالنتائج اآلت توصلت الدراسة إىلو       

بلغ املتوسط العام  يف حني(, 82,2حملور املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ) العام(, وبلغ املتوسط 80,2حملور املتطلبات اإلدارية )بلغ املتوسط العام 
( بني استجابات أفراد جمتمع 05,0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )كما توصلت إىل أنه (, 89,2املتطلبات الشخصية )حملور 

 مخس سنوات فأكثر(. -من مخس سنوات مشرفة قسم(, وسنوات اخلربة )أقل -مى الوظيفي )وكيلةاملس :الدراسة تعزى ملتغريي
النسائية : العمل على وضع نظام إداري باجلامعة يتميز باملرونة؛ حبيث يسمح بتمكني القيادات اإلدارية بضرورة ويف ضوء النتائج توصي الدراسة      

حتلي القيادات اإلدارية النسائية بسمات شخصية؛ حبيث تكون مؤهلة مكني القيادات اإلدارية النسائية, لتتوفري مناخ تنظيمي داعم التابعة هلا, و 
 لتمكينها إدارياً.

 
 : التمكني, القيادات اإلدارية النسائية.الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

تسعى اململكة العربية السعودية إىل االهتمام باملرأة      
 إذ عها على ممارسة األدوار القيادية؛وتشجي ,السعودية

ها واليت من ؛تقلدت العديد من األدوار واملناصب القيادية
كما أصبح هلا تابعة له,   املشاركة يف جملس الشورى كعضوة

 س البلدية, كما تقلدت النتخابات اجملالاحلق يف الرتشيح 
 ,ويف التعليم اجلامعي وزير الرتبية والتعليم سابًقا. بةمنصب نائ

تقلدت منصب قيادة وإدارة جامعة األمرية نورة بنت 
عبدالرمحن كأول جامعة خاصة للبنات باململكة العربية 

 السعودية.
حنو تطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة  عن التوجه هذا ناتج     
شهدها العصر احلايل, واليت من ضمنها مفهوم التمكني, اليت 
إىل حترير العاملني من التقيد باإلجراءات  يهدف الذي

الروتينية إىل املشاركة يف املعلومات, وصنع القرارات, والتوسع 
يف استخدام الصالحيات, وحتمل املزيد من املسؤوليات 

 .(544: 2011)النمر وآخرون,
البد أن  ,من عملية التمكني ولكي يتحقق اهلدف     

تكوين الثقة بني اإلدارة يرتكز بشكل أساسي على 
, وحتفيزهم, ومشاركتهم يف اختاذ القرار؛ مما جيعل والعاملني

األفراد أقل اعتماداً على اإلدارة العليا يف إدارة نشاطهم, كما 
يرتكز على توزيع السلطة, وحرية التصرف, ومنح املرؤوسني 

: 2009املشاركة الفعالة, وحتمل املسؤولية )ملحم,يف  احلق
 (.200: 2012)القحطاين, ,(49

كون التعليم اجلامعي يُعد مرحلة مهمة من مراحل لو      
  تبين وتطبيق مفاهيم إدارية حديثةالتعليم؛ تسعى الوزارة إىل 

كالتمكني؛ ملا حيققه من مزايا عدة؛ منها: ختفيض عدد 
طالق قدرات هلياكل التنظيمية, وإاملستويات اإلدارية يف ا

يف تنفيذ التمكني يساعد العاملني اإلبداعية. كما 
: 2013االسرتاتيجيات اإلدارية احلديثة )الشعالن وكعكي,

فتمكني القيادات اإلدارية النسائية باجلامعات يعمل  (.39
من  ,راتعلى استثمار ما لديهن من طاقات, ومواهب, وقد

القرارات, ومنحهن الصالحيات؛  خالل مشاركتهن يف اختاذ
 مما يؤدي إىل ارتقاء اجلامعات وتطورها.

أن التمكني من املوضوعات اإلدارية  ,ويتضح مما سبق     
, إال دراسة شاملة العديد من الباحثني درسهااحلديثة, اليت 

القيادات اإلدارية النسائية مل أن التعرف على متطلبات متكني 
لذلك جاءت هذه الدراسة؛ للوقوف حيظ باهتمام الباحثني؛ 

 على متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.

 :مشكلة الدراسة

ومنها  -اململكة العربية السعوديةتسعى اجلامعات يف      
حتقيق إىل  -واليت تُعد من اجلامعات الناشئة  جامعة تبوك,

أهدافها عن طريق إدارة جامعية ذات كفاءة عالية, وقادة 
أكادمييني, يدركون مدى أمهية تبين اجلامعة ملفهوم التمكني 

 القيادات اإلدارية النسائية خاصة.عامة, ومتكني 
دور كبري يف منح األفراد حرية التصرف, من له  ملاذلك و      

 ت, وإجياد فر اختاذ القرارات, واملشاركة يف حل املشكالو 
ملساعدة القادة األكادمييني على طرح وتنفيذ أفكارهم 

التمكني من  لذلك يعد   (؛101: 2010)احلموري والسعود,
األساليب اإلدارية اليت متنح القيادات األكادميية باجلامعة 
فرصة االستقاللية يف أداء العمل, وجتريب األفكار اجلديدة, 
وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على املعلومات واملوارد, 
ومن مث حتسني األداء, وحتقيق األهداف, واستثمار املوارد 

 (205: 2012ه,البشرية )عبد اهلادي وحتات
مهية متكني القيادات األكادميية عامة, والقيادات أ ومع     

حباجة ماسة إىل متكينهن  إذ إهنن   –خاصة النسائية اإلدارية 
إدارياً؛ لكي يستطعن القيام بعملهن حبرية وباستقاللية عن 

العديد من الدراسات أثبتت وجود  فإن   - شطر الطالب
بعض املعوقات, اليت تعيق متكني القيادات األكادميية عامة, 

خضري  كدراسة أيب  القيادات اإلدارية النسائية خاصة؛و 
التحديات اليت تواجه القيادات  أشارت إىلاليت (؛ 1433)

األكادميية النسائية يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة 
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نقص متكني القيادات األكادميية عودية, واليت منها سالعربية ال
 النسائية.

( أن 2007كما أظهرت نتائج دراسة املنقاش وآخرين )      
هناك قصورًا يف الصالحيات املمنوحة للقيادات األكادميية 

 النسائية املسؤولة عن إدارة أقسام الطالبات يف اجلامعة.
( أن 2013كذلك بينت دراسة الشعالن وكعكي )     

هناك خلاًل يف آليات دعم التمكني لتحقيق جودة األداء يف 
اجلامعة األوىل  نورة بنت عبدالرمحن, واليت تعد   جامعة األمرية

ة اليت حتتوي على شطر طالبات يف اململك -والوحيدة –
فما بالنا  ,تعاين من خلٍل يف آليات دعم التمكنيوهي , فقط

ومنها جامعة تبوك, واليت تتبع شطر  باجلامعات األخرى؛
 الطالب يف إدارهتا.

املتطلبات اليت  وجودتتضح أمهية  ,ومن خالل ما سبق    
تقوم عليها عملية متكني القيادات اإلدارية النسائية 
باجلامعات؛ من أجل التغلب على التحديات واملعوقات اليت 

دارية ت اإلتواجههن عند متكينهن إداريًا. وعليه, فالقيادا
قد تكون أحوج إىل توفري متطلبات  النسائية جبامعة تبوك

وهذا ما أثبتته املقابلة اليت ُأجريت مع املشرفة على  ,التمكني
 إذمكتب معايل مدير اجلامعة بشطر الطالبات جبامعة تبوك؛ 

أكدت على ضرورة منح القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة 
اللية يف إدارة شطر , واالستقالحياتمزيًدا من الص

, ويتم ذلك عن ؛ إلجناز املهام املوكلة إليهن بكفاءةالطالبات
طريق توفر جمموعة من املتطلبات األساسية قبل وأثناء عملية 

 التمكني.

 :أسئلة الدراسة

فإنه ميكن  ,بناء على ما مت عرضه يف مشكلة الدراسة    
 يف السؤال الرئيس اآليت:حتديد مشكلة الدراسة 

اإلدارية النسائية بجامعة ما متطلبات تمكين القيادات 
 تبوك؟

 ية:ن هذا السؤال األسئلة اآلتويتفرع ع

( ما املتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية 1
 النسائية جبامعة تبوك؟

( ما املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني 2
 النسائية جبامعة تبوك؟القيادات اإلدارية 

( ما املتطلبات الشخصية الالزم توافرها لتمكني القيادات 3
 اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟

( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 4
أفراد عينة الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية 

الوظيفي, وعدد تبعًا ملتغريي )املسمى  النسائية جبامعة تبوك
 سنوات اخلربة(؟

 :أهداف الدراسة

 :هتدف الدراسة إىل الكشف عن    
املتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية  (1

 من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة.النسائية جبامعة تبوك 
املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني  (2

النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد القيادات اإلدارية 
 جمتمع الدراسة.

املتطلبات الشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية  (3
 النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد  (4
جمتمع الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية 

)املسمى الوظيفي, سنوات  يتبعًا ملتغري  النسائية جبامعة تبوك
 اخلربة(.

 :أهمية الدراسة

 تكمن أمهية الدراسة يف اآليت:
من املوضوعات احلديثة يف الفكر  اً تتناول الدراسة موضوع (1

تباع األساليب اإلدارية ي احلديث, والذي يقوم على ااإلدار 
اإلدارية النسائية ادات اليت تزيد من فرصة مشاركة القي

 .باجلامعة؛ لالستفادة من قدراهتن ومهاراهتن
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تتمحور الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية  (2
ما  إذالنسائية جبامعة تبوك, واليت تُعد من اجلامعات الناشئة؛ 

تزال حباجة إىل املزيد من الدراسات والبحوث؛ من أجل 
 اإلدارة.تطويرها واتباع األساليب احلديثة يف 

ادات اإلدارية تسهم هذه الدراسة يف رفع كفاءة عمل القي (3
وحرية  ,ث منحهن الصالحياتمن حي النسائية باجلامعة؛

 التصرف يف إدارة شؤون العمل.
تساعد هذه الدراسة يف زيادة استقاللية القيادات اإلدارية  (4

 النسائية بإدارة شطر الطالبات يف اجلامعة. 

 حدود الدراسة

 ية:الدراسة على احلدود اآلتتقتصر 
متثلت يف متطلبات متكني القيادات  الحدود الموضوعية:

اإلدارية النسائية جبامعة تبوك, واملتمثلة يف )املتطلبات 
املتطلبات و املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية, و اإلدارية, 

 الشخصية(.
طبقت الدراسة يف شطر الطالبات بالفرع  الحدود المكانية:

 الرئيس جبامعة تبوك.
طبقت الدراسة يف جزئها امليداين يف العام  الحدود الزمانية:

 ه.1436-1435اجلامعي 
الوكيالت,  مجيعُأجريت الدراسة على  الحدود البشرية:

 ومشرفات األقسام بالفرع الرئيس جبامعة تبوك. 

 :مصطلحات الدراسة

مفردها )ُمَتط لب(, ويقصد هبا أمر, أو عمل  :متطلبات
يطلب حتقيقه, وهو شيء أساسي ال غىن 

 (1408: 2008)عمر,عنه.
الكوادر اإلدارية : "تعرف بأهنا القيادات اإلدارية النسائية:

 (8: 1431)السبيعي,. النسائية اليت تشغل املراكز القيادية"
لنسائية بأهنا: اوتعرف الدراسة احلالية القيادات اإلدارية      

من وكيالت, ومشرفات األقسام جبامعة  الكوادر النسائية؛

تبوك, الاليت يشغلن املراكز القيادية العليا باجلامعة 
 واملسؤوالت عن تيسري العمل اإلداري هبا.

 :Empowermentالتمكين 
منح العاملني قوة التصرف واختاذ القرارات, " عرف بأنه:ي     

يف إدارة املنظمات اليت يعملون هبا, وحل واملشاركة الفعلية 
مشكالهتا, والتفكري اإلبداعي, وحتمل املسؤولية 

 (545: 2011والرقابة".)النمر وآخرون,
كما يعرف بأنه: إعطاء الصالحيات للعاملني, واليت 
يستطيعون من خالهلا اختاذ القرارات املختلفة, وممارسة 

من خالل  ,اهتمالرقابة, وحتمل املسؤولية, واستخدام قدر 
 (23: 2011التدريب والثقة.)املهريات,

وتعرف الدراسة احلالية متطلبات متكني القيادات اإلدارية      
النسائية بأهنا: كل عمل يلزم توافره باعتباره ضرورياً؛ إلعطاء 

ام القيادات النسائية, واملتمثلة يف وكيالت ومشرفات األقس
الصالحيات والسلطات, مبا مزيداً من  األكادميية جبامعة تبوك

يتيح هلن حرية التصرف, واختاذ القرارات, واالستقاللية يف 
أداء العمل دون تدخل مباشر من القيادات بشطر الطالب, 

 مع حتملهن النتائج املرتتبة على ذلك.

 :أدبيات الدراسة

اهتم علم اإلدارة احلديث باألفراد العاملني يف املنظمة      
داخلها, وذلك بتطبيق أساليب الدعامة الرئيسة  بوصفهم

يساعد على رفع  ,إدارية تعمل على إجياد مناخ تنظيمي
من خالل تدعيم املشاركة, وذلك مستوى أداء العاملني هبا, 

ث روح وب ,واالحرتام املتبادل, والشعور باملسؤولية, واالنتماء
ني"؛ ومن هذه األساليب "التمك التعاون, والوالء يف العمل.

الذي يهدف إىل تعزيز املشاركة عن طريق التعاون بروح 
الفريق, والثقة بالنفس, واإلبداع, والتفكري املستقل, وروح 

 (9: 2013املبادرة. )عفانة,
تعددت مفاهيم التمكني؛ فمن الباحثني من نظر إليه وقد 

على أنه نقل السلطة من اإلدارة العليا إىل العاملني, ومنهم 
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وحتمل مسؤولية النتائج, يف حني  ,مشاركة يف القرار عد همن 
لتشجيع األفراد على حتمل  نظر إليه آخرون على أنه ممارسة

 (25: 2010املسؤولية يف اختاذ القرارات.)الرقب,
إعطاء العاملني " يُعرف التمكني بأنه: ,السياقويف هذا      

ذ مزيدًا من الصالحيات واملسؤوليات, وسلطة التصرف واختا
القرارات, وحل املشكالت, ومنحهم احلرية واالستقاللية؛ 
ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة, مع 
حتملهم املسؤولية عن النتائج, والثقة املطلقة يف قدراهتم, 
ودعم مهاراهتم, وتوفري املوارد الكافية وبيئة العمل املناسبة". 

 (204: 2012)القحطاين, 
والتصرف,  نه: عملية توجيه األفراد للتفكريكما يُعرف بأ      

واختاذ القرارات بطريقة مستقلة, مع مساعدة العاملني على 
 ساحوه وآخرون حتمل مسؤولية النتائج املرتتبة على عملهم.

(Sahoo, et al.,2010: 41) 
يتم من خالهلا إكساب  ,أيضًا يُعرف بأنه: عملية إدارية     

القدرة على اختاذ القرارات, ومواجهة مشاكل العمل  العاملني
مبنحهم الثقة, والدعم, ومشاركتهم املعلومات, وزيادة 
مهاراهتم عن طريق التدريب املستمر؛ لتحقيق أهداف 
املنظمة, يف ظل هتيئة اإلمكانات, واملناخ التنظيمي الالزم 

 (10: 2012لإلبداع. )العطار,
ويقصد بتمكني القيادات اإلدارية: العملية املستمرة, اليت      

تستهدف الوصول باألفراد إىل أقصى درجة ممكنة من االلتزام 
والوالء ملنظماهتم, وإطالق طاقتهم وقدراهتم اإلبداعية من 
خالل منحهم الثقة واملشاركة يف اختاذ القرارات, وإجياد بيئة 

ركة, وإثارة الطاقات الكامنة عمل قائمة على التعاون واملشا
ومهارات  لدى األفراد وإبداعاهتم, والتطوير املستمر ملعارف

 (90: 1433)أبو خضري, األفراد.
ويتضح مما سبق, أن هناك قامسًا مشرتكًا بني التعريفات      

السابقة؛ فجميعها تركز على أمهية منح العاملني السلطة 
شكالت, كما تركز ة يف اختاذ القرارات وحل املوالصالحي

على منحهم الثقة من خالل التدريب, والعمل على تطوير 

مهاراهتم, ومنحهم االستقاللية يف إدارة األعمال املوكلة 
 إليهم.
وتنطلق أمهية التمكني من ناحيتني: تطوير العاملني من      

حيث املهارات, واألفكار, واملعتقدات, ومشاركتهم, 
ريب لألفكار اجلديدة, ومن ومنحهم االستقاللية, والتج

نه ميثل أحد عوامل التغري إ إذرى تطوير املنظمات؛ ناحية أخ
اجلذري للثقافة التقليدية, وهو أداة وركيزة مهمة؛ إلجياد 
منظمة حيوية متعلمة, قادرة على املنافسة يف عصر التنافس, 

 (22: 1434والبقاء لألقوى. )احلارثي, 
 ,برية على مستوى اجلامعةأيضًا حيقق التمكني أمهية ك   

وكذلك على مستوى القيادات اإلدارية؛ فعلى مستوى 
اجلامعة يسهم التمكني يف حتسني اخلدمات, وزيادة القدرة 
التنافسية, واالستثمار األمثل للموارد, وزيادة فعالية االتصال 
بني اجلامعة واجلمهور املستفيد, كما يفيد يف حل املشكالت 

أما فيما  قبل املستويات اإلدارية العليا. ندون انتظار حلها م
يتعلق مبستوى القيادات اإلدارية, فإنه يسهم يف حتسني 
قدراهتم, وزيادة ثقتهم بأنفسهم, وتشجيعهم على اإلبداع 

ولية, وتعزيز روح الفريق, وتنمية شعورهم باملسؤ وااللتزام ب
 (227: 2012,ئهم للجامعة. )عبد اهلادي وحتاتةوال

خص أمهية متكني القيادات اإلدارية يف تيسري أمور تتل وعليه,
العمل, وسرعة اختاذ القرارات, ورفع مستوى الثقة بالنفس, 
والدافعية لدى القيادات, وارتفاع القدرات اإلبداعية 
واالبتكارية, واإلحساس بالرضا عن وظيفتهم, ومنح 
القيادات العليا فرصة الرتكيز على عملية التطوير, وتقليل 

 شغال باألمور الروتينية.االن
واليت صنفها  ,ويقوم التمكني على العديد من األبعاد     

منها ما ذكرها املعاين وأخو  - ن إىل تصنيفات عديدةالباحثو 
 ( وهي:241-240: 2009ارشيدة )

تتم عملية تفويض الصالحيات إىل  إذتفويض السلطة:  -
أقل مستوى إداري يف املنظمة, كما يتم اتباع النظام 

 الالمركزي يف اختاذ القرارات.



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

24 

فرق العمل: ويقصد هبا جمموعة من األفراد يعملون معاً؛  -
 ألجل حتقيق أهداف حمددة ومشرتكة.

تدريب العاملني: وهي اجلهود اهلادفة إىل تزويد العاملني  -
لومات, واملعارف اليت تكسبهم املهارة يف أداء عملهم, باملع

وتنمية مهاراهتم, ومعارفهم, وخرباهتم؛ لزيادة كفاءهتم احلالية 
 واملستقبلية.

قل ناالتصال الفعال: وهي العملية اليت هتدف إىل  -
 املعلومات وتبادهلا.

حفز العاملني: ويقصد هبا جمموعة العوامل اليت حترك  -
 إذهد أكرب لتحقيق نتائج أفضل؛ العاملني؛ لبذل جقدرات 

ن نظام احلوافز يعمل على جذب العاملني, وإشباع إ
 حاجاهتم, ويعزز لديهم االستمرارية يف العمل.

متكني القيادات ميكن تصنيف أبعاد  ,ومن خالل ما سبق   
 مها: إىل بعدين أساسيني؛ اإلدارية

اإلدارة العليا للقيادات اإلدارية  أبعاد إدارية: تتعلق مبا هتيئه -
من بيئة تنظيمية, تساعد على تكوين منظمة ممكنة, وتشمل 
تفويض السلطة, واملشاركة يف اختاذ القرارات, واحلوافز املادية 
واملعنوية اليت تقدمها اإلدارة العليا للقيادات, وبناء فرق عمل, 

دارية, واالتصال الفعال بني اإلدارة العليا والقيادات اإل
 وكذلك التدريب وتطوير مهارات القيادات اإلدارية.

أبعاد بشرية: وهي خاصة بشعور وإحساس القيادات  -
وتشمل الكفاءة, والقدرة على  ,اإلدارية جتاه عملية التمكني

 حتمل املسؤولية, والتأثري.
وتواجه عملية تطبيق التمكني داخل املنظمات بعض      

ضعف العاملني هبا, لعل أبرزها:  املعوقات اليت تعيق متكني
تعدد املستويات اإلدارية و قناعة اإلدارة العليا بأمهية التمكني, 

يف اهليكل التنظيمي, وضعف نظام احلوافز )املاضي 
(, كذلك حر  املديرين على 534: 2011والنصريات, 

ضعف مهارات العاملني, و مراكزهم ومناصبهم الوظيفية, 
 (66: 2011ة. )العمري, وعجزهم عن حتمل املسؤولي

( 139-138: 2011) والطراونة كما ذكر القضاة      
واليت تقف يف طريق  ,املعوقات اليت تعوق مشاركة املرأة

تقدمها وطموحها؛ وهي: نظرة القيادة اإلدارية لعمل املرأة, 
ضعف القناعة بقرارات املرأة, وضعف القدرة على حتمل و 

املسؤولية القيادية, وضعف االهتمام بتنمية مهارات املرأة,  
كذلك اخلوف من الفشل, ونقص الثقة بالنفس, وتدين رغبة 

 بعض القيادات النسائية بالعمل بالوظائف العليا.
يتطلب التمكني إحداث تغريات يف املنظمة على  عليه,و 

هياكلها ونظم العمل هبا, وكذلك الثقافة التنظيمية  مستوى
ومن  ,وثقة أعلى ,إجياد سلطة أقوىمن أجل  ؛السائدة هبا

جناح املنظمة, فمن التغريات اليت يتطلبها التمكني تغريات  مث  
 هيكلية وتنظيمية, وتغيري يف ثقافة املنظمة وأنظمتها.

متطلبات التمكني ضرورية لنجاح عملية متكني  د  وتع     
ت يؤدي ي خلل أو قصور يف تطبيق هذه املتطلباأو  ,العاملني

فإن تطبيق التمكني حيتاج  ,وعليه إىل إعاقة متكني العاملني.
ة قبل وأثناء وبعد جمموعة من املتطلبات األساسي وجودإىل 

( 52: 2009) كما ذكرها املومين والقضاة-عملية التمكني 
 وهي:؛ -
 رؤوسيهم, وتعرف بأهنا:مبالثقة اإلدارية: أي ثقة املديرين  -  

أن معلومات توقع شخص أو جمموعة من األشخا  
شخص آخر أو جمموعة من األشخا  هي معلومات 

فعندما يثق املديرون  وميكن االعتماد عليها. ,صادقة
إمدادهم  يعاملوهنم معاملة تفضيلية؛ مثلفإهنم وظفيهم مب

 مبزيد من املعلومات, وحرية التصرف.
الدعم االجتماعي: لكي يشعر املوظفون بالتمكني الفعلي, -

البد أن يشعروا بالدعم والتأييد من رؤسائهم وزمالئهم, وهذا 
املوظف باملنظمة, ومبرور الوقت  من شأنه أن يزيد من ثقة

 دث زيادة يف مستوى التزامه, وانتمائه التنظيمي.حت
( أن من متطلبات 31-30: 1434حلارثي )وذكر ا     

مرحلة أولية  د  عمتكني العاملني توفري بعض األساسيات, اليت ت
 وتتمثل يف: لتطبيق التمكني؛
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صياغة وتطوير رؤية املنظمة: كوهنا تعطي إحساساً  -
الذي سيقومون به الحقاً, وهبذا تكون الرؤية قائداً بللعاملني 

وعلى  االبتكار, واختاذ القرارات.للعاملني حنو اإلبداع, و 
اإلدارة االهتمام والتفكري؛ لربط برامج التمكني بأهداف وقيم 
املنظمة, وإجياد إمجاع حول رؤية ورسالة املنظمة, والقيم, 

 واألهداف اليت تسعى لتحقيقها وإيصاهلا بشكل فعال.
االنفتاح وفرق العمل: عندما يشعر العاملون بأهنم جزء   -

املهمة فيها, وحيظون بالثقة  املنظمة, ومن املواردمن ثقافة 
واالحرتام املتبادل من رؤسائهم وزمالئهم, وتؤخذ اقرتاحاهتم 

م على املعلومات وحلوهلم بعني االعتبار والتقدير, وإطالعه
سيشعر الكل جبماعية العمل كفريق  -املهمة ألعماهلم 

 واحد.
نة تزود عامليها النظام والتوجيه: جند أن املنظمات املمك  -

بأهداف, وخطوط سلطة, ومهام, ومسؤوليات واضحة, 
ويتمتع األفراد باستقاللية مع وعيهم باحلدود املرسومة حلرية 

 تصرفهم, وحصوهلم على كل املعلومات الضرورية.
الدعم والشعور باألمان: يف بيئة التمكني البد من تعزيز    -

 جهود العاملني حنو املبادرة واملخاطرة.
القيادة اإلدارية: حتتم فكرة التمكني تغيري األمناط القيادية   -

 من مث  التقليدية إىل أمناط قيادية, تؤمن باملشاركة والتشاور, و 
التغيري اجلذري ألدوار العمل, والعالقة بني املدير واملرؤوسني, 
حبيث يتحول دور املديرين من التحكم والتوجيه إىل الثقة 

رؤوسني من اتباع القواعد والتعليمات إىل والتفويض, ودور امل
 املشاركة يف اختاذ القرارات.

أن من متطلبات  (211: 2012وأضاف القحطاين )     
 :متكني العاملني يف املنظمات ما يأيت

توفري ثقافة تنظيمية: تؤكد على أمهية العنصر البشري  -
 باملنظمة, وتشجع على إقامة فرق عمل داخل املنظمة.

على املديرين أن يطبقوا نظام إن  إذعاملني: مكافأة ال -
 املكافآت, واليت تشجع العاملني على السلوك املرغوب فيه.

إدراك العاملني لألهداف والرؤية املستقبلية, واالجتاه  -
االسرتاتيجي لإلدارة العليا, ويرتتب على ذلك شعور العاملني 

من  بقدراهتم على التصرف ذاتياً, بداًل من انتظار التوجيه
 اإلدارة العليا.

التدريب املستمر,  ومن متطلبات متكني العاملني كذلك    
بإكساهبم املعرفة واملهارة الالزمة للتصرف الفعال بصفة 

 فهومستمرة, واالتصال الفعال بني اإلدارة العليا والعاملني؛ 
: 2012)املسيليم, .يُعد املفتاح األساسي لتمكني العاملني

58) 
املؤسسات أن  متطلبات أخرى, يتعني على قادةوهناك     

أن التمكني ليس  :وهي ؛يدركوها قبل تطبيق عملية التمكني
جمرد سلطة يتم منحها للقيادات؛ وهلذا السبب جيب على 
القائد أن يعي متامًا أن املشاركة يف مسؤولية صنع القرار 

من أهم  يعد  داخل أي هيكل من اهلياكل الالمركزية 
 (16: 2012حسني,) .جناح عملية التمكنيمتطلبات 

تصنف الدراسة احلالية متطلبات  ,واستنادًا ملا سبق     
متطلبات إدارية,  :إىل النسائية متكني القيادات اإلدارية

 ؛ومتطلبات متعلقة بالثقافة التنظيمية, ومتطلبات شخصية
 :وهي على النحو اآليت

 ,واللوائح ,األوامر مجيعاملتطلبات اإلدارية: وهي  -
واليت تُعد  ,واألنظمة الصادرة من القيادة العليا ,والقوانني

 .النسائية لتمكني القيادات اإلدارية اً ضروري اً مطلب
املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية: وهي جمموعة  -

عد واليت يُ  ,املفاهيم واملعتقدات والثقافة السائدة يف بيئة العمل
 .النسائية مكني القيادات اإلداريةلت اً ضروري اً مطلب وجودها

املتطلبات الشخصية: وتتضمن اخلصائص الشخصية  -
 وجودهاعد واليت يُ  ,ذات التأثري اإلجيايب على عملية التمكني

 لنجاح التمكني. اً مطلب النسائية يف القيادات اإلدارية
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 :الدراسات السابقة

 الدراسة؛السابقة املرتبطة مبشكلة مت عرض الدراسات     
اسات عربية, ودراسات در وُصنِّفْت هذه الدراسات إىل: 

أجنبية, ومت عرض كل صنف برتتيب زمين من األحدث إىل 
 األقدم.

 :الدراسات العربية

هدفت إىل حتديد مستوى  (.2014,الفايز)دراسة ( 1
ت النسائية يف اجلامعات السعودية. التمكني اإلداري للقيادا

املنهج الوصفي )املسحي(, واعتمدت استخدمت الدراسة 
( من 92جلمع البيانات, وطبقت على ) أداةً ستبانة على اال

واإلمام حممد بن  القيادات اإلدارية يف جامعيت امللك سعود
أن مستوى التمكني  :وتوصلت الدراسة إىل سعود اإلسالمية.

 اإلداري للقيادات النسائية يف جامعيت امللك سعود واإلمام
كما توصلت إىل وجود   .سعود اإلسالمية متوسط  حممد بن 

( بني 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
استجابات أفراد العينة يف مستوى التمكني اإلداري للقيادات 

 النسائية. 
هدفت إىل التعرف على  (.2014)األمسر واهلذيل,دراسة ( 2

وامللك لقرى مدى متكني أعضاء اهليئة التدريسية جبامعيت أم ا
الدراسة املنهج  تنظرهم. استخدمعبد العزيز من وجهة 

طبقت  إذالوصفي )املسحي(, واعتمدت على االستبانة, 
على أعضاء هيئة التدريس جبامعيت أم القرى وامللك عبد 

( عضو هيئة تدريس 300)العزيز, والبالغ عددهم 
منها:  ؛وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج باجلامعتني.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 
عد املشاركة يف أفراد عينة الدراسة حنو مستوى متكينهم يف بُ 

وأوصت  و املهين واالستقاللية يف األداء.صنع القرار, والنم
بضرورة منح األقسام األكادميية يف شطر الطالبات االستقالل 

م الصالحيات التامة, مع منحه ,تدرجييًا عن شطر الطالب
 اليت متكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة عالية.

إىل الدراسة هدفت (. 2013)الشعالن وكعكي,دراسة ( 3
لتحقيق جودة األداء يف  ؛التعرف على آليات تفعيل التمكني

استخدمت الدراسة  معة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.جا
طُبقت على  إذاملنهج الوصفي, واعتمدت على االستبانة, 

عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس يف كليات جامعة 
( عضو 703بالغ عددهم )األمرية نورة بنت عبد الرمحن, وال

منها:  ؛الدراسة إىل العديد من النتائج تتدريس. وتوصلهيئة 
يف عملية آليات دعم متكني جودة األداء,   خلالً أن هناك 

كما أكدت النتائج أن من آليات دعم التمكني تبادل 
املعلومات, وتقاسم السلطة, كما أكدت على أمهية 
العالقات اإلنسانية يف دعم التمكني, واعتماد أسلوب فرق 

يساعد يف تطبيق  ,العمل, باإلضافة إىل توفري مناخ تنظيمي
ويض السلطة, والتوسع يف منح آليات التمكني, وتف

الصالحيات, وتفعيل العالقات اإلنسانية, وإقرار حوافز 
تشجيعية, وتصميم برامج تدريبية تساعد على نشر ثقافة 

 التمكني.
 على إىل التعرفالدراسة هدفت  (.2013,التيمه)دراسة ( 4

دور التمكني اإلداري للمرأة يف املواقع القيادية يف اجلامعات 
هج اتبعت الدراسة املن ردنية, وعالقته باإلبداع اإلداري.األ

جلمع البيانات,  أداةً  الوصفي, واعتمدت على االستبانة
وطُبقت على مجيع أفراد جمتمع الدراسة )القيادات األكادميية 

هيئة  ة( عضو 65) جلامعات األردنية(, والبالغ عددهنبا
وتوصلت  عة.ت يف املراكز القيادية باجلامتدريس من العامال

: وجود درجة متوسطة الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها
من التمكني اإلداري, كما توصلت إىل وجود عالقة ذات 

, داللة إحصائية بني جماالت مقياس التمكني اإلداري
وأوصت بضرورة زيادة  وجماالت مقياس اإلبداع اإلداري.

ملة يف املراكز االهتمام بالتمكني اإلداري من قبل املرأة العا
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القيادية باجلامعة؛ لرفع مستوى اإلبداع اإلداري لدى املرأة 
 العاملة باجلامعات.

إىل التعرف الدراسة هدفت  (.2012)الشريف,دراسة ( 5
كفاءة العاملني جبامعة أم   على دور التمكني اإلداري يف رفع

التحليلي؛ والذي استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  القرى.
مجع واستنباط املعلومات من املراجع املرتبطة  يقوم على

ل مبوضوع الدراسة, مث تفسري املعلومات, والوصول إىل حلو 
وتوصلت الدراسة إىل أن  مقرتحة لتفعيل التمكني اإلداري.

املركزية, واجلمود املتمثل يف عدم  :من أهم معوقات التمكني
ى , كما توصلت إىل أنه ميكن رفع مستو غيريالرغبة يف الت

العاملني, ومتكينهم عن طريق توفري األمان الوظيفي, محاس 
وأوصت بضرورة   برامج مكافآت, وحوافز للعاملني.وتقدمي

د عن عبوذلك بال ,تفعيل ثقافة التمكني اإلداري وتطبيقها
 املركزية اإلدارية.

إىل التعرف الدراسة هدفت  .(1433)أبو خضري,دراسة ( 6
القيادات األكادميية النسائية يف على التحديات اليت تواجه 

اتبعت  ايل يف اململكة العربية السعودية.مؤسسات التعليم الع
طبقت  إذ هج الوصفي, واعتمدت على االستبانة؛الدراسة املن

( فرد من القيادات األكادميية 400على عينة قوامها )
املقدمة يف معهد  النسائية املشاركة يف احللقات التطبيقية

اليت  إىل أن من التحدياتالدراسة وتوصلت  لعامة.اإلدارة ا
النسائية يف مؤسسات التعليم تواجه القيادات األكادميية 

العايل يف اململكة العربية السعودية نقص التمكني, وقد عرب 
عنها مبجموعة من العوامل؛ هي: ندرة توافر برامج لتأهيل 

ادي, وإعداد القيادات النسائية قبل تكليفها بالدور القي
وحمدودية الفر  الكتساب اخلربات الختاذ القرارات, ونقص 
اخلربة اإلدارية لدى القيادات النسائية, وقلة الدراية باألنظمة 

صعوبة املوازنة بني املسؤوليات و واللوائح اليت حتكم العمل, 
ولية, كما لتزامات األسرية, واخلوف من املسؤ املهنية واال

ت األكادميية النسائية يتم من توصلت إىل أن متكني القيادا
تضمنت  واليت ,ستخدام جمموعة من أساليب التمكنيخالل ا

إتاحة الفرصة لتبادل التجارب واخلربات مع القيادات النسائية 
األخرى, ومناقشة وحتليل املشاكل اإلدارية املشرتكة بني 

 شبكة عالقات مع القيادات األخرى. القيادات, وتكوين
سياسات تنظيمية, تضمن حتقيق  وأوصت بضرورة وضع

املشاركة الفاعلة لألقسام النسائية يف رسم اخلطط 
 االسرتاتيجية للمؤسسات التعليمية.

التعرف  هدفت الدراسة إىل .(2011,النفيسة )دراسة ( 7
نظر بالرضا الوظيفي من وجهة  على إدراك التمكني وعالقته

ج اتبعت الدراسة املنه اإلداريات جبامعة امللك سعود.
طبقت على عينة  إذ الوصفي, واعتمدت على االستبانة؛

 وظفة إدارية يف جامعة امللك سعود.( م700مكونة من )
منها: جاء مستوى  ؛وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج

, كما اً إدراك التمكني بشكل عام لدى أفراد العينة مرتفع
يًا يف الدرجة الكلية توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائ

أوصت الدراسة و  مكني وفقًا ملتغري املؤهل العلمي.إلدراك الت
بضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية؛ لدعم مستوى إدراك 
املوظفني للتمكني, كذلك أوصت بضرورة إعادة النظر يف 

املستويات اإلدارية داخل  لِّ بنية اهليكل وحتديد املهام يف ك
دعم الالمركزية, وتفويض السلطة,  اجلامعات؛ حبيث يتم

وحتقيق التنسيق بني األقسام النسائية والرجالية, واألكادميية 
 واإلدارية.

إىل الدراسة هدفت  (.2011,)القضاة والطراونةدراسة ( 8
التعرف على واقع التمكني اإلداري للمرأة يف اجلامعات 

من وجهة نظر أعضاء  األردنية العامة, واملعوقات املؤثرة فيه
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي, واعتمدت  هيئة التدريس.

طبقت على أعضاء هيئة التدريس يف  إذعلى االستبانة, 
وتوصلت الدراسة  (.444ات األردنية والبالغ عددهم )اجلامع

إىل أن متكني أعضاء هيئة التدريس اإلناث يكون من خالل 
لمرأة األكادميية؛ وتطوير الشخصية ل ,عملية التدريب

لتزويدها باملهارات الالزمة, كما توصلت إىل أن أسلوب 
التمكني يتطلب إدارة جامعية فعالة, متتلك الرؤية اليت هتيئ 
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أشارت إىل اتباع أساليب و الظروف لتطبيق عملية التمكني, 
تشجيع متكني العاملني؛ كتفويض السلطة, والتحفيز, وتعزيز 

كني, وأوصت بضرورة دعم املرأة قدرات العاملني على التم
األكادميية حنو تطوير الذات من خالل تبين برامج تدريبية,  
كما بينت أن من املعوقات الشخصية للتمكني اإلداري 

 للمرأة عدم ثقة املرأة بقدرهتا, واخلوف من الفشل.

 :الدراسات األجنبية

هدفت  .(Egessa&Ayub, 2013) إقيسا وأيوب دراسة( 9
تأثري التمكني على أداء العاملني يف الدراسة إىل التعرف على 

اتبعت الدراسة املنهج  ع التعليم يف املدارس االبتدائية.قطا 
الوصفي, واعتمدت على االستبانة, وطبقت على عينة 

( معلمًا من املدارس االبتدائية يف 164عشوائية, بلغت )
وتوصلت الدراسة إىل  ا.يكيناملنطقة الوسطى كاكاميغا يف  

العديد من النتائج؛ منها, أن التمكني يؤثر بشكل كبري على 
أداء املعلمني, وكذلك يؤثر على تنفيذ املهام املوكلة إليهم,  
كما أكدت على ضرورة تشجيع متكني العاملني من قبل 
اإلدارة العليا يف املنظمة, وضرورة مشاركة العاملني يف صنع 

 داف التعليمية.القرار, وحتديد األه
إىل الدراسة هدفت Sperandio,2011). سبريانديو) دراسة( 10

التعرف على عملية متكني النساء من خالل برامج التدريب 
واتبعت الدراسة  ملدارس الريفية ببنجالدش.على القيادة يف ا

مت إجراء  إذاملنهج الوصفي املسحي, واعتمدت على املقابلة؛ 
تطوير برامج  ( من النساء العامالت يف جلنة152مقابلة مع )

ت الدراسة إىل العديد من وتوصل التعليم يف بنجالدش.
أن النساء العامالت يف منطقة جلنة تطوير  :؛ منهاالنتائج

, التعليم شهدن العديد من التغريات, منها زيادة الثقة بالنفس
أوصت بضرورة اتباع و  متكينهن. من مثوصنع القرار, و 

منهجية شاملة عند متكني املرأة, وتعزيز مبدأ املساواة بني 
 اجلنسني.

هدفت  .(.Cherif, et al,2010) نشريف وآخري دراسة( 11
إىل حتديد إطار لتمكني أعضاء هيئة التدريس الدراسة 

واملوظفني يف املؤسسات األكادميية, كما هدفت إىل حتليل 
املكونات األساسية إلطار التمكني, وكيف ميكن تنفيذ 

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي,  إذوإجناز التمكني؛ 
وذلك جبمع واستنباط املعلومات من املراجع املرتبطة مبوضوع 

ول إىل الدراسة, وحتليل هذه املعلومات, وتفسريها؛ للوص
وتوصلت الدراسة إىل أن  استنتاجات ميكن األخذ هبا.

العناصر األساسية للتمكني تتمثل يف التحليل العميق للثقافة 
اإلدارية يف املؤسسة, والرؤية املقنعة لتطبيق عملية التمكني 

ليات بني أعضاء يف املؤسسة, وتقاسم السلطة واملهام واملسؤو 
هيئة التدريس, واستبدال التسلسل اهلرمي بالتوجه حنو اإلدارة 

 الذاتية.
إىل الدراسة هدفت (.  (Madsen,2010مادسن دراسة( 12

ولة الصينية املسؤ األساليب اليت استخدمتها املرأة  التعرف على
لتطوير املعارف, واملهارات, والقدرات,  يف التعليم العايل

اتبعت الدراسة املنهج  املطلوبة للقيادة الناجحة.كفاءات وال
الوصفي, واعتمدت على املقابلة جلمع البيانات من أفراد 

 عينة الدراسة املتمثلة يفمت إجراء مقابلة مع  إذالعينة, 
القيادات اإلدارية النسائية العامالت باجلامعة يف مدينتني  

وتوصلت الدراسة  تني داخل مقاطعة سيشوان يف الصني.كبري 
منها: أن الدعم االجتماعي يعمل  ؛إىل العديد من النتائج

مهمة لتطوير القيادات اإلدارية  لثقة, واليت تعد  على زيادة ا
النسائية, أيضاً أكدت على ضرورة وضع برنامج شامل لتنمية 
مهارات القيادات النسائية يف مؤسسات التعليم العايل 

ورة إبراز القيادات النسائية الصينية, كما أكدت على ضر 
 الناجحة؛ ليكن قدوة وأمنوذجاً لغريهن.

هدفت  (Ismail, et al,2005). نيل وآخرية إمساعدراس( 13
إىل التحقق من اخلربات املهنية لألستاذات؛ من أجل الدراسة 

 احهن.متعمقًا للعوامل اليت تساهم يف جن إكساهبن فهماً 
عتمدت على املقابلة جلمع اتبعت الدراسة املنهج الوصفي, وا
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( ُأستاذة من 31مت إجراء مقابلة مع ) إذالبيانات؛ 
وتوصلت  ى درجات عليا يف السلم األكادميي.احلاصالت عل

ت يف لأُلستاذاإىل أن العوامل املرتبطة باألداء الناجح الدراسة 
ين, مرحلة االستكشاف امله اجملال األكادميي تنقسم إىل:

العوامل املسامهة يف من ن إ إذومرحلة التأسيس املهين؛ 
االكتشاف املهين املبكر التعليم, ودرجة اخلربة, والصفات 

 الشخصية. 

 :على الدراسات السابقة التعليق

معظم من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني أن      
ر حول متكني القيادات باجلامعة, تتمحو الدراسات السابقة 

تنوعت من متكني القيادات النسائية ومتكني أعضاء هيئة و 
تدريس من كال اجلنسني, فتنوعت األهداف اليت تسعى إليها  

رفة العالقة بني كل دراسة؛ فمن الدراسات ما هدفت إىل مع
خر كالرضا الوظيفي, واإلبداع اإلداري,  التمكني ومتغري آ
منها (, و 2011ودراسة النفيسة ) ,(2013كدارسة التيمه )

 إىل معرفة واقع التمكني ومعوقاته؛  كدراسة القضاةما هدفت 
حتديد مستوى إىل (, ومنها ما هدفت 2011) والطراونة

  ؛التمكني للقيادات النسائية ومتكني أعضاء هيئة التدريس
(, ودراسة األمسر واهلذيل 2014كدراسة  الفايز )

ني  (, ومنها ما هدفت إىل معرفة آليات تفعيل التمك2014)
إىل  (, ومنها ما هدفت2013كدراسة الشعالن وكعكي )

 إقيسا وأيوب سةفة تأثري التمكني على األداء كدرامعر 
(2013),Egessa&Ayub باإلضافة إىل دراسات أخرى متحور ,

أهدافها حول القيادات النسائية تطويرها والعوامل املسامهة يف 
(, 2010) مادسن سةكدرا  ؛والتحديات اليت تواجهها ,جناحها

Madsen( ,2005) نإمساعيل وآخري , ودراسةIsmail, et al, ,

 (.1433خضري ) ودراسة أيب
كما جند أن مجيع الدراسات اتبعت املنهج الوصفي, أما       

دراسات ما اعتمدت الفمن  ؛فقد تنوعت ,من حيث األداة
 ,كالدراسات العربية جلمع البيانات؛ أداةً على االستبانة 

, ومن ,Egessa&Ayub(2013) وأيوب إقيسا ودراسة
  جلمع البيانات؛ أداةً ى املقابلة عل تالدراسات ما اعتمد

 مادسن , ودراسة,Sperandio(2011) سبريانديوكدراسة 
(2010)Madsen,(2005) نإمساعيل وآخري , ودراسةIsmail, et 

al,. 

أوجه االتفاق: تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 
املنهج؛ حيث استخدمت الدراسة احلالية ومجيع من حيث 

كذلك تتفق الدراسة   .الدراسات السابقة املنهج الوصفي
كان توجه   إذ ؛احلالية مع الدراسات السابقة يف توجهها

الدراسة احلالية وأغلب الدراسات السابقة حنو متكني املرأة 
 )القيادات النسائية(.

عن الدراسات  الختالف: ختتلف الدراسة احلاليةأوجه ا
الدراسة احلالية استخدمت  إذ ؛السابقة من حيث األداة

 يف حنيجلمع البيانات,  -واملقابلة  ,االستبانة -أداتني 
الدراسات السابقة بأداة واحدة جلمع البيانات, كما تفردت 

ة يف طرحها ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابق
لية هدفت إىل معرفة ن الدراسة احلاإ إذملوضوع التمكني؛ 

متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك, واليت 
مل تتناوهلا الدراسات السابقة بالبحث, أيضا ختتلف الدراسة 

طبقت  إذاحلالية عن الدراسات السابقة يف جمال التطبيق؛ 
 الدراسة احلالية يف جامعة تبوك بشطر الطالبات.

لقد مت االستفادة من : سات السابقةأوجه االستفادة من الدرا
الدراسات السابقة يف تدعيم مشكلة الدراسة, وإثراء وتدعيم 
اإلطار النظري, وكذلك متت االستفادة منها يف التوجيه إىل 
عناوين املصادر األولية اليت ختدم الدراسة, وكذلك املصادر 
الثانوية من رسائل علمية, وحبوث منشورة يف اجملالت 

باإلضافة إىل االستفادة من الدراسات السابقة يف  العلمية,
بناء االستبانة, والتعرف على أساليب املعاجلات اإلحصائية 

 املناسبة.
عن غريها من الدراسات السابقة  متيزت الدراسة احلالية    

 :ا يأيتمب
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على حد علم  –الدراسة احلالية تُعّد الدراسة الوحيدة  -
اليت درست متطلبات متكني القيادات اإلدارية  -الباحثة

النسائية عامة والقيادات اإلدارية النسائية يف اجلامعات 
 السعودية خاصة.

تقدم هذه الدراسة رؤية حول املتطلبات الالزمة لتمكني  -
 القيادات اإلدارية النسائية يف جامعة تبوك. 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

املنهج الوصفي احلالية مت الدراسة استخدنهج الدراسة: م
هبدف حتقيق األهداف اليت تسعى هلا الدراسة  املسحي؛
لتمكني  وجودهاوتتمثل يف معرفة املتطلبات الالزم احلالية, 

 القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.
ويعرف املنهج الوصفي املسحي بأنه: ذلك البحث      

الذي يتم عن طريق استجواب مجيع أفراد جمتمع الدراسة أو 
أو بصورة غري  ,لة(عينة كبرية منهم, بصورة مباشرة )مقاب

هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث  مباشرة )استبانة(؛
طبيعتها ودرجة وجودها فقط, دون أن يتجاوز ذلك إىل 

سة العالقة أو استنتاج األسباب. )عبداهلل درا
 (209: 2007وآخرون,

: متثل جمتمع الدراسة من مجيع وكيالت مجتمع الدراسة
ومشرفات األقسام جبامعة تبوك, والبالغ إمجايل عددهن 

( مشرفة قسم, 25( وكيلة, و)16نهن )( قائدة؛ م41)
هـ الصادرة من إدارة 1436 -1435وذلك تبًعا إلحصائية 

 شؤون املوظفني جبامعة تبوك.
فإن الدراسة  ,نظرًا لصغر جمتمع الدراسة عينة الدراسة:

متثلت العينة من مجيع  إذاستخدمت أسلوب احلصر الشامل؛ 
 جمتمع الدراسة السابق ذكره. أفراد

 وصف مجتمع الدراسة:
استخدام التكرارات, والنسب املئوية؛ لوصف جمتمع مت 

 :على النحو اآليتلدراسة؛ وهي الدراسة يف ضوء متغريات ا

 وصف مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي
 :ومتغير سنوات الخبرة

 1جدول 
وسنوات  وصف مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي

 .الخبرة
 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 % 5,37 15 وكيلة
 % 5,62 25 مشرفة قسم

 %100 40 اجملموع
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 % 0,45 18 أقل من مخس سنوات
 % 0,55 22 من مخس سنوات فأكثر

 %  100 40 اجملموع

 :أداة الدراسة
 :ستبانةاال؛ مها املقابلة و احلالية على أداتنياعتمدت الدراسة 

إضافة  ,: هبدف تدعيم مشكلة الدراسةالمقابلة المقننة -
 إىل إثراء البحث حول املتطلبات الالزمة لتمكني القيادات

قامت الباحثة بإجراء مقابلة  إذاإلدارية النسائية جبامعة تبوك؛ 
مقننة مع املشرفة على مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر 

ه 19/1/1436الطالبات, وذلك يوم األربعاء املوافق 
تقدمي الشكر  ويف البداية مت صباحاً. ةالساعة احلادية عشر 

التعريف بالباحثة,  ثة من وقتها, مث متاحعلى ما منحته للب
وموضوع الدراسة, وأهدافها, وأسئلة الدراسة, وبعدها بدأت 

 ية:قابلة, واليت تضمنت األسئلة اآلتامل
كونك إحدى القيادات اإلدارية النسائية, وذات خربة يف   -

دات اإلدارية النسائية جبامعة هل ترين أن القيا :هذا اجملال
 تبوك حباجة إىل منحهن املزيد من الصالحيات؟

من خالل خربتك: ما أهم املتطلبات الالزمة لتمكني   -
 اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟

بنظرتك: ما اخلطوة األوىل لتمكني القيادات اإلدارية   -
 النسائية جبامعة تبوك؟

هبدف قياس أهم متطلبات متكني القيادات  االستبانة: -
اإلدارية النسائية جبامعة تبوك, واُعتمد عليها يف التحليل 
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اإلحصائي الستخراج النتائج, ومعرفة الفروق يف استجابات 
أفراد جمتمع الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية 

 -لةالنسائية جبامعة تبوك تبعًا ملتغري املسمى الوظيفي )وكي
 -أقل من مخس سنواتمشرفة قسم(, وتبعًا لسنوات اخلربة )

. ومت استخدام مقياس ليكرت أكثر(من مخس سنوات ف
 يوضح كبرية(. اجلدول اآليت  –متوسطة  –الثالثي )ضعيفة 

 .ذلك
 2جدول 

 تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الثالثي.
 قيمة المتوسط الحسابي معيار االستجابة

 67,1إىل أقل من  1من  ضعيفة
 33,2إىل أقل من  67,1من  متوسطة
 3إىل  33,2من  كبرية

 بناء أداة الدراسة:
مت االستفادة من األدب النظري والدراسات السابقة يف     

للغة باللغتني, ا االستبانة بناء صياغة عبارات االستبانة, ومت
وذلك لوجود بعض األفراد يف جمتمع  العربية, واللغة اإلجنليزية؛

مما استدعى ذلك ترمجة  ؛الدراسة من جنسيات غري عربية
 االستبانة, واليت تكونت من قسمني:

القسم األول: تضمن البيانات األولية ألفراد جمتمع الدراسة؛ 
 )املسمى الوظيفي, وسنوات اخلربة(. :وهي ؛حسب متغرياهتا

سة واملتمثلة يف املتطلبات القسم الثاين: تضمن حماور الدرا
اإلدارية, واملتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية, واملتطلبات 

النسائية يف الشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية 
( 37األداة يف صورهتا األولية من )تكونت  إذ جامعة تبوك؛

 عبارة موزعة على ثالثة حماور:
 ( عبارة.16وتتكون من ) احملور األول: املتطلبات اإلدارية,

احملور الثاين: املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية, وتكونت 
 ( عبارات.10من )

( 10احملور الثالث: املتطلبات الشخصية, وتتكون من )
 عبارات.

كمني, وبعد احملبعرضها على  –وبعد حتكيم أداة الدراسة 
النهائية يلها, وأصبحت يف صورهتا األخذ مبالحظاهتم, مت تعد

حماور, احملور  ة( عبارة موزعة على ثالث27تتكون من ) -
( عبارة, احملور الثاين املتطلبات 11األول املتطلبات اإلدارية )

( عبارات, واحملور الثالث 9املتعلقة بالثقافة التنظيمية )
( عبارات, ومن مث مت تطبيقها على 7املتطلبات الشخصية )

 أفراد جمتمع الدراسة.
 :بات أداة الدراسةصدق وث

وذلك  من صدق أداة الدراسة )االستبانة(؛مت التأكد      
 :من خالل ما يأيت

 الصدق الظاهري أو صدق المحكمين: ( أ
سة, وأهنا ختدم ار تأكد من الصدق الظاهري ألداة الدمت ال    

أهداف الدراسة بعرضها على جمموعة من احملكمني من 
بلغ  إذاألساتذة الرتبويني داخل جامعة تبوك وخارجها؛ 

م مت االطالع على وجهات نظرهو ( حمكماً, 16عددهم )
ت على ضوء تعديالومالحظاهتم, ومن مث مت إجراء بعض ال

بانة( , وبذلك أصبحت أداة الدراسة )االستاملالحظات هذه
 صادقة يف حتقيق ما وضعت لقياسه.

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة: ( ب
اسة مت التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدر     

هذه احملاور  املتعلقة بكل حمور من حماورها, ومدى ارتباط
, والتأكد من عدم التداخل بينها, ابعضً املكونة مع بعضها 

قيم معامل االرتباط بريسون بني  ومت التحقق من ذلك بإجياد 
 , وجمموعة األبعاد, واجلدول اآليتكل حمور من حماور األداة

 يوضح ذلك.
 3جدول 

قيم معامالت ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي ألداة 
 الدراسة

 معامل االرتباط المحاور
 **   88,0 األول
 * * 81,0 الثاين
 ** 74,0 الثالث
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( أن معامالت االرتباط بني كل حمور 3يتضح من اجلدول )
(, وهي قيم 74,0( و)88,0وجمموعة احملاور تراوحت بني )

(؛ مما يعطي مؤشرًا على 01,0دالة عند مستوى داللة )
 صدق االستبانة.

 حساب معامل ثبات أداة الدراسة
مت استخراج معامل ثبات أداة الدراسة من خالل قيم     

ل ألفا كرونباخ معامالت الثبات عن طريق معام
(Cronbach'sAlphaواجلدول اآليت ,):يوضح ذلك  

 4جدول 
 .قيم معامالت ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد العبارات المحاور
 0,71 11 األول
 0,81 9 الثاين
 0,72 7 الثالث

 0,81 27 مجيع احملاور
الثبات تراوحت ( أن معامالت 4يالحظ من اجلدول )     
(, وهي قيم ثبات مرتفعة؛ مما يدل 0,81( و)0,71بني )

 على الوثوق يف تطبيق األداة على جمتمع الدراسة.

 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

 ة:ستخدام املقاييس اإلحصائية اآلتيمت ا    
 التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة.  - 
(؛ حلساب صدق pearsonمعامل ارتباط بريسون ) - 

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
(؛ حلساب ثبات Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) - 

 أداة الدراسة.
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية؛ لرتتيب عبارات   -

 االستبانة.
وتين( لعينتني مستقلتني -االختبار الالمعلمي )مان -
(Mann-Whitney ؛) لتحديد الفروق بني استجابات العينة

 للمتغريات ذات املستويني.

 عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها

نتيجة السؤال األول: ما المتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكين 
هذا  ولإلجابة عن ؟القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك

السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب, واالحنراف املعياري؛ 
 لرتتيب عبارات احملور وفق االستجابة األعلى.

 5جدول 
 مكين القيادات اإلدارية النسائية.استجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات اإلدارية الالزم توافرها لت

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

وضع معايري الختيار القيادات اإلدارية النسائية الـقادرة على حتمل مسؤولية إدارة  2
 شؤون العمل.

 1 كبرية 0,15 2,98

 1 كبرية 0,15 2,98 إحاطة القيادات اإلدارية النسائية باللوائح املنظمة للعمل. 3
 2 كبرية 0,22 2,95 منح القيادات اإلدارية النسائية االستقاللية يف إدارة شؤون شطر الطالبات. 8
 3 كبرية 0,30 2,90 منح القيادات اإلدارية النسائية املزيد من املرونة يف األنظمة اإلدارية. 5

 4 كبرية 0,33 2,88 املشكالت.عقد لقاءات دورية مع القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة ملناقشة  11
 5 كبرية 0,36 2,85 التدرج يف منح القيادات اإلدارية النسائية مزيداً من الصالحيات. 6
 6 كبرية 0,38 2,83 توفري برامج تنمية مهنية تتالءم مع طبيعة القيادات اإلدارية النسائية. 4

 7 كبرية 0,40 2,80 متكينهن إدارياً كحافز هلن.تقدمي املكافآت للقيادات اإلدارية النسائية اليت مت  10
 8 كبرية 0,42 2,78 التوجه حنو البناء التنظيمي الالمركزي يف إدارة اجلامعة. 1
 9 كبرية 0,48 2,65 املشاركة الفاعلة للقيادات اإلدارية النسائية يف صنع القرارات مبجالس اجلامعة. 7
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رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون الرجوع منح القيادات اإلدارية النسائية  9
 لإلدارة العليا يف ذلك.

 10 متوسطة 0,78 2,18

  كبيرة 0,14 2,80 المتوسط العام 

( أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور 5يتضح من اجلدول )
بلغ املتوسط  إذ ؛كانت بدرجة كبرية  (املتطلبات اإلدارية)

(, وباحنراف معياري 80,2العام الستجابة أفراد اجملتمع )
وضع معايري الختيار ؛" (2) حصلت العبارة وقد(, 14,0)

القيادات اإلدارية النسائية القادرة على حتمل مسؤولية إدارة 
إحاطة القيادات اإلدارية " (3والعبارة ) ,شؤون العمل"

على أعلى متوسط  -"النسائية باللوائح املنظمة للعمل
(, باحنراف 98,2) املتوسط احلسايب هلمابلغ  إذحسايب؛ 
ويعزى ذلك إىل أمهية اختيار القيادات (, 15,0معياري )

ن اللبنة األوىل إ إذ؛ اإلدارية النسائية قبل متكينها إدارياً 
لتمكني القيادات اإلدارية النسائية اختيار الكفاءات اإلدارية 
القادرة على حتمل املسؤولية, وعلى دراية تامة باللوائح 

منح القيادات ؛ "(9حصلت العبارة ) يف حنيوالقوانني, 
اإلدارية النسائية الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون 

 إذ على أدىن متوسط حسايب؛  ذلك"الرجوع لإلدارة العليا يف
, ويعزى (78,0معياري )(, وباحنراف 18,2بلغ متوسطها )

 ذلك إىل خوف القيادات اإلدارية النسائية من حتمل مسؤولية
أما بقية العبارات فقد تراوح متوسطها  إدارة الشؤون املالية.

 احنراف معياري ماب(, و 56,2( و)95,2بني ) احلسايب ما
 (.48,0و)( 22,0بني )
وتدل نتائج هذا احملور على اتفاق أفراد جمتمع الدراسة      

هذه املتطلبات اإلدارية للقيادات اإلدارية            وجودعلى أمهية 
جاءت مجيع عبارات احملور بدرجة   إذالنسائية لتمكينهن؛ 

( "منح القيادات اإلدارية النسائية 9كبرية ما عدا العبارة )
الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون الرجوع لإلدارة العليا 

 .كانت استجابتهم عليها بدرجة متوسطة  إذ,يف ذلك" 

ائج دراسة األمسر وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نت     
واليت أكدت على ضرورة منح األقسام  (؛2014) واهلذيل

األكادميية يف شطر الطالبات االستقالل تدرجيًيا عن شطر 
متكنهن من اليت الطالب, مع منحهن الصالحيات التامة 

أداء أدوارهن بكفاءة عالية, وهذا ما أثبتته املقابلة اليت 
 إذُأجريت مع املشرفة على مكتب معايل مدير اجلامعة؛ 

أكدت على أن اخلطوة األوىل لعملية التمكني هو التدرج يف 
, كما تتفق ةالصالحيات املمنوحة للقيادات اإلدارية النسائي

(؛ واليت أكدت على أن 2013مع دراسة الشعالن وكعكي )
من آليات دعم التمكني تفويض السلطة, والتوسع يف منح 

ملستويات الصالحيات, وإعداد الربامج التدريبية يف خمتلف ا
(, واليت 2012اإلدارية, كما تتفق مع دراسة الشريف )

طريق تقدمي برامج  توصلت إىل أنه ميكن متكني العاملني عن
(؛ 2011وتتفق أيًضا مع دراسة النفيسة ) مكافآت وحوافز.

واليت أكدت على إعداد برامج تدريبية لدعم مستوى إدراك 
ض السلطة, ووضع العاملني للتمكني, ودعم الالمركزية, وتفوي

 حوافز, كذلك تتفق مع دراسة القضاة والطراونةنظام لل
( يف أن متكني اإلناث يكون من خالل عملية 2011)

, كما تتفق مع دراسة التدريب, وتفويض السلطة والتحفيز
؛ واليت أظهرت أمهية Egessa&Ayub,(2013)إقيسا وأيوب 

 التعليمية,مشاركة العاملني يف صنع القرار وحتديد األهداف 
 Cherif et نوآخري شريف دراسةوكذلك تتفق مع 

al.,(2010) واليت ذكرت أن من العناصر األساسية للتمكني ,
 استبدال التسلسل اهلرمي بالتوجه حنو اإلدارة الذاتية.

وبعد ربط نتيجة هذا البعد بنتائج الدراسات السابقة يتبني    
املتطلبات اإلدارية يف اجلامعة لتمكني  وجودمدى أمهية 

وذلك العاملني هبا فيها بغض النظر عن منصبهم القيادي؛ 
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لتخفيف من تبعية القيادة النسائية للرئيس املباشر بشطر ل
الطالب, وهذا ما أشار إليه أفراد جمتمع الدراسة يف اإلجابة 

, )متطلبات أخرى ميكن إضافتها( على السؤال املفتوح
ا أثبتته املقابلة اليت ُأجريت مع سعادة املشرفة على وكذلك م

مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر الطالبات, يف ضرورة 

االستقالل التام للقيادات اإلدارية النسائية يف إدارة شؤون 
 شطر الطالبات.

ما المتطلبات المتعلقة بالثقافة التنظيمية  نتيجة السؤال الثاني:
ولإلجابة ؟ اإلدارية النسائية بجامعة تبوكالالزمة لتمكين القيادات 

واالحنراف  مت استخدام املتوسط احلسايب, هذا السؤال عن
 املعياري؛ لرتتيب عبارات احملور وفق االستجابة األعلى.

 6جدول 
 التنظيمية الالزمة لتمكين القيادات اإلدارية النسائيةاستجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات المتعلقة بالثقافة 

( أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة هلذا 6يتضح من اجلدول )
احملور )املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية( كانت بدرجة  

ة بلغ املتوسط العام الستجابة أفراد جمتمع الدراس إذكبرية؛ 
حصلت العبارة  وقد ,(20,0( وباحنراف معياري )82,2)
بناء عالقات بني القيادات اإلدارية النسائية قائمة على " (7)

ثقة القيادة العليا باجلامعة " (3والعبارة )االحرتام املتبادل" 
على أعلى متوسط  بقدرات القيادات اإلدارية النسائية"

(, وباحنراف معياري 88,2(, و)95,2بلغ ) إذ ؛حسايب
ويعزى ذلك إىل حاجة  ( على التوايل,33,0(, )22,0)

قبل القيادة  القيادات اإلدارية النسائية إىل مزيد من الثقة من
جناز عملها بكفاءة, وكذلك حاجتهن العليا حىت تستطيع إ

حصلت العبارة  يف حني إىل بيئة عمل قائمة على االحرتام.
القيادات اإلدارية النسائية  لِّ "تشجيع التعاون بني ك(5)

تقدير جهود " (9والعبارة ) .ا بينهم"لتبادل اخلربات فيم

 ,"القيادات اإلدارية النسائية يف خمتلف املناسبات اجلامعية
(, 68,2)(, و78,2بلغ ) إذعلى أدىن متوسط حسايب 

ويتبني  ( على التوايل.47,0و)(, 42,0وباحنراف معياري )
من ذلك التعاون بني القيادات اإلدارية النسائية, وتقدير 

 اً ضروري اً ال يعد مطلبوأنه اإلدارية النسائية,  جهود القيادات
لنجاح متكني القيادات اإلدارية النسائية, أما بقية العبارات 

(, 78,2( و)88,2فقد تراوح متوسطها احلسايب ما بني )
مجيع كانت (,و 42,0(, و)33,0بني ) وباحنراف معياري ما

 عبارات احملور بدرجة كبرية.
وتدل نتائج هذا احملور على إمجاع أفراد جمتمع الدراسة     

مكني ثقافة تنظيمية وبيئة عمل داعمة؛ لت وجودعلى أمهية 
 تتفق هذه النتيجة مع دراسةو  القيادات اإلدارية النسائية.

؛ واليت ذكرت أن من Cherf,etal.,(2010)ن شريف وآخري
العناصر األساسية لعملية التمكني التحليل العميق للثقافة 

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الدرجة

 1 كبرية 0,22 2,95 بناء عالقات بني القيادات اإلدارية النسائية قائمة على االحرتام املتبادل. 7
 2 كبرية 0,33 2,88 القيادات اإلدارية النسائية.ثقة القيادة العليا باجلامعة بقدرات  3
 2 كبرية 0,33 2,88 والقيادات اإلدارية النسائية.باجلامعة  بني القيادة العليا تفعيل االتصال 4
 3 كبرية 0,36 2,85 العمل على تكوين فرق عمل بني القيادات اإلدارية النسائية. 6
 4 كبرية 0,38 2,83 التمكني اإلداري للقيادات اإلدارية النسائية العاملة هبا.تبين القيادة العليا باجلامعة ملفهوم  1
 5 كبرية 0,40 2,80 مستويات القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة. مجيعالثقة املتبادلة بني  8
 6 كبرية 0,42 2,78 نشر ثقافة تقبل املرأة املؤهلة كقائدة إدارية. 2
 6 كبرية 0,42 2,78 القيادات اإلدارية النسائية لتبادل اخلربات فيما بينهم. كلِّ تشجيع التعاون بني   5
 7 كبرية 0,47 2,68 تقدير جهود القيادات اإلدارية النسائية يف خمتلف املناسبات اجلامعية. 9
  كبيرة 0,20 2,80 المتوسط العام 
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اإلدارية يف املؤسسة والرؤية املقنعة لتطبيق عملية التمكني, 
(؛ واليت 2013وتتفق أيضًا مع دراسة الشعالن وكعكي )

اإلنسانية يف دعم التمكني, تؤكد على أمهية العالقات 
فرق العمل, باإلضافة إىل االعتماد على أسلوب وكذلك 

توفري مناخ تنظيمي, يساعد على تطبيق آليات تدعم 
التمكني, كما تتفق الدراستان على ضرورة نشر ثقافة 

(؛ واليت أكدت 2013التمكني, وتتفق مع دراسة التيمة )
على زيادة االهتمام بالتمكني اإلداري للمرأة العاملة يف 

(؛ اليت توصي 2012)اجلامعة, كما تتفق مع دراسة الشريف 
تتفق أيضاً بضرورة تفعيل ثقافة التمكني اإلداري وتطبيقه. و 

 (؛ واليت توصلت إىل أن متكني1433خضري ) مع دراسة أيب
بيئة  ادميية النسائية يتم من خالل وجودالقيادات األك

تنظيمية, تتيح تبادل التجارب واخلربات مع القيادات النسائية 
املشكالت اإلدارية املشرتكة, كما  األخرى, ومناقشة وحتليل

(؛ واليت توصي بضرورة 2011تتفق مع دراسة النفيسة )
عم مستوى إدراك العاملني تبادل اخلربات؛ من أجل د

(؛ واليت 2011) والطراونة للتمكني. وتتفق مع دراسة القضاة
تؤكد على أن أسلوب التمكني يتطلب إدارة جامعية فعاله, 

كما   ئ الظروف لتطبيق عملية التمكني.يمتتلك الرؤية اليت هت
؛ واليت Egessa&Ayub (2013)إقيسا وأيوب تتفق مع دراسة

العاملني من قبل اإلدارة  تؤكد على ضرورة تشجيع متكني
أكدت  إذ ؛Madsen (2010)مادسن وتتفق مع دراسة العليا.

 عمل على زيادة الثقة, واليت تعد  على أن الدعم االجتماعي ي
متكينهن  من مثمهمة لتطوير القيادات اإلدارية النسائية, و 

إدارياً, كما أكدت على ضرورة إبراز القيادات النسائية 
 الناجحة؛ ليكن قدوة وأمنوذجاً لغريهن.

وتفسري ذلك أن الثقافة التنظيمية هي اليت تعمل على غرس 
ء القيم, واملعتقدات, واألفكار, واالجتاهات اليت تواجه أدا

عند تطبيق مفهوم  قيادات اإلدارية النسائية, ومن مثال
حبيث  ؛التمكني البد من هتيئة بيئة العمل املناسبة يف اجلامعة

 تكون مناسبة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية.
 وجودهاما المتطلبات الشخصية الالزم  تيجة السؤال الثالث:ن

 ولإلجابة عن ؟دات اإلدارية النسائية بجامعة تبوكلتمكين القيا
مت استخدام املتوسط احلسايب, واالحنراف هذا السؤال 

املعياري؛ لرتتيب عبارات احملور وفق االستجابة األعلى

. 
 7جدول 

 يةالقيادات اإلدارية النسائاستجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات الشخصية الالزمة لتمكين 
المتوسط  العبارة رقم العبارة

 الحسابي
 الترتيب الدرجة االنحراف المعياري

 1 كبرية 0,22 2,95 .نثقة القيادات اإلدارية النسائية بقدراهت 3
 2 كبرية 0,26 2,93 رغبة القيادات اإلدارية النسائية مبنحهن مزيداً من الصالحيات الختاذ القرارات. 2
 3 كبرية 0,30 2,90 حتمل القيادات اإلدارية النسائية املسؤولية املرتتبة على متكينهن إدارياً. 4
 4 كبرية 0,33 2,88 موازنة القائدة اإلدارية بني مسؤولياهتا املهنية والتزاماهتا الشخصية. 5
 4 كبرية 0,33 2,88 اإلداري.حتمل القيادات اإلدارية النسائية الضغوط املرتتبة على مسؤوليات العمل  6
 4 كبرية 0,33 2,88 املهين لذواهتن. النموحر  القيادات اإلدارية النسائية على  7
 5 كبرية 0,36 2,85 قناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمهية تطبيق مفهوم التمكني اإلداري. 1
  كبيرة 0,15 2,89 المتوسط العام 

( أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة هلذا 7يتضح من اجلدول )
بلغ  إذاحملور )املتطلبات الشخصية( كانت بدرجة كبرية؛ 

 وباحنراف ,(89,2املتوسط العام الستجابة أفراد اجملتمع )
ثقة القيادات " (3حصلت العبارة ) إذ ؛(15,0معياري )
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رغبة القيادات " (2والعبارة ) ,النسائية بقدراهتن"اإلدارية 
اإلدارية النسائية مبنحهن مزيدًا من الصالحيات الختاذ 

(, 95,2بلغ ) إذعلى أعلى متوسط حسايب  القرارات"
ويفسر  (؛26,0(, و)22,0, وباحنراف معياري )(93,2و)

ذلك أن جناح عملية التمكني تتطلب ثقة نابعة من داخل 
اهتن, كذلك تتطلب دارية النسائية بقدراهتن وإمكانالقيادة اإل

ن الصالحيات إلجناز العمل دون هدافع ورغبة ذاتية ملنح
حر  " (7حصلت العبارة ) يف حنيالرجوع للقيادة العليا, 

والعبارة  ,القيادات اإلدارية النسائية على النمو املهين لذواهتن"
ية تطبيق مفهوم قناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمه" (1)

بلغ املتوسط  إذعلى أدىن متوسط حسايب,  التمكني اإلداري"
(, 33,0وباحنراف معياري )(, 85,2(, و)88,2احلسايب )

(, ويعزى ذلك إىل انشغال القيادات اإلدارية 36,0و)
النسائية حبيث ال يوجد لديهن متسع من الوقت لتطوير 

 للتمكني. اً ضروري اً ذواهتن حبيث يرون أن ذلك ال يعد مطلب
ة تطبيق بأمهيناعة القيادات اإلدارية النسائية لقأما بالنسبة 

يعزى ذلك إىل قصور فهم رمبا مفهوم التمكني اإلداري, 
التمكني اإلداري, وقلة القيادات اإلدارية النسائية ملصطلح 

الدورات التدريبية اليت توضح وتشرح مفهوم التمكني وحماوره 
العبارات فقد تراوح متوسطها ما بني  وأبعاده, أما بقية

( 30,0بني ) (, وباحنراف معياري ما88,2( و)90,2)
 (.33,0و)

وتدل نتائج هذا احملور على اتفاق مجيع أفراد جمتمع     
الدراسة على أمهية االستعداد الذايت, والسمات الشخصية 

ائج وتتفق نت دارية النسائية لتمكينهن إدارياً.للقيادات اإل
(؛ واليت 2011) والطراونة احملور مع نتائج دراسة القضاة

أشارت إىل أن متكني أعضاء هيئة التدريس اإلناث يكون من 
خالل تطوير شخصيتهن األكادميية, كما أكدت على دعم 

 تطوير الذات, وتتفق مع دراسة أيب املرأة األكادميية حنو
أشارت النتائج أن من التحديات  إذ(؛ 1433خضري )

اتية اليت تواجه القيادات األكادميية النسائية يف مؤسسات الذ

التعليم العايل باململكة صعوبة املوازنة بني املسؤوليات املهنية 
ولية, فإذا كانت األسرية, واخلوف من حتمل املسؤ  وااللتزامات

هذه التحديات تواجه القيادات األكادميية النسائية بصفة 
صفات ومسات معينة يف وجود عامة فهذا يشري إىل أمهية 

 د  شخصية القيادات اإلدارية النسائية بصفة خاصة؛ واليت تع
لتمكني القيادات اإلدارية النسائية للتغلب على  امتطلبً 

 التحديات واملعوقات الشخصية اليت تعيق عملية التمكني.
 8جدول

ترتيب محاور متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية حسب 
 مية من جهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.درجة أه

يب
لترت

 رقم ا
 المحور

المتوسط  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبرية 0,15 2,89 املتطلبات الشخصية الثالث 1

 املتطلبات املتعلقة  الثاين 2
 بالثقافة التنظيمية

 كبرية 0,20 2,82

 كبرية 0,14 2,80 املتطلبات اإلدارية األول 3

 كبيرة 0,12 2,84 المتوسط العام لجميع المحاور
( أن املتطلبات الشخصية حصلت 8يتضح من اجلدول )

 إذعلى املرتبة األوىل من حيث استجابة أفراد جمتمع الدراسة؛ 
(, تليها باملرتبة الثانية 98,2)بلغ املتوسط العام للمحور 

متوسطها املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية, والبالغ 
(, وتأيت يف املرتبة الثالثة املتطلبات اإلدارية 82,2احلسايب )

 (.80,2مبتوسط حسايب )
وبعد مناقشة نتائج كل حمور تبني أن حمور )املتطلبات     

الشخصية( حصل على املرتبة األوىل من حيث استجابة أفراد 
حصلت على أعلى متوسط حسايب,  إذجمتمع الدراسة؛ 
الثانية حمور )املتطلبات املتعلقة بالثقافة يليها باملرتبة 

)املتطلبات اإلدارية(,  التنظيمية(, ويف املرتبة الثالثة حمور
وميكن تفسري ذلك بأن متطلبات متكني القيادات اإلدارية 
النسائية البد وأن تبدأ بالشخصية الذاتية للقيادات اإلدارية 

ورغبة يف النسائية, وذلك بأن يُكن لديهن تقبل, ودافعية, 
التمكني, وثقة يف قدراهتن ومهاراهتن, مث بعد ذلك هتيئة بيئة 
عمل مناسبة, وثقافة تنظيمية تشجع وتدعم عملية التمكني, 
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حبيث تكون بيئة العمل اجلامعي جمااًل خصبًا لتطبيق عملية 
وأخريًا يأيت دور القواعد  كني القيادات اإلدارية النسائية.مت

والنظم اإلدارية الصادرة من القيادة العليا باجلامعة, واليت 
تعمل على متكني القيادات اإلدارية النسائية؛ ألن التنظيم 
اإلداري دون وجود بيئة عمل وثقافة تنظيمية مناسبة, وكذلك 

لن ترقى عملية متكني  -تعداد ذايت وتقبل لعملية التمكني اس
 ات اإلدارية النسائية للمستوى املطلوب حتقيقه.القياد

وهناك متطلبات أخرى لتمكني القيادات اإلدارية النسائية 
لدراسة, وذلك جبامعة تبوك, واليت أشار إليها أفراد جمتمع ا

)متطلبات أخرى ميكن  السؤال املفتوح من خالل اإلجابة عن
: على النحو اآليتهن كانت إجاباهتن وآراؤ   إذ؛ إضافتها(

تفعيل دور املرأة القيادي يف جمال اختاذ القرار دون الرجوع 
للقيادة العليا, واالستقالل التام للقيادة اإلدارية النسائية يف 
إدارة شؤون شطر الطالبات, ومنحهن صالحيات مماثلة 
للقيادات اإلدارية يف شطر الطالب, مع تكثيف الدورات 

 .وورش العمل للقيادات اإلدارية النسائية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  نتيجة السؤال الرابع:

استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تمكين القيادات 
اإلدارية النسائية بجامعة تبوك تبعًا لمتغيري )المسمى الوظيفي, 

مت استخدام هذا السؤال  ولإلجابة عن وسنوات الخبرة(؟
أفراد جمتمع  إجاباتاختبار مان وتين لتحديد الفروق بني 

 الدراسة.

 9جدول 
راسة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفيأفراد مجتمع الد إجابات( لتحديد الفروق بين Mann-Whitneyوتني )-نتيجة اختبار مان

( أنه ال توجد فروق ذات داللة 9يتضح من اجلدول )
( بني استجابات أفراد 05,0إحصائية عند مستوى داللة )

مشرفة  –جمتمع الدراسة تعزى ملتغري املسمى الوظيفي )وكيلة 
قسم( يف احملور األول )املتطلبات اإلدارية(, واحملور الثاين 

 قافة التنظيمية(, واحملور الثالث )املتطلبات املتعلقة بالث

بلغت قيم  إذ)املتطلبات الشخصية(, ويف احملاور جمتمعة؛  
(, ومجيع 99,0(, و)44,0(, و)83,0مستوى الداللة )

( على الرتتيب؛ وهي قيم أكرب من مستوى 56,0حملاور )ا
. تكون الفروق غري دالة إحصائياً  من مث(, و 05,0الداللة )

 10جدول 
( لتحديد الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرةMann-Whitneyوتني )-نتيجة اختبار مان

 مستوى الداللة قيمةU مجموع الرتب متوسط الرتب المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المجاالت

 املتطلبات اإلدارية
 299,5 19,97 2,79 15 وكيلة

179,5 
0,83 
 520,5 20,82 2,80 25 مشرفة قسم غري دالة

املتطلبات املتعلقة 
 بالثقافة التنظيمية

 279,5 18,63 2,81 15 وكيلة
159,5 

0,44 
 540,5 21,62 2,83 25 مشرفة قسم غري دالة

 املتطلبات الشخصية
 307,5 20,50 2,89 15 وكيلة

187,5 
0,99 
 512,5 20,50 2,90 25 مشرفة قسم غري دالة

 مجيع احملاور
 286 19,07 2,82 15 وكيلة

166 
0,56 
 534 21,36 2,84 25 مشرفة قسم غري دالة

 مستوى الداللة قيمة U مجموع الرتب متوسط الرتب المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجاالت
 0,62 179,5 350,5 19,47 2,78 18 أقل من مخس سنوات املتطلبات اإلدارية

من مخس سنوات  غري دالة
 فأكثر

22 2,81 21,34 469,5 

 0,74 185 356 19,78 2,81 18 مخس سنواتأقل من املتطلبات املتعلقة بالثقافة 
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( أنه ال توجد فروق ذات داللة 10يتضح من اجلدول )
( بني استجابات أفراد 05,0إحصائية عند مستوى داللة )

جمتمع الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف احملور األول 
)املتطلبات اإلدارية(, واحملور الثاين )املتطلبات املتعلقة بالثقافة 

بلغت  إذواحملور الثالث )املتطلبات الشخصية(؛ التنظيمية(, 
 (60,0(, و)74,0(, و)62,0قيم مستوى الداللة )

(, 05,0وهي قيم أكرب من مستوى الداللة )على الرتتيب, 
 تكون الفروق غري دالة إحصائياً.  من مثو 

ختتلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة؛      
, (2014(, ودراسة األمسر واهلذيل )2014كدراسة الفايز )
إن  إذ(؛ 2011(, ودراسة النفيسة )2013ودراسة التيمه )

فروق يف استجابات أفراد ا لديه تمجيع هذه الدراسات كان
أن القيادات اإلدارية النسائية من بالعينة, وتفسر هذه النتيجة 

وكيالت أو مشرفات أقسام سواء ذوات اخلربة الطويلة أو 
مجيعهن خيضعن  -ذوات اخلربة القصرية يف جمال العمل

إلشراف القيادة األعلى يف شطر الطالب, فعملهن يقتصر 
قواعد والقوانني الصادرة من الرئيس على اجلانب التنفيذي لل

 املباشر يف شطر الطالب. 

 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات

 ملخص نتائج الدراسة:
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلبات اإلدارية  إجابةجاءت  - 
 إذالالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة كبرية؛ 

 (.2,80بلغ املتوسط العام للمحور )
أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلبات املتعلقة  إجابةجاءت   -

 بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية
 (.82,2بلغ املتوسط العام للمحور ) إذبدرجة كبرية؛ 

أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلبات  جاءت إجابة -
الشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة  

 (.89,2بلغ املتوسط العام للمحور ) إذكبرية؛ 
جاء ترتيب متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية   -

على مع الدراسة من حيث األمهية وفقًا الستجابة أفراد جمت
: املتطلبات الشخصية يف املرتبة األوىل, تليها النحو اآليت

املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية, وباملرتبة الثالثة املتطلبات 
 اإلدارية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -
( بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة تعزى ملتغريي 05,0)

مشرفة قسم( وسنوات اخلربة )أقل  -املسمى الوظيفي )وكيلة
كانت قيم   إذمخس سنوات فأكثر(؛  -من مخس سنوات

 من مث(, و 05,0مستوى الداللة أكرب من مستوى الداللة )
 تكون الفروق غري دالة إحصائياً.

 ة:التوصيات وآليات العمل المقترح

يف ضوء النتائج السابقة, تورد الدراسة عددًا من     
 :على النحو اآليتوهي  ؛التوصيات وآليات العمل املقرتحة

من مخس سنوات  التنظيمية
 فأكثر

 غري دالة 464 21,09 2,83 22

 0,74 185 356 19,78 2,88 18 أقل من مخس سنوات املتطلبات الشخصية
من مخس سنوات  غري دالة

 فأكثر
22 2,90 21,09 464 

 0,60 187,5 349,5 19,42 2,82 18 أقل من مخس سنوات مجيع احملاور
من مخس سنوات  غري دالة

 فأكثر
22 2,84 21,39 470,5 
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ضرورة العمل على وضع نظام إداري باجلامعة, يتميز أواًل: 
باملرونة, حبيث يسمح بتمكني القيادات اإلدارية النسائية 

املقرتحة من خالل اإلجراءات التابعة هلا, ويتحقق ذلك 
 ية:اآلت
 التوجه حنو الالمركزية يف إدارة اجلامعة. -1
ترشيح قيادات إدارية نسائية ذات كفاءة عالية, والتدرج  -2

 يف حصوهلا على املنصب القيادي.
إشراك القيادات اإلدارية النسائية يف رسم السياسات  -3

 واخلطط باجلامعة.
يف اختاذ  منح القيادات اإلدارية النسائية الصالحية -4

 القرارات فيما يتعلق بشطر الطالبات.
بل تكليفها بية للقيادات اإلدارية النسائية قوضع برامج تدري 5

 بالعمل اإلداري.
توفري مناخ تنظيمي داعم لتمكني القيادات اإلدارية  ثانياً:

 النسائية, ويتحقق ذلك من خالل اإلجراءات املقرتحة التالية:
باجلامعة ملفهوم التمكني, والعمل على تبين القيادة العليا  -1

 تطبيقه.
عقد لقاءات وورش عمل بني القيادات اإلدارية النسائية  -2

 باجلامعة.
منح القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة مزيدًا من الثقة,  -3

 وذلك مبنحها احلرية يف إدارة شؤون العمل بشطر الطالبات.
بسمات حتلي القيادات اإلدارية النسائية ضرورة  ثالثاً:

شخصية؛ حبيث تكون مؤهلة لتمكينها إدارياً, وميكن حتقيق 
 ية:من خالل اإلجراءات املقرتحة اآلتذلك 

هتن واسعي القيادات اإلدارية النسائية إىل تطوير ذ -1
ومهاراهتن, وذلك من خالل حضور الدورات التدريبية, 

 زيادة مهاراهتن اإلدارية.وورش العمل, واليت تعمل على 
تم املسؤوليات املوكلة إليهن, حبيث تجدولة املهام و  -2

 املوازنة بني متطلبات العمل والتزاماهتن الشخصية.

 

 دراسات مستقبلة مقترحة:

الدراسة,  إليهامن خالل النتائج والتوصيات اليت توصلت 
تناوهلا تقرتح الباحثة بعضًا من الدراسات اليت ميكن للباحثني 

 وهي: ؛بالدراسة
درجة التمكني اإلداري لدى القيادات اإلدارية النسائية  -

 جبامعة تبوك.
 معوقات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك. -
 آليات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك. -

 المراجع: 

ة ه القيادات األكادميي(. التحديات اليت تواج1433أبو خضري, إميان سعود )
اجمللة العايل يف اململكة العربية السعودية.  النسائية يف مؤسسات التعليم

-87, 7, اململكة العربية السعودية, العدد السعودية للتعليم العايل
123. 

(. مدى متكني أعضاء هيئة التدريس 2014األمسر, مىن؛ واهلذيل, ُسهى )
, الكويت, اجمللد اجمللة الرتبويةباجلامعات السعودية من وجهة نظرهم. 

 .350-313, 110, العدد28
(. التمكني اإلداري للمرأة يف املواقع 2013التيمة, غفران حممود أمحد )

رسالة دكتوراه ه باإلبداع اإلداري. القيادية يف اجلامعات األردنية وعالقت
 كلية الرتبية, جامعة الريموك.  ,غري منشورة

(. التمكني اإلداري لدى مديري 1434احلارثي, مستور سعيد مشرف )
إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية وعالقته بالفعالية اإلدارية 

,  كتوراه غري منشورةرسالة د لديهم من وجهة نظر املديرين ومساعديهم. 
 كلية الرتبية, جامعة أم القرى.

(. التمكني ودوره يف تنمية القيادات. 2012حسني, سالمة عبد العظيم )
 .17-13, 136, مصر, العدد جملة املدير الناجح ,إدارة األعمال

(. درجة التمكني 2010احلموري, أمرية حممد؛ والسعود, راتب سالمة )
الوظيفي لدى القادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية الرمسية وعالقتها 

مؤتة للبحوث والدراسات سلسة العلوم اإلنسانية بدافعية اإلجناز لديهم. 
 .138-97, 7, العدد25, األردن, اجمللدواالجتماعية

(. عالقة القيادة التحويلية بتمكني 2010صادق حممد ) الرقب, أمحد
رسالة ماجستري غري العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة. 

 , كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية, جامعة األزهر.منشورة
(. تطوير صنع واختاذ القرار الرتبوي لدى 1431السبيعي, عزة هاضل حزام )

رة الرتبية والتعليم جبدة يف ظل معايري اجلودة القيادات النسائية يف إدا
 , كلية الرتبية, جامعة أم القرى.رسالة ماجستري غري منشورة الشاملة.
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(. التمكني اإلداري ودوره يف رفع كفاءة العاملني 2012الشريف, مها )
, جملة كلية الرتبية باإلمساعيليةدراسة حتليلية.  -باجلامعات األردنية 

 .312-291, 1اجلزء, 24مصر, العدد
(. آليات 2013الشعالن, مضاوي حممد؛ وكعكي, سهام حممد صاحل )

تفعيل التمكني لتحقيق جودة األداء يف جامعة األمرية نورة بنت عبد 
, اململكة العربية السعودية, اجمللة السعودية للتعليم العايلالرمحن. 

 .73-37, 10العدد
وهاب, فيصل حممد؛ سليمان, السر أمحد عبد اهلل, عبد الرمحن عبد اهلل؛ عبد ال

, الرياض, مكتبة الرشد مدخل إىل البحث يف الرتبية وعلم النفس(. 2007)
 ناشرون.

(. متكني 2012عبد اهلادي, أمرية رمضان؛ حتاتة, أم السعد أبو العنني )
, مصر, جملة الرتبيةالقيادات األكادميية جبامعة كفر الشيخ دراسة حالة. 

 .279 -201, 35د , العد15جملد 
(. مدى ممارسة التمكني اإلداري وتأثري ذلك 2012العطار, هيثم حممد )

دراسة مقارنة لوجهات نظر العاملني يف جامعيت  -على إبداع العاملني 
, كلية التجارة, رسالة ماجستري غري منشورةاألزهر واإلسالمية بغزة. 

 اجلامعة اإلسالمية, غزة.
(. التمكني اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل 2013عفانة, حسن مروان )

رسالة ماجستري غري يف املؤسسات األهلية الدولية العاملة يف قطاع غزة. 
 , كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية, جامعة األزهر.منشورة

, القاهرة, عامل معجم اللغة العربية املعاصر(. 2008عمر, أمحد خمتار )
 كتب.ال

(. التمكني الوظيفي وااللتزام الوظيفي لدى 2011العمري, حممد سعيد )
جملة جامعة امللك سعود القيادات األكادميية يف جامعة امللك سعود. 

 .99-61, 23, اجمللدللعلوم اإلدارية
(. التمكني اإلداري للقيادات النسائية 2014الفايز, هيلة عبد اهلل سليمان )

مقدمة إىل مؤمتر ة الواقع والتحديات, ورقة عمل, يف اجلامعات السعودي
القيادات اإلدارية احلكومية يف اململكة العربية السعودية الواقع 

 (.4/12/2014-2, معهد اإلدارة العامة, الرياض,) والتطلعات
(. اإلدارة بالتمكني لدى القيادات الرتبوية 2012القحطاين, سعيد مبارك )

جملة اجلمعية مبدارس التعليم العام بني إدراك املفهوم ودرجة املمارسة. 
 .236-198, 44مصر, العددالرتبوية للدراسات االجتماعية, 

ي (. واقع التمكني اإلدار 2011القضاة, حممد أمني؛ والطراونة, جناة صاحل )
للمرأة يف اجلامعات األردنية العامة واملعوقات املؤثرة فيه من وجهة نظر 

سلسلة العلوم  ,مؤتة للبحوث والدراساتأعضاء هيئة التدريس. 
 .178-133, 4, العدد 26, األردن, اجمللد اإلنسانية واالجتماعية

(. أثر التمكني اإلداري على 2011املاضي, ثائرة عدنان؛ النصريات, فريد )
طبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى اجلامعة األردنية دراسة حالة. ت

باجمللة األردنية يف إدارة األعمال, األردن, رسالة ماجستري منشورة 
 .556-527, 4, العدد7اجمللد

(. صعوبات متكني مدراء املدارس من وجهة 2012املسيليم, حممد يوسف )
, العدد 26, الكويت, اجمللد لرتبويةاجمللة انظر قياديي املناطق التعليمية. 

 .    87-53, 2, اجلزء 103
(. التمكني 2009املعاين, أمين عودة؛ وأخو ارشيدة, عبد احلكيم عقلة )

دراسة ميدانية  -اإلداري وآثاره يف إبداع العاملني يف اجلامعات األردنية 
,   2عدد, ال5, األردن, اجمللداجمللة األردنية يف إدارة األعمالحتليلية. 

 234-259. 
, القاهرة, 2, طالتمكني كمفهوم إداري معاصر (.2009ملحم, حيىي سليم )

 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
ه(. دراسة قضية اإلدارة النسائية/ الرجالية يف 1427املنقاش, سارة وآخرون )

 مشروع اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعيمؤسسات التعليم العايل للفتاة. 
, الرياض, مقدم من معهد امللك عبد اهلل يف اململكة العربية السعودية

 للبحوث والدراسات االستشارية.
, عمان, دار أثر التمكني على فاعلية املنظمة (.2010املهريات, عماد علي )

 جليس الزمان للنشر والتوزيع.
الفكر معامل يف  (.2009والقضاة, حممد علي ) ؛املومين, خالد سليمان أمحد

 عمان, دار الكتاب الثقايف. ,اإلداري
 -(. إدراك التمكني وعالقته بالرضا الوظيفي 2011النفيسة, ندى مطلب )

دراسة ميدانية من وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك سعود. 
, 87, مبجلة التنمية اإلدارية, العدد ملخص رسالة ماجستري منشورة

42-45. 
وخاشقجي, هاين يوسف؛ وحممود, حممد فتحي؛ النمر, سعود حممد؛ 

اإلدارة العامة األسس والوظائف  (.2011ومحزاوي, حممد سيد )
 , الرياض, مكتبة امللك فهد الوطنية.7ط,واالجتاهات احلديثة
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Abstract: The study aimed at identifying the requirements of embowering female administrative leaders in Tabuk University. 

The surveying descriptive method was used. A questionnaire was conducted on all Tabuk University's female supervisors and 

deputies who are (41) leaders; (15) deputies and (25) supervisors. The interview was also used with the supervisor of 

University of Tabuk's Manager's Office for the girls section. After the statistical processing using averages, standard 

deviation and Mann–Whitney U test for two independent variables, 

 the study reached the following results:  

- The study community's members' responses to all the axes of the requirements of embowering female administrative leaders 

were high. The general average of administrative requirements axis was (2.80), the general average of organizational culture-

related requirements axis was (2.82) and general average of personal requirements axis was (2.89).  

- There were no statistical differences at (0.05) level among the study community members' responses due to the variables of 

job position (deputy – department supervisor) and the years of experience ( less than 5 years – 5 years and more). 

According to the results, the researcher recommends that there should be a flexible administrative system at the university 

which allows embowering the female leaders. Also she recommends the providing of a supporting organizational atmosphere 

to enable female leaders. Also the female leaders should have personal characteristics which qualify them to be 

administratively enabled.  

 

Keywords: Empowerment, Female Administrative Leaders 
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، فهو أداة فعالة عتماد كجسر لذلك التكامل املنشود، من خالل طرح االايلرتبوي بني التعليم العام والعتتناول الورقة مفهوم التكامل ال مستخلص:ال

، أحد أبرز وسائل التقومي والقياس ، والتأكيد على االستمرارية يف عمليات التطوير والتحسني املستمر، ألنهرة لضمان جودة العملية التعليميةومؤث
 . من التعامل مع طبيعة العصر حتقيق مستوى عال   كذلك يساهم يف  ، واقيقه، أو من مستويات حتل ضرورة للتأكد من حتقيق األهدافويشك

ت الدولية هدفت الدراسة بناء تصور مقرتح لالعتماد األكادميي كجسر للتكامل بني التعليم العام واجلامعي، ومت ذلك من خالل استعراض أهم املمارسا
 متيز النظام التعليمي يساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعيةوينطلق من أن لة بالنموذج األمريكي . اليت تستخدم االعتماد بشقيه األكادميي واملدرسي واملتمث

، يساهم يف رفع رسي )العام( واألكادميي )العايل(بناء وتطبيق معايري لالعتماد متكاملة بشقيه املد. فف مجيع اجلهات املرتبطة واملعنيةهد وهو. الشاملة
 ، وحتقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية .ميليجودة خمرجات النظام التع

املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم ، األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية اهليئة، هيئة تقومي التعليم العام ،  وزارة التعليم، اجملتمع : )مكونات التصور
 وخرجت الورقة مبجموعة من التوصيات . .(اجلامعات ، املدارس ،  العايل

 

 . االعتماد األكادميي ، االعتماد املدرسي ، التعليم العام ، التعليم العايل : الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

، هو القادر على التوظيف النظام التعليمي املتكامل
، رية واملادية لتحقيق رؤيته بتميزاته البشوإمكاناألمثل لطاقاته 

القيادية، والفنية، مليات من خالل التحسني املستمر للع
إلنسانية ، بأقل جهد وتكلفة ووقت، مع ، واواإلشرافية

ضا املستفيد ، من أجل حتقيق ر التطوير الدائم ملخرجاته
، فعليه واجملتمع وتوقعاهتما. وال يقف هذا النظام عند ذلك

تبين جمموعة من املفاهيم اليت تساهم يف ضمان استدامة متيزه 
، من ام اجلودة والعمل مبفهوم ضماهناظوتكامله . تطبيق ن

األنظمة التعليمية خالل االعتماد هو السبيل لتواكب 
ت والتحديات احلالية ، و لتواجه املشكالمتطلبات العصر

لضمان جودة العملية فهو أداة فعالة ومؤثرة  واملستقبلية،
، والتأكيد على االستمرارية يف عمليات التطوير التعليمية

، ه أحد أبرز الوسائل لتقومي وقياستمر، لكونوالتحسني املس
ل ضرورة للتأكد من حتقيق األهداف، أو من ويشك

 .مستويات حتقيقها
فاملفتاح لتحسني تعلم الطالب، هو ضمان حدوث تعليم 

، و يف أكثر األوقات أكثر الفصول الدراسية، يف أكثر جودة
 .(DuFur,and Mattos,2013: 34) . 

، ة الشاملة يف املؤسسات التعليميةواملقصود بضمان اجلود
ومة متكاملة شاملة  تقومي جودة املؤسسات التعليمية كمنظ

وهي عملية مراقبة مستمرة  وجماالهتا. بعادهاأكل مكوناهتا و 
، ومستوى اجلودة وخمرجات املؤسسة ،ملدخالت، وعمليات

يقه ، مقارنة باملستويات الذي حققته ، أو تعمل على حتق
 .( 21: 2009)العبيدي ، أو الدولية  ،عربيةالوطنية، أو ال

( هو Accreditation in Educationواالعتماد يف التعليم )
، من خالل كونه من أقدم وأهم آليات ضمان اجلودة واحد

، ويكون نتيجة اقبة اجلودة وضماهنا يف التعليمعملية ملر 
للتفتيش، أو للتقييم ، أو كليهما معاً، و يتم من خالله 

، أو أن براجمها تليب املعايري على أن املؤسسة التعليمية التعرف
 . (Bernhard,2011: 51) الدنيا املقبولة .

وهو عملية تقييم ختضع هلا املؤسسة أو أحد براجمها 
، ويقوم بعملية التقييم إحدى هيئات طوعية منها مببادرة

تلك املؤسسة أو االعتماد استنادًا ملعايري حمددة ، مث تقرر أن 
بعد احلد األدىن من املعايري فيصبح  ستوىفالك الربنامج قد ذ

 . (202 : 2011زمنية حمددة )خليل ، دةمعتمداً ملذلك 
عتماد يف ة ألطر ضمان اجلودة و االالعناصر الرئيسأما 

كن مجعها يف األبعاد اخلمسة ،  ميالتعليم مبختلف مناذجها
ج ، بيئة ية: التحصيل العلمي للطالب والتقدم ، املنهتاآل

وهي  .(Cuttance,2005) ، املشاركة اجملتمعية، اإلدارةالتعلم
 .التعليمي بشقيه العام والعايل عناصر ميكن تطبيقها يف النظام

تشهد اململكة العربية السعودية جهودًا حثيثة يف التطوير 
رغم أن تطبيق اجلودة ، وعي للتعليم بشقيه العام والعايلالن
، تيشهد العديد من الصعوبا ،لتعليمييف النظام ااالعتماد و 

 ،(1428)احلسني ،  اخلارجيةو متمثلة يف املعوقات الداخلية 
)العضاضي،  (،1428، )الديب ،(1428، قرانو  )العارفه،
ديد من اجلهات وهناك الع (.1436،  ، )الريس(2012

عليم، هيئة تقومي التعليم : وزارة التاليت تشارك يف ذلك، وهي
، املركز الوطين األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية ، اهليئةالعام

 للقياس والتقومي يف التعليم العايل.

 مشكلةال

مشرف بوصفه لسابقة وجد الباحث من خالل خرباته ا
باملنطقة الشرقية،  لتعليملتطوير يف اإلدارة العامة ختطيط و 

يف مطالب  ا، وباحثً ومنسقًا جلائزة الرتبية والتعليم باملنطقة
عضو هيئة بوصفه معوقات تطبيق اجلودة واالعتماد ، وحالياً و 

، أن هناك ة السنة التحضريية جبامعة الدمامتدريس يف عماد
، وكذلك بني اجلهات املعنية تعليم العام والعايلفجوة بني ال

، ململكة العربية السعودية وتقوميهيف إدارة النظام التعليمي يف ا
جتويد النظام  إىل هدفيجلميع ، رغم أن ايف الرؤية اوتباينً 

إقامة و . ستوى الكفاءة والفاعلية ملخرجاتهالتعليمي ورفع م
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يؤكد على  لتكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايلمؤمتر ل
 . ذلك

 التعليم مستوى خمرجات هناك معاناة حقيقية من اخنفاض

، و ضعف تقومي عملية التعليم اململكة العربية السعودية يف
، لم، وعدم وجود نظام حماسبة )وزارة الرتبية والتعليمتعوال

1433 : 78).  
، ئدة، واالستفادة من التجارب الراومن خالل البحوث

، العام والعايل عليمتميكن التغلب على هذه الفجوة بني ال
 .ليت حتد من حتقيق التكامل بينهماا العقباتوجتاوز 

لتعليم العام رتبوي بني اتتناول الورقة مفهوم التكامل ال
، طرح االعتماد كجسر لذلك التكامل ، من خاللوالعايل

 هوميمن خالل ربط اجلهات املعنية بإدارة النظام التعليمي وتق
، وفقًا لتصور مشرتك يساهم يف حتقيق هذا واعتماده

، ميكن التغلب على يتعن السؤال اآل جابةيف اإلو التكامل. 
 :مشكلة الدراسة

عتماد األكاديمي كجسر للتكامل ما التصور المقترح لال
 بين التعليم العام والجامعي

 األهداف
استعراض أهم املمارسات الدولية اليت تطبق االعتماد  .1

 بشقيه األكادميي واملدرسي .
بناء تصور مقرتح يوظف االعتماد األكادميي كجسر  .2

 للتكامل بني التعليم العام واجلامعي.

 األهمية 
ة بإدارة اعد اجلهات املعنيتقدم الورقة تصور مقرتح يس -

، حنو واعتماده، يف توحيد جهودهم هالنظام التعليمي وتقومي
حتقيق رؤية مشرتكة قائمة على جتويد النظام التعليمي ورفع  

 كفاءته .
 الكمية الكفاءة لرفع تساهم الورقة يف اجلهود احلثيثة -

يف  بفاعلية اإلسهام خالل ، منللنظام التعليمي الداخلية

 اهلدر نسب من إىل التخفيف سعياً  ،التعليمية لعمليةا تطوير

 .العامل يف تعليمي أي نظام منه يسلم ال الذي املايل
تؤكد الورقة أن مفتاح التطوير يف النظم التعليمية يكمن  -
 . العائد من االستثمار يف الطالب، ألهنم ثروته احلقيقيةيف
بتميز  الية واملستقبليةحيقق النظام التعليمي أهدافها احل -

، وبذلك يؤدي دوره بصورة فاعلة وذات كفاءة عالية خمرجاته
 عدا، وهذا ما يسالشاملة تساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعية

 .االعتماد يف حتقيقه  على
 األسئلة 

عتماد بشقيه ما أهم املمارسات الدولية اليت تطبق اال .1
 .األكادميي واملدرسي

، كجسر للتكامل يتصور املقرتح لالعتماد األكادميما ال .2
 بني التعليم العام واجلامعي.

 منهج البحث

لوصفي، ملالءمته استخدم الباحث يف هذه الورقة املنهج ا
مراجعة األدبيات النظرية  ، من خالللطبيعة موضوعها

 .ها؛ بغرض حتقيق أهداف الورقةوحتليل

 حدود الدراسة

سة على بناء تصور مقرتح لالعتماد ار هذه الد اقتصرت
دميي كجسر للتكامل بني التعليم العام واجلامعي بني األكا

اده يف اجلهات املعنية يف إدارة النظام التعليمي وتقوميه واعتم
، من خالل عرض أهم املمارسات اململكة العربية السعودية
عتماد بشقيه األكادميي واملدرسي. الدولية اليت تطبق اال

عام اجلامعي ن ال، خالل الفصل الثاين موطبقت هذه الدراسة
 .هـ1437ـــ  1436
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 المصطلحات

 (:Accreditation in Education) االعتماد في التعليم
، من خالل من أقدم وأهم آليات ضمان اجلودة هو واحد

 التعليم، ويكون نتيجة عملية ملراقبة اجلودة وضماهنا يف كونه
، أو كليهما معاً، و يتم من خالله للتفتيش، أو للتقييم

، أو أن براجمها تليب املعايري أن املؤسسة التعليمية ىالتعرف عل
 . (Bernhard,2011:51) الدنيا املقبولة .

، من قبل هيئة حملية العتماداحلصول على شهادة ا وهو
 .أو دولية، وذلك لتحقيق معايري هذه اهليئة قليميةإأو 

 :التكامل
املوحدة بني اجلهات املعنية يف إدارة النظام  اجلهودهو 

، يف اململكة العربية السعوديةتعليمي وتقوميه واعتماده ال
يق الكفاءة والفاعلية يف اهلادفة لتجويد النظام التعليمي وحتق

 .خمرجاته

 الدراسات السابقة

تعدد الدراسات اليت تناولت تطبيق االعتماد  مع 
، وبعض على مستوى مؤسسات التعليم العايل األكادميي

 فإن  ، ق االعتماد املدرسي تناولت تطبيالدراسات اليت
 : بعض الدراسات اليت تربط بينهماالباحث مل جيد إال

االعتماد : "(، بعنوان1428، عبدالوهاب )دراسة النجار .1
األكادميي ملؤسسات إعداد املعلمني كوسيلة لضمان اجلودة 

 يف مؤسسات التعليم العام " .
إىل التعرف على أمهية عمليات االعتماد  الدراسةهدفت 

األكادميي ملؤسسات إعداد املعلم، ومسامهتها يف حتقيق 
، ج هذه املؤسساتاجلودة يف التعليم العام من خالل خري

. عمله يف مدارس التعليم العاميف جمال و  ،هو املعلمو 
أوضحت نتائجها أنه حىت تكون املؤسسة التعليمية جديرة و 

للتقدم للحصول على االعتماد األكادميي يشرتط فيها أن 
 ، و اليت تشمل : ملقومات األساسية لذلكلديها ا وجدت

 وجود رسالة مؤسسية مناسبة ملستواها كمؤسسة تعليمة. -
 أن تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها. -
موارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف امتالك مصادر و  -

 التعليمية.
وجود نظام لتوثيق أعمال الطلبة املرتبطة باألهداف  -

 عليمية.الت
 دالئل على أن املؤسسة حتقق أهدافها. -
استمرارها يف  ضمانات تؤكد مقدرهتا على إمكان وجود -

 حتقيق رسالتها وأهدافها. 
(، بعنوان: مستقبل 2012) Eaton, Judith Sدراسة  .2

هر : هل ميكن للنموذج اجلماعي أن يزداالعتماد األكادميي
 تأثري التحول للملكية العامةو يف سياق التأكيد احلكومي، 

 ؟ وكذلك تأثري التقنية ؟ وكيف
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستقبل االعتماد األكادميي 

، يف ظل التأكيد  يف الواليات املتحدة األمريكيةليم العايلللتع
تأثري كذلك تأثري التحول للملكية العامة و و احلكومي عليه 

 :نتائج من أمههاإىل . و توصلت الدراسة التقنية
يشهد االعتماد األكادميي تغيريًا كبريًا يف الواليات املتحدة 

حلكم على ا السلطة التنظيمية احلكومية، و ذلك حنو مثل
لالعتماد ، ومتفوقًا على النموذج اجلماعي توسع اجلودة

. فالنمو اهلائل يف اإلنفاق العام واخلاص املتعلق مبراجعة اجلودة
، ل العامليعلى التعليم العايل ، وااللتزام مبفهوم حرية التواص

، العامة حداث قدر أكرب من احملاسبيةوالدعوات املستمرة إل
لسياسات العامة ، وتأثري العامة يف ا منو التحول للملكيةو 

 ، مجيعها ساهم يف هذا التغيري .التقنية
وهذا التحول قد  وخاصة خالل السنوات الست املاضية،

، لكل من االعتماد والتعليم العايلحتدى القيم األساسية 
ناجحة حىت  د  ويهدد حاليًا املمارسات األكادميية اليت تع

ة من قبل األكادمييني وحق : احلكم على اجلودمثل، اآلن
ويف الوضع املثايل ميكن  .سسة يف تقرير مصريها ومستقبلهااملؤ 

أن يصل االعتماد األكادميي إىل النقطة اليت تكون فيها 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Eaton,+Judith+S/$N?accountid=142908
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ة للتأكيد على قيمة اخلصائص الرئيساحلكومة على استعداد 
 :عليم العايل واالعتماد األكادميي، وهيللت

، واحلرية األكادميية، ة األقرانع، مراجؤسسيةاالستقاللية امل
 فوق كل شيء القيادة املؤسسية األكادميية.و 

يادة ويف حال توسع التغريات بصورة شاملة ، فإن ز 
، ولكن من الضروري على السلطة احلكومية أمر مستبعد

األوساط األكادميية العمل الحتواء التوسع واحلفاظ على 
من اإلجراءات اليت ل عدد القيم األكادميية األساسية من خال

  :تشمل
التأكيد جمدداً على دور  ،زيادة الدعوة لالعتماد األكادميي

اللتزام بتعزيز احملاسبية ا املؤسسات يف توفري القيادة األكادميية،
 ، وإعادة النظر يف هنج العمل مع احلكومة االحتادية.العامة

ضمان ان: "، بعنو Bernhard,Andrea (2012)دراسة  .3
دراسة حالة وحتليل  لتعليم العايل دولياً جلودة يف اا

 " مقارن
هدفت الدراسة إىل التعرف على التطورات اإلضافية ذات 

، وكيف ميكن إدارة نظام ضمان بنظام التعليم العايل الصلة
، ومشلت الدراسة دول بنجاح يف التعليم العايل دولياً  اجلودة

 املتحدةالواليات )ية: ت( اآلOECDمنظمة التعاون والتنمية )
. اسرتاليا، فلندا، أملانيا( ،األمريكية، اململكة املتحدة ، كندا

 :نتائج من أمهها إىل وتوصلت الدراسة
التعليم العايل أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مجيع أنظمة  -

حتظى حبوافز كبرية اليت مت مالحظتها، هي حتت التحول و 
من أجل أن حتسن وبصورة كبرية من وضع سري نظام 

 ن اجلودة.ضما
بطبيعة احلال ليس هناك حل واحد على النحو الذي من  -

جلميع الدول شأنه أن يكون هو الوسيلة األكثر مناسبة 
  .اليت مشلتها الدراسة

ومع ذلك يظهر النهج الوطين جلميع الدول اليت مشلتها  -
الدراسة أهنا حتاول اتباع اخلصوصيات الوطنية والتطورات 

 .هنفسالدولية يف الوقت 

وهتدف مجيع الدول اليت مشلتها الدراسة لزيادة التعاون  -
، وهبذه قطاب املزيد من الطلبة من اخلارجالدويل الست

، وكذلك مت التأكيد طريقة يتم توليد املزيد من الدخلال
نها وعلى تقدمي التعليم العايل على النهج الوطين لكل م

 البحث العلمي .و 
فضل استعدادها ينبغي أن تكون نظم ضمان اجلودة يف أ -

، والذي أصبحت يف منطقة التعليم العايل الدوليةوذلك 
، وتوليد متزايدة حنو التنافسية يف السوق موجهة وبصورة

طالب الدوليني )الرسوم مصادر دخل خمتلفة من خالل: ال
على الدوليني أو عقود األحباث مع الشركاء ، الدراسية(

 .سبيل املثال
يتأثر متويل التعليم  إذالية السيما يف أوقات األزمة امل -

يؤمن جودته بصورة مرتفعة  ، والتعليم العايل عليه أنالعايل
كون قادرة على املنافسة ت، لوكذلك موارده املالية ،وعالية

يل وعلى حنو متزايد مع غريه من مقدمي التعليم العا
 املنطقة العاملية . هومتنوع يف هذ

ية مع هذه املؤسسات اليت تتفاعل بصورة أكثر فاعل -
الدخل( واملنافسة الضغوط املتعلقة باخنفاض املوارد املالية )

، بني املؤسسات، وكذلك للحصول على أفضل الطالب
على  اجودة األداء قادرً لضمان  امن املتوقع أهنا متلك نظامً 

 مواجهة التحديات يف العقود املقبلة.
تقدم هذه الدراسة مزيدًا من الوضوح إلظهار كيف يتأثر  -

 عاجاًل  لتعليم العايل بضمان اجلودة وكذلك تقدم نداءً ا
ملؤسسات التعليم العايل اليت ليست على الطريق حنو 

 ضمان جودهتا.
ات إلنشاء نظام ضمان وخرجت الدراسة بأربع توصي -

أخذت يف ، استمدت من نتائج البحث و جودة األداء
ت ل، : الَتكَ يةتاآل ةربعة املفاهيم النظرية الرئيساالعتبار األ

 .والتدويل ،اخلصخصة ،التنوع

 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –رتبية وعلم النفس جملة رسالة ال

 

48 

 التعليق على الدراسات السابقة

اليت املقومات األساسية  (1428 ،النجار)دراسة تناولت 
عمليات االعتماد األكادميي ملؤسسات  جيب أن تتوفر لتنفيذ

العام من إعداد املعلم، ومسامهتها يف حتقيق اجلودة يف التعليم 
يف جمال عمله املعلم، و خالل خريج هذه املؤسسات، و هو 

رتبوي م مع فكرة التكامل ال. هذا يتواءيف مدارس التعليم العام
 ، والذي ننشده . بني التعليم العام والعايل

التعرف على ( Eaton,2012يف املقابل تناولت دراسة )
مستقبل االعتماد األكادميي للتعليم العايل يف الواليات 

وتأثري ، احلكومي عليه التأكيد، يف ظل املتحدة األمريكية
ل من االعتماد والتعليم القيم األساسية لك يحتدذلك يف 

الحتواء التوسع واإلجراءات اليت جيب أن تتبع ، العايل
وتوضح  .القيم األكادميية األساسيةهذه واحلفاظ على 

راسة أمهية التوافق بني توحيد رؤية اجلهات املعنية يف إدارة الد
واحلفاظ  ،اده يف اململكة العربية السعوديةالتعليم وتقوميه واعتم

وجه املنشود حنو ، وكذلك التعلى استقاللية اجلامعات
فقد  (Bernhard,2012أما دراسة ) .استقالل املدارس

الدول اليت  يف مجيع أنظمة التعليم العايلأن إىل توصلت 
حتت التحول وحتظى  كانتمت مالحظتها ،  و مشلتها الدراسة 

من أجل أن حتسن وبصورة كبرية وضع سري  ،حبوافز كبرية 
حتاول اتباع اخلصوصيات  هاعومجي ، نظام ضمان اجلودة

وهنا حنن لن  .هنفسالوطنية والتطورات الدولية يف الوقت 
ي، تشمل مخنتلف عنهم يف تفعيل رؤية تكاملية للنظام التعلي

اده يف إدارة التعليم وتقوميه واعتمب مجيع اجلهات املعنية
، اخلصوصيات الوطنية، وتراعي العربية السعودية اململكة

 . نفسه الوقتبوالتطورات الدولية 

 النتائج

ما أهم املمارسات الدولية اليت تطبق االعتماد بشقيه  .1
 األكادميي واملدرسي .

 :هذا السؤال إلجابة عنا
، وخمرجاهتا جلامعات هي خمرجات التعليم العاممدخالت ا

فبعدما استعرض التعليمي،  حملصلة النهائية للنظامهي ا
 :يفات الدولية للجامعات يف العامل، وهيالباحث أهم التصن

 .(THES( .)THES,2015تصنيف ) -
 م.2014- 2015( ARWUتصنيف ) -
(ARWU,2015.) 
 - 2014( QSتصنيف كواكواريلي ساميوندز الربيطانية ) -

 ( .QS,2015. )م2015
 - 2014س العاملي للجامعات تصنيف الويبومرتك -

 ( .Webometrics,2015. )م2015
، تسيطر على وجد أن مؤسسات النموذج األمريكي

، وتتمحور فيه أهم التصنيفاتاملراتب األوىل يف مجيع هذه 
األكادميي املمارسات الدولية اليت تستخدم االعتماد بشقيه 

، على النحـو وسيتم استعـــراض هذا النمـــوذج، واملدرسي
 :اآليت

 :متحدة األمريكية في االعتمادت النموذج الواليا
 :تمهيد

لألنظمة غري املركزية  منوذجاً نظام التعليم األمريكي  د  يع
اليت يرتك للواليات واملقاطعات واملدارس مساحة واسعة 

ولية التعليم يف ؤ مس للتطوير والعمل التعليمي. وبالرغم من أن
ة ، إذ احلكومة لكل والية أو لإلدارات احملليةأمريكا مرتوك

ا جيب أن يتعلم التلميذ األمريكية )الفيدرالية( ال حتدد ماذ
أي مادة يف  ة، وماذا جيب أن يكون مستواه يف أياألمريكي

، إال أن قسم الرتبية )وزارة مستوى من املستويات التعليمية
 الرتبية( يف احلكومة الفيدرالية يضع اخلطوط العريضة للتعليم

، (National Standards)مثل املعايري الوطنية لكل مادة 
، . )احمليسن (National Goals) واخلطط الوطنية البعيدة

2002: 6  . ) 
م عن الدول األعلى 2014تقرير بريسون لعام  وحبسب

، فقد حلت لمي واملهارات املعرفيةيف العامل يف التحصيل الع
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 ، وقد كانت( عاملياً 14األمريكية املرتبة ) الواليات املتحدة
  PEARSON. )م2012( يف عام 17تبة )حتتل املر 

REPORT,2014.P20. ) 
وحيدد الرئيس األمريكي باراك أوباما أمهية التعليم من 

واحد : "إذا كنا نريد أن تقود أمريكا القرن اليتاآلخالل 
من إعطاء اجلميع ، فليس هناك ما هو أكثر أمهية والعشرين

ما قبل  ، من اليوم الذي تبدأ فيه مرحلةأفضل تعليم ممكن
. وأوباما الذي تبدأ فيه حياهتم املهنية " املدرسة ، إىل اليوم

ة مية متقدمة حول أربعة أهداف رئيسلديه إصالحات تعلي
 هي:

و تقييمات أفضل، من شأهنا أن تساهم يف  عاليةمعايري  .1
يف مكان  مواًء يف الكلية أإعداد الطالب للنجاح س

 .العمل
املعلمني تقدمي وير، و جهود طموحة لتوظيف، وإعداد، وتط .2

 إذ، وخاصة يف الفصول الدراسية ومديري املدارس الفعالة
 تشتد احلاجة إليهم .

عدة مساات ذكي لقياس منو الطالب و جناحه، و نظام بيان .3
 .املعلمني يف حتسني التعليم

اهتمام جديد وجهد وطين يتوجه حنو املدارس اليت حتقق  .4
 . (The White House,2013) امتدنيً  أداءً 

 نشأة االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية وتطوره :
االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية يرجع إىل أكثر 
من مئة عام نتيجة االهتمام اجلماهريي جبودة التعليم مبا خيدم 

 .(eaton,2012A: 1املصلحة العامة . )
، نشأت أجل ضمان مستوى أساسي من اجلودة ومن

ريكية بواسطة ماد يف الواليات املتحدة األمممارسة االعت
، ومن خالل تقييم األقران من إجراءات غري حكومية

تعليمية املؤسسات والربامج التعليمية. واعتمدت اجلمعيات ال
( املعايري اليت الوطين ماًء من النطاق اإلقليمي أسو اخلاصة )

، وكذلك طورت س صفات الربنامج التعليمي السليمتعك
لتقييم املؤسسات أو الربامج لتحديد ما إذا كانت إجراءات 

أو مل تكن تعمل يف املستويات األساسية للجودة .                                                
 ( U.S. Department of Education, 2014). 

االعتماد هو وسيلة طوعية لضمان اجلودة وضعت منذ 
واملدارس الثانوية  عاتسنة من قبل اجلام 100أكثر من 

من  ، وهتدف يف املقام األول للتمييز بني املدارساألمريكية
خالل تقيدها مبجموعة من املعايري التعليمية. ويتم استخدام 

، ومت إثبات اليوم على مجيع مستويات التعليم عملية االعتماد
قدرة االعتماد يف قياد فعالية أداء الطالب والتحسني املستمر 

 (School Accreditation ,2012:4). تعليم يف جمال ال
الواليات املتحدة  يفويعد االعتماد املدرسي       

تستند إليها اإلجراءات  اليتاألمريكية من أهم العوامل 
احلكم على أن املؤسسات التعليمية قد  يفوالقرارات الرمسية 
، ولذلك دىن من متطلبات اجلودة التعليميةاستوفت احلد األ

لواليات املتحدة األمريكية بإنشاء اآلليات املناسبة اهتمت ا
تتابع جودة أداء هذه املؤسسات وإجراءات اعتمادها  اليت

توجيهات ومرشد للمدارس األخرى  نزلةوجتعل نتائج املتابعة مب
 ( .85 : 2010ناس ،تسعى إىل االعتماد املدرسي ) اليت

ة يف وحتسني اجلوداالعتماد هو الوسيلة األساسية لضمان 
. وجند أن مجعية نيو إجنالند للمدارس والكليات التعليم العايل

م(، قد اعتمدت معايري 1885واليت أنشئت يف عام )
، م(1929لعضوية فيها وذلك يف عام )للحصول على ا

م( . وكذلك جند 1954وبدأت يف تقدمي االعتماد يف عام )
م( 1847أن اجلمعية الطبية األمريكية اليت أنشئت يف عام )
م(. 1905قد بدأت تصنيف الكليات الطبية يف عام ) 

(eaton,2012B: 8). 
م ( تعاونت مؤسسات التعليم العايل يف 1871ويف عام )

سة الواليات املتحدة األمريكية مع املدارس الثانوية هبدف درا
قامت جمموعة من أعضاء  إذ، بعض القضايا اليت هتم الطرفني

 University of Michiganهيئة التدريس جبامعة متشيغان 
بزيارة املدارس الثانوية بالوالية للتأكد من أهنا حتظى بقدر من 
الكفاءة والفاعلية اليت تسمح بقبول خرجييها يف اجلامعات 
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للراغبني يف االلتحاق  بداًل من اختبارات القبول اليت تعد
م( تطور التعاون بني مؤسسات 1887. ويف عام )باجلامعات
يل مع املدارس الثانوية حينما اشرتكت أكثر من التعليم العا

والية يف إنشاء أول مجعية لتقومي واعتماد املدارس الثانوية . 
 ( .98 : 2007، حامد)

لتعليمية الثانوية يف إقليم ولون عن املؤسسات اؤ مث قام املس
يف ( وأقاليم أخرى بالشروع New Englandجنالند )إنيو 

، وذلك هبدف التغلب على ادتنظيم هيئات إقليمية لالعتم
، وظهرت أول مؤسسة يف جمال بولمشكالت املعايري و الق

جنالند إم( عرفت باسم مجعية نيو 1885) عاماالعتماد 
. وبذلك (NEASCللكليات واملؤسسات التعليمة الثانوية )

عاون تطوعي مشرتك بني انبثقت فكرة االعتماد من ت
حتسن الوضع ، هبدف اجلامعات واملؤسسات التعليمية

الرتبوي ومناقشة بعض القضايا املهمة ، وكان نتيجة هذا 
قليمية لالعتماد إالتعاون تطوره إىل إنشاء مجعيات 

 :2011ي تشرتك فيها أكثر من والية . )خليل ، األكادمي
189) . 

م م( تطور التعاون بني مؤسسات التعلي1887ففي عام )
املدارس الثانوية  مريكية معالعايل يف الواليات املتحدة األ

حينما اشرتكت أكثر من والية يف إنشاء أول مجعية لتقومي 
 .(99: 2007واعتماد املدارس الثانوية . )حامد ، 

( أن من أهم األحداث م2003)  Chengويذكر تشنج 
اليت شهدها تاريخ إصالح التعليم يف النصف الثاين من القرن 

، هور حركة املعايريدة األمريكية ظالعشرين يف الواليات املتح
، واملادة رسة شاملة املعلما إلصالح واقع املدواليت كانت دافعً 

، واإلدارة املدرسية. وميكن الرجوع إىل بدايات الدراسية
س يف الواليات املتحدة األمريكية، االعتماد الرتبوي للمدار 

، وقد نشأ استجابة لالهتمامات ألكثر من مائة وثالثني عاًما
ماية الصحة العامة واألمان وخلدمة الصاحل اليت هدفت حل

. ومنذ النصف الثاين من القرن 1867العام منذ عام 
العشرين حظيت حركة االعتماد باالهتمام وبدأت اجلهود 

العملية وظهرت مؤسسات وهيئات االعتماد على امتداد 
الواليات املتحدة. ويعتمد نظام االعتماد يف الواليات املتحدة 

ى هيئات غري حكومية، تقوم بالتقييم. وقد األمريكية عل
انتشرت هذه اهليئات تدرجيًيا على املستوى احمللي والوطين، 
بغرض وضع مستويات جودة للربامج، ووضع إجراءات 
لتقييمها، والتأكد من حتقيقها للمستويات املقبولة. ويعتمد 
مدير مكتب الرتبية الفيدرايل ــ بنص القانون ــ اهليئات اليت 

نح االعتماد للمدارس يف ضوء معايري حمددة. ويعد احلصول مت
على شهادة االعتماد من اهليئات املتخصصة مسوًغا ومؤهالً 

لى دعم مايل من احلكومة حلصول املؤسسة التعليمية ع
 .هادة هيئات االعتماد غري الرمسية، و ال يعتد بشاملركزية

 .(148 :1432اخلليج، لدولمكتب الرتبية العريب )
االعتماد هو اخرتاع أمريكي ىل أن مفهوم إتشري الدالئل و 
، مراجعة مجاعية يضطلع هبا متطوعون، وألنه عملية حبت

فالواليات املتحدة األمريكية تعتمد على نظام تطوعي غري 
ن يرفضون فكرة النظام و فاألمريكي حكومي لضمان اجلودة ،

العيش يف  التعليمي الفدرايل وحيرتمون االختيار ويدركون أمهية
 (.156 :1428، البهواشىجمتمع دميقراطي  )

وتسعى املدارس واجلامعات يف الواليات املتحدة طوعاً 
. ومينح العتماد من اهليئات غري احلكوميةللحصول على ا

االعتماد املؤسسي عن طريق اجلمعيات الست اإلقليمية 
 .(83 : 2009)عبد املعطي ،  اتوالوطنية للمدارس والكلي

( أنه عندما جاء 2006ر البيالوي وآخرون )و يذك
اجلمهوريون مت تشجيع الواليات مؤخرًا على إصدار معايري 
لكل والية، لتحقيق خطوات حنو الالمركزية. ونظرًا لعدم 

ليم وجود هيئة حكومية مركزية مسؤولة عن مؤسسات التع
، ومع التفاوت يف جودة برامج على امتداد الواليات املتحدة

، تولدت احلاجة ألخرىيف بعض الواليات دون االتعليم 
الرتبوية عرب  إلجياد نظام العتماد جودة التعليم واملؤسسات

، وبذلك نشأ نظام االعتماد الرتبوي. ويف الواليات املختلفة
ا ينادي أصدر الرئيس جورج بوش االبن قانونً  2002عام 



 االعتماد األكادميي جسر التكامل بني التعليم العام واجلامعي )تصور مقرتح( :ناصر بن سعود  الريِّس

 

51 

مؤكًدا على الفرص  Behind Left Child Noبتعليم اجلميع 
ملتساوية جلميع األطفال من الفقراء واملهمشني وذوي ا

االحتياجات اخلاصة، ويؤكد من جانب آخر على عمليات 
املساءلة والتقومي ملستوى حتصيل التالميذ يف ضوء املستويات 

) مكتب الرتبية العريب . وطنية وأساليب التقومي واملساءلةال
 ( .149:  1432لدول اخلليج،

متد للمعلم من خالل ااالعتماد يري و د أن مفهوم املعاوجن
 إذ، ريكية معنية بتطوير مهنة التعليمثالث هيئات أموجود 

، وميكن املهنة، ملراحل تدرّج املعّلم يف وضعت معايري حمددة
 : حتديدها يف اآليت

، وقد قام بإعداد معايريها اجمللس مرحلة اإلعداد للمهنة .1
 The Nationalالوطين العتماد برامج إعداد املعّلم 

Council for Accreditation of Teacher Education 

(NCATE).  
، وقد أعدت معايريها من قبل مرحلة االلتحاق باملهنة .2

جمّمع تقييم ودعم املعّلمني اجلدد عرب الواليات 
 Interstate New Teacher Assessmentاألمريكية 

Support Consortium Standards(INTASC.)  
، وقد قام بإعداد معايريها اف املهينمرحلة االحرت  .3

 National Board اجمللس الوطين ملعايري التعليم املهين

for Professional Teaching Standards (NBPTS).  .
 .(1433،عبد احلافظ)

( NCATEالوطين العتماد برامج إعداد املعّلم ) واجمللس
ية هو آلية مهنية تساعد يف إنشاء برامج إعداد للمعّلم عال

عمليات االعتماد املهين  وذلك من خالل .اجلودة
، فهو يعمل إلحداث للمدارس، والكليات، وإدارات التعليم

للغد، ، و ، لليومريس، وإعداد املعلمفرق يف جودة التد
 : وبالنسبة للقرن املقبل. وحيدد اجمللس دوره من خالل

ألول  ليقرؤوااألطفال ليميزوا التحصيل العلمي، و  تعليم 
ليفهموا كيف ميكن لشجرة أن تنمو، هو من أهم و ، مرة

األمة يعتمد يف جزء كبري  فمستقبل الوظائف يف أمريكا،
 . (NCATE,2014)عليه، وعلى الكيفية اليت يتم فيها ذلك.

 (NBPTS) أما اجمللس الوطين ملعايري التعليم املهين
، فهو منظمة مستقلة الوطيناجمللس  باسماختصارًا  املعروفةو 

م لتعزيز 1987عام يف  الوطين. وتشكل اجمللس رحبية غري
املعايري املهنية التعلم من خالل تطوير جودة التعليم و 
، و خلق نظام طوعي للمصادقة على للتدريس البارع

دمج املعلمني لمني الذين يستوفون هذه املعايري، و املع
. صالح التعليمياملعتمدين من اجمللس يف جهود اإل

(NBPTS,2013).  
معايري صادقة ورفيعة ملا  إلرساء (NBPTS)ويهدف 

أن يكونوا قادرين على  جيب أن يعرفه املعلمون وما جيب
. ويف العام نفسه تأسست هيئة تقومي ومساندة القيام به

املعلم اجلديد يف الواليات املتحدة األمريكية إلعادة هيكلة 
ليه ع ، واإلشرافنح الرتخيص األويل لهعملية تقومي املعلم مل

 .(11: 2004، )قسطنطينوخالل السنة األوىل من تعيينه
 فيأهداف هيئات ضمان الجودة واالعتماد التربوي 

 :الواليات المتحدة األمريكية
امتالك  يفالرغبة اجلاحمة لدى اجملتمع األمريكي  وحبكم

أكرب قدر من املعرفة، فإنه يدرك أن أفضل الطرق للحصول 
املدرسة ، وأن جودة ض باملدرسةهذه املعرفة هو النهو  على

 يفتنمية املوارد البشرية  يفة األساس نزلوالعاملني هبا، يعد مب
ذلك  يف ي، مبا يضمن الوصول بالفرد البشر اجملتمع األمريكي

اجملتمع إىل أعلى درجة من الكفاءة، فإن هيئات ضمان 
تعد ضامنة لبقاء  األمريكياجملتمع  يفاجلودة واالعتماد 

التعليمية على درجة عالية من الكفاءة واجلودة، املؤسسات 
املقام األول بقاء املدارس مبرحلة التعليم قبل  يفوتستهدف 

اجلامعي على درجة عالية من العطاء، مبا يضمن زيادة الثقة 
الوصول  يفبني املعلم واملتعلم والرغبة اجلاحمة بني الطرفني 

ن هيئات ضمان إ من مث، ميكننا القولو  على املعرفة املنشودة.
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اجملتمع األمريكي تستهدف ما  يفاجلودة واالعتماد الرتبوي 
  :أيتي

العاملني  مجيعنشر ثقافة اجلودة واالعتماد بني  .1
 واملستهدفني وعامة أفراد اجملتمع األمريكي.

ضمان اإلبقاء على مستوى معني من اجلودة للمؤسسات  .2
 التعليمية.

رسة على أهنا عملية النظر إىل عملية تقييم األداء باملد .3
 طبيعية، وليست عملية مراقبة ألداء اآلخرين.

زيادة التقارب بني هيئات االعتماد والقائمني على  .4
 العملية التعليمية.

النظر إىل احلكم على أداء اآلخرين على أساس توجيه  .5
 أدائهم حنو األداء املنشود، وليس إبرازاً لنقاط الضعف.

 (.109:  2010ناس ،) 
 :د في الواليات المتحدة األمريكيةف االعتمابعض وظائ

التحقق من أن املؤسسة أو الربنامج يليب املعايري املعمول  .1
 هبا.

 مساعدة الطالب اجلدد يف حتديد املؤسسات املقبولة. .2
تسهيل عملية انتقال الطلبة بني املؤسسات التعليمية  .3

 املعتمدة .
ر األموال املساعدة يف حتديد املؤسسات والربامج الستثما .4

 العامة واخلاصة.
محاية املؤسسة التعليمية من الضغوط الداخلية واخلارجية  .5

 الضارة .
، لتحسني الذايت يف الربامج األضعفوضع أهداف ل .6

 .تقاء مبعايري املؤسسات التعليميةوحتفيز االر 
فني يف التقييم اإلشراك الشامل هليئة التدريس واملوظ .7

 .والتخطيط للمؤسسة
، و للرخص لحصول على الشهادات املهنيةيري لوضع معا .8

 .املرتبطة هبذا النوع من الربامج املهنية ، و للدورات التطويرية

من عدة اعتبارات تستخدم   ااالعتماد يصبح واحدً  .9
 . ة للحصول على املساعدة االحتاديةكأساس لتحديد أهلي

.(U.S. Department of Education, 2014) 
الواليات المتحدة  يربوي فمميزات هيئات االعتماد الت

 :األمريكية
الواليات املتحدة  يفوتتميز هيئات االعتماد الرتبوي 

 :هياألمريكية مبجموعة من املميزات 
املؤسسة أو  يفالتأكيد على حتقق املعايري املطلوبة  .1

 .الربنامج املطلوب
، وتيسري لى التعرف على املؤسسات والربامجاملساعدة ع .2

 . جمال التعليم يفواحلكومية االستثمارات اخلاصة 
ضغوط ضارة داخلية كانت أو  أيمحاية املؤسسة من  .3

 خارجية. 
 معاجلة نقاط الضعف باملؤسسات والربامج القائمة .4

 هبا.  الذايتتفعيل التقومي  ، والتأكيد على إمكانباملدرسة
مدرسني  أالعاملني مبؤسسات التعليم سواء  مجيعإشراك  .5

 م املؤسسة. تقيي يفإداريني  مأكانوا 
 إنشاء معايري لالعتماد املهين ورفع مستوى املقررات.  .6
حالة  يفتيسري تقدمي املساعدات الفيدرالية للمؤسسة  .7

اعتمادها. ويتضح من هذه األهداف أن جودة املؤسسة 
، وأن االعتماد وسيلة س للحصول على االعتمادهي األسا

تسعى  إذ، ول على األموال املستحقة للمدرسةللحص
طات الوالية والسلطات الفيدرالية إىل نشر ثقافة اجلودة سل

ياء األمور وسلطات العاملني واملستخدمني وأول مجيعبني 
إىل كسب ثقة عامة أفراد اجملتمع  ي، مبا يؤدياجملتمع احملل

ات جيعل هيئ ا يتعلق جبودة العملية التعليمية، ومبافيم
: 2010)ناس،أهنا سلطات حاكمة. كاالعتماد تلك  

108). 
 مستويات االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية :

يف الواليات املتحدة األمريكية ثالثة مستويات لالعتماد، 
 :هي
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 .accreditation  National( االعتماد القومي  1
  accreditation( االعتماد على مستوى املنطقة 2

Regional. 
.  accreditation  State( االعتماد على مستوى الوالية3

 .(24 :1432مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،)
الواليات المتحدة  فيروابط اعتماد المدارس والكليات 

 األمريكية :
رابطة نيو إجنالند للمدارس والكليات وتأسست عام  .1

 . (NEASC)م 1885
رابطة واليات الوسط للكليات واملدارس وتأسست عام  .2

 .  (MSA)م 1887
ط للكليات واملدارس وتأسست عام رابطة الشمال الوس .3

 .  (NCA) م1895
رابطة الشمال الغريب للمدارس والكليات واملدارس  .4

 .  (NAS)م 1917وتأسست عام 
الرابطة اجلنوبية للمدارس والكليات وتأسست عام  .5

 . (SACS)م 1962
الرابطة الغربية للمدارس والكليات وتأسست عام  .6

دول )مكتب الرتبية العريب ل. (WASC)م1962
 .(25:  1432اخلليج،

 يتضح أن روابط االعتماد تشمل املدارس والكليات . 
وهذا يدل على تعدد النماذج األمريكية كمحصلة 
للظروف التارخيية اليت نشأت فيها منظمات االعتماد اخلاصة 
، وغري الرحبية ، يف مناطق خمتلفة. ويرتتب على ذلك تويل  

، يف الوقت الذي ميتد منظمة منها منطقة جغرافية معينة كل
فيه نشاط بعض هذه املنظمات إىل اعتماد املؤسسات 
التعليمية على امتداد مراحل التعليم وحىت املرحلة اجلامعية 

 (.1431،ية يف االعتماد املدرسيجتارب ومناذج عامل)
 أنواع االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية :

 :  Institutional Accreditation مؤسسي اعتماد .1
 نفسها . وتقوم به جمالس إقليمية تابعة ملؤسسات التعليم

  Program Accreditation  تخصصياعتماد   .2
 :للبرامج الدراسية

متخصصة مثل جملس اعتماد اهلندسة  تقوم به جلان
القرن  يعمل منذ الثالثينات من يوالذ (ABET) والتكنولوجيا

جانب االعتماد ، وإىل الطيب، وهيئة اعتماد التعليم ياملاض
 املهينالواليات املتحدة االعتماد  يفأيضًا  ، هنالكاألكادميي

 Accreditation of Professional مثل اعتماد املهن الرتبوية

Education Units هنالك االعتماد  املؤسسي، فبعد االعتماد
حتصل على  اليت العايلن مؤسسة التعليم إ أي، املهين

ألقسامها  املهين ا االعتماديضً ، تطلب أاملؤسسياالعتماد 
 جملس اعتماد إعداد املهيناملهنية، ومن بني هيئات االعتماد 

 National Council for Accreditation of املعلمني

Teacher Education (NCATE)  وضعت هذه  ولقد
، وكل مؤسسة تطلب معايري إلعداد الكوادر الرتبوية املؤسسة

يها أن تؤمن تطبيق هذه املعايري. عل املهين الرتبوياالعتماد 
االعتماد  إىل معايري (NCATE)م( أضافت 1996ومنذ )

شهادات عن املؤسسة من قبل أناس هلم عالقة هبا مثل 
عمل أو سابقني أو أرباب عمل ي خرجيني ومعلمني حاليني

 ( .133: 1428، محدأ. )لديهم خرجيون من هذه املؤسسة
والتكنولوجيا وجملس اعتماد التخصصات اهلندسة 

(ABETوالذي يعمل منُذ الثالثين ) ات من القرن املاضي فقد
م( فهو منظمة غري رحبية وغري 1932تأسس يف عام )

حكومية تقوم باعتماد برامج الكليات واجلامعات يف 
، ، واهلندسةصات العلوم التطبيقية، واحلوسبةختص

 ( برامج3300والتكنولوجيا اهلندسية. واعتمدت أكثر من )
. وتقدم ( بلد24، يف )( كلية وجامعة680يف أكثر من )

(ABET االعتماد الرباجمي املتخصص و الذي ) يقيم دراسة
. بداًل من تقييم املؤسسة ككل، الربنامج بصورة فردية

(ABET,2014.) 
( CHEAويقدم جملس اعتماد مؤسسات التعليم العايل )

ًء ا( مؤسسة تعليمية سو 8300قاعدة بيانات ألكثر من )
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، وكذلك أكثر اليت ال متنحها ماليت متنح الدرجات العلمية أ
( برنامج، مت اعتمادهم من قبل منظمات 23600من )

االعتماد يف الواليات املتحدة واليت مت االعرتاف هبا من قبل 
(CHEA) أو من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف الواليات ،

لس اعتماد ( أو من كليهما. وجمUSDEاملتحدة األمريكية )
( هو عبارة عن مجعية CHEAمؤسسات التعليم العايل )

مكونة من جمموعة من اجلامعات و الكليات اليت متنح 
، ( كلية وجامعة3000الدرجات العلمية ويبلغ عددها )

مة متخصصة يف االعتماد املؤسسي ويعرتف بستني منظ
 Council for Higher Education)الرباجمي و 

Accreditation,2014). 
واالعتماد يعد الوسيلة األساسية اليت تستخدمها 

، لضمان اجلودة وحتسينها مؤسسات التعليم العايل األمريكية
وكذلك جند أن احلكومة الفدرالية اعتمدت على االعتماد 
خالل السنوات اخلمسني املاضية لتحقيق اجلودة األكادميية 
يف برامج ومؤسسات التعليم العايل )البهواشى، 

1428:180.) 
 االعتماد وسياسات التعليم في الواليات األمريكية :

تتنوع السياسة املرتبطة باالعتماد يف الواليات املتحدة 
، وهي قد تكون مرتبطة األمريكية تبعًا ألنظمة كل والية

ري الوالية كنموذج باعتماد حكومي مبين على األداء وفقاً ملعاي
ال يف والية إنديانا أو املساءلة كما هو احل وحيد لالعتماد

(State of Indiana) س من ، وقد تكون عملية اختيارية للمدار
ة كما هو احلال يف والية يوتا خالل هيئات االعتماد الرئيس

(State of Utah) ًبني النظامني كما هو  ا، أو قد يكون مزجي
احلال يف معظم الواليات األخرى ، واالعتماد اإلقليمي غالباً 

ست ل عليه من خالل هيئات االعتماد الما يتم احلصو 
 (. 62 :1428امللحم ، ). الرئيسة السابقة الذكر

وجند مثاًل أن القوانني اخلاصة بإنشاء هيئات ضمان 
 State ofاجلودة واالعتماد الرتبوي بوالية كولورادو األمريكية 

Colorado))  أيتهتدف إىل ما ي : 

ؤسسات فضل مبدفع املدارس احلكومية حنو حتقيق أداء أ -
 Stateمساعدة جملس التعليم بالوالية  . التعليم احلكومية

Board of Education ولية الدستورية ؤ على القيام باملس
احلكومية العامة بوالية  باإلشراف العام على املدارس 

 . كولورادو
ا تشجيع التميز والتفوق من خالل تقييم أداء التالميذ طبقً  -

 ملعايري تقومي األداء.
يمية على حتسني ساعدة مجيع التالميذ واملؤسسات التعلم -

جناز من خالل مدارس تكتسب صفة مستوى األداء واإل
 الشرعية األهلية. 

الفرص التعليمية املتاحة  يفالتأكيد على مبدأ املساواة  -
 لكل التالميذ.

دعم اجلهود احمللية الداعية إىل إعادة هيكلة التعليم العام  -
 بالوالية. 

مهية املقاييس عالية املستوى للوقوف على مدى إبراز أ -
 اإلجناز باملدرسة.

 يراكة بني املدرسة واجملتمع احمللاحلفاظ على عالقة الش -
جمال التعليم  يفتدامة وتطويرها، لتحقيق تنمية مس

 .(107 : 2010،ناس)  احلكومي
ميكن تصنيف م( أنه 2001) Haakstadهاكستاد  ويبني 

أربعة تصنيفات تبًعا للجهات اليت تطبيقات االعتماد إىل 
 تقوم هبا وهدفها ووظائفها وحدودها: 

: عادة الوزارة كيد اجلودةاجلهات القومية املسؤولة عن تو  .1
أو اجلهة اليت لديها الصالحية ولديها تفويض رمسي يف 

ويف معظم الدول  عرتاف باملؤسسة بناء على معايري.اال
ف الواليات األوروبية تكون على مستوى قومي ، خبال

تضع جهات االعتماد منظمات  إذاملتحدة األمريكية 
 متخصصة لديها الصالحيات.

: قد تقوم ة أو روابط مؤسساتروابط متخصص .2
. ويف أوروبا ئف توكيد اجلودة على مستوى قوميبوظا

الذي يتأصل يف املؤسسات هناك ميل حنو توكيد اجلودة 
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مية ، من خالل نظم تعمل بواسطة وكاالت قو نفسها
 موضوعة من قبل املسؤولني باحلكومة .

 مؤسسات فردية . .3
: هلا سلطة أكادميية، تعتمد منظمات خاصة .4

 حتددهاس مستويات حمددة على أسااملؤسسات والربامج 
 .(149: 1432، )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

 معايير االعتماد التربوي في الواليات المتحدة :
د يف الواليات املتحدة هي األساس لعملية االعتما

األمريكية. وترتبط جماالت االعتماد بشكل وثيق بالبحث يف 
تتناول اجملاالت العوامل اليت تؤثر على تعلم الطالب، و 

 ية :تالسبعة اآل
  الرؤية والرسالة.  .1
 .اإلدارة والقيادة  .2
 .التعليم والتعلم  .3
 توثيق واستخدام النتائج.   .4
 .لدعماملوارد ونظم ا  .5
 . صل وعمل عالقات مع أصحاب املصاحلالتوا  .6
 .(111 :2010االلتزام بالتحسني املستمر.)ناس ،  .7

، كجسر تصور المقترح لالعتماد األكاديميالما  .2
 ؟للتكامل بين التعليم العام والجامعي

 :الهذا السؤ  إلجابة عنا
كامل بين التعليم العام االعتماد األكاديمي جسر الت

 ()تصور مقترح والجامعي

 :التصور منطلقات
 متيز النظام التعليمي يساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعية -

 .حفظ األبناء ثروة األمة احلقيقيةالشاملة، و 
ف مجيع اجلهات املرتبطة جودة النظام التعليمي هد -

 .واملعنية
رسي بناء وتطبيق معايري لالعتماد متكاملة بشقيه املد -

رفع جودة ، يساهم يف ايل()العام( واألكادميي )الع

، وحتقيق أهدافه بكفاءة خمرجات النظام التعليمي
 وفاعلية .

 مكونات التصور وأدواره :
جات وهو املعين مبدخالت وخمر  :المجتمع الخارجي .1

 :النظام التعليمي، ويساهم يف
(: من خالل التأكد من Accountabilityاحملاسبية ) -

حتقيق و  ،وفاعلية حتقيق النظام التعليمي أهدافه بكفاءة
، ومشاركة داءاألولية نتائج ؤ مستوى عال  من حتمل مس

) أصحاب املصلحة من  مجيع املعنيني من املستفيدين
النظام يف تقومي أداء  ،(stakeholdersجتويد التعليم 

 .التعليمي
: التعليم حيقق رؤية اجملتمع وتطلعاته ، ونظامه املشاركة -

يتأثر ويؤثر فيه، وتفعيل  ،م اجملتمعمفتوح يتفاعل مع نظا
ن املستفيدين ميع املعنيني مجل احلقيقية املشاركة

، (stakeholdersأصحاب املصلحة من جتويد التعليم )
 بأفراده، كافة اجملتمع قطاعات من حمددة مهام وفق

 يساهم يف حتقيق أهداف النظام التعليمي، ومؤسساته
  بكفاءة وفاعلية.

التعليمي بشقيه العام  امتدير النظ :وزارة التعليم .2
 .والعايل

يف ، و يف التعليمالعربية السعودية تتوىل تنفيذ سياسة اململكة 
مت دمج وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية ، هـ1436عام 

، ورؤية والتعليم يف وزارة واحدة حتت مسمى وزارة التعليم
 .(تعليم متميز لبناء جمتمع معريف منافس عاملياً الوزارة هي )

توفري فرصة التعليم للجميع يف بيئة تعليمية : )سالتهاور 
مناسبة يف ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة 
خمرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع اإلبداع 
واالبتكار، وتنمية الشراكة اجملتمعية، واالرتقاء مبهارات 

 .(1437، وزارة التعليم، )( وقدرات منسويب التعليم
فجوة بني التعليم وهذا الدمج سيساهم مبشيئة اهلل يف ردم ال

 .السابقة، من خالل جتاوز العقبات اإلدارية العام واجلامعي



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –رتبية وعلم النفس جملة رسالة ال

 

56 

 

عنية بتطبيق االعتماد وهي امل :هيئة تقويم التعليم العام .3
 املدرسي.

( وتاريخ 340صدر قرار جملس الوزراء القرار املوقر رقم )
( بتاريخ 120املوقر رقم )والقرار ، هـ 23/10/1433
هـ. بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقومي التعليم 1434\4\22
مستقلة  اعتبارية، تكون هيئة حكومية ذات شخصية  العام

، وتكون اهليئة اجلهة التنظيمية القائمة على  دارياً إماليًا و 
عمليات تقومي التعليم العام احلكومي واألهلي يف اململكة، 

ن اهليئة ترتبط برئيس جملس الوزراء إىل أن وبناًء على ذلك فإ
. ويقوم واختصاصهميارس اجمللس األعلى للتعليم مهامه 

، ويتشّكل  عليها جملس اإلدارة برئاسة معايل حمافظ اهليئة
من مجيع اجلهات ذات الشأن يف العملية  أعضاء اجمللس

التعليمية إضافة إىل املختصني واملمثلني للقطاع التعليمي 
كما تعمل اهليئة من خالل جملس إدارهتا بالشراكة   اخلاص.

والتفاعل اإلجيايب املؤسسي مع اجلهات احلكومية واخلاصة 
ذات العالقة بإصدار اللوائح واألنظمة والرتاخيص ووضع 
املعايري الالزمة لعمليات التقومي يف مجيع مراحلها املختلفة 

التعليم  )هيئة تقومي يف إطار نظامها واألنظمة ذات العالقة
 (.1437،العام

 األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة .4
NCAAA : عنية بتطبيق االعتماد األكادمييوهي امل. 

أنشئت اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي مبوجب 
وتاريخ  6024/ب/7املوافقة السامية الكرمية رقم 

هـ، حبيث تتمتع بالشخصية املعنوية 9/2/1424
ستقالل اإلداري واملايل، وتكون السلطة املسؤولة عن واال

شؤون ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف مؤسسات 
التعليم فوق الثانوي عدا التعليم العسكري، بغرض االرتقاء 

وضمان ، جبودة التعليم فوق الثانوي احلكومي واألهلي
 وتوفري معايري مقننة لألداء األكادميي،، الوضوح والشفافية

لت جهة ، مث ُعدوذلك حتت إشراف جملس التعليم العايل

/ ب/ 7اإلشراف مبوجب التوجيه السامي الكرمي رقم 
، لتصبح اهليئة حتت  هـ25/11/1424وتاريخ  55759

 للتقومي الوطنية اهليئة) إشراف اجمللس األعلى للتعليم
 ( .1437، األكادميي واالعتماد

 اهليئة، و مي التعليم العامهيئة تقو ويقوم التصور على مشاركة   

، يف بناء معايري مشرتكة األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية
 ، واألكادميي. املدارس، بشقية العتمادومتكاملة ل

 :قياس والتقويم في التعليم العاليالمركز الوطني لل .5
يف وذات كفاءة عالية إسهاًما  ةفاعل ةراجع ةيقدم تغذي

لحكم على خمرجات التعليم ، لحتقيق العدالة واجلودة
 العام والعايل .

 هـ صدر 1421يف التاسع عشر من مجادى األوىل من العام 
فقة على قرار جملس باملوا 471/8األمر السامي ذو الرقم 

  :، املؤيد بقرار جملس الوزراء، واملتضمنوزارة التعليم
أن يكون من ضمن متطلبات القبول باجلامعات  .  أ

ا يستخدم إىل رً نتيجتها معياجراء اختبارات تكون إ
جانب معيار الثانوية العامة، وميكن أن جُيرى هذا 

 ا لآليت:االختبار وفقً 
 اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراهتم واجتاهاهتم. -
ن تكون أارات لقياس التحصيل العلمي، على اختب -

هذه االختبارات موحدة للتخصصات اليت تدخل 
 حتت نوعية واحدة.

كرار اختبار القبول أكثر من مرة يف العام أن يسمح بت .  ب
 الواحد.

إنشاء مركز مستقل إداريًّا وماليًّا حتت مسمى "املركز  .  ت
 الوطين للقياس والتقومي يف وزارة التعليم ".

حيص ل مقابل مايل؛ يتناسب مع تكاليف عقد  أن .  ث
ت تشغيل املركز وتطويره هذه االختبارات؛ لتغطية نفقا

 مة لذلك.البحوث الالز وَعَمِل 
 : أما أهداف املركز فهي 
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 يالمجتمع الخارج

هيئة تقويم التعليم 
 العام

 األكاديمي عتمادواال للتقويم الوطنية الهيئة وزارة التعليم

 االعتماد الجامعات المدارس

 المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي

 االعتماد األكاديمي االعتماد المدرسي

 التغذية الراجعة التغذية الراجعة

 المحاسبية المشاركة

مواكبة متطلبات أصحاب املصلحة واملستفيدين من  -
 .املنتجات واخلدمات

 .التحول حنو الريادة العاملية -
 .دعم البحوث والدراسات -
 .رفع مستوى رضا املستفيدين وأصحاب املصلحة -
 .تطوير القدرات املؤسسية -
 .حتقيق املسؤولية اجملتمعية -
املركز الوطين للقياس والتقومي مة املالية )حتقيق االستدا -

 .(1437، يف التعليم العايل
ركز يف تقدمي تغذية راجعة ويقوم التصور على مشاركة امل

عتماد بشقيه املدرسي اال مسامهةتبني مدى ، فاعلة
، وحتقيق رفع جودة خمرجات النظام التعليمييف  ،واألكادميي

 أهدافه بكفاءة وفاعلية .

التعليمي، وحدة األساسية يف النظام ال :المدارس .6
 ، واملعنية باالعتماد املدرسي.واملسؤولة عن خمرجاته

، واملعنية أعلى مؤسسات التعليم العايل :الجامعات .7
 .باالعتماد األكادميي

 :التوصيات
لتقومي ، اهليئة الوطنية لوزارة التعليم: )تشكيل جلنة تضم .1

م العام، املركز الوطين ، هيئة تقومي التعليواالعتماد األكادميي
، تقوم على تفعيل التكامل ياس والتقومي يف التعليم العايل(للق

 يف تطبيق االعتماد بشقيه األكادميي واملدرسي .
 .تبين اللجنة للتصور املقرتح .2
عدم االستعجال يف حتقق النتائج عند تطبيق االعتماد   .3

 ، فتنفيذ نظامكامل بني التعليم العام واجلامعيكجسر للت
االعتماد حيتاج للمرور مبراحل زمنية، ليحقق األهداف املرجوة 

 من تطبيقه 
 االعتماد األكاديمي جسر التكامل بين التعليم العام والجامعي

 التصور المقترح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( يوضح التصور المقترح1الشكل )
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 :المراجع 

. القاهرة :  دارساالعتماد يف املو تطبيقات اجلودة  .(1428)، إبراهيم محدأ
 دار الفكر العريب.

 . االعتماد وضمان اجلودة يف التعليم العايل .(1428) ، السيدالبهواشى
 .القاهرة : مكتبة النهضة املصرية

.. جتارب ومناذج عاملية يف االعتماد املدرسي : أمريكا.. كندا.. أوروبا الغربية
( . 186، ) رفةجملة املع، شوال( . 1431. نيوزيلندا. )أسرتاليا

من                             2014/ 31/05اُسرتجعت يف تاريخ 
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CU
V=373&Model=M&SubModel=138&ID=727&Show

All=On. 
االعتماد املهين للمعلم يف ضوء خربات بعض الدول  .(2007)حامد، دينا 

 : دار اجلامعة اجلديدة .مصر. املتقدمة ، دراسة مقارنة
سـة التقليدية إىل من املدر  .ربيع اآلخر(29-28، 1428)احلسني ،إبراهيم 

، قدم للقاء الرابع عشر للجمعية معـوقات التـحول ،مدرسـة اجلودة
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Abstract: The paper addresses the concept of educational integration between the public and higher 

education, by proposing accreditation as bridge to this desired integration, it is effective and efficient 

tool for ensuring the educational process quality, and the emphasis on continuity in the development 

and continuous improvement processes, because it is one of the most prominent means of assessment 

and evaluation. 

The paper aimed to build a suggested academic accreditation as a bridge for integration between 

public education and the higher education; this was done through a review of the most important 

international practices that used to rely both academic and school accreditation, represented by the 

American model. Which based on the excellence of the educational system contributes to the overall 

community development. It is the goal of all stakeholders. Develop and implementation of 

accreditation standards for both school and academic (higher) will contributes to raising the quality of 

the outputs of the education system, and achieve its objectives efficiently and effectively. 

proposal components: (Society, The Ministry of Education, Public Education Evaluation 

Commission, The National Commission for Academic Accreditation and Assessment, The National 

Center for Assessment in Higher Education, schools, universities). 

 

Key words: accreditation, school accreditation, public education, higher education. 
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في ضوء مهارات القرن  بالمملكة العربية السعودية تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية
 الحادي والعشرين

 
 إعداد

 الخزيم خالد بن محمد بن ناصر
تدريس الرياضيات املساعد جبامعة اإلمام أستاذ املناهج وطرق 

 حممد بن سعود اإلسالمية

 محمد بن فهم بن ثواب الغامدي
 وزارة التعليميف  معلم

هـ1437/ 8/ 16وقبل  - هـ29/5/1437 قدم للنشر  

 
يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية, ولتحقيق  21: هدف البحث إىل التعرف على درجة توافر مهارات القرنالمستخلص

مت حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا  إذأهداف البحث, استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي, متمثاًل بأسلوب حتليل احملتوى, 
هارة ( م53احملكمة, واليت بلغ عددها ) 21للمرحلة االبتدائية, وأعد الباحث هلذا الغرض أداة حتليل احملتوى, اليت مت بناؤها يف ضوء مهارات القرن

 ية:توقد توصل البحث إىل النتائج اآلة, توزعت على سبعة جماالت رئيس
يف  21بني كتب الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية, من حيث تقارب النسب املئوية لتوافر مهارات القرن حتليل احملتوى بصورة عامةاتسقت نتائج  -

 .ةالرئيس احملتوى لكل جمال من جماالت املهارات
% وتوفر بدرجة متوسطة, 41 االبتدائيةيف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة  21بلغ متوسط النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن -

ارات املهنة والتعلم %, ومه78.3 ة, هي: مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت بنسبة بلغتسب متفاوتة على سبعة جماالت رئيسبن توزعو 
 ومات واإلعالم بنسبة بلغت%, ومهارات ثقافة االتصاالت واملعل57.8 %, ومهارات االبتكار واإلبداع بنسبة بلغت58.6 بلغت بنسبة الذايت

%, ومهارات 19.4 %, ومهارات فهم الثقافات املتعددة بنسبة بلغت32.3 %, ومهارات التعاون والعمل يف فريق والقيادة بنسبة بلغت36.5
 %.4.3 ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال بنسبة بلغت

وتضمني موضوعات احملتوى واألنشطة املهارات اإلعالمية , 21يف حتقيق مهارات القرنبتقدمي حمتوى يسهم ويف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث    
 .وعرضها واالجتماعية الالزمة, واستخدام التقنيات يف معاجلة املعلومات والبيانات

 
 .21: حتليل احملتوى, كتب الرياضيات,  مهارات القرنالكلمات المفتاحية
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 مقدمة الدراسة:

برزت يف بداية هذا القرن تطورات سريعة ومتتابعة 
بسبب تغريات متعددة يف قطاع االتصاالت والتقنية يف أغلب 

الرتبية ل , مما حم حىت أصبحت عصبها الرئيس جوانب احلياة
العظمى يف إعداد اإلنسان الناجح والقادر ولية ؤ عبئًا من املس

 .على مواجهة حتديات هذا العصر
وأضحى أمر مواكبة هذه التغريات وحتقيق تناغم 
إجيايب معها يستدعي مزيًدا من اجلهود املنظمة واملركزة, وهو 
ما يستدعي املؤسسات الرتبوية والتعليمية اليت تتطلع إىل 

املتعلمني ومتكينهم من ويد التغري وقيادته أن تسعى لتز  مواكبة
يف هذا اجملتمع  املهارات اليت ترقى هبم ليعيشوا بصحة وإجيابية

تتأكد أمهية ربط ازدهار  إذمع املشاركة البناءة واملؤثرة فيه, 
األمة العربية بالكيفية اليت ستعد هبا أبناءها تربويًا وتعليمياً, 

من ذلك مما جعل تطوير األنظمة التعليمية ضرورة حتمية, و 
 املناهج التعليمية.

عايري كفاءة املعنون مباليونسكو  تقرير أشار فقد
املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مؤمتر 

م إىل االهتمام  2008"تفعيل عقول النشء" بلندن عام 
مبهارات القرن احلادي والعشرين والتفكري هبا تفكريًا شاماًل 
يتجاوز بكثري ميادين الرتبية والتعليم بتنويع السياسة الرتبوية 

وتعميمه وأن يكون مدى احلياة  ثراء التعليمإوضرورة 
باالستناد على أربعة دعائم أساسية: التعلم للمعرفة, والتعلم 
للعمل, والتعلم للعيش مع اآلخرين, وتعلم املرء ليكون, 
ليشمل أهم مهارات القرن احلادي والعشرين, وهي إنتاج 
املعرفة اجلديدة, وقابلية التعاون, واالتصال, واإلبداع, 

 لتفكري الناقد, وغريها.واالبتكار, وا
كما حددت منظمات شراكة ملهارات القرن 
احلادي والعشرين سبع مهارات للتعلم يف القرن احلادي 
والعشرين وهي: التفكري الناقد وحل املشكلة, واالبتكار 
واإلبداع, والتعاون والعمل يف فريق والقيادة, وفهم الثقافات 

ت واإلعالم, وثقافة املتعددة, وثقافة االتصاالت و املعلوما

احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال, واملهنة والتعلم املعتمد 
 .(177 :2013فادل, ) ترلينج و  على الذات. 

إلعداد الشباب العريب لسوق  كما أكد برنامج  
العمل بعنوان "اسرتاتيجية إلدراج ريادة األعمال ومهارات 

الذي ترعاه  القرن احلادي والعشرين يف قطاع التعليم العريب"
م( بالتعاون مع األلكسو 2014مؤسسة إجناز العرب )

والبنك العريب, إىل إدماج مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
 . 1فق الشكلالتعليم العام و 

 
 
 
 

 
 

 
 

 في التعليم العام 21نموذج دمج مهارات القرن :1الشكل      
كل هذا دفع بالعديد من دول العامل إىل االهتمام 
مبنظومة املناهج وتطويرها مبا خيدم اإلنسان وييسر حياته وفق 
تطوراهتا, ومن هذا املنطلق اهتمت اململكة العربية السعودية 

جاء من أهداف وسياسات  إذبتطوير مناهج التعليم العام 
ادي هـ يف اهلدف احل1436/1440خطة التنمية العاشرة  

 وتوسيع إنتاجيتها, ورفع البشرية, املوارد ( تنمية11عشر )ص
 من وذلك واخلربات, املعارف واملهارات اكتساب يف خياراهتا

 وتشويقاً  جاذبية أكثر لتصبح ,التعليمية البيئة خالل تطوير
 واكتساب الناقدة, والقراءة  الذايت للتعلم هلم ودافعة للنشء,
 مناهج يف املختلفة, وكذلك االرتقاء واملهارات املعارف
قنية. )وزارة االقتصاد والت واهلندسة, والرياضيات, العلوم,

 .م(2015 والتخطيط,
ولعل هذه اجلهود تتضح يف شركة تطوير التعليمية     

 ومن ذلكلتطوير التعليم العام,  هاشاريعمو م( 2015)
مشروع تعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين ومهارات احلياة 

 يف : 21سيتم إدماج مهارات القرن الـ
التقييم وأساليب التعليم و تدريب املعلمني املعايري و 

 واألنشطة وبيئة التعلم

 املهارات         مهارات تكنولوجيا      مهارات التفكري        
 الشخصية           املعلومات       والتحليل              

 

 اللغة العربية      العلوم      الرياضيات        التاريخ   
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وسوق العمل الذي يهدف إىل حتسني استعدادات الطالب 
والطالبات لتهيئتهم للتعليم العايل واالنتقال من التعليم 
املدرسي إىل احلياة املهنية من خالل توفري خدمات تعليمية 

يتهم وتدريبية يف إطار تفاعلي نشط, يدعم منو شخص
وميوهلم, ويعزز مفهوم املواطنة الصاحلة واملسؤولية 
االجتماعية, ويؤهلهم أكادمييًا ومهنيًا مبا يتوافق مع متطلبات 

 سوق العمل يف القرن احلادي والعشرين.
ويتضح االهتمام بتطوير مناهج التعليم العام يف 
اململكة العربية السعودية بإبرازه ملناهج الرياضيات كوهنا ذات 

ابع خاص يف تنمية مهارات املتعلم, بإعداده ملواجهة ط
املشكالت والتحديات احمللية واإلقليمية والعاملية مع التأكيد 

أشار  وقدعلى إعداده للنجاح يف ظروف املستقبل املختلفة, 
على أن االهتمام مبحتوى  ( م2001) روفائيل ويوسف

الرياضيات وطرق تدريسها ضرورة مهمة ملواجهة هذه 
التحديات يف الوطن العريب, ومنها: ثورة التكنولوجيا 
واملعلومات واالتصاالت والعوملة بانفتاح الثقافات واالقتصاد, 
وكذلك التغريات االجتماعية املتسارعة وحتدي العنف 

بعض املشكالت العاملية  والتطرف واإلرهاب, وزيادة حدة 
 كالتلوث واالنفجار السكاين وغريها.

ويف جمال الدراسات والبحوث الرتبوية, فقد ظهر 
يف العديد من  االهتمام مبهارات القرن احلادي والعشرين

أبو  ؛م2005,جراح ؛م2000,غنيم) ذلك ومن ,الدراسات
 Sukor , N, et ؛Soh, T, et al,2010  ؛م2009 ,حدان

al.,2010أشارت  إذ( م2014العنزي, ؛م2013,الكلثم ؛
جمتمعًة إىل ضرورة االهتمام مبهارات القرن احلادي والعشرين 
وتضمينها يف حمتوى مناهج التعليم العام, وتقدمي تصورات 

 مقرتحة لذلك.

 مشكلة الدراسة:

لفة يف ن تطورات احلياة وظروفها املتسارعة واملختإ
ا كانت عليه يف القرن املاضي, مم القرن احلادي والعشرين ع

جعل من الضروري تطوير األنظمة التعليمية لتتوافق مع 
أشار املنتدى  إذالتحول امللحوظ يف الطبيعة البشرية, 

م( املنعقد على 2014األكادميي يف القرن احلادي والعشرين )
هامش مؤمتر التحديات والفرص يف تعلم اللغات والتعليم يف 

 15-13يف  القرن احلادي والعشرين يف مركز املعرفة بديب
أنه مل يعد باإلمكان االستمرار يف "إىل:  2014  نوفمرب

حادي البعد يعتمد على منحى توفري املتعلمني بنهج تعليمي أ
ختصصي واحد, وإن التعليم يف عصر العوملة حيتاج ألن 
يتوافق مع احلياة يف القرن احلادي والعشرين , ولذا جيب 
تطوير املهارات الالزمة لالزدهار يف هذا التحول العاملي 

جيب إضافة مكونات يف صلب املناهج التعليمية  إذاجلديد, 
ساعدة الطالب على تطوير بيئات واملمارسات الرتبوية مل

اصل وحل العمل املستقبلية, كمهارات التعاون والتو 
 .املشكالت ونشر املعلومات"

ولذا وبناًء على ما ورد يف خطة التنمية )وزارة االقتصاد  
( من أهداف تدعو إىل 376-375 :2015والتخطيط , 

ليمية االستمرار يف تقومي أنظمة التعليم العام, وبناء مناهج تع
متطورة تسعى إىل حتقيق النمو الشامل للمتعلم القادر على 
النجاح يف جمتمعه وحل مشكالته, وأيضًا ما أشارت إليه 

ها ئث اليت تناولت االهتمام باملناهج وبناالدراسات والبحو 
وختطيطها يف القرن احلادي والعشرين من ضرورة السري مع 

 متطلبات هذا القرن ومهاراته.
لتوجهات وزارة  واستجابةً  على ما سبق,وتأسيسًا 

التعليم من خالل مشاريعها التطويرية تتضح ضرورة دراسة 
حمتوى مناهج التعليم العام ومنها مناهج الرياضيات للمرحلة 
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية للتعرف على مدى 
تضمنها ملهارات القرن احلادي والعشرين, خصوصًا أنه ال 

راسات تتناول تقومي مناهج املرحلة االبتدائية يف ضوء توجد د
 -على حد علم الباحث  -مهارات القرن احلادي والعشرين 

 حىت اآلن.
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هلذا بدت احلاجة ضرورية للكشف عن مدى 
تضمن حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة 
االبتدائية ألبعاد مهارات القرن احلادي والعشرين, وما يرتتب 

ملناسب منها يف احملتوى ذلك من ضمان وجود القدر ا على
 الرياضي.

 أسئلة الدراسة: 

 إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس سعت الدراسة
ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين ": يتاآل

الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة 
 ؟"ة يف اململكة العربية السعوديةاالبتدائي

 ية:األسئلة اآلت الرئيسويتفرع عن السؤال 
ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة  -1

يف اململكة  للصف الرابع االبتدائييف حمتوى كتب الرياضيات 
 ؟العربية السعودية

ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة  -2
يف  تدائيللصف اخلامس االبيف حمتوى كتب الرياضيات 

 ؟اململكة العربية السعودية
ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة  -3

يف  للصف السادس االبتدائييف حمتوى كتب الرياضيات 
 ؟اململكة العربية السعودية

ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة  -4
االبتدائية يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة 

 ؟يف اململكة العربية السعودية

 أهداف الدراسة:

التعرف على إىل  بشكل رئيسالدراسة  هذه دفهت
مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى  
كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية يف 

 اململكة العربية السعودية.

 اختيارها:أهمية الدراسة وأسباب 

 ميكن إبراز األمهية باآليت: 

ندرة الدراسات احمللية والعاملية اليت تناولت مدى تضمني   -1
على حد -مناهج الرياضيات ملهارات القرن احلادي والعشرين

 , مما قد يفتح اجملال لدراسات أخرى.-علم الباحث
بناء قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين الالزم توافرها  -2

الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية ميكن يف كتب 
االستفادة منها ملواجهة املتطلبات اجلديدة للنجاح يف جمتمع 

 القرن احلادي والعشرين.
الهتمام مبحتوى مناهج قد تسهم الدراسة احلالية با -3

م يف هة معرفية متماسكة, هلا دورها املكتلبوصفها  الرياضيات 
ية واحلياتية, و ذلك بتقدمي رؤية التطبيقات العلمية والعمل

حديثة ملناهج الرياضيات تناسب تطلعات القرن احلادي 
 والعشرين.

قد تفيد مصممي مناهج الرياضيات والباحثني يف التعرف  -4
على جوانب القصور يف املناهج احلالية والعمل على تالفيها 

إعادة تنظيم حمتوى الرياضيات ب ,وكذلك تدعيم نقاط القوة
 مهارات القرن احلادي والعشرين. وتضمينه

 حدود الدراسة:

 :يةتاآل باحلدود الدارسة هذه نتائج تتحدد
على كتب الرياضيات  الدراسة مت تطبيق :الزمانية احلدود

 1435/1436للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية طبعة عام 
 م(. 2014هـ )

الية على احلدود تقتصر الدراسة احل :املوضوعية احلدود
 ية:تاملوضوعية اآل

اقتصرت هذه الدراسة على حتليل حمتوى كتب الرياضيات  -
)الطالب والتمارين( املقررة على طالب املرحلة االبتدائية 

( يف اململكة لعليا )الرابع, واخلامس, والسادسللصفوف ا
 هـ. 1435/1436العربية السعودية للعام الدراسي 
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اليت يتم حتليل  قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين  -
 كتب الرياضيات )الطالب والتمارين( على ضوئها.

 مصطلحات الدراسة:

يعرفه الباحث إجرائياً  تحليل محتوى كتب الرياضيات:
بأنه التحليل الوصفي الكمي حملتويات كتب الرياضيات 
)الطالب والتمارين( املقررة على طالب املرحلة االبتدائية 

( يف اململكة امس, والسادسلعليا )الرابع, واخلللصفوف ا
هـ يف ضوء  1435/1436العربية السعودية للعام الدراسي 

باستخدام وحدة مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة, 
 وحدًة للتحليل.الفكرة 

هي املهارات اليت متكن  مهارات القرن الحادي والعشرين:
املتعلم من التعامل والتفاعل مع تطورات احلياة يف القرن 

ري بأمناطها املتعددة احلادي والعشرين, مثل مهارات التفك
ولية والقدرة على حل املشكالت والتكيف مع ؤ وحتمل املس

املتغريات ومهارات تنمية القيم واالجتاهات وأوجه التقدير .. 
 م (.2001وحنو ذلك.  )روفائيل ويوسف , 

بأهنا جمموعة مهارات التعلم الناجح  ويعرفها الباحث إجرائياً 
يف القرن احلادي والعشرين وهي: التفكري الناقد وحل 
املشكلة, واالبتكار واإلبداع, والتعاون والعمل يف فريق 
والقيادة, وفهم الثقافات املتعددة, وثقافة االتصاالت و 
املعلومات واإلعالم, وثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات 

هنة والتعلم املعتمد على الذات, احملددة من واالتصال, وامل
منظمات شراكة ملهارات القرن احلادي والعشرين, واليت ميكن 

أحد املناهج الذي يعدُّ تنميتها من خالل منهج الرياضيات 
 التعليمية اليت تليب حاجات املتعلم ومتطلباته.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

القرن الثامن عشر  يفإذا كانت الثورة الصناعية 
من أقوى التحوالت اليت أثرت يف حياة  ألهنا ؛غريت العامل

ن الثورة املعلوماتية أكثر إاألفراد واجملتمعات يف ذلك الوقت, ف

زالت معها احلواجز الثقافية  إذتأثريًا يف العصر احلديث 
واجلغرافية, متجهة حنو تشكيل نظام عاملي اجتماعي مرن, 
واقتصاد فكري ثقايف مفتوح يعتمد على املنافسة واملراهنة 

 على بقاء األقوى.
ولكن هذا التحول من االقتصاد الصناعي إىل  

االقتصاد املعريف املعلومايت القائم على تطورات تكنولوجيا 
ت واالتصاالت واإلعالم يتطلب جمموعات خمتلفة من املعلوما

اليت جيب على األفراد  ,املتطلبات واملهارات والكفاءات
اكتساهبا من خالل نظم التعليم اليت جيب أن تواكب هذه 
التطورات والتحديات, فالبد من إعادة صياغة نظم التعليم 
ضمن هذا الوضع وذلك لتتمكن من إكساب الطالب 

احلادي والعشرين, واليت ال متكنهم من  مهارات القرن
 متنحهم القدرة على انتاج املعرفةاكتساب املعرفة فقط, بل 

 وتطبيقها يف نواحي احلياة املختلفة.
توجهات المناهج ومدرسة المستقبل للقرن الحادي 

 والعشرين:
 بعض السمات العاملية ملناهج مدرسة املستقبلبرزت 

نتاجات لتوجهات اإلصالح , وهي والقرن احلادي والعشرين
ون مناهج القرن احلادي الرتبوي املعاصر ملا ينبغي عليه أن تك

عدة  يضم املنهج عوامل أن على اليت أكدت والعشرين
 احلامد لتتناسب مع معطيات هذا القرن ومنها كما أشار هلا

( 224-223: م1999وإبراهيم ) ( وعبيد27م: 1999)
( 9م: 2015وشواهني ) (187 :م2001) وآل عبداللطيف

 :ما يأيت
ضرورة توضيح املفهوم الشامل للمناهج الرتبوية, وعدم  -

 اقتصارها على احملتوى العلمي للمواد الدراسية ومفرداهتا.
أن يتبع الفهم باستمرار: وذلك بإحالل الفهم والتحليل  -

حمل احلفظ والتلقني, وتشجيع الطالب على التفكري 
بتقليل االتساع األفقي واالهتمام  املستقل واملشاركة الفعالة

 بالعمق يف معاجلة املوضوعات الدراسية.
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انتخاب احملتوى املعريف بدقة: حبيث يتصدى املنهج لسوء  -
الفهم, ويربط بني املوضوعات, والنضج العقلي وقدرة 

 املتعلم, ويعلم الطالب كيفية التعلم.
اليت التعليم من أجل املستقبل: بأن يتضمن املنهج املعرفة  -

يتوقع أن تتغري وتستشرف املستقبل يف ضوء اهتمامات 
احلاضر, مع التخفيف مما هو سائد يف املناهج احلالية من 

آيلة للسقوط بسبب عدم  معلومات معلومات تارخيية أو
 فاعليتها يف ذكاء الفرد أو تنمية املعرفة.

التأكيد على أن يدعم األساليب واألنشطة الرتبوية  -
امية وغري النظامية اليت تعمل على تذوق التعليمية النظ

وتثمني العلوم اجلديدة والتهيئة للعمل حبيث حتقق تنمية 
املواطنة الفاعلة الواعية ضد االغرتاب عن التطور 

 ومتطلبات املستقبل.
التأكيد على التخيل واملهارات اإلبداعية: حبيث يوجه  -

لى حتفيز املنهج خلدمة الفرد بصفته متعلمًا ومفكراً, ويؤكد ع
وتنمية اجلوانب التفكريية مثل اإلبداع واالبتكار والتصميم 

 والرتميز وحنو ذلك .
التعلم املستمر مدى احلياة: جيب أن يربز املنهج أمهية  -

جمتمع متسارع التغري, و يتحمل التعلم مدى احلياة يف 
 ولية تعليم نفسه.ؤ مس
التكنولوجيا: بأن يعود املنهج الطالب على استخدام  -
لتكنولوجيا, أي تعليم الطالب كيف يتعلمون من خالل ما ا

 أعد من برجميات تكنولوجيا التعليم.
التنمية الشخصية: وذلك حىت يتيح للفرد التعرف على  -

نقاط القوة والضعف لديه, مع التعبري عن مواهبه من خالل 
 احملادثات واحلوار واملنافسة واخلطابة والرسم.

أن يتعلم الفرد كيف يكون التنمية االجتماعية: حبيث  -
 .منتجاً يف مواقف متنوعة باحلياة حتتاج ملهارات اختاذ القرار

املعلم واملدرسة: املعلم املتعلم هو مفتاح مدرسة  -
املستقبل, فال بد أن يكون املعلم متعلمًا لتنمية نفسه 

وقدراته, يف بيئة مدرسية دائمة التعلم لكي تواكب تزايد 
 املعرفة.

ت املعاصرة يف املناهج أن هذه التوجهاويرى الباحث 
ما على تلبية حاجات متعلم القرن احلادي  حد قادرة إىل

والعشرين حبيث يصل إىل قدرة عالية وخربة واسعة تساعده 
يقاس التقدم مبقدار  على اإلنتاجية العالية واملميزة, يف عصر  

 نتاجية واالبتكار.اإل
مناهج الرياضيات وأهدافها في مواجهة تحديات  دور

 القرن الحادي والعشرين: 
إن اهلدف من تعليم وتعلم الرياضيات ليس فقط 
تنمية مهارة العمليات احلسابية, وحل مسائل جمردة ال متت 

ا النظرة التقليدية هلا, بل اهلدف للواقع بصلة, كما هي دائمً 
لتفكري لدى من تعليمها يتعدى ذلك بتنمية أساليب ا

املتعلمني, مبا يضمن قدراهتم على حل املشكالت واختاذ 
 القرارات الصحيحة يف اجملتمع والبيئة. 

أهداف وأدوار تعليم وتعلم  وميكن توضيح أهم
الرياضيات املعاصرة  ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين 

( وحممود 41-35 :م2001) مبا ذكره روفائيل ويوسف
  اآليت: ( يف91 - 80 :م2015)
مسايرة العصر وفهم تطوراته العلمية والتكنولوجية  -

, ومعايشة الواقع العلمي املتطور علمًيا واقتصاديًا واجتماعًيا
وذلك عن طريق دراسة لغة العصر مبا فيها من مصطلحات 

 أداة اتصال علمية.بوصفها وممارستها مفاهيم و ورموز 
بادئ العامة اليت تعمل استخدام األفكار واملفاهيم وامل -

 ببعض  وربط فروعه بعضها , على توضيح ميدان الرياضيات
وفهم العلوم , بصورة متكاملة لفهم الرياضيات ذاهتا من جهة

 املختلفة واحلياة اإلنسانية من جهة أخرى. 
تشجيع وتعليم أنواع التفكري املختلفة كاملنطقي والناقد  -

مناط وابتكارها, األوالتأملي, وتنمية القدرة على اكتشاف 
 وتشجيع الطالب على اإلبداع واالبتكار.
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تعليم الربهان الرياضي والرتكيز على أمهيته يف ميدان  -
 خرى.العلوم األ

براز إاستخدام التكنولوجيا يف تعليم وتعلم الرياضيات و  -
 دورها.

تنمية قدرات الطالب على التحليل والتنبؤ واختاذ  -
رياضية بتجسري املعارف القرارات, واستخدام النمذجة ال

الرياضية مع غريها حىت يفهم وخيترب املتعلم العالقة الطبيعية 
 بني الرياضيات والعامل الواقعي.

االقتصاد يف اجلهد والوقت الالزم لنمو األفكار واملفاهيم  -
الرياضية العامة عن طريق حتسني أساليب اكتساب التالميذ 

ا كانت مدة التعلم يف لـمم و  ,لتلك املفاهيم واملبادئ العامة
املدرسة حمدودة ووقت املدرس حمدود وقدرات التالميذ 
حمدودة, فإن البديل الوحيد هو الرتكيز على أساليب تقدمي 
املفاهيم واملبادئ بصورة عامة ومتكاملة مع االقتصاد يف 

 اجلهد والوقت.
ربط الرياضيات مبشروعات واقعية من بيئة املتعلم من  -

 ئ اإلحصاء واالحتمال.خالل تدريس مباد
تدريب الطالب على مجع املعلومات وتوظيفها يف دراسة  -

 الرياضيات وربطها مبا سبقها وتوليد املعرفة اجلديدة.
 االهتمام بالتعلم الذايت ويف اجملموعات والتعلم باألقران. -
تدريب الطالب على مهارات التواصل واحلوار وعدم  -

 التسلط والنقد وتقبل الرأي املغاير.
ح دور علماء العامل واملسلمني يتوضبتنمية الفروق الثقافية  -

 والعرب يف تطور الرياضيات.
تدريس بعض املهارات الرياضية اليت تعتمد عليها بعض  -

 املهن.
االهتمام ببعض القيم االجتماعية واإلنسانية والوجدانية  -

 اليت تساعد على مواجهة ظاهرة العوملة وآثارها.
مهارات وعادات تقدير قيمة الوقت, االهتمام بتنمية  -

ولية, واالعتماد على ؤ ظيم, والتخطيط السليم وحتمل املسوالتن
 الذات .

 اإلطار العام لمهارات القرن الحادي والعشرين:
كانت املهارات املطلوبة واألساسية للقرن املاضي  

اليت ينبغي لألفراد اكتساهبا هي مهارات القراءة والكتابة 
وما زالت هي املهارات  3Rsما يطلق عليه واحلساب, وهو 

الضرورية لنجاح الفرد يف الوقت احلايل, ولكن يف ظل 
 وقد توسعت هذه املهارات, معطيات القرن احلادي والعشرين

( إىل 44-42 :م2012أشار تقرير مكتب العمل الدويل )
احًة الذي جعلها مت وتطور وسائل املعرفة واملعلوماتتنوع 

أصبح تعريف األمية ال  من مثزمان ومكان, و للجميع يف أي 
يقتصر على معرفة القراءة والكتابة واحلساب, ولكن يشمل 
معارف ومهارات تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

التأكيد و عالم, اليت حتدد مالمح النجاح يف املستقبل واإل
رد متعلماً على أن تنمية هذه املهارات واملعارف ليصبح الف

ال بوجود نظام تعليمي وتدرييب يريد أن إاحلياة, لن يأيت مدى 
يطور وينمي جمتمعه من خالل حتديد احتياجاته املستقبلية 
من هذه املهارات, وذلك بإجراء دراسات وحبوث استشرافية 

والتحول لنظم املعلومات  الحتياجات اجملتمع ومسات املهن,
ضرورة وسوق العمل وخدمات التوظيف وحتليل األداء مع 

 الرتابط حبوار جمتمعي شامل.
ذه املهارات  استعراض لعدد من التصنيفات هلأيتما يوفي

 :للعديد من املنظمات
 التربوي لإلقليم الشمالي المركزيالمختبر  -1

(NCREL,2003): 
صنف املخترب الرتبوي لإلقليم الشمايل املركزي 

(NCREL,2003)  مهارات القرن احلادي والعشرين" يف أربع"
 فئات رئيسة هي:

يقصد هبا  :(Digital Age Literacy)مهارات العصر الرقمي  -
املقدرة على استخدام التقنية الرقمية وأدوات االتصال, 
والشبكات للوصول إىل املعلومات وإدارهتا وتقوميها وإنتاجها 
للعمل يف جمتمع املعرفة, وتشمل مهارات الثقافة األساسية 
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لتقنية والبصرية واملعلوماتية و فهم والعلمية واالقتصادية وا
 الثقافات املتعددة والوعي الكوين.

: يقصد (Inventive Thinking)مهارات التفكري اإلبداعي  -
ف والتوجيه الذايت واالبتكار ومهارات يُّ هبا مهارات التك

 التفكري العليا. 
 :(Effective Communication)مهارات االتصال الفّعال  -

شخصية  التشمل مهارات العمل يف فريق واملهارات 
 واالجتماعية واالتصال التفاعلي.  

تشمل  :(High Productivity)مهارات اإلنتاجية العالية  -
مهارات التخطيط واإلدارة والتنظيم واالستخدام الفّعال 

 لألدوات التقنية يف العامل الواقعي.
مهارات الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم  -2

(ISTE, 2013): 
حددت اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف التعليم 

(ISTE,2013)  جمموعة من املهارات ترى ضرورة تضمينها يف
املناهج التعليمية, لبناء املتعلم فكريًا واجتماعيًا وثقافيًا مع 

املتاحة, وهذه االستفادة الكاملة من األدوات الرقمية 
 املهارات هي:

مهارات اإلبداع واالبتكار, وذلك لتنمية مهارات التفكري  -
اإلبداعي مبا يضمن بناء املعرفة وإنتاجها, وتطوير املنتجات 

 والعمليات باستخدام وسائل التكنولوجيا.
مهارات التواصل والتعاون, وذلك باستخدام خمتلف  -

واصل والعمل والتعلم وسائل االتصاالت واإلعالم الرقمية للت
 التعاوين.

مهارات البحوث وتدفق املعلومات, وذلك بتطبيق  -
م اواستخدام أدوات التكنولوجيا جلمع وتقييم واستخد

 املعلومات.
مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت واختاذ القرارات,  -

وذلك باستخدام مهارات التفكري الناقد لتخطيط وإجراء 
حل املشكالت, واختاذ قرارات و ع, البحوث, وإدارة املشاري

 ناجحة باستخدام األدوات واملوارد الرقمية املناسبة.

مهارات املواطنة الرقمية, وذلك بفهم القضايا اإلنسانية  -
والثقافية واجملتمعية املتعلقة بالتكنولوجيا وممارسة السلوك 

 القانوين واألخالقي املتعلق هبا.
التكنولوجيا, وذلك بالفهم مهارات عمليات ومفاهيم  -

 ,(ISTE,2013) السليم للتكنولوجيا, ونظمها, وعملياهتا .

(Suto, l,2013,pp4-7). 
 شراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين: -3

هي شراكة واسعة وكبرية غري رحبية تضم ما يقارب 
, وعدد من  -روهيلمن ضمنها شركة ماج -األربعني منظمة

ومئات األعضاء من منظمات  وزارات الرتبية والتعليم,
التطوير املهين والبحث اليت تقوم بدراسة ما ينبغي أن يكون 
عليه مستقبل التعليم, وبعد مقابالت ومؤمترات ودراسات 
عدة, مت طرح إطار للتعلم يناسب متطلبات القرن احلادي 
والعشرين, أطلق عليه "إطار التعلم للقرن احلادي والعشرين"  

ثل دلياًل حلركة مهارات القرن احلادي ومي ,2كما يف الشكل
والعشرين, وخارطة لطريق التعلم, مما جيعل املخرجات املتوقعة 
من تطبيق هذا اإلطار أكثر دقة وفاعلية, وأكثر عالقة بالواقع 

-171 :2013) ترلينج و فادل,  اضي.من خمرجات امل
173). 

 
 إطار التعلم للقرن الحادي والعشرين: 2الشكل

مة للقرن ءار يعمق التعليم وجيعله أكثر مالاإلطوهذا 
يشمل املوضوعات التقليدية اجلوهرية  إذاحلادي والعشرين, 

كتابة واللغة اليت تدرس يف أغلب مدارس اليوم وهي القراءة وال
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والعلوم والدراسات االجتماعية والفنون  وآداهبا والرياضيات
والعشرين مثل وغريها, مث تأيت موضوعات القرن احلادي 

الثقافة املالية والصحية والبيئية واملدنية والوعي العاملي, وحييط 
هبا ثالث جمموعات من املهارات املطلوبة بإحلاح يف القرن 

 احلادي والعشرين, وهي:

 .مهارات التعلم واإلبداع -1
 مهارات املعلومات واإلعالم والتقنية والثقافة الرقمية. -2
 مهارات احلياة واملهنة. -3

ة ملهارات القرن شراك هن الباحث سيتبىن ما طرحتوأل
ووضوحها وتنظيمها , نظرًا لشموهلا احلادي والعشرين

, فسيتم تها للتطبيقيواتفاق الكثري عليها وقابل وحداثتها
 :أيتاملهارات بشيء من التفصيل فيما يعرض هذه 

 وتشمل اآليت:مهارات التعلم واإلبداع:  -1
 ن التقنيات إت التفكري الناقد وحل املشكالت: مهارا

احلديثة والقوية املتوفرة اليوم تتطلب مهارات التفكري للوصول 
للمعلومات وحتليلها وختزينها وإنتاجها والتواصل بشأهنا لدعم 
التفكري الناقد وحل املشكالت, وميكن تعلم هذه املهارات 

ل من خالل أنشطة وبرامج متنوعة من االستقصاء وح
 اآليت:يف برازها إاملشكالت, وميكن 

االستقراء, ) دام أنواع خمتلفة من االستنباطاستخ -
 واالستدالل ...إخل( مبا يناسب املوقف التعليمي.

إلنتاج  ابعضً ل تفاعالت أجزاء الكل مع بعضها حتلي -
 خمرجات هنائية يف نظم معقدة.

التحليل والتقييم بفاعلية الدليل واحلجم واالدعاءات  -
 واالعتقادات.

 حتليل وتقييم البدائل ووجهات النظر املختلفة. -
 اجلمع والربط بني املعلومات واحلجم. -
تفسري املعلومات وبناء االستنتاجات على أفضل طرق  -

 التحليل.
 تأمل ونقد خربات وعمليات التعلم. -

حتليل أنواع خمتلفة من املشكالت غري املألوفة بطرق  -
 تقليدية ومبتكرة.

أسئلة توضح وجهات النظر املتنوعة, وتؤدي  حتديد وطرح -
 إىل أفضل احللول.

 تشارك: مل تعد مهارات االتصال مهارات االتصال وال
ساسية مثل التحدث والقراءة والكتابة تفي مبتطلبات القرن األ

احلادي والعشرين وأدواته الرقمية, بل حتتاج خمزون من 
لتشجيع مهارات االتصال والتشارك أكثر عمقًا واتساعًا 

وتسهيل التعلم, وميكن تعلمها اجتماعيًا من خالل االتصال 
من  افرتاضياً  خرين بشكل ملموس أووالتعاون املباشر مع اآل

خالل التقنية, ومشروعات التعلم يف الفرق اليت تضمن 
االتصال والتعاون خالل تنفيذها هي طرق ممتازة لتنمية هذه 

 املهارات, وذلك باآليت:

تفكري واألفكار بفاعلية باستخدام مهارات التعبري عن ال -
االتصال الشفهي واملكتوب, وغري اللفظي يف صيغ سياقات 

 متنوعة.
صغاء بفاعلية للمعىن الغامض مبا يف ذلك املعرفة اإل -

 والقيم واالجتاهات واملقاصد.
 استخدام وسائل االتصال لتحقيق أهداف متنوعة. -
 وتقوميها.استخدام وسائل وتقنيات إعالمية متعددة,  -
ثبات القدرة على العمل بفاعلية واحرتام مع فرق إ -

 متنوعة.
ممارسة الرضا واملرونة ألجل التعاون يف الوصول إىل حلول  -

 ضرورية لتحقيق هدف مشرتك.
عطاء قيمة إولية يف العمل التعاوين, مع ؤ حتمل املس -

 للمسامهات الفردية لكل عضو يف الفريق.
  :ن تركيز التعليم التقليدي إمهارات االبتكار واإلبداع

ساسية واالختبارات مل على احلقائق واحلفظ واملهارات األ
يكن جيداً لتنمية االبتكار واإلبداع, وهذا الوضع أخذ بالتغري 

بدأت نظم التعليم من  إذيف مطلع القرن احلادي والعشرين 
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فلندا إىل سنغافورة يف إعطاء االبتكار واإلبداع أولوية قصوى 
جات املرغوب هبا, وميكن رعاية هذه املهارات من يف املخر 

خالل بيئات تشجع إثارة التساؤالت واالنفتاح لألفكار 
اجلديدة, ومستويات عالية من الثقة والتعلم من األخطاء 
والفشل, كما ميكن تنمية االبتكار واإلبداع من خالل 
املمارسات املستمرة والتخيل وتصميم مشاريع تتطلب من 

 اع حلول ملشكالت واقعية, وذلك باآليت:الطالب اخرت 
 .ساليب ابتكار األفكارأاستخدام أنواع متعددة من  -
 ابتكار أفكار جدية وقيمة على حنو تدرجيي أو جزئي. -
 .فكار اخلاصة, وحتليلها وتقوميهاتوسيع وتنقيح األ -
 جديدة وتنفيذها, وتفسريها بفاعلية. تطوير أفكار -
 النظر اجلديدة واملتنوعة .االنفتاح واالستجابة لوجهات  -
الربهنة على اإلبداع واألصالة يف العمل, وفهم حدود  -

 العامل الواقعي عند تبني األفكار اجلديدة.
النظر للفشل على أنه فرصة جديدة للتعلم, وأن اإلبداع  -

واالبتكار عملية دائرية طويلة األمد تتكون من جناحات 
 صغرية وأخطاء متكررة.

بتكارية إىل مسامهات ملموسة ومفيدة حتويل األفكار اال -
-45: 2013 وفادل, )ترلينج جملال تطبيق االبتكار.

-Suto, l,2013,pp4)(,72-66 :2015)شواهني, (,60

7) ,(Trilling, B,pp1-8).  
 وتشمل اآليت:مهارات الثقافة الرقمية:  -2
  مهارات الثقافة املعلوماتية: يتميز القرن احلادي والعشرين

واالجتماعية بكم هائل من املعلومات العامة واحلكومية 
ص لخياملراجعة واملقارنة والتحليل والت والطبية, اليت تتطلب

وحنو ذلك مما ميكن الفرد من االستفادة منها, وكل هذا 
فاعلية يتطلب مهارات حمددة مثل كيفية الوصول هلا ب

مها بدقة وإبداع , وميكن عرضها اوكفاءة, وتقوميها, واستخد
 اآليت:يف 
 الوصول للمعلومات بكفاءة الوقت وفاعلية املصادر.  -
 تقومي املعلومات تقومياً نقدياً ومتمكناً.  -

استخدام املعلومات بدقة وإبداع يف التقنية أو املشكلة   -
 املطروحة.

 املصادر الواسعة املتنوعة.إدارة تدفق املعلومات من   -
الفهم اجلوهري للقضايا األخالقية القانونية  تطبيق  -

 املرتبطة بالوصول للمعلومات واستخدامها.
  مهارات الثقافة اإلعالمية: حيتاج طالب القرن احلادي

مل مع التطبيقات لكيفية التعا كاف   والعشرين إىل فهم  
كذلك استخدام ووسائل التعلم املختلفة, و  املرتبطة مبصادر

الوسائل واملصادر البتكار منتجات اتصال مقنعة وفعالة, 
الشبكة مثل: الفيديوهات وامللفات الصوتية ومواقع 

 :أيتالعنكبوتية, ومن ذلك ما ي
فهم كيفية بناء الرسائل اإلعالمية, وأسباب بنائها  -

 وأهدافها.
فحص كيفية تفسري الرسائل اإلعالمية بوجهات نظر  -

 خمتلفة.
وتفسري كيفية تضمني القيم ووجهات النظر يف فهم  -

 الرسائل اإلعالمية, وتأثريها على املعتقدات والسلوكيات.
تطبيق الفهم اجلوهري للقضايا األخالقية القانونية املرتبطة  -

 بالوصول للرسائل اإلعالمية واستخدامها.
ليد األكثر فهم واستخدام األدوات واخلصائص والتقا -

 المي.مة لإلنتاج اإلعءمال
مة يف ءالتعبريات والتفسريات األكثر مالفهم واستخدام  -

 بيئات متنوعة ومتعددة الثقافات.
 ن تقنيات إافة تقنيات املعلومات واالتصال: مهارات ثق

هي األدوات اجلوهرية ملتطلبات  ICTاملعلومات واالتصال 
تسعى العديد من املؤسسات  إذالقرن احلادي والعشرين, 

واملنظمات إىل توفري إرشاد وتوجيه إلغالق فجوات التعلم يف 
العامل الرقمي, ومن ذلك تطوير معايري لالستخدام الرتبوي 
للتقنية للطالب واملعلمني من قبل: اجلمعية الدولية للتقنية يف 

, وغريها, ومن هذه املهارات ما , واليونسكوISTEالتعليم 
 :أيتي
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 للبحث والتنظيم والتقومي. أداةً ية تخدام التقناس -
استخدام التقنيات الرقمية )احلاسب اآليل, واملساعدات  -

... إخل( وأدوات االتصال  GPSالرقمية, واجلي يب أس 
واإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي بشكل مالئم 
للوصول للمعلومات وإداراهتا ودجمها وتقوميها وإنتاجها, 

 هبدف العمل واملشاركة يف اقتصاد املعرفة.
تطبيق الفهم اجلوهري للقضايا األخالقية القانونية املرتبطة  -

ا. )ترلينج وفادل, بالوصول لتقنيات املعلومات واستخدامه
 ,Suto) (,63-62 :2015)شواهني, (,61-72 :2013

l,2013,pp4-7) ,(Trilling, B,pp1-8). 
 وتشمل اآليت:مهارات الحياة والمهنة:  -3
 ن سرعة التغريات والتطورات إ :مهارات املرونة والتكيف

التقنية وغريها يف بداية القرن احلادي والعشرين تتطلب قدراً 
مهارات التكيف واملرونة بسرعة هذه التغريات كبريًا من 

ملواجهة املتطلبات اجلديدة لالتصال والتعلم والعمل واحلياة, 
وميكن تنمية هذه املهارات بالعمل على مشاريع تزداد تعقيداً 
بالتدريج, مع حتدي فرق العمل لتغيري الطريقة عندما تظهر 

عضاء املعوقات, والتكيف مع التطورات اجلديدة, ودمج أ
احلالية واجلديدة, ومن ذلك ما  جدد يف الفريق يف املشاريع

 :أيتي
مع أدوار ومسؤوليات وجداول وسياسات  التكيف -

 متنوعة.
 العمل بفاعلية يف جو من الغموض وتغيري األولويات. -
 استثمار التغذية الراجعة بفاعلية. -
 التعامل بإجيابية مع الثناء واملعوقات والنقد. -
واالعتقادات املختلفة, والتفاوض  فهم وجهات النظر -

بشأهنا, وتقييمها للوصول إىل حلول عملية مقنعة يف بيئات 
 متعددة الثقافات.

  مهارات املبادرة والتوجيه الذايت: يف ظل سرعة وحمدودية
الوقت يف القرن احلادي والعشرين, جيب أن يصل املتعلم 

ذا يريد, للحافز الذايت للتعلم الذي جيعله يعرف ما يريد وملا

وميكن تنمية ذلك من خالل توفري أنشطة تتضح فيها احلرية 
من خالل املسرح  ولعب األدوار و التمهني )التدريب على 

ع خدمة اجملتمع, مهنة معينة( وممارسة العمل امليداين, ومشاري
 :أيتما يفيويتضح هذا 

 مبعايري ملموسة وغري ملموسة. ان أهدافً و يضع املتعلم -
ن التوازن بني األهداف قصرية املدى و حيقق املتعلم -

 واألهداف طويلة املدى.
 استخدام الوقت وإدارة عبء العمل بفاعلية. -
جنازها دون إهام, وحتديد ووضع األولويات مع مراقبة امل -

 إشراف مباشر.
 ممارسة التوجيه الذايت قدر اإلمكان. -
جماوزة إتقان املهارات األساسية أو متطلبات املنهج إىل  -

وتوسيع التعلم الشخصي, واستغالل الفرص  استكشاف
 الكتساب اخلربة.

 االلتزام بالتعلم كعملية مستمرة مدى احلياة. -
التأمل بطريقة ناقدة للخربات املاضية, لالستفادة منها يف  -

 التوجيه للمستقبل.
 تماعي والتفاعل متعدد الثقافات: مهارات التفاعل االج
خاصة العاطفي –املتعددة  ن البحث حول أمهية الذكاءاتإ

أدى إىل ظهور برامج ومواد تعلم متنوعة  –واالجتماعي
وواسعة تدعم املهارات االجتماعية واملسؤولية االجتماعية, 
مثل مواد التعلم اهلادفة اليت تصمم بيئات تعلم مرتابطة 

ميكن تنمية العديد  إذوحمرتمة, كفرق العمل على اإلنرتنت, 
 من املهارات, مثل :

 صغاء.عرفة الوقت املالئم للتحدث أو اإلم -
 خرين بأسلوب مهين وحمرتم .مواجهة سلوك اآل -
خرين من آاحرتام الثقافات املختلفة والعمل بفاعلية مع  -

 خلفيات اجتماعية وثقافية واسعة.
 االستجابة بعقلية متفتحة ألفكار وقيم خمتلفة . -
 ارتفعيل االختالفات االجتماعية والثقافية البتكار أفك -

 .جديدة , ولزيادة اإلبداع والعمل
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 اإلنتاجية واملساءلة: مع اتساع نطاق العمل  مهارات
ن  إ إذات الالزمة لتعزيز اإلنتاجية, املعريف, زادت أمهية األدو 

كفاءة وفاعلية التعلم أخذت يف االزدياد, ولكن يف وجود 
التقنية اليت تعمل على تيسري عبء املساءلة املتعلقة مبتابعة 

وس املستفادة,  وميكن حتديد ذلك التعلم واملشاركة فيه والدر 
 اآليت:يف 
يصنع املتعلمون األهداف, وحيققوهنا يف حالة العقبات  -

 والضغوط.
حتديد أولويات العمل والتعلم وختطيطه وإدارته لتحقيق  -

 النتائج املرجوة.
 العمل بإجيابية وأخالق. -
 إدارة الوقت واملشاريع بفاعلية. -
 هام املتعددة.تنفيذ امل -
 املشاركة بنشاط ودقة وثقة يف التعلم. -
 املشاركة والتعاون بفاعلية مع أعضاء الفريق. -
 احرتام وتقدير تنوع الفريق. -
 حتمل مسؤولية النتائج. -

  مهارات القيادة واملسؤولية: هي مهارات مهمة لكل فرد
يف اجملتمع, ليكون مسؤواًل عن اجلزء الذي ينبغي عليه إجنازه, 

تتكامل هذه املهارات مع مهارات التعاون واالتصاالت  إذ
 اآليت:يف برازها إوفهم الثقافات املتعددة, وميكن 

استخدام مهارات االتصال الشخصية وحل املشكالت  -
 للتأثري بالغري وتوجيههم للهدف.

 خرين لتحقيق أهداف مشرتكة.استثمار نقاط القوة يف اآل -
خالقي يف استخدام قوة الربهنة على السلوك املستقيم واأل -

 التأثري .
التصرف مبسؤولية حنو اهتمامات اجملتمع األكرب  -

 (,87-73 :2013ومصاحله. )ترلينج وفادل,
, (Suto, l,2013,pp4-7),(65-63 :2015)شواهني,

(Trilling, B,pp1-8). 
 معادلة شراكة القرن الحادي والعشرين للتعلم الناجح :

دي والعشرين كما يوردها خلصت شراكة ملهارات القرن احلا
إىل اختصار املهارات  (177-175 :2013)فادل ترلينج و 

ة تبدأ كل منها السابقة يف سبع مهارات رئيس ةاإلحدى عشر 
 .1لتكون سهلة للتذكر, انظر اجلدول "C"حبرف 

 1جدول
 شراكة القرن الحادي والعشرين والمهارات السبع

 المهارات السبع  مهارات شراكة القرن الحادي والعشرين
 مهارات التعلم واإلبداع:

 .التفكري الناقد وحل املشكالت 
 .االتصاالت والتعاون 
 .االبتكار واإلبداع 

 التفكري الناقد وحل املشكالت. .1
 ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم. .2
 التعاون والعمل يف فريق والقيادة. .3
 واإلبداع.االبتكار  .4

 مهارات الثقافة الرقمية:

 .الثقافة املعلوماتية 
 .الثقافة اإلعالمية 
 .ثقافة تقنية املعلومات واالتصال 

 )متضمنة يف ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم.(
 )متضمنة يف ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم.(

 ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال. .5
 الحياة والمهنة:مهارات 

 .املرونة والتكيف 
 .املبادرة والتوجيه الذايت 
 .التفاعل االجتماعي والتفاعل عرب الثقافات 

 املهنة والتعلم املعتمد على الذات. .6
 )متضمنة يف املهنة والتعلم املعتمد على الذات.(

 فهم الثقافات املتعددة. .7
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 المهارات السبع  مهارات شراكة القرن الحادي والعشرين
 .اإلنتاجية واملساءلة 
 .القيادة واملسؤولية 

 املهنة والتعلم املعتمد على الذات.()متضمنة يف 
 )متضمنة يف التعاون والعمل يف فريق والقيادة.(

أعاله سبع مهارات أساسية  1يظهر من اجلدول
, وبأخذها مع املهارات األساسية السابقة 21للتعلم يف القرن

القرن العشرين )القراءة والكتابة والرياضيات(, الثالث من 
 ميكن متثيلهاو , 21حنصل على معادلة للتعلم الناجح يف القرن

 (3Rs X 7Cs) اآليت :يف 

املهارات السبع = التعلم × املهارات األساسية الثالث 
 .الناجح يف القرن احلادي والعشرين

العربية  بعض الدراسات اجتهت اإلطار, هذا ويف
البحث يف مهارات القرن احلادي والعشرين  واألجنبية إىل

 الالزمة لنجاح الفرد يف خمتلف مناحي احلياة.
حتديد  م(2000دراسة غنيم )حاولت  فقد

متطلبات الرتبية العلمية يف علم األحياء للقرن احلادي 
والعشرين الالزمة لطالبات املرحلة الثانوية, ومعرفة مدى ما 
حتققه أهداف منهج األحياء هلذه املتطلبات, ومعرفة مدى 
تضمني احملتوى العلمي ملنهج األحياء هلذه املتطلبات, 

املنهج ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة 
مت استخدام أكثر من أداة متثلت يف ثالث  إذالوصفي, 

استبانات طبق من خالهلا أسلوب دلفاي يف ثالث دورات 
 افردً  250على عينة من خمتلف فئات اجملتمع تكونت من 

لتقومي األهداف احلالية  ضافة الستطالعني للرأي, ومعيارإ
 أن سة إىلللمنهج, وأداة لتحليل احملتوى, وتوصلت الدرا

قاصرًا عن حتقيق متطلبات الرتبية  دُّ منهج علم األحياء يع
العلمية يف جمال علم األحياء للقرن احلادي والعشرين, ألن 
القضايا واملوضوعات البسيطة اليت حققها لتلك املتطلبات  

ضافة إىل  إ% من حجم املقرر فقط, 25.87كانت بنسبة 
لوظيفة املنهج  كوهنا معلومات بعيدة عن اجملاالت التطبيقية

 املطلوبة.

 التعرف م(2005حاولت دراسة جراح ) يف حني
يف  الثانوية املرحلة يف الرياضيات كتب تناول مدى على

 بإعداد الباحثة وقامت العوملة, مواكبة متطلبات لبعض األردن
 الطالب يتعلمها أن اليت ينبغي املفاهيم بعض تناولت استبانة

 مدى وملعرفة العوملة, قضايا بعض مواجهة يف لتساعده
 قامت العوملة, مواجهة يف تعلمها وأمهية هذه املعايري مناسبة
 يف الدراسات العليا طلبة من عينة على االستبانة بعرض

 الرياضيات ومعلمي موجهي من وجمموعة األردنية اجلامعات
 والرتبية, الرياضيات جمال يف من اخلرباء جمموعة إىل باإلضافة

طلبة  على املقررة الرياضيات كتب حمتوى بتحليل قامت مث
 وأشارت العلمي, للقسم والثاين األول بصفيها الثانوية املرحلة
 عن الكتب حمتوى إىل قصور احملتوى بتحليل اخلاصة النتائج

أو  العوملة قضايا ببعض املتعلمني توعية يف الرياضيات توظيف
 اليت املتعلمني مشكالت حل يف وكذلك مواجهتها متطلبات
 وأوصت أو فكرية, حياتية مشكالت كانت سواء تواجههم
 ضوء يف املناهج لتطوير جلان تشكيل بضرورة الدراسة
 وسبل اجملتمع أو الفرد اليت تواجه والتحديات املخاطر

 .واحليايت الرياضي اجلانب يف مواجهتها
إىل م( 2009حدان ) أيبهدفت دراسة  يف حني

 هلا املدارس تطبيق ومدى اجلديدة املدرسية الكتب تقومي
 من املعرفة اقتصاد حنو باألردن التعليم تطوير ضمن مشروع

 الرياضيات ملبحث اجلديدة الكتب من تكونت عينة خالل
 عددهم بلغ ملعلمنيمن ا عينة ومن واملباحث األخرى,

 أداة وتكونت اجلديدة, الكتب درسوا ومعلمة معلًما (287)
 حتليل ومنوذج املدرسي, الكتاب حتليلمنوذج  من الدراسة

 وصحيفة االلكرتوين, احملتوى حتليل ومنوذج املعلم, دليل
 اجلديدة, الكتب يف الطالب رأي الصفية, واستبانة املالحظة
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 بتحليل املتعلقة النتائج بينت وقد الطالب, مقابلة وصحيفة
 أكثر املهاري اجلانب على كان الرتكيز الرياضيات بأن كتب

 تام شبه إغفال مع ملموس وبشكل املعريف اجلانب من
 بينت احملتوى عرض ألسلوب االجتاهات, وبالنسبة جلانب
 أو كالسرد متنوعة كانت املستخدمة األساليب نأ النتائج

 لكرتونية,إ مواقع إىل شارةاإل أو خربات سابقة استدعاء
 أو كاالختبارات أساليبه بتعدد النتائج أشارت التقييم وحول
 أدوات معظم أن تبني كما األنشطة, أو هناية الوحدة أسئلة

 املهارات على حساب املفاهيمي اجلانب على ركزت التقييم
 فقد واإلبداعي الناقد التفكري مهاريت أما خبصوص العملية,

 .قليل بشكل عليها الرتكيز كان
  (.,Soh, T, et al)ن يوآخر  سوهدراسة  هدفتكما 

بني مهارات القرن احلادي  حتديد العالقة م(2010)
والعشرين واجتاهات وتصورات الطالب جتاه مادة الفيزياء, 

من طالب املرحلة  اطالبً  760وتكونت عينة الدراسة من 
, كما مت تكييف أدوات Selangorالثانوية يف والية سيالجنور 

الدراسة املستخدمة من مهارات القرن احلادي والعشرين 
فها من قبل شراكة مهارات القرن واليت مت حتديدها وتعري

ظهرت أ, و  en Gauge 21st  Century skillsاحلادي والعشرين 
حنو الفيزياء كانت على مستوى ن اجتاهات الطالب أالنتائج 

, ولكن تصورات الطالب عن تعليم وتعلم الفيزياء كانت عال  
 أظهر حتليل معامل ارتباط بريسون إذعلى مستوى حمدود, 

بني مهارات القرن احلادي  ة إجيابية كبرية وقويةهناك عالق أن
 والعشرين واجتاهات الطالب حنو الفيزياء. 

( (,.Sukor , N, et al نيسوكر وآخر  هدفت دراسةو 

قياس مهارات القرن احلادي والعشرين يف ب م(2010)
الكيمياء ومقارنة مستوى الطالب وفقًا للحالة االقتصادية 

مهارات القرن احلادي والعشرين يف واالجتماعية, واختبار 
جماالت هي: حمو األمية  ةالكيمياء مباليزيا يتضمن مخس

اإلنتاجية  –االتصال الفعال –التفكري االبتكاري -الرقمية
القيم الروحية, ومت التأكد من ثبات األداة باستخدام   –العالية

كيودر رتشاردسون, وأظهرت النتائج أن الطالب من احلالة 
ية واالجتماعية العالية حققوا مستوى أعلى مقارنة االقتصاد

االقتصادي واالجتماعي املنخفض,  ىبزمالئهم من املستو 
ويف النهاية تقدم الدراسة بعض املقرتحات العلمية لتحسني 
مهارات القرن احلادي والعشرين للطالب ال سيما يف سياق 

 تعلم وتعليم الكيمياء. 
إىل حتديد  م(2013دراسة الكلثم )كما هدفت 

قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين الواجب مراعاهتا يف 
( املقرر على طالب التعليم الثانوي, 1حمتوى كتاب الفقه)

( يف ضوء هذه املهارات, 1) مث حتليل حمتوى كتاب الفقه
واستخدم الباحث املنهج الوصفي متمثاًل يف حتليل احملتوى 

ية: التفكري تاآلل بطاقة حتليل ضمت املهارات من خال
وحل املشكالت, االتصال,  ,االبتكاري, التفكري الناقد

التعاونية, الثقافة املعلوماتية, الثقافة اإلعالمية, الثقافة 
التكنولوجية, املرونة والتكيف, املبادرة والتوجيه الذايت, 

ولية, وأشارت النتائج إىل ؤ تاجية واملساءلة, والقيادة واملساإلن
( 1تقارب وضعف معاجلة عناصر حمتوى كتاب الفقه)

لغت نسبة معاجلة ب إذملهارات القرن احلادي والعشرين, 
% 13.87والعشرين  القرن احلادي األنشطة ملهارات

% وأخريًا األهداف 3.23% والتقومي 6.77واحملتوى 
 فقهن مستوى معاجلة عناصر حمتوى كتاب الإ%, أي 0.69

% 20 رن احلادي والعشرين ضعيف مل يتعدم ( ملهارات الق1)
, وأوصت الدراسة بتطوير منهج الرتبية اإلسالمية يف ضوء 

 مهارات القرن احلادي والعشرين.
إىل معرفة درجة  م(2014دراسة العنزي )هدفت و 

توافر مهارات االقتصاد املعريف يف كتب رياضيات الصف 
الثالث املتوسط باململكة العربية السعودية, ولتحقيق أهداف 

متمثاًل  التحليلي الوصفي املنهج الدراسة استخدمت الباحثة
 للصف الرياضيات اكتاب وهي ة,الدراس حمتوى عينة بتحليل
وكذلك  الدراسيني بفصليه والتمارين الطالب متوسط الثالث

 مهارات بتصنيف احملتوى حتليل أداة , من خاللماملعل دليل
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 سبعة على مهارة 56 بلغ عددها واليت املعريف االقتصاد
 النمو االتصال, التكنولوجيا, املعريف, هي: ةرئيس جماالت

,  التقومي واحمللي, العاملي االقتصاد العقلي, االجتماعي,
 تغطية يف وتدن   قصور وجود عن الدراسة نتائج وأظهرت

 واالقتصاد التكنولوجية, واالجتماعية, جوانب اجملاالت
 مرتفعة جماالت بنسب ةأربع جاءت حني واحمللي, يف العاملي

االتصال مث  جمالعلى هذا النحو:  تنازلياً  ما وترتبت نوعاً 
 التحليل نتائج اتسقت كماالتقومي مث املعريف مث العقلي,  

 حيث من املعلم ودليل الطالب كتاب بني عامة بصورة
 يف املعريف, االقتصاد مهارات توافر متوسطات تقدير تقارب

 تلك توافر يف واضح لتناقص النتائج معظم أشارت حني
 ودليل الطالب بكتاب مقارنة التمارين كتاب املهارات يف

 احللقة هو كان التمارين كتاب أن يعكس مما املعلم,
 مهارات على احتوائه حيث من ةالثالث الكتب بني األضعف
  .تلك املهارات ضوء يف للتطوير وحاجته املعريف االقتصاد

ونالحظ من أهداف الدراسات األجنبية والعربية 
, وحماوالت جادة لدراسة مالحمها 21اهتمامًا مبهارات القرن

ار ومتطلباهتا, ومدى تضمينها يف املناهج التعليمية, وابتك
, 21أدوات لقياسها مبا يناسب إطار التعلم والتعليم يف القرن

أمام  مفتوحا زال ما الطريق فإن اجلهود, هذه أمهية ورغم
 الطرق وابتكار والتحليل البحث الباحثني واملهتمني مبزيد من

يف املناهج  21املناسبة لقياس مهارات القرن واألدوات
اجملتمع املسلم  التعليمية, ووضع أطر تتفق مع خصائص

 .احمليطة وطبيعة الظروف العريب,

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 أواًل: منهج الدراسة:
متمثاًل ذلك  الوصفي التحليلي, املنهج مامت استخد

 العلمي البحث أساليب من وهو احملتوى, حتليل بأسلوب
الرصد الوصفي, الذي يَتبع  البحث منهج املندرجة حتت

كانت  كلمةً أ  تحليل املختارة سواء لوحدة الالتكراري املنظم 

, ازمنً  موحدة قياس أ مية أشخص مأمفردة  مأ اموضوعً  مأ
 حتليل بأسلوب الوصفي التحليلي املنهج يتضح مناسبة وهبذا

 .وأهدافها الدراسة ألسئلة احملتوى
  ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة:

ثل جمتمع الد  الرياضيات كتبسة احلالية مجيع  ار ميم
الرابع, " املقررة على طالب املرحلة االبتدائية للصفوف العليا

" جبزأيها الفصل الدراسي األول والثاين واخلامس, والسادس
)الطالب والتمارين( يف اململكة العربية السعودية للعام لكتايب 

  12م(, والبالغ عددها 2014)هـ 1435/1436الدراسي 
 جمتمعها. كتاباً, وقد تكونت عينة الدراسة بكامل

 ثالثاً: أداة الدراسة:
 أداة الباحث أهداف الدراسة استخدم لتحقيق

ها يف ضوء مهارات مؤسسة بناؤ  مت احملتوى, واليت حتليل
 Partnership forالشراكة للقرن احلادي والعشرين ومؤشراهتا 

21st Century Skills وقد تبىن بالواليات املتحدة األمريكية ,
شراكة واسعة وكبرية الباحث مهارات هذه املؤسسة كوهنا 

تضم ما يقارب األربعني منظمة, وعدد من وزارات الرتبية 
والتعليم, ومئات األعضاء من منظمات التطوير املهين 

, وقابلية التطبيق , وتتميز بالشمول واحلداثة والوضوحوالبحث
القرن احلادي  للتعلم يناسب متطلبات اإطارً وضعت  وقد

 ,والعشرين, أطلق عليه "إطار التعلم للقرن احلادي والعشرين"
وميثل دلياًل حلركة مهارات القرن احلادي والعشرين, وخارطة 
لطريق التعلم, مما جيعل املخرجات املتوقعة من تطبيق هذا 
اإلطار أكثر دقة وفاعلية, وأكثر عالقة بالواقع من خمرجات 

 .املاضي
قام الباحث بتحويل مهارات القرن ويف ضوء ذلك 

احلادي والعشرين كما طرحتها املؤسسة إىل أداة حتليل 
ة ملهارات القرن ى, وذلك بتحديد سبعة جماالت رئيسحمتو 

احلادي والعشرين, يندرج حتت كل جمال ما حيتويه من 
تضمنت  إذاملؤشرات الفرعية اليت سيتم التحليل يف ضوئها, 
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, توزعت على سبعة ( مؤشراً 82األولية )األداة يف صورهتا 
 ة.جماالت رئيس

 ومت التحقق من األداة وفق اآليت:
 أساليب تقدير طرق تعتمد معظم صدق أداة الدراسة: -1

 الدراسية املواد خلرباء التقييمية األحكام على حساب الصدق
 هذا والكفايات التعليمية, وعلى املهارات بتنمية املهتمني أو

الباحث بعرض أداة حتليل احملتوى يف صورهتا قام  األساس
 وطرق مناهج يف املختصني من احملكمني عدد األولية على

 معرفة بغرض وذلك الرياضيات وعلم النفس والرتبية , تدريس
ومدى  الفقرات, أمهية حيث من واقرتاحاهتم مالحظاهتم

 .ودقتها اللغوية صياغتها وسالمة مناسبتها للمرحلة
بإجراء التعديالت الالزمة من  الباحث قام ذلك ضوء ويف   

حذف لبعض الفقرات, إما لعدم مناسبتها للمرحلة أو 
الرتباطها بالتدريس أكثر من احملتوى, كما مت تعديل الصياغة 
اللغوية ملعظم الفقرات, وبذلك تكون األداة قد أخذت 

جماالت  على سبعة ( مؤشراً, توزعت53صورهتا النهائية بـ )
 ة.رئيس

اتبعت الدراسة طريقة ثبات حتليل  ثبات أداة الدراسة:  -2
التحليل  بداية يف باحثان يلتقي إذاألفراد لقياس ثبات األداة, 

 للقيام منهما كل ينفرد مث وإجراءاته, أسسه على لالتفاق
 التحليل هناية مث يلتقيان يف الدراسة موضوع املادة بتحليل

 وتمطبق إليها, منهما كل توصل اليت النتائج بني العالقة لبيان
 البدء قبل الدراسة موضوع املادة من على عينة الطريقة هذه

 هذا وعلى اليت يدرسها الباحث, للعينة املوسع التحليل يف
 ثالثة من حمتوى حتليل على آخر حملل مع الباحث اتفق

 قبل -مت اختيار أكثر من كتاب لتعميق الثبات -الكتب
موسع, مت اختيارها بطريقة  بشكل التحليلعملية  يف الشروع

 عشوائية.
وبعد تطبيق معادلة هولسيت بلغت قيمة معامل 

يطمئن الباحث به  (, وهو معامل ثبات عال  0.89الثبات )

الستخدام أداة حتليل احملتوى, مما جيعلها على درجة من الثقة 
 لتحقيق أهداف الدراسة.

 ضوابط التحليل:رابعاً: 
الباحث من صدق وثبات أداة حتليل بعد حتقق 

 احملتوى كما ذمكر سابقاً, مت استخدام األداة وفق اآليت:
  مدى هدف التحليل: هتدف عملية التحليل إىل حتديد

توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب 
الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية يف اململكة 

 ة.العربية السعودي
  عينة التحليل: متثلت عينة التحليل جبميع املوضوعات

الرياضيات املقررة على طالب  مناهج كتبالواردة يف مجيع  
الرابع, واخلامس, " املرحلة االبتدائية للصفوف العليا

" جبزأيها الفصل الدراسي األول والثاين لكتايب والسادس
 مع مراعاة اآليت:)الطالب والتمارين( 

 إطار احملتوى العلمي للكتب, مع استبعاد مت التحليل يف -
 الغالف ومقدمة الكتاب والفهارس.

مت التحليل يف ضوء قائمة مهارات القرن احلادي  -
 والعشرين ومؤشراهتا احملكمة.

أسئلة اختبار الفصل الواردة يف على اشتمل التحليل  -
 ول الكتاب واالختبارات الرتاكمية ومجيعمنتصف وهناية فص

 الرسومات واألشكال والصور واألنشطة الواردة يف احملتوى.
وما حيتويه  ؤال أو التمرين أو النشاط الرئيسمت اعتبار الس -

توي فكرة يف الغالب حي إذ إنهمن بنود فرعية تكرارًا واحداً, 
 واحدة.

 فئات التحليل, ومت حتديدها كما يأيت : 
املهارات السبع ت مبجاالت ة: متثلفئات التحليل الرئيس

 .إطار التعلم للقرن احلادي والعشرينة اخلاصة بالرئيس
فئات التحليل اجلزئية: متثلت باملؤشرات اخلاصة الواردة 

إطار التعلم للقرن احلادي مبجاالت املهارات السبع اخلاصة ب
 .والعشرين
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  للتحليل,  وحدةً التحليل: مت اختيار وحدة الفكرة وحدة
 وأهدافها. احلالية الدراسة طبيعة ملالءمتها

  تسجيل. وحدةَ حدة التسجيل: مت اعتماد الشواهد و 

  : المعالجة اإلحصائية:خامساً 

من األساليب اإلحصائية ملعاجلة  ااستخدم الباحث عددً 
اسة, وذلك وحتليل البيانات هبدف اإلجابة عن أسئلة الدر 

 ية:بالطرق اإلحصائية اآلت
 التكرارات والنسب املئوية. -
معادلة هولسيت حلساب ثبات أداة الدراسة من خالل  -

 معامل االتفاق بني احملللني.
معيار احلكم على درجة توافر مهارات القرن احلادي  -

ه يف ضوء أدبيات , والذي مت بناؤ والعشرين يف عينة الدراسة
 وفق اآليت:ظهر  حتليل احملتوى مث حتكيمه,

 درجة التوافر النسبة املئوية
  إلى من

 متوفر بدرجة منخفضة جداً  20% 0%
 متوفر بدرجة منخفضة %40 %20أكرب من 

 درجة التوافر النسبة املئوية
  إلى من
 متوفر بدرجة متوسطة %60 %40أكرب من 
 متوفر بدرجة عالية %80 %60أكرب من 
 متوفر بدرجة عالية جداً  %100 %80أكرب من 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ما مدى توافر "لسؤال األول: اإلجابة عن ا
مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب 

يف اململكة العربية  للصف الرابع االبتدائيالرياضيات 
 ؟"السعودية

هذا السؤال مت استخدام التكرارات  لإلجابة عن
والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل 

, وميكن عرض نتائج كتب الصف الرابع االبتدائي  حمتوى
يف  للصف الرابع االبتدائيحتليل حمتوى كتب الرياضيات 

 على النحو اآليت: ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين
للصف تحليل محتوى كتب الرياضيات نتائج ومناقشة عرض  -

 ين:والعشر  في ضوء مهارات القرن الحادي الرابع االبتدائي
 2جدول
 .في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين للصف الرابع االبتدائيتحليل محتوى كتب الرياضيات نتائج 

 درجة التوافر

النسبة 
 املئوية

لتوافر  
مهارات  

كل جمال 
يف الكتب 

 معاً 

جمموع 
األفكار يف 
 الكتب معاً 

النسبة 
املئوية لكل 

 كتاب
 على حدة

بشكل عامإمجايل األفكار املتوفرة يف الكتاب   

 م جمال املهارات

جمموع 
األفكار يف  
 كل كتاب

الفصل 
الدراسي 

 الثاين

الفصل 
الدراسي 

 األول
 الكتاب

1908 
 الطالب 761 828 1589
 التمارين 156 163 319

 التكرارات التكرارات

%77.4 متوفر بدرجة عالية  1476 
 وحل الناقد التفكري الطالب 626 669 1295 81.5%

 املشكالت.
1 

 التمارين 86 95 181 56.7%

%53.4 متوفر بدرجة متوسطة  1018 
 الطالب 423 451 874 55.0%

 2 واإلبداع. االبتكار
 التمارين 67 77 144 45.1%

%35.1 متوفر بدرجة منخفضة  669 
 فريق يف والعمل التعاون الطالب 252 318 570 35.9%

 والقيادة.
3 

 التمارين 48 51 99 31.0%
%39.0 متوفر بدرجة منخفضة  4 االتصاالت ثقافة الطالب 314 332 646 40.7% 744 
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 واإلعالم. واملعلومات التمارين 44 54 98 30.7%
متوفر بدرجة منخفضة 

 جداً 
3.2% 61 

 وتقنية احلوسبة ثقافة الطالب 25 30 55 3.5%
 واالتصال. املعلومات

5 
 التمارين 4 2 6 1.9%

%60.1 متوفر بدرجة عالية  1146 
 املعتمد والتعلم املهنة الطالب 455 582 1037 65.3%

 الذات. على
6 

 التمارين 52 57 109 34.2%

%20.5 متوفر بدرجة منخفضة  391 
 الطالب 150 180 330 20.8%

 7 املتعددة. الثقافات فهم
 التمارين 30 31 61 19.1%

%41.2 بدرجة متوسطة متوفر  للصف الرابع االبتدائيكتب الرياضيات متوسط نسبة توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف   

أعاله أن متوسط النسبة  2يتضح من اجلدول
حمتوى كتب املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 

% وتوفر 41.2للصف الرابع االبتدائي بلغ الرياضيات 
بدرجة متوسطة, وأن جماالت املهارات السبع قد تضمنها 

الرابع االبتدائي بنسب  للصفحمتوى كتب الرياضيات 
 متفاوتة.

 مهارات التفكري الناقد جاءت يف املرتبة األوىلف
% وبدرجة توافر عالية, 77.4وحل املشكالت بنسبة بلغت 

 املعلومات وتقنية احلوسبة حلت مهارات ثقافة يف حني
% وبدرجة 3.2 واالتصال يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت

 توافر منخفضة جداً.
حصلت ثالثة جماالت من املهارات على درجة و 

اآليت: متوسطة, وميكن ترتبيها تنازليًا على النحو توافر عالية و 
املشكالت بنسبة بلغت  وحل الناقد مهارات التفكري

الذات بنسبة  على املعتمد والتعلم %, ومهارات املهنة77.4
واإلبداع بنسبة بلغت  %, ومهارات االبتكار60.1بلغت 
53.4.% 

ونالحظ اختالف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
كان مستوى معاجلة عناصر حمتوى    إذم( 2013) الكلثم

( ملهارات القرن احلادي والعشرين بشكل 1) كتاب الفقه
%(, ويعزو الباحث ذلك الختالف 20) اعام ضعيفً 

ت,  حمتوى الرياضيات جمال خصب هلذه املهارا إذ إناحملتوى, 
 فقدم( 2009حدان ) كما اختلفت مع نتائج دراسة أيب

مبهاريت التفكري الناقد واإلبداعي, وجدت ضعف االهتمام 
 لك الختالف جمتمع وعينة الدراسة.ويعزو الباحث ذ

كما حصلت بقية جماالت املهارات على درجة 
على توافر منخفضة ومنخفضة جداً, وميكن ترتيبها تنازليًا 

واإلعالم  واملعلومات االتصاالت : مهارات ثقافةالنحو اآليت
 فريق يف والعمل لتعاون%, ومهارات ا39.0بنسبة بلغت 

 الثقافات %, ومهارات فهم35.1والقيادة بنسبة بلغت 
 احلوسبة %, ومهارات ثقافة20.5املتعددة بنسبة بلغت 

 %.3.2واالتصال بنسبة بلغت  املعلومات وتقنية
 هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل   ونالحظ اتفاق

م( 2013) م( والكلثم2005م( وجراح )2000من: غنيم )
م( على تدين تضمني هذه املهارات يف 2014والعنزي )

 احملتوى.
أعاله أن النسبة املئوية  2كما يتضح من اجلدول

ب تاحمتوى كلتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
لصف الرابع االبتدائي تراوحت بني ا لطالب الرياضيات

 %3.5% ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت, و81.5
ن واالتصال, كما إ املعلومات وتقنية احلوسبة ملهارات ثقافة

حمتوى  النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
للتمارين للصف الرابع االبتدائي تراوحت  ب الرياضياتتاك

% ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت, 56.7بني 
 واالتصال. املعلومات وتقنية احلوسبة % ملهارات ثقافة1.9و
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كما يظهر اتساق نتائج التحليل بصورة عامة بني  
كتايب الطالب والتمارين من حيث تقارب النسب املئوية 

حمتوى كتب لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
للصف الرابع االبتدائي, وهذا خيتلف مع دراسة الرياضيات 

املرحلة م( ويعزو الباحث ذلك الختالف 2014العنزي )
الدراسية, واالختالف يف بعض جماالت املهارات اليت كانت 

 موضع الدراسة.
ويعزو الباحث ارتفاع توافر مهارات التفكري الناقد 
وحل املشكالت, ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على 

حمتوى كتب الذات, ومهارات االبتكار واإلبداع يف 
ة السلسلة اجلديدة للصف الرابع االبتدائي, لطبيعالرياضيات 

ملنهج الرياضيات وقدرهتا على تفعيل أكرب قدر ممكن من 
العمليات العقلية واحلواس والتخيل بإثارة املتعلمني 

برزت مهارة حل املسألة يف احملتوى بأشكاهلا  إذوتشويقهم, 
املتنوعة, وتفسري املعلومات والبيانات لدعم التفكري الناقد 

خمتلفة, وأما بالنسبة لتدين توافر والتكيف ألدوار ومسؤوليات 
واإلعالم, ومهارات  واملعلومات االتصاالت مهارات ثقافة

 الثقافات والقيادة, ومهارات فهم فريق يف والعمل التعاون
واالتصال,  املعلومات وتقنية احلوسبة املتعددة, ومهارات ثقافة

فيعود السبب لضعف اهتمام احملتوى بالوسائل اإلعالمية, 
والتقنية وتطبيقاهتا, وعدم إبرازه ألنشطة تشجع على تبادل 

 اخلربات والعمل التعاوين والثقافات املختلفة بصورة واضحة.
ما مدى توافر مهارات القرن "لسؤال الثاني: عن ا اإلجابة

للصف احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات 
 ؟"وديةيف اململكة العربية السع اخلامس االبتدائي

هذا السؤال مت استخدام التكرارات  لإلجابة عن
والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل 
حمتوى كتب الصف اخلامس االبتدائي, وميكن عرض نتائج 

يف  للصف اخلامس االبتدائيحتليل حمتوى كتب الرياضيات 
 على النحو اآليت: ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين

للصف تحليل محتوى كتب الرياضيات نتائج ومناقشة عرض  -
في ضوء مهارات القرن الحادي  الخامس االبتدائي

 :والعشرين

 3جدول 
 .في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين للصف الخامس االبتدائيتحليل محتوى كتب الرياضيات نتائج 

 درجة التوافر

النسبة 
 املئوية

لتوافر  
مهارات  

كل جمال 
يف الكتب 

 معاً 

جمموع 
األفكار يف 
 الكتب معاً 

النسبة 
املئوية لكل 

 كتاب
 على حدة

 إمجايل األفكار املتوفرة يف الكتاب بشكل عام

 م جمال املهارات

جمموع 
األفكار يف  
 كل كتاب

الفصل 
الدراسي 

 الثاين

الفصل 
الدراسي 

 األول
 الكتاب

2153 
 الطالب 951 889 1840
 التمارين 154 159 313

 التكرارات التكرارات

%83.3 متوفر بدرجة عالية جداً   1794 
88.5%  وحل الناقد التفكري الطالب 844 784 1628 

 املشكالت.
1 

 التمارين 80 86 166 53.0%

%56.8 متوفر بدرجة متوسطة  1223 
59.0%  الطالب 571 515 1086 

واإلبداع. االبتكار  2 
 التمارين 65 72 137 43.8%

%34.6 متوفر بدرجة منخفضة  745 
35.6%  فريق يف والعمل التعاون الطالب 360 295 655 

 والقيادة.
3 

 التمارين 43 47 90 28.8%

%37.3 متوفر بدرجة منخفضة  802 
38.5%  االتصاالت ثقافة الطالب 380 328 708 

واإلعالم. واملعلومات  
4 

 التمارين 44 50 94 30.0%
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متوفر بدرجة منخفضة 
 جداً 

3.5%  76 
3.7%  وتقنية احلوسبة ثقافة الطالب 35 33 68 

واالتصال. املعلومات  
5 

 التمارين 3 5 8 2.6%

%61.4 متوفر بدرجة عالية  1322 
65.9%  املعتمد والتعلم املهنة الطالب 657 556 1213 

الذات. على  
6 

 التمارين 49 60 109 34.8%
متوفر بدرجة منخفضة 

 جداً 
18.2%  391 

17.4%  الطالب 165 156 321 
املتعددة. الثقافات فهم  7 

 التمارين 34 36 70 22.4%
%42.2 متوفر بدرجة متوسطة االبتدائيللصف اخلامس كتب الرياضيات متوسط نسبة توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف     

أعاله أن متوسط النسبة  3يتضح من اجلدول
حمتوى كتب املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 

% وتوفر 42.2للصف اخلامس االبتدائي بلغ الرياضيات 
بدرجة متوسطة, وأن جماالت املهارات السبع قد تضمنها 

اخلامس االبتدائي بنسب  للصفحمتوى كتب الرياضيات 
 متفاوتة.

جاءت يف املرتبة األوىل مهارات التفكري الناقد ف
% وبدرجة توافر عالية 83.3وحل املشكالت بنسبة بلغت 

 املعلومات وتقنية احلوسبة حلت مهارات ثقافة يف حنيجداً, 
% وبدرجة 3.5واالتصال يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت 

 توافر منخفضة جداً.
حصلت ثالثة جماالت من املهارات على درجة و 

على توافر عالية جدًا وعالية ومتوسطة, وميكن ترتبيها تنازليًا 
املشكالت بنسبة  وحل الناقد آليت: مهارات التفكريالنحو ا
الذات  على املعتمد والتعلم %, ومهارات املهنة83.3بلغت 

 واإلبداع بنسبة %, ومهارات االبتكار61.4بنسبة بلغت 
 %.56.8بلغت 

ونالحظ اختالف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
كان مستوى معاجلة عناصر حمتوى    إذم( 2013الكلثم )

( ملهارات القرن احلادي والعشرين بشكل عام 1كتاب الفقه)
إذ %(, ويعزو الباحث ذلك الختالف احملتوى, 20) اضعيفً 

ت, كما حمتوى الرياضيات جمال خصب هلذه املهارا إن
وجدت  فقدم( 2009حدان ) اختلفت مع نتائج دراسة أيب

ضعف االهتمام مبهاريت التفكري الناقد واإلبداعي, ويعزو 
 لك الختالف جمتمع وعينة الدراسة.الباحث ذ

كما حصلت بقية جماالت املهارات على درجة 
ترتيبها تنازليًا على  توافر منخفضة ومنخفضة جداً, وميكن

واإلعالم  واملعلومات االتصاالت قافةاآليت: مهارات ثالنحو 
 فريق يف والعمل %, ومهارات التعاون37.3بنسبة بلغت 

 الثقافات %, ومهارات فهم34.6والقيادة بنسبة بلغت 
 احلوسبة %, ومهارات ثقافة18.2املتعددة بنسبة بلغت 

 %.3.5واالتصال بنسبة بلغت  املعلومات وتقنية
 هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل   ونالحظ اتفاق

م( 2013م( والكلثم )2005م( وجراح )2000من: غنيم )
م( على تدين تضمني هذه املهارات يف 2014والعنزي )

 احملتوى.
أعاله أن النسبة املئوية  3كما يتضح من اجلدول

ب تاحمتوى كلتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
س االبتدائي تراوحت بني لصف اخلاما لطالب الرياضيات

% 3.7% ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت, و88.5
ن واالتصال, كما إ املعلومات وتقنية احلوسبة ملهارات ثقافة

حمتوى  النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
للتمارين للصف اخلامس االبتدائي  ب الرياضياتتاك

ات التفكري الناقد وحل % ملهار 53.0تراوحت بني 
 وتقنية احلوسبة % ملهارات ثقافة2.6املشكالت, و

 واالتصال. املعلومات
كما يظهر اتساق نتائج التحليل بصورة عامة بني    

كتايب الطالب والتمارين من حيث تقارب النسب املئوية 
حمتوى كتب لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 

للصف اخلامس االبتدائي, وهذا خيتلف مع دراسة الرياضيات 
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م( ويعزو الباحث ذلك الختالف املرحلة 2014العنزي )
الدراسية, واالختالف يف بعض جماالت املهارات اليت كانت 

 موضع الدراسة.
ويعزو الباحث ارتفاع توافر مهارات التفكري الناقد 
وحل املشكالت, ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على 

حمتوى كتب لذات, ومهارات االبتكار واإلبداع يف ا
للصف اخلامس االبتدائي, للمحتوى املعريف الرياضيات 

الضخم الذي متيز به, ولطبيعة السلسلة اجلديدة ملنهج 
الرياضيات وقدرهتا على تفعيل أكرب قدر ممكن من العمليات 
العقلية واحلواس والتخيل بإثارة املتعلمني وتشويقهم, من 

مهارات حل املسألة  واألمثلة احلسية واألنشطة  خالل
االستكشافية, وتفسري املعلومات والبيانات وحتليلها لدعم 
التفكري الناقد والتكيف ألدوار ومسؤوليات خمتلفة, وأما 

 واملعلومات االتصاالت بالنسبة لتدين توافر مهارات ثقافة
 والقيادة, فريق يف والعمل واإلعالم, ومهارات التعاون

 احلوسبة املتعددة, ومهارات ثقافة الثقافات ومهارات فهم

واالتصال, فيعود السبب لضعف اهتمام  املعلومات وتقنية
احملتوى بالوسائل اإلعالمية, والتقنية وتطبيقاهتا, وعدم إبرازه 
ألنشطة تشجع على تبادل اخلربات والعمل التعاوين 

 والثقافات املختلفة بصورة واضحة.
ما مدى توافر مهارات القرن "لسؤال الثالث: اإلجابة عن ا

للصف احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات 
 ؟"يف اململكة العربية السعودية السادس االبتدائي

هذا السؤال مت استخدام التكرارات  لإلجابة عن
والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل 

البتدائي, وميكن عرض نتائج حمتوى كتب الصف السادس ا
يف  للصف السادس االبتدائيحتليل حمتوى كتب الرياضيات 

 على النحو اآليت: ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين
للصف تحليل محتوى كتب الرياضيات نتائج  ومناقشة عرض -

في ضوء مهارات القرن الحادي  السادس االبتدائي
 :والعشرين

 4جدول 
 .في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين للصف السادس االبتدائيتحليل محتوى كتب الرياضيات نتائج 

 درجة التوافر

النسبة 
 املئوية

لتوافر  
مهارات  

كل جمال 
يف الكتب 

 معاً 

جمموع 
األفكار يف 
 الكتب معاً 

النسبة 
املئوية لكل 

 كتاب
حدةعلى   

 إمجايل األفكار املتوفرة يف الكتاب بشكل عام

 م جمال املهارات

جمموع 
األفكار يف  
 كل كتاب

الفصل 
الدراسي 

 الثاين

الفصل 
الدراسي 

 األول
 الكتاب

1641 
 الطالب 645 696 1341
 التمارين 153 147 300

 التكرارات التكرارات

%74.2 متوفر بدرجة عالية  1218 
75.5%  وحل الناقد التفكري الطالب 469 544 1013 

 املشكالت.
1 

 التمارين 104 101 205 68.3%

%63.2 متوفر بدرجة عالية  1037 
65.7%  الطالب 414 467 881 

واإلبداع. االبتكار  2 
 التمارين 81 75 156 52.0%

%27.3 متوفر بدرجة منخفضة  448 
27.4%  فريق يف والعمل التعاون الطالب 175 192 367 

 والقيادة.
3 

 التمارين 39 42 81 27.0%

%33.2 متوفر بدرجة منخفضة  544 
34.0%  االتصاالت ثقافة الطالب 220 236 456 

واإلعالم. واملعلومات  
4 

 التمارين 46 42 88 29.3%
متوفر بدرجة منخفضة 

 جداً 
6.2%  101 

6.9%  وتقنية احلوسبة ثقافة الطالب 47 46 93 
واالتصال. املعلومات  

5 
 التمارين 6 2 8 2.7%
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%54.4 متوفر بدرجة متوسطة  892 
57.7%  املعتمد والتعلم املهنة الطالب 375 399 774 

الذات. على  
6 

 التمارين 61 57 118 39.3%
متوفر بدرجة منخفضة 

 جداً 
19.4%  318 

19.4%  الطالب 126 134 260 
املتعددة. الثقافات فهم  7 

 التمارين 29 29 58 19.3%
%39.7 متوفر بدرجة منخفضة للصف السادس االبتدائيكتب الرياضيات متوسط نسبة توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف     

أعاله أن متوسط النسبة  4يتضح من اجلدول
حمتوى كتب املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 

% وتوفر 39.7للصف السادس االبتدائي بلغ الرياضيات 
بدرجة منخفضة, وأن جماالت املهارات السبع قد تضمنها 

السادس االبتدائي بنسب  للصفحمتوى كتب الرياضيات 
 متفاوتة.

جاءت يف املرتبة األوىل مهارات التفكري الناقد ف
% وبدرجة توافر عالية, 74.2وحل املشكالت بنسبة بلغت 

 املعلومات وتقنية احلوسبة حلت مهارات ثقافة يف حني
% وبدرجة 6.2واالتصال يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت 

 افر منخفضة جداً.تو 
حصلت ثالثة جماالت من املهارات على درجة و 

اآليت: متوسطة, وميكن ترتبيها تنازليًا على النحو افر عالية و تو 
املشكالت بنسبة بلغت  وحل الناقد مهارات التفكري

واإلبداع بنسبة بلغت  %, ومهارات االبتكار74.2
الذات بنسبة  على املعتمد والتعلم %, ومهارات املهنة63.2
 %.54.4بلغت 

ونالحظ اختالف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
كان مستوى معاجلة عناصر حمتوى    إذم( 2013الكلثم )

( ملهارات القرن احلادي والعشرين بشكل عام 1كتاب الفقه)
إذ %(, ويعزو الباحث ذلك الختالف احملتوى, 20) اضعيفً 

ت, كما حمتوى الرياضيات جمال خصب هلذه املهارا إن
وجدت  فقدم( 2009حدان ) اختلفت مع نتائج دراسة أيب

ضعف االهتمام مبهاريت التفكري الناقد واإلبداعي, ويعزو 
 لك الختالف جمتمع وعينة الدراسة.الباحث ذ

كما حصلت بقية جماالت املهارات على درجة 
ة جداً, وميكن ترتيبها تنازليًا على توافر منخفضة ومنخفض

واإلعالم  واملعلومات االتصاالت اآليت: مهارات ثقافةالنحو 
 فريق يف والعمل %, ومهارات التعاون33.2غت بنسبة بل

 الثقافات %, ومهارات فهم27.3والقيادة بنسبة بلغت 
 احلوسبة %, ومهارات ثقافة19.4املتعددة بنسبة بلغت 

 %.6.2واالتصال بنسبة بلغت  املعلومات وتقنية
 يجة مع نتائج دراسة كل  ونالحظ اتفاق هذه النت

م( 2013م( والكلثم )2005م( وجراح )2000من: غنيم )
م( على تدين تضمني هذه املهارات يف 2014والعنزي )

 احملتوى.
أعاله أن النسبة املئوية  4كما يتضح من اجلدول

ب تاحمتوى كلتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
لصف السادس االبتدائي تراوحت بني ا لطالب الرياضيات

% 6.9ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت, و% 75.5
ن واالتصال, كما إ املعلومات وتقنية احلوسبة ملهارات ثقافة

حمتوى  النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
للتمارين للصف السادس االبتدائي  ب الرياضياتتاك

% ملهارات التفكري الناقد وحل 68.3تراوحت بني 
 وتقنية احلوسبة % ملهارات ثقافة2.7ت, واملشكال

 واالتصال. املعلومات
كما يظهر اتساق نتائج التحليل بصورة عامة بني  
كتايب الطالب والتمارين من حيث تقارب النسب املئوية 

حمتوى كتب لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
للصف السادس االبتدائي, وهذا خيتلف مع الرياضيات 

م( ويعزو الباحث ذلك الختالف 2014العنزي )دراسة 
املرحلة الدراسية, واالختالف يف بعض جماالت املهارات اليت  

 كانت موضع الدراسة.
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ويعزو الباحث ارتفاع توافر مهارات التفكري الناقد 
وحل املشكالت, ومهارات االبتكار واإلبداع, ومهارات 

ب الرياضيات حمتوى كتاملهنة والتعلم املعتمد على الذات يف 
للصف السادس االبتدائي, لطبيعة السلسلة اجلديدة ملنهج 
الرياضيات وقدرهتا على تفعيل أكرب قدر ممكن من العمليات 
العقلية والتخيل بإثارة املتعلمني وتشويقهم, من خالل 
مهارات حل املسألة  واألنشطة االستكشافية واالهتمام بربط 

سريها وحتليلها لدعم التفكري املعلومات والبيانات باحلياة, وتف
الناقد والتكيف ألدوار ومسؤوليات خمتلفة, وأما بالنسبة لتدين 

واإلعالم,  واملعلومات االتصاالت توافر مهارات ثقافة
 والقيادة, ومهارات فهم فريق يف والعمل ومهارات التعاون

 املعلومات وتقنية احلوسبة املتعددة, ومهارات ثقافة الثقافات
, فيعود السبب لضعف اهتمام احملتوى بالوسائل واالتصال

اإلعالمية, والتقنية وتطبيقاهتا, وعدم إبرازه ألنشطة تشجع 

على تبادل اخلربات والعمل التعاوين ومراعاة مشاعر اآلخرين 
 والثقافات املختلفة بصورة واضحة.

ما مدى توافر مهارات القرن  "لسؤال الرابع: اإلجابة عن ا
احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات 
للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية 

 ؟"السعودية
هذا السؤال مت استخدام التكرارات  لإلجابة عن

والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل 
العليا للمرحلة االبتدائية,  لصفوفالرياضيات ل حمتوى كتب

حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصفوف وميكن عرض نتائج 
العليا للمرحلة االبتدائية يف ضوء مهارات القرن احلادي 

  على النحو اآليت: والعشرين
تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا عرض نتائج  -

 :عشرينللمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي وال
 5جدول
 .تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشريننتائج 

 جمال املهارات م
النسبة املئوية 
لكتب الصف 
 الرابع االبتدائي

النسبة املئوية 
لكتب الصف 
 اخلامس االبتدائي

املئوية النسبة 
لكتب الصف 

 السادس االبتدائي

 متوسط النسبة املئوية 
لصفوف العليا الكتب 

 باالبتدائية
 درجة التوافر

التفكري الناقد وحل  1
 املشكالت.

77.4%  83.3%  74.2%  متوفر بدرجة عالية 78.3% 

%53.4 االبتكار واإلبداع. 2  56.8%  63.2%  متوفر بدرجة متوسطة 57.8% 

والعمل يف فريق التعاون  3
 والقيادة.

35.1%  34.6%  27.3%  متوفر بدرجة منخفضة 32.3% 

ثقافة االتصاالت  4
 واملعلومات واإلعالم.

39.0%  37.3%  33.2%  متوفر بدرجة منخفضة 36.5% 

ثقافة احلوسبة وتقنية  5
 املعلومات واالتصال.

3.2% 3.5%  6.2% متوفر بدرجة منخفضة  4.3% 
 جداً 
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 حتليل نتائج اتساق أعاله 5اجلدول من يتضح
 االبتدائية للمرحلة العليا للصفوف الرياضيات كتب حمتوى
 مهارات لتوافر املئوية النسب تقارب حيث من عامة بصورة
 جماالت من جمال لكل احملتوى يف والعشرين احلادي القرن

 الصفوف من صف كل بني والعشرين احلادي القرن مهارات
 للتنظيم االتساق هذا سبب ويعود, االبتدائية للمرحلة العليا

 يف حني, احلالية الرياضيات سالسل به تتمتع الذي احللزوين
 احلادي القرن مهارات لتوافر املئوية النسبة متوسط بلغ

 العليا للصفوف الرياضيات كتب حمتوى يف والعشرين
 بنسب توزع, متوسطة بدرجة وتوفر% 41 االبتدائية للمرحلة
 وفق تنازلياً  مرتبة جاءت, ةرئيس جماالت سبعة على متفاوتة

 العليا للصفوف الرياضيات كتب حمتوى يف توافرها نسبة
 وحل الناقد التفكري: )على النحو اآليت, االبتدائية للمرحلة

 االبتكار, الذات على املعتمد والتعلم املهنة, املشكالت
 التعاون, واإلعالم واملعلومات االتصاالت ثقافة, واإلبداع
 ثقافة, املتعددة الثقافات فهم, والقيادة فريق يف والعمل
 (.واالتصال املعلومات وتقنية احلوسبة

 :اآليت النحو على النتائج هذه مناقشة وميكن
 املرتبة يف املشكالت وحل الناقد التفكري مهارات جاءت -

, عالية بدرجة وتوفرت% 78.3 بلغت مئوية بنسبة األوىل
 وتعلم تعليم أهداف ألهم حمققة النتيجة هذه جاءت وقد

 واستخدام, املشكالت حل على القدرة بتنمية الرياضيات
 واألنشطة املواقف طرح خالل من, للتفكري سليمة أساليب

 والتحليل واالستقصاء االستنتاج تنمي اليت والتطبيقات
 .القرارات واختاذ والتصنيف والرتتيب واملوازنة

 يف الذات على املعتمد والتعلم املهنة مهارات وجاءت -
 بدرجة وتوفرت% 58.6 بلغت مئوية بنسبة الثانية املرتبة

 تكييف تعزز اليت واألنشطة املواقف تنوعت إذ, متوسطة
 كسابهوإ, اليومية احلياة يف متنوعة ولياتومسؤ  ألدوار املتعلم

 والنظام الدقة مثل والعمل احلياة حنو إجيابية اجتاهات
 .والثقة النفس على واالعتماد

 بنسبة الثالثة املرتبة يف واإلبداع االبتكار مهارات وجاءت -
 جاءت وقد, متوسطة بدرجة وتوفرت% 57.8 بلغت مئوية
 تتنوع إذ اإلبداعية الرياضيات لطبيعة موافقة النتيجة هذه
 وإضافة, وتوسيعها األمناط وبناء, الرياضية املسألة حل طرق

 عادية وغري خمتلفة بطرق متنوعة حلول وإجياد, جديدة أفكار
 .ومميزة

 واإلعالم واملعلومات االتصاالت ثقافة مهارات وجاءت -
 بدرجة وتوفرت% 36.5 بلغت مئوية بنسبة الرابعة املرتبة يف

 واملكتوب الشفهي االتصال مهارات ظهرتو , منخفضة
 وحث(, واكتب, حتدث) فقرات يف خاصة, واضح بشكل
 أغفل يف حني دقيق بشكل املعلومات استخدام على احملتوى

 التواصل ومهارات ووسائلها اإلعالمية بالثقافة االهتمام
 .عام بشكل اآلخرين مع والتفاعل

 املرتبة يف والقيادة فريق يف والعمل التعاون مهارات وجاءت -
 بدرجة وتوفرت% 32.3 بلغت مئوية بنسبة اخلامسة

 مبواقف احملتوى اهتمام لضعف ذلك سبب ويرجع, منخفضة

املعتمد  املهنة والتعلم 6
%60.1 على الذات.  متوفر بدرجة متوسطة 58.6% 54.4% 61.4% 

%20.5 فهم الثقافات املتعددة. 7  18.2%  19.4% متوفر بدرجة منخفضة  19.4% 
 جداً 

متوسط النسبة املئوية 
يف كتب  21ملهارات القرن

 للصفوف العليا باالبتدائية
41.2%  42.2%  39.7%  متوفر بدرجة متوسطة 41.0% 
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 الرياضية كاأللعاب والتعاون القيادة مهارات تدعم أنشطة أو
 .اجلماعية واملشروعات

 السادسة املرتبة يف املتعددة الثقافات فهم مهارات وجاءت -
, جداً  منخفضة بدرجة وتوفرت% 19.4 بلغت مئوية بنسبة
, الرياضيات حمتوى يف لتعزيزها فرصة وجود من الرغم على
 ما أبرزعلى  تشتمل رياضية وأنشطة مواقف تقدمي خالل من
 احمللية االجتماعية والسلوكيات, املختلفة العامل ثقافات مييز

 .هبا املرغوب والعاملية
 املعلومات وتقنية احلوسبة ثقافة مهارات جاءت يف حني -

 بلغت مئوية بنسبة واألخرية السابعة املرتبة يف واالتصال
 أمهية من الرغم على,  جداً  منخفضة بدرجة وتوفرت% 4.3

 األحباث أثبتتها كما التعليم يف ومهاراهتا والتقنية احلوسبة
 وقد, منها الكايف القدر يتضمن مل احملتوى فإنم , والدراسات

 للمتعلم العمرية للمرحلة املناهج مصممي ملراعاة ذلك يعزى
, التعليم يف التقنية بأمهية العام اجملتمع وعي وعدم, وقدراته

 املقررات ضمن يدرج مل والتقنية احلاسب أن جانب إىل
 .الدراسة هذه إعداد حىت االبتدائية املرحلة يف الدراسية

 التوصيات والمقترحات:

 :الدراسة توصيات
, نتائج من احلالية الدراسة إليه توصلت ما ضوء يف

 :يأيت مبا الباحث يوصي
 الدراسة نتائج من املناهج ومطوري الرتبية خرباء استفادة -1

 القرن مهارات حتقيق يف يسهم حمتوى بتقدمي احلالية
 وبقية, خاصة الرياضيات مناهج يف والعشرين احلادي
 القرن يف الناجح للتعلم اإطارً  وصفهاب, عامة املناهج
 .والعشرين احلادي

 التعليمية واألنشطة احملتوى موضوعات تتضمن أن -2
 :اآليت

 أو إذاعي كربنامج) خمتلفة إعالمية وسائل على االطالع -
 موقع أو -You Tube أو دروس كقناة– إعالمية قناة

 .خالهلا من يعرض ما مناقشة مع(, للرياضيات إلكرتوين
 على اآلخرين ملساعدة التعاوين العمل تشجع مواقف -

 لكل املوكلة املهام ونقد وتقومي, وتوظيفها املعرفة اكتساب
 .فرد
 بعضهم املتعلمني بني والتفاعل والتواصل التعاون مهارات -

 .واملعلم املتعلمني وبني ببعض,
 ومعاجلة, وختزينها املعلومات مجع يف التقنيات استخدام -

 بني الرياضية األفكار ونقل وتبادل, وعرضها البيانات
 .واملعلم املتعلمني وبني لبعض, بعضهم املتعلمني

, املختلفة الثقافات عرب االجتماعية املهارات لتنمية مواقف -
 . املختلفة النظر وجهات وتقبل وتبادل

 :الدراسة مقترحات
 نتائج من احلالية الدراسة إليه توصلت ما على بناءً 

 : يةاآلت الدراسات إجراء الباحث يقرتح, وتوصيات
 املناهج وبقية, خاصة الرياضيات مناهج وتطوير تقومي -1

 القرن مهارات ضوء يف العام التعليم مبراحل, عامة
 . والعشرين احلادي

 الرياضيات كتب حمتوى بني وحتليل مقارنة دراسات -2
 والدول السعودية العربية اململكة يف االبتدائية للمرحلة
 القرن مهارات ضوء يف TIMSS بنتائج املتقدمة
 .والعشرين احلادي

 التعليم مبراحل الرياضيات ملعلمي التدريسي األداء تقومي -3
 .والعشرين احلادي القرن مهارات ضوء يف العام

 مهارات لتنمية مقرتحة برامج فاعلية قياس دراسات -4
 .العام التعليم طالب لدى والعشرين احلادي القرن

 المراجع:

 اجلديدة املدرسية الكتب تقومي.م( 2009اجلليل. ) عبد أبو حدان, مجال
حنو اقتصاد  التعليم تطوير مشروع ضمن هلا املدارس تطبيق ومدى
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 ,املركز منشورات سلسلة البشرية, املوارد لتنمية الوطين املركزاملعرفة, 
 .ردناأل , عمان,152 العدد

م(. نواتج ندوة املعامل األساسية 2001آل عبداللطيف, سعود بن راشد )
وقائع ورشة عمل للمؤسسة املدرسية يف القرن احلادي والعشرين. 

 -منوذج تطبيقي م(,2000مايو  10-7مدرسة املستقبل )
 . 194 - 185السعودية, 

(. مهارات القرن احلادي والعشرين: التعلم 2013ترلينج, ب, وفادل, ت )
, )ترمجة بدر عبداهلل الصاحل (. الرياض: جامعة للحياة يف زمننا

صلي نشر يف امللك سعود, النشر العلمي و املطابع. ) العمل األ
 م(.2009عام 
 ضوء يف األردنية الرياضيات كتب حمتوى م(. تطوير2005جراح, ضياء )

 ،التدريس وطرق املناهج يف دراسات .مواكبة العوملة متطلبات
 .102العدد  ,التدريس وطرق للمناهج املصرية اجلمعية

م(. استشراف مستقبل التعليم العام يف اململكة العربية 1999احلامد, حممد )
, اللقاء السنوي اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسيةالسعودية, 

 م.1999الثامن , 
تعليم وتعلم م(. 2001روفائيل, عصام وصفي و يوسف, حممد أحد )

جنلو مكتبة األ. القاهرة: الرياضيات يف القرن احلادي والعشرين
 املصرية .

 برامج تطويرم(. 2015شركة تطوير التعليمية, )
. http://www.tatweer.edu.sa/tatprojects  اسرتجع بتاريخ(

 هـ(.12/02/1436
(. التعليم املبين على املهارات واملناهج م2015شواهني, خري سليمان )

 األردن: عامل الكتب. الدراسية.
(. تنظيمات معاصرة للمناهج: م1999عبيد, وليم وابراهيم, جمدي عزيز )

 جنلو املصرية., القاهرة: مكتبة األرؤى تربوية للقرن احلادي والعشرين
درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف يف  م(. 2014العنزي, نوال سويد. )

. رسالة باململكة العربية السعوديةكتب رياضيات املرحلة املتوسطة 
ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق التدريس , كلية العلوم 

 االجتماعية , جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض. 
(. تقومي منهج علم األحياء باملرحلة م2000غنيم, صفيناز علي حسن )

لمية يف جمال علم الثانوية للبنات يف ضوء متطلبات  الرتبية الع
رسالة دكتوراه غري منشورة, جامعة  .األحياء للقرن احلادي والعشرين

 أم القرى, كلية الرتبية.
" للمرحلة 1م(. حتليل حمتوى كتاب الفقه "2013الكلثم, حد بن مرضي )

الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات القرن احلادي 
, 1, ج 154مصر, ع  - جامعة األزهر ( جملة الرتبية )والعشرين. 

(2013 ,)224 – 243 . 
. مركز ديبونو (. مصادر تطوير تعليم الرياضياتم2015حممود, مريفت )

 لتعليم التفكري, عمان: األردن.

(. أزمة عمالة الشباب: حان وقت العمل, 2012مكتب العمل الدويل )
 خلامس(م, التقرير ا2012, 101)الدورة  مؤمتر العمل الدويل

مؤمتر م(. املنعقد على هامش 2014. )21املنتدى األكادميي يف القرن 
التحديات والفرص يف تعلم اللغات والتعليم يف القرن احلادي 

  2014 نوفمرب 15-13يف  والعشرين يف مركز املعرفة بديب
http://www.21caf.org   12/02/1436)اسرتجع بتاريخ 

 هـ( .
م(. "اسرتاتيجية إقليمية 2014مارس  12-11مؤسسة إجناز العرب ) 
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 , عّمان .العرب"
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( 2019-2015هـ ) 40/1441- 36/1437
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681a.pdf هـ.(12/02/1436)اسرتجع 
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Abstract: The purpose of this research was to explore the degree of availability of  the 21st century skills in the content of 

Mathematics textbook for the upper grades of primary school, and to achieve the research objectives , the researcher applied 

the analytical descriptive method represented in the technique of content analysis, where  the content of Mathematics 

textbook for the upper grades of primary school was analyzed. The researcher prepared for this purpose a tool of the content 

analysis, which has been established in the light of  the 21st century valid skills, totaling (53) skills distributed on seven main 

areas, the researcher found out the following findings : 

-The findings of the content analysis were generally consistent between the upper grades of the primary school in terms of the 

convergence of the percentages of the availability of the 21st century skills in the content for each of the major areas of skills. 

-The average percentage of the availability of the 21st century skills in the content of Mathematics textbooks of the upper 

grades of the primary level, was 41% with a medium degree , and distributed to varying degrees on seven main areas: the 

skills of critical thinking and problem-solving at a rate of 78.3%, the skills of profession and self-learning at a rate of 58.6% , 

the skills of innovation and creativity at a rate of 57.8%, the skills of media ,communications and information culture at a rate 

of 36.5%, the skills of cooperation, teamwork and leadership at a rate of 32.3%,the skills of understanding the multiple 

cultures at a rate of 19.4%, and the skills of computing , information technology and communication culture at a rate of   

4.3%. 

In the light of the research findings , the researcher recommends providing a content that contributes to achieve the 21st 

century skills, include content themes , activities, social and media skills, and the use of technologies in processing 

,presenting data and information. 

 

Keywords: content analysis, Mathematics textbooks, 21st century skills 
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 إدارة التعليم مبنطقة الرياض –وزارة التعليم 

 صالح بن عبداهلل العبد الكريم
 كلية الرتبية  –جامعة امللك سعود 

هـ1437/ 8/ 17وقبل  - هـ26/6/1437 قدم للنشر  

 
ب نيـــــة اداة ااســـــتفتا    إذ  املـــــنهج الوصـــــف  هـــــدح الب ـــــب إا تتبـــــع برنـــــامج تفعيـــــل املختـــــربات املدرســـــية الـــــذي ن فـــــذ يف اململكـــــة العربيـــــة ال ـــــعودية  باســـــتخدام: المستتتتتتخل 

  احلكوميــــــة وامبهليــــــة مبدينــــــة الريــــــاضمعلمــــــاا باملــــــدار  ال انويــــــة  289ى عينــــــة الب ــــــب الــــــ  تكونــــــة مــــــن   مت تطبيقــــــ  علــــــاوثباتــــــ هاصــــــدق عــــــد الت كــــــد مــــــنملعلمــــــ  العلــــــوم  وب
ــــــة اســــــتخدام و ــــــدورات  وقل ــــــة التهيل ــــــة   قــــــد كــــــارب ااهتمــــــام بعــــــدد ال ــــــ  قــــــدمة للمعلمــــــو لــــــه كا ي ــــــامج ال ــــــة للربن ــــــاهج إا ارب التهيل اشــــــارت النت

ب  مل يــــــتم توزيعهــــــا بالشـــــــكل ت. امــــــا بالن ـــــــبة للمــــــواد التعليميــــــة  بينــــــة النتـــــــاهج ارب بطاقــــــات امل   ــــــة  وادوات تقــــــومي الت ـــــــار امبدلــــــة واملطبوعــــــا
و يمــــا يتعلــــ  ب هــــداح الربنــــامج  قــــد   و اتــــى متوســــطاا ارب م ــــتود الــــدعم املقــــدم للربنــــامج مــــن وجهــــة ن ــــر املعلمــــ ايضــــاا  نتــــاهجالواشــــارت   الكــــايف

ـــــــاهج ارب  ـــــــرب  ـــــــا ادد إا ضـــــــع   يف اكت ـــــــاب اوضـــــــ ة النت ـــــــذ الطـــــــ ب ليفنشـــــــطة الـــــــ  تتطلـــــــ  العمـــــــل املخـــــــربي يف املخت هنـــــــا  ضـــــــعفاا يف تنفي
ــــة  إ بــــاهياا بــــو متوســــطات اســــت ابات ا ــــراد عينــــة الب ــــب مــــن املعلمــــو  الطــــ ب للمهــــارات العلميــــة العمليــــة  كمــــا بينــــة النتــــاهج وجــــود  ــــروت  دال

املعلمـــــو حنـــــو  لبـــــاحل املـــــدار  امبهليـــــة  يف  ـــــو ادهـــــرت النتـــــاهج عـــــدم وجـــــود  ـــــروت  دالـــــة  إ بـــــاهياا يف رايحنـــــو م ـــــتود تنفيـــــذ العمـــــل بالربنـــــامج 
وانتهـــــى الب ـــــب إا عـــــدد مـــــن التوصـــــيات   م ـــــتود تنفيـــــذ العمـــــل بالربنـــــامج خكـــــن ارب تعـــــ،د ملتيـــــه التخبـــــ  الدراســـــ   كيميـــــا    ي،يـــــا   ا يـــــا  

 واملقرت ات ل،يادة تفعيل الربنامج.
 

 . برنامج تفعيل املختربات املدرسيةاملختربات املدرسية  التعليم ال انوي   الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: 

تشهد ال ا ة التعليمية يف وقتنا احلاضر  وعلى امل تويو احملل  
من اجل مواكبة التقدم العلم  والتكنولوج   وي تمد  هاه ا  والعامل  تطوراا 
إرب تدريس  إذ  يةمالتعلي صول  من ااستخدام امبم ل للوساهلهذا التطور ا
 يةالتعليم للوساهل مبم لمثاره إا من خ ل الفهم والتطبي  ا العلوم ا تت تى
 تويل الرتبية ااجتاهات احلدي ة يف رب إ من مثو   يف املدار  واستخدامها

املخترب املدرس  والنشاطات العملية امهية كبهة يف تدريس العلوم 
يف  يتم  ي  من جتارب ت اهماملخترب وما   ويعود ذلك إا امهية الطبيعية

التعلم  وتنمية قدراتم   ب ومشاركتهم اإلجيابية يفزيادة نشاط الط
حيوي رب مقرر العلوم مبفكه واابتكار و ل املشك ت  و الت على

اجلان   ماا الرتكي، علىا، كارب ل  ؛ لذا ساسية واملتكاملةمبا عمليات العلم
 ال  من ش هنا إك اب الطال  تلك العمل  وامبنشطة املبا بة

ويؤكد ابو ج لة والت ري    العمليات وتعويده على ااكتشاح
من املناشط العلمية  اا اساسي على امهية الت ري  كون  ج، اا   م2005 

التوصل إا املكونات اا مبفهوم العلم احلديب   ويرتبط ارتباطاا وثيق
ت حيتاج وقوانو ون ريا ومبادئامبساسية للعلم من  قاه  ومفاهيم 

 .املشاهدة والت ربة إا
إرب العلوم بفروعها املختلفة من املواد ال  تتمي، عن لهها بالعمل 
يف املختربات التعليمية   ا جعل الك ه من البا  و يف طرت التدريس 

 يف تدريس العلوم؛ اساسياا  مكوناا  وصف يرك،ورب على املخترب يف العلوم ب
ارب  ا يعين من امهية كبهة يف ت هيل تعليم وتعلم العلوم  وذلك ملا ل 

ا يؤدي إا  هم الط ب  دورب امبجه،ة واملواد يف املختربات هاتعليم
  . م2006 البانع   حملتود املادة

م كبه يف ويعد تدريس العلوم من اجملاات ال    ية باهتما
إا خدمة م امبول املقارب التقدم العلم  يهدح يف إامبن مة الرتبوية  إذ 
ارب اهلدح الرهيس لتدريس   إا م2008خطايبة   اإلن انية  ويشه
وا يتم ذلك  امل ق  علمياا واطن املهو إجياد  املرا ل العلوم يف مجيع 

ويؤكد تروبريج  وباييب  وبول   العلوم عملية  اعلة ا صارتإا إذ
يف كتاهبم الذي ترمج  عبد احلميد  م 2008  2004 

رب تفعيل دور املخترب يعمل على إك اب الطال  العديد إ ؛وآخرورب

من مهارات العمل بعد إكمال تعليم   ويتعلم ارب يكورب  اع ا معتمداا 
ه،ة  على نف    وارب ي  ظ  ويقيس  وي تنتج  وارب ي تخدم امبج

خمب  ولذا كارب ابد من وجود مكارب   وما هو اهم ارب يتعلم مبفرده
الط ب من  ارسة امبنشطة  خكِّن تل،مات امل ميعومقر جمه، جب

بنا ا على والت ارب العملية حبرية وامارب حتة إشراح معلم العلوم و 
  ومبا يتناس  مع املر لة الدراسيةاملنهج املقرر  مطال  توجيهات  و  

ا  هذا الدور ا ضل وان   من املخترب املدرس  مبد ليس هنا و 
 .وحتقي  تلك امبهداح

يف اململكة العربية  التعليم  الياا  وزارة  وزارة املعارحقد  رصة و 
  –إدراكاا منها ب مهيت   –ال عودية على إبراز اهتمامها هبذا اجلان  

ه   قد جا  يف الفقرة  ا  من املادة التاسعة 1416 ياسة التعليم  ب
بالنوا   واخلم و يف الباب ال اين "تكوين املهارات العلمية والعناية 

بامبعمال الفنية التطبيقية يف املدرسة  حبيب يتاح للطال  الفرصة للقيام 
يف اإلنتاج  وإجرا  الت ارب يف املخابر والورش  اليدوية وامل امهة

 .14ص واحلقول"
التعليم وزارة   إرب  املدرسية  هذا ااهتمام املت،ايد باملختربات  ومع

ر و الرتبويو يف إدارات من املشقد ا  ة من خ ل التقارير الواردة 
التعليم  وال،يارات امليدانية ملشر يها  قبوراا يف تفعيل املختربات املدرسية  
 ا جعلها تشرع يف وضع احللول املناسبة هلذه املشكلة  مت لة يف وضع 
برنامج لتفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية ي عى و   ما ورد 

  ه1426 /8/6 وتاريخ 191/3الرتبية والتعليم رقم  يف تعميم وزارة
تدريس وتقومي الط ب  عملية والت ارب العلمية يف"إلدماج املهارات ال

ملواد العلوم يف املر لة ال انوية وذلك بتخبي  درجات لل ،  العمل  
 إدارة عمال الفبلية وااختبار النهاه "يف املخترب املدرس  ليف

 ه .1426التقنيات الرتبوية 
هــ  1426/1427عام الدراس  وقد بدا تطبي  الربنامج من ال

التطبي  مبدار  خمتارة على م تود إدارات التعليم يف  كاربحبيب  
اململكة  مث توسع الربنامج يف التطبي  ليشمل مجيع صفوح التعليم 

 إدارة التقنيات  هـ1431/1432الدراس  ال انوي بنهاية العام 
    ه .1426الرتبوية 
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 تحديد المشكلة: 

من قبل وزارة  باملختربات املدرسية على الرلم من ااهتمام
وردت من امليدارب عن طري  املشر و  هنا  تقارير إرب    التعليم باململكة

 ا ادت بوجود قبور يف تفعيل املختربات   عملة الوزارة   لة الرتبويو
هذا اخللل   ت عاجلبوية على وضع خطط مناسبة لك  يف التقنيات الرت 

  املناس . برنامج تفعيل املختربات املدرسية هو احلل   صبح
  امب يا  ملقرر ون معلم   مااثنا  عمله اربا ظ البا  وقد 

ارب هنا  بعض املشك ت ال  يعاين  بعده من العمل مع املعلمو وما
منها ط ب املر لة ال انوية  يما يتعل  مب ال الت ارب العملية يف 
 دا  املختربات املدرسية ومنها:  اخنفاض م تود الط ب  يما يتعل  ب

ويؤكد ذلك ما توصلة إلي  املهارات العملية يف املختربات املدرسية  
  ال  بي نةرير املشر و الرتبويوتقا كذلك  و هـ 1431دراسة امحد  

وقد اكد ذلك العقي ل وآخرورب   قبوراا يف تفعيل املختربات املدرسية
الط ب يف  هم  عند هنا  ضع    من جهة اخردو   هـ 1424 

وهذا ما اشارت إلية دراسة مسي ة  ليهاعمليات العلم والتدرب ع
اإلقبال على الت ارب  يف ارب هنا  ضعفاا   كما هـ 1429سليمارب  

ا لدد ط ب امبول ال انوي العملية يف املختربات املدرسية وخبوصا 
مر لة  امسة يت دد  وباعتبار ارب هذه املر لة من وجهة ن ر البا  
 ما ق م العلوم الطبيعيةل يها اجتاه الطال  حنو التخب  سوا  كارب 

ات بية حنو املقرر اجتاهاتم اإلجيابية او ال ل يفق ام امبخرد  و قاا ل
د من الدراسات م ل دراسة توصلة إلي  عد   وهذا ماالعملية الدراسية

  .هـ 1425  هـ   ودراسة العريين1422  ،هراينال
إرب برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية 

التعليم يف اململكة ارب املختبة واعتمده وزير الذي اوصة ب  الل 
العربية ال عودية قاهم على الطريقة ااستقباهية وال  ت عىن بالنشاط 

خر يقوم على إدماج آ  او مبعىن الذي يقوم على الت ري العمل  
 العقي ل وآخرورب   ةالعمل املخربي يف العملية التعليمية التعلمي  

 .هــ 1424
ملعر ة واقع  ةاحلاجة املاسة إلجرا  دراس اربمن هنا يرد البا  
 .درسية يف املدار  ال انويةتنفيذ برنامج تفعيل املختربات امل

 :  البحث أسئلة

 : الب ب الرهيس هو سؤال
ما واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف املدار  

 ال انوية مبدينة الرياض؟
 ية:تاآل الفرعية وتتفرع من  امبسللة

ما م تود التهيلة ال  قدمة لتنفيذ برنامج تفعيل املختربات  -1
 ؟ مبدينة الرياض يف املدار  ال انويةاملدرسية 

تفعيل املختربات املدرسية يف  ما م تود الدعم املقدم لربنامج -2
 ؟ مبدينة الرياض املدار  ال انوية

ما مدد حتقي  برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف  -3
 ؟  ليفهداح ال  وضعة ل  املدار  ال انوية مبدينة الرياض

 باهية بو متوسطات اإلدالة الما الفروت ذات  -4
است ابات ا راد عينة الب ب من املعلمو حنو م تود تنفيذ 
العمل بالربنامج وال  تع،د ملتيه نوع املدرسة   كوم  ـ 

 اهل  ؟

من معلم  العلوم اخت ح راي ا راد عينة الب ب ما مدد  -5
حنو م تود تنفيذ العمل بالربنامج تع،د ملتيه التخب   الطبيعية

 الدراس    ي،يا  . كيميا  . ا يا  ؟

 أهداف البحث: 

هدح الب ب إا معر ة واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات 
 املدرسية من خ ل التعرح على:

 م تود التهيلة ال  قدمة لتفعيل الربنامج. -1
م تود الدعم املقدم لتنفيذ  وتفعيل الربنامج  ال  من ش هنا   -2

 تطوير العمل املخربي. 

 جلها.ا  الربنامج مبهدا   ال  وجد من مدد حتقي  -3
 :أهمية البحث

 : يتما ي ي امهية الب ب خكن حتديد 
وهو هبذا  واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات تناولالب ب  رب هذاا -1
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يؤدي إا حت و نواتج التعلم عن  قد علم  يب  الربنامج مبنهج
طري  دمج جوان  الربنامج اإلجيابية والعمل على ختليب  من ال لبيات 

 الن رية والعملية.
يعتمد على  وتنفيذه يف املخترب ربنامجال إرب تفعيل  -2

 يمكن ارب  بإشراح املعلم  املمارسة والتفكه من قبل الط ب
  و هم على تدريس مقررات العلوم ي هم يف م اعدة املعلم
 على إا  د ماد تعتمال   الط ب لتلك املقررات

  .ااستقبا 
 وزارة لو يفان ار امل ؤو  وج  ت قد الب ب نتاهج هذا -3

يف اململكة العربية ال عودية إا ضرورة الرتبية والتعليم 
استكمال ما ينق  برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف 

 عليم ال انوي  والن ر إا إمكاربالتعليمية يف مدار  التالعملية 
 ت اعديف مرا ل التعليم العام امبخرد ال  تطبي  الربنامج 

 .تعليم العلوم اهداحبدورها على حتقي  

 :حدود البحث

 برنامج تفعيل املختربات املدرسية على قتبر هذا الب با 
هـ 1434/1435الدراس  للعام من  يب التهيلة  والدعم  والتنفيذ 

مبدينة  ةملدار  ال انوية احلكومية وامبهليابمن وجهة ن ر معلم  العلوم 
 .الرياض

 :مصطلحات البحث

 برنامج تفعيل المختبرات المدرسية:
ا اقرت  مب: املدرسية إجراهياا  برنامج تفعيل املخترباتح ر  يع    

وتاريخ  191/3وزاري رقم وزارة الرتبية والتعليم يف تعميمها ال
ختربات من وضع آليات للتودي  امبم ل للم هـ8/5/1426

ج املهارات العملية والت ارب العلمية يف عملي  املدرسية بدم
العلوم يف املر لة ال انوية  تدريس وتقومي الط ب ملواد 

بتخبي  درجات لل ،  العمل  يف املخترب املدرس  
 ليفعمال الفبلية وااختبار النهاه .

 :طار النظري والدراسات السابقةإلا

 أهمية المختبر في تدريس العلوم: 
يتخذ التطوير يف العملية التعليمية صوراا متعددة  منها     

 العملية الت ديد يف اسالي  التدريس  والتنوع يف امبنشطة
امبخذ  يعين  ا   واكت اب املهاراتال  تدح إا التعلم 

  Rusbult رزبلة  لمبالطرت احلدي ة يف التعليم والتع  
مواكبة و     وات اع وديفة املدرسة والدور املناط هبام 2016
إجياد املختربات التعليمية مبمهيتها البالية ي تل،م هذه ر يالتطو 

م  إا "ارب املخترب 1996يف عملية التدريس  ويشه العاين  
  سوا ا من  يب واابتكاريتيح للط ب  رصة اإلبداع 

اإلتيارب  ماقرتاح امب كار اجلديدة  ا محت و الت ارب  ا
تبر لو اق وجدت نيدة  وتلك الفرصة لاسللة جب جوبة و 

 ةنبيه كما تؤكد  .107التدريس على اجلان  الن ري" ص 
  فة احلدي ة للمخترب ترد ب رب م  ارب الفل2005ال امراه   

يقدم اجلان  العمل  على اجلان  الن ري وصواا إا املعارح 
رج إ رية ال  استنت ها الطال   كما الن رب التطبي  قد ُي 

اليات وامل   ات؛ الطال  من لر ة املخترب إا  يب الفع
 إرب دور الطال  يت ول إا دور إجيايب قاهم على  من مثو 

وسيلة إلثارة التفكه ااستنتاج  وتدوين النتاهج   يعد املخترب 
لدد الط ب وحتفي،هم اكتشاح احللول من جهة  وإثارة 

دا عاا حنو  كوربيإن  ت اجلديدة من جهة اخرد  كما املشك 
العملية الرتبوية م تمرة ومشوقة اإلبداع واابتكار  ا جيعل 

م  ارب 2008  2004  آخروربو تروبربج  يضي  و   64ص 
من ات العلوم يف بداية اخلم ين مناهج هنا  حتواا واض اا يف

اصبح املخترب مرك، ااهتمام يف مجيع   قدالقررب العشرين؛ 
م تويات العلوم يف املدار  ال انوية  وق دمة مناهج جديدة 

  والطلبة  يها هم امل تهد اهتمة بطرت استقبا  كارب 
ليدية  رصاا عديدةا لإلبداع  وارب امبنشطة العملية التق  تا ة 

من اجل استخدام عقوهلم حلل   رصاا كا ية للط با تتيح 
  .295ك ت املطرو ة يف املخترب ص املش



 ...واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية  حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي:

 

93 

امبنشطة العملية مهمة يف تدريس العلوم  ولالباا ما  وت عد    
ملخترب وجود  ا   نفذ هذه امبنشطة يف املختربات املدرسيةت  

  لذا كارب مبطلح املخترب املدرس  ضروري لتنفيذهااملدرس  
يرد زيتورب  إذشام ا ملا ي قام  ي  من انشطة عملية  

م  ارب املخترب املدرس  حيق  العديد من الفواهد يف 2001 
تدريس العلوم   هو يتيح للط ب  رص التعلم  واكت اب 
املعر ة العلمية واملهارات العملية  و ارسة عمليات العلم 

املة  كامل   ة  والقيا   والتنبؤ  امبساسية واملتك
اا وااستدال  وضبط املتيهات  كما يتيح للط ب  رص

و ل  ب نف هم من خ ل إتا ة الفرصة للتفكه لتعلمل
ص  جتاهات وامليولاملشك ت  باإلضا ة إا تشكيل اا

161 . 
م  إا ضرورة 2008  2004  آخروربو تروبربج  ويشه     

الذايت  والتقليل من ااعتماد على تدريس  الرتكي، على التعلم
اجملموعات الكبهة  وارب يكورب التدريس إعداداا لل ياة  
لضمارب استمرارية التعلم م تقب ا   ي ن ر إا العمل املخربي 

ية التعلم  وإك اب  على ان  إشرا  للطال  مباشرة يف عمل
 قد يتعلم الط ب ارب يكونوا  اعلو   مهارات العمل

ين على انف هم  وارب حيللوا  وي   وا  وي تخدموا  معتمد
ويقي وا  وامبهم من ذلك ارب يتعلموا مبفردهم   الت ري  
الذي يقوم ب  الطال  ي اعد على حتقي  هذه امبهداح 

التقليل من  فض ل ضل من العروض العملية  لذا يبشكل ا
ة  رصة  ارسة العروض العملية قدر اإلمكارب  وزياد

 .288لفردي ص ااستقبا  ا
كما تشه العديد من الدراسات العاملية واحمللية إا امهية     

ال،عيب  دراسة املخترب يف تدريس العلوم ومن تلك الدراسات
توصلة إا ارب اسلوب املخترب ااستقباه  ال  م  1986 

يؤدي إا حت و ادا  الط ب يف جمال مهارات التفكه 
البيانات؛  ا يدل على امبمهية العلم   ومهارات معاجلة 

اما دراسة هو  تو   يف تدريس العلوم  البارزة للمختربات
   هد ة إا  Hofstein & Lunetta, 2003ولونيتا   

استقبا  دور املخترب يف القررب احلادي والعشرين  وتبو  من 
م اختلفة وتيهت تيهاا خ هلا ارب معايه تدريس العلو 

من خ ل  من مثور التكنولوج  اهلاهل  و تطاا بفعل المت ارع
تطور اليايات واملقاصد الرتبوية وامبهداح يف تدريس العلوم 
 قد اختلفة ن رة الطال  واملعلم مبهداح العمل املخربي  
وكذلك اختلفة طرت واسالي  التدريس  ىت ارب املخترب 
نف   حتول من وسيلة تدريس كما كارب يعتقد يف ال اب  إا 

ذاتا  وه  التدريس نف   بل اصب ة مناهج لاية حبد 
  العلوم وساهل لت قي  اهداح العلوم بالعمل املخربي

هـ  دراسة هد ة للكش  1429سليمارب   مسي   اجرتو 
عن  عالية املختربات املدرسية يف إك اب عمليات العلم 
واملهارات العملية املناسبة وتنمية ااجتاهات حنو العمل 

  لدد طالبات الب  امبول ال انوي  املخربي يف الفي،يا
وتوصلة الدراسة إا وجود  روت ذات دالة إ باهية بو 
متوسطات درجات طالبات الب  امبول ال انوي على 
اختبار بعض عمليات العلم  وعلى إك اب بعض املهارات 
العملية  وعلى مقيا  ااجتاه حنو العمل املخربي لباحل 

و على  .اجملموعة الضابطة ريبية على   اباجملموعة الت 
م تود دول اخلليج امبخرد تشه دراسة  املوسوي  

 ,Al Musawi  2015وامبوسعيدي والبلوش   والبلوش   

Ambusaidi, Al-Balushi, & Al-Balushi, (2015)  إا
درس  امهية استهداح ابعاد اخرد يف استخدام املخترب امل

 كرتوين.بتفعيل تقنيات املخترب اإلل
 أهمية المختبر في تنمية مهارات الطالب:

 اب الط ب العديد من املهارات كإي هم املخترب يف     
العلمية والعملية املناسبة  كاملهارات اليدوية  واملهارات 

 هارات ااجتماعية  ويشه الن دي وراشدامبكادخية  وامل
هـ  إا ارب املهارات العلمية العملية ال  1423وعبداهلادي  

تبن  املخترب يف تدريس العلوم يكت بها الطال  من خ ل 
 إا ث ثة اصناح ه :
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وتتم ل يف قدرة الطال  على المهارات اليدوية:  -1
استخدام امبدوات وامبجه،ة  وصيانتها  والقدرة على إجرا  

  باإلضا ة إا مهارات الت ارب وامبنشطة بشكل علم 
ل   اتي ةالتشريح  والرسم  وعمل الوساهل العلمية يف  ال 

 الفرصة للقيام بذلك. 

وتتم ل يف اختيار املبادر المهارات األكاديمية:  -2
العلمية املناسبة  واستخدام اجمل ت العلمية بشكل ي اعده 
على التعلم  و استخ ص امب كار العلمية من خ ل إعداد 

ال  للتقرير وكتابت   ونقد امب كار وحتليلها بالتدري  الط
وم اعدة املعلم  باإلضا ة إا مهارات تبميم اجلداول 
والرسوم البيانية  وعمل اخلراهط و همها  والقدرة على 
تف هها  إضا ة لذلك خكن للطال  ارب يقوم بعملية وص  

 ملعلم  او ا د زم ه  بشكل  مفهوم. 

وتتضمن اكت اب مهارة ماعية : المهارات االجت -3
معلم  او و  سؤال او مداخلة بو املتعلم التواصل بطرح

زم ه   باإلضا ة إا القدرة على العمل مع اآلخرين من 
خ ل جمموعات صيهة  والتعامل مع اجلمعيات والنوادي 

خل املدرسة العلمية  واملشاركة يف النشاطات العلمية دا
 .89-88وخارجها بشكل إجيايب ص 

ارب الرتكي،  م 2008  2004  وآخروربتروبربج  ويرد     
سة واخلربة يف على تنمية املهارات يتطل  إتا ة الوقة للممار 

تنميتها  وتو ه املواد وامبدوات الكا ية  در  املهارات ال  جي  
رب إيف بيلة تش ع الط ب للعمل  كما ملمارسة املهارات 

املهارات وبوضوح  وارب يتم ور على املعلمو  هم اهداح 
إعدادهم  ول هذه امبهداح بداا من اهداح احملتود 

  2004  وآخروربتروبربج  كما يضي   التقليدية لو دها.
ب ن  خكن انتقا  العديد من املواد التعليمية لت هيل  م 2008

تنمية املهارات  حبيب تو ر الل  املواضيع الفكرية  وامب كار 
امبساسية   رصاا  ك هةا لتدريس مهارات متنوعة  مع الرتكي، 
على مهارات قليلة يف اي در  حمدد عند اإلعداد للتدريس   

امبداهية  وليس  كما جي  ارب يرك، التقييم على اجملاات
مب رد اإللقا   وجي  التقليل من الرتكي، على التيطية 

 .300تود والرتكي، على امبدا  والفهم ص ال اهرية للم 
وعن واقع املختربات وامهيتها يف تنمية مهارات الط ب     

م  بدراسة هد ة إا معر ة الواقع 2007قام املنتشري  
 تدريس امب يا  باملر لة الفعل  استخدام املخترب املدرس  يف

ال انوية مب ا  ة القنفذة  وتوصلة الدراسة إا عدة نتاهج 
 اخنفاضام املخترب املدرس  يشه إا امهها: ارب واقع استخد

الدور الذي يفرتض ارب يؤدي   كما اوض ة النتاهج م تود 
وجود  روت ذات دالة إ باهية يف است ابة جمتمع الدراسة 

استخدام املخترب املدرس  يف تدريس يف تقييمهم لواقع 
قلة  –امب يا  باملر لة ال انوية يف: قلة املخببات املالية 

املواد ال زمة إلجرا  الت ارب بشكل  ردي او يف جمموعات 
ضع  مهارات ط ب املر لة ال انوية يف التعامل  –صيهة 

 مع املواد الكيمياهية.
إا معر ة هـ  دراسة هد ة 1431كما اجرد امحد      

واقع استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم يف 
املر لة ال انوية  ومعر ة مدد إدماج معلم  العلوم يف تلك 
املدار  للمهارات العملية يف تدريس مواد العلوم  ومت لة 
ابرز النتاهج يف ارب م ا ة املخترب تتناس  وعدد الط ب 

اب  اعد الط ب على اكت الذين ي تخدمون   وارب املعلم ي
جرا  الت ارب  واشارت إمهارات امل   ة والقيا  عند 

الدراسة كذلك إا عدد من املعوقات عند استخدام املخترب 
املدرس  من امهها: قلة املخببات املالية لتفعيل املخترب  
وعدم وجود دليل عمل  إجراه  يوضح خطوات تنفيذ 

وامبدوات واملواد ال  متكن  الت ارب  إضا ة إا قلة امبجه،ة 
 كل طال  من القيام بالت ربة بنف  .

 معوقات استخدام المختبرات المدرسية:
إرب تفعيل املخترب على الوج  املطلوب يتطل  توا راا     

للمواد وامبجه،ة وامبدوات  وكذلك ت هي ا كا ياا للعاملو من 
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 معلمو وحمضري خمتربات  وقد اشارت بعض الدراسات إا
ومنها  اتوجود بعض املعوقات ال  تعي  العمل يف املخترب 

هـ  ال  هد ة إا التعرح على 1421دراسة القمي،ي  
مدد استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم 
الطبيعية يف املر لة ال انوية يف حما  ة اخلرج  وحتديد املعوقات 

توصلة الدراسة إا ملدرسية  و ال  تعي  استخدام املختربات ا
من  %27.7 قط  تشكل ما ن بت   نشاطاا عملياا  18ارب 

امبنشطة العملية ت تخدم املختربات يف التدريس  وارب هنا  
معيقات تعي  استخدام املختربات املدرسية يف تدريس العلوم 

اما   ومن امهها: ك رة اعداد الط ب داخل املخترب املدرس 
دراسة هد ة إا معر ة اهم م   قد اجرد 2001الع هي  

معوقات استخدام خمتربات مادة امب يا  يف مدار  املر لة 
امب يا  وذلك ضمن  ومشريف ال انوية من وجهة ن ر معلم 
كارب من   ة الدراسة إا نتاهجصلمدار  املنطقة الشرقية  وتو 

امهها: نق  امبدوات وامبجه،ة املعملية  وعدم وجود خمترب 
وصير م ا ة املخترب  وارب اعداد ط ب ليف يا  باملدرسة  

الفبل اك ر من سعة املخترب  وقلة وجود طاوات كا ية 
وعدم وجود صيانة دورية  ومناسبة للط ب إلجرا  الت ارب 

 ليفجه،ة وامبدوات املعملية. 
هـ   قد هد ة إا 1425اما دراسة العريين  

يف  التعرح على الوضع القاهم  يال تنفيذ امبنشطة العملية
مقررات الفي،يا  يف املر لة ال انوية وكي  تنفذ؟ وتوصلة 
الدراسة إا ارب مجيع امبنشطة تنفذ بعد شرح احملتود الن ري 
املرتبط هبا   ه  ت تخدم لت كيد ما متة دراست   قط  وارب 

كارب   يف  والل  امبنشطة تنفذ ب سلوب العرض العمل   
نشطة ب نف هم معلماا وا داا  قط جيعل ط ب  ينفذورب امب

م  2006 رادد او يف جمموعات  واجرد آل صويارب  
دراسة هد ة إا التعرح على واقع خمتربات الكيميا  
باملر لة ال انوية يف مدينة الرياض وا تياجاتا من تقنيات 
التعليم  وكذلك حتديد اهم البعوبات ال  حتول دورب 
يا  استخدام تقنيات التعليم من وجهة ن ر معلم  الكيم

وحمضري املختربات  وكارب من اهم نتاه ها ارب ا تياجات 
خمتربات الكيميا  من تقنيات التعليم ا تياجات بدرجة  
كبهة  ومن ابرز البعوبات ال  تقلل من استخدام تقنيات 
التعليم يف خمتربات الكيميا  ه  نق  بعض امبدوات واملواد 

تبعة يف تو ه ال زمة إلجرا  الت ارب  وصعوبة اإلجرا ات امل
 وصيانة تقنيات التعليم.

هـ  دراسة هد ة إا 1432كذلك اجرد احلقباين      
التعرح على جوان  القوة  وجوان  الضع  يف استخدام 
معلم  العلوم للمختربات املدرسية يف الب  ال الب 
املتوسط  وتقدمي بعض املقرت ات للم امهة يف حت و 

املدرسية يف تدريس العلوم  استخدام املعلمو للمختربات 
وقد توصلة الدراسة إا وجود ضع  يف م تود استخدام 
معلم  العلوم للمختربات املدرسية  وارب امبنشطة العملية 
ت نفذ بعد تدريس حمتود الدر  ب سلوب العرض العمل   
إضا ة إا عدم تنويع معلم  العلوم يف اسالي  تقومي 

اسلوب امبسللة  الط ب يف الدر  العمل    اليال 
 %.93.3الشفهية بن بة بلية 

ه  ضع  تنفيذ امبنشطة 1433ويؤكد آل حم   
العملية وندرة إتا ة الفرصة للط ب ملمارستها بشكل  ردي 
من خ ل دراست  ال  هد ة إا التعرح على م تود 
تضمو مهارات ااستقبا  يف امبنشطة العملية يف مقرر 

ي يف اململكة العربية ال عودية  الكيميا  للب  امبول ال انو 
ادهرت نتاهج امل   ة ارب   قدوواقع  ارسة الط ب إياها  

% من املعلمو يف عينة الب ب اعتذروا متاماا عن تنفيذ 50
امبنشطة العملية خ ل  رتة امل   ة  مربرين ذلك ببعض 
البعوبات ال  تعي  تنفيذ امبنشطة يف املخترب املدرس  

و ر املواد وامبدوات ال زمة   وك رة اعداد ومنها: عدم ت
اب دور حمضري املختربات الط ب يف الفبول الدراسية  ولي

% من 44ارب  هانف   كما ادهرت نتاهج الدراسة املدرسية
املعلمو الذين ل و ظ تنفيذهم ليفنشطة العملية  ا يتي ورب 
للط ب  رصة  ارسة مهارات ااستقبا  ب ب  تنفيذهم 
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% 56ة ب نف هم من خ ل العرض العمل   وارب ليفنشط
منهم يتي ورب الفرصة للط ب ملمارسة مهارات ااستقبا  
بشكل مجاع   يف  و مل يتح املعلمورب للط ب  رصة 

 املمارسة الفردية ملهارات ااستقبا  يف امبنشطة العملية. 

 : درسيةالمختبرات الم برنامج تفعيل أهمية

إا تتبع برنامج تفعيل  احلايل  بسعى الب 
املختربات املدرسية يف العملية التعليمية والذي مت إقراره من 

وزارة الرتبية والتعليم ن راا للقبور امل  ظ يف استخدام  قبل
إا   بربات  وبنا ا على ذلك سيتطرت البوتفعيل املخت

صدور التعميم  املختربات املدرسية قبل طريقة العمل يف
كارب العمل يف املخترب ين بر يف ما    قد ج الربناماخلاص ب

 يقدم  املعلم لط ب  يف صورة عروض عملية على امبلل  
ما يقدم  املعلم   مشاهدةيف  وايضاا كارب دور الطال  يرتك،

مبعىن ارب دور الطال  يف الت ري  واكت اب املهارات العملية 
مل يكن بامل تود املطلوب  وقد اشارت العديد من 

هـ   1415: دراسة احلدي    هاإا ذلك ومنالدراسات 
هـ   1432هـ   ودراسة احلقباين  1425ودراسة العريين  

وقد اتفقة هذه الدراسات يف نتاه ها على ارب الل  
النشاطات العملية يتم تنفيذها ب سلوب العرض العمل   وارب 
النشاطات ال  تنفذ ه  ال  ي هل على املعلم تنفيذها  وا 
حتتاج إا وقة او جهد يف اإلعداد  وكذلك وجود نق  

 امبنشطة ال  ينفذها املعلمورب.يف عدد 
اجلهة املنوط هبا تدري  املعلمو   الرتبوي التدري يعد

يقدم ما مل  لك  يعملوا على اسس ص ي ة وواض ة إا ان 
يكف  من الدورات التدريبية للمعلمو وال  تتم بالعمل 

وهذا يتضح من نتاهج بعض الدراسات ومنها  املخربي 
توصلة الدراسة إا ارب وا دةا قد هـ  و 1432دراسة صبارب  
وقات تتم ل يف ندرة الدورات التدريبية ملعلم  من تلك املع

دراسة اليتم   يا  يف جمال املختربات املدرسية  وايضاا امب
هـ  ال  توصلة إا وجود ا تياجات تدريبية لتنمية 1432 

املهارات املختربية لدد عينة الدراسة من معلم  العلوم يف 
 مجيع جماات الدراسة.

الربنامج  امهيةد ي هر من خ ل العرض ال اب  مد
شرا  الط ب يف إر العمل يف املختربات املدرسية بلتطوي

العمل املخربي اكت اب املهارات العلمية العملية املناسبة  
وي عى الب ب احلايل إا تتبع تنفيذ الربنامج  وما إذا كارب 

نفيذ ن الط ب من تك  امج ن فذ بالشكل املطلوب الذي خالربن
  .هدا  مب  الربنامج يقحت من مثنشطة العملية  و امب

برنامج تفعيل المختبرات المدرسية في عمليتي التعليم 
 والتعلم:

اسم الربنامج: است مار املختربات التعليمية  ويهدح إا 
تفعيل املخترب التعليم  يف عملي  التعليم والتعلم  وقد مت 

قلة التقارير امليدانية من ست داث الربنامج ملا اشارت إلي  ا
 ارسة الط ب للنشاطات العملية داخل املخترب وارب مع م 
الت ارب العملية تتم على هيلة جتارب عرض يقوم هبا املعلم 

وارب دور الطال  يف املمارسة يقل  -إرب تي ر ل  القيام هبا  –
 .عما هو خمطط ل  ضمن اهداح املنهج

 يهدح الربنامج إا زيادة تفعيل دور املختربات يف عملي  
 التعليم والتعل م  من خ ل تطبي  اآلليات املناسبة  ومنها:

ختبي  درجات يف تقومي امبدا  الوديف  ملعلم  العلوم   -1
 لقيا  مدد تودي  املخترب املدرس  يف العملية التعليمية.

ختبي  درجة على النشاط املعمل  الذي خارس    -2
 الطال  داخل املخترب.

 العلوم للمعلمو  ومدد املتابعة الدقيقة من قبل مشريف  -3
 ت خه املخترب يف العملية التعليمية التعل مية.

اعد  للمعلم خ ل العمل تفعيل دور حمضر املخترب كم   -4
 .املختربي

تنفيذ برامج تنشيطية قبل بداية العام الدراس  ملديري   -5
املدار  ومشريف ومعلم  العلوم وحمضري املختربات لتوضيح 

 .يف عملي  التعليم والتعل ميت  دور املخترب وامه
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مرا ل تنفيذ الربنامج: مر لة التخطيط  ومر لة التهيلة  
ومر لة التطبي   ومر لة التوسع يف التطبي   واخهاا مر لة 

 .ه 1424 العقي ل وآخرورب  دراسة النتاهج وكتابة التقارير 

 :منهج البحث وإجراءاته

 منهج البحث
 لكون  -امل    -املنهج الوصف  يف هذا الب ب مت اتباع

مناسباا ملوضوع الب ب الذي يهدح إا دراسة واقع تنفيذ 
برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية يف 

عينة من معلم  العلوم يف  مت استفتا  إذمدينة الرياض  
  يف حماور ااستفتا  املر لة ال انوية يف مدار  عينة الب ب

هـ  إا ارب املنهج الوصف  امل    1427الع اح  يشه و 
يتم  ي  است واب مجيع ا راد جمتمع الب ب او عينة كبهة 

 منهم  وذلك هبدح وص  ال اهرة املدروسة. 
 مجتمع البحث 

مجيع معلم  العلوم يف مدار  رب جمتمع الب ب من و  تك 
التعليم العام ال انوية احلكومية وامبهلية  بنو  يف مدينة 

معلماا  و   إ باهيات اإلدارة  1792الرياض وعددهم 
هـ  إدارة 1434/1435العامة للرتبية والتعليم بالرياض لعام 

 شؤورب املعلمو  إ باهية  دي ة له منشورة . 
 عينة البحث

معلماا  اختهوا و   الطريقة  289 ب من تكونة عينة الب
مكات  تربية  4ة متعددة املرا ل   يب اختهت العنقودي

ة الرياض  مكتباا للرتبية والتعليم يف مدين 14وتعليم من بو 
مدار   5مدار  بواقع  10واخته من كل مكت  

لية كل  احلكومية وامبه مث ر قمة املدار   اهلية 5 كومية  و
بواقع مخس مدار  لكل ومت ااختيار عشواهياا   ةعلى  د

 40املدار  بلغ عدد  من مث  و مكت      نوع املدرسة
  مدرسة  وقد و زع ااستفتا  على معلم  العلوم يف املدرا

 ارب  واسرتجع البا  استفتا ا  332املختارة  وقد بلغ عددها 
ايل ااستفتا ات مجمن إ %87استفتا ا  اي بن بة  289
 توزيعها. ال  مت

  1الجدول
 عينة البحث من المعلمين 

 البيانات األساسية
 المعلمون

 % م

 نوع املدرسة
 53.6 155  كوم 
 46.4 134 اهل 

 100 289 اجملموع              

 التخب 
 34.9 101 ا يا 
 33.2 96  ي،يا 
 31.8 92 كيميا 

 100 289 اجملموع               
 البحث أداة
هبدح الوصول إا  اداةا ام البا  ارب باستخدام ااستفتا  ق 

اإلجابة عن اسللة الب ب وحتقي  اهدا   وال  من خ هلا 
تنفيذ برنامج على آرا  عينة الب ب  ول واقع  خكن التعرح

  وقد مت بنا  تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية

ااستفتا  بعد الرجوع ليفحباث والدراسات ال  تناولة 
املختربات املدرسية  والتعميم اخلاص بربنامج تفعيل املختربات 
املدرسية  وااط ع على الدليل التن يم  البادر من وزارة 

ية من اسللة موضوع استفتا  مكونا التعليم  وقد كارب اا
 ة ث ثة حماور ه : حموربتدريج مخاس   وحماوره الرهي 
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 قرة   17  قرة  وحمور حمضر املخترب 22 املختربات املدرسية
بلية  قرات  قرة  و  11 وحمور تنفيذ امبنشطة العملية

 . قرة 50 هاكلااستفتا   

 : صدق وثبات االستفتاء
  الصدق -1

 :)صدق المحتوى( الصدق الظاهري
صدت ااستفتا  مت عرض  على جمموعة من  للت كد من    

احملكمو يف ختبب  الرتبية العلمية  والقيا  والتقومي  
ختب  املناهج وطرت تدريس  وط ب دراسات عليا يف

  يف ختب  العلوم  ومعلم علوم ومشر و تربويو  العلوم
يف ضو  ما وبعد استعادة ااستفتا  من احملكمو مت التعديل 

ورد من م   ات واقرتا ات بتعديل او  ذح او إضا ة 
مت  ذح  إذ  بعض الفقرات  وباتفات ث ثة حمكمو   ك ر

حيضر ويبمم  :من حمور حمضر املخترب وه  اآلتيةالفقرة 
ومن حمور   امبدوات واملواد ال زمة إلجرا  امبنشطة املعملية

م يت :تنفيذ امبنشطة العملية مت  ذح الفقرة ال  تن  على
بل القيام ب   لهك،وا عليها إخبار الط ب عن نتاهج النشاط ق

 12صل إليها  كذلك اضيفة للفقرة ويبذلوا اجلهد للتو 
  .شفط جديدة و عالة مراوح

 صدق االتساق الداخلي: 
 عينةبعد الت كيم مت تطبي  ااستفتا  على 

  للعلوم معلماا  34 هاعدد خارج عينة الب ب من استط عية
وذلك هبدح قيا  صدت اات ات الداخل  وثبات 

على الن و هسورب ثبات بمة معامل ومت   اب قيااستفتا   
 :اآليت

 2الجدول 
 بيرسون للفقرات بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه ثبات معامالت 

 معامل الثبات الفقرة معامل الثبات الفقرة ثباتمعامل ال الفقرة المحور

 املختربات املدرسية

1 0.787** 9 0.674** 17 0.805** 
2 0.664** 10 0.632** 18 0.549** 
3 0.648** 11 0.488** 19 0.764** 
4 0.756** 12 0.590** 20 0.666** 
5 0.681** 13 0.629** 21 0.276 
6 0.707** 14 0.688** 22 0.750** 
7 0.743** 15 0.668**   
8 0.712** 16 0.515**   

 حمضر املخترب

1 0.811** 7 0.885** 13 0.852** 
2 0.855** 8 0.553* 14 0.827** 
3 0.719** 9 0.889** 15 0.784** 
4 0.870** 10 0.751** 16 0.918** 
5 0.822** 11 0.908** 17 0.862** 
6 0.866** 12 0.893**   

 تنفيذ امبنشطة العملية

1 0.692* 5 0.802** 9 0.831** 
2 0.672* 6 0.835** 10 0.766** 
3 0.795** 7 0.928** 11 0.650* 
4 0.834** 8 0.941**   

     0.01 عند م تود ا** دالة إ باهيا    0.05عند م تود *دالة إ باهياا 
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ارب مجيع بنود ااستفتا  ترتبط باحملاور  2يتضح من اجلدول 
- 0.549ما بو   ثباتا ال  تنتم  إليها  ويرتاوح

 0.276 ثباتا ال  بلغ معامل 21   ما عدا الفقرة 0.941
ولكن مبمهيتها  قد راد البا  ارب  ضعي  ثبات وهو معامل

اما بقية بقا ها مبهنا تتعل  بتوا ر لرح حتضه ملعامل العلوم  
معام ت اارتباط الواردة يف اجلدول  قد كانة موجبة  
 ودالة إ باهياا  ا يشه إا البدت البناه  ليفداة  واهنا

 ان  ال  اعدت لقياسها.تقيس اجلو 

  3 الجدول
 محاور االستفتاء بالدرجة الكلية معامالت ثبات

 معامل االرتباط المحور
 **0.867 املختربات املدرسية
 **0.791 حمضر املخترب

 **0.807 تنفيذ امبنشطة العملية
كل حمور   ثبات ارب معام ت 3ول يتضح من اجلد

من حماور ااستفتا  بالدرجة الكلية ل ستفتا  ترتبط ارتباطاا 
 ت عد معام ت إذ   0.867 -  791 0يرتاوح ما بو  

ااستفتا  صاحلاا لقيا  اليرض  يعد   من مثعالية  و  ثبات
 الذي ا عد من اجل .

 الثبات :  -2
 ا  است خدم معامل الفا كرونباخ لقيا  ثبات ااستفت      

 يوضح قيم معامل الفا كرونباخ. واجلدول اآليت

 4الجدول 
 لقياس ثبات االستفتاء معامل ألفا كرونباخ 

 معامل ألفا كرونباخ عدد البنود المحور
 **0.938 22 املختربات املدرسية
 **0.969 17 حمضر املخترب

 **0.943 11 تنفيذ امبنشطة العملية
 **0.966 50 ل ستفتا  ككل

 ارب مقيا  اداة الب ب 4يتضح من خ ل اجلدول     
 = αبلية قيمة ال بات الكلية  إذ  تربوياا  عال   يتمتع ب بات  
تراو ة قيم معامل الفا كرونباخ ل ستفتا  ما و   0.966

   وه  معام ت ثبات مرتفعة 0.969 – 0.938بو  
 خكن الوثوت هبا يف تطبي  الب ب احلايل

  وتفسيرها ومناقشتهاعرض نتائج البحث 

 :لنتائج المتعلقة بأسئلة البحثا
السؤال األول: ما مستوى التهيئة التي قدمت لتنفيذ 

 ة؟يبرنامج تفعيل المختبرات المدرس
اسللة اربعة جي  ل ال اب  مت تو اؤ ولإلجابة عن ال 

للكش  عن م تود التهيلة ال  قدمة للربنامج  للمعلمو 
خ هلا يتم التعرح على  وذلك و   اهدا    وال  من

م تود التهيلة  وذلك حب اب التكرارات والن   امللوية 
للفقرات ال  تعكس م تود التهيلة ال  قدمة لتنفيذ 

 ج تفعيل املختربات املدرسية.برنام
عدد الدورات التدريبية في مجال تفعيل المختبرات  -1

 .المدرسية التي تم االلتحاق بها
 5لالجدو 

وفقاً لعدد الدورات التدريبية التي التحقوا  عينة البحثتوزيع أفراد 
 بها في مجال تفعيل المختبرات المدرسية

 النسبة المئوية التكرارات الدورات
 9.4 27 دورات 3اك ر من 

 4.8 14 ث ث دورات
 10.0 29 دورتارب
 29.8 86 ا يوجد

معلماا مل حيبلوا على دورات  86ارب  5يوضح اجلدول     
تدريبية يف جمال تفعيل املختربات املدرسية  كما يبو اجلدول 

معلماا   بلوا على دورة تدريبية وا دة يف جمال  133ارب 
معلماا على  29تفعيل املختربات املدرسية  يف  و  بل 

 علماا بواقع دورتو   ك ر  وتعد  م 70دورتو  كما مشلة 
فذت يف هنا ن  مب له كا ية؛  راي البا  وهذه الدورات يف

 مل بالربنامج مث توقفة  وهذا يتضح من معر ة ارببداية الع
هنم من  دي   مب معلماا مل حيبلوا على التدري  86هنا  
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تتف   من مث  و التعيو يف املدار  احلكومية او املدار  امبهلية
هـ  وال  اشارت 1432مع دراسة صبارب   نتاهج هذا الب ب

للمعلمو  يما يتعل  بتفعيل إا ندرة الدورات التدريبية 
 .املدرسية املختربات

األساليب التي قدمت لتفعيل دور المختبرات  -2
 المدرسية.

 6الجدول
 وفقاً لألساليب التي قدمت لهم لتفعيل دور المختبرات المدرسية توزيع أفراد عينة البحث

ساليباأل (289النسبة المئوية )ن= التكرارات   
 33.0 96 ورش عمل
 70.2 203 دورات تدريبية

 9.3 27 اللقا ات املتخببة
إشرا ي  اتزيار   135 46.7 

 18.0 52 نشرات تربوية
 6.2 18 ادلة 

 2.4 7 مطبوعات
 17.6 51  ضور در  منوذج  يوضح طريقة التفعيلتنفيذ او 

تنوع امبسالي  املقدمة  6يتضح من اجلدول 
لتفعيل املختربات املدرسية  إا ان  مت الرتكي، بشكل اكرب 
على بعض امبسالي   يف  و مل يتم الرتكي، على امبسالي  

  والدورات ي  ظ ارب ال،يارات اإلشرا ي  إذ امبخرد 
التدريبية ه  اك ر امبسالي  ال  قدمة لتفعيل دور 

  املطبوعاتاملختربات املدرسية  يف  و كارب اسلوب 
النشرات الرتبوية اقل امبسالي  املقدمة و   امبدلة واسلوب

  .لتفعيل املختربات
دورات التدريبية مشل  ا سب  يتضح ارب اسلوب ال   

 289والبالغ عددهم  من ا راد عينة الب ب معلماا  203
  % من إمجايل عينة الب ب70مبهنا مت ل  وه  ن بة جيدة

وهذا يبو ارب الوزارة ترك، على هذا امبسلوب اك ر من لهه  
امبسالي  على ال،يارات اإلشرا ية   بقية ترك،ت يف  و

 سالي  و مل يتم الرتكي، على بقية امب ورش العمل  يفو 
 ال  اشارت إليها خطة الربنامج.  و  6الواردة يف اجلدول 

 المواد التعليمية التي تم الحصول عليها. -3

 7الجدول
وفقاً للمواد التعليمية التي تم الحصول  توزيع أفراد عينة البحث 

 عليها
 النسبة المئوية التكرارات المواد التعليمية
 26.0 75 احلقيبة التدريبية

امل   ةبطاقات   9 3.1 
 5.9 17 ادوات تقومي للت ارب العملية
 68.0 196 كرا  الت ارب العملية

ارب عدد املعلمو الذين  بلوا على  7يوضح اجلدول     
ارب كرا   ايضاا  ويبو اجلدول 75 قيبة تدريبية بلغ 

ل عليها الت ارب العملية يعد اك ر املواد التعليمية ال   ب
معلماا على كرا   196 بل  إذ الب باملعلمورب يف عينة 

الت ارب العملية  كما يشه اجلدول ال اب  ارب بطاقات 
 امل   ة  وادوات تقومي الت ارب العملية كانة اقل املواد

  ورب. بل عليها املعلم ال 
رب املواد التعليمية ال   بل ا 7ي هر من اجلدول 

عليها املعلمورب له كا ية   احلقيبة التدريبية م  ا يفرتض ارب 
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ين  بلوا  الذمعلماا وهو عدد املعلمو 203حيبل عليها 
يف تقومي الط ب  املهمةخرد امبواد واملعلى دورات تدريبية  

  الب بمل حيبل عليها إا عدد قليل جداا مقارنة بعينة 
بة  ويف هذا اسالي  تقومي مناس للمعلمو توجد ا من مثو 

مع دراسة احلقباين الب ب  البدد تتف  نتاهج هذا
هـ  ال  اشارت نتاه ها إا عدم تنويع معلم  1432 

  العمل   وما العلوم يف اسالي  تقومي الط ب يف الدر 
 الذين  بلوا على كرا  الت ارب ارتفاع عدد املعلمو

 يكوربالعملية إا مبن  يوزع مع الكتاب املدرس  ويفرتض ارب 
 مع مجيع املعلمو. 

درجة المعرفة بخطة برنامج تفعيل المختبرات  -4
 .المدرسية
 8 الجدول

وفقاً لدرجة معرفتهم بخطة برنامج تفعيل  توزيع أفراد عينة البحث
 المختبرات المدرسية

المعرفةدرجة   النسبة المئوية التكرارات 
 7.2 21 عالية
 42.9 124 متوسطة
 32.5 94 ضعيفة

 17.3 50 ا اعلم عنها
 100.0 289 اإلمجايل

تكرار ون بة درجة معر ة  8يوضح اجلدول 
 إذ إرباملعلمو خبطة برنامج تفعيل املختربات املدرسية  

معلماا لديهم  124  بة امبكرب من ا راد عينة الب بالن
 معر ة متوسطة خبطة برنامج تفعيل املختربات املدرسية  يف

 معلماا لديهم معر ة عالية. 21هنا    و ارب
تقريباا كانة  يتضح ارب نب  عينة الب ب
 ضعيفةإما درسية معر تهم خبطة برنامج تفعيل املختربات امل

ارب سب  ذلك  اربعنها  ويرد البا   يوجد لديهم علم  ا  او
د إا عدم وصول التعليمات املن مة للربنامج إا يعو 

او عدم اط عهم عليها  كذلك مل يتم متابعة  مدارسهم 
 التنفيذ يف امليدارب. 

السؤال الثاني: ما مستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل 
المختبرات المدرسية في المدارس الثانوية بمدينة 

 ؟اض من وجهة نظر أفراد عينة البحثالري
ـــــة عـــــن       ـــــاب التكـــــرارات مت ل ال ـــــاب  اؤ ال ـــــ ولإلجاب

 والن ـــ  امللويـــة واملتوســـطات احل ـــابية وااحنرا ـــات املعياريـــة
حنــــو م ــــتود الب ــــب إلجابــــات ا ــــراد عينــــة   10 اجلــــدول 

الــدعم املقــدم لربنــامج تفعيــل املختــربات املدرســية يف املــدار  
يبـو خ صـة وجهـة ن ـر  9  واجلـدول ال انوية مبدينـة الريـاض

امج تفعيــل املختــربات يف نــاملعلمــو مل ــتود الــدعم املقــدم لرب 
 :املدار  ال انوية

 9 الجدول
المدرسية، المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات الخاصة بمستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل المختبرات 

 وترتيبها.
 الترتيب المتوسط الحسابي المحور بعادأ م
 1 3.48 جتهي، وتبميم املختربات املدرسية 1
 2 3.03 إعداد حمض ر املخترب لدعم معلم العلوم لتفعيل املخترب 2

 - 3.25 الدرجة الكلية

ارب: املتوسط احل ايب مل تود الدعم  9يتضح من اجلدول 
املقدم لربنامج تفعيل املختربات يف املدار  ال انوية من وجهة 

جا  حمور املخترب املدرس   إذ  3.25ن ر املعلمو بلغ 

  يلي  حمور إعداد حمض ر 3.48باملرتبة امبوا مبتوسط عام 
املخترب لدعم معلم العلوم لتفعيل املخترب  مبتوسط   ايب 

3.03. 
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ي   ظ ارب حمور الت هي،  بل على متوسط    ايب      
إا  واعلى من حمور حمضر املخترب ويعود ذلك يف راي البا  

ارب املعلم يرد ارب احملضر ينبي  ارب يقوم ب دوار تتخطى العمل 
اإلداري حبيب يكورب مشاركاا وم اعداا بفعالية يف تنفيذ 

لاهبة لدد احملضر    وهذه امبدوار قد تكورب نشطة العمليةامب
ها من ادوار املعلم ولي ة د  ا يبادر يف القيام هبا ويع من مثو 

 من ادواره كم ضر.
 عرض مفبل مل تود الدعم املقدم  يتو يما ي

لربامج تفعيل املختربات يف املدار  ال انوية من وجهة ن ر 
 املعلمو.

مستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل المختبرات المدرسية في 
 المدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين.

لإلجابة عن هذا ال ؤال   بة التكرارات 
ست ابات اوالن   امللوية واملتوسطات وااحنرا ات املعيارية 

املعلمو حنو م تود الدعم املقدم للمختربات املدرسية  من 
خ ل بعدين يتم ل البعد امبول مب تود جتهي، املختربات 
املدرسية بامبدوات واملواد ال زمة  ويتضمن البعد ال اين 

 10م تود تبميم املخترب املدرس   ويبو اجلدول 
را ات املعيارية التكرارات والن   امللوية واملتوسطات وااحن

 :  ابة عينة الب باست
 10الجدول 

نحو مستوى الدعم المقدم للمختبرات  عياري إلجابات أفراد عينة البحثالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف الم
يالمتوسط الحساب)مرتبةً حسب  المدرسية

 الفقرات
  
/ 
 % 

 م تود التو ر

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ح ا

حنرا
اا

   
  
  
لرتتي
ا

يب 
حل ا

ط ا
وس
املت

 

 ضعي  ا تتو ر
له 
 مت كد

 عايل متوسط

 ألدوات والمواد الالزمةاتجهيز المختبرات المدرسية ب

تتو ر امبدوات امبساسية  كامبنابي    عدسات   
 ماصات   شراهح   ... اخل   إلجرا  امبنشطة . 

  8 43 13 131 94 
3.90 1.10 1 

% 2.8 14.9 4.5 45.3 32.5 

تتو ر املواد امبساسية  كامبمحاض   واملواد 
 الكيمياهية امبخرد .. اخل  إلجرا  امبنشطة

  19 53 38 113 66 
3.53 1.21 2 

% 6.6 18.3 13.1 39.1 22.8 

تت  م امبدوات املتو رة يف املخترب مع امبنشطة 
 العملية املتضمنة يف مقررات العلوم.

  25 78 57 99 30 
3.11 1.17 3 

% 8.7 27 19.7 34.3 10.4 

تت  م امبجه،ة املعملية مع امبنشطة العملية 
 املتضمنة يف مقررات العلوم.

  17 92 58 94 28 
3.08 1.12 4 

% 18.7 40.5 7.6 23.2 10.0 

تتو ر امبجه،ة املعملية  ك جه،ة التعقيم   اجه،ة 
 التقطه   موقد بن ن ..اخل  مع امبنشطة العملية.

  43 96 43 84 23 
2.82 1.23 5 

% 8.7 27.0 19.7 34.3 10.4 
متكن ساسية كا ية من املواد امبعداد  اتتو ر 

نشطة بشكل  ردي او يف امبجرا  إالط ب من 
 جمموعات صيهة

  54 117 22 67 29 
2.75 1.30 6 

% 14.9 33.2 14.9 29.1 8.0 

ليتمكن  ساسية ية من امبدوات امبعداد كا اتتو ر 
 نشطة بشكل  ردي.امبجرا  إكل طال  من 

  62 118 15 76 18 
2.55 1.26 7 

% 21.5 40.8 5.2 26.3 6.2 



 ...واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية  حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي:
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 الفقرات
  
/ 
 % 

 م تود التو ر

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ح ا

حنرا
اا

   
  
  
لرتتي
ا

يب 
حل ا

ط ا
وس
املت

 

 ضعي  ا تتو ر
له 
 مت كد

 عايل متوسط

المواد الالزمةبعد تجهيز المختبرات باألدوات و المتوسط الحسابي العام ل  3.09 0.93 - 

 رب:ا10يتضح من اجلدول 
جتهي، املختربات بامبدوات واملـواد  املتوسط احل ايب لبعدارب    

بـــــاحنراح معيـــــاري  3.09مـــــن وجهـــــة ن ـــــر املعلمـــــو  ال زمــــة
تراو ــة املتوســطات احل ــابية لفقــرات هــذا البعــد  إذ  0.93
   وكانة اك ر  قـرتو تـوا راا  مرتبـة 2.55 – 3.90ما بو  

 من امبك ر تو راا إا امبقل تو راا  ه :
 تتـــــــو ر امبدوات امبساســـــــية  كامبنابيـــــــ    عدســـــــات    .1

هذه إلجرا  امبنشطة    بلة  ماصات   شراهح   ... اخل 
الفقرة علـى اعلـى متوسـط   ـايب بـو  قـرات هـذا البعـد  قـد 

ومب ــتود تــو ر  1.10   بــاحنراح معيــاري3.90بليــة قيمتــ  
معلمــــــــــاا ارب امبدوات  امبساســــــــــية  131يــــــــــرد إذ متوســــــــــط  

. اخل   بيــــــــ    عدســــــــات   ماصــــــــات   شــــــــراهح   . كامبنا
امبنشـــطة تتـــو ر يف املـــدار  الـــ  يعملـــورب هبـــا  إلجـــرا ال زمـــة 

معلمـــــاا تـــــو ر امبدوات يف  94مب ـــــتود متوســـــط   كمـــــا يـــــرد 
.  املدار  ال  يعملورب هبا مب تود عال 

ـــة  .2 تتـــو ر املـــواد امبساســـية  كامبمحـــاض   واملـــواد الكيمياهي
ط احل ـايب امبخرد .. اخل  إلجرا  امبنشـطة   قـد بلـغ املتوسـ

 1.21بـــاحنراح معيــــاري  3.53 اســـت ابات عينـــة الب ــــب
اا مـــــن عينـــــة معلمـــــ 113يـــــرد  إذوم ـــــتود تـــــو ر متوســـــط  

تــــو ر املــــواد امبساســــية يف املــــدار  الــــ  يعملــــورب هبــــا  الب ــــب
مب ـــتود متوســـط  وتـــو رت املـــواد امبساســـية بدرجـــة عاليـــة يف 

 .علماا من عينة الب بم 66املدار  ال  يعمل هبا 
وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة وقــد كانــة اقــل  قــرتو تــو راا مــن 

 من امبقل تو راا إا امبعلى تو راا  ه :
 تتو ر اعداد كا يـة مـن امبدوات امبساسـية ليـتمكن كـل   .1

هــــذه  طالــــ  مــــن إجــــرا  امبنشــــطة بشــــكل  ــــردي   جــــا ت
يف الرتتيـــ  امبخـــه بـــو  قـــرات بعـــد جتهيـــ، املختـــربات  الفقـــرة

ط احل ــايب توســبلــغ امل  قــداملدرســية بــامبدوات واملــواد ال زمــة 
 1.26  بــاحنراح معيــاري 2.55 اســت ابات عينــة الب ــب
 معلماا من عينـة الب ـب 118يرد إذ مب تود تو ر ضعي   

ارب م ـتود تــو ر اعــداد كا يـة مــن امبدوات امبساســية  حبيــب 
يــــــتمكن كــــــل طالــــــ  مــــــن إجــــــرا  امبنشــــــطة بشــــــكل  ــــــردي 

عــدم تــو ر  اا مــن عينــة الب ــبمعلمــ 62ضــعي   كمــا يــرد 
كا يـــــة مـــــن امبدوات امبساســـــية  حبيـــــب يـــــتمكن كـــــل   اعـــــداد

 طال  من إجرا  امبنشطة بشكل  ردي.
 تتــو ر اعــداد كا يــة مــن املــواد امبساســية متكــن الطــ ب  .2

من إجرا  امبنشطة بشكل  ردي او جمموعات صـيهة    قـد 
واحنراح معيـاري  2.75بلغ املتوسط احل ايب مل تود تو رها 

ارب م ـــتود  عينـــة الب ـــبمـــاا مـــن معل 117يـــرد  إذ  1.30
ـــة مـــن املـــواد امبساســـية متكـــن الطـــ ب مـــن  تـــو ر اعـــداد كا ي
إجــرا  امبنشــطة بشــكل  ــردي او جمموعــات صــيهة ضــعي    

عدم تو ر اعداد كا يـة  اا من عينة الب بمعلم 54كما يرد 
مـــــن املـــــواد امبساســـــية متكـــــن الطـــــ ب مـــــن إجـــــرا  امبنشـــــطة 

 بشكل  ردي او جمموعات صيهة.

 يـــرورب ارب امبدوات امبساســـية واهج ارب املعلمـــتوضـــح النتـــ
ال زمة إلجرا  امبنشطة متو رة  ولكنها لي ة كا ية ليـتمكن  
كل طال  مـن إجـرا  امبنشـطة بشـكل  ـردي  وكـذلك تتـو ر 
املــــواد امبساســــية ال زمــــة إلجــــرا  امبنشــــطة  إا اهنــــا لي ــــة  
كا يــــة حبيــــب ي ــــتطيع كــــل طالــــ  إجــــرا  النشــــاط بشــــكل 

 ارب املعلــم ســوح يقــوم بعــرض النشــاط علــى  ــردي   ــا يعــين
 هـــ  1415الطـ ب  وهــذا مـا اشــارت إليــ  دراسـة احلــدي    

هــــ   1432هــــ   ودراســـة احلقبـــاين  1425ودراســـة العـــريين  
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مـــن  رب اللـــ  امبنشـــطة تنفـــذ ب ســـلوب العـــرض العملـــ إاي 
يتمكن من إجرا  النشـاط ارب الطال  لن  عين ا ي  قبل املعلم
هـــــارات املا يتـــــاح للطالـــــ   رصـــــة  ارســـــة  مـــــن مثبنف ـــــ   و 

دراسـة امحـد  واكت اهبا  وتتف  هذه النتي ة مع نتي ةعملية ال
هــــــــ  الـــــــ  اشـــــــارت ارب ا ـــــــد معوقـــــــات اســـــــتخدام 1431 

املختــــربات املدرســـــية يف املـــــدرا  ال انويـــــة يف اململكـــــة العربيـــــة 
ال عودية قلة امبجه،ة وامبدوات واملـواد الـ  متكـن كـل طالـ  

كــذلك   وتتفــ  نتــاهج هـذا الب ــبمـن القيــام بالت ربــة بنف ـ   

الــنق  ارب  إا هـــ  الــ  اشــارت1433دراســة آل حمــ   مــع 
 تا ـــــــة الفرصـــــــةإد وامبدوات ال زمـــــــة ادد إا عـــــــدم املـــــــوايف 

للطــــــ ب ملمارســــــة مهــــــارات ااستقبــــــا   وكــــــذلك دراســــــة 
م   ودراســـة 2001هــــ   ودراســـة ال،هـــراين  1421القميـــ،ي  
توصــلة يف نتاه هــا     تلــك الدراســاتم 2007املنتشــري  
ايضــاا تتفــ  مــع   ارســة الطالــ  للعمــل يف املختــرب إا عــدم 
م  ال  اشارت إا قلة املـواد ال زمـة 2007املنتشري  دراسة 

 .كل  ردي او يف جمموعات صيهةإلجرا  الت ارب بش
 11الجدول 
مستوى الدعم المقدم للمختبرات نحو  عينة البحثعياري إلجابات أفراد واالنحراف الم الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
(ةً حسب المتوسط الحسابي)مرتب )تصميم المختبر( المدرسية

 

 الفقرات
  
/ 
 % 

 م تود التو ر

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ح ا

حنرا
اا

   
  
  
لرتتي
ا

 ايب
 احل
سط
ملتو
ا

 

 ضعي  ا تتو ر
له 
 مت كد

 عايل متوسط

 تصميم المختبر المدرسي

 تتو ر اجه،ة تكيي  مناسبة يف املخترب.
  1 14 6 82 186 

4.52 0.79 1 
% 0.3 4.8 2.1 28.4 64.4 

 إضا ة جيدة يف املخترب. تتو ر
  2 18 3 95 171 

4.44 0.85 2 
% 0.7 6.2 1.0 32.9 59.2 

 التهويةتتو ر يف املخترب نوا ذ واسعة ل هولة 
  10 34 16 106 123 

4.03 1.13 3 
% 3.5 11.8 5.5 36.7 42.6 

 يتناس    م املخترب مع عدد الط ب.
  15 54 9 78 133 

3.90 1.30 4 
% 5.2 18.7 3.1 27 46 

ــــــى إجــــــرا   ــــــو ر ســــــتاهر يف املختــــــرب ت ــــــاعد عل تت
 امبنشطة العملية ال  تتطل      الضو .

  40 33 9 101 106 
3.69 1.42 5 

% 13.8 11.4 3.1 34.9 36.7 

تتـــو ر طـــاوات مبـــممة بشـــكل خكـــن الطـــ ب 
 من إجرا  امبنشطة العملية.

  33 49 5 93 109 
3.68 1.42 6 

% 3.5 11.8 5.5 36.7 42.6 

تتـــــو ر يف املختــــــرب مــــــراوح شــــــفط تعمــــــل بشــــــكل 
  عال.

  24 50 19 101 95 
3.67 1.32 7 

% 8.3 17.3 6.6 34.9 32.9 
تتــــــــو ر معــــــــدات امبمــــــــارب امبساســــــــية يف املختــــــــرب 
 طفايــات  ريــ    اوعيــة الرمــال   بطانيــة تيطيــة 

 احلري  .

  12 63 22 113 79 
3.64 1.21 8 

% 4.2 21.8 7.6 39.1 27.3 
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 تتو ر لرح حتضه ملعامل العلوم.
  33 42 15 104 91 

3.59 1.39 9 
% 12.8 14.5 5.2 36 31.5 

تتـــــــو ر متديـــــــدات املــــــــا    والكهربـــــــا  واليــــــــاز يف 
املختـــرب ببـــورة ت ـــمح بـــإجرا  امبنشـــطة العمليـــة 

 بطريقة آمنة.

  28 57 25 95 84 
3.52 1.35 10 

% 9.7 19.7 8.7 32.9 29.1 

ـــــــــة لت ضـــــــــه اليـــــــــازات  يوجـــــــــد يف املختـــــــــرب خ،ان
 والتخل  منها. 

  50 40 72 60 67 
3.19 1.39 11 

% 17.3 13.8 24.9 20.8 23.2 
تتــــــو ر يف املختــــــرب مــــــواد لتن يــــــ  امبدوات بعــــــد 

 اانتها  من إجرا  امبنشطة العملية . 
  29 80 55 77 48 

3.12 1.27 12 
% 10 27.7 19 26.6 16.6 

ـــــة  ـــــربات ادوات اإلســـــعا ات امبولي ـــــو ر يف املخت يت
 جديدة و عالة.

  53 72 23 94 47 
3.03 1.40 13 

% 18.3 24.9 8 33.5 16.3 

 تتو ر صيانة للمخترب وامبجه،ة وامبدوات.
  54 79 36 81 39 

2.90 1.36 14 
% 18.7 27.3 12.5 28 13.5 

تتو ر معدات ال  مة لتنفيذ امبنشطة العملية يف 
املختــــرب  قفــــازات   كمامــــات   ن ــــارات واقيــــة  

 بكميات كا ية للط ب .

  89 65 26 76 33 
2.65 1.44 15 

% 30.8 22.5 9 26.3 11.4 

 - 0.81 3.87 المتوسط الحسابي العام لبعد تصميم المختبر المدرسي
 - 0.87 3.48 المتوسط الحسابي العام للمحور

  :11يتضح من اجلدول 
ارب املتوسط احل ايب للم ور امبول اخلاص بت هيـ، املختـربات 

بـاحنراح معيـاري  3.48بلـغ املدرسية من وجهة ن ر املعلمـو 
   بدرجة تو ر متوسطة. 0.87

املتوسـط احل ـايب  ارب  نف ـكما يتضح من اجلـدول   
مــــن احملــــور امبول املختــــربات  لبعــــد تبــــميم املختــــرب املدرســــ 

ـــــــاري  3.87املدرســـــــية بليـــــــة قيمتـــــــ    0.81وبـــــــاحنراح معي
تراو ــة قــيم املتوســطات احل ــابية  إذمب ــتود تــو ر متوســط  

  وكانـة اك ـر  قـرتو 2.65 -4.52بـو  لفقرات البعـد مـا 
فقـــرات تـــوا راا  مرتبـــة مـــن امبك ـــر تـــو راا إا امبقـــل تـــو راا  ال مـــن
 ه :

 تتـــــــــو ر اجهـــــــــ،ة تكييـــــــــ  مناســـــــــبة يف املختـــــــــرب     .1
لــى متوســط   ــايب بــو  قــرات الفقــرة علــى اع هــذه  بــلة

 0.79  بـاحنراح معيـاري 4.52هذا البعد  قـد بليـة قيمتـ  
ارب  %64.4معلماا بن ـبة  186يرد  إذومب تود تو ر عال   

ـــ  يعملـــورب هبـــا تتـــو ر  يهـــا  املختـــربات املدرســـية يف املـــدار  ال
.  اجه،ة تكيي  مناسبة ومب تود تو ر عال 

 ت الفقــرة يف  تتــو ر إضــا ة جيــدة يف املختــرب   جــا .2
   قـــــد بلـــــغ املرتبـــــة ال انيـــــة بـــــو  قـــــرات بعـــــد تبـــــميم املختـــــرب

مب ـــتود  0.85بـــاحنراح معيـــاري  4.44متوســـطها احل ـــايب 
مـــن عينـــة  %59.2بن ـــبة معلمـــاا  171يـــرد  إذتـــو ر عـــال   
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الدارســـة ارب املختـــربات املدرســـية يف املـــدار  الـــ  يعملـــورب هبـــا 
.تتو ر  يها إضا ة جيدة مب تود تو ر عا  ل 

تــوا راا مــن وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة  تو قــر  وقــد كانــة اقــل
 من امبقل تو راا إا امبعلى تو راا  ه :

 تتو ر معدات ال  مة لتنفيذ امبنشطة العملية يف املختـرب  .1
 قفـــــــــازات  كمامـــــــــات  ن ـــــــــارات واقيـــــــــة  بكميـــــــــات كا يـــــــــة 

يف الرتتيـ  امبخـه بـو  قـرات  هـذه الفقـرة للط ب   جـا ت
  2.65ا توســط احل ــايب هلــبلــغ امل  قــدبعــد تبــميم املختــرب  

 %30.8اا بن ـبة معلمـ 89يرد  إذ  1.44باحنراح معياري 
عـــدم تـــو ر معـــدات ال ـــ مة بكميـــة كا يـــة  مـــن عينـــة الب ـــب

للطـــــــ ب لتنفيـــــــذ امبنشـــــــطة م ـــــــل القفـــــــازات  والكمامـــــــات  
 والن ارات الواقية. 

يانة للمخترب وامبجهـ،ة وامبدوات   بلـغ املتوسـط  تتو ر ص .2
بـــاحنراح معيـــاري  2.90يب مل ـــتود تـــو ر هـــذه الفقـــرة احل ـــا
 من عينة الب ـب %28.0اا بن بة معلم 81يرد  إذ  1.36

ارب املختربات املدرسـية يف املـدار  الـ  يعملـورب  يهـا تتـو ر هلـا 
اا معلمـ 79يرد وامبدوات صيانة مب تود متوسط  و  وليفجه،ة
ارب املختــربات املدرســية يف  مــن عينــة الب ــب %27.3بن ــبة 

املدار  ال  يعملورب  يها تتو ر هلا وليفجهـ،ة وامبدوات صـيانة 
مب ــتود ضــعي   يف  ــو ا تتــو ر صــيانة للمختــرب وامبجهــ،ة 

معلمـــاا مــــن عينــــة  54يهــــا وامبدوات يف املـــدار  الــــ  يعمـــل  
 .%18.7بن بة  الب ب

انة ادوات واجه،ة املخترب  وتتف  هذه تبو النتاهج ضع  صي
م  ال  اشارت إا 2001النتي ة مع نتي ة دراسة الع هي  

  وعدم وجود صيانة دورية ليفجه،ة باملختربات قلة العناية
وامبدوات املعملية  كما توضح النتاهج ضع  تو ر معدات 

للط ب  وكذلك ضع  ال  مة يف املخترب بكميات كا ية 
سعا ات امبولية  وهذا الضع  ينعكس على اإلتو ر ادوات 

 ردي   قلة معدات ال  مة   ارسة الطال  ليفنشطة بشكل  
بكميات كا ية جتعل املعلم خيل إا العرض العمل  بداا من 

 ردي  ختو اا من  دوث خطر على  تنفيذ امبنشطة بشكل  
  ومن وجهة ن ر لقلة معدات ال  مة الط ب نتي ةا 

،ة جهتو ه معدات ال  مة  وصيانة امب رب عدم إ والبا  
و يف عدم يعود للمعلمقد  ةدوات ال  حتتاج إا صيانوامب

من إدارة املدرسة او اهنا ت طل  وا  طل  املعدات او البيانة
مع العلم بوجود بنود يف  دارة املدرسةإمن قبل  يتم ت مينها

تعليمية   م تل،ماتاملي،انية التشييلية للمدار  حتة م مى  
  . ةو  صيانة طاره

 المحور الثاني: محّضر المختبر
وجهة ن ر املعلمو حنو دور حمضر املخترب يف   كما مت تقب

تفعيل املختربات املدرسية  وال  يعد عنبراا اساسياا من 
العناصر ال  تضمنها برنامج تفعيل املختربات املدرسية  

 بة التكرارات والن   تعرح إا دور حمضر املخترب    لول
 ابات املعيارية استامللوية واملتوسطات احل ابية وااحنرا ات 

 على الن و املوض حخترب  لفقرات حمور حمضر امل عينة الب ب
:12يف اجلدول 

 12الجدول
مرتبةً ) محّضر المختبرمن المعلمين نحو  إلجابات أفراد عينة البحث واالنحراف المعياري الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
 (المتوسط الحسابيحسب 
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يــــن م حمضــــر املختــــرب ال ــــ  ت وامللفــــات اخلاصــــة 
بــــــــاملختربات وتــــــــدوين البيانــــــــات واملعلومــــــــات عــــــــن 

 موجوداتا.

  28 51 32 85 93 
3.57 1.353 1 

% 9.7 17.6 11.1 29.4 32.2 

يقـــــوم حمضـــــر املختـــــرب بـــــإجرا  اجلـــــرد ال ـــــنوي لعهـــــد 
 املختربات.

  38 42 66 62 81 
3.37 1.371 2 

% 13.1 14.5 22.8 21.5 28 
يت كــد حمضــر املختـــرب مــن  فــظ امبدوات وامبجهـــ،ة 

 اماكنها املخببة.واحملاليل واملواد يف 
  41 59 36 85 68 

3.28 1.392 3 
% 14.2 20.4 12.5 29.4 23.5 

حيضـــــــر وجيهـــــــ، حمضـــــــر املختـــــــرب املختـــــــربات لتنفيـــــــذ 
 الت ارب قبل مواعيد التنفيذ بوقة مناس .

  47 57 22 98 65 
3.27 1.422 4 

% 16.3 19.7 7.6 33.9 22.5 
ــــــرب مــــــن قفــــــل النوا ــــــذ  والتيــــــار يت كــــــد حمضــــــر املخت

الكهربـــاه  وحمـــابس امليـــاه واليـــاز يف املختـــربات و قـــاا 
 للتعليمات املعتمدة.

  53 49 38 70 79 
3.25 1.477 5 

% 18.3 17 13.1 24.2 27.3 

ين ــ  حمضــر املختــرب مــع اهليلــة التعليميــة يف املدرســة 
 لتن يم جداول استخدام املختربات بشكل دوري.

  56 52 27 74 80 
3.24 1.506 6 

% 19.4 18 9.3 25.6 27.7 
حيدد حمضر املخترب اا تياجات ال زمة للمختـربات 

 ويتابع تنفيذها.
  36 79 22 86 66 

3.23 1.391 7 
% 12.5 27.3 7.6 29.8 22.8 

يهيـــــز وجيهــــــ، حمضـــــر املختــــــرب املختـــــربات وين مهــــــا 
 ويرتبها ويتابع ن ا تها قبل وبعد استخدامها.

  44 73 30 75 67 
3.17 1.424 8 

% 15.2 25.3 10.4 26 23.2 
يطب  حمضر املخترب إجرا ات امبمن وال  مة ويتابع 
صـــــــــــيانة ادوات ال ـــــــــــ مة وطفايـــــــــــات احلريـــــــــــ  يف 

 املختربات.

  58 55 37 79 60 
3.10 1.447 9 

% 20.1 19 12.8 27.3 20.8 

يعــد حمضــر املختــرب قاهمــة مب تويــات املختــرب م همــة 
 ملتطلبات مقررات العلوم الطبيعية. 

  58 55 45 74 57 
3.06 1.429 10 

% 20.1 19 15.6 25.6 19.7 
يعــــد حمضــــر املختــــرب اللو ــــات والنشــــرات اإلرشــــادية 
 باستخدام امبدوات وامبجه،ة واملواد يف املختربات.

  55 65 28 93 48 
3.05 1.406 11 

% 19 22.5 9.7 32.2 16.6 
لــدد حمضــر املختــرب إملــام بكيفيــة اســتخدام امبجهــ،ة 

 واملواد امل تخدمة يف املخترب.
  60 58 35 80 56 

3.05 1.446 12 
% 20.8 20.1 12.1 27.7 19.4 

يقــدم حمضــر املختــرب الــدعم مبعضــا  اهليلــة التعليميــة 
 الدعم الفين ال زم هلم.باستخدام املختربات وتقدمي 

  58 76 28 61 66 
3.00 1.483 13 

% 20.1 26.3 9.7 21.1 22.8 
ــــــة  ــــــة توضــــــح  ال ــــــرب تقــــــارير دوري يعــــــد حمضــــــر املخت
 امبدوات وامبجه،ة وحتديد مدد  اجتها للبيانة.

  61 66 45 73 44 
2.91 1.390 14 

% 21.1 22.8 15.6 25.3 15.2 
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 ا ياناا  نادراا 
له 
 مت كد

 داهماا  لالباا 

يعــــد حمضــــر املختــــرب قاهمــــة بامبنشــــطة املعمليــــة الــــ  
 يتعذر تنفيذها داخل املختربات املدرسية.  

  84 55 31 64 55 
2.83 1.521 15 

% 29.1 19 10.7 22.1 19 
لم العلوم كم اعد اثنا  يشار  حمضر املخترب مع مع

 نشطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية.تنفيذ امب
  111 53 23 55 47 

2.56 1.542 16 
% 38.4 18.3 8 19 16.3 

يشــــار  حمضــــر املختــــرب يف إعــــداد وتقــــدمي الــــدورات 
تدريبيــــة والــــورش عــــن اإلســــعا ات امبوليــــة وامبمــــن ال

 وال  مة للط ب والعاملو.

  103 55 41 55 35 
2.53 1.441 17 

% 35.6 19 14.2 19 12.1 

 - 1.10 3.03 املتوسط احل ايب العام للم ور

 :12يتضح من خ ل اجلدول 
ارب املتوسط احل ايب حملور إعداد حمض ر املختـرب لـدعم معلـم    

 3.03تــربات مــن وجهــة ن ــر املعلمــو بلــغ العلــوم لتفعيــل املخ
تراو ــــة املتوســــطات احل ــــابية  إذ  1.10بــــاحنراح معيــــاري 
    وقـــد كـــارب اعلـــى ث ثـــة2.53 – 3.57للفقـــرات مـــا بـــو  

ادوار يقـــوم هبـــا حمضـــر املختـــرب لـــدعم معلـــم العلـــوم مـــن وجهـــة 
 ن ر معلم العلوم  مرتبة من امبك ر إا امبقل  ه :

 يـــــــن م حمضـــــــر املختـــــــرب ال ـــــــ  ت وامللفـــــــات اخلاصـــــــة  .1
بــــاملختربات وتــــدوين البيانــــات واملعلومــــات عــــن موجوداتــــا   

 قــرات   ــايب بــوالفقــرة علــى اعلــى متوســط   هــذه  بــلة
 1.33وبـاحنراح معيـاري  3.57هذا احملـور مبتوسـط   ـايب 

ارب حمضــر املختــرب لالبــاا مــا يــن م  يــرد ا ــراد عينــة الب ــب إذ
ال ـــــ  ت وامللفـــــات اخلاصـــــة بـــــاملختربات ويـــــدورب البيانـــــات 

 واملعلومات عن موجودتا.
 يقـــــــوم حمضـــــــر املختـــــــرب بـــــــإجرا  اجلـــــــرد ال ـــــــنوي لعهـــــــد  .2

ـــــربات    قـــــد ب ـــــاملخت ـــــاحن 3.37غ املتوســـــط احل ـــــايب ل راح ب
بــــ رب  %28.0معلمــــاا بن ــــبة  81يــــرد  إذ  1.37معيــــاري 

حمضــــــر املختــــــرب يقــــــوم داهمــــــاا بــــــإجرا  اجلــــــرد ال ــــــنوي لعهــــــد 
بـ رب حمضـر  %21.5معلمـاا بن ـبة  62مـا يـرد املختربات  ك

املخترب لالبـاا مـا يقـوم بـإجرا  اجلـرد ال ـنوي لعهـد املختـربات  

بــــــــ هنم لــــــــه  %22.8بن ــــــــبة  معلمــــــــاا  66 يــــــــرد يف  ــــــــو
مت كــدين مــن قيــام حمضــر املختــرب بــإجرا  اجلــرد ال ــنوي لعهــد 

 املختربات.
 يت كـــــد حمضـــــر املختـــــرب مـــــن  فـــــظ امبدوات وامبجهـــــ،ة  .3

خببـــة    قـــد بلـــغ املتوســـط واحملاليـــل واملـــواد يف اماكنهـــا امل
معلمـاا  85يـرد  إذ  1.39باحنراح معياري  3.28احل ايب 
ـــارب حمضـــ %29.4بن ـــبة  ا يت كـــد مـــن  فـــظ ر املختـــرب داهما

اد يف اماكنهـــــا املخببـــــة   امبدوات وامبجهــــ،ة واحملاليـــــل واملــــو 
ارب حمضر املخترب لالبـاا  %23.5معلماا بن بة  68كما يرد 

ـــل واملـــواد يف مـــا  يت كـــد مـــن  فـــظ امبدوات وامبجهـــ،ة واحملالي
 اماكنها املخببة.
ادوار يقوم هبا حمضر املخترب لـدعم معلـم  وقد كانة اقل ث ثة

العلــوم مــن وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة مــن امبقــل إا امبك ــر  
 ه :
تدريبية ال يشار  حمضر املخترب يف إعداد وتقدمي الدورات  .1

والـــورش عـــن اإلســـعا ات امبوليـــة وامبمـــن وال ـــ مة للطـــ ب 
رات يف الرتتي  امبخه بو  قـ هذه الفقرة والعاملو   جا ت

حمور إعداد حمضر املختـرب لـدعم معلـم العلـوم لتفعيـل املختـرب  
  بـــــاحنراح 2.53لـــــغ املتوســـــط احل ـــــايب هلـــــذه الفقـــــرة ب  قـــــد

ارب  %35.6معلمــو بن ـــبة  103يــرد  إذ  1.44معيــاري 
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حمضــــر املختــــرب نــــادراا مــــا يشــــار  يف إعــــداد وتقــــدمي الــــدورات 
ـــة والـــورش عـــن اإلســـعا ات امبوليـــة وامبمـــن و   مة ال ـــالتدريبي

ارب  %19.0معلمـاا بن ـبة  55للط ب والعاملو  كما يرد 
حمضـــر املختـــرب ا يانـــاا مـــا يشـــار  يف إعـــداد وتقـــدمي الـــدورات 
ـــة والـــورش عـــن اإلســـعا ات امبوليـــة وامبمـــن وال ـــ مة  التدريبي

 للط ب والعاملو.
لـــم العلـــوم كم ـــاعد اثنـــا   يشـــار  حمضـــر املختـــرب مـــع مع .2

يعيـــة    قـــد بلـــغ ملقـــررات العلـــوم الطبنشـــطة العمليـــة تنفيـــذ امب
يـــرد  إذ  1.52 بـــاحنراح معيـــاري 2.56املتوســـط احل ـــايب 

ارب حمضـــــر املختـــــرب نـــــادراا مـــــا  %38.4معلمـــــاا بن ـــــبة  111
لعمليـة ملقـررات يشار  معلـم العلـوم كم ـاعد  اثنـا  امبنشـطة ا

ارب حمضـــــر  %18.3معلمـــــاا بن ـــــبة  53العلـــــوم  كمـــــا يـــــرد 
ر  معلــم العلــوم اثنــا  امبنشــطة العمليــة املختــرب ا يانــاا مــا يشــا

 ملقررات العلوم كم اعد.
 يعــد حمضــر املختــرب قاهمــة بامبنشــطة املعمليــة الــ  يتعــذر  .3

رســـــية    قـــــد بلـــــغ املتوســـــط تنفيـــــذها داخـــــل املختـــــربات املد
معلمـاا  84يـرد  إذ  1.52باحنراح معياري  2.83احل ايب 
قاهمــــــة ارب حمضــــــر املختــــــرب نــــــادراا مــــــا يعــــــد  %29.1 بن ــــــبة

خـــــل املختـــــربات يـــــة الـــــ  يتعـــــذر تنفيـــــذها داملبامبنشـــــطة املع
ـــــــرد  ارب حمضـــــــر  %19.0معلمـــــــاا بن ـــــــبة  55املدرســـــــية  وي

يــــة الـــ  يتعــــذر ملاملختـــرب نـــادراا مــــا يعـــد قاهمــــة بامبنشـــطة املع
 تنفيذها داخل املختربات املدرسية.

  ــظ مــن خــ ل النتــاهج ال ــابقة ارب حمضــر املختــرب يركــ، ي     
تن يم ال   ت وامللفات وتـدوين البيانـات واملعلومـات على 

عـــــن موجوداتـــــا  وكـــــذلك يركـــــ، علـــــى اجلـــــرد ال ـــــنوي لعهـــــد 
املختربات  كما يت كد مـن  فـظ امبدوات وامبجهـ،ة واحملاليـل 

وهــذه املهــام مهمــة يف املختــرب  ماكنهــا املخببــة واملــواد يف ا
ضـــع     ـــظاريـــة اك ـــر منهـــا تنفيذيـــة  يف  ـــو ي  إا اهنـــا إد

مشـــــاركة حمضـــــر املختـــــرب يف تنفيـــــذ امبنشـــــطة العمليـــــة  كمـــــا 

  ظ ارب حمضر املخترب ا يرك، على إعداد قاهمة بامبنشـطة ي  
ارب  اربالعملية ال  يتعذر تنفيذها داخـل املختـرب  ويـرد البا  ـ

داريـــة يعـــود إا مـــا يطلبـــ  إلركيـــ، حمضـــر املختـــرب علـــى املهـــام ات
مـــن إعـــداد وتن ـــيم لتلـــك  مـــدير املدرســـة او املشـــرح الرتبـــوي
ضـــع  تركيـــ، حمضـــر  ارب اربال ـــ  ت  يف  ـــو يـــرد البا  ـــ

ها مـــن د  تنفيذيـــة قـــد يعـــود إا انـــ  يعـــاملختـــرب علـــى اجلوانـــ  ال
 مهام املعلم او نتي ة لضع  الت هيل.    

السؤال الثالث: ما مدى تحقيق برنامج تفعيل المختبرات 
لألهداف التي  الرياضالمدرسية في المدارس الثانوية بمدينة 

 ؟ه من وجهة نظر أفراد عينة البحثوضعت ل
 ببنــــا   قــــرات اربل ال ــــاب  قــــام البا  ــــاؤ ال ــــ لإلجابــــة عــــن 

قة الفقـــرات مـــن   اشـــت   قـــرة لعينـــة الب ـــب 11تكونـــة مـــن 
علـى  عـرض اسـت ابة املعلمـو  يتو يمـا يـ اهداح الربنـامج 

  برنــامج يــتلــك الفقــرات  والــ  مــن خ هلــا يتضــح مــدد حتق
تفعيــل املختــربات املدرســية يف املــدار  ال انويــة ليفهــداح الــ  

 وضعة ل : 
أواًل: متتتتتدى تحقيتتتتتق برنتتتتتامج تفعيتتتتتل المختبتتتتترات المدرستتتتتية فتتتتتي  

المتتتدارس الثانويتتتة بمدينتتتة الريتتتاض لألهتتتداف التتتتي وضتتتعت لتتته متتتن 
 وجهة نظر المعلمين

مــدد حتقيــ  برنــامج تفعيــل املختــربات املدرســية  للتعــرح علــى
يف املــدار  ال انويــة مبدينــة الريــاض ليفهــداح الــ  وضــعة لــ  

 ــبة التكــرارات والن ــ  امللويــة مــن وجهــة ن ــر املعلمــو     
 واملتوسطات احل ابية وااحنراح املعيـاري إلجابـات ا ـراد عينـة

 هـــــداح مـــــن املعلمـــــو لفقـــــرات ااســـــتبانة اخلاصـــــة ب الب ـــــب
حتقيــــ   يــــتم الكشــــ  عــــن مــــددالربنــــامج والــــ  مــــن خ هلــــا 

برنـــامج تفعيـــل املختـــربات املدرســـية يف املـــدار  ال انويـــة مبدينـــة 
الريـــــاض ليفهـــــداح الـــــ  وضـــــعة لـــــ   كمـــــا مت ترتيـــــ  تلـــــك 

علـــى منهـــا  وذلـــك  لفقـــرات   ـــ  املتوســـط احل ـــايب لكـــل  ا
 الن و اآليت:
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 13الجدول 
 من المعلمين نحو مدى تحقيق برنامج عياري إلجابات أفراد عينة البحثواالنحراف الم الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 (المتوسط الحسابيحسب  )مرتبةً  التي وضعت لهالثانوية بمدينة الرياض لألهداف  تفعيل المختبرات المدرسية في المدارس
 ك لفقراتا

/ 
 % 

 االستجابة
ابي
حس
ط ال
وس
لمت
ا

ري 
معيا
ف ال
حرا
االن

 

ب 
حس
ب 
ترتي
ال

ابي
حس
ط ال
وس
لمت
ا

 

له  ا ياناا  نادراا 
 مت كد

 داهماا  لالباا 

ـــــذي خارســـــ   ختبـــــ  درجـــــة للنشـــــاط العملـــــ  ال
ـــــار  ـــــرب تتضـــــمن درجـــــات ل ختب ـــــ  يف املخت الطال

 هناية كل  بل دراس . العمل  يف

  9 17 9 65 189 4.41 1.02 1 
% 3.1 5.9 3.1 22.5 65.4 

يـتم الت كــد مــن وضــوح اهلــدح امبساســ  للنشــاط 
 املخربي لدد الط ب.

  31 50 14 101 93 3.61 1.37 2 
% 10.7 17.3 4.8 34.9 32.2 

ـــــتم عمـــــل نقـــــاش مـــــع الطـــــ ب  ـــــول موضـــــوع  ي
 بتنفيذه.النشاط قبل البد  

  36 63 14 107 69 3.38 1.38 3 
% 12.5 21.8 4.8 37 23.9 

تقــــــدم للطــــــ ب التعريفــــــات اإلجراهيــــــة للمفــــــاهيم 
واملبـــــــــطل ات العلميـــــــــة الـــــــــ  تناوهلـــــــــا النشـــــــــاط 

 املخربي.

  34 72 16 89 78 3.36 1.41 4 
% 11.8 24.9 5.5 30.8 27 

يتم تشـ يع الطـ ب علـى إجـرا  مناقشـات  ـول 
امل   ات ال   بلوا عليها وااستنتاجات الـ  

 توصلوا إليها.

  53 58 12 102 64 3.23 1.46 5 
% 18.3 20.1 4.2 35.3 22.1 

تقدم للطـ ب إرشـادات وتعليمـات كا يـة متكـنهم 
مــــــن  ــــــل املشــــــكلة او التوصــــــل إا اســــــتنتاجات 

 ص ي ة ب رعة وي ر..

  60 65 17 88 59 3.07 1.48 6 
% 20.8 22.5 5.9 30.4 20.4 

تــتم م   ــة عمــل الطــ ب اثنــا  تنفيــذ النشــاط 
 املخربي  وت  ل بيانات  ول تعلمهم.

  61 62 23 93 50 3.03 1.44 7 
% 21.1 21.5 8 32.2 17.3 

ــــل  ــــ  جتــــرييب للنشــــاط املخــــربي قب ــــذ تطبي يــــتم تنفي
 إعطاه  للط ب يف  بة العلوم.

  51 76 20 109 33 2.99 1.34 8 
% 17.6 26.3 6.9 37.7 11.4 

ـــــتم تقـــــدمي عـــــروض   ـــــة للطـــــ ب  ومناقشـــــة  ي عملي
ا كار تتعـارض مـع معـر تهم تنـاقض توقعـاتم قبـل 

 تنفيذ النشاط 

  60 89 32 79 29 2.75 1.33 9 
% 20.8 30.8 11.1 27.3 10 

ـــــذي خارســـــ   ختبـــــ  درجـــــة للنشـــــاط العملـــــ  ال
الطالــــــ  يف املختــــــرب تشــــــمل درجــــــات للمشــــــاركة 
 العملية طوال الفبل الدراس   تقومي م تمر . 

  119 37 9 59 65 2.70 1.67 10 
% 41.2 12.8 3.1 20.4 22.5 

ينفــذ الطــ ب مجيــع امبنشــطة الــ  تتطلــ  العمــل 
 املخربي يف املخترب.

  99 104 14 57 15 2.26 1.26 11 
% 34.3 36 4.8 19.7 5.2 

 - 1.0 3.16 المتوسط الحسابي العام للمحور
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 ارب: 13يتضح من خ ل اجلدول 

املتوســــط احل ــــايب للم ــــور اخلــــاص ب هــــداح برنــــامج تفعيــــل 
ـــــربات  ـــــغ  مـــــن وجهـــــة ن ـــــر املدرســـــيةاملخت  3.16املعلمـــــو بل

 ــة قــيم املتوســطات احل ــابية او تر  إذ  1.0بــاحنراح معيــاري 
   وقـد كـارب اعلـى 4.41-2.26لفقرات هذا احملـور مـا بـو  

مــن وجهــة ن ــر املعلمــو  مرتبــة مــن امبك ــر إا  هــد و حتققــا
 امبقل  ه :

 ختبــ  درجــة للنشــاط املعملــ  الــذي خارســ  الطالــ    .1
يف املختـــرب تتضـــمن درجـــات ل ختبـــار العملـــ  يف هنايـــة كـــل 

 بــــلة الفقــــرة علــــى اعلــــى متوســــط   قــــد بــــل دراســــ    
ـــــو  قـــــرات هـــــذا احملـــــور مبتو   4.41ســـــط   ـــــايب   ـــــايب ب

 4.20  ويقع هذا املتوسـط مـا بـو  1.02واحنراح معياري 
  درجـــــة يـــــرد املعلمـــــورب انـــــ  داهمـــــاا مـــــا ُيبـــــ إذ   5.0-

الطالــــ  يف املختــــرب تتضــــمن  للنشــــاط العملــــ  الــــذي خارســــ 
 درجات ل ختبار العمل  يف هناية كل  بل.

 يــــتم الت كــــد مــــن وضــــوح اهلــــدح امبساســــ  للنشــــاط   .2
لـــغ املتوســـط احل ـــايب هلـــذه املخـــربي لـــدد الطـــ ب    قـــد ب

بن ـبة  101رد يـ إذ  1.37واحنـراح معيـاري  3.61الفقرة 
ــــــاا  34.9% يت كــــــدورب مــــــن وضــــــوح اهلــــــدح مــــــا اهنــــــم لالب

 93اط املخــــربي لــــدد الطــــ ب  كمــــا يــــرد امبساســــ  للنشــــ
ــ %32.2معلمــاا بن ــبة  يت كــدورب مــن وضــوح مــا ا اهنــم داهما

 اهلدح امبساس  للنشاط املخربي لدد الط ب.
حتققاا من وجهة ن ر املعلمو  مرتبة  وقد كارب اقل هد و

 من امبقل إا امبك ر  ه :
طل  العمل  ينفذ الط ب مجيع امبنشطة ال  تت .1

جا ت يف الرتتي  امبخه بو  إهنا املخربي يف املخترب  
  2.26لغ املتوسط احل ايب هلذه الفقرة ب وقدالفقرات  

معلمو بن بة  104يرد  إذ  1.26باحنراح معياري 
ان  ا ياناا ما ينفذ الط ب مجيع امبنشطة ال   36%

معلماا  99مل املخربي يف املخترب  كما يرد تتطل  الع

ان  نادراا ما ينفذ الط ب مجيع امبنشطة  %34.3 بة بن
 ال  تتطل  العمل املخربي يف املخترب.

 ختب  درجة النشاط العمل  الذي خارس  الطال   .2
وال الفبل كة العملية طيف املخترب تشمل درجات للمشار 

لغ املتوسط احل ايب هلذه    قد بالدراس   تقومي م تمر 
معلماا  119يرد  إذ  1.67معياري  باحنراح 2.70الفقرة 
ان  نادراا ما ختب  درجة النشاط املعمل   %41.2بن بة 

الذي خارس  الطال  يف املخترب تشمل درجات للمشاركة 
 العملية طوال الفبل الدراس .

ن  ظ ارب الط ب ا ينفذورب مجيع امبنشطة ال      
تتطل  العمل املخربي يف املخترب من وجهة ن ر املعلمو  

يعود إا قلة املواد وامبجه،ة وامبدوات ال  متكن   قد وهذا
  لنشاط بنف   او يف جمموعات صيهةكل طال  من تنفيذ ا

، املخترب يف حمور جتهي من نتاهج هذا الب بكما اتضح 
رب يقوم املعلم بعرض النشاط العمل  املدرس    ا ادد إا ا

اكت اب  ى الط ب  وهذا سيؤدي إا ضع  يفعل
اهداح  املهارات العلمية العملية ال  كانة من اهم

مع دراسة العريين  الربنامج  وتتف  نتاهج هذا الب ب
   ودراسة آل حم  هـ1431هـ   ودراسة امحد  1425 
اشارت نتاه ها إا ضع  يف  دراساتهذه الهـ   و 1433 
 الط ب للمهارات العملية. كت ابا 

  درجـة للنشـاط العملـ  الـذي كذلك يتضح ارب ختبـي    
الطالــ  يف املختــرب تشــمل درجــات للمشــاركة العمليــة  خارســ 

  دراســـــ  تـــــتم مب ـــــتود اقـــــل مـــــن املتوســـــططـــــوال الفبـــــل ال
   درجــــة للنشــــاطومقارنــــة بــــالفقرة الــــ  تــــن  علــــى  ختبــــ

الطالــــ  يف املختــــرب تتضــــمن درجــــات  العملــــ  الــــذي خارســــ 
 دالدراس   وال  تتم مب ـتوا ل ختبار العمل  يف هناية الفبل 

إا  و يعـود مـن وجهـة ن ـر البـا  عال   والفـرت بـو الفقـرتو
بيــــض الن ــــر عــــن حمتــــود  ارب ااختبــــار العملــــ  النهــــاه  يــــتم

شــــراح العلــــوم هلــــذا مبرب هنــــا  متابعــــة مــــن قبــــل إ ؛ااختبــــار
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مـن و   ااختبار  اما ااختبار العمل  الفبل     تتم متابعت 
 يتم بشكل اقل من املتوسط.   مث

سطات فروق ذات داللة إحصائية بين متو ال ماالسؤال الرابع: 
من المعلمين نحو مستوى تنفيذ  استجابات أفراد عينة البحث

 العمل بالبرنامج والتي تعزى لمتغير نوع المدرسة )حكومي ت أهلي(؟

كانــــــة هنــــــا   ــــــروت ذات دالــــــة وملعر ــــــة مــــــا إذا   
مــن  الب ــب إ بــاهية بــو متوســطات اســت ابات ا ــراد عينــة

املعلمــو حنــو م ــتود تنفيــذ العمــل بالربنــامج بــاخت ح متيــه 
ــــوع املدرســــة ــــار  ت  لعينتــــو م ــــتقلتو مت ، ن اســــتخدام اختب

 independent sample t-test  ضـح علـى الن ـو املو   وذلـك
 :14اجلدول  يف

 14جدول ال
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث على االستفتاء حسب متغير نوع البحث، ونتائج اختبار )ت( 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المدرسة المحور

سية
ملدر
ت ا

ختربا
 امل

 جتهي، املخترب
 0.94 2.83 155  كوم 

-5.310 0.00 
 0.83 3.39 134 اهل 

 0.84 3.84 155  كوم  تبميم املخترب
0.706- 0.480 

 0.78 3.91 134 اهل 
 0.75 3.15 155  كوم  للم ور ككل

4.29- 0.00 
 0.76 3.54 134 اهل 

 حمضر املخترب
 1.09 2.92 155  كوم 

1.95- 0.053 
 1.11 3.18 134 اهل 

 التنفيذ
 0.95 3.16 155  كوم 

0.076 0.94 
 0.98 3.17 134 اهل 

 امبداة ككل
 0.71 3.19 155  كوم 

2.66 0.008 
 0.71 3.41 134 اهل 

 :ارب 14يتضح من خ ل اجلدول 
وليفداة ككل تراو ة ما   حملاور امبداة  ت قيمة اختبار  

  بدالة إ باهية  تراو ة ما بو 5.310 – 0.076بو  
دهرت  روت ذات دالة إ باهية  إذ   0.48 – 0.00 

يف حمور "املختربات املدرسية" ولباحل املدار  امبهلية  
ويتضح ارب الفروت دهرت يف احملور الفرع  "جتهي، املخترب"  

يف املدار  امبهلية باملواد   ا يعين ارب جتهي، املختربات
دوات تبدو كا ية وجمه،ة من وجهة ن ر معلم  وامبجه،ة وامب

 احملور الفرع  ومل ت هر  روت يفاملدار  امبهلية  العلوم يف 
ويتضح من النتاهج ان  ا توجد  روت  "تبميم املخترب" 

 وري "حمضر املخترب"  و"التنفيذ" ذات دالة إ باهية يف حم

جود  روت ذات دالة إ باهية و   ت وتشه نتاهج اختبار 
 .خذ حماور امبداة ككل ولباحل املدار  امبهليةعند ا

من  دى اختالف رأي أفراد عينة البحثالسؤال الخامس: ما م
المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج تعزى لمتغير 

 التخص  الدراسي )فيزياء ت كيمياء ت أحياء(؟
وجود  روت ذات دالـة إ بـاهية يف  نللكش  ع  

املعلمــو حنــو م ــتود تنفيــذ العمــل بالربنــامج تعــ،د ملتيــه  راي
ـــا    ي،يـــا   ا يـــا  التخبـــ  ال مت اســـتخدام ، دراســـ   كيمي

  وذلــك  one way anova   اختبــار حتليــل التبــاين امب ــادي
 .16و  15 واجلدول على الن و املوضح يف
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 15الجدول 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج باختالف التخص  

 الدراسي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخص 

 0.881 3.105 101 ا يا 
 1.11 3.140 96  ي،يا 
 0.863 3.250 92 كيميا 

 16الجدول 
من المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج باختالف التخص   تالف استجابات أفراد عينة البحثتحليل التباين األحادي لمدى اخ

 الدراسي

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع المجموعات
 541. 2 1.083 اجملموعاتبو 

.587 .557 
 923. 286 263.889 داخل اجملموعات

  288 264.971 اجملموع

عدم وجود  روت ذات دالة  16يتضح من اجلدول     
من املعلمو حنو  يف است ابات ا راد عينة الب بإ باهية 

م تود تنفيذ العمل بربنامج تفعيل املختربات املدرسية 
بلية  إذ   باخت ح التخب   كيميا    ي،يا   ا يا 

  0.05وه  قيمة اكرب من  0.557قيمة م تود الدالة 
 ول م تود تنفيذ  ا راد عينة الب ب وجهة ن ر  إرب من مثو 

متشاهبة  وهذا يعين فعيل املختربات املدرسية العمل بربنامج ت
نامج ا يتمي،  ي  اي ختب  عن ارب تنفيذ العمل بالرب 

   وارب التنفيذ متقارب.خراآل

 توصيات البحث 

العمل على إجياد برنـامج تـدرييب لتفعيـل املختـربات املدرسـية  -
ينفــذه مركــ، التــدري  الرتبــوي بشــكل داهــم و ــ  خطــط املركــ، 

  دي اا للتدري .لك  ت تاح الفرصة للمعلمو املعينو 

التنــوع يف امبســالي  ال زمــة لتنفيــذ الربنــامج حبيــب تتضــمن  -
اللقــــــــــــا ات املتخببــــــــــــة  وامبدلــــــــــــة  والنشــــــــــــرات الرتبويــــــــــــة  

 واملطبوعات.

تـــدري  حمضـــر املختـــرب للعمـــل كم ـــاعد  للمعلـــم يف تنفيـــذ  -
 امبنشطة العملية.

تــــو ه املــــواد التعليميــــة املناســــبة لتفعيــــل املختــــربات املدرســــية  -
 : بطاقات امل   ة  وادوات تقومي الت ارب العملية.م ل

تـــــ مو املــــــواد وامبدوات ال زمــــــة لتنفيـــــذ امبنشــــــطة العمليــــــة  -
بشــــــكل  ــــــردي او يف جمموعــــــات صــــــيهة  وتــــــ مو معــــــدات 

 وادوات ال  مة. 

متابعة املشـر و الرتبـويو للربنـامج متابعـةا دقيقـة كمـا ورد يف  -
 يمـا يتعلـ  بااختبـارات التعميم اخلاص بالربنـامج  وخبوصـاا 

 العملية النهاهية والفبلية وكيفية تنفيذها. 

 المقترحات

إجــــرا  دراســــات تتم ــــور  ــــول حمضــــري املختــــربات ملعر ــــة  -
 ا تياجاتم وآراههم  ول العمل يف املختربات.

إجرا  دراسة تدح إا التعـرح علـى آرا  طـ ب املـدار    -
 حنو تفعيل املخترب املدرس .

مشــــــاهبة هلــــــذا الب ــــــب باســــــتخدام بطاقــــــة إجــــــرا  دراســــــة  -
 م   ة صفية للتعرح على مدد تفعيل املختربات املدرسية.
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 إجرا  دراسة مشاهبة هلذا الب ب تطب  على تعليم البنات. -

 :المراجع

واقــــع خمتــــربات الكيميــــا  باملر لــــة ال انويــــة يف م . 2006  آل صــــويارب  خالــــد
رســالة ماج ــته لــه  التعلــيم.مدينــة الريــاض وا تياجاتــا مــن تقنيــات 

 كلية الرتبية  جامعة امللك سعود: الرياض. منشورة.
تضمو مهارات ااستقبا  يف امبنشـطة العمليـة ه . 1433  آل حم   سعيد

. يف مقــرر الكيميــا  للبــ  امبول ال ــانوي وواقــع  ارســة الطــ ب إياهــا
كليــــة رســــالة ماج ــــته لــــه منشــــورة. ق ــــم املنــــاهج وطــــرت التــــدريس   

 الرتبية  جامعة امللك سعود: الرياض.
اجلديد يف تدريس جتارب العلوم يف ضو  م . 2005  ابو ج لة  صب  

مارات العربية املت دة: مكتبة اإلاسرتاتي يات التدريس املعاصرة. 
 الفاحل للنشر. 

تقــومي برنــامج تفعيــل املختــربات املدرســية يف تــدريس ه . 1431 امحــد  حممــد 
. رســـالة ماج ـــته للمر لـــة ال انويـــة يف ضـــو  ادا  املعلمـــو مـــواد العلـــوم

لــه منشــورة. كليــة العلــوم ااجتماعيــة  جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
 اإلس مية: الرياض.

يف عملي   تفعيل دور املختربات التعليميةه . 1426 إدارة التقنيات الرتبوية 
 .191/31والتعليم.. الرياض: وزارة الرتبية التعليم والتعل م

تدريس العلوم  . 2004  يل؛ وباييب  رودجر؛ وبوول  جانيةتروبريدج  لي، 
 ترمجة حممد  يف املدار  ال انوية  اسرتاتي يات تطوير ال قا ة العلمية .

عبد احلميد وآخرورب . اإلمارات العربية املت دة: دار الكتاب 
 اجلامع .
هـــ . طراهــ  واســالي  تعلــيم العلــوم يف املر لــة ال انويــة 1415 احلــدي    صــاحل 

جملـة جامعـة يف اململكة العربيـة ال ـعودية والوايـات املت ـدة امبمريكيـة. 
 .198-163.  2 7امللك سعود. جملد 

تقـــــومي اســـــتخدام معلمـــــ  العلـــــوم يف البـــــ  ه . 1432 احلقبـــــاين  عبـــــد اهلل 
. تدريس العلوم مب ا  ـة اخلـرج ال الب املتوسط للمختربات املدرسية يف

رســالة ماج ــته لــه منشــورة. كليــة العلــوم ااجتماعيــة  جامعــة اإلمــام 
 حممد بن سعود اإلس مية: الرياض.

 . امبردرب: دار 2.  طتعليم العلوم لل ميع . م2008 خطايبة  عبد اهلل 
 امل هة للنشر والتوزيع والطباعة.

تخدام املختــرب علــى تنميــة مهــارات  . اثــر اســلوب اســم1986  الــ،عيب  طــ ل
اجمللـــــة التفكــــه العلمـــــ  لـــــدد طلبـــــة البـــــ  ال ـــــاين ثـــــانوي يف امبردرب. 

 . جامعة الكوية.120-94  .9  3جملد  الرتبوية.
معوقــــات إجــــرا  امبنشــــطة العمليــــة يف تــــدريس هـــــ . 1422 ال،هــــراين  مجعــــارب 

طقــة البا ــة الفي،يــا  باملر لــة ال انويــة مــن وجهــة ن ــر معلمــ  الفي،يــا  مبن

كلية الرتبية  جامعـة ام القـرد:  . رسالة ماج ته له منشورة.التعليمية
 مكة املكرمة.

ردرب: دار الشروت . امباسالي  تدريس العلومم . 2001 زيتورب  عايش 
 للنشر والتوزيع.

اساســــــيات طــــــرت تــــــدريس العلــــــوم واجتاهاتــــــ  م . 2005 ال ــــــامراه   نبيهــــــة 
 العريب.. عم ارب: دار الفكر احلدي ة

ه . تفعيــل املختــربات املدرســية يف العمليــة التعليميــة 1429 يمارب  مسي ــة ســل
واثره يف اكت اب عمليات العلم واملهارات العملية املناسبة وااجتاهات 
حنو العمل املخربي يف الفي،يا  لدد طالبات املر لة ال انوية مبدينة اهبا. 

 .183-135.  114جملة رسالة اخلليج العريب. 
. حبب املختربات املدرسية يف اجلمهورية اليمنيةم . 2006  حممد البانع   

مقدم للمؤمتر العلم  ال امن عشر: مناهج التعليم وبنا  اإلن ارب 
 . مبر.582-554. 2جملد العريب. 
ربات معوقــــــات تفعيــــــل مشــــــروع اســــــت مار املختــــــ ه .1432  صــــــبارب    ــــــن

ال انويــــة مبــــدين  مكــــة  يــــا  للمر لــــة مباملدرســــية يف تــــدريس مقــــررات ا
. رســالة ماج ــته لــه منشــورة.  وجــدة يف ضــو  بعــض املعــايه املختــارة

 كلية الرتبية  جامعة ام القرد: مكة املكرمة.
.  4اجتاهــــــات  دي ـــــــة يف تــــــدريس العلـــــــوم.  طم . 1996  العــــــاين  ر وح 

 الرياض: دار العلوم.
لعملية يف مقررات واقع تدريس النشاطات اه . 1425العريين  عبد الرمحن.  

كلية الرتبية   . رسالة ماج ته له منشورة.الفي،يا  للمر لة ال انوية
 جامعة امللك سعود: الرياض.

 . 4.  طاملدخل إا الب ب يف العلوم ال ـلوكيةهـ . 1427 الع اح  صاحل 
 الرياض: العبيكارب للنشر.

 يــا  يف امبات مــادة معوقــات اســتخدام خمتــرب م . 2001  الع ــهي  عبــد اهلل 
مــــدار  املر لــــة ال انويــــة مــــن وجهــــة ن ــــر املعلمــــو واملشــــر و باملنطقــــة 

. رســــالة ماج ــــته لــــه منشــــورة. كليــــة الرتبيــــة  جامعــــة امللــــك الشــــرقية
 سعود: الرياض.

؛ واليامــــدي    ــــن؛ والرشــــيد  عبــــدالع،ي،؛ والــــراجح  صــــاحل؛ ناصــــر العقيــــل 
 امـــد؛ والبـــعيدي  والقريشـــ   خالـــد؛ والضـــلعارب  امحـــد؛ واملكينـــ،ي  

تفعيل دور املختربات التعليمية يف عمليـ  التعلـيم ه . 1424   ر عة
 .لتعليم  إدارة التقنيات الرتبوية. الرياض: وزارة الرتبية واوالتعلم
اا تياجـــــات التدريبيـــــة ال زمـــــة لتنميـــــة املهـــــارات ه . 1432 اليـــــتم  حممـــــد 

ـــــة ملعلمـــــ  العلـــــوم يف املر لـــــة ال انويـــــة. رســـــالة ماج ـــــته لـــــه  املختربي
ــــوم ااجتماعيــــة  جامعــــة اإلمنشــــورة. ك ــــن ســــعود  مــــامليــــة العل حممــــد ب

 اإلس مية: الرياض.
 . اســتخدام املختــربات املدرســية يف تــدريس العلــوم ه1421 القميــ،ي   محــد 

الطبيعية يف املر لة ال انوية من وجهة ن ر املعلمو واملشر و يف حما  ـة 
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منشورة. كلية الرتبية  جامعـة امللـك سـعود: . رسالة ماج ته له اخلرج
 الرياض. 

واقــــع اســــتخدام املختــــرب املدرســــ  يف تــــدريس  م .2007  املنتشــــري  عبــــد اهلل
امب يــــــا  باملر لــــــة ال انويــــــة مب ا  ــــــة القنفــــــذة يف ضــــــو  آرا  املعلمــــــو 

. رســالة ماج ــته لــه منشــورة.  واملشــر و وحمضــري املختــربات املدرســية
 جامعة ام القرد: مكة املكرمة.كلية الرتبية  

س تــــدريه . 1423 ؛ وراشــــد  علــــ ؛ وعبــــد اهلــــادي  مــــىن  الن ــــدي  امحــــد
ســـــالي  واســـــرتاتي يات  دي ـــــة يف العلـــــوم يف العـــــامل املعاصـــــر طـــــرت وا

 القاهرة: دار الفكر العريب. .تدريس العلوم
. سياسة التعليم يف اململكة العربية ال عوديةه . 1416 وزارة املعارح 

 الرياض: وزارة املعارح.
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Abstract: The research aims to track the activation of the school laboratories program, which was carried out in Saudi 

Arabia, using descriptive approach “applying a questioner” to answer research questions. After making sure of the reliability 

and validity of the questionnaires, tools have been applied on the study sample of 289 teachers in public and private 

secondary schools in Riyadh. The findings of the study indicated that the preparation provided for teachers was not enough. 

The focus was on the number of courses, while preparation for using manuals and publications. As for learning materials, 

findings show that note cards, and tools to evaluate the experiments are not distributed enough. Research findings show that 

the support provided to the program from the teachers point of view, came at medium level. Regarding the objectives of the 

program, findings showed that there is a weakness in students' implementation of student activities that require laboratory 

work at the laboratory, which led to the weakness in the students acquisition of the scientific practical skills, findings also 

show statistically significant differences between the averages of the study sample of teachers individuals responses towards 

the level of implementation of the work program for the benefit of private schools, while findings showed no statistically 

significant differences in teachers' opinion about the level of implementation of the program due to the variable area of study 

(chemistry, physics, biology). The study concluded with a number of recommendations and proposals to increase the 

activation of the program. 

 

Keywords:  School laboratory, secondary education, school laboratories program 
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تالميذ الصف الثالث  على تنمية عادات العقل والتفكير االستداللي لدى فاعلية استخدام نموذج وودز في تدريس العلوم
 المتوسط
 إعداد

 مبارك بن غديّر سعد العنزي
 جامعة احلدود الشمالية 

هـ1437/ 9/ 26وقبل  - هـ2/6/1437 قدم للنشر  

تالميذ لدى دات العقل والتفكري االستداليل عا ز يف تدريس العلوم على تنميةوذج وودة استخدام منهدف البحث إىل الكشف عن فاعلي المستخلص:
تجريبية الصف الثالث املتوسط، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب القائم على التصميم )القبلي ـــ البعدي( للمجموعتني ال

ُببدقت أداتا البحث قبلياا والضابطة، ومتثـلت أداتا الدراسة يف ّدد من ددقهما وببامهما، و  اتتبار للتفكري االستداليل، ومقيا  لعادات العقل  بعد التك
( ميثدلون اجملموعة الضابطة، وبعد مجع البيانات وحتليلها 30( منهم ميثدلون اجملموعة التجريبية، و)28( ُالباا، )58وبعدياا على عينة عشوائية قوامها )

ية: *توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي تياا، توددل البحث للنتائج اآلإحصائ
 هنفساالتتبار  مل تظهر فروق بني اجملموعتني يف يف حني، لصاحل اجملموعة التجريبية  مجيعااالتتبار التفكري االستداليل عند مهارة االستنباط، واالتتبار 

عادات عند مهارة االستقراء. *ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقيا  
لدوره الفاعل يف تنمية التفكري العقل. وأودى البحث بتدريب املعلمني قبل وأبناء اخلدمة على استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم للمرحلة املتوسطة  

 االستداليل، وتضمني دليل املعلدم ملادة العلوم تطبيقات وأنشطة عملية الستخدام منوذج وودز.
 

 منوذج وودز، عادات العقل، التفكري االستداليل. الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة :

يشهد عاملنا اليوم تقددماا علمياا وتطوراا تقنياا يف شىت 
االت احلياة  امأمر الذي أوجد حتديات عديدة ومتسارعة، جم

فرضت على القائمني على الرتبية والتعليم ضرورة مسايرة هذا 
الواقع املتطودر، وحماولة التكيدف معه  من تالل مراجعة 
منظومة التعليم  إلجياد مداتل واجتاهات حديثة لتطوير 

 وحتسني عملية التعلدم.
ة التعليمية من االهتمام باملنهج وقد حتودل حمور العملي

يز على عقل  الدراسي وما حيتويه من مادة علمية، إىل الرّت
يفية استقباله للمعلومات، ومعاجلتها، وتنظيمها،  املتعلم، ّو
ر  رة ُويلة امأجل، حبيث تصبح سهلة التّذ وختزينها يف الذّا

 (307: 2009 والتطبيق. )امليهي وحممود،
الفكر الرتبوي يف الواليات  وقد ظهر اجتاه حديث يف

املتحدة امأمريكية، بنهاية العقد امأتري من القرن العشرين، 
دعا فيه املربدون إىل ضرورة تنمية عدد من االسرتاتيجيات 

قاا باسم" العادات العقلية" أو التفكريية، أدبح يبعرف الح
 (7: 2002عادات العقلية". )احلاربي،نظرية ال"

ل    ّ وستا ويعردف  ّ اليك  من ّو
(Costa&Kallick,2004,p60 ا نزعة الفرد ( العادات العقلية بكّند

ية، يف مواجهة مشكلٍة ما، عندما  إىل التصردف بطريقة ّذ
يف ببنيته  موجودغري  تكون اإلجابة أو احلل

 (8: 2013)الطلحي،املعرفية.
امبل ) ( أند عادات العقل هي Campbell,2006,p1ويرىّ 

ي يات التفكري الّذ لدى الفرد يف حل مشكالته،  سلّو
 وتنظيم تعلدمه.

( على ضرورة التطوير Swartz,2006,p20ويؤّدد سوارتز )
املستمر للعادات العقلية لدى املتعلمني، وممارستها يف حيامهم 

 الدراسية واخلارجية.
( بكند توظيف عادات Wolf,2006,p1ّما يؤّدد وولف )

املوجودة لديهم يف العقل ميكدن املتعلدمني من ربط املفاهيم 

هم اخلادة، ويساعدهم على  حيامهم اليومية، ويوسدع مداّر
 تذّدر املعلومات لسنواٍت ُويلة.

فاعلية اسرتاتيجيات وقد تناولت العديد من الدراسات 
على  تنمية عادات العقلتدريس خمتلفة يف العلوم على 

( 2011دراسة مساح اجلفري )جاءت قد ف ،التالميذ
كار استخدام غرائب الصور ورسوم امأفللكشف عن أبر 

يل وبعض تنمية التحص يف العلوم يس مقرراإلبداعية لتدر 
مبدينة  ُالبات الصف امأول املتوسطلدى  عادات العقل
( ُالبة، 84تكودنت عيدنة الدراسة من ) ،مكة املكرمة

وبعد  مني بالتساوي إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة،مقسد 
املتمثدلة يف اتتبار حتصيلي، ومقيا   استخدام أدوات الدراسة

للعادات العقلية  أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية 
على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت الدراسة، 

عن  إىل الكشف (2013دراسة وضحى العتييب )وهدفت 
فاعلية استخدام ترائط التفكري يف تنمية عادات العقل 

مأّادميي لدى ُالبات قسم امأحياء بكلية ومفهوم الذات ا
تكودنت عيدنة الدراسة من جمموعة جتريبية  ،يف الرياض الرتبية

( ُالبة، درست مقرر التقومي الرتبوي باستخدام 90عددها )
ُببدقت عليها أداتا الدراسة املتمثدلة يف مقيا   ترائط التفكري، 

أببتت ، و لعادات العقل، ومقيا  ملفهوم الذات امأّادميي
بني متوسطي درجات النتائج وجود فروق دالة إحصائياا 

امأداء القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصاحل امأداء 
ما هدفت   ّ ( 2007دراسة فاُمة عبد الوهاب )البعدي،

فاعلية استخدام ترائط التفكري يف حتصيل  الكشف عن إىل
دى الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكري وعادات العقل ل

تكودنت عيدنة  ،بسلطنة عمان ُالبات الصف احلادي عشر
( ُالبة، مقسدمني بالتساوي إىل 130الدراسة من )

جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد استخدام الباحثة مأدوات 
الدراسة املتمثدلة يف اتتبار حتصيلي يف الكيمياء، واتتبار 

ت ملهارات التفكري، وبطاقة مالحظة لعادات العقل  أظهر 
 النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف
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دراسة ليلى حسام التطبيق البعدي مأدوات الدراسة، وجاءت 
اسرتاتيجية )البداية ــ  فاعليةللكشف عن ( 2008الدين )

وعادات العقل لدى تقومي( يف تنمية التحصيل االستجابة ــ ال
تكودنت عيدنة لعلوم، تالميذ الصف امأول اإلعدادي يف مادة ا

( ُالباا، مقسدمني بالتساوي إىل جمموعتني: 96الدراسة من  )
وبعد استخدام الباحثة لالتتبار التحصيلي،  جتريبية وضابطة،

وبطاقة مالحظة لعادات العقل  أببتت النتائج تفودق اجملموعة 
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت 

للكشف عن  (2014دراسة إميان العزب )دفت وه الدراسة،
البنائي يف تنمية بعض عادات  يـبـــفاعلية استخدام منوذج باي

يف جامعة  الب الشعب العلمية بكلية الرتبيةالعقل لدى ُ
البة  (20نت عيدنة الدراسة من )بنها املصرية، تكود  ُالباا ُو

، وبعد من ُالب الفرقة الثالثة بالشعب العلمية بكلية الرتبية
استخدام الباحثة ملقيا  عادات العقل  أببتت النتائج وجود 
فروق دالة إحصائياا بني متوسطي درجات عيدنة الدراسة يف 

نمية ويعدد تالتطبيق القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي، 
أساسياا من أهداف الرتبية،  االتفكري لدى املتعلدمني هدفا 

ما احلديثة يف تطو  وأحد االجتاهات  ّ نده يساعد إير املناهج،
املتعلمني على مواجهة حتديات العصر، ومشكالت جمتمعهم 

 (5: 2008احلاضر واملستقبل.)اجلهمي،يف 
والتفكري االستداليل منٌط من أمناط التفكري املرتبط 
اء، ويتطلدب تدتدل العمليات العقلية  ُاا وبيقاا بالّذ ارتبا

التخيدل، واالستبصار، واالس ، والنقد. تنتاج، والتحليلالعليا:ّ 
 (243: 2005)النجدي وآترون،

ٌل من سوارتز نز ) ويؤّددّ  ( Swartiz& perkins,1990وبرّي
على أمهية تنمية التفكري االستداليل لدى الطالب، باعتباره 
هدفاا أساسياا من أهداف تدريس العلوم، ملساعدته على 
ن توظيف املعلومات املقدمة إليه يف حل ما يواجهه م

 (244: 2005)حممد،مشكالت يف مواقف احلياة العامة.
( على أند 407: 2009ّما يؤّدد )الزعيب وآترون،

تطوير قدرات الطالب على مهارات االستدالل يبعدد من 

امأدوات الضرورية اليت تساعدهم على اإلنتاج، واالبتكار، 
 وتوظيف املعرفة، وتطبيقها يف حل املشكالت احلياتية.

ّددتوقد  فاعلية اسرتاتيجيات العديد من الدراسات  أ
رات التفكري تنمية مهاتدريس متنوعة يف العلوم على 

دراسة داحل فقد هدفت ، لدى التالميذ االستداليل
فاعلية استخدام منوذج مارزانو إىل الكشف عن  (2009)

مأبعاد التعلدم يف تنمية التفكري االستداليل والتحصيل 
ة العلوم لدى تالميذ الصف امأول الدراسي واالجتاه حنو ماد

تكودنت عيدنة الدراسة  ،يف اململكة العربية السعودية املتوسط
( ُالباا، مقسدمني إىل جمموعتني: جتريبية، عددها 83) من
وبعد استخدام  ( ُالباا،41( ُالباا، وضابطة، عددها )42)

الباحث مأدوات الدراسة املتمثدلة يف اتتبار التفكري 
واتتبار حتصيلي، ومقيا  االجتاه حنو العلوم،  االستداليل،

أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على اجملموعة 
ما الضابطة   ّ  هدفتيف التطبيق البعدي مأدوات الدراسة،

فاعلية لتعردف على إىل ا( 2011راسة هالة العمودي )د
اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف تنمية التفكري 

لتحصيل الدراسي يف مادة العلوم واالجتاه حنو االستداليل وا
يذات املرحلة املتوسطة يف اململكة لدى تلم العمل التعاوين

( ُالبة، 60تكودنت عيدنة الدراسة من )، العربية السعودية
وبعد مقسدمني بالتساوي إىل جمموعتني: ضابطة وجتريبية، 

استخدام الباحثة بالث أدوات للدراسة: اتتبار للتفكري 
الستداليل، واتتبار حتصيلي، ومقيا  لالجتاه حنو العمل ا

التعاوين  أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على 
دراسة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدوات الدراسة، وجاءت 

فاعلية استخدام منوذج للكشف عن ( 2012مساح سلمان )
صيل يف التعلم التوليدي يف تنمية التفكري االستداليل والتح
يف اململكة  مادة الكيمياء لدى ُالبات الصف امأول الثانوي

، ( ُالبة58تكودنت عيدنة الدراسة من ) ،العربية السعودية
( ُالبة، ومتثدل اجملموعة 31) متثدل اجملموعة التجريبية منهند 

( ُالبة، وبعد استخدام الباحثة التتبار 27الضابطة )
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تحصيلي، أظهرت النتائج التفكري االستداليل، واالتتبار ال
تفودق اجملموعة التجريبية على الضابطة يف التطبيق البعدي 

( 2012دراسة نوال تليل )جاءت  ّمامأدايت الدراسة،  
ورت يف أبر للكشف عن   العلوم حتصيل استخدام برنامجّ 

االستداليل لدى تالميذ وبقاء أبر التعلدم وتنمية التفكري 
تكودنت ، هورية مصر العربيةيف مج الصف الساد  االبتدائي

( ُالباا، مقسدمني بالتساوي إىل 84عيدنة الدراسة من )
جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد استخدام أدوات الدراسة 
 املتمثدلة يف اتتبار التفكري االستداليل، واتتبار  حتصيلي،
أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على اجملموعة 

دراسة يق البعدي مأدوات الدراسة، وهدفت الضابطة يف التطب
توظيف منوذج  الكشف عن أبر ( إىل2013وفاء حسن )
تدريس املفاهيم على التحصيل وتنمية مهارات جانييه يف 

التفكري االستداليل يف العلوم لدى ُالبات الصف السابع 
( ُالبة، 80تكودنت عيدنة الدراسة من ) يف غزة، امأساسي

جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد ىل مقسدمني بالتساوي إ
استخدام الباحثة التتبار التفكري االستداليل واالتتبار 
التحصيلي  أببتت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على 

 اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت الدراسة.
وقد أشارت العديد من امأدبيات إىل أند التفكري 

ة عوامل، منها ُرق التدريس اليت يتدبعها االستداليل يتكبر بعد
 (Kwon&et.al,2000,p1172املعلم. )

لذلك ميكن تنمية التفكري االستداليل لدى املتعلمني من 
تالل اتباع املعلم اسرتاتيجيات تدريس حديثة، مهيئ الفردة 
للمتعلمني ملمارسة مهارات التفكري االستداليل، من تالل 

لعملية، وعمل عالقات ممارسة التجريب وامأنشطة ا
 وارتباُات واستنتاجات بني املفاهيم بعضها ببعض.

ونتيجةا للتقددم اهلائل يف جمال العلوم، ظهرت جمموعة من 
االجتاهات احلديثة يف مناهج العلوم، تبندتها العديد من الدول 
املتقدمة والنامية، وأدبحت هذه االجتاهات إحدى امأسس 

 ربات املنهج وتنظيمها.واملعايري املهمة التتيار ت

وحيتاج تعلدم وتعليم العلوم إىل إقرار توجدهات جديدة، 
ذلك انتهاج أساليب  وتبّند نظريات وفلسفات عصرية، ّو

رائق حديثة، لتفعيل تعلدم وتعليم العلوم يف مراحل ا لتعليم ُو
 (413: 2001املختلفة. )الباز،

ـــة ـــة البنائيـــة مـــن أهـــم النظريـــات احلديث ـــتعلدم  وتبعـــدد النظري ل
ــــرتبط ارتباُــــاا وبيقــــاا باملســــتحدبات  ــــوم وتعليمهــــا  والــــيت ت العل

ا ترتكز على الدور اإلجيايب الفعدـال للتلميـذ إ إذالتكنولوجية،  ّند
أبناء عمليـة الـتعلدم، مـن تـالل ممارسـة العديـد مـن املناشـط يف 
 (3: 2003ليمية املتنوعة. )امليهي،التع

منوذج رية البنائية "القائمة على النظ التدريس ومن مناذج
والذي قام ببنائه روبن وودز، وأتضعه "،  woods modelوودز

للتجريب على جمموعة من الطالب يف مادة العلوم  ليؤّدد 
من تالله أند ممارسة املتعلدمني للعمليات العقلية وفق بالث 
تطوات )التنبؤ ــ املالحظة ــ التفسري( يسهم يف رفع مستوى 

ته م داتل الصف، ويزيد من التعاون حتصيلهم، ومشاّر
 (Woods,1994,p33-35) بينهم، وينمدي قدرمهم على التفكري.

 Woods ( منوذج وودز9: 2001وتعردف بتول الدايّن )
بكنده "جمموعة من اإلجراءات اليت ميارسها املعلدم يف إعداد 
اخلطط التدريسيدة، وفق بالث عمليدات عقليدة متسلسلة 

ما حدددها وودز يف منوذجه،  )التنبؤ، املالحظة،  ّ التفسري(،
واإلشراف على تنفيذها من ِقبل الطالب، يف جمموعات 

 متعاونة داتل الصف  لبلوغ امأهداف احملدددة". 
جريت العديد من الدراسات حول فاعلية استخدام وقد أب 

دراسة وودز ّمنوذج وودز يف تدريس العلوم،  
(Woods,1994) على أبر اسرتاتيجية التعردف   اليت هدفت إىل

)التنبؤ ــ املالحظة ــ التفسري( يف إحداث التغيري املفاهيمي 
لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة نيويورك 

ا وتلميذة، قسدموا 50امأمريكية، مشلت عيدنة الدراسة ) ( تلميذا
ا حتصيليا  ااتتبارا وقد استخدم الباحث  ،إىل جمموعات دغرية

املفاهيم اخلاُئة لدى التالميذ، مثد قام قبلياا لتحديد 
بتدريسهم وفقاا لالسرتاتيجية املختارة، وبعد تطبيق االتتبار 
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التحصيلي بعدياا  أظهرت النتائج فاعلية هذه االسرتاتيجية 
يب بنيتهم  يف تغيري املعارف السابقة للتالميذ، وإعادة تّر

لتعردف ل (2010واخليالين ) دراسة املعموريوجاءت املعرفية، 
ُالب  منوذج وودز يف تنمية حتصيل على أبر استخدام

الصف الثالث مبعهد إعداد املعلمني يف مادة الفيزياء 
( ُالباا، 65تكودنت عيدنة الدراسة من ) العلمي، همتفكري و 

، (33) (، وضابطة32) قسدموا إىل جمموعتني: جتريبية عددها
ة الفيزياء،  التتبار حتصيلي يف مادوبعد استخدام الباحَثني

العلمي  أظهرت النتائج تفودق اجملموعة  ومقيا  للتفكري 
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت 

ما هدفت   ّ  ( إىل2011دراسة أمني ومصطفى )الدراسة،
ُالب الصف  حتصيليف  منوذج وودز التعردف على أبر

 ،هم الناقداخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنمية تفكري 
( ُالباا، توزدعت إىل 71تكودنت عيدنة الدراسة من )

(، 36(، وضابطة عددها )35جمموعتني: جتريبية عددها )
وبعد استخدام الباحَثني التتبار حتصيلي يف الفيزياء، واتتبار 

التجريبية على  للتفكري الناقد  أببتت النتائج تفودق اجملموعة
دراسة وجاءت  ايت الدراسة،الضابطة يف التطبيق البعدي مأد

فاعلية منوذج وودز يف تدريس للكشف عن ( 2015العنزي )
م لدى العلوم على تنمية التفكري االبتكاري والدافعية للتعلد 

يف مدينة عرعر يف اململكة  ُالب الصف امأول املتوسط
( ُالباا، 60تكودنت عيدنة الدراسة من )العربية السعودية، 

جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد قسدموا بالتساوي إىل 
استخدام الباحث التتبار تورانس للتفكري االبتكاري املصور 
النسخة )أ(، ومقيا  لدافعية التعلدم  أظهرت النتائج تفودق 
اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 

 مأدايت الدراسة. 
 :ة مبا يكيتحث احلايل عن الدراسات السابقويتميدز الب

لقيا  أبر عدم تطردق أيد من الدراسات السابقة ـ 1 
 .تداليل وعادات العقلتنمية التفكري االسمنوذج وودز يف 

 ـ االتتالف يف جمتمع وعيدنة البحث.2

ـ إعداد الباحث مأدايت البحث: اتتبار التفكري 3
 االستداليل، ومقيا  عادات العقل. 

هارات التفكري ونظراا مأمهية إّساب التالميذ م
االستداليل، وتنمية عادامهم العقلية، ومن منطلق توجده وزارة 
التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل اعتماد النظرية البنائية 
يف مناهجها احلديثة، واليت يبعدد منوذج وودز أحد أهمد 
النماذج املشتقة منها   فقد جاء هذا البحث يف حماولة من 

يف  ن فاعلية استخدام منوذج وودزالباحث للكشف ع
تدريس مادة العلوم للصف الثالث املتوسط يف تنمية عادات 

 العقل والتفكري االستداليل لدى التالميذ.

 أهمية البحث :

 ية :تتكمن أمهية البحث يف النقاط اآل     
البحـث مـع االجتاهـات الرتبويـدة احلديثـة الـيت تنـادي  وافقيت .1

شـــــــتقة مـــــــن نظريدـــــــات الـــــــتعلدم، باســـــــتخدام منـــــــاذج تـــــــدريس م
لالســتفادة مــن التطبيقــات الرتبويـدـة لتلــك النمــاذج، والــيت يبعــدد 

 منوذج وودز أحد أبرزها. 
قــــد يســــاعد البحــــث يف تطــــوير بــــرامج مؤسدســــات إعــــداد  .2

التدريســيدة  النمــاذجاملعلدمــني، مــن تــالل تــدريبهم علــى أفضــل 
 منوذج وودز.احلديثة القائمة على النظرية البنائية، ومن أمهدها 

يفية استخدام منوذج  .3 يقددم البحث دليالا للمعلدم، يوضدحّ 
يف تدريس موضوعات العلوم، يسرتشد به  Woods وودز

ابلة للمواد  مصمدمو ومطودرو مناهج العلوم يف إعداد أدلدة ممب
 الدراسية امأترى.

ــا للعــادات العقليــة، واتتبــاراا للتفكــري  .4 يــوفدر البحــث مقياسا
الب الدراسات العليا. االستداليل، قد  يفيد الباحثني ُو

 مشكلة البحث :

تتحددد مشكلة البحث يف الكشف عن فاعلية استخدام 
على تنمية عادات العقل  يف تدريس مادة العلوم منوذج وودز

 الثالث املتوسط. تالميذ الصف والتفكري االستداليل لدى
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 فروض البحث :

ـــــد م1 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ســـــتوى ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

والضــــابطة يف التطبيــــق البعــــدي التتبــــار التفكــــري االســــتداليل 
 عند مهارة االستقراء، وذلك بعد ضبط املتوسط القبلي.

ـــــد مســـــتوى 2 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

لتطبيــــق البعــــدي التتبــــار التفكــــري االســــتداليل والضــــابطة يف ا
 عند مهارة االستنباط، وذلك بعد ضبط املتوسط القبلي.

ـــــد مســـــتوى 3 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

والضــــابطة يف التطبيــــق البعــــدي التتبــــار التفكــــري االســــتداليل 
 توسط القبلي.الكلي، وذلك بعد ضبط امل

ـــــد مســـــتوى 4 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

والضابطة يف التطبيـق البعـدي ملقيـا  العـادات العقليـة، وذلـك 
 بعد ضبط املتوسط القبلي.

 حدود البحث :

 ية:تاقتصر البحث على احلدود اآل   
وودز يف تدريس ِوحدة حدود موضوعية: تطبيق منوذج  .1

تاب العلوم للصف   ّ ات امأرض" من "ُبيعة العلم وتغريد
الثالث املتوسط )الفصل امأول( للعام الدراسي 

ادات العقل هـ، وقيا  أبره يف تنمية ع1436/1437
 لدى التالميذ. والتفكري االستداليل

حدود بشرية: عيدنة عشوائية بسيطة من ُالب الصف  .2
 الثالث املتوسط.

مكانية: مدرسة سلمان الفارسي املتوسطة يف  حدود .3
 مدينة عرعر مبنطقة احلدود الشمالية.

ُببدق البحث يف الفصل الدراسي امأول  .4 حدود زمانية: 
 هـ.1436/1437لعام 

 مصطلحات البحث :

 الفاعلية:
الفاعلية  معىن( 477 :1989ورد يف املعجم الوجيز )

 "مقدرة الشيء على التكبري". ابكّند 
ا 230م: 2003شحاته والنجار )ويعردف  ( الفاعلية بكّند

ميكن أن حتدبه املعاجلة التجريبية  باعتبارها "امأبر الذي 
ات التابعة، أو مدى أبر عامل  متغيـدراا مستقالا يف أحد املتغريد
أو بعض العوامل املستقلة على عامل أو بعض العوامل 

 التابعة".
بر الذي حيدبه مدى امأ والفاعلية يف البحث احلايل تعّن:

استخدام منوذج وودز يف تنمية التفكري االستداليل وعادات 
  العقل لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط يف مادة العلوم. 

 :Woods نموذج وودز
اسرتاتيجيدة تدريسيدة تتضمدن بالث مراحل متتابعة هي: 
التنبؤ واملالحظة والتدفسري، تنفدذ من ِقبل املتعلدمني، ويتمد 

ه من ل هبا ضمن جمموعات دغرية، وبإرشاد وتوجيالعم
 (Woods,1994,p34) املعلدم.

ه ( بكند 19: 2005عردفته إسراء العبيدي ) يف حني
"جمموعة من اخلطط اليت يصمدمها املعلدم واليت تضم بالث 

التفسري(، واإلشراف على  املالحظة، عمليدات عقليدة )التنبؤ،
ل الطالب، من تالل عمليدة تطبيق هذه العمليدات من قب

ُرح جمموعة من امأسئلة املتعلدقة مبوضوع الدر  للودول إىل 
 أهداف حمدددة".

ويعردف الباحث منوذج وودز بكنده منوذج قائم على 
النظرية البنائية، يقوم فيه املعلدم بإعداد وتنظيم مواقف تعليمية 
عند ختطيطه لدروسه، وفقاا لثالث عمليات عقلية متسلسلة 

، مجاعيااتنبؤ ــ املالحظة ــ التفسري(، ينفدذها التالميذ هي )ال
 للودول إىل أهداف حمددة.   
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 عادات العقل:
اليك ) وستا ّو ٌل منّ  ( Costa,Kellick,2004,60عردفّ 

ا "أمناط من امأداء العقلي الثابت واملستمر  عادات العقل بكّند
ي وعقالين  يف العمل، من أجل التودل إىل سلوك ّذ

 مواقف احلياة املختلفة". ملواجهة
ا "جمموعة من 10: 2012يعردفها رياين )و  ( بكّند

املهارات واالجتاهات والقيم اليت متكدن الفرد من بناء 
ية املتمثلة يف  يات الّذ تفضيالت من امأداءات أو السلّو
اليك من  وستا ّو يات العقلية، اليت استخلصهاّ  قائمة السلّو

  اجملال الرتبوي".البحوث الرتبوية اليت أجريت يف
ا جمموعة من  ويعردف الباحث عادات العقل إجرائياا بكّند
يات وامأداءات العقلية اليت يستعملها الفرد عند  السلّو

ية: تملختلفة، وتتمثل يف العادات اآلمواجهة مواقف احلياة ا
أجل الدقة، والتفكري  املثابرة، التحكدم يف التهور، الكفاح من

    التباديل. 
 كير االستداللي:التف

( بكنده "نشاط عقلي موجده 17: 2005يعردفه علي )
يعتمد على اخلربات السابقة، ويتضمدن االنتقال من املقددمات 
إىل النتائج، أو من معلومات متاحة إىل معلومات جديدة، 

برٍي من املعلومات"  ويتضمدن استخدام قدٍرّ 
لية ( بكنده "عملية عق42: 2009ويعردفه عبد الرحيم )

يتمد من تالهلا التودل من املعلومات املتوفرة لدى الطالب 
 إىل معلومات أترى حتمل معىن أّثر".

ويعردف الباحث التفكري االستداليل إجرائياا بكنده منط من 
أمناط التفكري، يتضمدن استخدام املتعلدم للمعلومات املتوفرة 

قد لديه، للتودل إىل نتائج جديدة مل تكن معروفة لديه، و 
يسري يف تفكريه من اخلاص إىل العام )استقراء(، أو من العام 

 إىل اخلاص )استنباط(. 

 

 

 والدراسات السابقة: اإلطار النظري

 أواًل: نموذج وودز
 Woods مفهوم نموذج وودز

 منوذج من مناذج النظرية البنائية، اقرتحه روبن وودز

Woods,1991)م ( ملساعدة املتعلمني على تصحيح املفاهي
اخلاُئة لديهم، ويشرتط حدوث متثيل للفكرة اجلديدة، مثد 
حدوث مواءمة بني الفكرة اجلديدة وامأفكار السابقة، ومن 
 مثد دمج الفكرة اجلديدة مع امأفكار السابقة لدى املتعلمني.

( أند منوذج وودز هو أحد 22: 1998ويرى عجول )
سلوباا أمناط التعلدم الذدايت، الذي شاع استعماله بودفه أ

عقلياا مبستحدباا يف العقود امأترية من القرن العشرين، إذ قد 
حيقق تعلدماا يتدصف بالعمق، وإّساب املتعلمني عدداا من 
املهارات واالجتاهات والعادات اليت ال حيقدقها التعليم 
التقليدي، مثل االعتماد على النفس، والتفكري، والثقة 

اتية، وتنمية روح البحث، وتوفري  الوقت واجلهد للمتعلدم الذد
 واملعلدم.

بكنده "أحد  ( منوذج وودز265: 1996وعردف اخلليلي )
الندماذج القائمة على الندظريدة البنائيدة، وهو يؤّدد على تدريس 
العبلوم للفهم، ويتكودن من بالث مراحل هي: التنبؤ، 

 املالحظة، التفسري".
 مراحل نموذج وودز :

ٌل من )اخلليلي وآحد    ّ (، 265: 1996ترون،د
 ( بالث مراحل لنموذج وودز، هي:Woods,1994,p34و)
 Predictionمرحلة التنبؤ  .1
 Observationمرحلة املالحظة  .2
 Explanationمرحلة التفسري  .3

  تفصيل لكل مرحلة من هذه املراحل: كيتوفيما ي
 Predictionالمرحلة األولى: التنبؤ 

اضعة وفيها يبطلب من التالميذ ودف الظاهرة اخل
للدراسة، والتنبؤ مبا حيدث، وذلك بناءا على ما لديهم من 
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ل بالبة أو أربعة تالميذ  معرفة سابقة عنها، وفيها يتشاركّ 
فريق متعاون.   يف العملّ 

ويبعدد التنبؤ أحد مهارات االستقصاء، وتتضمدن هذه 
املهارات قدرة املتعلدم على التنبؤ مبا ميكن أن حيدث مستقبالا 

ى معلومات سابقة، أي القدرة على توقدع حدوث بناءا عل
ما تتضمدن تصودراا عقلياا يستعمل ما يتوافر لدى   ّ امأشياء،
الفرد من معلومات يف ضوء املبادئ والقوانني اليت تسري عليها 

 الظواهر وامأحداث العلميدة.
 Observationالمرحلة الثانية: المالحظة 

تنفيذ التجارب ويف هذه املرحلة يبطلب من اجملموعات 
انت النتائج متفقة مع   ّ للتحقق من دحدة التنبؤات، فإذا
انت  التنبؤات، تعززت بقة التالميذ مبعرفتهم السابقة، أمدا إذاّ 

فإند  التنبؤات متعارضة، بسبب الفهم السابق غري الصحيح،
ذلك يؤدي إىل اضطراب فكري، يقود إىل تعديل املفهوم 

 هوم جديد دحيح.اخلاُئ لديهم، واستبداله مبف
 Explanationالمرحلة الثالثة: التفسير 

ل جمموعة تفسري النتائج اليت تودلت إليها  وفيها يبطلب منّ 
يف ضوء امأفكار السابقة للتالميذ، ويتدتل املعلم يف هذه 
املرحلة لنقل التالميذ إىل الفهم السليم املتفق مع النظريات 

للمفاهيم لدى أفراد العلمية، وعليه يتمد التقومي النهائي 
 اجملموعات.

 مميزات نموذج وودز :
ميتـــاز منـــوذج وودز عـــن غـــريه مـــن النمـــاذج امأتـــرى بعـــدد مـــن 

 :يتات، ميكن تلخيصها على النحو اآلاملميز 
: 2009 )أمني ومصطفى، (،174: 1996 )اخلليلي،

 واخليالين، )املعموري (،382: 2002 دة،ل)اخلوا (،73
 (. 37: 2015)العنزي،  (،210: 2010

يوفدر منوذج وودز متعة االستكشاف لـدى التالميـذ عنـدما  .1
يواجهون الظواهر اجلديدة، فيالحظـون، ويستقصـون الظـداهرة، 

ـربون امأحبـاث، ويوسدــعون معـارفهم وقــدرامهم، و  ــي  مـن مثوجيب ينمد
 .لديهم االجتاهات اإلجيابيدة حنو العلوم

يف الـتعلدم، يؤّدد هذا النموذج على الـددور الندشـط للتالميـذ  .2
ـــــد مـــــن امأنشـــــطة والتجـــــارب  إذ ـــــإجراء العدي ـــــذ ب يقـــــوم التالمي

 العلميدة ضمن جمموعات أو فرق عمل.
إجيــاد جــود تعليمــي يســاعد علــى فهــم املــادة التعليميدــة، مــن  .3

 تالل التفاعل بني التلميذ واملادة الدراسية. 
ــــي مــــن تــــالل التنبــــؤ، وموازنــــة ذلــــك  .4 تنميــــة التفكــــري احلسد

ل املالحظــة الدقيقــة، وتفســري نتيجــة التنبــؤات التنبــؤ، مــن تــال
 واملالحظات. 

فاعليدــــــة النمــــــوذج يف توظيــــــف أســــــاليب تعليميدــــــة عديــــــدة  .5
تبستعمل لتعزيز مهارات التدفكري النداقـد، ومـن هـذه امأسـاليب: 
ـــــذهّن، وإبـــــارة  ي يف جمموعـــــات، والعصـــــف ال ـــــتعلدم التشـــــاّر ال

 امأسئلة، وإجراء املقارنات. 
اســـية بواقـــع احليـــاة ومشـــكالمها، وذلـــك ربـــط املقـــررات الدر  .6

عــن ُريــق تقــدمي امأنشــطة والتــدريبات الــيت تــؤدي إىل تكامــل 
 املعلومات لدى التالميذ. 

ـــــة قـــــدرات التالميـــــذ علـــــى اإلبـــــداع، وربـــــط اجلوانـــــب  .7 تنمي
 النظريدة باجلوانب العمليدة. 

تقـــدمي تـــربات حمسوســـة تثـــري التســـا،الت لـــدى التالميـــذ،  .8
تشاف   املعرفة اجلديدة بكنفسهم. وتساعدهم على ّا

إتاحــة الفردــة أمــام التالميــذ للمــرور بــكّرب قــدر ممكــن مــن  .9
اخلربات الرتبويدة والعلميدة املخطدط هلا، من تـالل تنميـة ميـوهلم 

 وإشباع رغبامهم.
تنميــة التحصــيل الدراســي للتالميــذ يف مجيــع املراحــل  .10

دتـــــه العديـــــد مـــــن الددراســـــات العربيـــــة ّد  الدراســـــيدة، وهـــــذا مـــــا أ
 وامأجنبية. 

 :خطوات التدريس وفقاً لنموذج وودز
تطوات التددريس وفقاا  (Woods,1994,p33) حددد وودز
 : وذلك على النحو اآليتلنموذجه 

ـل جمموعـة ) .1 -3تقسيم الطالب إىل جمموعات، تضـمّ 
 ( تالميذ. 4
ــــابق، وربطــــه بالــــددر   .2 ــــّ عــــن الــــددر  السد إعطــــاء ملخد
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 احلايل، وبيئة التالميذ. 
املـواد وامأدوات وامأجهـزة الالزمـة لتوضـيح موضـوع مهيئة  .3

 الدر . 
ل در .  .4  تقدمي ورقة عمل لكل جمموعة يفّ 
حتديـــد املوقـــف، أو اإلجـــراء التعليمـــي الـــذي ميثـــل حمـــور  .5

التفاعـــل، مـــن تـــالل رســـم أو فحـــّ أو مالحظـــة أمنـــوذج أو 
 جهاز أو مادة معيندة. 

تســــجيل التنبــــؤ اخلــــاص بكــــل جمموعــــة حــــول املفــــاهيم  .6
علميدــــة، بعــــد مناقشــــة املعلــــم للتالميــــذ بامأفكــــار والتصــــودرات ال

 املوجودة لديهم حول موضوع الدر . 
ل مـا يتعلدـق هبـا،  .7 مالحظة التالميذ للظاهرة املدروسة، ّو

للتحقــق مــن دــحة التنبــؤات، ومــن مثد ربــط توقعــامهم بــاخلربات 
 املباشرة، من تالل التجريب أو الرسم. 

الميـــــــذ، وقيـــــــادة املناقشـــــــة توجيـــــــه املعلـــــــم إرشـــــــادات للت .8
للودول إىل التفسري العلمـي السـليم، ومسـاعدمهم علـى إجـراء 

 املقارنات بني مالحظامهم، وتنبؤامهم حول املفاهيم.
 :ثانًيا: عادات العقل

 :مفهوم عادات العقل
تبعدد عادات العقل من املفاهيم احلديثة نسبياا يف جمال 

ت وجهات نظر الرتبية وعلم النفس، وقد تعدددت واتتلف
الرتبويني واملختصني يف حتديد ماهيـتها، تبعاا التتالف 

راضهم، فقد عردفها سعيد وجهات نظرهم واجتاهامهم وأغ
ا "االجتاهات والدوافع املوجودة لدى 397: 2006) ( بكّند

الفرد، واليت تدعمه الستخدام املهارات العقلية بصورة 
ل أنشطة احلياة، سواءا واجهته مشكلة، أو أراد  مستمرة يفّ 

 احلصول على املعرفة".
ا "جمموعة 2008ّما عردف نوفل ) ( عادات العقل بكّند

من املهارات واالجتاهات والقيم اليت متكدن الفرد من بناء 
ية، بناءا على  يات الّذ تفضيالت من امأداءات أو السلّو
املثريات واملنبدهات اليت يتعردض هلا، حبيث تقوده إىل انتقاء 

ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة تيارات متاحة عملية 

أمامه، ملواجهة مشكلٍة ما، أو قضية، أو تطبيق سلوك 
 67بفاعلية، واملداومة على هذا النهج. ص

 تصنيف العادات العقلية :
اليك وستا ّو  ّ ستة ( Costa,Kellick,2002,p1-14) حددد

ياا للتفكري الفعدال أو للمفكر الفعدال، هي ا ّذ  :عشر سلوّا
املثابرة، التحكم بالتهور، اإلدغاء بتفهم، التفكري مبرونة، 
رح  التفكري حول  التفكري، الكفاح من أجل الدقة، التسا،ل ُو
املشكالت، تطبيق املعارف السابقة على املواقف اجلديدة، 
التفكري والتوديل بوضوح ودقة، مجع البيانات باستخدام 

 مر للتعلم، التفكرياحلوا  اخلمس، االستعداد الدائم واملست
ولة، التفكري اإلبداعي، ؤ التباديل، اإلقدام على خماُر مس

 االستجابة بدهشة ورهبة، وإجياد الدعابة.
 أهمية تنمية عادات العقل :

ـدت العديد من الدراسات مثل ) ّد ، Costa,Kellick,2002أ
، ليلى حسام 2006سعيد  ،2007الوهاب  فاُمة عبد

( على أمهية تنمية عادات 2009، فتح اهلل 2008الدين 
أبناء التخطيط يف العقل لدى املتعلمني، واالهتمام بدجمها 

ما أشارت هذه الدراسات إىل أند الغاية   ّ لعملية التدريس،
قاا،  من تعليم عادات العقل هي أن يكون الطالب مبدعاا تالد
وعادات العقل تؤّدد بصفة عامة على تنمية حب 

ر  ح املشكالت ودنع القرارات االستطالع، واملرونة، ُو
ق. )عزة واإلقدام على املخاُر  ممدا يدعم الفكر ال نقدي اخلالد

 (  321: 2009النادي، 
ية: مارزانو تنمية عادات العقل يف النقاط اآلوتتمثدل أمهية ت 

وستا )Marzano et al,1998وزمال،ه )  (Costa,2000( ّو
دام تشجيع املتعلدم على امتالك اإلرادة جتاه استخ -

 القدرات واملهارات العقلية يف امأنشطة التعليمية واحلياتية. 
تشاف   - إتاحة الفردة للمتعلدم لر،ية مسار تفكريه، وّا

 أبناء حلد املشكالت. يف ّيف يعمل عقله 
 إضفاء جود من املتعة على عملية التعلدم.  -
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مساعدة املتعلم على التخطيط بدقة يف ضوء متطلبات  -
ا، ووفق معايري يضعها بنفسه، لتقييم أدائه املهمة اليت يقوم هب

 يف ضوئها.
يطرح املعلم عدداا  إذتدريب املتعلدم على حتمدل املسؤولية،  -

من املهام، ويتيح الفردة للمتعلمني مأداء املهام اليت تعوددوا 
 على أدائها عقلياا.

 :يكيت( ما 431: 2006ّما يضيف سعيد )
ا املتعلدم يف املستقبل، تنمية املهارات العقلية اليت حيتاجه -

 ممدا يؤدي إىل فهٍم أفضل للعامل من حوله.
املثابرة  -  ّ تساب املتعلدم العادات املفيدة له يف احلياة، ّا

 واملرونة والتوادل الناجح.
 تنظيم عملية التعلم وتوجيهها. -
 التعلدم بكفاءة مع مواقف احلياة اليومية. -
ه املتعلدم. ميرد ب اتتيار اإلجراء املناسب للموقف الذي -

 (28، 27: 2012)رياين، 
 ثالثاً: التفكير االستداللي

 : مفهوم التفكير االستداللي
يبعدد التفكري االستداليل أحد امأهداف امأساسية يف     

تدريس العلوم، فهو يساعد يف التوددل إىل مكونات بنية 
العلم من حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانني ونظريات، 

لعقلية اليت تعني الفرد على فهم ومعاجلة وأحد العمليات ا
 املشكالت يف املواقف التعليمية واحلياتية املختلفة.

ند تنمية التفكري أ( إذ يرى 2006ويؤّدد ذلك تليفة )
يعتمد  إذاالستداليل يبعدد هدفاا من أهداف تدريس العلوم، 

على امأساليب املنطقية يف حبث وتفسري الظواهر املختلفة أو 
أبناء دراستهم أو يف يف ت اليت قد يواجهها الطالب املشكال

   211حيامهم املستقبلية. ص
( التفكري االستداليل بكنده 254: 2007ويعردف جروان )    

"نشاط عقلي يتضمدن جمموعة من العمليات العقلية اليت 
تؤدي إىل توليد وتقييم احلجج واالفرتاضات والبحث عن 

، والتعردف على االرتباُات امأدلة، والتوددل إىل النتائج
 والعالقات السببية.

( بكنده " قدرة املتعلدم 107: 2013ويعردفه أبو عقيل )    
العقلية اليت يتوددل هبا إىل حل مشكلة حالا ذهنياا، من 
تالل العالقات املنطقية بني احلقائق واملقدمات، للودول 

من  إىل النتائج، واالنتقال من اجلزئيات إىل الكليات، أو
 الكليات إىل اجلزئيات".

 : مهارات التفكير االستداللي
تعدددت تصنيفات مهارات التفكري االستداليل لدى     

( إىل 19: 2005باحثني، فقد دندفها علي )املتخصصني وال
 استدالل عددي، واستدالل لفظي، واستدالل مكاين.

( إىل استدالل 101: 2008دندفها اجلهمي ) يف حني
 استدالل استنباُي، وأضاف إليهما جرواناستقرائي، و 

 ( االستدالل التمثيلي.260: 1428)
ٌل من العتييب )و   ّ (، وزبيدة حممد 13: 2001دندفها
( إىل استدالل استقرائي، واستدالل 237: 2005)

 استنباُي، واستدالل استنتاجي.
التصنيف الذي أورده وسيتبىند الباحث يف هذا البحث     

 (.2008اجلهمي )

 جراءات البحثإ

 منهج البحث:
اســـــتخدم الباحـــــث املـــــنهج شـــــبه التجـــــرييب القـــــائم علـــــى 
ــــــــــ البعـــــــــدي( للمجمـــــــــوعتني التجريبيـــــــــة  التصـــــــــميم )القبلـــــــــي ــ

 والضابطة.
 مجتمع البحث وعّينته:

تكـــودن جمتمـــع البحـــث مـــن مجيـــع ُـــالب الصـــف الثالـــث 
ـــة  ـــة يف اإلدارة العامـــة للتعلـــيم مبدين املتوســـط باملـــدار  احلكومي

يف منطقـــة احلـــدود الشـــمالية باململكـــة العربيـــة الســـعودية  عرعـــر
هــــ، )الفصـــل امأول(، والبـــال  1436/1437للعـــام الدراســـي 

( ُالباــا، حســب إحصــائية إدارة االتتبــارات 1353عــددهم )
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( ُالبــاا 58والقبــول، أمدــا العيدنــة فهــي عشــوائية بســيطة قوامهــا )
ثــــلون ( مـــنهم مي28مـــن مدرســـة ســـلمان الفارســـي املتوســـطة، )

 ( ميثـلون اجملموعة الضابطة. 30اجملموعة التجريبية، و)
 أدوات البحث:

 ـ مقيا  عادات العقل، )إعداد الباحث(. 1
 ـ اتتبار التفكري االستداليل )إعداد الباحث(. 2

 أواًل: مقياس عادات العقل 
 صدق المقياس:

ُدالع على امأدبيات والدراسات  تد  بناء املقيا  بعد اال
يفية السابقة قياسها، مثل دراسة  اليت تناولت عادات العقل ّو
(، ودراسة 2011(، ودراسة مساح اجلفري )2012رياين )

 (.2013(، ودراسة الطلحي )2013وضحى العتييب )
( عبارة، 36وقد تكودن املقيا  يف دورته امأولية من )

ة ــ موافق ــ حمايد ــ  ل عبارة مخسة بدائل )موافق بشدد وأمامّ 
 وافق ــ غري موافق بشددة(.غري م

 وتد حساب ددق املقيا  بطريقتني :
 ـ صدق المحّكمين:1

تد عرض املقيا  يف دورته امأولية على جمموعة من 
احملكدمني ذوي االتتصاص واخلربة من أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعات، وبعض مشريف ومعلمي العلوم، وعددهم 

 :يف( حمكدماا  إلبداء مرئيدامهم 15)
 ـ أمهية العبارات ومدى ارتباُها مبوضوع البحث.1
 ـ وضوح العبارات ودقة دياغتها.2
 ـ حذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه. 3

وبعد إجراء التعديالت يف ضوء توجيهامهم، تد اعتماد 
( عبارة، وبالبة بدائل 32املقيا  يف دورته النهائية من )

 )موافق ــ حمايد ــ غري موافق(.
 تساق الداخلي:ـ اال2

مـن تـالل تطبيـق مقيـا  تد حساب االتسـاق الـداتلي، 
عــــادات العقــــل علـــــى عيدنــــة اســــتطالعية مـــــن تالميــــذ الصـــــف 
الثالــــــث املتوســــــط يف مدرســــــة امأمــــــري عبــــــد اهلل بــــــن مســــــاعد 

معامــــل ( ُالباــــا، ومــــن مثد حســــاب 30املتوســــطة، وعــــددهم )
ــل فقــرة مــن فقــرات املقيــا  مــع الدرجــ ة االرتبــاط بــني درجــةّ 

 (1. جدول )الكلية للمقيا 
 1جدول 

 :(30االتساق الداخلي لمقياس العادات العقلية )ن=
 معامل االرتباط المجاالت
 *  0.83 المثابرة

 *  0.81 التحّكم في التهّور
 *  0.79 الكفاح من أجل الدقّة

 *  0.84 التفكير التبادلي
 (0،01* االرتباط دال عند مستوى )       

( أند قيم معامالت االرتباط بني 1من اجلدول ) يتضدح    
ل جمال والدرجة الكليدة ملقيا  العادات العقلية   ّ درجات

(  وهي معامالت ارتباط 0،84( و)0،79تراوحت بني )
(، مما يؤّدد على ددق 0،01عالية، ودالة عند مستوى )

 املقيا .
 ثبات المقياس:

فـــــــا  تد حســـــــاب ببـــــــات املقيـــــــا  باســـــــتخدام معادلـــــــة )أل
 هانفسـّرونباخ( من تـالل التطبيـق علـى العيدنـة االسـتطالعية 
 )العيدنة اليت استخدمت حلساب االتساق الداتلي(.

2جدول   
:(30قيم معامالت ثبات مقياس العادات العقلية )ن=   

 معامل الثبات عدد العبارات المجاالت
 0.85 8 المثابرة

 0.80 8 التحّكم في التهّور
قّةالكفاح من أجل الد  8 0.82 
 0.78 8 التفكير التبادلي
 0.91 32 جميع المجاالت

( أند قيم معامالت الثبات جملاالت 2يتدضح من اجلدول )
(، 85,0( و),.78مقيا  العادات العقلية تراوحت ما بني )

قيم ببات عالية (  وهي 91,0وبل  الثبات الكلي للمقيا  )
 الوبوق بنتائج املقيا . تؤّدد على إمكان
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 ثانًيا: اختبار التفكير االستداللي:
 : صدق االختبار

ُدالع على امأدبيات والدراسات  تد بناء االتتبار بعد اال
يل، مثل دراسة السابقة املتضمدنة التتبارات التفكري االستدال

(، 2012(، ودراسة وفاء يونس )2012مساح سلمان )
(، 2009(، ودراسة داحل )2011ودراسة هالة العمودي )

 (.2007(، وجروان )2006املقوشي )و 
 ( عبارة.24وقد تكودن االتتبار يف دورته امأولية من )

 وتد حساب ددق االتتبار بطريقتني :
 ـ صدق المحّكمين:1

تد عرض االتتبار يف دورته امأولية على جمموعة من 
احملكدمني ذوي االتتصاص واخلربة من أعضاء هيئة التدريس 

ذلك بعض املشرفني الرتبويني يف خمتلف اجلامعات، ّو
ّدد من درجة 15واملعلمني، وعددهم ) ( حمكدماا، وذلك للتك

مناسبة العبارات حملاورها، ووضوحها، وسالمة دياغتها 
  :يتت آراء احملكدمني على النحو اآلاللغوية، وجاء

حذف بعض العبارات، وإضافة عبارات أترى، وتعديل 
ليصبح عدد عبارات  دياغة بعض العبارات لغوياا وفنياا،

متثدل العبارات  إذ( عبارة، 20االتتبار يف دورته النهائية )
-11متثدل العبارات ) يف حني( مهارة االستقراء، 1-10)

 ( مهارة االستنباط.20
 ـ االتساق الداخلي:2

ـــــــداتلي،  ـــــــق تد حســـــــاب االتســـــــاق ال مـــــــن تـــــــالل تطبي
حســـاب تد  إذ   الســـابقة ســـتطالعيةاالعيدنـــة الاالتتبـــار علـــى 

معــامالت االرتبـــاط بـــني درجـــات املســـتويات الفرعيـــة والدرجـــة 
علــــى وجــــاءت النتــــائج الكليـــة التتبــــار التفكــــري االســـتداليل، 

 :يت( اآل3يف اجلدول ) النحو املشار إليه
 3 جدول

معامالت االرتباط بين درجات المستويات الفرعية والدرجة الكلية 
 :(30الختبار التفكير االستداللي )ن=

 معامل االرتباط يات التفكري االستداليلمستو 
 * 0.86 مهارة االستقراء

 * 0.79 مهارة االستنباط
 (0.01الرتباط دال عند مستوى )* ا      

( أند قيم معامالت االرتباط بني 3يتدضح من اجلدول )
درجات مهارة االستقراء ومهارة االستنباط وبني الدرجة 

(، 86,0يل بلغت )الكلية التتبار التفكري االستدال
( على التوايل  وهي معامالت ارتباط مرتفعة، ودالة 79,0و)

د على ددق   (01,0إحصائياا عند مستوى ) ممدا يّؤ
 االتتبار. 

 :ثبات االختبار
تد حســــــاب ببــــــات االتتبــــــار باســــــتخدام معادلــــــة )ألفــــــا  

 هانفسـّرونباخ( من تـالل التطبيـق علـى العيدنـة االسـتطالعية 
ستخدمت حلساب االتسـاق الـداتلي(، وجـاءت )العيدنة اليت ا

 :على النحو اآليتالنتائج 
 4جدول

 :(30قيم معامالت ثبات اختبار التفكير االستداللي )ن=
 معامل الثبات عدد الفقرات مستويات التفكير االستداللي

 0.92 10 مهارة االستقراء
 0.88 10 مهارة االستنباط

 0.93 20 المجموع

( أند قيمة معامل الثبات لعبارات 4يتدضح من اجلدول )
بلغت قيمة  يف حني(  92,0مهارات االستقراء بلغت )

(، وبل  88,0معامل الثبات لعبارات مهارة االستنباط )
(  وهي 93,0الثبات الكلي التتبار التفكري االستداليل )

 الوبوق بنتائج االتتبار. يم ببات عالية، تؤّدد على إمكانق

ث:تطبيق البحإجراءات   

 اتتيار الِوحدة الدراسية. -
 إعداد دليل املعلم. -
ّدد من ددقهما وببامهما. -  بناء أدايت البحث، والتك
 اتتيار عيدنة البحث. -
االجتمــاع مبعلــم العلــوم للصــف الثالــث املتوســط باملدرســة   -

يفية تطبيقه.  لتعريفه بنموذج وودز، ّو
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ى اجملمــــــوعتني التجريبيـــــــة تطبيــــــق أدايت البحــــــث قبلياــــــا علــــــ -
 .ابطةوالض
االجتماع بطالب اجملموعة التجريبية، وشـرح مراحـل منـوذج  -

يفية تطبيقه ، woodsوودز  درو  الوحدة املختارة. علىّو
تـدريس ُــالب اجملموعـة التجريبيــة باسـتخدام منــوذج وودز،  -

قـــة االعتياديـــة، ملـــدة مخســـة وتـــدريس اجملموعـــة الضـــابطة بالطري
 ، مبعددل أربع حصّ أسبوعياا.أسابيع

 دايت البحث بعدياا.تطبيق أ -
مجــع وتفريــ  البيانــات، مثد معاجلتهــا إحصــائياا  الســتخالص  -

 النتائج.

 األساليب اإلحصائية:

الباحــــــــث  للتحقــــــــق مــــــــن فــــــــروض الدراســــــــة  اســــــــتخدم
 ية:تامأساليب اإلحصائية اآل

معامل ارتباط بريسون  حلسـاب دـدق االتسـاق الـداتلي  -1
 مأدايت الدراسة.

رونباخ  حلساب ببات أدايت الدراسة.  -2  معامل ألفاّ 
اتتبــــار )ت( للعيدنتــــني املســــتقلتني  لتحديــــد الفــــروق بــــني  -3

 اجملموعتني الضابطة والتجريبية.
 مربع إيتا  لتحديد حجم امأبر. -4

 نتائج البحث
ّدد من تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  تد التك

تبار التفكري االستداليل ـــ االتتبار القبلي مأدايت البحث )ات
مقيا  عادات العقل( باستخدام اتتبار )ت( لعيدنتني 

 :اآلتيني( 6،  5ّما يتبنيد يف اجلدولني )مستقلتني،  
أوأل: اختبار التفكير االستداللي

 5جدول
 :التفكير االستدالليالقبلي لمهارات  لقياسافي  المجموعتين التجريبية والضابطة طالبتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات ن

التفكير االستدالليمهارات  المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة "ت"

 50,0 672,0 20,2 07,10 28 جتريبية االستقراء
 03,3 60,9 30 ضابطة غري دالة

 16,0 426,1 91,1 21,10 28 جتريبية االستنباط
 74,2 33,9 30 ضابطة دالة  غري

 15,0 448,1 25,3 28,20 28 جتريبية اجملموع
 3,81 18,93 30 ضابطة غري دالة

  

يتدضح عدم وجود فروق ذات داللة  (5) من اجلدول
متوسطي درجات بني  (05,0عند مستوى ) إحصائية
 القبلي القيا اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  ُالب
 ،لتفكري االستداليل )االستقراء واالستنباط(ا ملهاريت

 الداللةمستوى قيم  بلغتوقد جمتمعتني،  تنيلمهار ول

وهي قيم أعلى  ( على التوايل 15,0(، )16,0(، )50,0)
(، وبذلك تكون اجملموعتان 05,0من مستوى الداللة )

القبلي ملهارات  القيا التجريبية والضابطة متكافئتني يف 
 يل.التفكري االستدال
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 :ثانًيا: مقياس عادات العقل 
 6جدول 

 :للعادات العقلية القبلي القياسالتجريبية والضابطة في  المجموعتين طالبنتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات 
 الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة العادات العقلية

 0,25 1,164 0,13 2,47 28 جتريبية املثابرة
 0,15 2,43 30 ضابطة غري دالة

0- 0,26 2,06 28 جتريبية التحكدم يف التهودر ,650 0,52 
 0,29 2,11 30 ضابطة غري دالة 

 0,31 1,030 0,19 2,51 28 جتريبية الكفاح من أجل الدقدة
 0,26 2,44 30 ضابطة غري دالة 

 0,15 -1,461 0,23 2,19 28 جتريبية التفكري التباديل
 0,34 2,30 30 ضابطة غري دالة 

 0,72 -0,365 0,11 2,32 28 جتريبية اجملموع
 0,15 2,32 30 ضابطة غري دالة

عدم وجود فروق ذات داللة  (6) رقم اجلدول يتدضح من
متوسطي درجات بني  (05,0عند مستوى ) إحصائية
 القبلي التطبيقة والضابطة يف اجملموعتني التجريبي ُالب

  يف مجيع العادات )منفردة وجمتمعة( ملقيا  العادات العقلية
(، 52,0(، )25,0) الداللةمستوى  قيم بلغت فقد
وهي قيم أعلى  ،( على التوايل72,0(، )15,0(، )31,0)

 ا يعّنممد   وغري دالة إحصائياا  (05,0من مستوى الداللة )

التطبيق  يف  التجريبية والضابطةنياجملموعتوجود تكافؤ بني 
  القبلي ملقيا  العادات العقلية.

 نتائج البحث :

بعد التحقدق من تكافؤ اجملموعتني يف القيا  القبلي مأدايت 
  التتبار م اتتبار )ت( لعيدنتني مستقلدتنيتد استخداالبحث  

 الفروض امأربعة للبحث.
 الفرض األول:

 7جدول 
 :يد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي عند مهارة االستقراءنتيجة اختبار )ت( لتحد

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

 20,0 56 301,1 74,2 21,14 28 جتريبية االستقراء
 80,2 27,13 30 ضابطة غري دالة

( عدم وجود فروق ذات داللة 7اجلدول )يتدضح من 
( بني متوسطي درجات 05,0إحصائية عند مستوى )

ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا  البعدي 
بلغت  فقدالتتبار التفكري االستداليل عند مهارة االستقراء، 

(، وهي أعلى من مستوى 20,0قيمة مستوى الداللة )
إحصائياا  وبناءا عليه تد قبول ( وغري دالة 05,0الداللة )

 الفرض الصفري.
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 الفرض الثاني:
 8جدول 

 :نتيجة اختبار )ت( لتحديد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي عند مهارة االستنباط
المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 األثر حجم الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

 01,0 56 528,2 53,2 71,13 28 جتريبية االستنباط
 دالة

10,0 
 22,2 13,12 30 ضابطة
( وجود فروق ذات داللة إحصائية 8يتدضح من اجلدول )

( بني متوسطي درجات ُالب 05,0عند مستوى )
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا  البعدي التتبار 

مهارة االستنباط لصاحل اجملموعة  التفكري االستداليل عند
بلغت قيمة  إذالتجريبية ذات املتوسط احلسايب امأعلى، 

(، وهي أقل من مستوى الداللة 01,0مستوى الداللة )
 ( ودالة إحصائياا.05,0)

بلغت  إذ)إيتا(   وملعرفة حجم امأبر تد حساب قيمة مربع
 %( من التباين احلادل يف10، وتعّن أند )(10,0قيمته )

درجات ُالب اجملموعة التجريبية يف مهارة االستنباط يعود 

وقد يعود السبب يف هذا  ،woods إىل استخدام منوذج وودز
الزمنية لتدريس اجملموعة  ن الصغري نسبياا إىل قصر املدةالتباي

وهو ما عملت به معظم  التجريبية )مخسة أسابيع(،
ن ُويل واحتياج مهارات التفكري لزم الدراسات السابقة،

امل ى وبناءا عل(، على امأقل نسبياا الّتساهبا )فصل دراسيّ 
تد رفض الفرض  وجود داللة إحصائية بني اجملموعتني 

 الصفري الثاين.

 الفرض الثالث:

 9جدول 
 :انتيجة اختبار )ت( لتحديد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي لمهارتي االستقراء واالستنباط معً 

المتوسط  العدد  المجموعة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 ثرحجم األ الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

التفكري  امهارت
 االستداليل

 09,0 02,0 56 454,2 37,4 93,27 28 جتريبية
  دالة  45,3 40,25 30 ضابطة

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 9يتدضح من اجلدول )
( بني متوسطي درجات ُالب 05,0عند مستوى )

اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا  البعدي التتبار 
التفكري االستداليل عند مهاريت االستقراء واالستنباط معاا 

بلغت قيمة مستوى الداللة  إذلصاحل اجملموعة التجريبية، 
(، ودالة 05,0(، وهي أقل من مستوى الداللة )02,0)

 إحصائياا.

فقد جم امأبر تد حساب قيمة مربع )إيتا(  وملعرفة ح
%( 9(، وهي قيمة متوسطة، وتعّن أند )09,0بلغت قيمته )

من التباين احلادل يف درجات ُالب اجملموعة التجريبية يف 
، woods مهارة االستنباط يعود إىل استخدام منوذج وودز

وبناءا عليه تد رفض الفرض الصفري الثالث.
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 :رض الرابعالف
 10ول جد

 :لمقياس العادات العقلية نتيجة اختبار )ت( لتحديد الفروق في التطبيق البعدي
المتوسط  العدد المجموعة العادات العقلية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

 78,0 56 277,0 12,0 50,2 28 جتريبية املثابرة
 19,0 48,2 30 ضابطة غري دالة

 34,0 56 956,0- 28,0 08,2 28 جتريبية كدم يف التهودرالتح
 33,0 16,2 30 ضابطة غري دالة 

 13,0 56 548,1 21,0 58,2 28 جتريبية الكفاح من أجل الدقدة
 26,0 48,2 30 ضابطة غري دالة 

 15,0 56 468,1- 27,0 28,2 28 جتريبية التفكري التباديل
 35,0 40,2 30 ضابطة غري دالة 

 55,0 56 605,0- 12,0 36,2 28 جتريبية اجملموع
 15,0 38,2 30 ضابطة غري دالة

( عدم وجود فروق ذات داللة 10يتدضح من اجلدول )
( بني متوسطي درجات 05,0إحصائية عند مستوى )

ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 
يع العادات )متفردقة وجمتمعة(  ملقيا  العادات العقلية يف مج

(، 34,0(، )78,0بلغت قيم مستوى الداللة ) إذ
( على التوايل، وهي قيم أعلى 55,0(، )15,0(، )13,0)

(، وغري دالة إحصائياا، وبناءا عليه 05,0من مستوى الداللة )
 تد قبول الفرض الصفري الرابع.

 :تعليق عام على نتائج البحث

  :كيتالبحث يتدضح ما ي استعراض نتائج من تالل

نتائج الدراسات مجيع ـ تتدـفق نتائج هذا البحث مع 1
دراسات: داحل ،ّ داليلالسابقة املتعلدقة بتنمية التفكري االست

(، مساح سلمان 2011(، هالة العمودي )2009)
  (2013(، ووفاء حسن )2012(، نوال تليل )2012)

الدراسات ختتلف نتائج البحث احلايل عن نتائج  يف حني
دراسات: مساح اجلفري السابقة يف تنمية عادات الع  ّ قل،

لوهاب ا (، فاُمة عبد2013(، وضحى العتييب )2011)

إميان العزب و (، 2008(، ليلى حسام الدين )2007)
(2014.) 

ـ ساهم منوذج وودز يف تنمية املهارات الكلدية للتفكري 2
لك إىل االستداليل لدى التالميذ، وقد يرجع السبب يف ذ

توفري منوذج وودز بيئة تعليمية سادها التعاون والتفاعل 
مع  االجتماعي بني التالميذ واملعلم، وبني التالميذ بعضهم

ُاا وإجيابية جتاه عملية  بعض  ممدا جعل التالميذ أّثر نشا
التعلدم، فهم يتوددلون إىل املعلومات واملعارف من تالل ربط 

ول إىل املعارف اجلديدة ما لديهم من تربات متنوعة للود
بواسطة التفاعالت االجتماعية، وتبادل امأفكار واآلراء، 
وإجراء التجارب وامأنشطة للودول إىل نتائج دحيحة، ممدا 

تنمية  يتيح للتالميذ استخدام مهارات التفكري اليت تسهم يف
 .مهارات التفكري االستدالل

"العمل ( بكند 170: 2006ما يؤّدده فودة والبعلي ) وهذا
التعاوين يصاحبه حتسدن ملحوظ يف مستوى التفكري 

 االستداليل".

ـ مل يسهم منوذج وودز يف تنمية عادات العقل لدى 3
ة الزمنية املد قصرالتالميذ، وقد يرجع السبب يف ذلك إىل 

فالتالميذ مل  ،اليت تد تطبيق البحث فيها )مخسة أسابيع(
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افٍ يتدردبوا   ّ ل منوذج وودز على استخدام مراح بشكٍل
تالل تدريس الوحدة املختارة  العتيادهم على الطريقة 

افية ملمارسةممدا مل التقليدية يف التدريس    ّ  يعِط فردة
بعض العادات  تنمية لتجارب اليت تتيح هلم فردةامأنشطة وا

املثابرة، والتحكدم يف التهودر، والكفاح منلديهم العقلية  ّ ، 
ة ، ولذلك يرى الباحث أند املديلأجل الدقدة، والتفكري التباد

امل. ان ينبغي أالد تقل عن فصل دراسيّ   الزمنية الكافيةّ 

 التوصيات والمقترحات :

ـ تضمني مقررات ُرق التدريس يف مؤسسات إعداد 1
املعلمني بنماذج فاعلة للنظرية البنائية  ومنها منوذج وودز، 

 واحلرص على إّساب الطالب أساسياته، وآلية تنفيذه.

ـ تدريب املعلمني أبناء اخلدمة على استخدام منوذج 2
وودز يف تدريس العلوم، ملا له من دور فاعل يف تنمية التفكري 

 االستداليل لدى التالميذ.

تاب العلوم يف املرحلة املتوسطة مواقف 3  ّ ـ تضمني
وأنشطة متنوعة، تعمل على تنمية التفكري االستداليل، 

  وعادات العقل لدى التالميذ.

ـ إجراء دراسات ممابلة للكشف عن فاعلية منوذج وودز 3
اإلبداعي، ) متغريات تابعة أترى، مثل: التفكرييف تنمية 

الناقد، العلمي، فوق املعريف، ...(، القيم العلمية، االجتاه حنو 
 املادة، أوجه التقدير، وغريها.

ـ إجراء دراسات مقارنة بني منوذج وودز ومناذج النظرية 4
نموذج البنائ  ويتلي، وبوسنر، وإيلتون، وغريها.ية امأترى،ّ 

 المراجع

(. أبر استخدام اخلرائط املفاهيمية يف تدريس التفاضـل 2013أبو عقيل، إبراهيم )
وتنميــة التفكــري االســتداليل لــدى ُلبــة الثانويــة العامــة )الفــرع العلمــي(/ 

جمللـــــد ، اجملــــة احتــــاد اجلامعــــات العربيـــــة للرتبيــــة وعلــــم الــــنفسفلســــطني، 
 (، العدد الثالث.11)

(. أبـر اسـتخدام أمنـوذج وودز يف حتصـيل 2009أمني، أمحد. ومصطفى، رضـوان )
ُالب الصف اخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنميـة تفكـريهم الناقـد، 

لية الرتبيـة امأساسـية (، العـدد 10، جامعـة املودـل، اجمللـد )جملة أحباثّ 
 . 79ـ ــ 51 الرابع،

(. فعالية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلم يف 2001دالح )لباز، تالد ا
ب واالجتاه حنو املادة  تدريس مادة الكيمياء على التحصيل والتفكري املّر

املؤمتر العلمي لدى ُالب الصف امأول الثانوي العام بالبحرين، 
اجلمعية املصرية للرتبية، جامعة عني ، اخلامس "الرتبية العلمية للمواُنة"

 (.م2001أغسطس 1ــ ــ 29/7) ،مشس
، 3، طتعليم التفكري ــ مفاهيم وتطبيقات(. م2007جروان، فتحي عبدالرمحن )

 عمدان، دار الفكر للطباعة والنشر.
أبر استخدام غرائب الصور ورسوم امأفكار  (.2011اجلفري، مساح حسني ) 

لعقل اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم يف تنمية التحصيل وبعض عادات ا
توراه مبدينة مكة املكرمة لدى ُالبات الصف امأول املتوسط ، رسالة ّد

لية الرتبية، جامعة أم القرى.  غري منشورة،ّ 
(. أبر استخدام منوذج جانييه يف تدريس 2008اجلهمي، الصايف يوسف )

مفاهيم تكنولوجيا امأجهزة الدقيقة يف تنمية التحصيل والتفكري 
صف امأول الثانوي الصناعي ذوي السعات االستداليل لدى ُالبات ال

رق التدريس،  املؤمتر العقلية املختلفة، اجلمعية املصرية للمناهج ُو
، اجمللد امأول، دار العلمي العشرون" مناهج التعليم واهلوية الثقافية"

 (.2008 يوليو 31ـ ــ 30)الضيافة، جامعة عني مشس، 
، قلية وتنميتها لدى التالميذالعادات الع(. 2002احلاربي، إبراهيم أمحد )

 الرياض، مكتبة الشقري.
(. فاعلية اسرتاتيجية "البداية ــ االستجابة ــ 2008حسام الدين، ليلى عبداهلل )

التقومي" يف تنمية التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف امأول 
الرتبية العلمية "املؤمتر العلمي الثاين عشر اإلعدادي يف مادة العلوم، 

، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جامعة "الواقع اجملتمعي: التكبري والتكبرو 
 .(2008 أغسطس 4ـ ــ 2) عني مشس،
أبر توظيف منوذج جانييه لتدريس املفاهيم على (. 2013حسن، وفاء حممود )

التحصيل وتنمية مهارات التفكري االستداليل يف العلوم لدى ُالبات 
لية الرتبية، ، رسالصف السابع يف غزة  ّ الة ماجستري غري منشورة،

 جامعة امأزهر، غزة.
ج التعلم البنائي يف تدريس 1(. أبر استخدام منو2006تليفة، حسن حممد )

تكنولوجيا الكهرباء على التحصيل وبقاء أبر التعلم وتنمية التفكري 
املؤمتر العلمي االستداليل لدى ُالب الصف الثاين الثانوي الصناعي، 

 6ـــ  5)، جامعة أسيوط، التعليم والتنمية يف اجملتمعات اجلديدة امأول:
 (.2006مار  

ورت يف حتصيل العلوم 2012تليل، نوال عبد الفتاح ) (. أبر استخدام برنامجّ 
وبقاء أبر التعلدم وتنمية التفكري االستداليل لدى تالميذ الصف 
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(، 15، اجمللد )، العدد الثاينجملة الرتبية العلميةالساد  االبتدائي، 
 .284ـ ــ 249

(. مضـــامني الفلســـفة البنائيـــة يف تـــدريس العلـــوم، 1996اخلليلـــي، تليـــل يوســـف )
نيـة القطريـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم، قطـر، العـدد جملة الرتبية ، اللجنة الُو

 .271ـ ــ 255(، 25(، السنة )116)
تــدريس العلــوم (. 1996اخلليلـي، تليــل. وحيــدر، عبـد اللطيــف. ويــونس، حممـد )

 ، ديب، دار القلم للنشر.يف مراحل التعليم العام
(. أبــر اســرتاتيجيتني تدريســيتني قــائمتني علــى 2002اخلوالــدة، ســامل عبــد العزيــز ) 

املنحى البنائي يف حتصيل ُالب الصـف امأول الثـانوي العلمـي يف مـادة 
ة آل ، جامعــــجملــــة املنــــارة للبحــــوث الرتبويــــةامأحيــــاء واجتاهــــامهم حنوهــــا، 

 .404ـ ــ 355(، العدد الثالث، 13البيت، امأردن، اجمللد )
أبـــر التـــدريس علـــى وفـــق أمنـــوذج وودز يف حتصـــيل (. 2001الـــدايّن، بتـــول حممـــد )

، رسـالة ماجسـتري غـري تالمذة الصف اخلامس االبتدائي يف العلوم العامة
لية املعلمني، جامعة ديايل، العراق.   منشورة،ّ 

أبر برنامج إبرائي قائم على عـادات العقـل يف التفكـري (. 2012رياين، علي محد )
اإلبــــداعي والقــــوة الرياضــــية لــــدى ُــــالب الصــــف امأول املتوســــط مبكــــة 

لية الرتبية، جامعة أم القرى.املكرمة توراه غري منشورة،ّ   ، رسالة ّد
(. مستوى 2009الزعيب، ُالل. والشرع، إبراهيم. والسالمات، حممد )

لية العلوم يف جامعة احلسني بن ُالل االستدالل العلمي  لدى ُلبةّ 
جملة جامعة واملستوى الدراسي والتخصّ،  وتكبدره مبتغريات اجلنس

ـ ــ 401(، العدد الثاين، 23، اجمللد )النجاح مأحباث العلوم اإلنسانية
437 . 

(. أبر استخدام اسرتاتيجية "حلدل ــ اسكل ــ استقصي" 2006سعيد، أمين حبيب )
مية عادات العقل لدى ُالب الصف امأول الثانوي من تالل على تن

، حتديات احلاضر املؤمتر العلمي العاشر الرتبية العلميةمادة الكيمياء، 
لية الرتبية، جامعة   ّ ور،ى املستقبل، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية،

 . 464ـ ــ 391عني مشس، اجمللد الثاين، 
استخدام منوذج التعلم التوليدي يف تنمية أبر م(. 2012سلمان، مساح حممد )

التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة الكيمياء لدى ُالبات الصف 
لية الرتبية، امأول الثانوي مبكة املكرمة ، رسالة ماجستري غري منشورة،ّ 

 جامعة أم القرى.
معجم املصطلحات الرتبوية م(. 2003شحاته، حسن. والنجار، زينب )

 اهرة، الدار املصرية اللبنانية.، القوالنفسية
(. فعالية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلدم يف 2009داحل، مدحت حممد )

تنمية التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو املادة 
جملة لدى تالميذ الصف امأول املتوسط باململكة العربية السعودية، 

 .  123ـ ــ 73العدد امأول، ، (12) ، اجمللدالرتبية العلمية
فاعلية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلم يف (. 2013الطلحي، حممد دتيل )

زيادة التحصيل الدراسي وتنمية بعض عادات العقل يف مادة الرتبية 
نية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة  االجتماعية والُو

لية الرتبية، جامعة أم القرى، ، رسالة ماجستري غري مالطائف  ّ نشورة،
 مكة املكرمة.

(. فاعلية تدريس وحدة يف العلوم على التعزيز 2009عبد الرحيم، املعتز باهلل )
املعريف يف تنمية التفكري االستداليل وامليل حنو العلوم لدى تالميذ 

لية الرتبية، جامعة عني مشسجملة الرتبية العلميةاملرحلة اإلعدادية،   ّ، ،
 .81ـ ــ 27(، العدد الثاين، 12اجمللد )

(. فعالية استخدام ترائط التفكري يف حتصيل 2007عبد الوهاب، فاُمة حممد )
الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكري وعادات العقل لدى الطالبات 

دراسات عربية يف الرتبية  جملةبالصف احلادي عشر بسلطنة عمان، 
 .70ــــ 9، لعدد الثاين، اجمللد امأول، اوعلم النفس

أبر استخدام أمنوذج وودز يف حتصيل (. 2005العبيدي، إسراء عبد الرمحن )
، رسالة ماجستري ُالبات الصف الرابع العام يف مادة اجلغرافية العامة

لية الرتبية، جامعة دياىل، العراق.  غري منشورة،ّ 
مهارات التفكري  فاعلية برنامج مقرتح لتنمية(. م2001العتييب، تالد ناهس )

، رسالة من ُالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض عيدنة االستداليل لدى
لية الرتبية، جامعة أم القرى.  ماجستري غري منشورة،ّ 

فاعلية ترائط التفكري يف تنمية عادات العقل  (.2013العتييب، وضحى حباب )
، رتبيةومفهوم الذات امأّادميي لدى ُالبات قسم امأحياء بكلية ال

، اجمللد اخلامس، العدد جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية
 .250 ـــ 188امأول، 

فاعليـــة اجملمعـــات التعليميـــة يف امليكانيـــك (. 1998عجـــول، رعـــد عبـــد املهـــدي )
ليدــة الرتبيــة الرياضــيدة  امعــة بغــداد ، احليــوي علــى نــواتج الــتعلدم لطالبــاتّ 

توراه غري منشور  لية الرتبية، جامعة بغداد.رسالة ّد  ة،ّ 
(. فاعليــــة اســــتخدام منــــوذج بــــاييب البنــــائي يف تنميــــة 2014العــــزب، إميــــان دــــابر )

جملــة  بعــض عــادات العقــل لــدى ُــالب الشــعب العلميــة بكليــة الرتبيــة، 
 .418 ـــ 391(، اجلزء امأول، 97، العدد )ّلية الرتبية ببنها

 ــاملهارات ـ ــالنظريات ـ ــم ـالتفكري: املفاهي(. 2005علي، مجال حممد )
 ، الرياض، مكتبة الرشد. القيا  ــاالسرتاتيجيات ـ
(. فاعلية اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف 2011العمودي، هالة سعيد )

تنمية التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو العمل 
جملة ملكة العربية السعودية، التعاوين لدى تلميذات املرحلة املتوسطة بامل
، اجمللد الثالث،العدد امأول، دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوي

 .219 ـــ 155
ة استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على فاعلي(. 2015العنزي، فايز سعد )

تنمية التفكري االبتكاري والددافعيدة للتعلم لدى ُالب الصف امأول 
توراه منشورة، جامعة أم القرى.عراملتوسط مبدينة عر   ، رسالة ّد

(. فعالية اسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية 2006فودة، إبراهيم. والبعلي، إبراهيم )
التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو العمل 
التعاوين لدى تالميذ الصف الساد  االبتدائي مبنطقة القصيم باململكة 
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لية الرتبية، جامعة عني مشس، جملة الرتبية العلميةدية، العربية السعو   ّ ،
 .187ـ ــ141اجمللد التاسع، العدد الرابع، 

 ، القاهرة، دار التحرير.املعجم الوجيزم(. 1989جممع اللغة العربية )
(. فعالية استخدام برنامج اإلبراء الوسيلي يف تنمية 2005حممد، زبيدة حممد )

يل والتحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة مهارات التفكري االستدال
املؤمتر العلمي االبتدائية من مضطريب االنتباه ذوي النشاط الزائد، 

ن العريب" ، جامعة عني مشس، التاسع "معوقات الرتبية العلمية يف الُو
 .275ـ ــ 229

ـــــر اســـــتخدام أمنـــــوذج وودز يف 2010املعمـــــوري، عصـــــام. واخلـــــيالين، رعـــــد ) (. أب
ب الصـــف الثالـــث معهـــد إعـــداد املعلمـــني يف مـــادة الفيزيـــاء حتصـــيل ُـــال

، جامعـــــة ديـــــاىل، جملـــــة ديـــــاىل للبحـــــوث اإلنســـــانيةوتفكـــــريهم العلمـــــي، 
 .244ـ ــ 192(، 46العراق، العدد )
ــــرمحن ) ــــد ال ــــة (. 2006املقوشــــي، عب ــــا  االســــتدالالت املنطقيــــة حســــب نظري قي

ـــــه ـــــربتبياجي تـــــاب مـــــرتجم جليل ـــــري  ،ّ  ـــــة، جانب ليـــــة الرتبي ـــــك ،ّ  معـــــة املل
 .8سعود،ط

(. أبر اتتالف منط ممارسة امأنشطة التعليمية يف 2003امليهي، رجب السيد )
ية والنظرية جمنوذج تدريس مقرتح قائم على املستحدبات التكنولو 

البنائية على التحصيل وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكري االبتكاري 
ز التحكم الداتلي يف العلوم لدى ُالب املرحلة الثانوية ذوي مّر

، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جامعة جملة الرتبية العلمية واخلارجي،
 .37 ـــ 1 اجمللد الساد ، العدد الثالث، ،عني مشس

فاعليـة تصـميم مقـرتح لبيئـة تعلـم (. 2009امليهي، رجب. وحممـود، جيهـان )
 ىلـدالتحصـيل و  العقـلالكيمياء منسجم مع الدماغ يف تنمية عادات 

جملـة املختلفـة،  ُالب املرحلة الثانوية ذوي أساليب معاجلـة املعلومـات
(، العـــــدد 15، جامعـــــة حلـــــوان، اجمللـــــد )دراســـــات تربويـــــة واجتماعيـــــة

 .351ـــ  305امأول، اجلزء الثاين، 
(. أبر التفاعل بني تنويع اسرتاتيجيات التدريس وأمناط 2009النادي، عزة حممد )

ادات العقل لدى ُالبات املرحلة االبتدائية، التعلم على تنمية بعض ع
ـ ــ 313(، العدد الثالث، 15، اجمللد )دراسات تربوية واجتماعيةجملة 
349. 

اجتاهات حديثة يف (. 2005النجدي، أمحد. وعبد اهلادي، مىن. وراشد، علي )
تعليم وتعلدم العلوم يف ضوء املعايري العاملية وتنمية التفكري والنظرية 

 ، القاهرة، دار الفكر العريب.ةالبنائي
تطبيقات عملية يف تنمية التفكري باستخدام عادات (. 2008نوفل، حممد بكر )

 ، عمدان، دار املسرية.العقل
(. أبر استخدام مدتلي البيئي واجلمايل يف تطوير 2012يونس، وفاء حممود )

املفاهيم امأحيائية لطالبات الصف الرابع العلمي وتنمية التفكري 
 275 ،(5) ددعال(، 19) لداجمل، جملة الرتبية والعلمالستداليل لديهند، ا
 .305ـ ــ
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Abstract: The research aims to reveal the effectiveness of using a Woods' Paradigm in the teaching of science to promote 

deductive thinking and habits of mind to the average third-grade students, the researcher applied the quasi-experimental 

methodology which had been based on (the pre/post designing) of two groups experimental and control group, The tools: a 

test of deductive reasoning and a measure of the habits of the mind after verification of their validity and reliability. 

Tools applied on a random sample of (58) students , (28) the experimental group, and (30) the control group, After data 

collection and statistical analysis, the Results: There are significant differences between the mean scores of the experimental 

and control groups in the posttest application to test the deductive thinking in deductive skill, and the  all the test, to the 

experimental group, while the differences between the two groups did not show up in the same test at the  inductive skill. No 

statistically significant differences between the mean scores of the experimental and control groups in the posttest application 

in scale habits of mind. The recommend: training Teacher before and during the service to use the Woods' Paradigmin the 

teaching of science in Intermediate school, and include Teacher's Book In the science examples to use Woods' Paradigm. 
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تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي وواقع مستوى 

 ستهاممار 
 
 إعداد

 سعيد بن حسين آل محي
قسم املناهج  –طالب دكتوراه يف مناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية   –وطرق التدريس 

 سعيد بن محمد الشمراني
كلية الرتبية ومركز التميز البحثي   –أستاذ الرتبية العلمية املشارك

 دجامعة امللك سعو -يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات
هـ1437/ 9/ 22وقبل  - هـ21/6/1437 قدم للنشر  

هدف البحث إىل التعرف على مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي يف  المستخلص:
ملهارات االستقصاء ومستوياهتا اليت قّدمها اجمللس الوطين ( Rubric، باالعتماد على جدول املواصفات )ممارستهااململكة العربية السعودية، وواقع 

،  ( نشاطا  36وعددها )يف مقرر الصف األول الثانوي األنشطة العملية ن جمتمع البحث وعينته من مجيع وتكو   (.NRC, 2000األمريكي للبحث )
، ومثلته عينة من ه1434-1433رياض للعام الدراسي مجيع معلمي الكيمياء للصف األول الثانوي يف مدينة الكذلك مشل جمتمع البحث  كما 

األنشطة مجيع حمتوى  ُحّلل إذا، ما وثباهتمبعد التأكد من صدقهواملالحظة، التحليل،  أداتا يف البحث واستخدمت ( معلما .18املعلمني بلغت )
متكاملة. وأشارت النتائج إىل أن مهارات: طرح األسئلة العلمية، وإعطاء األولوية لألدلة  ، باعتماد النشاط العملي وحدة  باستخدام أداة التحليل العملية

لمية، والتواصل ُضّمنت يف مجيع األنشطة العملية تقريبا ، أما مهارتا: ربط التفسريات باملعرفة الع ؛ئلة، وصياغة التفسريات من األدلةيف الرد على األس
ممارسة مهارات االستقصاء، من خالل  واقعا ضعيفا  يف األنشطة العملية.كما استخدمت أداة املالحظة لتحديد كان تضمينهمف ؛وتربير التفسريات

وتوصل البحث إىل أن تسعة  من املعلمني يف . جيريه املعلم مع طالبهالذي عملي النشاط ال، حبيث تتم مالحظة تنفيذ للطالب الفرص اليت يتيحها املعلم
%( منهم ينفذون األنشطة العملية بأنفسهم، 44، فأظهرت النتائج أن )تنفيذهم لألنشطة وحظأما املعلمون الذين لُ  .شطة العمليةعينته مل ينفذوا األن

%( منهم يتيحون الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل مجاعي، يف 56وال يتيحون للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء، وأن )
سة املهارة، يف حني مل يتح املعلمون للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء بشكل فردي. وأظهرت النتائج أن أكثر مهارات أقل مستويات ممار 

مل تُتح للطالب فرصة ممارستها  مهارة التواصل وتربير التفسريات االستقصاء اليت يتيح املعلمون ممارستها؛ هي مهارة صياغة التفسريات من األدلة، وأن
ث ومبقارنة نتائج التحليل مع واقع املمارسة اتضح أن مستوى ممارسة مهارات االستقصاء أدىن من مستوى تضمينها يف املقرر. ويف هناية البح .مطلقا  

 ، املتعلقة مبستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية، وتطوير ممارستها الصفية.ت جمموعة من التوصيات واملقرتحاتُقدم
 

 : االستقصاء، ممارسة االستقصاء، مهارات االستقصاء، الصف األول الثانوي، مقرر الكيمياء.الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:

العلمي أحد أهم طرق التعلم املبين على االستقصاء  يُعد  
أن تفعيل  ى( علDe Boer, 1991ور )ب دي يؤكدو  العلوم،تعلم 

االستقصاء يف الرتبية العلمية يستهدف ختريج علماء 
من خالل تدريب الطالب على ممارسة االستقصاء   ،املستقبل

أو ختريج املواطنني القادرين على ممارسة  ،كما ميارسه العلماء
من خالل إتاحة الفرصة للطالب  ،التفكري العلمي املستقل

 وصول إىل حلها. وحماولة ال ،لتحديد املشكالت العلمية
يف األنشطة  االستقصاءويف املرحلة الثانوية تزداد أمهية 

 املرحلة يكونونهذه يشري بياجيه إىل أن طالب  إذ ،العملية
وهذا يتطلب إتاحة الفرصة  لة تنمية التفكري النمطييف مرح

، وباييب وبوول جتروبري) هلم الستخدام مستويات تفكري عليا
تنمو القدرات العقلية ( أن 2005كما يرى زهران ).(2004

وينمو التفكري  ،سرعة اإلدراكوتزداد  ،الثانويةرحلة امليف 
الوصول إىل  يُعرّب عنه بأنهبتكاري الذي والتفكري اال ،اجملرد

والبعد عن  ،والتنوع ،تتضمن اجلدة طرق خمتلفة عربالنتائج 
تتسع مدارك و  ،والبحث عن إجابات حمتملة ،فاملألو 

وضع احلقائق مع  ونويستطيع املرحلة،الطالب يف هذه 
تظهر و  ،احلقائق نفسها ا وراءمل إىل فهم   للوصول بعضها،

لطالب على شجع ابطريقة تاحلاجة إىل تطوير أسلوب التعلم 
على استخدام األسلوب العلمي يف  وتدرهبم الذايت،التعلم 

 واالبتكار.التجديد و  التفكري،
هدفت حركات إصالح مناهج  تعليم العلوم؛ويف جمال 

مبا يساير التطور  املناهج،إعادة صياغة تلك إىل العلوم 
 اهدف  بوصفها كنولوجي لتحقيق الثقافة العلمية العلمي والت

كانت الواليات و  .(2009 ،)عليللرتبية العلمية  ارئيس  
 ،املتحدة األمريكية رائدة يف جمال إصالح مناهج العلوم

حركات اإلصالح العاملية ملناهج العلوم بالتغريات وارتبطت 
 .اليت طرأت على الرتبية العلمية فيها

 مابني الفرتةيف أنه  (2004) وبول باييبو  ويرى تروبريج
مبرحلة مرت أهداف تدريس العلوم  ،م1975 – 1955
ها يف الفرتة وتوجيهتشكيل تلك األهداف  أُعيد فيهاانتقالية 
إىل  م1975الزمنية من عام  الفرتةأي يف  ؛هلا الالحقة
 National)املعايري الوطنية للرتبية العلمية أشارت  إذ م،2000

Research Council NRC, 1996لتدريس  جديدة  أهداف   ( إىل
اكتساب درجة  ددحت جمموعة معايريعلى  احتوتو  .العلوم

 الطالب على تطوير فهم معتمدة   ،للمعرفة العلمية الطالب
 العلوم.وفهم تطبيقات  ،على االستقصاء موقدراهت

وبالرغم من االتفاق على عالقة االستقصاء بتعليم 
فهوم مباملطلع على األدب الرتبوي فيما يتعلق  فإن  العلوم 

 ،االستقصاء جيد العديد من التعريفات املختلفة يف لفظها
يظهر التباين يف تعريفات بعض  إذواملتحدة يف مضموهنا، 

املختصني يف الرتبية العلمية وتدريس العلوم حول مفهوم 
يف تدريس  تهيف حني جيمع الرتبويون على أمهي ،االستقصاء

العلوم، وتنمية التفكري العلمي، وإتاحة الفرصة للطالب 
يتطلب معرفة املفهوم الدقيق  مماملمارسة عمليات العلم، 

 ملصطلح االستقصاء. 
وتتفق الرؤية حول االستقصاء على أنه طريقة تفكري، 

( عنه بكلمات بسيطة تتمثل يف  Suchmanفيعرب سكمان )
كونه "الطريقة الطبيعية اليت يتعلم هبا الناس عندما يرتكون 
لوحدهم يتعلمون، فهم يطرحون األسئلة، ويالحظون، 

املعلومات، ويصنفون، ويقيسون، وجيربون، وجيمعون 
وذلك يف ضوء  ،اقلون أفكارهم بينهم بعضهم البعضويتن

مستواهم العقلي من جهة، وميوهلم، واهتماماهتم من جهة 
 (. 328ص  ،2007أخرى" )زيتون، 

إن هذا التعريف يتفق مع ما يراه صند، وتروبريج 
(Sund& Trowbridge )سلوك  يعرفان االستقصاء بأنه: إذ"

املتعلم كعامل حقيقي يستخدم عددا  من الطرق؛ ليكشف عن 
فهو يؤدي عمليات عقلية معينة،   ،العالقات اخلفية للطبيعة

كطرح األسئلة، وصياغة الفروض، وتصميم املداخل البحثية، 
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وإجراء التجارب، واحلصول على املعرفة وبنائها يف ظل توافر 
املوضوعية، والدقة، لديه ك جمموعة من االجتاهات العلمية

ص  ،2006... إخل" )السعدين،  ،ولية، وتفتح الذهنؤ واملس
134.) 

من حيث كونه الستقصاء ا يُعّرفويف نظرة أخرى 
عرفه فيطروحة، املعلمية السئلة األطريقة تدريسية معتمدة على 

( بأنه: "الطريقة املنهجية 140، ص 2006السعدين )
واضح هبدف إجياد لفحص ظاهرة غامضة، أو موقف غري 

. ملطروحة، واستخراج نتائج منطقية"إجابات مناسبة لألسئلة ا
بتفصيل  هنفس( إىل املعىن 89، ص 2008ويشري قطيط )

يعرف االستقصاء بأنه: "إحدى طرق التدريس فأكثر مشولية 
أو  ،اليت تتطلب مواجهة الطالب مبشكلة ما يف صورة موقف

وضع الفروض، اليت مهمة، أو سؤال ويطلب منه حتليلها و 
تتمثل يف حلول متوقعة هلا، وجتريب هذه الفروض للوصول 

 . " حلول عملية للمشكالتإىل
 (Lederman) ( نقال  عن ليدرمان2010ويشري زيتون )

بالرغم  إذ، االستقصاءإىل ظهور اجتهادات  وآراء  أخرى يف 
نه ميتّد إىل ما وراء تطوير فإ ،من صلته الوثيقة بعمليات العلم

عمليات العلم كاملالحظة، والتصنيف، والتنبؤ، واالستدالل، 
والقياس، وطرح األسئلة، وحتليل البيانات، وتفسريها. وهبذا 
فاالستقصاء يتضمن الدمج بني عمليات العلم التقليدية 
باملعرفة العلمية، واالستدالل العلمي، والتفكري الناقد بغرض 

( على أنه (Lederman رفة العلمية. كما يؤكد ليدرمانتطوير املع
تباعها يف اريقة واحدة حمددة اخلطوات يتطلب ال توجد ط

 مجيع التحريات واالستقصاءات العلمية. 
اليت  ،(2007ويف ضوء ذلك أشارت دراسة عودة )

إىل فاعلية التدريس باألنشطة االستقصائية أجريت يف مصر؛ 
عمليات العلم وحب االستطالع العلمي التعاونية يف تنمية 

واالجتاه حنو التعلم التعاوين يف ضوء برنامج العلم والتكنولوجيا 
أظهرت الدراسة و ( Science-Technology-Society STSواجملتمع )

مالءمة الطريقة االستقصائية يف تدريس العلوم، وزيادة 

مما  ،اكتساب الطالب ملهارات وعمليات العلم يف العلوم
 جيعلهم أكثر قدرة على التفسري العلمي للظواهر الطبيعية.

االستقصاء  ؛تعريفاتتتناول بعض الخر ويف سياق آ
لدور املتعلم  اسرتاتيجية تعليم وتعلم تصنف وفقا  بوصفه 

 وباييب وبوول تروبريجيرى ويف ذلك  ،)الطالب(، واملعلم
يف ( أن دور املعلم يف االستقصاء املوجه يتمثل 2004)

وتشجيع الطالب على إجياد إجراءات حللها.  ،تقدمي املشكلة
يكون دوره يف االستقصاء احلر دعوة الطالب يف حني 

للمشاركة يف عملية االستقصاء بعد أن درسوا وتعلموا كيفية 
حل املشكالت، واكتسبوا قدرا  كافيا  من املعلومات حول 

 حسن ا سري اوأنه لكي يسري التدريس االستقصائي  .املوضوع
 هي:( Suchmanفإن هناك شروطا  أربعة  حددها سكمان )

وتعين: حرية املتعلمني يف البحث عن  (Freedom)احلرية  .1
 املعلومات املرغوبة.

وتعين: غرفة  (Responsive Environment) البيئة املستجيبة .2
 الصف أو املخترب.

ويعين: إثارة األسئلة لتوجيه املتعلم حنو  (Focus)الرتكيز  .3
 هدف واحد.

 Low)الضغط املنخفض أو ما يسمى اإلحلاح املتدين  .4

Pressure)   وهو: حصول الطالب على التعزيز املناسب بعد
 كل جناح أثناء االستقصاء.

( االستقصاء NRC, 2000عّرف اجمللس الوطين للبحث )و 
واملعرفة العلمية،  الدمج بني عمليات العلم :أنهبالعلمي 

العلمي، هبدف بناء  ، واالستداللالناقدواستخدام التفكري 
ميارس العلماء االستقصاء عندما يطرحون  إذ ،الفهم العلمي

عملية جلمع العامل الطبيعي، ويصممون أنشطة  أسئلة حول
البيانات، وينظموهنا، وحيللوهنا، ويفكرون بطريقة نقدية 

حول العالقة بني األدلة والتفسريات، ويتواصلون  يفومنطقية 
 . التفسريات مع اآلخرين
للرتبية  األمريكية ِضعت املعايري الوطنيةويف ضوء ذلك وُ 

( اليت عملت على مراعاة تنمية فهم (NRC, 1996 العلمية
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االستقصاء العلمي من جهة، وتوضيح القدرات الالزمة 
خالل توفري الفرص إلجراء االستقصاء من جهة أخرى من 

ويف كل جماالت العلوم  ،املناسبة للطالب يف كل مستوى
الستخدام وتطبيق االستقصاء العلمي، وتطوير القدرة على 

للطرق اليت تتفق مع مهارات  والتصرف وفقا   ،التفكري
االستقصاء، متضمنا : صياغة األسئلة، والتخطيط، وإجراء 

قنيات جلمع البحث والتحري، واستخدام األدوات والت
البيانات، والتفكري املنطقي والتفكري الناقد يف العالقات بني 
األدلة والتفسريات، وحتليل وبناء التفسريات البديلة، والتواصل 

 من خالل الرباهني العلمية. 
( على أن تدريس العلوم NRC, 1996وأكدت املعايري )

من خالل االستقصاء ميكن أن يأخذ أشكاال  عديدة 
هناك بعض اخلصائص الضرورية ، وأن ثرية للتحريصفات كو 

 ص يف: لخخالل االستقصاء تتمن للتدريس 
 ينشغل املتعلمون يف األسئلة العلمية املوجهة. .1

تعطى األولوية للمتعلمني لتقدمي الربهان، واليت تسمح  .2
هلم بتطوير وتقومي تفسرياهتم اليت يعاجلون هبا األسئلة العلمية 

 املوجهة.
املتعلمون التفسريات املناسبة من خالل الدليل يقدم  .3

 ملعاجلة األسئلة العلمية املوجهة.
يقّيم املتعلمون مربراهتم يف ضوء التفسريات البديلة،  .4

 خاصة  تلك اليت تعكس الفهم العلمي.
 يتواصل املتعلمون، ويقدمون تربيرات لتفسرياهتم. .5

 ,NRCوهنا ميكن القول بأن اجمللس الوطين للبحث )

( يف إطار اهتمامه باالستقصاء وضع مستويات متعددة 2000
، وذلك من خالل النظر يف مكونات هب من جوانبلكل جان

 ويظهر ذلك من خالل الرتكيزالنشاط االستقصائي املعقدة، 
 السماتأُطلق عليها اليت  ،اخلمس ستقصاءالاعلى مهارات 

 Essential Features of theاألساسية لالستقصاء العلمي )

Scientific Inquiry (. 1) اجلدول رقم( كما يوضحها 
  1جدول 

 (NRC, 2000األساسية لالستقصاء العلمي وفقاً للمجلس الوطني للبحث ) السمات

 المهارة
 مستوى المهارة

1 2 3 4 

أسئلة ( املشاركة يف طرح 1
 علمية التوجه

يستخدم املتعلم السؤال املقدم 
من املعلم، أو من أي مصادر 

 أخرى

يعيد املتعلم صياغة السؤال 
املقدم من املعلم، أو أي 

 مصادر أخرى

خيتار املتعلم السؤال من 
بني جمموعة األسئلة، أو 

 يطرح سؤاال  جديدا  
 يطرح املتعلم السؤال

( حتديد ومجع األدلة للرد 2
 األسئلة على

يُقّدم للمتعلم بيانات، ويُعّرف 
 بكيفية حتليلها

يُقّدم للمتعلم بيانات، 
 وُيطلب منه حتليلها

يُوّجه املتعلم إىل مجع أدلة 
 وبيانات حمددة

حيدد املتعلم ما ميكن أن يشكل 
 الدليل، وكيفية مجعه

( صياغة تفسريات من 3
 األدلة

يُقّدم الدليل للمتعلم، ويُعّرف 
استخدامه يف صياغة بكيفية 

 التفسري

يُقّدم للمتعلم الطرق املمكنة 
الستخدام الدليل يف صياغة 

 التفسري

إرشاد املتعلم إىل طريقة 
صياغة التفسريات من 

 األدلة

يصوغ املتعلم التفسريات بعد 
 تلخيص الدليل

( ربط التفسريات باملعرفة 4
 العلمية

يُقّدم للمتعلم كل ما يرتبط 
حاسم بالتفسريات بشكل 

 ومباشر

يُقّدم للمتعلم ما ميكن 
 احتمال ارتباطه بالتفسريات

يُوّجه املتعلم إىل جماالت 
 ومصادر للمعرفة العلمية

األخرى صادر امليفحص املتعلم 
بشكل مستقل وُيشكل الروابط 

 للتفسريات

( التواصل وتربير )أو 5
 حّجية( التفسريات

يُقّدم للمتعلم خطوات، 
للتواصل وإجراءات تفصيلية 
 مع اآلخرين

يُقّدم للمتعلم توجيهات عامة 
 لتطوير التواصل لديه

تدريب املتعلم على تطوير 
 التواصل

يشكل املتعلم حوارا  منطقيا  
 ومربرا  للتواصل حول التفسريات

 أقل                    مقدار مشاركة املتعلم يف توجيه نفسه                     أكثر
 مقدار التوجيهات املقدمة للمتعلم                      أقل               أكثر        
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( أن النموذج الذي قدمه 2012ويرى الشمراين )
( كان مغايرا  لنماذج NRC, 2000اجمللس الوطين للبحث )

يتميز مبراعاته لتعقيدات  إذتصنيف مستويات االستقصاء، 
العمليات اليت جُترى يف النشاط االستقصائي، ويركز على أهم 
املهارات اليت يتضمنها النشاط. كما يشري إىل جمموعة من 
املهارات اليت أمهلها غريه من النماذج مثل: ربط التفسريات 

وأن مشاركة  ،والتواصل وتربير التفسرياتباملعرفة العلمية، 
املتعلم ميكن أن تقع يف أكثر من مستوى لكل مهارة من 

 مهارات االستقصاء.
نال استخدام االستقصاء يف تدريس العلوم اهتماما  لقد 

را  متسارعا  من قبل املهتمني مبجال الرتبية وتطو  ،متزايدا  
يُعّد التعلم املبين على االستقصاء العلمي  إذوتدريس العلوم، 

اليت ميكن أن ميارس الطالب  ،أحد أهم مداخل تعلم العلوم
 Minds-on and)واملهارات املعملية  ،فيها مهارات التفكري

Hands-on Activities). 
قدمت املعايري  فعلى صعيد املمارسات التدريسية؛

تقصاء العلمي ( االسNRC, 1996الوطنية للرتبية العلمية )
أحد أهم معايري احملتوى والتدريس، وعّدت بوصفه 

االستقصاء يف الغرفة الصفية وسيلة لتعزيز حب االستطالع، 
وهو املكون املشرتك ملناهج  ،وروح التساؤل عند الطالب

يؤدي االستقصاء  إذ ،فروع العلوم املختلفة يف كل املستويات
العلمي أربع وظائف أساسية هي: مساعدة الطلبة على فهم 
املفاهيم العلمية، وتطوير فهمهم لطبيعة االستقصاء العلمي، 

قادرين على استقصاء العامل  وتنمية مهاراهتم وميوهلم ليصبحوا
 الطبيعي معتمدين يف ذلك على أنفسهم. 

ستقصاء من ( التعلم املبين على اال1994يعد زيتون )و 
أكثر طرق تدريس العلوم فاعلية يف تنمية التفكري العلمي 
لدى الطالب؛ ألهنا تتيح للطالب ممارسة عمليات العلم، 
وتقصي الوقائع بأنفسهم. ويعزى ذلك لكون التدريس املبين 
على االستقصاء يضع الطالب يف مواقف تتطلب منهم أن 

م املعاين من بأنفسه اخلصو ميارسوا العمليات العقلية ويست
 اخلربات اليت ميرون هبا.

( حول 2001رت دراسة أمحد وعبد الكرمي )كما أظه
أثر التدريس بنموذج االستقصاء العادل يف تنمية التحصيل 
والتفكري الناقد واالجتاه حنو بعض القضايا البيئية لطالب 

وجود فروق ذات داللة  ؛يف مصر الصف األول الثانوي
إحصائية بني متوسطي درجات طالب عينتني: إحدامها 
ضابطة، واألخرى جتريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة 

ة التفكري التجريبية، مما يؤكد فاعلية االستقصاء العادل يف تنمي
ذلك إىل أن املتعلم عندما يتبىن  الدراسةالناقد. وأرجعت 

قها يقوم بعملية حتليل دقيقة للموقف قضية للحكم على صد
رأيه حول املوقف، ويقوم  للتوصل إىل أدلة وشواهد تدعم

 صادر املعرفة الختيار املناسب منها للقضية املعروضة. مبتقومي 
اليت أجريت ( 2002وأوضحت دراسة عبد العزيز )

أن تدريس على طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مصر؛ 
إحدامها  )املغناطيسية والكهربية( لعينتنيوحدة مقرتحة 

 ؛ضابطة، واألخرى جتريبية باستخدام الطريقة االستقصائية
أدى إىل تنمية قدرات التفكري اإلبداعي )الطالقة، املرونة، 
األصالة( لدى أفراد العينة التجريبية، مما يؤكد فاعلية الطريقة 

 االستقصائية يف تنمية مهارات التفكري.
( مقارنة بني خصائص Franklin, 2006فرانكلني )قدم و 

التعلم املبىن على االستقصاء والطرق التقليدية يف التدريس، 
أظهرت املقارنة أن التدريس باستخدام االستقصاء يرتبط و 

ارتباطا  وثيقا  بالعديد من طرق التدريس األخرى مثل حل 
 توأكداملشكالت، والتعليم القائم على املخترب وغريمها، 

 إذعلى استخدام مهارات عمليات العلم، والتفكري املستقل، 
يقومون باألنشطة  ناملعرفة بواسطة املتعلمني الذي بىنتُ 

 اجلديدة بأنفسهم.  املعرفةاالستقصائية اليت تساعدهم يف بناء 
رغم التأكيد املشرتك على أمهية االستقصاء يف تدريس وب
ملمارسته يف املواقف إتاحة الفرصة للطالب ضرورة و  ،العلوم

  (NRC, 2000)ن اجمللس الوطين األمريكي للبحث إف ،الصفية
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يشري إىل أن غالبية معلمي العلوم ال تزال تستخدم الطرق 
التقليدية يف التدريس مثل طريقة احملاضرة، وأن الطالب 

 ،طةـري مرتابـريقة غــائع العلمية بطــقدون على تذكر الو ـــيعتم
لديهم مهارات التفكري الناقد، أو مهارات ال تنمو  من مثو 

، على ربط الوقائع بالعامل احلقيقيحل املشكالت، أو القدرة 
بالرغم من أن تدريس العلوم باالستقصاء كما يراه زيتون و 
( يعطي الفرصة ملعلمي العلوم لتطوير قدرات طالهبم 2010)

ملمارسة االستقصاء من جهة وزيادة فهمهم للعلوم من جهة 
( NRC,1996تأكيد املعايري الوطنية للرتبية العلمية )و أخرى، 

االستقصاء على تزويد الطالب يف املرحلة الثانوية بفرص 
لتطوير قدراهتم يف البحث والتطوير العلمي من خالل العمل 
اجلماعي التعاوين، والتأكيد على معلم العلوم بأن ميارس 

عن التفسري الناجتة أساليب أخرى خمتلفة لتعديل املعلومات 
الذي يقدمه الطالب، وأن يساعد الطالب يف بناء 

دراسة فإن  لماء، تقدير تفسرياهتم، وتفسريات العو التفسريات 
( حول مهارات 1999مسحية قام هبا رسالن وسامل )

يف مصر، البحث واالستقصاء لدى طالب املرحلة الثانوية 
يف  -بشكل عام- املرحلةأظهرت أن مستوى طالب 

مهارات البحث واالستقصاء كان أقل من حد الكفاية وهو 
% من الدرجة العظمى يف ضوء االختبار املعد لذلك، 75

وأن متوسط درجات طالب الصف األول الثانوي يف ذلك 
االختبار كانت األقل مقارنة بالصفني: الثاين، والثالث 

 الثانوي. 
عن الرتبية  ( ذلك يف دراسته2006ويؤكد السعدين )

درسي، وممارسات العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب امل
أن معلمي العلوم يف مراحل من  ؛يف مصر املعلم التدريسية

ؤدي إىل التعليم املختلفة نادرا  ما يقومون مبمارسات قد ت
وعمليات الرتبية العلمية  اكتساب املتعلمني مهارات

 االستقصائية، وأحيانا  ميارسوهنا على استحياء شديد. 
( حول طبيعة 2012دراسة الدمهش والشمراين ) وتشري

ممارسة معلمي العلوم لالستقصاء من وجهة نظر املشرفني 

إىل أن مشريف العلوم يف اململكة العربية السعودية؛  الرتبويني
رسون االستقصاء يف الصف يرون أن معلمي العلوم ميا

أما  ،ي: مرة  واحدة  على األقل كل شهرالدراسي أحيانا ؛ أ
مشرفات العلوم فريين أن معلمات العلوم ميارسن االستقصاء 

 إذيف الفصل الدراسي بدرجة أكرب من معلمي العلوم، 
نتائج أن الأظهرت و  الستقصاء مرة  كل أسبوع تقريبا .ميارسن ا

% من زمن 20ومعلمات العلوم يقضون غالبية معلمي 
 احلصة الدراسية يف ممارسة االستقصاء، وذلك حسب تقدير

كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة ،  مشريف ومشرفات العلوم
النظر يف برامج تدريب معلمي ومعلمات العلوم واملشرفني 
واملشرفات مبا يتناسب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة 

 تقصاء العلمي املكون األساسي هلا.االس د  واليت يع
 ا  كم وحيث تشهد دراسة العلوم تدفقا  معرفيا  هائال  

يأيت  ،، وإميانا  حبتمية مواكبتها لذلك التطور املعريفوكيفا  
يُعىن إذ التأكيد على دور احملتوى العلمي، وطريقة التدريس. 

احملتوى بتضمني املفاهيم اجلديدة، يف حني ترتبط الطريقة 
بأسلوب تعلم احملتوى من خالل تنظيم أدوار كل  من مواد 

واملتعلم، مع التأكيد على دور املتعلم يف  ،واملعلم ،التعلم
تعلم حقيقي، واكتساب ممارسة عمليات التعلم؛ إلحراز 

 عد   فقد(، 2003، وهذا ما أشار إليه عالم )خربات جديدة
، كتب العلوملبناء وتنظيم حمتوى   االستقصاء أسلوبا  مناسبا  

إىل تقدمي تساؤالت للمتعلم،  ييعتمد على منهجية ترم إذ
توجيهه ليتعلم من خالل معاجلة املصادر، وممارسة عمليات و 

كما والتجريب للتوصل إىل اإلجابات بنفسه.   ،املالحظة
( Gagne( وجانيه )Schwabكل من شواب )  أشار إىل اتفاق

 باالستقصاء، كمحتوىمناهج العلوم على أمهية دراسة 
ا ألسلوب االستقصاء، مبعىن بناء املادة العلمية وفق   ،وطريقة

 .العلوميف تدريس  هنفسواستخدام األسلوب 
( يف دراسته عن الرتبية 2006يوصي السعدين )و 

العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب املدرسي، وممارسات 
دة النظر يف حمتوى مقررات بضرورة إعا ؛املعلم التدريسية
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لتتبىن اجتاهات تتفق ومهارات االستقصاء العلمي،  ،العلوم
اوتنظيم حمتوى تلك املقررات يف ضوء تلك املهارات   تنظيم 

يعمل على تنمية مهارات التفكري لدى الطالب، وتدريبهم 
إذ على ممارسة السلوك االستقصائي يف املواقف املختلفة، 

لكثري من مهارات وعمليات ا غيابنتائج ال أظهرت
إىل جانب  ،االستقصاء يف مجيع املراحل الدراسية الثالث

باعتباره املصدر  ،تأكيد املقرر على عرض وسرد املعلومات
  الذي يعتمد عليه املعلم واملتعلم. ؛الرئيس إن مل يكن الوحيد

تنظيم حمتوى كتب  على ضرورة( 2006البعلي ) يؤكدكما 
الفيزياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء عمليات االستقصاء 

 ومهاراته.  
اء يف بناء حمتوى  رغم جوهرية استخدام االستقصوب

ن بعض تلك الكتب يتم إعدادها وصياغة إفكتب العلوم 
ال على  ،حمتواها من خالل الرتكيز على املادة العلمية فحسب

ى املعلومات النظرية، دون إيضاح حمتوى التعلم، والتأكيد عل
، اخلربات التعليمية املضمنة فيهاوحتقيق  ،ألسلوب اكتساهبا

دراسته التحليلية حملتوى  يف( 2000ويف هذا يرى الغنام )
يف  يف مصر مناهج العلوم يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية

أن حمتوى مناهج العلوم ال يزال  ،ضوء أبعاد التنور العلمي
ز أساليب العلم، وعملياته،  يركز على املعرفة اجلاهزة، وال يرب 

للتفكري. ويتفق  طريقة  احملتوى ال يظهر مفهوم العلم ن إكما 
( عن مدى تناول كتب 1998ذلك مع نتائج دراسة حممد )

 إذادية يف مصر لعمليات االستقصاء، العلوم يف املرحلة اإلعد
 ،اجلاهزة ت أن الكتب ال تزال تركز على املعرفة العلميةأظهر 

إثارة كلكثري من عمليات االستقصاء املهمة   ا  وأن هناك غياب
، كما أشار ، وفرض الفروض، وحتليل املشكالتالتشكك
( إىل أن كتب العلوم اليت تناولتها دراسته 2006البعلي )

بنسب تضمنت جمموعة من املهارات والعمليات االستقصائية 
 متواضعة.

 إن ما أشري إليه يف نتائج الدراسات السابقة يعطي 
مة إىل ضرورة االهتمام بتضمني االستقصاء يف مهمؤشرات 

حمتوى كتب العلوم، وهذا ما ظهر بالفعل يف دول العامل 
بالعديد من اجلهود  حظيت مناهج العلوماملختلفة، إذ 

ديث، اإلصالحية اليت جعلتها تواكب تطورات العصر احل
 ،تحقيق أهداف الرتبية العلمية يف إجياد الفرد املثقف علميا  ل

 Science for All( 2061مشروع ) :ومن بني تلك اجلهود

Americans  والذي قدمته اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم
(American Association for the Advancement of Science 

"AAAS"مشروع ، و العلومبادرة شاملة لتحسني تعلم ( كم
 National Science Educationاملعايري الوطنية للرتبية العلمية )

Standards "NSES" اليت أصدرها اجمللس الوطين األمريكي )
 (. "National Research Council "NRCللبحث )

( إىل أن حمتوى مناهج العلوم من 2009) يعل ويشري
ارات  متنوعة يف منظور الرتبية العلمية ينبغي أن يتضمن مه

والوجدانية اليت تعرب عن  ،واملهارية ،اجملاالت املعرفية
املوضوعات املرتبطة بالرتبية العلمية هبدف إعداد متعلم  
مثقف علميا ، إال أنه يرى أن كتب العلوم املدرسية تقتصر يف 
اهتمامها على اجملال املعريف فقط، وخاصة بُعد املعرفة 

 العلمية. 
 يف الدراسة( ذلك 2001وخطايبة ) مبوسعيديأويؤكد 

اليت هدفت إىل حتليل كتب العلوم الثالثة: الكيمياء، 
والفيزياء، واألحياء للصف الثاين الثانوي يف سلطنة عمان يف 
ضوء الثقافة العلمية، من حيث اشتماهلا على مكونات 

ن كتب العلوم الثالثة اشتملت على إ إذ، الثقافة العلمية
الثقافة العلمية، بنسب تفاوتت من كتاب إىل آخر، مكونات 

وكان مكون العلم كجسم منظم من املعرفة العلمية أكثر 
مكونات الثقافة العلمية تضمينا  يف الكتب الثالثة، أما أقلها 

لك يف  تضمينا  فقد كان مكون العلم كطريقة لالستقصاء، وذ
لي وتتفق معها دراسة الشعي كتايب الكيمياء والفيزياء.

( عن درجة مواكبة حمتوى كتب العلوم للصفوف 2009)
األساسية يف سلطنة عمان للمعايري الوطنية للرتبية العلمية 

(NSES يف الصفوف من اخلامس إىل العاشر، واليت أظهرت )
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أن تضمني املعايري الوطنية للرتبية العلمية للمحتوى يف تلك 
 االتساق وإمنا تفتقر إىل ،الكتب مل يتم بطريقة متوازنة

 والرتابط. 
أظهرت نتائج  إذ( مع ذلك 2012وخيتلف الشمراين )

دراسته عن مستوى تضمني السمات األساسية لالستقصاء 
يف األنشطة العملية يف كتب الفيزياء للصف الثاين الثانوي 
يف اململكة العربية السعودية؛ أن تضمني السمات األساسية 

لكن هناك عدم اخلمس لالستقصاء جاء بشكل متوازن، 
الدنيا لكل مسة من توازن  يف تضمني املستويات العليا و 

. واعتمدت الدراسة على أسلوب حتليل ةالسمات على حد
باالعتماد على تصنيف اجمللس  بنيتاحملتوى من خالل أداة 

( لسمات االستقصاء ومستوياهتا NRC, 2000الوطين للبحث )
وهي: طرح األسئلة علمية التوجه، وإعطاء األولوية لألدلة يف 
الرد على األسئلة، وصياغة التفسريات من األدلة، وربط 

 التفسريات باملعرفة العلمية، والتواصل وتربير التفسريات. 
 ,Tamir)وجارسيا  ولعل ذلك يتفق مع ما أشار إليه تامري     

Garcia, 1992)  من اخنفاض مستوى مهارات االستقصاء
واقتصارها على املعاجلة اليدوية للتجهيزات، وغياب املهارات 

(، وذلك من خالل حتليل High-Order Inquiryالعليا منها )
( يف 12-7حمتوى كتيبات معمل العلوم للصفوف من )

 بأسبانيا. مدارس واليةكتالونيا
إطارا  عاما  يتعامل معه  يقّدم الكتاب املدرسين ألو 

املعلم والطالب، ويتيح للطالب فرصة التدرب على بعض 
، فإن األنشطة العملية كمكون من مكونات كتب املهارات

. ويرى العلوم؛ تعترب جماال  مناسبا  ملمارسة االستقصاء
( أن كتاب العلوم املقرر ينبغي أن يتضمن 2005السعدين )

ة املتنوعة املرتبطة مبوضوعات بعض األنشطة والتجارب العملي
املادة الدراسية، ومصادر التعلم املختلفة اليت تناسب القضايا 

 تثري اهتمام الطالب للمشاركة فيها. و  ،العلمية املعاصرة
 د  يع ألنشطة العملية باالستقصاءإن االرتباط الوثيق ل

مة هفهي الوسيلة امل ،تتميز هبا مناهج العلوم فريدة   ميزة  

أنه على الرغم  (1985أهداف العلوم. ويرى دوران ) لتحقيق
من أن التطور يف اجملالني املعريف واالنفعايل، وتطبيقاهتما يف 
التدريس، واملناهج، والبحوث قد جتاوز كثريا  التقدم يف اجملال 

ن النشاط العملي بطبيعته يعترب مزجيا  متداخال  من فإاملهاري 
( ذلك نقال  عن 2010)اجملاالت الثالثة، ويؤيد زيتون 

يعتربان األنشطة ؛ إذ (Haury, Rillero, 1994ريلرو ) هايري و
العملية االستقصائية املطلوبة يف مناهج العلوم هي األنشطة 

والواقعية، اليت تقوم على مبدأ  ،احلسية املباشرة احلقيقية
 تشغيل اليدين، وتشغيل العقل والفكر، وتشغيل الدماغ معا . 

لألنشطة العملية  ا  ( أن هناك غياب2004)ويرى عمرية 
يف مناهج العلوم يف الوطن العريب رغم أمهيتها، وأن ذلك 
الغياب ناتج من أسباب متعددة أمهها: القصور يف وثيقة 

ودليل املعلم. والقصور يف إعداد  ،املنهج، وكتاب الطالب
معلم العلوم وتدريبه، والقصور يف توفري اإلمكانات الالزمة 

 سة األنشطة على الوجه املطلوب.   ملمار 
ويف دراسة حتليلية لكتب العلوم للمرحلة األساسية يف 

( أن األنشطة العملية اليت 2008األردن وجد العياصرة )
وردت يف كتب العلوم اختذت منطا  تقليديا  حمددا ، يتمثل يف 
البدء بسؤال يسبق النشاط العملي، ويتضمن عادة  حتديد 

شكلة البحث، مث يستعرض املواد وم ،هدف النشاط
واألدوات الالزمة، مث إجراءات تنفيذ النشاط تتخللها أو 
تتبعها بعض األسئلة حول املالحظات اليت ميكن احلصول 
عليها. ويف هناية النشاط يقدم الكتاب ما يتوقع أن حيصل 

ال و لنشاط من نتائج واستنتاجات، اعليه الطالب بعد تنفيذ 
 جتسد تلك الصورة مسات االستقصاء احلقيقي ومهاراته. 

لذلك طالبت اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم 
(American Association for the Advancement of Science 

"AAAS" بضرورة إجياد طريقة غري حمددة اإلجراءات تـُّتبع يف )
بدال  من استخدام الطرق التقليدية  ،األنشطة العملية

لتأكيدية اليت ترتك لدى الطالب نظرة  غري دقيقة عن تطبيق ا
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أن غرض التجريب  منالعلوم، وتسهم يف تغيري الفكر السائد 
 التثبت من الفرضيات بدال  من دحضها. 

من  (Leonard)ولعل هذا يتوافق مع ما قدمه ليونارد 
 ،مقرتحات؛ لتجنب جعل األنشطة العملية مثل كتاب الطبخ

؛ لتقدمي أنشطة هباالعلوم بضرورة األخذ  ووأوصى معلم
 استقصائية سليمة ومن تلك املقرتحات: 

حتديد هدف بسيط للطالب حُيّقق من خالل الشرح  .1
الشفهي البسيط من املعلم، أو التوضيحات املوجزة اليت 
تساعد الطالب على الرتكيز واالنتباه حنو املشكلة وحتفز 

 التفكري اإلبداعي لديه حللها. 
تقدمي اإلجراءات األساسية فقط للطالب، وتقدمي بعض  .2

 العون حسب مقتضى املوقف.
جعل الطالب يعملون يف جمموعات تعاونية صغرية   .3

 لتشاور واالشرتاك يف األفكار.ل
تزويد الطالب باملصادر املمكنة، اليت متكنهم من  .4

 االستقصاء حول مشكلة النشاط.
بكيفية إجراء  ر الطالبحماولة مقاومة الرغبة يف إخبا .5

 .االستقصاء
اليت يتم التأكيد من  ،إضافة بعض األسئلة ذات املغزى .6

خالهلا على حتليل األسباب، واختبار الفرضيات، 
واستخالص النتائج والتفسريات، وهذا يساعد الطالب 

عملهم، والتأكد من صحة  يفعلى اختاذ قرارات مناسبة 
ودقة نتائج األنشطة اليت قاموا هبا، ويتيح هلم فرصة 

، وباييب وبوول تروبريج) التواصل لتربير التفسريات
2004)  . 

ويف هذا الصدد تضمنت وثيقة سياسة التعليم يف 
ه( التأكيد على تنمية 1416اململكة العربية السعودية )

والتتبع  ،والتجريب ،وتعميق روح البحث ،التفكري العلمي
تكوين املهارات ل ،املنهجي لدى طالب املرحلة الثانوية

العلمية لديهم، والعناية بالنواحي التطبيقية اليت تتيح هلم 

فرصة القيام باألعمال الفنية اليدوية، واإلسهام يف اإلنتاج 
 وإجراء التجارب. 

( بني التعلم التقليدي الذي يّتبع 2000ويفرق احلارثي )
طالب فيه التعليمات يف إجراء التجارب واألنشطة أو ال

مشاهدة العروض العملية، وبني التعلم ذي املعىن الذي يقوم 
فيه الطالب باملبادرة يف تصميم النشاط العملي وتنظيمه 

 ةوتنفيذه. ولذلك يؤكد الرتبويون على أن تدريس العلوم خاص
ليس جمرد نقل املعرفة العملية إىل الطالب فحسب، بل هو 
عملية تعىن بنمو الطالب، وتكامل شخصيته من خمتلف 

 جوانبها، وتنمية قدراته على التفكري.
بالرغم من التباين واالختالف بني بعض املختصني يف و 

 فإن ،الرتبية العلمية وتدريس العلوم حول مفهوم االستقصاء
أمهيته يف تدريس العلوم، وتنمية التفكري  على اهناك إمجاع  

 ،رصة للطالب ملمارسة عمليات العلمالعلمي، وإتاحة الف
يف بناء بإضافة إىل جوهرية استخدام أسلوب االستقصاء 

املعايري الوطنية للرتبية العلمية  د  حمتوى كتب العلوم. وتع
(NRC, 1996)  للبحثاألمريكي اليت قدمها اجمللس الوطين 

راعت تنمية فهم االستقصاء اإلصالح اليت أحد أهم جهود 
من جهة، وتوضيح القدرات الالزمة إلجراء االستقصاء من 

من خالل توفري الفرص املناسبة للطالب  ،جهة أخرى
الذي قدمه اجمللس  النموذجلذلك فإن و  ملمارسة االستقصاء.

من مميزا   منوذجا  ميكن اعتباره ( NRC, 2000الوطين للبحث )
اليت ينبغي مراعاة  ،حيث مشوليته ملهارات االستقصاء

  ،تضمينها يف األنشطة العملية يف مقررات العلوم بصفة عامة
نه يعطي توصيفا  دقيقا  ملستويات ممارسة املهارة الواحدة إكما 
 تقدميها للطالب.حلجم وفقا  
لبناء أدوات  النموذجهذا الباحثان م وعليه استخد     

باعتبار العالقة اليت تربط مقرر الكيمياء الذي  ،البحث
 إذيتناوله البحث مع السلسلة اليت بنيت وفق تلك املعايري، 

حتديد مهارات االستقصاء املضمنة يف  ضوء النموذجميكن يف 
م فيه قدّ تُ واملستوى الذي  ،األنشطة العملية يف الكتاب املقرر
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االستقصاء مهارات ممارسة مستوى ومالحظة  ،تلك املهارات
من خالل الفرص اليت يتيحها املعلمون  يف املوقف الصفي

مستويات تضمني مهارات  مقارنة مثومن  .للطالب
 . الفعلي واقع ممارستهامع  ،يف الكتاب املقرراالستقصاء 

 البحث:مشكلة 

الطالب حنو  تؤدي الكتب املدرسية دورا  مهما  يف توجيه
( أن العديد من 2008) يرى خطايبة إذ ،االستقصاء

% من التدريس يف غرفة 75الدراسات أكدت أن حوايل 
% من الواجبات املنزلية تبىن على 90وحوايل  ،الصف

عملية حتليل وتقومي الكتب ، وهو ما جيعل الكتب املدرسية
 ؛مهمة للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيها املدرسية

ف بإجراء الضعومعاجلة نقاط  ،لغرض تعزيز نقاط القوة
 التغيريات املناسبة.

بىن على لذا فإن حتليل وتقومي كتب العلوم ينبغي أن يُ 
أو عدم  ،معايري حمددة ميكن من خالهلا احلكم على مناسبة

 وما تضمنته من مهارات. مناسبة تلك الكتب
وزارة  بدأت ،هـ1431-1430ويف العام الدراسي 

مقررات تدريس الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية 
-McGrawالقائمة على سالسل ماجروهيل )العلوم اجلديدة 

Hill series )ل يف هذه م  ؤ يو  ،بعد ترمجتها ومواءمتها ،يف العلوم
املقررات أن تتناول االستقصاء بصورة تتناسب مع التوجهات 

يف ظّل أن السلسلة األصلية  ،العلميةاحلديثة للرتبية العاملية 
باالعتماد على املعايري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية  بُنيت

(NRC, 1996). 
واحلاجة ملزيد من  ،ويف ظل حداثة تلك املقررات

 ااجتاه  بوصفه ونظرا  ألمهية االستقصاء  ،الدراسات اليت تتناوهلا
 مقرر الصف األول الثانوي ألنو  ،يف الرتبية العلمية احديث  
البداية الفعلية لسلسلة مقررات الكيمياء يف املرحلة يُعّد 

كتاب فإن هذا البحث يرى احلاجة إىل تناول   ،الثانوية
الكيمياء للصف األول الثانوي، ودليل التجارب العملية 

 حيث من - حبثيا   – م(2012-هـ1433)النسخة املعدلة 
ممارسة  ومدى ،ملهارات االستقصاء مستوى تضمني أنشطته

، من خالل الفرص اليت يتيحها هلم معلمو الطالب هلا
 .الكيمياء

  البحث:أهداف 

 :إىل بحثهدف الي
االستقصاء يف مهارات التعرف على مستوى تضمني  .1

 قرر الكيمياء للصف األول الثانوي. ملاألنشطة العملية 
يف الستقصاء الطالب لواقع ممارسة التعرف على  .2

لصف األنشطة العملية اليت تضمنها مقرر الكيمياء ل
 .األول الثانوي

مقارنة مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف  .3
 األنشطة العملية مع واقع ممارستها.

  البحث:أسئلة 

 :السؤالني اآلتيني عن بحثالجييب 
األنشطة االستقصاء يف مهارات ما مستوى تضمني  .1

 األول الثانوي؟ مقرر الكيمياء للصفالعملية يف 
هارات االستقصاء املضّمنة الطالب ملممارسة ما واقع  .2

لصف األول قرر الكيمياء لمليف األنشطة العملية 
 ؟الثانوي

 

  البحث:أهمية 

 :من خالل بحث أمهيتهكتسب الي
تغذية راجعة للقائمني على تطوير املناهج عن  توفري .1

يف األنشطة  االستقصاءمهارات تضمني مستوى 
وتدريس  ،بوجه عامختدم تدريس العلوم  حبيث ،العملية

 .على وجه اخلصوصلكيمياء يف املرحلة الثانوية ا
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هارات الطالب ملممارسة إعطاء مؤشرات عن واقع  .2
ن املشرفني مما ميكّ  ،االستقصاء يف األنشطة العملية

ولني عن التدريب وبرامج التطور املهين ؤ املسو  ،الرتبويني
 تقدمي الدعم للمعلمني مبا يناسب الواقع الفعلي.من 

  البحث:حدود 

 :اآلتيةاحلدود على  يقتصر البحث
  ودليل  ،كتاب الطالباألنشطة العملية يف  حتليل

لصف األول الثانوي لالتجارب العملية ملقرر الكيمياء 
جلدول فقا  و  ،ـ(م2012-ه1433 املعدلة)النسخة بفصليه 

الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي  Rubricاملواصفات 
 .التحليلووفق أداة ، (NRC,2000للبحث )
  التعرف على مدى ممارسة الطالب ملهارات

أداء معلمي الكيمياء مالحظة  االستقصاء من خالل
للصف األول الثانوي يف املدارس الثانوية يف مدينة الرياض 

 ،هـ؛ لألنشطة العملية1434-1433للعام الدراسي 
ملمارسة طالب مدى إتاحتهم الفرصة لل التعرف علىو 

 ،مهارات االستقصاء يف األنشطة املضمنة يف الكتاب املقرر
وفقا  جلدول املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي 

 .املالحظةووفق أداة (، NRC,2000للبحث )

 البحث:مصطلحات 

  االستقصاء العلمي(Scientific Inquiry):  ّيُعد 
االستقصاء العلمي من أكثر املصطلحات العلمية تكرارا  

 Suchman ويعرفه سكمان ،وشيوعا  يف أدبيات الرتبية العلمية
الطريقة الطبيعية اليت يتعلم هبا الناس عندما يرتكون " بأنه

وجيمعون  ،ويالحظون ،فيطرحون األسئلة ،لوحدهم يتعلمون
وينقلون  ،وجيربون ،ويقيسون ،ويصنفون ،املعلومات

 "وأفكارهم إىل بعضهم البعض ،مالحظاهتم
 (.82ص  ،2010،)زيتون

ف إجرائيا  يف هذا البحث بأنه جمموعة مهارات عرّ ويُ 
 ،(NRC,2000اجمللس الوطين للبحث ) قررهااالستقصاء اليت 
األساسية لالستقصاء العلمي  السماتوأطلق عليها 

(Essential Features of the Scientific Inquiry)،  وتضمنت
 ،سئلة علمية التوجهاأليف طرح لطالب مهارات: مشاركة ا

 همتكنو  ،ولوية لألدلة يف الرد على األسئلةاألمن إعطاء  همتكنو 
ن ربط التفسريات م همتكنو  ،تفسريات من األدلةالن صياغة م

 من التواصل وتربير التفسريات.  همتكنو  ،باملعرفة العلمية
 احتواء  بأنه: جرائيا  ويعرف إ :مستوى التضمين

لية ودليل التجارب العم ،الطالبكتاب النشاط العملي يف  
 اليت حددهاومستوياهتا األربعة  ،على مهارات االستقصاء

تتدرج تلك و  .(NRC,2000للبحث )األمريكي اجمللس الوطين 
الذي يقدمه الكتاب توجيه الحسب األربعة املستويات 

يدل املستوى األول على و  ،االستقصاءحنو عملية للطالب 
يشري إىل أعلى و  ،الواحدة املهارةتضمني أقل مستويات 

يف  .وأقل مستوى ممارسة للطالب ،مستوى توجيه للكتاب
 تضمنيحني يدل املستوى الرابع على أعلى مستويات 

 ،ويشري إىل أقل مستوى توجيه للكتاب ،نفسها املهارة
 عدةملالتحليل اوفقا  ألداة  وأعلى مستوى ممارسة للطالب

 لذلك. 
  مهارات االستقصاءالطالب لواقع ممارسة: 

مستوى التوجيه الذي يقدمه املعلم  :بأنهويعرف إجرائيا  
 مهارات االستقصاء ممارسةللطالب حبيث يتيح هلم فرصة 

وميكن  ،ودليل التجارب العملية ،الطالبكتاب   املضمنة يف
الفرصة  إتاحة املعلممالحظة ذلك من خالل حتديد 

وفقا  ملهارات االستقصاء  ،هاراتتلك امل ملمارسةللطالب 
األمريكي اجمللس الوطين  اليت حددها ،ومستوياهتا األربعة

األربعة تتدرج تلك املستويات و  .(NRC,2000للبحث )
للطالب حنو عملية  املعلمحسب التوجيه الذي يقدمه 

ويدل املستوى األول على أقل مستويات  ،االستقصاء
يشري إىل أعلى مستوى توجيه و  ،املهارة الواحدة ممارسة
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يف حني يدل  .وأقل مستوى ممارسة للطالب ،للمعلم
 ،نفسها لمهارةل ممارسةاملستوى الرابع على أعلى مستويات 

وأعلى مستوى  ،للمعلمويشري إىل أقل مستوى توجيه 
 املالحظة املعدة لذلك. وفقا  ألداة ممارسة للطالب

 ويعرف : مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
لصف لودليل التجارب العملية  ،كتاب الطالبإجرائيا  بأنه:  

الذي  ،والثاين ،األول :األول الثانوي يف الفصلني الدراسيني
ام يف اململكة قررته وزارة الرتبية والتعليم يف مدارس التعليم الع

 ـ.م2012-ه1433املعدلة  النسخة-العربية السعودية 

 :إجراءات البحث

هدف البحث إىل التعرف على مستوى تضمني 
املضمنة يف كتاب مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية 

يف مقرر الكيمياء للصف الطالب، ودليل التجارب العملية 
وكما يرى  .هاراتهذه املممارسة وواقع  ،األول الثانوي

( فإن الوصف الكمي للظاهرة املدروسة 2000العساف )
ميكن أن يتناول جانب املقارنة بني تكرار ظاهرة معينة بتكرار 

 ناملنهج الوصفي لإلجابة ع اسُتخدملذا  ؛ظاهرة أخرى
األوىل: أداة حتليل  ،ناأدات لذلك خدمتاستُ و ، أسئلة البحث

والثانية: أداة مالحظة  ،املقرراألنشطة العملية يف حمتوى 
على جدول  األداتنيواعتمدت  .مهارات االستقصاءممارسة 

املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي للبحث 
(NRC,2000.) 

ما مستوى تضمين مهارات : سؤال األولال نلإلجابة عو 
االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول 

اليت  ،األنشطة العملية أداة حتليل حمتوى تاسُتخدم ؟الثانوي
وكيفية تسجيل  ،تحليلالدليال  إجرائيا  لطريقة  تضمنت

 متكاملة   وحدة  النشاط العملي ذلك باعتماد و  ه.نتائج
 ،للتحليل تتم دراسة خصائصها وفقا  ملهارات االستقصاء

 (.NRC،2000ومستوياهتا اليت قدمها اجمللس الوطين للبحث )

ممارسة الطالب ما واقع سؤال الثاين: ال عنولإلجابة 
لمهارات االستقصاء العلمي المضّمنة في األنشطة العملية في 

 اسُتخدمت أداة املالحظة لصف األول الثانوي؟مقرر الكيمياء ل
ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء للتعرف على واقع 

املضّمنة يف األنشطة العملية من خالل مالحظة الفرص اليت 
 هارات.تلك املللطالب ملمارسة  وناملعلميتيحها 

دليال  إجرائيا  لكيفية مالحظة املالحظة وتضمنت أداة 
تنفيذ األنشطة العملية املضمنة يف الكتاب املقرر، ومدى 

اء يف مستوياهتا املختلفة، وكيفية ممارسة مهارات االستقص
 تسجيل نتائج تلك املالحظة.

 :تهوعينالبحث مجتمع 

وعينته  ،جمتمع البحث ُحّددالسؤال األول يف ضوء 
ودليل  ،كتاب الطالب  يفلتشمل مجيع األنشطة العملية 

التجارب العملية ملقرر الكيمياء للصف األول الثانوي 
-ه1433املعدلة ثاين )النسخة وال ،األول :بفصليه
تضمن كل فصل ( نشاطا  عمليا ، و 36وعددها ) (م2012

أنواع األنشطة: "جتربة استهاللية"، من فصول كتاب الطالب 
و "جتربة"، و"خمترب الكيمياء"، باإلضافة إىل أنواع األنشطة 
العملية األخرى اليت خيتلف تضمينها من فصل إىل فصل 

و "خمترب حل آخر وتشمل: "خمترب حتليل البيانات"، 
 املشكالت".

من األنشطة يف كتاب الطالب،  أضاف الباحثان نوعا  و 
وهو "التوسع يف االستقصاء"، وذلك يف احلاالت اليت 
يتضمن فيها النشاط العملي سؤاال  استقصائيا  مفتوحا  يتيح 

، أما دليل التجارب للطالب فرصة تصميم استقصاء جديد
ن األنشطة العملية وهو فقط م اواحد   االعملية فتضمن نوع  

 "جتربة".
( أنواع األنشطة العملية اليت 2ويوضح اجلدول رقم )

 تضمنها مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
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 2جدول 
 أنواع األنشطة العملية التي تضمنها مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي

فإن جمتمع البحث ميثل مجيع  ،ضوء السؤال الثاين يفو 
مدارس  يف -بنني  –الكيمياء للصف األول الثانوي  معلمي

( 271يعملون يف ) مدينة الرياض باململكة العربية السعودية،
لتعليم يف مدينة لمدرسة ثانوية تتبع ألربعة عشر مكتبا  

لتعليم مبدينة لالرياض، وفقا  إلحصاءات اإلدارة العامة 
اجلدول  كما يف ه.1434-1433الرياض للعام الدراسي 

 (.3) رقم
، فحددت عشوائيا  باختيار ثالثة مكاتب ما العينةأ

إلدارة التعليم يف  تتبع - بنني – ( مكتبا  14) تعليم من بني
%( من حجم جمتمع 21.4مدينة الرياض، ومتثل ما نسبته )

ست مدارس تتبع لكل مكتب حبيث  مث اختريت البحث.
(؛ أي: أربع مدارس حكومية، 1: 2يُوزع هذا العدد بنسبة )

تعليم الثالثة، الكاتب املومدرستان أهليتان يف كل مكتب من 
( مدرسة ثانوية، ويرجع 18ليصبح عدد مدارس العينة )

السبب يف زيادة نسبة املدارس احلكومية إىل املدارس األهلية 
إىل أن عدد املدارس الثانوية احلكومية يف جمتمع البحث يفوق 

 األهلية. من املدارسعدد نظرياهتا 

 

 
 3جدول 

 توزيع مجتمع البحث وعينته

معلمي الكيمياء للصف  وجرى االختيار العشوائي ألحد 
ليمثل  األول الثانوي يف كل مدرسة من املدارس املختارة،

، حبيث أصبح عدد معلمي الكيمياء للصف عينة البحث
( معلما ، وطُّبقت أداة 18األول الثانوي يف عينة البحث )

يسمح مبالحظة أداء معلمي  تطبيق ااملالحظة على هذه العينة 
إتاحتهم الفرصة مدى و  ،يف تنفيذ األنشطة العملية الكيمياء

للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء يف املستويات املختلفة 
 ن املهارة.م

 

 النشاط التعريف بنوع نوع النشاط الكتاب

 كتاب الطالب

 جتربة استهاللية
م يف بداية كل فصل من فصول الكتاب وحيتوي على سؤال للتجربة، وخطوات العمل، نشاط افتتاحي يُقدّ 

 توسع يف االستقصاء.الوالتحليل، و 
 عنوان، وسؤال، وخطوات العمل، والتحليل.: نشاط عملي ُمضّمن يف ثنايا فصول الكتاب وحيتوي جتربة

 خمترب حتليل البيانات
نشاط عملي ُمضّمن يف ثنايا بعض فصول الكتاب، حبيث يقدم بيانات عملية يطلب من الطالب حتليلها، وحيتوي 

 على سؤال، وجمموعة بيانات، ومالحظات ناجتة من جتربة عملية، التفكري الناقد.

 خمترب الكيمياء
وحيتوي على عنوان للنشاط، سؤال التجربة، وخطوات  نشاط عملي ُمضّمن يف هناية كل فصل من فصول الكتاب،

 العمل، والتحليل واالستنتاج، والتوسع يف االستقصاء.

 نشاط عملي ُمضّمن يف ثنايا بعض فصول الكتاب، وحيتوي مشكلة علمية تتطلب إجراء نشاط عملي حللها. خمترب حل املشكالت

 التوسع يف االستقصاء
هناية بعض التجارب االستهاللية، وخمترب الكيمياء، ويتيح للطالب تصميم استقصاء  سؤال استقصائي مفتوح يرد يف

 من النشاط االستقصائي السابق. اجديد، وال يكون جزء  
دليل التجارب 

 العملية
 جتربة

نشاط عملي ُمضّمن يف دليل التجارب العملية، وحيتوي على متهيد ملوضوع التجربة، وعنوان للتجربة، وسؤال، 
 وأهداف التجربة، وخطوات العمل، والتحليل واالستنتاج.

 
المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

 المجموع

 271 115 156 املدارس الثانويةعدد 
 18 6 12 عدد مدارس عينة البحث

للصف  عدد معلمي الكيمياء
 األول الثانوي يف عينة البحث

12 6 18 
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 أدوات البحث:

 :األنشطة العملية أداة تحليل محتوىأواًل: 
قرر األنشطة العملية يف املأداة حتليل حمتوى  طُّورت

بغرض  ،(2012باالعتماد على أداة الشمراين )الدراسي 
استخدامها لتسهيل مجع وحتليل البيانات املتعلقة مبهارات 

 ،االستقصاء املضمنة يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
هتدف األداة إىل التعرف على مهارات االستقصاء  إذ

 .هاوحتديد مستوى تضمني كل مهارة من ،نة يف املقرراملضمّ 
التعديالت الالزمة على أداة الشمراين  وُأجريت

مبا يناسب حمتوى مقرر الكيمياء للصف األول  ،(2012)
وأنواع األنشطة اليت  ،من حيث أقسام األداة ،الثانوي

أنواع األنشطة  أضيفتفعلى سبيل املثال  .تضمنها املقرر
و  ،و "خمترب حل املشكالت" ،"خمترب حتليل البيانات"
نوع النشاط "خمترب  ُعّدلء" كما "التوسع يف االستقصا

الكيمياء". ومشل التعديل كذلك تعليمات التعرف على 
واحلكم عليها باشتماهلا على مهارات  ،وحدة التحليل

وذلك يف ظل تغري أنواع األنشطة املضمنة يف  ،االستقصاء
 بناء جدول تسجيل بيانات التحليل.  أُعيدو املقرر. 

 :األنشطة العملية صدق أداة تحليل محتوى
من صدق أداة التحليل بعد إجراء  مت التحقق

من املختصني  بعرضها على مخسة   ،التعديالت الالزمة عليها
 وطاليب ،ي هيئة تدريسلتحكيمها )عضو  ؛يف الرتبية العلمية

 ،ومشرف تربوي واحد( ،دراسات عليا يف الرتبية العلمية
 هي:و مسة اخلاألداة  يف أقسامبآراء احملكمني  وُأخذ

مهارات االستقصاء العلمي ومستوياهتا اليت قدمها  .1
 (.NRC,2000اجمللس الوطين للبحث )

هارات االستقصاء مل املتضمنةع األنشطة العملية ا أنو  .2
 يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي.

واحلكم عليها  ،تعليمات التعرف على وحدة التحليل .3
 بأهنا وحدة متضمنة ملهارات االستقصاء.

أسئلة  ناستخدام أداة التحليل لإلجابة عتعليمات  .4
 البحث ذات العالقة.

 .التحليلجدول تسجيل البيانات  .5
 :األنشطة العمليةثبات أداة تحليل محتوى 

 :من ثبات أداة التحليل بطريقتني مت التحقق
تسعة أنشطة عملية متثل  ُحللتالثبات عرب الزمن:  .1

حتليل د يأعمث  ،% من األنشطة اليت يتضمنها املقرر25
 23بعد أكثر من ثالثة أسابيع ) هانفساألنشطة التسعة 

عرب الزمن  نسبة االتفاق بني التحليلني ُحسبتو  .(ا  يوم
 :اآلتيةالرياضية العالقة ب )إعادة التحليل(

اجملموع ÷ نسبة االتفاق عرب الزمن = )جمموع نقاط االتفاق 
 100× الكلي للوحدات( 

 %.93التحليلني بلغت نسبة االتفاق بني و 
بتحليل  نيالباحثأحد قام  احملللني:عرب ثبات ال .2

% من األنشطة اليت 25تسعة أنشطة عملية متثل 
وقام متخصص آخر حيمل درجة أستاذ  ،يتضمنها املقرر

 العملية التسعةة العلمية بتحليل األنشطة يالرتب يف دكتور
التوافق واالختالف بني  ُحّددمث  ،كٌل على حدة  ،هانفس

نسبة  ُحسبتو يف كل  من املهارة واملستوى،  احملللني
 اآلتية:العالقة الرياضية باالتفاق بني احملللني 

اجملموع ÷ نسبة االتفاق بني احملللني= )جمموع نقاط االتفاق 
 100× الكلي للوحدات( 

% مما يعطي مؤشرا  78نسبة االتفاق بني احملللني  وبلغت
 بنتائجها.والوثوق  ،إجيابيا  لثبات أداة التحليل

 أداة المالحظة:ثانياً: 
بُنيت أداة املالحظة بالرجوع إىل جدول املواصفات 

Rubric ( الذي قدمه اجمللس الوطين للبحثNRC,2000)، 
حتديد مهارات االستقصاء اليت ميارسها الطالب وفقا   هبدف

ملستوياهتا املختلفة من خالل مالحظة مستوى إتاحة املعلم 
أنه  انيرى الباحث إذالفرصة هلم ملمارسة مهارات االستقصاء، 

من الصعوبة مالحظة أداء كل طالب على حدة، ولكن 
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ربطها و ميكن تسجيل مالحظات حول ممارسات الطالب 
ص اليت يتيحها املعلم إلشراك الطالب يف املهارات اليت بالفر 

 األداة.تضمنتها 
واحتوت األداة على التعليمات، واإلرشادات اليت 

أُعّد دليل جلمع بيانات و  ،استخدامهاتساعد املالحظ يف 
املالحظة، تضمن توصيفا  ملمارسة مهارات االستقصاء، 

لتسجيل  وكيفية احلكم على املمارسات الصفية، وجدوال  
 . ومت التأكد من صدق األداة وثباهتا.املالحظات

 صدق أداة المالحظة:
على سبعة من املختصني يف أداة املالحظة  عرضت

الرتبية العلمية؛ لتحكيمها )أربعة أعضاء هيئة تدريس، 
وطالب دراسات عليا يف الرتبية العلمية، ومشرف تربوي 

 يفوُأخذ بآراء احملكمني، اليت تركزت  واحد، ومعلم كيمياء(،
مراجعة مفردات جدول مواصفات مهارات االستقصاء، 

إرشادات تسجيل بعض إضافات يف و والتحقق من ترمجتها، 
 مكونة من وُأخرجت األداة يف صورهتا النهائية، البيانات،

 األقسام اآلتية:
 بيانات أساسية تتعلق باملعلم واملدرسة ونوع الدراسة. .1
ت االستقصاء العلمي ومستوياهتا اليت قدمها مهارا .2

 (. NRC,2000للبحث ) األمريكي اجمللس الوطين
 تنفيذه.نوع النشاط العملي الذي ستتم مالحظة  .3
تعليمات التعرف على مهارة االستقصاء، وحتديد  .4

 مستوى ممارستها من خالل املالحظة.
أسئلة  نتخدام أداة املالحظة؛ لإلجابة عتعليمات اس .5

 البحث ذات العالقة.
 جدول تسجيل البيانات املالحظة. .6

 ثبات أداة المالحظة:
طريقة ثبات النتائج بمن ثبات أداة املالحظة  مت التحقق

مبالحظة  أحد الباحثنيقام  إذ مع اختالف املالحظني،
مستوى إتاحة املعلمني الفرصة للطالب ملمارسة مهارات 

ثالثة أنشطة عملية، وقام متخصص آخر  االستقصاء يف

مبالحظة تنفيذ  حيمل درجة أستاذ دكتور يف الرتبية العلمية،
نفس األنشطة العملية يف نفس الوقت. مث ُحددت نقاط 
التوافق واالختالف بني املالحظني يف كل  من املهارة 

 واملستوى، وُحسبت نسبة االتفاق من خالل العالقة اآلتية:
÷ ني املالحظني = )جمموع نقاط االتفاق نسبة االتفاق ب

 100× اجملموع الكلي للوحدات( 
 %. 83وبلغت نسبة االتفاق بني املالحظني 

عدد األنشطة اليت اختريت ملالحظة ّلة ويرجع سبب ق
ممارسة مهارات االستقصاء، والتحقق من ثبات األداة، إىل 

يف التنسيق مع املعلمني  الباحثنيالصعوبة اليت واجهت 
عملية، النشطة تنفيذا  لألحلضور حصص  دراسية تتضمن 

ق معهم ميتنعون سّ وذلك ألن أغلب معلمي العلوم الذين نُ 
عن الزيارة حبجة عدم تنفيذ األنشطة العملية، أو يعطي 
 بعضهم موعدا  حلضور نشاط  عملي مث يعتذر عنه بعد ذلك.

ساب حلة األنشطة العملية اليت ُلوحظت قلّ  ورغم
ويُعزى  مقبوال  من الثبات، ىاألداة حققت مستو  ن إف ،ثباتال

دليل  إجرائي  الشتماهلا علىنظرا   إىل وضوح األداة؛ ذلك
اعتمدت على جدول ا هنإكما   يوضح كيفية املالحظة،

(، NRC,2000املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين للبحث )
والذي تضمن وصفا  واضحا  ملهارات االستقصاء ومستويات  

 مهارة.كل 

 األساليب اإلحصائية:

اسُتخدمت التوزيعات التكرارية، والنسب املئوية لتحديد 
التكرارات، والنسب املئوية ملهارات االستقصاء يف األنشطة 

 العملية، اليت تضمنها الكتاب املقرر، ومستويات كل مهارة.
ملهارات  التكرارات، والنسبة املئوية تاستخدمكما 

ملستوى ممارستها،  ميارسها الطالب وفقا  االستقصاء اليت 
حيث ُيسّجل تكرار واحد يف حال أتاح املعلم للطالب 

 ا ملستواها.ممارسة مهارة معينة على أن تـُّقيد وفق  
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 :ومناقشتهاعرض النتائج 

تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة ما مستوى  السؤال األول:
 ؟الثانويالعملية في مقرر الكيمياء للصف األول 

التكرارات والنسب  ُحسبت لإلجابة عن هذا السؤال
اليت تضمنتها األنشطة ومستوياهتا  ،املئوية ملهارات االستقصاء

 :بفصليهالعملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي 
 العملية.التجارب ودليل  ،الطالب والثاين يف كتاب ،األول

والنسب املئوية  ،( التكرارات4ويوضح اجلدول رقم )
ملهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء 

ودليل  ،الطالب اليت تضمنها كتاب ،للصف األول الثانوي
بلغ عدد و  تبعا  لنوع النشاط العملي، التجارب العملية

( نشاطا  عمليا . 36األنشطة العملية )

 4جدول 
 (36)ن= كرارات مهارات االستقصاء في األنشطة العملية تبعاً لنوع النشاط العملي ت

 مهارات االستقصاء

هارة
 الم

رار
تك

 

دليل التجارب  كتاب الطالب
 العملية

موع
مج

ال
 

تجربة 
 استهاللية

مختبر تحليل  تجربة
 البيانات

مختبر 
 الكيمياء

مختبر حل 
 المشكالت

التوسع في 
 االستقصاء

 تجربة

5 5 2 5 3 7 9 36 
 36 9 7 3 5 2 5 5 تكرار طرح أسئلة علمية التوجه

إعطاء أولوية لألدلة يف الرد 
 على األسئلة

 35 9 7 2 5 2 5 5 تكرار

 36 9 7 3 5 2 5 5 تكرار صياغة تفسريات من األدلة
 13 6 1 1 2 1 2 0 تكرار ربط التفسريات باملعرفة العلمية

 7 2 0 0 3 0 1 1 تكرار التفسرياتالتواصل وتربير 
وأظهرت نتائج التحليل أن مهاريت "طرح األسئلة علمية 

كانتا أكثر   ،و "صياغة التفسريات من األدلة" ،التوجه"
ُضّمنتا يف مجيع األنشطة  إذتكرارا ، مهارات االستقصاء 

العملية، يف حني كانت مهارة "التواصل وتربير التفسريات" 
ُضّمنت يف سبعة أنشطة  إذ أقل مهارات االستقصاء تكرارا ،

 .عملية فقط
أن تضمني مهارة "ربط  ت نتائج التحليلأظهر كما 

عمليا ، إال 13التفسريات باملعرفة العلمية" تكرر يف ) ( نشاطا  
األعلى من حيث  التجارب العملية تضمن العددأن دليل 

أظهر التحليل تكرارها يف ستة أنشطة  إذ تضمني هذه املهارة،
. أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات"، واليت فقط عملية

ظهرت كأقل مهارات االستقصاء تضمينا  يف حمتوى املقرر 

فإن نوع النشاط "خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب كان 
ظهرت  إذ ثر أنواع األنشطة العملية تضمينا  هلذه املهارة،أك

ن ان الدراسيمن أصل سبعة أنشطة تضمنها الفصال يف ثالثة
 األول والثاين.

والنسب املئوية  ،( التكرارات5ويوضح اجلدول رقم )
 إذ .ملستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية

اعتمدت عملية حتليل األنشطة العملية على احتساب 
وذلك  ،املستوى األعلى لتضمني كل مهارة يف وحدة التحليل

يف حالة تضمني مهارة االستقصاء يف مستويات خمتلفة داخل 
النشاط العملي الواحد الذي ميثل وحدة حتليل مستقلة. 

أعلى حققت أظهرت نتائج التحليل أن مهارات االستقصاء و 
مستويات تضمني  تضمني يف املستوى األول وهو أقل نسبة
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 ،وفيه يقدم الكتاب للطالب التوجيهات بشكل كبري ،املهارة
ويقل دور الطالب يف توجيه نفسه حنو مهارة االستقصاء. يف 
حني أظهرت النتائج أن املستوى الثاين من مستويات 

 ،ربعةمهارات االستقصاء كان األقل تكرارا  بني املستويات األ
%(.6،3كانت نسبة تضمني مهارات االستقصاء فيه )و 

 5جدول 
 والنسب المئوية لمستوى تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة العملية ،التكرارات

 مهارات االستقصاء

 مستوى املهارة
 أكثر              التوجيهات اليت يقدمها الكتاب للطالب             أقل

 
 اجملموع

(1) (2) (3) (4)  
 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

 3,28 36 4,2 3 0 0 0 0 9,25 33 طرح أسئلة علمية التوجه
إعطاء األولوية لألدلة يف الرد 

 6,27 35 3,6 8 1,18 23 8,0 1 4,2 3 على األسئلة

 3,28 36 8,15 20 3,6 8 9,3 5 4,2 3 صياغة التفسريات من األدلة
ربط التفسريات باملعرفة 

 العلمية
6 7,4 2 6,1 2 6,1 3 4,2 13 3,10 

 5,5 7 7,4 6 0 0 0 0 8,0 1 التواصل وتربير التفسريات
 100 127 6,31 40 9,25 33 3,6 8 2,36 46 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

األنشطة العملية يف  أظهرت نتائج التحليل أنكما 
الكتاب املقرر بشكل عام تضمنت توزيعا  متوازنا  ملستويات 

الذي أظهر ضعفا   ،مهارات االستقصاء عدا املستوى الثاين
االهتمام يظهر و  ،يف التضمني مقارنة ببقية املستويات

اليت تزيد فيها فرص ممارسة  ،باملستويات العليا بشكل واضح
 ،الطالب ملهارات االستقصاء بأقل توجيه ممكن من الكتاب

ُضّمنت مهارات االستقصاء يف املستوى الرابع يف  فقد
%( يف 9,25و ) ،%( من مستويات تضمني املهارة6,31)

إال أنه بالنظر يف تفصيل توزيع مستويات  املستوى الثالث. 
ء على حدة يتضح غياب كل مهارة من مهارات االستقصا

"طرح األسئلة  :وازن بني تلك املستويات يف مهارةالتوزيع املت
 يبني إذ، "التواصل وتربير التفسريات" مهارةو  ،علمية التوجه"
( أن مهارة "طرح األسئلة علمية التوجه" مت 5اجلدول رقم )

وفيها  ،( نشاطا  عمليا  33تضمينها يف املستوى األول يف )

الطالب إىل استخدام السؤال املطروح يف يوجه الكتاب 
املهارة يف  ُضّمنتيف حني  ،النشاط العملي بشكل مباشر

املستوى الرابع يف ثالثة أنشطة عملية أتاح الكتاب فيها 
وكانت تلك األنشطة  .الفرصة للطالب لطرح سؤال جديد

الثالثة من نوع "التوسع يف االستقصاء". فعلى سبيل املثال: 
( طلب 33الب يف الفصل الدراسي األول )ص يف كتاب الط

 ،الكتاب من الطالب زيارة حمل بيع املستلزمات املنزلية
حول بعض  االدعاءوتصميم جتربة للتأكد من صحة 

وترك الكتاب للطالب فرصة  يسرا ،املنتجات اليت جتعل املاء 
 ،وتصميم االستقصاء ،طرح السؤال االستقصائي بنفسه

وأخذت بقية األنشطة العملية من نفس النوع أسلوب املثال 
 السابق.

 ،أما مهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة"
فركزت على تضمني املهارات يف املستويات العليا من املهارة 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

158 

( 23يف املستوى الثالث يف )ُضّمنت  فقد ،والرابع( ،)الثالث
تاب املقرر الفرصة للطالب جلمع نشاطا  عمليا  أتاح فيها الك

ها األنشطة تأدلة حمددة من خالل خطوات العمل اليت تضمن
كما   .اليت ترشد الطالب إىل مجع األدلة والبيانات ،العملية

يف املستوى  هانفسنتائج التحليل تضمني املهارة  تأظهر 
حبيث أتاح الكتاب للطالب  ،الرابع يف مثانية أنشطة عملية

 .مجعه الدليل وكيفيةفرصة حتديد كل ما ميكن أن يشكل 
وظهر ذلك يف مجيع األنشطة من نوع "التوسع يف 
االستقصاء" باإلضافة إىل نشاط آخر من نوع "جتربة" يف 

 ،(26دليل التجارب العملية يف الفصل الدراسي األول )ص 
غليان املاء حيث طلب الكتاب من الطالب توقع درجة 

وإعداد الرسوم  ،16 ،14باملقارنة هبيدريدات اجملموعتني 
 البيانية لذلك. 

وبالنسبة ملهارة "صياغة التفسريات من األدلة" فبالرغم 
 فإهنامن توزيعها املتوازن نسبيا  بني مستويات املهارة األربعة 

 وقد ،تركزت يف املستوى الرابع من مستويات تضمني املهارة
ذلك  د  ويع .( نشاطا  عمليا  20أظهر التحليل تكرارها يف )

اليت يزيد فيها نشاط الطالب يف  ،أعلى مستويات التضمني
حيث  ،ممارسة االستقصاء بأقل توجيه ممكن من الكتاب

أتاحت األنشطة العملية للطالب فرصة صياغة التفسريات 
بعد تلخيص الدليل. ففي كتاب الطالب للفصل الدراسي 

طلب الكتاب من الطالب يف "جتربة"  ،( مثال  21ول )ص األ
 .)تطوير مهارات املالحظة( وصف الظاهرة بعد مالحظتها

ويف نشاط آخر من نوع "خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب 
( طلب الكتاب من الطالب 91للفصل الدراسي الثاين )ص 

وحتديد  ،ومن مث حساب صيغته ،مالحظة عملية بلورة امللح
ريقة املناسبة لتعيني ماء التبلور فيه. وتتخذ بقية األنشطة الط

باإلضافة إىل  ،يف املثالني السابقني هنفسالعملية األسلوب 
اليت تتيح للطالب فرصة  ،"التوسع يف االستقصاء"أنشطة 

 ذلك سابقا .إىل كما أشري   ،تصميم االستقصاء بنفسه

وأظهرت نتائج التحليل أن مهارة "ربط التفسريات 
حبيث  ،( نشاطا  عمليا  13يف )ُضّمنت باملعرفة العلمية" 

إال أن تضمينها يف  ،التوازن يف توزيع مستوياهتا األربعة روعي
املستوى األول ظهر يف ستة أنشطة عملية قدمت للطالب 

وذلك من خالل  ،ومباشر ،املعرفة العلمية بشكل حاسم
ح املعرفة العلمية مباشرة كما يف )جتربة رذرفورد( يف دليل طر 

 وقد ،(31التجارب العملية للفصل الدراسي األول )ص 
الذري  النموذجو  ،أورد الدليل شرحا  كامال  لتجربة رذرفورد

مع فريقه. كما ظهرت املستويات األخرى  إليهالذي توصل 
 يف التضمني يف بعض األنشطة العملية اليت أعطت معادلة  

بشكل مباشر ضمن حمتوى  ا  رياضي ا  أو قانون ،رياضية  
من فصول  أو أرشدت الطالب للرجوع إىل فصل   ،النشاط
توضيحي كما يف  أو شكل   ،من اجلداول أو جدول   ،الكتاب

يف دليل التجارب العملية للفصل  )جتربة كثافة اخلشب(
حيث طلب الدليل من الطالب  ،(23الدراسي األول )ص 

 الرجوع إىل جدول كثافات اخلشب لتحديد أنواع اخلشب.
وبالرغم من كون مهارة "التواصل وتربير التفسريات" 

ستة من بني  فإن  أقل مهارات االستقصاء تضمينا  يف املقرر 
وهو  ،سبعة أنشطة عملية قدمت املهارة يف املستوى الرابع

أتاح  وقد ،أعلى مستويات تضمني املهارة يف املقرر الدراسي
الكتاب الفرصة للطالب ملناقشة نتائجه مع نتائج زمالئه 

كما يف )جتربة فصل األصباغ( يف    ،بغرض تربير تلك النتائج
( حيث 54ل )ص كتاب الطالب للفصل الدراسي األو 

طلب الكتاب من الطالب مقارنة نتائج جتربته مع نتائج 
واختذت بقية  .جتارب زمالئه وتفسري االختالفات بينها

األنشطة العملية اليت تضمنت نفس مستوى املهارة األسلوب 
ذاته يف تقدمي املهارة. يف حني كانت جتربة "كثافة اخلشب" 

 ،(23سي األول )ص يف دليل التجارب العملية للفصل الدرا
الوحيد الذي تضمن املستوى األول للمهارة كونه  النشاط

مناقشة  :مثل ،للتواصل وإجراءات   ،قدم للطالب خطوات  
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ومقارنة متوسط الكثافة مع اجلدول  ،املعلم حول النتائج
 وحساب نسبة اخلطأ.  ،املعطى
 :تحليل محتوى األنشطة العملية نتائجمناقشة 

حتليل حمتوى األنشطة العملية يف مقرر من خالل نتائج 
الكيمياء للصف األول الثانوي يتبني أن جممل األنشطة 

ودليل التجارب العملية تضمنت  ،املضمنة يف كتاب الطالب
حددها اجمللس  األوىل، اليتمهارات االستقصاء الثالث 

مهارة "طرح األسئلة  :وهي( NRC, 2000الوطين للبحث )
إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على ومهارة " ،علمية التوجه"

ومهارة "صياغة التفسريات من األدلة" بغض النظر  ،األسئلة"
: أما بالنسبة ملهاريت .عن مستوى تضمني تلك املهارات
و "التواصل وتربير  ،"ربط التفسريات باملعرفة العلمية"

التفسريات" فتضمنها الكتاب املقرر بنسبة ضعيفة يف بعض 
 طة.األنش

إجيابيا  لصاحل الكتاب التضمني وميكن اعتبار ذلك 
املقرر الذي تناوله البحث احلايل كونه ميثل النسخة املعدلة 

 ،والعلوم الطبيعية ،من نواتج مشروع تطوير تعليم الرياضيات
( بعد McGraw-Hill seriesالقائم على سالسل ماجروهيل )

يف ظّل أن السلسلة األصلية بُنيت  ،ترمجتها ومواءمتها
 ,NRC)باالعتماد على املعايري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية 

اعتربت االستقصاء العلمي أحد أهم معايري اليت  ،(1996
 احملتوى والتدريس. 

كتاب الكيمياء للصف األول إن   وعليه ميكن القول 
االستقصاء الثانوي يتيح الفرصة للطالب ملمارسة مهارات 

تقدم األسئلة  هخاصة أن غالبية األنشطة املضمنة في ،املختلفة
وخطوات العمل اليت توجه الطالب إىل مجع  ،االستقصائية

واألدلة احملددة من خالل إجراء التجارب العملية  ،البيانات
، كما تضمنت األنشطة تنوعة اليت تضمنها كتاب الكيمياءامل

توجه الطالب إىل صياغة  وإرشادات ،يف غالبيتها أسئلة
للطالب  قدمت مجيعهاإال أن األنشطة العملية  ،التفسريات

أما مهارة  لربط التفسريات باملعرفة العلمية. فرصا  حمدودة  

وتشكيل احلوار  ،تواصل الطالب مع زمالئه لتربير التفسريات
فكان معظم تضمينها يف أحد أنواع األنشطة  ،املنطقي حوهلا

 وهو "خمترب الكيمياء".
نتائج أن األنشطة العملية مل تتح الفرصة الوأظهرت 

وإمنا اعتمدت يف غالبيتها  ،للطالب لطرح أسئلة علمية التوجه
وهو ما ميكن اعتباره أقل  ،على تقدمي السؤال للطالب مباشرة

تقل فرصة توجيه  إذ ،مستويات تقدمي الكتاب للمهارة
اء يف ظل توجيهات الكتاب االستقصبالطالب لنفسه للقيام 

وى تضمني املهارة يف رفع مست بالرغم من إمكان ،احملددة
يشجع ل ،خصوصا  نوع النشاط "جتربة "، بعض األنشطة

أو تقدمي  ،الطالب على طرح السؤال بدال  من تقدميه مباشرة
املعرفة العلمية مباشرة يف مقدمة النشاط كما يف جتربة رذرفورد 

 (.31األول )ص يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي 
أظهرت نتائج التحليل أن مجيع األنشطة العملية يف  و 

ودليل التجارب العملية اختذت أسلوبا   ،كتاب الطالب
موحدا  يف تقدمي مهارات االستقصاء للطالب. وميثل ذلك 
األسلوب تضمني مهارات االستقصاء الثالث وهي: مهارة 

ومهارة "إعطاء األولوية لألدلة  ،"طرح األسئلة علمية التوجه"
ومهارة "صياغة التفسريات من  ،يف الرد على األسئلة"

هذا النمط املوحد إىل الشكل العام ظهور يعود  قدو  األدلة".
يبدأ النشاط  إذ ،الذي بُنيت من خالله األنشطة العملية

يليه خطوات عمل توجه الطالب إىل مجع  ،بسؤال مباشر
مث جمموعة من األسئلة اليت تطلب من  ،البيانات واألدلة

أما مهارة  أو االستنتاج. ،أو التفسري ،الطالب التوضيح
ن يف األنشطة ضمّ لم تُ ف ،وتربير التفسريات" "التواصل

تضمينها يف بعض األنشطة  إمكان برغم ،بالشكل املناسب
يف وضعها احلايل دون تغيري يف هيكل  ،من نوع "جتربة"

 النشاط العملي.   
مع نتائج دراسة العياصرة نتائج البحث احلايل وتتفق 

اليت أظهرت أن األنشطة العملية يف كتب العلوم  ،(2008)
يف األردن اختذت منطا  تقليديا  حمددا  يتمثل يف البدء بسؤال 
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يسبق النشاط العملي ويتضمن عادة  حتديد هدف النشاط 
ومشكلة البحث، مث يستعرض املواد واألدوات الالزمة، مث 

 أو تتبعها بعض األسئلة ،إجراءات تنفيذ النشاط تتخللها
 حول املالحظات اليت ميكن احلصول عليها. 

( يف 2008مع العياصرة ) خيتلف احلايل البحثإال أن 
تقدمي الكتاب يف هناية النشاط ملا يتوقع أن حيصل عليه 

تظهر  إذالطالب بعد تنفيذه للنشاط من نتائج واستنتاجات، 
أن الكتاب املقرر يتضمن مهارات مجع األدلة  نتائج التحليل

وصياغة التفسريات حبيث يتيح للطالب الفرصة للوصول إىل 
 االستنتاجات بنفسه. 

نتائج البحث احلايل أن كتاب الكيمياء للصف  تظهرو 
مارسة مهارات األول الثانوي يتيح الفرصة للطالب مل

اليت ُحّللت أن غالبية األنشطة العملية و ، االستقصاء املختلفة
تضمنت خطوات عمل توجه الطالب إىل مجع البيانات، 
واألدلة احملددة من خالل إجراء األنشطة العملية اليت تضمنها  
كتاب الكيمياء املقرر، كما تضمنت األنشطة يف غالبيتها 

، وهذا خيتلف مع إتاحة الفرصة للطالب لصياغة التفسريات
هرت بأن كتاب أظ، واليت (2006نتائج دراسة السعدين )

م معاجلات الكيمياء للصف األول الثانوي يف مصر قدّ 
خصوصا  جانب املهارات  ،متواضعة ملهارات االستقصاء

  .والرياضية ،والعقلية ،اليدوية
مع دراسة حممد  احلايل البحثاختالف  وبرغم

يف تقليل الكتب من األنشطة  ،يف مصر (1998)
يف  ا  هناك اتفاقفإن   ،ومهارات االستقصاء ،االستقصائية

إثارة  :مثل ،غياب كثري من عمليات االستقصاء املهمة
 إذ ،وغريها ،وحتليل املشكالت ،وفرض الفروض ،التشكك

أظهرت نتائج البحث احلايل أن األنشطة العملية مل تتح 
 وإمنا اعتمد ،الفرصة للطالب لطرح أسئلة علمية التوجه

وهو ما ميكن  ،على تقدمي السؤال للطالب مباشرة أغلبها
 اعتباره أقل مستويات تقدمي الكتاب للمهارة.

تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج دراسة الشمراين و 
اليت أظهرت أن األنشطة العملية يف كتب الفيزياء  ،(2012)

يف املرحلة الثانويةمل تتح اجملال للطالب يف طرح األسئلة 
هنا وبشكل عام وجهت الطالب إىل مجع إكما   ،االستقصائية

وأتاحت له الفرصة لتقدمي تفسريات لألدلة.  ،البيانات واألدلة
ألن الكتب اليت  ؛وذلك ،وميكن اعتبار هذا االتفاق منطقيا  

( والكتب اليت حللها 2012يف دراسة الشمراين ) ُحّللت
البحث احلايل نتاج مشروع واحد هو مشروع تطوير تعليم 

ترمجة سلسلة  القائم على ،والعلوم الطبيعية ،الرياضيات
ناسب نظام ومواءمتها مبا ي (McGraw-Hill Seriesماجروهيل )
برغم ، إال أنه ته يف اململكة العربية السعوديةالتعليم وبيئ

( 2012ودراسة الشمراين ) ،االتفاق بني نتائج البحث احلايل
بينهما يف تضمني مهارة "التواصل وتربير  ا  هناك اختالف فإن

نتائج التحليل يف البحث احلايل أظهرت  إذ إن   ،التفسريات"
تضمني املهارة يف نوع النشاط "خمترب الكيمياء" بشكل 

 مناسب.
أظهرت  ،ت االستقصاءوبالنسبة ملستوى تضمني مهارا

بني مستويات تضمني كل مهارة  ا  تباين احلايل البحثنتائج 
كانت مهارة "طرح األسئلة   فقد ،من مهارات االستقصاء

ومهارة "ربط التفسريات باملعرفة العلمية" يف  ،علمية التوجه"
وذلك نتيجة تقدمي  .أقل مستوياهتما وهو املستوى األول

كما قدمت املعرفة   ،األنشطة العمليةالسؤال مباشرة يف مجيع 
العلمية مباشرة يف حمتوى األنشطة العملية اليت تضمنت مهارة 

غالبية كان   يف حني، ربط التفسريات باملعرفة العلمية""
 ،تضمني مهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة"

ويرجع ذلك إىل  ،يف املستوى الثالث من مستويات التضمني
خطوات العمل اليت تضمنتها األنشطة العملية واليت ترشد 

 الطالب إىل مجع أدلة  وبيانات حمددة.
ومهارة  ،مهارة "صياغة التفسريات من األدلة"أما 

كان يف فإن أغلب تضمينهما   ،"التواصل وتربير التفسريات"
ويعود  ،املهارات وهو أعلى مستويات تضمني ،املستوى الرابع
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ن يف األنشطة العملية والذي ذلك إىل منط األسئلة املضمّ 
واالستنتاج. يف  ،والتفسري ،يشجع الطالب على املالحظة

حني تطلب بعض األنشطة العملية من الطالب مقارنة 
يف إشارة إىل أمهية التواصل  ،نتائجهم مع نتائج أقراهنم

 وتشكيل حوار حول نتائجهم.
 ،(2012نتائج دراسة الشمراين )وتتفق هذه النتائج مع 

 ،اليت أظهرت أن كتب عينة الدراسة قدمت األسئلة للطالب
كما يظهر االتفاق فيما   .ومل ترتك له فرصة املشاركة فيها

وهو  ،يتعلق بتقدمي اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ األنشطة العملية
اليت اعتربها  ،والبيانات ،ما يتيح للطالب فرصة مجع األدلة

 ( ضمن املستويات العليا للتضمني.2012الشمراين )
أظهرت نتائج  ،ومن جانب توزيع مهارات االستقصاء

البحث أن تضمني املهارات اخلمس لالستقصاء جاء بشكل 
مع ضعف التوازن يف تضمني املستويات  ،كمهارات  متوازن  

ويعود  .ةيا لكل مهارة من املهارات على حدالعليا والدن
 توزيع مستويات املهارة إىل تضمني مهاريت ضعف التوازن يف

و"ربط التفسريات باملعرفة  ،"طرح األسئلة علمية التوجه"
وذلك باالعتماد العلمية" يف املستوى األول بشكل كبري. 

( ملهارات NRC, 2000على تصنيف اجمللس الوطين للبحث )
 وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه .ومستوياهتا ،االستقصاء

من اخنفاض مستوى  (Tamir,Garcia,1992) وجارسيا ريتام
مهارات االستقصاء واقتصارها على املعاجلة اليدوية 

 High-Orderوغياب املهارات العليا منها ) ،للتجهيزات

Inquiry)،   كما تتفق تلك النتائج مع دراسة الشمراين
(2012). 

 مهارات االستقصاءل الطالب ممارسةما واقع  السؤال الثاني:
لصف األول المضّمنة في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء ل

 الثانوي؟
هارات االستقصاء الطالب ملواقع ممارسة للتعرف على 

متت مالحظة  املضمنة يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء
صة للطالب ملمارسة مهارات مدى إتاحة املعلمني الفر 

عينة البحث مدارس  بزيارة نيالباحثأحد قام  إذ ،صاءاالستق
االطالع على خطط املعلمني و  ،مدرسة ثانوية( 18) وعددها

 ،موافقات املعلمني تخذوأُ  ،لتنسيق جدول الزيارات الصفية
الفرصة املعلمني إتاحة  مالحظةبغرض  ،مدارسهم وومدير 

 .يف املوقف الصفيمهارات االستقصاء مارسات للطالب مل
الزيارات الصفية و  ،تنسيق جدول زيارات املدارس ومت

الحظة تنفيذ نشاط  مل ،ملعلمي الكيمياء يف عينة البحث
لدى كل معلم من معلمي الكيمياء يف  ،عملي واحد فقط

مل يتمكن من  الباحث، الذي قام باملالحظة؛إال أن  عينة.ال
من معلمي الكيمياء للصف األول الثانوي زيارة   زيارة تسعة  

وذلك العتذارهم عن  ،للوقوف على تنفيذهم لألنشطة صفية  
ة تقدمي األنشطة العملية خالل فرتة املالحظة اليت امتدت لستّ 

ومع مديري  ،رغم أنه ُنّسق مسبقا  معهم ،أسابيع دراسية
 ،املدارس ملعرفة وحتديد أوقات تنفيذ األنشطة العملية

وُأخذت منهم املوافقة على حضور حصص تقدمي األنشطة 
 العملية.

 ،يف مدارسهمالتسعة لمعلمني للزيارة ا ةإعاد ومتت
تحديد لرسهم ومع مديري مدا ،والتنسيق اهلاتفي معهم

 ،األنشطة العملية لتنفيذلمس منهم الرغبة مل يُ و  ،مواعيد بديلة
توفر املواد  برر املعلمون التسعة أسباب عدم التنفيذ بعدمو 

واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة العملية، وكثرة أعداد 
الطالب يف الفصول الدراسية، وزيادة أنصبة املعلمني، وغياب 
دور حمضري املختربات املدرسية. ويضيف البعض اآلخر 
)وعددهم ثالثة معلمني( إىل تلك األسباب عدم وجود خمترب 

ترب احلايل، فيما قام أو عدم جاهزية املخ ،خاص بالكيمياء
معلم واحد بشرح النشاط العملي مباشرة كأي جزء من 

أما بقية معلمي الكيمياء الكتاب املقرر شرحا  نظريا  صرفا . 
الذين لوحظ تنفيذهم  ،يف عينة البحث )عددهم تسعة(

فاختلفت  ،من خالل الزيارة الصفية لألنشطة العملية
( 6يبني اجلدول رقم ) إذ ،تلك األنشطة تنفيذطريقتهم يف 
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يف عينة البحث وفقا   الصف األول الثانوي معلميتوزيع 
 وطريقة التنفيذ. ،ألنواع األنشطة العملية املنفذة

%( من 44أن ) (،6ويتضح من خالل اجلدول رقم )
ذين لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية معلمي الكيمياء ال

دون  األنشطة العملية بأنفسهم، زيارهتم صفيا ؛ نفذواخالل 
إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة. ففي نوع النشاط "جتربة" 
على سبيل املثال يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين 

( طالبا  حضروا 26قدم املعلم عرضا  عمليا  أجراه بنفسه أمام )
لمواد الصلبة تنفيذ النشاط لتحديد كيفية تكوين احملاليل ل

(. واقتصر دور الطالب على مشاهدة التجربة دون 35)ص 
أدىن مشاركة، وغلب على احلصة الدراسية املنفذة يف خمترب 
الكيمياء طابع احملاضرة املصاحب لتنفيذ النشاط العملي.  

من قبل  هانفسالطريقة السابقة بكما نـُّفذ النشاط السابق 
من أن طبيعة النشاط  ( طالبا . بالرغم22معلم آخر أمام )

نفسه تتيح للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء، وذلك 
من خالل نتائج حتليل حمتوى النشاط الذي تناوله البحث 

مسبقا  

 6جدول 
 (9)ن =  ،وطريقة التنفيذ ،عينة البحث وفقاً ألنواع األنشطة العملية المنفذة المعلمين فيتوزيع 

مجيع طالب  جمموعات فردي طريقة تنفيذ األنشطة العملية
 الصف

 اجملمــــــوع املعلم بنفسه

نوع النشاط 
 العملي املنفذ

 3 0 3 0 0 جتربة استهاللية
 3 3 0 0 0 جتربة

 1 1 0 0 0 خمترب الكيمياء
 1 0 0 1 0 تصميم املعلم

 1 0 0 1 0 جتربة يف دليل التجارب العملية

 اجملموع
 9 4 3 2 0 العدد
 100 44 34 22 0 % النسبة

( أن مخسة  من 6كما يتضح من خالل اجلدول رقم )
%( من معلمي الكيمياء 56سبته )يشكلون ما ناملعلمني 

ذين لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية؛ أتاحوا الفرصة ال
للطالب ملمارسة بعض مهارات االستقصاء يف األنشطة 

ثالثة معلمني وأظهرت النتائج أن ، لوحظتالعملية اليت 
مهارات االستقصاء من خالل  مارسةملفرصة الأتاحوا  هممن

حبيث  ،تشارك مجيع طالب الصف يف تنفيذ النشاط العملي
 ،يتيح املعلم الفرصة لعدد من الطالب جلمع البيانات

وعدد آخر من الطالب خيتاره املعلم لتقدمي  ،واألدلة
 ،تفسريات مناسبة من خالل األدلة اليت مجعها زمالؤهم

خيتار املعلم بعض الطالب لربط التفسريات اليت قدمها و 
 ،مع املعرفة العلمية اليت يوجه املعلم الطالب حنوها ،زمالؤهم

وذلك بغرض الوصول بشكل مجاعي إىل إجابة  لألسئلة 
 ئية اليت يتم طرحها مباشرة من قبل املعلم. االستقصا

 أتاح أحد معلمي الكيمياء الفرصة لــــفعلى سبيل املثال 
تنفيذ "جتربة استهاللية" يف  فصول لاليف أحد ( طالبا  32)

إلجياد  ؛(53كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين )ص 
أتاح املعلم ألربعة من الطالب فرصة مجع  وقد ،مقدار املول

البيانات من خالل قيامهم بإجراء القياسات الالزمة جملموعة 
مث قام  ،املواد اليت اختارها املعلم وفق توجيهات الكتاب

وعرضها على طالب  ،الطالب األربعة بتسجيل البيانات
إلجراء املقارنات  ؛ليختار املعلم ستة طالب آخرين ؛الصف
وإعطاء التفسريات ، بيانات اليت قدمها زمالؤهمبني ال
مث أتاح املعلم لطالبني من الطالب الفرصة لربط  ،املناسبة
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  ،تفسريات زمالئهم مع بيانات أخرى قدمتها املعرفة العلمية
 ،واملسافة ألقرب جمرة ،كاملسافة ألقرب جنم غري الشمس

 ؛طالبومن مث قام املعلم مبساعدة ال .واملسافة ملركز جمرتنا
وتقدمي إجابة للسؤال االستقصائي )ما  ،لربط التفسريات
 مقدار املول؟(.

 ،رغم عدم مشولية هذه الطريقة جلميع طالب الصفوب
املعلم استطاع أن يتيح للطالب فرصة املشاركة يف ممارسة  فإن

مما يعطي داللة على قدرة املعلم على التعامل مع  ،املهارات
إتاحة  وإمكان ،األنشطة يف ظل كثرة أعداد طالب الفصل

الفرصة للطالب اآلخرين ملمارسة االستقصاء يف أنشطة 
 أخرى.

ن ميثال ،معلمني اثننيكما أظهرت نتائج املالحظة أن 
معلمي الكيمياء اللذين لوحظ %( من 22ما نسبته )

فرصة ممارسة  لطالهبما احاأتلألنشطة العملية؛  اتنفيذمه
وزع أحد  إذ ،هارات االستقصاء على شكل جمموعاتم

( طالبا  على ست جمموعات لتنفيذ نشاط 23ني )املعلم  
لتحديد كثافة اخلشب تضمنه دليل  ؛عملي من نوع "جتربة"

يدرس  –( 23التجارب العملية للفصل الدراسي األول )ص 
حبيث  -لطالب نظام املقررات يف الفصل الدراسي الثاين

 ،واألحجام ،ست قطع من اخلشب خمتلفة األشكال وّزعت
وطلب املعلم من كل جمموعة من اجملموعات الست حتديد 

 ،العمل اليت تضمنها الدليلنوع اخلشب باالستعانة خبطوات 
 .وجدول كثافات أنواع اخلشب ،وجداول مجع البيانات

وإتاحة  ،ولوحظت مشاركة الطالب يف عمل اجملموعات
الفرصة هلم ملمارسة مهارات االستقصاء املختلفة مبتابعة 

 وتوجيه املعلم. 

صمم معلم آخر نشاطا  عمليا  خمتلفا  عن األنشطة و 
( طالبا  27) ـــــوأتاح الفرصة لـ ،قرراملضمنة يف الكتاب امل

 ،ودالالت حدوثها ،لتحديد أنواع التفاعالت الكيميائية
تقوم كل  ،بتقسيم طالب الصف إىل ثالث جمموعات

لتحديد نوع واحد من أنواع  ؛جمموعة بإجراء النشاط
التفاعالت الكيميائية. وبالرغم من عدم متكن كل طالب من 

فإنه  ،ودالالت حدوثها ،حتديد أنواع التفاعالت املختلفة
أتيح للطالب يف جمموعاهتم فرصة ممارسة مهارات االستقصاء 

مما يعطي مؤشرا  جيدا  على قدرة الطالب  ،لتحديد نوع واحد
أخرى من  ات االستقصاء لتحديد أنواع  على ممارسة مهار 

 التفاعالت املختلفة.
عينة مل الاملعلمني يف كما أظهرت نتائج املالحظة أن 

فرصة ممارسة االستقصاء يف األنشطة بشكل للطالب  يتيحوا
على  ال ينفذون األنشطة العملية كال  الطالب  أن :أي ؛فردي
ويربر املعلمون األسباب الكامنة وراء ذلك إىل ضعف  .حدة

 ،جتهيزات املختربات املدرسية املتمثل يف قلة املواد واألدوات
اليت يتعذر معها متابعة  ،وزيادة أعداد الطالب يف الفصول

ممارسة كل طالب للنشاط العملي خصوصا  مع ضيق وقت 
 احلصة الدراسية.

والنسب  ،( فيوضح التكرارات7أما اجلدول رقم )
اليت نفذها املئوية ملهارات االستقصاء يف األنشطة العملية 

أظهرت نتائج املالحظة أن  إذ ،املعلمون التسعة لطالهبم
مهارة "صياغة التفسريات من األدلة" كانت أكثر املهارات 

مارستهاللطالب ملفرصة ستة معلمني ال أتاح إذ ،تكرارا  

 7جدول 
 (9)ن =  عينة البحث التي نفذها معلمووالنسب المئوية لمهارات االستقصاء في األنشطة العملية  ،التكرارات

 مهارة االستقصاء م
 معلمون أتاحوا الفرصة لطالبهم لممارسة مهارات االستقصاء

 % النسبة التكرار
 3,33 3 طرح أسئلة علمية التوجه 1
 3,33 3 إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة 2
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 مهارة االستقصاء م
 معلمون أتاحوا الفرصة لطالبهم لممارسة مهارات االستقصاء

 % النسبة التكرار
 6,66 6 صياغة التفسريات من األدلة 3
 3,33 3 ربط التفسريات باملعرفة العلمية 4
 0 0 التواصل وتربير التفسريات 5

أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات" فكانت أقل 
مل يتح  إذمهارات االستقصاء تكرارا  يف األنشطة املنفذة، 

املعلمون للطالب فرصة ممارستها مطلقا  يف مجيع األنشطة 
 اليت لوحظت خالل الفرتة احملددة للمالحظة.العملية 
إتاحة ( تكرارات مستويات 8يوضح اجلدول رقم )و 

مهارات االستقصاء ملمارسة لطالب التسعة الفرصة لاملعلمني 
أظهرت نتائج املالحظة أن  وقديف األنشطة العملية املنفذة. 

مارسة مهارات للطالب ملفرصة يتيحون الالتسعة املعلمني 
االستقصاء يف أقل مستويات ممارسة املهارة وهو املستوى 
األول وفيه يزيد حجم التوجيهات اليت يقدمها املعلم للطالب 

 نفسهم.أعلى حساب قدرة الطالب على توجيه 
 وأظهرت النتائج أن ستة معلمني أتاحوا الفرصة لطالهبم

لصياغة التفسريات من خالل األدلة، والبيانات اليت يقدمها 

املعلم هلم وهو أقل مستويات ممارسة املهارة. ولعل هذه 
املهارة كانت أكثر مهارات االستقصاء اليت يتيح املعلمون 
للطالب فرصة ممارستها حىت يف بعض األنشطة العملية اليت 

فعلى ، بقا  يقوم املعلم نفسه بإجرائها كما أشري لذلك مس
سبيل املثال: نفذ أحد املعلمني بنفسه عرضا  عمليا  لنشاط 
"خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين 

ّكن الطالب من املشاركة يف إجراءات ميمل و  (،44)ص 
إال أنه بعد إجناز خطوات العمل بنفسه وجه عددا  ، النشاط

أكثر الفلزات  من األسئلة للطالب يطلب فيها استنتاج
تفاعال  مع احملاليل املختلفة، وبيان سبب ذلك، وأتاح الفرصة 
لثالثة طالب لرتتيب الفلزات املتفاعلة حسب نشاطها 

الكيميائي

 8جدول 
 . تكرارات مستويات إتاحة المعلمين الفرصة للطالب لممارسة مهارات االستقصاء في األنشطة العملية المنفذة

 معلم ني اثنني يفيف حني أظهرت نتائج املالحظة أن 
فرصة ممارسة مهارة "إعطاء  الطالهبم اأتاح عينة البحث

األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة" يف املستوى الثالث من 
للطالب فرصة مجع  أتاحا إذ ،رسة املهارةمستويات مما

من خالل خطوات العمل املضمنة يف  ،واألدلة ،البيانات
والرابع من مستويات  ،الثاين :ناأما املستوي الكتاب املقرر.

يتح املعلمون يف ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء فلم 

 مهارة االستقصاء
 مستوى املهارة

 أكثر            التوجيهات اليت يقدمها املعلم                أقل
(1) (2) (3) (4) 

 0 0 0 3 طرح أسئلة علمية التوجه
 0 2 0 1 إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة

 0 0 0 6 األدلةصياغة تفسريات من 
 0 0 0 3 ربط التفسريات باملعرفة العلمية

 0 0 0 0 التواصل وتربير التفسريات
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من مهارات  ملمارسة أي   مالفرصة لطالهبعينة البحث 
 االستقصاء فيهما قطعيا .

توزيع مستويات أن  ويتضح من خالل نتائج املالحظة
مهارات االستقصاء مارسة الفرصة للطالب ملاملعلمني  إتاحة

ملستويات مهارات  ازنتضمنت توزيعا  غري متو بشكل عام 
املستوى األول بشكل يف  هاركز يتضح ت فإنه ،االستقصاء

حجم التوجيهات اليت يقدمها املعلم على زيد يواضح وفيه 
 حساب توجيه الطالب لنفسه ملمارسة مهارات االستقصاء.

 :ممارسة مهارات االستقصاءمالحظة واقع  نتائجمناقشة 
 مهارات االستقصاء ممارسةمن خالل نتائج مالحظة 

املضّمنة يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول 
ذين معلمي الكيمياء ال%( من 44)يتضح أن  ،الثانوي

قاموا بإجراء األنشطة لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية 
العملية بأنفسهم دون إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة 

ذين لوحظ من معلمي الكيمياء ال%( 56)املهارات. أما 
 للطالبالفرصة  إتاحتهمتضح فتتنفيذهم لألنشطة العملية 

ان لكثرة ك  وقد ،ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل مجاعي
ة فرصإتاحة اليف تقليل  بارزٌ  أعداد الطالب يف الفصول دورٌ 

 .مهارات االستقصاء بشكل فردي ملمارسة هلم
وتعطي نتائج البحث مؤشرات إىل أن معلمي العلوم ال 
يزالون ميارسون الطرق التقليدية يف تدريس األنشطة العملية 

اليت ختتلف كما  ،املعتمدة على العروض العملية املشاهدة
الذي يقوم فيه  ،ىن( عن التعلم ذي املع2000يرى احلارثي )

 وتنفيذه.  ،وتنظيمه ،الطالب بتصميم النشاط العملي
تلك  ،هناولعل من أبرز األسباب اليت ميكن اعتبارها 

واليت تتمثل يف: عدم  ،اليت أشار إليها املعلمون أثناء زياراهتم
توفر املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة العملية، وكثرة 
أعداد الطالب يف الفصول الدراسية، وزيادة أنصبة املعلمني، 
وغياب دور حمضري املختربات املدرسية، وعدم وجود خمترب 

أو عدم جاهزية  ،خاص بالكيمياء يف بعض املدارس
عمرية ما أشار إليه يتفق مع وهذا  ،املختربات احلالية

يف دراسته اليت تناول فيها األنشطة العملية يف   (2004)
أن التجهيزات الالزمة للقيام  دأكّ  إذ ،كتب العلوم يف مصر

باألنشطة العملية يف خمتربات العلوم كانت دون املتوسط، 
 حبيث ال تكفي إلجراء مجيع األنشطة العملية الالزمة. 

املصاحبة  التدريبف برامج كما ميكن اعتبار ضع
 ،لتطوير مقررات العلوم واعتمادها التدريب على مهارات

ما  يف هماملعرفة العلمية للطالب سببا   وأساليب فنية لنقل
 ،عدم تغيري الفكر التقليدي السائد يف أوساط معلمي العلوم

والتأكد من  ،لب الوقوف على حقيقة تلك الربامجمما يتط
مراعاهتا لالحتياجات التدريبية للمعلمني مبا حيقق أهداف 

 املناهج اجلديدة. 
يتضح من نتائج املالحظة أن أكثر مهارات و 

مهارة "صياغة  اليت أتيح للطالب فرصة ممارستهااالستقصاء 
 نيي املهارة اليت يتيح أغلب املعلموه ،التفسريات من األدلة"

ملية اليت يقوم هبا املعلم األنشطة العممارستها حىت يف بعض 
وميكن تربير ذلك باعتياد املعلمني على طرح األسئلة  ،بنفسه

يف األنشطة العملية أو  ليت تقود إىل صياغة التفسري سواءا
غريها من احملتوى املعريف واعتبار ذلك ضمن طريقة املناقشة 

 ،اليت اعتاد املعلمون على استخدامها يف املوقف الصفي
 لتأكد من حتقق أهداف الدرس.ل

لم يتح املعلمون فمهارة "التواصل وتربير التفسريات" أما 
وذلك نتيجة  ،يف عينة البحث للطالب فرصة ممارستها مطلقا  

واعتماد التنفيذ على  ،الضعف يف تنفيذ األنشطة العملية
مما  ،وتقدمي التفسريات يف أقل مستوياهتا ،املعلم بشكل كبري

 جيعل من الصعوبة ممارسة هذه املهارة.  
ث ورغم االختالف بني األداة اليت استخدمها البح

 ،(2006كل من السعدين )ها  احلايل واألدوات اليت استخدم
نتائج مالحظة ممارسة  فإن( 2012والشمراين ) ،الدمهشو 

مهارات االستقصاء يف البحث احلايل من خالل إتاحة املعلم 
اتفقت مع نتائج دراسة السعدين  ؛للممارسة للطالب ةالفرص

( عن الرتبية العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب 2006)
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واليت  ،وممارسات املعلم التدريسية يف مصر ،املدرسي
وأظهرت نتائجها بأن معلمي  ةاناستخدمت أداة االستب

العلوم يف مراحل التعليم املختلفة نادرا  ما يقومون مبمارسات 
وعمليات الرتبية  ،قد تؤدي إىل اكتساب املتعلمني مهارات

 وأحيانا  ميارسوهنا على استحياء شديد. ،العلمية االستقصائية
أظهرت نتائج املالحظة يف البحث احلايل أن نسبة  و 

وأن  ،مطلقا  ينفذوا األنشطة العملية  ملالبحث كبرية من عينة 
الغالب يف حال تنفيذ األنشطة العملية أن يكون التنفيذ 

دون إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة  ،بواسطة املعلم
والشمراين  ،يتفق مع دراسة الدمهش وهذا .االستقصاء

( حول طبيعة ممارسة معلمي العلوم لالستقصاء من 2012)
 يف اململكة العربية السعودية؛ املشرفني الرتبوينيوجهة نظر 

اليت أظهرت نتائجها أن ممارسات معلمي العلوم بشكل عام 
يف مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ضعيف 

من استخدام الدراسة ألداة وبالرغم  وحيتاج إىل تطوير. ،جدا  
هنا تتفق مع األداة املستخدمة يف البحث احلايل إف ،ةاناالستب

الستقصاء امن حيث االعتماد يف بنائها على مهارات 
 (.NRC,2000العلمي وفقا  للمجلس الوطين للبحث )

 ،إال أن نتائج البحث احلايل ختتلف مع دراسة الدمهش
( يف جانب ممارسة مهارات االستقصاء 2012والشمراين )

اليت مل تتطرق إىل تفاصيل  ،العمليةيف حال تنفيذ األنشطة 
ممارسة كل مهارة من مهارات االستقصاء وفق مستوياهتا 

يف حني أظهرت نتائج املالحظة يف البحث احلايل  .املختلفة
ممارسة يف عينة لإتاحة لأن أكثر مهارات االستقصاء 

ي وه ،البحث كانت مهارة "صياغة التفسريات من األدلة"
 ممارستها حىت يف بعض نيلب املعلماملهارة اليت يتيح أغ

 .األنشطة العملية اليت يقوم هبا املعلم بنفسه
األنشطة مستوى تضمين مهارات االستقصاء في وبمقارنة 

واقع مع ، العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
يتضح من خالل النتائج أن مهارة "طرح األسئلة ممارستها؛ 

يف  ،ُضّمنت يف مجيع األنشطة موضع املقارنة ،علمية التوجه"

 ن فقط للطالب فرصة ممارسة املهارةان اثناحني أتاح معلم
واملعلم قدما  ،، واتضح أن الكتاب املقرربشكل مجاعي

املهارة للطالب يف مستوى واحد وهو املستوى األول. فعلى 
سبيل املثال: قدم الكتاب سؤال  عن مقدار املول يف "التجربة 

ستهاللية" يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين )ص اال
يف  ،السؤال احملدد نوأتاح للطالب فرصة اإلجابة ع ،(53

حني قدم أحد املعلمني السؤال بنفس الطرح املضمن يف  
للطالب للمشاركة يف اإلجابة  وأتاح الفرصة ،كتاب الطالب

السؤال االستقصائي من خالل قيام بعض الطالب  نع
بإجراء النشاط. ويف املقابل فإن معلما  آخر نفذ النشاط 

دون إتاحة الفرصة للطالب لإلجابة عن  هنفسالسابق 
اقتصرت مشاركة الطالب مع املعلم  إذالسؤال االستقصائي 

 يف تقدمي األدوات ومساندة املعلم أثناء قيامه بالتنفيذ. 
احلال بالنسبة ملهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف وكذلك 

حيث ُضّمنت يف مجيع األنشطة العملية  ،الرد على األسئلة"
للطالب  فقطن ان اثنامعلميف حني أتاح  ،موضع املقارنة

فرصة ممارسة املهارة، يف مستوى أقل من مستوى تضمينها يف 
. ففي نوع النشاط "جتربة استهاللية" يف كتاب الكتاب

ُضّمنت املهارة يف مستواها  ،(53الطالب للفصل الثاين )ص 
إال أن أحد املعلمني أتاح للطالب فرصة ممارسة  ،الثالث

وهو أقل من مستوى تضمينها يف  ،املهارة يف املستوى األول
وطلب  ،قدم املعلم البيانات مباشرة للطالب إذ ،الكتاب

ة لطالب إليهم حتليلها. يف حني أتاح املعلم اآلخر الفرص
الفصل ملمارسة املهارة يف نفس مستوى التضمني يف الكتاب 

 املقرر.
ُضّمنت  ،كما أن مهارة "صياغة التفسريات من األدلة"

وأتيح للطالب الفرصة ملمارستها يف مجيع األنشطة العملية 
لطالب فرصة املعلمني أتاحوا لموضع املقارنة، إال أن 

ممارستها يف مستويات أقل من مستويات تضمينها يف 
الكتاب املقرر. فعلى سبيل املثال: يف "جتربة" عن كثافة 
اخلشب يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول 
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ُتدرس لطالب نظام املقررات يف الفصل  –( 23)ص 
 ُضّمنت املهارة يف الكتاب يف املستوى - الدراسي الثاين

وفيه يصوغ الطالب التفسري وفق الدليل الذي قام  ،الرابع
جبمعه إال أن املعلم مل يتح الفرصة للطالب ملمارسة املهارة 

 قدم التفسري مباشرة للطالب. إذ ،مطلقا  
وكذلك احلال بالنسبة ملهارة "ربط التفسريات باملعرفة 

اثنني ُضّمنت يف نشاطني عمليني فقط، إال أن  إذ ،العلمية"
لطالب فرصة عينة أتاحا لالقط من معلمي الكيمياء يف ف

ممارسة املهارة يف مستويات أقل من مستوى تضمينها يف 
الكتاب املقرر. ففي نوع النشاط "خمترب الكيمياء" يف كتاب 

قدم الكتاب  ،(44الطالب للفصل الدراسي الثاين )ص 
 ،وهو أعلى مستويات التضمني ،املهارة يف املستوى الرابع

 ،وفيه يفحص الطالب مصادر أخرى من املعرفة العلمية
ويشكل الروابط بينها وبني التفسريات إال أن املعلم أتاح 

قدم  إذ ،الفرصة للطالب ملمارسة املهارة يف املستوى األول
وطلب إليهم ربط  ،هلم املقارنة الالزمة بني نشاط العناصر

 التفسريات مبا قدمه هلم مباشرة.
تواصل وتربير التفسريات" فيتضح تضمينها أما مهارة "ال

ُضّمنت يف  إذ ،يف نشاطني من األنشطة موضع املقارنة
"التجربة االستهاللية" يف كتاب الطالب للفصل الثاين )ص 

ويف نوع النشاط "جتربة" عن كثافة  ،( يف املستوى الرابع53
اخلشب يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول 

درس لطالب نظام املقررات يف الفصل تُ  –( 23)ص 
يف عينة املستوى األول، إال أن املعلمني  يف-الثاينالدراسي 
 مل يتيحوا للطالب فرصة ممارسة املهارة مطلقا .البحث 

املعلمني ال يتيحون يف حني أظهرت نتائج املالحظة أن 
فرصة ممارسة مهارات االستقصاء املضمنة يف للطالب 

وأنه يف حال إتاحة الفرصة للطالب  ،الكتاب املقرر
فإنه يكون يف مستويات أقل من مستويات  ،للممارسة

يؤكد احلاجة إىل  هذاو  ،تضمني املهارة يف املقرر الدراسي
كما أوصت بذلك دراسة   ،العناية بتطوير املعلمني مهنيا  

يريان ضرورة إعادة النظر  إذ ،(2012والشمراين ) ،الدمهش
مبا  ،يف برامج إعداد معلمي العلوم يف مراحل التعليم العام

 د  اليت يع ،يتناسب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة
 االستقصاء املكون األساس فيها. 

والتحليل يف البحث احلايل  ،كما أن نتائج املالحظة
التفسريات"  تتفقان يف ضعف االهتمام مبهارة "التواصل وتربير

مما يتطلب من القائمني على إعداد املناهج إعادة النظر يف 
 تضمني هذه املهارة بشكل يتيح للطالب فرصة ممارستها.

 التوصيات:

  التأكيد على أمهية تنفيذ مجيع األنشطة والتجارب العملية
وضرورة  ،ودليل التجارب العملية ،املضمنة يف كتاب الطالب

والعلوم بصفة  ،ذلك يف تعليم وتعلم الكيمياء بوجه خاص
 عامة. 

  "رفع مستوى تضمني مهارة "طرح األسئلة علمية التوجه
يف األنشطة العملية املضمنة يف الكتاب املقرر حبيث تتيح 

واختيار  ،للطالب فرص إعادة صياغة السؤال االستقصائي
تقصائي وتشجيع الطالب على طرح سؤال اس ،السؤال
 جديد.

  تضمني مهارة "ربط التفسريات باملعرفة العلمية" يف مجيع
األنشطة العملية املقررة هبدف توجيه الطالب إىل ربط 
التفسريات اليت توصل إليها باملعرفة العلمية اليت متت 

 دراستها.
  التأكيد على أمهية تضمني مهارة "التواصل وتربير

ورها يف تشكيل النقاش ود ،التفسريات" يف األنشطة العملية
النتائج اليت يتوصلون إليها  يفالعلمي واملنطقي لدى الطالب 

 من خالل ممارسة األنشطة العملية.
  إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء وفق

أو التخطيط لرفع  ،املستويات اليت تضمنها الكتاب املقرر
 ملقرر.مستوى ممارساهتم عن مستوى التضمني يف الكتاب ا
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  فتح اجملال للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء يف مجيع
أو إتاحة  ،األنشطة العملية بشكل فردي قدر اإلمكان

الفرصة هلم ملمارسة تلك املهارات يف األنشطة البسيطة اليت 
 وإمكانات حمدودة. ،يستغرق وقت تنفيذها زمنا  قصريا  

 راعى فيه التخطيط اجليد لتنفيذ األنشطة العملية والذي ي
 ،وزمن احلصة الدراسية ،إمكانات املدرسة من التجهيزات

بشكل يضمن إتاحة فرصة ممارسة  ،وأعداد طالب الصف
 مهارات االستقصاء أثناء تنفيذ تلك األنشطة.

 المقترحات:

  إجراء دراسات مماثلة للبحث احلايل على عينات أخرى
ملراحل تتناول بقية كتب العلوم يف مجيع الصفوف الدراسية 

 التعليم العام.
  إجراء دراسة حتليلية للكتاب املقرر الذي تناوله البحث

 ،احلايل هتدف إىل حتديد االرتباط بني األنشطة العملية
 املقرر.واحملتوى املعريف للكتاب 

  إجراء دراسات ميدانية لتحديد العوائق اليت تواجه
مراحل  اء يف مقررات العلوم يفممارسة مهارات االستقص

 ووضع احللول املقرتحة لعالجها. ،لتعليم العاما
  إجراء دراسات للتعرف على اجتاهات معلمي العلوم

يف ظل ضعف  حنو االستقصاءيف تدريس مقررات العلوم.
 تنفيذ األنشطة اليت تدعو ملمارسة االستقصاء.

  إجراء دراسة للتعرف على واقع برامج التنمية املهنية
التعليم العام ومدى مواكبتها حلركة ملعلمي العلوم يف مراحل 

 التطوير يف مقررات العلوم اجلديدة.
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Abstract: This paper aimed to identify the inclusion levels of the essential features of inquiry in the scientific activities in the 

10th grade chemistry textbooks in Saudi Arabia; it also aimed to identify the real practice of these features in the classrooms. 

The researchers adopted the table of specifications of the essential features of inquiry developed by the National Research 

Council (NRC, 2000). The population and sample for the textbook analysis were all 36 scientific activities in the textbooks; 

however, for the observation, the population was all 10th grade students in Riyadh in the year 1433-1434H; whereas the 

sample was 18 teachers. After assuring the validity and reliability the analysis and observation instruments, the researchers 

administered the two instruments. For the analysis, the results indicated that asking questions, giving priorities for evidences، 

and developing explanations based on evidences are included in all activities; however, connecting explanations with 

knowledge of science and communicating and justifying the explanations were hardly included. For the observations of the 

classrooms, the researchers tried to observe how teachers give opportunities for students to practice the essential features of 

inquiry. The results indicated that 9 teachers did not perform the activities; however, for those who performed the activities, 

44% of them did the activities by themselves, and 56% allowed students as group to perform the activities with lowest level 

of the features of inquiry; no teacher allowed students as individual to perform the activities. The results indicated that the 

highest features that students were allowed to perform was explanation based on evidences; however, communicating and 

justifying explanation was not practiced by students. Comparing the results of the analysis with the results of the observation 

indicated that the practices of the essential features on inquiry were lower than the inclusions of them in the textbooks. At the 

end of the paper some suggestions and recommendation were provided. 
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 ( ذوات اإلعاقة الفكريةللتعلم تالقابالالتلميذات ) ىفي تنمية االنتباه االنتقائي لد لإلتقانالتعلم  استراتيجية ة التدريب علىفاعلي

 
 إعداد

 هالة فاروق الديب
 اخلاصةأستاذ مساعد بقسم الرتبية 

 جامعة القصيم - عنيزةيف داب كلية العلوم واآليف  
هـ1437/ 9/ 4وقبل  - هـ11/6/1437 قدم للنشر  

 
خالل استخدام  منذوي اإلعاقة الفكرية، وذلك  تلميذات )القابالت للتعلم( منال ىلد االنتباه االنتقائي تنمية إىل هذا البحث  فيهد :صلخستمال

 ،(10) وعددها ةجمموعتني جتريبي إىل نمت تقسيمه ،اإلعاقة الفكرية اتمن ذو  تلميذة( 20) من تكونت عينة البحثو  ،لإلتقانالتعلم  اسرتاتيجية
، وات( سن9-6) الزمنية ما بني ن، وتراوحت أعمارهلقصيم باململكة العربية السعوديةبا حمافظة الرسيف ز الرعاية النهارية ( مبرك10) وضابطة وعددها

إعداد  (االنتباه االنتقائي ي(، ومتثلت أداة البحث يف )مقياس 70-50) بني ما ئهنونسبة ذكا، ( سنوات 5-3)  العقلي ما بني نعمره بينما يقدر
مدة واستغرق تطبيق الربنامج ، الباحثة( إعداد) االنتقائيلتنمية االنتباه  لإلتقانالتعلم  اسرتاتيجية الوحدة القائمة على  - (2010وآخرون،وليد خليفة )

د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب اجملموعة و وج إىل النتائج وأشارت، ( دقيقة30) ، زمن اجللسةاأسبوعي  شهرين مبعدل ثالث جلسات 
 بني متوسطيفروق ذات داللة إحصائية ، ووجود بلي والبعدي لصاحل القياس البعديالتجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف القياسني الق

فروق ذات داللة إحصائية  وجودو ، البعدي لصاحل القياس البعدي رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف القياسني القبلي و
فروق ذات  ، ووجودموعة التجريبيةبني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل اجمل
، لبصري  لصاحل اجملموعة التجريبيةداللة إحصائية بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي ا

 القابالت للتعلم منالتلميذات  لدى االنتقائي االنتباه تنمية يف؛ وهذا يسهم البحثهذا  يف ستخدمةامل اسرتاتيجية التعلم لإلتقان فاعليةيؤكد وهذا 
 . اإلعاقة الفكرية ذوات

 
 اإلعاقة الفكرية. ذواتمن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان، االنتباه االنتقائي، التلميذات القابالت للتعلم  الكلمات المفتاحية:
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  :مقدمة

إن احلاجة العلمية املتزايدة إىل رصد الظواهر السلوكية 
، ال من أجل تطويره ودفعه إىل األمام والرتبوية يف اجملتمع

ميكن أن حتدث إال من خالل عملية االهتمام املتزايد يف 
ويف ميدان الرتبية اخلاصة  ،بصورة عامةالدراسات واألحباث 

التعلم بغية الوقوف على  بأساليبواالهتمام  ،بصورة خاصة
لدرس اليت تعمل على تفاعل املتعلم مع ا األساليبأهم هذه 

ومن مث حتقيق األهداف  ؛قدراته العقليةمبا يتالءم مع 
، األمر الذي أدى إىل تعليمية واالرتقاء مبستوى التعلمال

، حىت إىل تطبيقها حديثة يف التعلم والسعي أساليباستنتاج 
 خالهلا الوصول باملتعلم إىل املستوىيستطيع املعلم من 

 فضل من حيث إعداده وتأهيله .األ

عظم اجلوانب اليت أودعها اهلل أيعد اجلانب العقلي من و 
عن غريه  به اهلل هميز  الذيهو و  ،اإلنسان سبحانه وتعاىل يف

 (2: 2004 ،باظه)األخرى املخلوقات  مجيعمن 
من أهم املشكالت اليت  فكريةمشكلة اإلعاقة ال عدوت

اإلعاقة  األفراد ذوويشكل  إذ والنامية،تواجه الدول املتقدمة 
وذلك  ،هذه الفئة وأسر أفراد الدول،هذه  على اعبئ   الفكرية

هنم إكما   منتجة،طاقة استهالكية غري  نزلةهنم يكونون مبأل
لذلك اهتمت الدول  ويرعاهم؛ملن يعوهلم  احيتاجون دائم  
األخرية بتوجيه األحباث العلمية لدراسة  اآلونةاملتقدمة يف 

األفراد قدرات  علىللتعرف وذلك  الفكرية،ظاهرة اإلعاقة 
 ، وتقدميممكاناهتإو  املختلفة افئاهتذوي اإلعاقة الفكرية ب

لتنمية ما تبقي لديهم من  العالجيةوالربامج التدريبات 
 (20 :1997 الشناوي،قدرات. )
التالميذ القابلني  لدىاخلصائص العقلية املعرفية ومن 

االنتباه  على أن قدرهتمجند  الفكرية،ذوي اإلعاقة من للتعلم 
 العادي،والرتكيز لنشاط معني أقل يف الدرجة من الطفل 

من النشاط الذي  ونوينتقل انتباههم،فسرعان ما يشتت 

 )مرسي، به.القيام  ونحياول ،نشاط جديد إىلبه  ونيقوم
1996: 28.) 
 علىفإنه يالحظ  منائية؛عقلية  االنتباه عمليةن أل اونظر  

تركيز  علىعدم قدرهتم تالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ال
 دةنشاطهم الذهين حنو شيء حمدد ملوتنظيم  انتباههم،

هنم ال يستطيعون أن يتحرروا من العوامل إكما   طويلة،
 )دبيس انتباههم.تشتت  علىاخلارجية اليت تعمل 

  (89 :1998 والسمادوين،
القدرة  اخنفاضأن إىل ( 14: 2004) باظهوتشري 

ربط  علىوعدم القدرة  االنتباه، ةوقصر مد ،العامة
التلميذ ذوي اإلعاقة عند  ااملوضوعات ذات الصلة مع  

لقلة ما لديه من معلومات  التعلم،عله ال يستطيع جت الفكرية؛
وعدم استطاعته إقامة توازن بني املطلوب حسب  خمزنة،

 املقدمة.الوقت واملعلومة 
 بىنتات املعرفية اليت العملي إحدىعملية االنتباه  دتعو 
اليت هي و األخرى، العمليات املعرفية الالحقة  مجيع عليها

عندما ينتبه الفرد ، فاتصاله بالبيئة احمليطة علىلفرد تساعد ا
عملية أولية فقط  واالنتباه ليس يتعلم،وعندما يدرك  ،يدرك

من  ااملستويات األكثر تعقيد   إىل، بل متتد لإلدراك والوعي
 ( In : Parasuman, 1998 )املعلومات.جتهيز 
معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة  على الذلك كان لزام  و 

 اسرتاتيجياتواستخدام  التقليدية،الفكرية البعد عن الطرق 
 التعلم :ومن هذه االسرتاتيجيات جتعل التعلم أكثر إمتاع ا،

 ليست وهي التدريس،فهي من أمتع اسرتاتيجيات  لإلتقان،
ا مفهوم ا  ،االسرتاتيجية هذه أصول نإ إذ الرتبية، يف جديد 

 قالالكرمي، القرآن  ألصحابه الرسول تعليم ريقةط إىل ترجع
 كان فإن النيب آيات مخس القرآن تعلمواالعالية: " أبو

 (177: 1999مخس ا" )يونس، امخس   جربيل عن يأخذه
والتعلم لإلتقان فكرة تربوية حتقق النجاح يف تعلم 

 احيدد مسبق   فهو عبارة عن مستوى األساسية،املهارات 
بعد االنتهاء من  ويتوقع من كل فرد أن حيققه، بصورة كمية
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 التدريسية، أو عدد من املواقف معني موقف تدريسي
 ،خالل هذا يتم احلكم على ناتج التعلم األخرى؛ ومن

ومدى كفاءة املعلم يف أداء الواجبات احملددة له )اللقاين 
 (89: 6، 1999 واجلمل،

 يف لإلتقان بالتعلم نادى من من أوائل كجرولوكان  
 ميكنه تلميذ كل أن أكدفقد ، التعلم املدرسي عن منوذجه
 وأن كافي ا، وقت ا منح إذا؛ املطلوبة التعليمية املهمة إتقان
 مراعاة ضعف هو التالميذ بعض اخنفاض حتصيل سبب
 أربعة يف خلصها اليتهي اجليد، و  التعلم ملتطلبات املعلم

 وخرباته املتعلم وطبيعة التعليمية، املادة طبيعة هي: شروط
 التعلم، والزمن ودوافعه، وبيئة وحاجاته وقدراته واستعداده

 الزند، التعليمية.( املهمة الكتساب املتعلم الذي حيتاجه
2004) 

والتعلم لإلتقان من املداخل التدريسية العالجية الفعالة 
التعلم، اليت استخدمها اخلرباء الرتبويون يف أثناء القيام بعملية 

كما يعتمد هذا   التعليم،النظرية البنائية يف  على ويرتكز
وفيه ترتب  واالسرتاتيجيات،من الطرق  الكثري علىاملدخل 

مث اختيار  هرمي،األهداف التعليمية يف شكل متسلسل 
 ومبا حيقق املستوى ،هلذه األهداف ااملساعدات التعليمية وفق  

 القحطاين،) تعلمه.التعليمي املتوقع أن حيققه املتعلم يف هناية 
2009 :55) 

ومن هنا كانت فكرة البحث تعد حماولة للتعرف على 
التعلم لإلتقان يف تنمية  اسرتاتيجيةمدى فاعلية التدريب على 

ذوات من االنتباه االنتقائي لدى التلميذات القابالت للتعلم 
 اإلعاقة الفكرية. 

 مشـكلة البحــث

لديهم صعوبة يف  ذوي اإلعاقة الفكرية تالميذالإن  
صعوبة  إىليؤدي  وهذاتركيز االنتباه واإلدراك،  علىالقدرة 

 اليتتشتت االنتباه من أهم املشكالت  دالتذكر، كما يع
ذوي اإلعاقة  من ( للتعلمالقابلني) التالميذيعاين منها 

داخل الفصل الدراسي بني عدد  هميشتت انتباه إذ، الفكرية
، األمر الذي يقلل موالسمعية احمليطة هبات البصرية من املثري 
ومن هنا جاءت  ؛من العملية التعليمية ماستفادهت ىمن مد

تدريب هؤالء التلميذات ذوات حول  دورت اليت فكرة البحث
اسرتاتيجية من خالل لتنمية االنتباه االنتقائي لديهن اإلعاقة 

، دد كل شيء يف عملية التعلماليت حتهي ، و التعلم لإلتقان
، وإعطاء تغذية راجعة غرةوحدات تعليمية مص إىلوتقسيمها 
وحتديد نسبة اإلتقان املطلوبة ، يف الوقت املناسب للتلميذات

 ة ذاتة، وعمل اختبارات بنائية للتلميذالتاليلالنتقال للوحدة 
من ، ااحملدد مسبق  اإلتقان  مستوى ا إىلللوصول هب اإلعاقة

 يف االختبار النهائي. اخالل أدائه
األسئلة  اإلجابة عنالبحث يف هذا وتتحدد مشكلة 

 ية:اآلت
توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعة التجريبية هل  -

على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف القياسني القبلي 
 والبعدي؟

رتب اجملموعة التجريبية  توجد فروق بني متوسطيهل  -
على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف القياسني القبلي 

 والبعدي؟
توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية هل  -

والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي 
 السمعي؟

توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية هل  -
يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي  والضابطة
 البصري؟

 ف البحــث:اهدأ

  إىل:البحث هذا يهدف 
 –واألشكال  – )األلوانإعداد وحدة تعليمية عن  -1

يتم تدريسها للتلميذات ذوات اإلعاقة باستخدام  واألصوات(
 اسرتاتيجية التعلم لإلتقان.
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اسرتاتيجية التعلم  علىالكشف عن فاعلية التدريب  -2
التلميذات ذوات لإلتقان يف تنمية االنتباه االنتقائي لدى 

 للتعلم.اإلعاقة الفكرية القابالت 

 أهميـــة البحــث: 

 النظرية:األهمية  :أواًل 
أمهيته من خالل املوضوع الذي  لبحثاهذا ستمد ي -1

 امهم   امتثل جانب   االنتباه من املوضوعات اليت إنإذ  يتناوله،
االسرتاتيجية وقد تضيف  اإلعاقة،التلميذات ذوات يف حياة 

 معرفة جديدة يف جمال اإلعاقةالبحث هذا املستخدمة يف 
 الفكرية.

يف حدود إطالع  –ندرة الدراسات العربية اليت تناولت  -2
تنمية  اسرتاتيجية التعلم لإلتقان يفاستخدام  –الباحثة 

 خاصة.بصفة كرية فاالنتباه االنتقائي يف جمال اإلعاقة ال
تنمية االنتباه يف املقدمة  االسرتاتيجيةالتعرف على فاعلية  -3

التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية القابالت  لدى االنتقائي
 .للتعلم

 التطبيقية:األهمية  :اثانيً 
إعداد  يف حماولته لبحثاالتطبيقية هلذا مهية األتكمن  -

 اطبق   هاوتصميم وحدة تعليمية لتنمية االنتباه االنتقائي
معدة التعلم لإلتقان، و  اسرتاتيجيةملواصفات استخدام 

 للتعلم،للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية القابالت  اخصيص  
 . نومبا يتناسب مع احتياجاهت

 ةاملقرتح وحدةتضمنها التأمهية األنشطة املختلفة اليت  -
التلميذات ذوات اإلعاقة  لدىاالنتقائي االنتباه لتنمية 

مع سرعتهن، وقدرهتن  ، واليت تتوافقالفكرية القابالت للتعلم
  0 العقلية

تشجيع معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية  -
هنا إ إذ لإلتقان،القابالت للتعلم على تبين اسرتاتيجية التعلم 

 اتقان هدف  ، وجتعل من اإلاإمتاع  العملية التعليمية أكثر  جتعل
 .ال مناص منه 

 البحث:مصطلحات 
 Mastery Learning Strategyلإلتقان  التعلم استراتيجية

 املتعددة، التعليمية واملمارسات ،األفكار من جمموعة هي
 حتسني إىل هتدف والتقييم التعليم إجراءات من وجمموعة

 إىل معظمهم أوا  مجيع يصلوا حىت ؛املقدم للتالميذ التعليم
 وتتطلب حمدد، مبعيار التعليمية املادة إتقان مستوى

 صغرية تعليمية وحدات وجود لإلتقان اسرتاتيجية التعلم
ا منظمة متعددة  ومستويات حمددة، وبأهداف متتابع ا، تنظيم 
 تكوينية واختبارات مجاعي، ميداين وتدريس ،لألداء

)مرعي  مجاعية. وأ فردية للتعلم وتصحيحات وجتميعية،
 ( 414: 1998، واحليلة

بأنه الدرجة اليت  البحث:ويقصد بالتعلم لإلتقان يف هذا 
يف امتحان  اإلعاقة الفكرية ذاتالتلميذة حتصل عليها 

التحصيل النهائي لوحدة االنتباه االنتقائي املعدة يف هذا 
 البحث.

 Selective attention.االنتباه االنتقائي
يعرف االنتباه االنتقائي بأنه العملية املعرفية اليت يتم فيها 

اليت  األخرىوجتاهل املثريات  حمددة،اختيار الفرد ملثريات 
 املثريات.خصائص هذه  إىلتنافسها، أو توجيه انتباهه 

( Johnson & Amso,2006: 246 ) 
 Audio selectiveيُعرف االنتباه االنتقائي السمعي كما 

attention  على  ايركز فيه الفرد مسعي   الذيبأنه "النظام
واستبعاد املعلومات  وانتقائها، هلا،راد االستماع املعلومات امل

وميكن تعريف  "،من املثريات املتاحة املراد االستماع هلاغري 
 بأنه: " Visual selective attentionاالنتباه االنتقائي البصري 

على املعلومات املتعلقة  ايركز فيه الفرد بصري   الذيالنظام 
 وانتقائها واستبعاد املعلومات غري املتعلقة من املثريات املتاحة"

et al 2001: 1803) (De Fokker 
: بأنه الدرجة اليت حتصل اويعرف االنتباه االنتقائي إجرائي  

مقياسي االنتباه  على اإلعاقة الفكرية ذاتعليها التلميذة 
 والبصري.السمعي  :االنتقائي
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 Intellectual disability (للتعلم )القابليناإلعاقة الفكرية 

 العوقميكن تعريف اإلعاقة الفكرية على أهنا أحد أشكال 
 اإلمنائي،أو االضطراب الذي حيدث على املستوى  العقلي،

 ,Kankkunen et al., 2010)أو على مستوى األنشطة املعرفية 

55)   . 

اإلعاقة الفكرية،  أن (Pappas &Froze, 2010, 9)ويرى 
والتأخر العقلي، واإلعاقة اإلمنائية كلها مصطلحات تشري إىل 

ق قدرته و تع ؛تلك احلالة اليت يعاين فيها الفرد من مشكالت
 اخلاصة به بصورة مستقلة. اليوميةعلى التعلم، والقيام باملهام 

يف هذا  اإجرائي   التلميذات ذوات اإلعاقة الفكريةوتعرف 
تبلغ نسبة ذكائهن من  اللوايتبأهنن التلميذات  البحث:

 سنوات، (9: 6( وأعمارهن الزمنية من )50-70)
مبركز الرعاية النهارية  سنوات،( 5-3وأعمارهن العقلية من )
 مبحافظة الرس بالقصيم.

 النظري:اإلطار 

 لإلتقان:التعلم  :أواًل 
اسرتاتيجية قائمة على  إن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان

 ،وكميته التعلم سرعة يف التالميذ بني الفردية الفروق مراعاة
 املعيار إىل يصلوا مل الذين للتالميذ العالجي وتقدم التدريس

 ملواقف جديدة، التعلم أثر نقل يف هموتس لإلتقان، املطلوب
 جوانب ملعرفة املناسبة الراجعة التغذية توفري على وتعمل

يف  منها يعانون اليت وتشخيص املشكالت ، لديهم الضعف
،  الدافعية ارتفاع و معاجلتها، على العمل مث دراستهم، أثناء

 تعليمية خبربات مرورهم نتيجة التالميذ لدى والثقة بالنفس
 لتدريس مناسبة االسرتاتيجية هذه جيعل الذي األمر ناجحة،
 التعلم، ببطء يتسمون الذين اإلعاقة الفكرية ذوي التالميذ

 اكتساب عند العاديني أقراهنم من أطول وقت ا ويستغرقون
 (1995التعليمية . )البسطامي :  املهام

 يف:وحتددت مبادئ التعلم اإلتقاين 
 التالميذ. تعلم ملعدل وفق ا التعلم مدة تفاوت 

 هلم أتيح إذا بالتساوي يتعلموا أن التالميذ جلميع ميكن 
 التعلم. يف الكايف الوقت

 وجوهرها؛  التعليمية العملية التقييم نسيج عملية تعد
 ميذ.للتال املستمر التقييم من البد كان ولذلك

 فيما مستواهم وعلى ،التالميذأداء  على الدرجات تعتمد 
 (55: 2009 )القحطاين، .إليه توصلوا أو حققوه

 لإلتقان:إجراءات التعلم 
يتكون التعلم لإلتقان من عدة عناصر نذكرها فيما  

 (38: 2001العظيم ، : )عبديأيت
ويرجع ظهور مصطلح )األهداف  األهداف: :أواًل 

 وهي املتقن،للتعلم  (بلوم)إىل اسرتاتيجية  اأساس   التعليمية(
 للقياس.اليت يقرر فيها أن تصاغ األهداف مبصطلحات قابلة 

حتديد النقطة  إىلهذا التقومي  : يهدفالقبليالتقويم  :اثانيً 
وهنا يتم حتديد طرق  تعلمه،اليت يبدأ منها كل تلميذ 

وذلك بناء عن  التلميذ،التدريس اليت جيب أن تستخدم مع 
 حتصيله. معلومات

ويقصد به أول عملية تدريس يقوم  :األوليالتدريس  :اثالثً 
وال توجد طريقة تدريس  القبلي،هبا املعلم بعد عملية التقومي 

اليت تؤدي بكل متعلم إىل  إهنا الطريقةواحدة ميكن أن يقال 
طريقة فعلى املعلم أن خيتار ال اإلتقان،مستوى  الوصول إىل

 تالميذه.اليت تتناسب مع مستوى 
ويعين حتديد املواد  :المناسبوصف العالج  :ارابعً 
نتائج  نشطة التعليمية املناسبة للتالميذ بناء علىواأل

 أمرين:ويشمل ذلك أحد  االختبارات،
وهو جمموعة من اإلجراءات العالجية  البديل:التدريس  -

اليت تساعد التلميذ على مواجهة الصعوبات اليت واجهته يف 
 الوحدة.أثناء دراسة 

وهو جمموعة من األنشطة التعزيزية اليت تستخدم  اإلثراء: -
 املتقنني.مع التالميذ 
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تشدد اسرتاتيجية )بلوم(  :والتقويماالختبارات  :اخامسً 
ال تغفل تقومي نفسه الوقت  ويف املعرفية،ارات االختب على

 نوعان: وهي واالهتمامات،االجتاهات 
عملية مستمرة طوال تدريس  :التشخيصياالختبار  -

 اإلتقان.وحدات الربنامج العالجي الذي يستهدف 
الذي يصمم كامتحان هنائي جيرى  التجميعي:االختبار  -

 للتلميذ،ليحدد درجة اإلتقان النهائية  املقرر،فقط يف هناية 
تاز املقرر ملعرفة هل اج لإلتقان،وقياسها على الدرجة احملددة 

 (17: ص2013 املعز، )عبد إلعادته. أم يبقى
 لإلتقان:حد اإلتقان في استراتيجية التعلم 

حتصيل املادة العلمية بنسبة  إذا استطاع التلميذ 
 اإلتقان.قق التعلم حلد حي% فإنه 90 %،80ترتاوح بني 

فاعلية تصل يف حدود  إىلوبعامة يهدف التعلم لإلتقان 
السابقة مثابرة الطالب ويتطلب حتقيق النسبة  %،90

 اكما يتطلب مزيد    تنفيذها،األهداف املطلوب  للوصول إىل
 (120: 2000 )عزيز، .ومتابعته املعلممن جهد 

 اإلتقاني:عوامل التعلم 
  اآلتية:اإلتقاين يتطلب تأكيد العوامل إن التعلم 

زيادة التكرارات لألفراد الذين مل يصلوا إىل مرحلة  -1
 اإلتقان.

تكوين جمموعات تعليمية على وفق األخطاء املرتكبة يف  -2
وتدريب هذه  واحد،إذ تشرتك كل جمموعة خبطأ  األداء،أثناء 

من خالل تكثيف  حدة سوف يكون فاعال   على اجملاميع كال  
 والدقيقة.التغذية الراجعة املالئمة 

 رض مساعدة اآلخرين.استثمار اجليدين يف األداء لغ -3
رض إضايف وتكرارات إضافية للضعفاء لغإعطاء وقت  -4

 (87: 2002 خيون،)أدائهم. النهوض مبستوى 
ذوي اإلعاقة مزايا استخدام استراتيجية التعلم لإلتقان مع 

 الفكرية:

 الستعدادات التلميذ اوفق  ويكون ذلك  :التعليمتفريد  -
 للتحصيل،رغبته يف التعلم واستعداده  اإلعاقة، ومعدل ذي

 الشخصية.واإلجناز واحتياجاته 
تدعيم السلوك اإلجيايب و  ،الصحيحةتعزيز االستجابات  -

واحلياة التعليمية  التعليمية،يف املواقف  اإلعاقة للتلميذ ذي
 علىاملشجعة  واملادية اللفظيةاملدرسية مبختلف الوسائل 

 االستجابات.تثبيت هذه 
ات لعينيوتتابعها من ا تسلسل المادة التعليمية -

 إىلومن السهل  اجملردات، إىل واحملسوسات يف حياة التلميذ
 الصعب.

النشاطات املثرية باملثريات وتنويع  إثراء البيئة التعليمية -
 التلميذ.الهتمام 

بشرط تكرار  اإلعاقة الفكرية يللتلميذ ذمفيد  التكرار -
 صادق،) فقط. اشكلي   اوليس تكرار   ،اوظيفي   ااهلدف تكرار  

1998 :45) 
 االنتقائي:االنتباه  :ثانيا
 أن تكون مهم ا كعملية معرفية قبل اميثل االنتباه دور   

 املعلومات،تم فيه حتديد هوية املدخل الذي ي وهيإدراكية، 
دخوهلا إىل عامل الذاكرة، حبيث تسمح  وتنقيتها قبل

نع املعلومات غري املطلوبة، بل للمعلومات املطلوبة أن متر، ومت
وال تقطع  املوقف،جتعل الفرد يف حالة يقظة للتعامل مع 

كما تتميز بعض أنواعها بالقدرة على توزيع   باملوقف،تواصله 
 2004خمتلفة. )مجال، ملوضوعات  االنتباهيةالسعة 

،415-417) 
يشري االنتباه بصورة خمتصرة، إىل أنه عندما ينتبه الفرد 
يدرك، وعندما يدرك يتعلم. واالنتباه ليس عملية أولية فقط 

من  الإلدراك والوعي، بل متتد إىل املستويات األكثر تعقيد  
 (In: Parasurman 1998 , 3-4 )  املعلومات.جتهيز 

االنتباه أكثر  أنDykeman )  (1998ويرى دايك مان 
ألن التأهب  قدرة على استقبال املعلومات بشكل نشط،

متحكم يف  بوجود ضابط انتباهي ااالنتباهي يكون مقرون  
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توقع لل اخاضع   الفرد نفسه جيد التعامل مع املعلومات؛ ولذا
-Dykeman 1998 , 359)  الذي يفرضه الضابط االنتباهي

361   ) 

قة عن وجود وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات الساب  
، فتشري اإلعاقة الفكرية ذويقصور يف االنتباه لدى التالميذ 

 ذويأن األفراد  إىل Odekirk (1999)كريك دراسة أود  
انتقاء  عانون من تأخر واضح يف قدرهتم علىي اإلعاقة الفكرية

 غري املشتتة،املثري املستهدف من بني جمموعة من املثريات 
قة أفضل عندما يرتكز أهنم ميكنهم معاجلة املعلومات بطري

 أساس التماثل بني املثريات.  االختيار على
االنتباه االنتقائي  : أمههاأنواعوينقسم االنتباه إىل عدة 

 Divideاملوزع واالنتباه  والسمعي،بنوعيه البصري 

Attention، واالنتباه املؤكد Sustained، واالنتباه البؤري Focus 

Attention بدراسة االنتباه سوف يهتم هذا البحث . و
التالميذ ذوي اإلعاقة  لدى والسمعي( )البصرياالنتقائي 

 للتعلم.القابلني  الفكرية
العملية اليت يتم عن طريقها  هيعملية االنتباه االنتقائي و 

ويذكر أن عملية  ملالحظته،انتقاء املثريات اليت خيضعها الفرد 
تتضمن عادة التأهب ملالحظة شيء عن شيء  ؛االنتباه هذه

 اأو مستيقظ   ان الفرد ميكن أن يكون متأهب  إأي  آخر،
تكون احلواس  إذ عامة،للمثريات يف البيئة اخلارجية بصفة 

ن إ نقول،لذلك ميكن أن و  ؛املثرياتل هذه مستعدة الستقبا
 االنتقاء،االنتباه ليس بالشيء أو القوة اليت حتقق عملية 

  ( Randal , et al , 2004 ,104) نفسها.لكنه عملية االنتقاء و 

ينظر إىل االنتباه على أنه الرتكيز االنتقائي على جانب و 
الستخالص املعلومات  ةاملثري  اجملاالتخر من اآلواحد دون 

كما  (،223: 1996)األشول، اجلانب.والبيانات من هذا 
ميكن تعريفه على أنه انتقاء املتلقي ما يريد أن يصله من 

على أنه  وينظر إليه (،132: 1996)حلمي،  الرسائل.
يضع الفرد هذا املثري يف  إذ مثريات،انتقاء مثري من بني عدة 

 .جابة املالئمة هلذا املثرياالست صدرولذا ت الشعور؛بؤرة 
سليمان بأنه عملية نفسية  وعرَّفه (،12 :1997 حامد،)

أو ذات العالقة يف  املرتبطة،تشري إىل الرتكيز على املثريات 
 (207 :2000)سليمان ،  والوعي هبا. املوقف،

ما سبق يعد االنتباه هو املدخل للعمليات  ىوبناء عل
ارس فيها األفراد عملييت ميتتطلب املواقف اليت  إذ النفسية،

مثريات  إىل ، وزيادة االنتباهواحد آنواإلدراك يف  اإلحساس
مما يكشف عن دور عملية االنتباه بالنسبة  املواقف،هذه 

عملية اس يف املواقف اليت تتطلب تناول حسلعملية اإل
 (123: 2003 )الشرقاوي، التذكر.

 اإلعاقة الفكرية: ثالثا:
 الفكرية:تعريف اإلعاقة 

يف تعريفه لإلعاقة  (Hatton, 2012, 5) هاتون يشري
أهنا أحد اإلعاقات اليت تتمثل يف وجود صعوبة  إىلالفكرية 

ومية، اليأساسية يف عملية التعلم، والقيام مبهارات احلياة 
إضافة إىل وجود مشكالت يف املهارات املفاهيمية، 

من  الكثرياألمر الذي يرتتب عليه ظهور والتكيفية، والعملية، 
 التحديات األخرى. 

كذلك ميكن التطرق إىل تعريف اإلعاقة الفكرية على أهنا 
جمموعة من االضطرابات اليت يرتتب عليها وجود مشكالت 

يفي، وعادة ما حتدث م بالوظيفة العقلية والسلوك التكيف القيا
 ;Terrone, 2014, 239) .تلك اإلعاقة قبل سن الثامنة عشر

Harris et al., 2015, 2)  . 
 المعرفية:الخصائص العقلية 

تعد اخلصائص العقلية املعرفية من أهم اجلوانب اليت متيز 
فإذا  ،عن العادي للتعلم( )القابل اإلعاقة الفكرية التلميذ ذا

يتضح  للفرد،العقلي  ىاملستو  ىأخذ معامل الذكاء كدليل عل
 70 ىالقابلني للتعلم ال تتعداء لفئة معامل ذك ىأن أعل
العمر العقلي للفرد يتضح أن العمر العقلي  وإذا أخذنا درجة،

 سنه 11سنوات و 7لفئة القابلني للتعلم يرتاوح ما بني 
 ةأما بالنسبة ملعدل النمو فالطفل العادي ينمو سن .اتقريب  

الفكرية ذو اإلعاقة أما الطفل  ،زمنية ةعقلية خالل كل سن
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 عمره،شهور عقلية أو أقل كل سنة زمنية من  (9فينمو)
 (16 :2005، )دويب. ةسن (18)النمو عند  ويتوقف هذا

 ىتكون قدرته عل اإلعاقة الفكرية ذان الطفل إكما 
االنتباه والرتكيز لنشاط معني أقل يف الدرجة من الطفل 

نشاط ال وينتقل من انتباهه،شتت تفسرعان ما ي ،العادي
 )مرسي، .نشاط جديد حياول القيام به الذي يقوم به إىل

1996: 28 ) 
 )القابلني الفكريةومن السمات النفسية ألفراد فئة اإلعاقة 

ونقص  االجتماعي،التكيف  علىضعف القدرة  للتعلم(
جيعلهم عاجزين عن املشاركة الفعالة  مما ،واالهتمامات ،امليول

 ىمستو ة مع أقراهنم من األطفال يف يف املمارسات االجتماعي
للمشاركة مع األطفال  ولكنهم مييلون الزمنية،أعمارهم 

 (81 :1998 )الرحياين، منهم.األصغر 
ومن الخصائص العقلية المعرفية التي تميز بها     

 الفكرية:اإلعاقة  التالميذ ذوو
والتعرف  التمييزالقصور يف اإلدراك خاصة يف عملييت  -1

فهو ال ينتبه  والتذكر،بسبب صعوبات االنتباه  ؛املثريات على
 يدركها.خصائص األشياء وال  إىل
اإلعاقة الفكرية يصعب  ذويألن  ؛القصور يف الذاكرة -2

 وحتديدها، إليها،معرفة األصوات اليت سبق االستماع  معليه
 بينها.والتمييز 

التالميذ  لدىوذلك ناتج عن نقص  االنتباه،ضعف  -3
 املختلفة.يف تعلم التمييز بني املثريات  اإلعاقة ذوي

(12: 2013 املعز، )عبد  
أنهم لذوي اإلعاقة الفكرية ومن الخصائص التربوية 

وعدم وجود الدافعية يف العملية  التعلم، يتسمون ببطء
لذلك جيب حتقيق أفضل قدر من التعلم بأقصى  التعليمية،

الوصول  ذو اإلعاقة الفكريةيستطيع الطفل  ،درجة ممكنة
  باآليت:ولتسهيل ذلك علينا  إليها،

 0 تلميذال هبا يقــوم اليتتعزيز االستجابات الصحيحـة  -

 تلميذجيب أن يعمل فيه ال الذيحتديد املستوى األفضل  -
فإذا كانت املهمة صعبة فسوف يواجه  الفكرية،ذو اإلعاقة 

 0الفشل 
 آخر،للمعرفة من موقف إىل  اإلجيايبتوفري االنتقال  -

على التعميم من  اإلعاقة الفكرية ذاوذلك يساعد الطفل 
وانتقال أثر التعلم  التعميم،ويتم هذا  آخر،موقف إىل 

 0مواقف متعددة يف هنفس باستعمال املفهوم
ألن ، اإلعاقة الفكرية لتلميذ ذيلتكرار اخلربات التعليمية  -

وجيب توزيع عمليات التكرار على  ،قدرته على التعلم ضعيفة
 0فرتات زمنية

اإلعاقة  للتلميذ ذيعليمها تقليل عدد املفاهيم املراد ت -
 بالتشتت وامللل. تلميذحىت ال يشعر ال الفكرية، وذلك

اإلعاقة  للتلميذ ذيتقدم  اليتترتيب املواد التعليمية  -
 الرتكيز.وتساعده على  انتباهه،وذلك بطريقة جتذب  الفكرية،

وعدم  الفكرية،اإلعاقة  للتلميذ ذيتوفري فرص النجاح  -
 0للفشل تعرضه 

على بذل  اإلعاقة الفكرية التلميذ ذيكما جيب تشجيع  -
 ب على املربني العمل على إشباعوجي اجلهد،مزيد من 
اهتم تتالءم مع إمكان اليتوتوفري البيئة  النفسية،حاجاهتم 
 االجتماعيفهذا يساعد على النمو  وحاجاهتم،وقدراهتم 

 (    82-81: 2004 النيب، )عبد .الصحيح ايلواالنفع
اإلعاقة  ذويالتالميذ تعليم  مبادئوهناك جمموعة من 

عند وضع أي  احلسباناليت جيب أن توضع يف هي و  ،الفكرية
 :اآليتعلى النحو وهي  تعليمي،برنامج 

فئة  لدى والفشل السابقة اإلخفاق،إن جتارب  الدافعية: -1
حتد من دافعيتهم  للتعليم( )القابلني اإلعاقة الفكرية ذوي

علمي الرتبية اخلاصة أن مل ينبغي لذلك فإنه التعليم، ىعل
الوسائل اليت تستثري دافعيتهم حنو بو  بالطرق،يكونوا واعني 

 (153: 2001، )العزة .التعليم
يف  ايظهرون حتسن   اإلعاقة الفكرية التالميذ ذوو التعزيز: -2

 مبكافآت، وقدالتعليم عندما يصاحب عملية التعلم الثواب 
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 الديب،)سلوكهم. م يف تعديل لديهأمهية التعزيز  تأكيدمت 
 (179: 2014 الغلبان،

 إعاقة فكرية تلميذ ذيلكل  :الفرديةمراعاة الفروق  -3
لذلك  الفريدة؛والسلوكية  واالجتماعية، النفسية، هخصائص

خلصائص الفريدة جيب أن يراعي معلم الرتبية اخلاصة ا
التحسن  األمر الذي يدفعه إىل تلميذ،التعليمية لكل 

 للتحصيل،واستعداده  التعلم،ويزيد معدل سرعته يف  والتقدم،
 (209: 2001 )القريطني،جناز واإل
بأخطائه باستمرار  تلميذإن تعريف ال :الراجعةالتغذية  -4

 والتهديد، والتحقري، التوبيخ،بطريقة إجيابية بعيدة عن 
بالفشل،  التلميذ، وإشعارهاستجواب  أساليبواالبتعاد عن 

ألن التغذية  التعلم؛الفرص املناسبة لنجاح عملية  تعطي
جتنب نقاط الضعف  ىعل التلميذالراجعة اإلجيابية تساعد 

 (133: 1999 )أمني،لديه 
 ذووالتالميذ يتعلم  :المحسوسةاالهتمام باألنشطة  -5

طريق التعامل مع األشياء  عن بشكل أفضلاإلعاقة الفكرية 
أن تقدمي األنشطة العينية  اكم  املمارسة،عن طريق و  ذاهتا،

من خالل الوسائل التعليمية يعد  اإلعاقة الفكرية تلميذ ذيلل
 , Shea&Baver) والشرح اللفظي. التعليم،أكثر فاعلية من 

1994 : 357 ) 
يتم ذلك عن  :التلميذارتباط المادة التعليمية بحياة  -6

والبيئة اليت  التلميذ،ميول و  الدراسية،طريق الربط بني املادة 
 وظيفية،أن تكون املادة املتعلمة ذات قيمة و  فيها،يعيش 

حبيث  الفكرية،اإلعاقة  تلميذ ذيئدة تطبيقية يف حياة الوفا
 ؛اليوميةوحياته  بيئته،التكيف مع متطلبات  ىعل تساعده

 مشكالت، ىمل املواد التعليمية علتجيب أن تش لذاو 
البيئة العقلية اليت حتيط  مبظاهرمباشرة ومواقف تتصل 

 (72 :1990الرحيم ، )عبد بالتلميذ.
اإلعاقة  التالميذ ذويويتضح من العرض السابق أن 

 مستوىفاض يف القابلني للتعلم يعانون وجود اخن الفكرية
مع صعوبة التوافق الشخصي ، التحصيل ىالذكاء والقدرة عل

؛ االجتماعي ضبط السلوك ىوعدم القدرة عل، ايلواالنفع
 وضع مناهج تربوية خاصة مناسبة هلم لذا فهم حيتاجون إىلو 
، ي املعرفيةالنواح ىال تقتصر فقط عل، احملدودة إلمكاناهتمو 

من أجل إشباع مع املعلمني  اآلباءتعاون  اولكنها تستلزم أيض  
ألن شعورهم بعدم  ؛للحب واألمان تالميذحاجات هؤالء ال
إهدار جزء كبري من طاقاهتم وقدراهتم  األمان يؤدي إىل

 احملدودة يف حماولة إلشباع تلك احلاجات . 
بالتقبل  تلميذام بإشباع شعور الاالهتم اكما جيب أيض  

لذلك فإن و  واملعلمني، اآلباء ال سيَّما اآلخرينمن قبل 
يف حاجة ماسة القابلني للتعلم  اإلعاقة الفكرية ذويالتالميذ 

 تلميذتقليل فرص الفشل أمام ال إىل ىالربامج اليت تسع إىل
 .الفشللتعديل شعوره املستمر بتوقع 

 الدراسات السابقة.

 ذويالتالميذ لدى  باالنتباه االنتقائي: دراسات تتعلق أواًل 
 الفكرية.اإلعاقة 

بعنوان خفض  ( وكانت2000)Huguenine دراسة هيوجنني
 لدىاالنتباه االنتقائي الشديد للمدخالت البصرية املركبة 

حتسني املهارات  وهدفت الدراسة إىل الفكرية،اإلعاقة  ذوي
 لاليتا التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ىلد االنتباهية

 االنتباه.مشكالت يف ن لديه
 مراهقات،بنات  (3)من الدراسة  وتكونت عينة 

 عاقةاإل ات( سنة من ذو 16: 14)من  نأعماره تراوحت
أن االنتباه  وتوصلت نتائج الدراسة إىل الشديدة، فكريةال

ال ميثل خاصية  ذوي اإلعاقة الفكريةاالنتقائي الشديد عند 
  املركبة.تداخل املثريات  إىلوإمنا يرجع  إدراكية،

Richard & Michael (2002 ) :وميشيلدراسة ريتشارد 
اإلعاقة  ذوياألفراد  لدىتوجيه االنتباه البصري  عنوانوهي ب
حبث مشكلة حفظ املثري  هدفت هذه الدراسة إىلو ، الفكرية

 ذويفراد مث متابعة العمليات البصرية عند األ ذلك،وأسباب 
  الفكرية.اإلعاقة 
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أمهية تركيب املثري يف توجيه  وتوصلت الدراسة إىل
ن االنتباه املوجه من خالل إكما   األولية،االستجابات 

املثري، بقدر كبري يف حفظ  واملعرفية يساعد البصرية،العمليات 
حتول يف حفظ املثري  العرض الطويل للمهام يؤدي إىل وأن

 االنتباه.وتشتت 
وهي Reginald &Bryon(2004 ) وبريزون رينالددراسة 

ر اصغ ىة عمليات نقل االنتباه البصري لددراس إىلهتدف 
املصابني  اإلعاقة الفكرية ذوي توحديني، واألطفالال األطفال

 ، واتوحدي   ( طفال  20) علىطبقت الدراسة ، و بزملة داون
، بزملة داون نيصابامل فكريةالعاقة من ذوي اإل ( طفال  20)

مت قياس  إذه؛ يف العمر الزمين نفس اعادي   ( طفال  20و )
حيث تتحرك  ،يقدمان بالتناوب يناالنتباه من خالل مثري 

وقد  ؛العني جتاه املثري املفضل الذي يعمل كمعيار رئيس
ن يعانون م توحدينيال األطفال أننتائج الدراسة  أظهرت

وظهر ، انتقال االنتباهو  ،قصور واضح  يف تواصل االنتباه
 % من احلاالت . 20ذلك يف 

وذوي العاديني  األطفالقل من أهم  توحديونوال   
 .املصابني بزملة داون يف تواصل االنتباه اإلعاقة الفكرية

: بعنوان التوجه االختياري (2005) نوآخريدراسة كارين 
، ملصابني مبتالزمة داون والعادينيطفال و املراهقني ااأل ىلد

فحص االنتباه البصري االنتقائي عند  إىلهدفت الدراسة 
، نييالعادالزمة داون و املصابني مبت ذوي اإلعاقة الفكرية

( 7) من ، األوىلجمموعات وتكونت عينة الدراسة من ثالث
( 7الثانية تكونت من )و ، أطفال مصابني مبتالزمة داون

( أفراد 7الثالثة )و ، ال مراهقني مصابني مبتالزمة داونأطف
كان أسرع   الرجع، وأوضحت نتائج الدراسة أن زمن عاديني

ني ب اعندما كان املثري اهلدف واضح  ، عند كل اجملموعات
بني العمر  ةقة ارتباطيعال ت، كما وجداألخرىاملنبهات 

 اإلعاقة الفكرية ذويوذلك ظهر يف تفوق املراهقني ، واالنتباه
 داون.املصابني مبتالزمة داون عن األطفال املصابني مبتالزمة 

بعنوان التداخل ملهام Merril(2006 ) دراسة مرييل
 والعاديني، اإلعاقة الفكريةذوي فراد االنتباه االنتقائي عند األ

ذوي اإلعاقة تقييم االنتباه االنتقائي عند  إىلهدفت الدراسة 
وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني  والعاديني، الفكرية

واجملموعة  الفكرية،من ذوي اإلعاقة  ا( فرد  15أحدمها )
 هلم يف العمر نيا من العاديني املساوي( فرد  15ن )م الثانية

 األفراد ذوي اإلعاقة العقليةأوضحت النتائج أن  العقلي.
 ةيف مهام االنتباه االنتقائي مقارن اكبري    تداخال   واظهر أ

لسليب ويل ااالستقبال األ إىلوذلك يرجع  بالعاديني،
 طويلة.ة داالحتفاظ باملثري مل ىوعدم القدرة عل للمثريات،

باستخدام استراتيجية التعلم : دراسات تتعلق اثانيً 
 لإلتقان.

حتديد أثر  إىلبدراسة هدفت  (2008قامت عليمات )
التعلم الذايت )اإلتقان( يف حتصيل طلبة الصف السادس 

وتكونت عينة الدراسة من  اجلغرافيا،األساسي يف مبحث 
 وضابطة،جمموعتني جتريبية  إىلقسمت  وطالبة، ا( طالب  40)

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 
وعدم  لإلتقان.واالعتيادي لصاحل التعلم  لإلتقان،بني التعلم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بني طريقة التعليم 
 اجلغرافيا.واجلنس يف التحصيل املباشر ملفاهيم 

 (Patriciah&Jonson,2008) وجوهنسون بتارسيهقام 
راسة هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام مدخل التعلم بد

وأظهرت النتائج  الفيزياء،حتصيل الطالب يف  يفلإلتقان 
ؤدي إىل رفع مستوى الذي ي األثر اإلجيايب للتعلم لإلتقان

   .الفيزياءالطالب يف مادة 
 استخدام رأث ( بعنوان2010دراسة السنيدي )

 الصف األول طالب حتصيل على لإلتقان التعلم اسرتاتيجية
  .الرياضيات مادة يف املتوسط
 شبه املنهج الدراسة هذه يف الباحث استخدم قدو    

 وتطبيقه، تدريسي تصميم برنامج على القائمهو و  التجرييب،
 الدراسة عينة وتكونت والضابطة، اجملموعات التجريبية على
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 متإذ  املتوسط، األول الصف طالب من اطالب   (50)من 
 التعلم باستخدام اسرتاتيجية التجريبية اجملموعة تدريس

 .التقليدية الطريقة باستخدام الضابطة واجملموعة لإلتقان،
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة توصلت 
 التجريبية والضابطة اجملموعتني بني فأقل 0.01 مستوى عند
 ،والتحليل ،والتطبيق والفهم، مستويات )التذكر، عند

اجملموعة  لصاحل املعرفية، (بلوم)مستويات  والرتكيب( من
 لإلتقان التعلم اسرتاتيجية استخدام تأثري يبني مما، ةالتجريبي

 الرياضيات مادة يف املتوسط األول الصف طالب حتصيل يف
 والتحليل، والفهم، والتطبيق، )التذكر، مستويات عند

 املعرفية. (بلوم) مستويات من والرتكيب(
( بعنوان أثر توظيف اسرتاتيجية 2013عبد املعز )  دراسة
، واالجتاه حنو املادة تقان يف تنمية املفاهيم الرياضيةالتعلم لإل

اإلعاقة الفكرية القابلني للتعلم ملرحلة  ذويالتالميذ  لدى
، وهدفت الدراسة إىل تنمية املفاهيم الرياضية عداد املهيناإل
، وتنمية االجتاه حنو نخالل اسرتاتيجية التعلم لإلتقا من

دراسة الرياضيات مع ذوي اإلعاقة الفكرية، وتكونت عينة 
( تالميذ 10( تالميذ جمموعة ضابطة و)10الدراسة من )

، )االجتاه حنو املادة خدام مقياسيجمموعة جتريبية ، مت است
 اسرتاتيجية( وأوضحت النتائج فاعلية لرياضيةاختبار املفاهيم ا

التعلم لإلتقان مع ذوي اإلعاقة الفكرية يف تنمية املفاهيم 
 الرياضية، وتغيري االجتاه حنوها .

 السابقة:الدراسات  تعليق عام على

يتضح من هذا العرض السابق للبحوث والدراسات 
  :يأيتالسابقة ما 

االهتمام املتزايد من قبل الباحثني من علماء النفس  -
التالميذ ذوي  العقلية لدىرفع كفاءة العمليات  والرتبية حنو

 الفكرية.اإلعاقة 

هي و  الفكرية،ذوي اإلعاقة مع رتابة الطرق املستخدمة  -
يف  تلميذواحتياجات ال العصر،اليت ال تتوافق مع احتياجات 

 احلايل.العصر 
النتقائي لديه عجز يف االنتباه ا اإلعاقة تلميذ ذان الإ -

 حتسينه. ىيستدعي التدخل للعمل عل
ب حتسني االنتباه اليوأس التدريب،حسن اختيار وسائل  -

ح تلك الربامج جنا  إىلاالنتقائي من أهم العوامل اليت تؤدي 
 التالميذ.مع هؤالء 

يف العملية  التعلم لإلتقانالدراسات أكدت فاعلية  بعض -
 .مقارنتها بالطرق التقليدية دالتعليمية عن

يف تقدمي املادة  اسرتاتيجية التعلم لإلتقان بكفاءهتا متتاز -
مما  للتعلم(،)القابلني  للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكريةالتعليمية 

 اإلتقان. املثابرة واإلصرار علىد لديهم روح ول  يقد 
ندرة الدراسات اليت تناولت اسرتاتيجية التعلم لإلتقان مع  -

 الفكرية.التالميذ ذوي اإلعاقة 

 بحث:الفروض 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب  قتوجد فرو  -1
اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف 

  البعدي.والبعدي لصاحل القياس  القبلي،القياسني 
رتب  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي -2

اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف 
  البعدي.والبعدي لصاحل القياس  القبلي،القياسني 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب  -3
والضابطة يف القياس البعدي على  التجريبية، :اجملموعتني

  جريبية.التمقياسي االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل اجملموعة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب  -4

والضابطة يف القياس البعدي على  التجريبية، :اجملموعتني
 التجريبية.اجملموعة  البصري لصاحلمقياسي االنتباه االنتقائي 
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 إجراءات البحــث:

إطار التحقق من هدف  يف تأيت إجراءات هذا البحث
إطار التحقق من  يف اهذه اإلجراءات أيض   كما تأيت  ،بحثال

، بحث، وتشمل هذه اإلجراءات اختيار عينة الهصحة فروض
، كما بحثوتطبيق جمموعة من األدوات الختيار عينة ال

 اليتاإلحصائية  األساليبأهم  بحثالهذا يشمل منهج 
ذلك على  البيانات، وبيانحتليل  يفاستخدمتها الباحثة 

 :اآليتالنحو 

 البحث:منهج 

 يف متمثال  استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب  
 تناول يفو  قصدي،اليت مت اختيارها بشكل  بحثعينة ال

 إذ منها،تسعى للتحقق  اليتللفروض  امتغريات البحث وفق  
ال ميكن يف هذا البحث ضبط مجيع متغريات التجربة بشكل 

 التجرييب.لذلك مت اختيار املنهج شبه  ؛حمكم

 :بحثالعينة 

ذوي من  تلميذة( 20) من احلايلبحث تكونت عينة ال
للمجموعة   ( تلميذات10) إىل مت تقسيمهن اإلعاقة الفكرية

للمجموعة الضابطة مبرحلة  ( تلميذات10، و)التجريبية 
ترتاوح  اليتالهن و ، ز الرعاية النهارية مبحافظة الرسالتهيئة مبرك

قدر ت يف حني، وات( سن9-6) ما بنيالزمنية  نأعماره
ما  ئهنونسبة ذكا، ( سنوات5-3) ما بني ةالعقلي نرهاعمأ

اليت مت التعرف عليها من خالل سجالت هي و  (70ـ50)بني
من خالل تطبيق  التلميذاتاملدرسة املثبت هبا نسب ذكاء 

من خالل األخصائية ( عليهن 4بينيه )ط ستانفوردمقياس 
متغري  العينة على عمل جتانس بني أفراد، ومت النفسية باملركز

قلي كما هو موضح باجلدول رقم ، والعمر العالعمر الزمين
بلي ألفراد اجملموعتني ، كما مت  عمل القياس الق(1)

مقياسي االنتباه االنتقائي السمعي  والضابطة على، التجريبية
 (2والبصري، وهذا موضح باجلدول رقم )

 1جدول 
  والعقلي. متغير العمر الزمني علىالتجريبية والمجموعة الضابطة  أفراد المجموعةتجانس 

يمعامل مان ويتن مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغيرات U  قيمةZ مستوى الداللة 

 
 العمر الزمين

 113 11.3 10 التجريبية
دال غري 0.608 42  

 97 9.7 10 الضابطة

 العمر العقلي 
 114 11.4 10 التجريبية

دال غري 0.681 41  
 96 9.6 10 الضابطة

 2جدول 
 مقياسي االنتباه االنتقائيداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي على 

يمعامل مان ويتن مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغيرات U  قيمةZ مستوى الداللة 

تباه
االن

  
ائي

النتق
 االنتباه االنتقائي السمعي ا

 99 9.9 10 التجريبية
44 -0.457 لغري دا   

 111 11.1 10 الضابطة

 االنتباه االنتقائي البصري
 94.5 9.45 10 التجريبية

39.5 -0.815 لغري دا   
 115.5 11.55 10 الضابطة

بني  اعدم وجود فرق دال إحصائي   1 يتضح من اجلدول    
أفراد اجملموعتني  ىلد (،قيمة مان ويتينرتب )وسطي مت

 الزمين،متغريي العمر العقلي والعمر  علىالتجريبية والضابطة 
 2واجلدول  العينة،مما يؤكد جتانس  دال،وجاء الفرق غري 
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رتب بني متوسطي  اعدم وجود فرق دال إحصائي  يدل على 
 والضابطة التجريبية،أفراد اجملموعتني  لدى (،قيمة مان ويتين)

مقياسي االنتباه  علىيف القياس القبلي للمجموعتني 
 متغريي مقياس ىكان الفرق غري دال عل  وقد االنتقائي،

 االنتباه االنتقائي )السمعي والبصري(.

 أدوات البحث

مقياس االنتباه االنتقائي السمعي إعداد / خليفة  -1
 (2010ن )وآخري

االنتباه االنتقائي  ىمعرفة مد إىل :يهدف االختبار
عاقة الفكرية ولديهم طيف ذوي اإلاألطفال  لدىالسمعي 
وقد استخدم الباحثون األدوات  االنتباه،ومضطريب  التوحد ،

-كاسيت فيه أصوات احليوانات والطيور  شريط)ية اآلت
والطيور اليت يسمعها أفراد  احليوانات،كروت فيها كل 

برنامج كمبيوتري لألصوات حىت يستطيع أن  نستخدم-العينة
من يتكون االختبار  0مييزها الطفل من خالل األصوات(

 والطيور،وترتكز األصوات حول احليوانات  أصوات،( 10)
 كلمات، (10)وجييب عليهم بـ  بينهممييز الطفل أن  وعلى
له  درجات، وليس (10)درجة االختبار من أن تكون  على

خاص  ألنه ؛تيار الباحثة هلذا املقياسوكان اخ حمدد.زمن 
اإلعاقة العقلية والذين لديهم طيف توحد ،  باألطفال ذوي

فقد طبقه الباحثون على أطفال مبركز لذوي اإلعاقة الفكرية، 
وجاءت  وكان املقياس األقرب ملوضوع وعينة البحث احلايل،

وهذا ما دل عليه  ؛أنشطة املقياس مناسبة مع عينة البحث
 للمقياس.حساب الكفاءة السيكومرتية 

 الختبار" االنتباه االنتقائي السمعي"   يةالكفاءة السيكومتر 
اختبار " االنتباه االنتقائي السمعي"  مت التحقق من صدق

 :اآليتوذلك على النحو  وثباته،
 
 

 الصدق:
مت عرض  إذقام الباحثون باستخدام صدق احملكمني،  -

االختبار على تسعة حمكمني من أساتذة الرتبية اخلاصة، 
وطلب من كل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات 

قرتح احملكمون بعض العناصر مثل اوقد  ،تهاوكفاي االختبار يف
ن تكون أو  األطفال،ضرورة أن تكون األصوات من بيئة 

خذ باملقرتحات اليت مت األو  عليهم،هناك كروت تعرض 
بناء على ذلك، وعرضت عبارات االختبار وعدلت  قدموها،

عبارات  مةمالءتفق احملكمون على او  ،عليهم مرة أخرى
 االختبار بعد إجراء التعديالت الالزمة. 

تراوحت نسب االتفاق على عناصر التحكيم ما بني 
 ومقبولة. عاليةنسب  وهي%( 100ـ  88.8)

 الثبات:
حتقق الباحثون من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء 

( 30بتطبيق االختبار على عينة قوامها )وذلك  االختبار،
االنتباه طريب ض من م( طفال  30) التوحديني، من طفال  

مث حساب معامل االرتباط  أسابيع،( 3قدره ) زمين بفاصل
يف  ،حصل عليها األطفال على االختبار اليتبني الدرجات 

 ،0.75بلغت قيمة معامل االرتباط ) إذ التطبيق، مريت
مما يدل  (،0.01مستوى داللة ) الرتتيب عند على( 0.84

 على ثبات عال للمقياس.
 الحالي: بحثوفي ال

 الصدق:
 اخلارجي،قامت الباحثة باستخدام صدق احملك  

درويش لاستخدمت مقياس االنتباه االنتقائي السمعي ف
ىل معامل ارتباط إوخلصت  خارجي،( كمحك 2008)

 .مما يدل على صدق املقياس املقياسني،بني  0.79قيمته 
 الثبات:

حتققت الباحثة من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء 
تطبيق االختبار على عينة قوامها وذلك من خالل  االختبار،

قدره  زمينبفاصل  تلميذة من ذوي اإلعاقة الفكرية( 15)
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 اليتب معامل االرتباط بني الدرجات مث حسا أسابيع،( 3)
 إذ التطبيق، مريت يفعلى االختبار  تالميذحصل عليها ال

عند مستوى داللة  0.79بلغت قيمة معامل االرتباط 
 مما يدل على ثبات عال للمقياس. (،0.01)
خليفة / )االنتباه االنتقائي البصري إعداد  مقياس-2
 (:2010ن،آخريو 

االنتباه االنتقائي  ىمعرفة مد االختبار: إىليهدف 
لديهم طيف  ذوي اإلعاقة الفكريةاألطفال  لدىالبصري 

 عبارة بـ (20)وهو عبارة عن  االنتباه،ومضطريب  ،التوحد
درجة تقيس االنتباه االنتقائي البصري لدى الطفل  (20)

االنتباه حبيث يتعرف أفراد  بمضطر و  الفكرية،اإلعاقة  ذي
فعندما يطلب  الباحثون،العينة على الصورة اليت يطلبها منه 

هي  ؛منه أن يوضح صورة األسد من بني ثالث صور
عندما يشري الطفل للصورة و ، (األسد، القطة، الفيل)

قد وضعت العبارات حبيث له درجة. و  ُتسجَّل ؛الصحيحة
قلم، السمك، ال) :مثل ،فئات خمتلفةالصورة املعروضة متثل 

يستطيع الطفل االنتباه االنتقائي البصري إىل  الزرافة( حىت
 .الصورة املطلوبة منه من بني هذه الصور

 " االنتباه االنتقائي البصري "السيكومترية الختبارالكفاءة 
مت التحقق من ثبات اختبار " االنتباه االنتقائي البصري " 

 :اآليتوذلك على النحو  ه،وصدق
 الصدق:

مت عرض  إذقام الباحثون باستخدام صدق احملكمني،  -
االختبار على تسعة حمكمني من أساتذة الرتبية اخلاصة، 
وطلب من كل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات 

قرتح احملكمون بعض العناصر مثل ا، وقد تهاوكفاياالختبار  يف
-)الفواكه  :يأيتضرورة أن تكون الصور متضمنة ما 

 ؛ت املائدة (أدوا-وسائل املواصالت  -املهن  -اخلضروات 
ثالث صور تعرض  ن هناكن تكو أو ، أي من  بيئة األطفال

مت و من بينها،  اإلجابة الصحيحة الختيار األقل ىعليهم  عل
ء على ذلك، وعدلت بنا، خذ باملقرتحات اليت قدموهااأل

 مةمالءتفق احملكمون على او ، وعرضت عليهم مرة أخرى
عبارات االختبار بعد إجراء التعديالت الالزمة. تراوحت 

ـ  77.7نسب االتفاق على عناصر التحكيم ما بني )
 ومقبولة. ةاليعنسب  وهي%( 100

 الثبات:
حتقق الباحثون من ثبات االختبار باستخدام طريقة إعادة 

( 30) بتطبيق االختبار على عينة قوامهاوذلك  االختبار،
االنتباه من مضطريب  ( طفال  30)و التوحديني،من  طفال  

مث حساب معامل االرتباط  أسابيع،( 3قدره ) زمين بفاصل
 مريت يفاالختبار  يفحصل عليها األطفال  اليتبني الدرجات 

( 0.82 ،0.81معامل االرتباط )بلغت قيمة  إذ ؛التطبيق
يدل على  وهذا (،0.01مستوى داللة ) الرتتيب عند ىعل

 ثبات عال للمقياس.
 :الحالي بحثوفي ال

 الصدق:
 اخلارجي،قامت الباحثة باستخدام صدق احملك 

درويش لالنتباه االنتقائي البصري استخدمت مقياس اف
معامل ارتباط  إىلوخلصت  خارجي،( كمحك 2008)

 املقياس.ا يدل على صدق وهذ املقياسني،بني  0.77قيمته 
 الثبات:

حتققت الباحثة من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء 
( 15تطبيق االختبار على عينة قوامها )وعندما مت  االختبار،

( 3قدره ) زمينبفاصل  الفكرية،من ذوي اإلعاقة  اتلميذ  
حصل  اليتمث حساب معامل االرتباط بني الدرجات  أسابيع،

بلغت قيمة  إذ ؛التطبيق مريت يفاالختبار  يفعليها األطفال 
مما يدل  (،0.01عند مستوى داللة ) 0.82معامل االرتباط 

 على ثبات عال للمقياس.
ستراتيجية اإعداد وحدة االنتباه االنتقائي باستخدام -3

 الباحثة(التعلم لإلتقان )إعداد 
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 نموذج وحدة االنتباه االنتقائي :1شكل 

بعض  علىاالطالع  ة إىلاحلالييستند إعداد الوحدة 
هي و  لإلتقان،استخدمت اسرتاتيجية التعلم اليت  الدراسات

من األداء  ىمستو  إىل تعلمالوصول بامل على حرصتاليت 
  وهي:% من خالل بعض اخلطوات 80أكثر من  إىليصل 

 الوحدة.حتديد مربرات اختيار  -
 للوحدة.حتديد األهداف العامة  -
 الوحدة.حتليل حمتوى  -
 الوحدة.حتديد دروس  -
 لإلتقان.إعداد الوحدة وفق اسرتاتيجية التعلم  -
 الوحدة:مبررات اختيار  -1
 ذوي اإلعاقة ين ان االنتباه من أكثر املوضوعات اليت يعإ

 بسرعة. موذلك لتشتت انتباهه فيها، من قصور الفكرية
 أمهية تنمية السابق ذكرها من الدراسات  كثريأظهرت ال

 الفكرية.لذوي اإلعاقة االنتباه االنتقائي 
  :للوحدةاألهداف العامة  -2

ووسائل  اهلندسية،واألشكال  األلوان،مت اختيار جمموعة 
 بالتلميذات،وربطها بالبيئة احمليطة  عليها،املواصالت للتعرف 

  على:ة قادر  ةكون التلميذتبعد دراسة الوحدة يتوقع أن و 
 األلوان. جمموعة ىعل ةتعرف التلميذتأن  -
 .األشكال اهلندسيةجمموعة  علىأن تتعرف التلميذة  -
 .وسائل املواصالتأشكال  علىأن تتعرف التلميذة  -
 املختلفة.األلوان بني  ةيز التلميذمتأن  -

 املختلفة. بني األشكال اهلندسية ةيز التلميذمتأن  -
  املتنوعة.صالت ابني أشكال وسائل املو  ةيز التلميذمتأن  -
  املتنوعة.صالت اوسائل املو  صواتبني أ ةيز التلميذمتأن  -

 الوحدة:تحليل محتوى  -3
اخلطوات:مت ذلك من خالل بعض قد و   

ويهدف حتليل احملتوى يف هذا البحث  :التحليلأهداف  -
 ة:اآلتيحتقيق األهداف  إىل
( املتضمنة )املفاهيم ىالعناصر األساسية للمحتو حتديد  .1

تالميذ مرحلة التهيئة مبركز الرعاية  ىيف الوحدة املقررة عل
-1436األول بداية الفصل الدراسي  النهارية مبحافظة الرس

 ه.1437
 .اختبار مصور للمفاهيم اخلاصة بوحدة االنتباه إعداد .2
: استعانت الباحثة مبجموعة من صدق التحليل -

قائمة  التحليل، فعرضتاحملكمني للتحقق من صدق عملية 
األسئلة  نع لإلجابة من احملكمنيعلى جمموعة التحليل 

 ة:اآلتي
هل يتفق التحليل املرفق من حيث التعريف اإلجرائي  .1

 الدراسية؟ويغطي الوحدة  التحليل،لفئات 
 اإلجرائيةبالتعريفات الباحثة  يف التزام نيرأي احملكمما  .2

 املستخدمة؟لفئات التحليل 
مت حتديد موضوعات الوحدة وفق  الوحدة:تحديد دروس  

مت تقسيم كل و  رئيسة،ثالثة موضوعات  إىلترابط الدروس 
م ومت صياغتها وفق اسرتاتيجية التعل دروس،عدة  إىل امنه

 لإلتقان. 
عدد متنوع من األنشطة،  ىاحتوت كل وحدة عل وقد    

تطبيق  الوحدة، ومتواالختبارات البنائية حىت الوصول لنهاية 
وعمل تغذية  التلميذات، ىمستو  ىشامل للتعرف علر اختبا

 األمر.راجعة إذا لزم 
هناية الوحدة مت عمل اختبار هنائي للتأكد من فاعلية  ويف    

 املستخدمة.االسرتاتيجية 
 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

186 

  الزمنية:الحدود 
-8)من ابتداء  اسرتاتيجية شهرين تقريب  استغرق تطبيق اال    
باالتفاق مع معلمة  (ه1437-1-8إىل)( هـ 11-1436

 لإلتقان.الدروس اليت يطبق عليها التعلم  ىالصف عل
 تقويم االستراتيجية 

 خالل:مت تقوميها من  االسرتاتيجية،بعد االنتهاء من تطبيق 
املفاهيم  ى: بعد تطبيق االسرتاتيجية علالتقويم البعدي

مت تقوميها من خالل مقارنة نتائج تطبيق  إعدادها،السابق 
 إنه قبل إذ) القبلي،أدوات الدراسة البعدية بنتائج القياس 

لإلتقان، وحدة القائمة على اسرتاتيجية التعلم البدء بتنفيذ ال
 اقبلي   ااالنتقائي تطبيق  مقياسي االنتباه الباحثة بتطبيق  قامت

ومقارنتها  (،والعينة الضابطة التجريبية،على عينة البحث 
اجملموعة  ىلبعدي بعد تطبيق االسرتاتيجية علبنتائج التطبيق ا

فاعلية االسرتاتيجية  مدى ىوالضابطة للتعرف عل التجريبية،
 العينة.أفراد  ىعل

   اإلحصائية:المستخدمة في المعالجة  األساليب

للكشف عن داللة  Mann- Witneyاختبار مان ويتين  -
 الفروق للمجموعات املستقلة .

ويستخدم حلساب داللة  Wilcoxon كسوناختبار ويلك -
 املرتبطة.الفروق للمجموعات 

االحنراف  –اإلحصاء الوصفي املتمثل يف )املتوسط  -
 التباين( –املعياري 

 نتائج الدراسة

 نتائج الفرض األول:
بني  اإحصائي  دال وجد فرق ي" ينص الفرض على أنه:    

متوسطي رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه 
لصاحل  والبعدي القبلي،االنتقائي السمعي يف القياسني 

 .البعديالقياس 
والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة حبساب     

لدى أفراد اجملموعة  يوالبعدالقبلي، متوسطي رتب القياسني 
 Wilcoxonسونككختبار ويلوقد مت استخدام ا التجريبية،

 القبليللتحقق من وجود فرق بني متوسطي رتب القياسني 
اجلدول  ويتضح ذلك يف اجملموعة،فس أفراد لن يوالبعد
 :اآليت

 3جدول
 مقياس االنتباه االنتقائي السمعي علىلدى أفراد المجموعة التجريبية  يوالبعد القبلياتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياسين 

 المقياس
 الداللة مستوى Zقيمة  الرتب الموجبة )+( (-الرتب السالبة )

 المجموع المتوسط المجموع المتوسط
 0.01 2.803 0 0 55 5.5 االنتباه االنتقائي السمعي

بني  اوجود فرق دال إحصائي   3يتضح من اجلدول 
اد اجملموعة لدى أفر  يوالبعدالقبلي، متوسطي رتب القياسني 

 ى( عل0.01عند مستوى ) كان الفرق داال    فقد التجريبية،
 البعدي،مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل القياس 

 املوجه.وبذلك يتم قبول الفرض 
فاعلية اسرتاتيجية التعلم لإلتقان  وبذلك يتضح مدى

اجملموعة  والبعدي على القبلييف حدوث فارق بني التطبيق 
 ذوات اإلعاقةمن خالل حتسن درجات التلميذات  التجريبية،

تقائي مقياس االنتباه االن للتعلم على القابالتالفكرية 
 التكرار،وذلك ألن االسرتاتيجية تتيح للتلميذة  ؛السمعي

أثناء يف  اولة واالستماع حسب سرعة التلميذةوإعادة احمل
 التعلم.عملية 

 نتائج الفرض الثاني:
بني  ايوجد فرق دال إحصائي  " : ينص الفرض على أنه    

رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه  متوسطي
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لصاحل  والبعدي القبلي،االنتقائي البصري يف القياسني 
 البعدي.القياس 

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة حبساب متوسطي 
 التجريبية،لدى أفراد اجملموعة  والبعدي، القبليرتب القياسني 

للتحقق من  Wilcoxon نكسو ويلكوقد مت استخدام اختبار 
 والبعدي القبليوجود فرق بني متوسطي رتب القياسني 

 :اآليتاجلدول  يفويتضح ذلك  ،نفسها اجملموعة فرادأل

 4جدول
البصريمقياس االنتباه االنتقائي  علىالتجريبية لدى أفراد المجموعة  القبلي والبعديتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياسين   

 
بني متوسطي  اوجود فرق دال إحصائي   4يتضح من اجلدول 

 التجريبية،لدى أفراد اجملموعة  والبعدي، القبليرتب القياسني 
مقياس  ى( عل0.01عند مستوى ) الفرق داال   كان  فقد

وبذلك يتم  البعدي،االنتباه االنتقائي البصري لصاحل القياس 
 املوجه.قبول الفرض 

فاعلية  مدىومن خالل نتائج هذا الفرض يتضح 
تقدمي التغذية  هنا تعمل علىإ إذ لإلتقان،اسرتاتيجية التعلم 

املادة العلمية وتكرار عرض  مرة،أكثر من للتلميذة الراجعة 
يف  سرعتهن وفق التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية على

وتعرضهن  املطلوبة،صلن إىل درجة اإلتقان ي حىت التعلم،
وتوضح تدرجهن  عليهن،من أوراق العمل اليت تعرض  للكثري

 يف اكتساب 

كما تدل على أن االنتباه االنتقائي يتحسن من   املعلومة،
خالل التكرار يف األنشطة والتغذية الراجعة يف الوقت 

 املناسب.

 تائج الفرض الثالث:ن
 اينص الفرض على أنه: "يوجد فرق دال إحصائي  

بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس 
لصاحل  البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي

 اجملموعة التجريبية.
للتحقق من وجود فرق  وقد مت استخدام اختبار مان ويتين   

اجلدول  يفويتضح ذلك  البعدي،القياس  يفبني اجملموعتني 
:اآليت

  5جدول
مقياس االنتباه االنتقائي السمعي علىلدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  ياتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياس البعد  

 ن المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

معامل مان 

 Uيويتن
 الداللة مستوى Zقيمة 

االنتباه االنتقائي 
 السمعي

 155 15.5 10 التجريبية
 55 5.5 10 الضابطة 0.01 3.785- صفر

بني  اوجود فرق دال إحصائي   5يتضح من اجلدول     
لصاحل أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة  رتب يمتوسط

 حيث كان الفرق داال   البعدي،اجملموعة التجريبية يف القياس 

مقياس االنتباه االنتقائي  على( 0.01عند مستوى ) اوموجب  
 ويتضح من ذلك قبول الفرض املوجه. السمعي،

 المقياس
 الرتب الموجبة )+( (-الرتب السالبة )

 Zقيمة 
 مستوى
 المجموع المتوسط المجموع المتوسط الداللة

 0.01 2.789 0 0 55 5.5 االنتباه االنتقائي البصري
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رتاتيجية التعلم الس ؛ وذلك ملاوميكن إرجاء تلك النتيجة    
وهذا يعين  التجريبية،جيايب مع اجملموعة لإلتقان من دور إ

لتعلم الفكرية إىل ا ذوات اإلعاقةاحتياج التلميذات 
عن الطرق التقليدية يف  والبعد احلديثة،تيجيات باالسرتا

التلميذات ذوات اإلعاقة  يم ملا هلا من تأثري سليب علىالتعل
وهذا ما أظهرته درجات اجملموعة الضابطة يف  الفكرية،

 القياس البعدي.

 نتائج الفرض الرابع:
 اينص الفرض على أنه: "يوجد فرق دال إحصائي   

والضابطة يف القياس  التجريبية،بني متوسطي رتب اجملموعتني 
لصاحل البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي البصري 

 ويتين، وقد مت استخدام اختبار مان اجملموعة التجريبية
 البعدي،القياس  يفللتحقق من وجود فرق بني اجملموعتني 

 .اآليتاجلدول  يفويتضح ذلك 
 6جدول

 مقياس االنتباه االنتقائي البصري علىلدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  البعدياتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياس 

 ن المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

معامل مان 

 Uيويتن
 مستوى Zقيمة 

 الداللة

 االنتباه االنتقائي
 البصري

 0.01 3.759 صفر 155 15.5 10 التجريبية 

    55 5.5 10 الضابطة  

بني  اوجود فرق دال إحصائي   6يتضح من اجلدول 
والضابطة لصاحل  التجريبية،متوسطي رتب أفراد اجملموعتني 

عند مستوى  اوموجب   كان الفرق داال    فقد التجريبية،اجملموعة 
ويتضح من  البصري،مقياس االنتباه االنتقائي  على( 0.01)

 ذلك قبول الفرض املوجه.
ال  جعلت التلميذات ؛ن اسرتاتيجية التعلم لإلتقانإ إذ    

وهذا  بالثقة،وتتعلم وهي تشعر  التكرار،شعرن باحلرج من ي
 ،باألمان الشعوروهو اإلعاقة،  ذاتإليه التلميذة ما حتتاج 

وهذا األمر  التعلم،أثناء عملية يف وعدم التهديد إذا أخفقت 
حىت نصل  خصائصها،اسرتاتيجية التعلم لإلتقان بكل  حهتتي
 درجة اإلتقان املطلوبة. إىل

 - النتائج:تفسير 

اسرتاتيجية من خالل ما مت عرضه تأكدت الباحثة أن     
 مع التلميذات ذوات اإلعاقة لإلتقان أثبتت فاعليتها التعلم

التلميذات ذوات اإلعاقة ح الفرصة لكل إهنا تتي إذالفكرية، 

تناسب اليت طريقة الب " كي يتعلمنللتعلم الفكرية "القابالت
ذوات  التلميذاتحاجات  تليب هنا، كما إيف التعلم نسرعته

ك ألن هذا النوع من التعلم وذلن، وميوهلاإلعاقة الفكرية 
من املعلمة الرتكيز على جمموعة من األهداف  يستدعي

السلوكية، ويؤكد على ضرورة إثارة دافعية التلميذات قبل 
وهذا ما أكدته البدء بعرض املادة التعليمية وأثناء ذلك، 

( اليت استخدمت اسرتاتيجية التعلم 2013عبد املعز ) دراسة
ن ، كما إذوي اإلعاقة الفكريةفاعليتها مع  لإلتقان وأثبتت

 اليبأستعد أحد  هذا البحثاالسرتاتيجية املستخدمة يف 
ملعلومة بأكثر من طريقة ديثة واجليدة، واليت تقدم االتعلم احل

، وحتقق علها تراعي الفروق الفردية بينهمجيما للمتعلم؛ وهذا 
، وذلك حيث اخلطو الذايت علىالتعلم الفردي الذي يعتمد 

 قدراتهيتناسب مع  بوجه تتبع املوضوعاملتعلم على 
ستفادة من اال ىعل اقادر   اأيض  جيعله ما  ، وهذاهتماماتهاو 

جعل مثل هذه  إىلاملعلومات بالطريقة اليت تؤدي 
فيتحقق التفاعل  ؛بالنسبة له ستخدامات ذات معىناال
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بقدر قدرته جوانب التعليم املختلفة  اكتسابهذلك ب، و الثنائي
 ، والنظرياتوالقواعد، واملفاهيم، مثل تعلم احلقائق، العقلية

وغري ذلك من أنواع  ،واملهارات، وحل املشكالت، والقوانني
 وجوهنسون ، وهذا ما أكدته دراسة كل من باترسيهالتعلم

(Patriciah&Jonson,2008) (، 2010) دراسة السنيدي، و
باإلضافة إىل أن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان توفر للمتعلم 

، وذلك من فورية متعددة األشكال العنصر التغذية الراجعة 
خالل العديد من االختبارات البنائية املتدرجة للمادة العلمية 

ستجابة وتصوب اال، ستجابات الصحيحةتدعم اال ،كما
، وتركز تتفاعل اإلعاقة التلميذة ذاتجيعل ما ، وهذا طأاخل

 ط لديهاينش   وهذاأثناء الدرس، يف  اانتباهها ملا يعرض عليه
درجات من  على، واحلصول سهولة االحتفاظ باملعلومة

عاين هنا تإ إذمن مهام،  اإلتقان تتناسب مع ما يعرض عليها
ما ، وهذا الرتكيز وعدم القدرة على، من تشتت االنتباه

دراسة ( ، و 2006) Merrilل مريي أكدته دراسة كل من
لذلك و  (؛2004) Reginald &Bryon وبريزون رجينالد

 إىليف حاجة ماسة  ذوات اإلعاقة الفكريةفالتلميذات 
 ىاليت تعمل علهي و ، السرتاتيجيات احلديثة يف التعليما

 ة، كما تضع هذه االسرتاتيجيحتسني االنتباه االنتقائي لديهن
 أخفقن يف لوايتخطة عالجية مناسبة للتلميذات ال

االختبارات البنائية املتكررة اليت تعطى يف هناية كل درس مت 
شرحه للتلميذات، كل ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى 
االنتباه لدى التلميذات اللوايت مت إخضاعهن ملثل هذه 

 .تقان والنجاح من معيار اإل التجربة، فليس هناك مناص

 : توصيات البحث

ميكن تقدمي  من نتائج احلايل بحثال يهإليف ضوء ما توصل  
 :على النحو اآليتجمموعة من التوصيات والتطبيقات الرتبوية 

 البعد عن الطرق التقليديةاملعلمني واملعلمات  علىجيب  .1
 ذوي اإلعاقة الفكرية.أثناء التدريس مع يف 

التنوع يف اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة مع  .2
يف  حىت ال يشعرن بامللل ذوات اإلعاقة الفكريةالتلميذات 
 التعلم.أثناء عملية 

يجية البد من إجراء مزيد من الدراسات لتلك االسرتات .3
 واملعريف. والوجداين،املهاري  إلثبات فاعليتها على املستوى

الرتبية  ت/ ومعلماعقد ندوات وورش عمل ملعلمي .4
واجه هؤالء تاملشكالت اليت قد ب همتتضمن تعريف اخلاصة
من خالل روتني العملية التعليمية، وعدم والتلميذات  التالميذ

املتطلبات  علىالتعرف ، و استثارهتم بكل ما هو جديد
اليت  احلديثة ، واملتطلبات التدريسيةمالرتبوية الالزمة لرعايته

 الدراسي.داخل احلقل  قوم هباتأن  ةجيب على املعلم
 علىعقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة  .5

عملية التعلم أكثر  اسرتاتيجيات التعلم اليت جتعل أحدث
 .إمتاع ا

 المراجع
 الكرمي. القرآن

دار احلسام  ،لقاهرةا ،النموعلم نفس  .(1996عادل عز الدين ) األشول،
 . للطباعة والنشر

واإلمهال بني اإلساءة  ااملعاقون فكري   .(1999أمحد ) ىسه أمني،
 .دار قباء القاهرة، ،الفنيةسلسلة الثقافة  العالج(-)التشخيص

سيكولوجية غري العاديني )ذوي  .(2004أمال عبد السميع )، باظه
 املصرية.مكتبة األجنلو  ،القاهرة ،(اخلاصة االحتياجات

 القاهرة،، اخلاصة الرتبية يف واألساليب املناهج (1995) غامن البسطامي،
 .والتوزيع للنشر الفالح مكتبة

األداء  وأثرها يفمستويات العبء اإلدراكي  .(2004منري حسن ) مجال،
اجمللة  ،جتريبيةدراسة  –مهام االنتباه االنتقائي املبكر واملتأخر  على

 .468-395ص ،45العدد  ،14اجمللد  ،النفسيةاملصرية للدراسات 
من العالج السلوكي  كل  ماستخدا .(1997حامد حممد ) حامد، ابتسام

يف تعديل بعض خصائص  النمذجة(املعريف والتعلم باملالحظة )
 الرتبية،كلية   ،منشورةدكتوراه غري  رسالة .االنتباهاألطفال مضطريب 

 جامعة طنطا.
مكتبة األجنلو  القاهرة، ،االجتماعيالتفاعل  .(1996منرية أمحد ) حلمي،

 املصرية.
 بغداد: مكتبة .والتطبيقالتعلم احلركي بني املبدأ  .(2002يعرب ) خيون،



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

190 

 للطباعة.الصخرة 
 فاروق، أسامة مصطفى، مطر، عبد الفتاح رجب السيد،وليد  خليفة،

 للمعاقني عقليا   البصريو مقياس االنتباه االنتقائي السمعي  .(2010)
 : دار الوفاء.اإلسكندرية ومضطريب االنتباه.

فعالية التدريب  (.1998) إبراهيم السمادوين، السيد إبراهيم؛سعيد دبيس، 
املصحوب  االنتباهعجز  اضطرابالضبط الذايت يف عالج  على

 (،)القابلني للتعلم ابالنشاط احلركي الزائد عند األطفال املعاقني فكري  
 ص الثانية،السنة  ،واألربعونجملة علم النفس العدد السادس  القاهرة،

88-121. 
تدريب على املهارات فاعلية ال .(2008أسامة كمال الدين ) درويش،

باستخدام الكمبيوتر على بعض املتغريات املعرفية  االجتماعية
رسالة ماجستري غري  "،"القابلني للتعلم اوالالمعرفية لدى املعاقني فكري  

 الشيخ. جامعة كفر الرتبية:كلية   منشورة،
وعالقته بكل  افكري   عاقنيالسلوك التكيفي للم (.2005أمرية حممود ) دويب،

رسالة  اإلخوة، واملعلمني والعالقات بنيالوالدين  اجتاهاتمن 
 السويس.جامعة قناة  الرتبية،كلية   ،ةمنشورماجستري غري 

مطابع الدستور  األردن: .2ط ،العقليالتخلف  (.1998) سليمان الرحياين،
 التجاري.

 وتطبيقات مناذج :النظرية اجلذور التعليمية التصاميم .(2004وليد ) الزند،
 .اخلاصة أكادميية الرتبية إصدارات :الرياض .عملية

مفهومها -تارخيها–التعلم  صعوبات (.2000عبد احلميد ) سليمان، السيد
 .دار الفكر العريب القاهرة: .عالجها–تشخيصها 

أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم  .(2010سليمان مبارك محود ) السنيدي،
لإلتقان على حتصيل طالب الصف األول املتوسط يف مادة 

 االجتماعية،كلية العلوم   اإلمام،جامعة  ،ماجستريدراسة  الرياضيات،
 السعودية.

مكتبة  . القاهرة:2ط ،املعاصرعلم النفس املعريف  .(2003) أنور الشرقاوي،
 جنلو املصرية.األ
 التشخيص. األسباب.التخلف العقلي  (.1997حممد حمروس ) الشناوي،

 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة: .الربامج
اجتاهات تعليمية وتأهيلية يف عالج التخلف  .(1998فاروق ) صادق،

احتاد هيئات رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني جبمهورية  القاهرة، العقلي.
 العربية.مصر 

االحتياجات  ذوياألنشطة الرتبوية لألطفال  (.2004السيد ) النيب،عبد 
 0صريةاملمكتبة األجنلو  القاهرة : ،اخلاصة

سيكولوجية األطفال غري العاديني  (.1990فتحي السيد ) الرحيم،عبد 
  القلم.دار  الكويت، .اخلاصة واسرتاتيجيات الرتبية

االحتياجات الفردية للتالميذ وإتقان  .(2001نادية حممد ) العظيم،عبد 
 للنشر.دار املريخ  الرياض: التعلم،

أثر توظيف اسرتاتيجية التعلم لإلتقان يف تنمية  .(2013عبد املعز، سامي )
 ااملفاهيم الرياضية واالجتاه حنو املادة لدى التالميذ املعاقني فكري  

 الرابع،جملة العلوم الرتبوية، العدد  ،املهينالقابلني للتعلم ملرحلة اإلعداد 
 القاهرة.جامعة  الرتبوية،معهد الدراسات 

الدار العلمية الدولية، األردن، ، اإلعاقة العقلية .(2001سعيد حسن ) العزة،
 .الثقافة للنشر والتوزيع ودار

الطبعة  ،التدريساألصول الرتبوية لعملية  .(2000براهيم )جمدي إ عزيز،
 املصرية.مكتبة األجنلو  القاهرة، الثالثة،

ذج من التعلم املفرد يف مادة اجلغرافيا منو  .(2008عبري راشد ) عليمات،
ومدى فاعليته يف حتصيل طلبة الصف السادس مقارنة بالطريقة 

 التطبيقية.جامعة البلقاء . األردن، االعتيادية
االسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة من  .(2009معجبة سامل ) القحطاين،

رسالة ، قبل معلمي معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مبدينة الرياض
 سعود.جامعة امللك  ،منشورةماجستري غري 

سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة  (.2001املطلب )عبد  القريطني،
 العريب.دار الفكر  القاهرة، ،3ط وتربيتهم،

معجم املصطلحات الرتبوية  .(1999) على اجلمل، حسني؛اللقاين، أمحد 
 الكتب.عامل  القاهرة،، 2ط التدريس،املعرفة يف املناهج وطرق 

 ،الكويت .العقليمرجع يف علم التخلف  (.1996كمال إبراهيم )مرسي،  
 دار القلم.

الطبعة  ،التعليمتفريد  (.1998حممد حممود ) احليلة، أمحد؛توفيق  مرعي،
 الفكر.دار  عمان، األوىل،

؛ أمحد، حممود عبده؛ ابراهيم، مصطفى عبد اهلل عليفتحي  يونس،
 القاهرة: .واملعاصرةالرتبية الدينية اإلسالمية بني األصالة  .(1999)

 الكتب.عامل 
De fockert,(2001). The rol of working models of executive 

econtrol, memory in visual selective attention. 

Daykeman, B.F. (1998). Historical and contemporary 

models of attention processes with implications for 

learning.        Education, vol. 119, Issue 2, p: 359-

366. 

Harris, L., Melville, C., Jones, N., Pert, C., Boyle, S., 

Murray, H., Tobin, J., Gray, F., &Hankey, C. 

(2015). A single blind, pilot randomized trial of a 

weight management intervention for adults with 

intellectual disabilities and obesity: study protocol. 

Pilot and Feasibility Studies, 2015, 1-12.  

Hatton, C. (2012). Intellectual disabilities – classification, 

epidemiology and causes. in E Emerson, C Hatton, 

K Dickson, R Gone, A Caine., & J Bromley (eds.), 

Clinical psychology and people with intellectual 

disabilities. Wiley-Blackwell, Chichester, p. 3-22.  

Huguenine, H. (1997). Employing computer technology to 

assess visual attention in young children and 

Adolescents with server Mental Retardation "Jornal 

of Experimental child Psychology, V.65, No.2,p.41-

70 May. 



 ...ات هالة فاروق الديب: فاعلية التدريب على اسرتاتيجية التعلم لإلتقان يف تنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات )القابالت للتعلم( ذو 

 

191 

Johnson, S., & Amso, D (2006). Learning by selection 

visual             search and perception in young 

infants, developmental psychology, V.42, p. 1236- 

1295.   

Karen, J; Tara, F., & Cory, S (2005). Voluntary Orienting 

among Children and Mental Retardation matched 

typically developing children." American Jornal of 

Mental retardation, V.110, No. 3, p. 157-163.  

Kankkunen, P., Jänis, P., &Vehviläinen-Julkunen, K. 

(2010). Pain Assessment among Non-

Communicating Intellectually Disabled People 

Described by Nursing Staff. The Open Nursing 

Journal, 4, 55-59.  

Merrill, E (2006). "Interference and inhibition in Tasks of 

Selective attention by Persons with and without 

mental retardation". American Journal on Mental 

Retardation, Vol.111, N. 3, p. 216-226. 

Odekirk, J.M (1999). Visual Selective Attention In 

Persons With Mental Retardation-Identity-Based 

Versus Location-Based Mechanisms. Dissertation 

Abstract International, Vol.60(3-B),p.1324 

Parasurman, R.(1998) : The Attentive Brain, Bradford 

Books, M: T Press. 

Pappas, R. , &Frize, M. (2010). Intellectual Disability 

Mental Health First Aid Manual. Second Edition. 

Melbourne: Mental Health First Aid Australia. 

Patriciah, W. W., & Johnson, M. C (2008). Effect of 

Mastery Learning Approach on Secondry Students 

Physics Achievement, Eurasia. Jornal of 

Mathematics, Science and Teaching Education, vol. 

4  3,p. 293-302.  

Randal, D, Jacob G., & Eldan, G (2004). May we have 

your attention Analysis of a selective Attention 

Task. Jornal of Adaptive Behaviour, LosAngelos, 

Conference on Simulation .  

Reginald, L.,  ; Bryon, S. (2004). Impaired 

Disengagement of Attention in Young Children with 

Autism . J. of Chigd Psychology and Psychiatry , 

Sep, 45  6 ,p. 1112-1115. 

Richard , W. , & Michael, T ( 2002) . Guiding Visual 

attention in individuals with Mental Retardation 

,International Review of Research in Mental 

Retardation . V.24, p. 321 -357 . 

Shea, T. , &  Bavers, A.(1994) . learners with disabilities, 

U.S.A Brown & Benchmark publishers . 

Terrone, G., Sarno, V. D., Ferri, R. , &Lucarelli, L. 

(2014). Development of personal and social 

autonomy in teenagers and young adults with down 

syndrome: an empirical study on self-representations 

in family relationships. Life Span and Disability, 

Vol. 2,p. 223-244.  

 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

192 

 

 

 

 

 

Effectiveness of the training on mastery learning strategy in the development of selective attention of schoolgirls with 

intellectual disabilities (ableto to learn) 

 

Prepared by 

Hala Farouk El-Deeb 

Assistant Professor, Department of Special Education 

Faculty of Arts and Sciences Unaizah 

Al Qussaim university 

Submitted 20-03-2016 and Accepted on 09-06-2016 

 
Abstract: The current research aims to develop the selective  attention of the intellectually  disabled children through the use 

of mastery learning strategy. The sample of the  Current search consisted of (20) pupils of girls with intellectual disabilities, 

it has been divided into experimental group (10) girls, and the control (10) girls in the daycare center Rass Al-Qassim, Saudi 

Arabia, The ages was ranged between (6-9 years), while the estimated mental age between 3-5 years, and the ratio of  

intelligence between (50-70), and the search tool (was the scale of  selective attention) prepared. (Waleed Khalifa et al., 

2010). The unit-based on learning strategy mastery for the development of selective attention prepared by (the researcher) the 

application of the program lasted two months at a rate of three sessions per week, each session lasted (30) minutes. The 

results indicated the presence of significant differences among the middle ranks experimental group on the scale of audio 

selective attention in the two measurements pre and post in favor of the post measure, and the presence of statistically 

significant differences between the averages of differences ranks of the experimental group on a scale of visual selective 

attention in the two measurements pre and post in favor of the post measure, and the presence of no statistically significant 

differences among the average  ranks of experimental and control groups in the post measurement on the scale of auditory 

selective attention for the experimental group, and the presence of statistically significant differences among the average 

ranks of experimental and control groups in the post measurement on the  scale of visual selective attention in favor of, the 

experimental group  and this confirms the effectiveness of  learning strategy mastery used in the current research in the 

development of selective attention among schoolgirls with intellectual disabilities. 

 

Key words: mastery learning strategy, selective attention, schoolgirls with intellectual disabilities (able to learn). 
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واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكترونية بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفات التربويات 
 بمدينة الرياض

  
 إعداد 

 وضحى بنت محمد بن اهالل العتيبي
 وزارة التعليم

 شعبان األحمد نضال بنت
 جامعة امللك سعود -أستاذ املناهج وطرائق تدريس العلوم

هـ1437/ 9/ 18وقبل  - هـ21/6/1437 قدم للنشر  

 
 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة، من وجهة نظر المستخلص: 
املنهج الوصفي مبدخل املسح االجتماعي، كما  نتااستخدمت الباحث ؛الرتبويات يف مدارس مدينة الرياض. ولتحقيق أهداف الدراسةاملشرفات 

عليم ل يف مجيع املشرفات الرتبويات ملادة العلوم يف مكاتب الرتبية والتالذي متث   مت االستبانة أداة جلمع البيانات املتعلقة بالدراسة من جمتمعهاخد  است  
مشرفة. وقد أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج، أبرزها: استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية يف تدريس  56مبدينة الرياض، والبالغ عددهن 

ت، مث احلاسوب، مث السبورة يأيت استخدام جهاز عرض البيانات )الداتا شو( يف املرتبة األوىل، يليه اإلنرتن إذ ؛مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة
البات املرحلة التفاعلية، ويف األخري يأيت الربيد اإللكرتوين، بوصفه أقل الوسائط التعليمية اليت تستخدمها معلمات العلوم يف تدريس مادة العلوم لط

ها يف استخدام املعلمات للوسائط التعليمية املتوسطة. وتأسيًسا على نتائج الدراسة متثلت أهم التوصيات يف: السعي إىل تضييق الفروق أو إزالت
اإلمكانات الالزمة لذلك مجيع التابعة هلا، من خالل توفري اإللكرتونية يف تعليم العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة بني مكاتب اإلشراف واملدارس املتوسطة 

والدورات التدريبية، باإلضافة إىل حتفيز معلمات العلوم باملدارس املتوسطة يف يف كل املدارس التابعة ملكاتب اإلشراف مبدينة الرياض، واالهتمام بالربامج 
 مدينة الرياض حنو االجتهاد يف تطوير أنفسهن؛ لتحقيق االستخدام األمثل للوسائط اإللكرتونية املختلفة يف تدريس مادة العلوم.

 
 الوسائط املتعددة، املشرفات الرتبويات.الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

وبداية القرن  ،يشهد العامل منذ أواخر القرن املاضي
لة يف جمال املعلومات احلايل ثورة علمية وتقنية هائ

أمثرت عن ابتكار العديد من الوسائط  ،واالتصاالت
ّتع بالعديد من تتم إذ ؛(Multimediaاإللكرتونية املتعددة )

اليت متّكنها من القيام بالعديد من  امليزات واخلصائص
 الوظائف واخلدمات ملستخدميها يف خمتلف جماالت احلياة.

وتعود بدايات ظهور هذه الوسائط إىل بداية استخدام 
ات من القرن املاضي، إذ مّثل احلاسب ستيناحلاسوب يف ال

املتعددة.  اإللكرتونية الوسائط هااآليل املنصة اليت انطلقت من
ظهر نظام تعريف النصوص  اتومع هناية حقبة الستين

نصوص ال، وهو ترابط خمتصة هباإلنشاء ملفات  ؛املتشعبة
لف إىل آخر، أو ؛ لتيسري االنتقال عند املعاينة من معضهابب

ات قد ال تليها مباشرة. ويف السبعين من فقرة إىل أخرى
جتعل املشاهد  إذ ؛ة الومهيةول غرفة ملشاهدة احلقيقط ّورت أ

وهو راكب يف  ،أماكن ومدنًا ــــ حقيقةً  ــــ يشعر بأنه يزور
دون أن ينتقل عن كرسيه )حرز  ،سيارة تسري يف الطرقات

(. وقد تطّورت الوسائط اإللكرتونية 2008والضامن،  ،اهلل
 ؛لتطور احلاسبات اآللية تبًعا-تتطورزالت  وما-املتعددة 

 لتناسب احتياجات العصر يف خمتلف جماالت احلياة. 
ويف اجملال الرتبوي والتعليمي ارتبط مفهوم الوسائط 
التعليمية اإللكرتونية املتعددة باألدوات والربامج اليت تدمج 
املعلومات بصيغ خمتلفة من الصوت، والصورة، والرسوم 

يف املتحركة، والنصوص املكتوبة، واألفالم، وتقدمها مًعا 
الفكرة،  سهيلب، يعمل على تقريب املعىن، وتأسلوب جذا

وزيادة سرعة التعلم. وتتضّمن هذه الوسائط معلومات 
ا تتطّلب توافر خربات معرفية فإهنّ  ومن مثَّ  ،مهارات تقنيةو 

 (. 2013ومهارية مناسبة لدى املعلم )املريفع، 
وبصفة عامة، ت عدُّ املدارس من أهم املؤسسات الرتبوية 

وكبري إىل استخدام  رئيسوالتعليمية اليت حتتاج بشكل 

الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة؛ للقيام بالعديد من 
توصيل األنشطة التعليمية والرتبوية، من بينها املساعدة على 

رفع الكفاءة  مبا يؤدي إىل ،املعلومات بدقة وبعمق أكرب
ت التعليمية اليت تقوم هبا.  ومستوى األداء لألنشطة واخلدما

باستخدام هذه الوسائط يف الصف، ينتقل دور نه إكما 
املعلم من العنصر األساسي للتعليم، إىل اإلرشاد واإلشراف 
على عملية العرض لنظم الوسائط املتعددة، باإلضافة إىل 

ميش دور املعلم أو ذا هتالتعليق والرتسيخ، وال ي فهم من ه
يف  لبعضهمابل إن املعلم والتقنية مكمالن  ،االستغناء عنه

(. ولضمان 2008والضامن،  ،عملية التعليم )حرز اهلل
ى من الوسائط التعليمية حتقيق املدرسة لالستفادة القصو 

ينبغي التعرف على واقع استخدام املعلمات هلذه  ؛املتعددة
تعرف على إدراك املعلمات الوسائط، وذلك من خالل ال

ألمهية استخدام هذه الوسائط، وقدرهتن على استخدامها يف 
 العملية التعليمية؛ لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة.

 مشكلة الدراسة:

تزايد اهتمام القائمني بالعملية التعليمية والرتبوية  إنّ 
الستخدام تقنية التعليم والوسائط اإللكرتونية املتعددة 
مبختلف أشكاهلا وتوظيفها، أصبح أكثر إحلاًحا يف وقتنا 

؛ وذلك يف إطار سعي املؤسسات التعليمية والرتبوية احلاضر
هدها عامل تقنية إىل مواكبة التطورات والتغريات اهلائلة اليت يش

املعلومات واالتصاالت، وحتقيق االستفادة القصوى من هذه 
ّسن أنشطتها، ويرفع  التقنيات؛ مبا خيدم العملية التعليمية، وُي 

استخدام  من جودهتا. وتشري الدراسات يف هذا اجملال إىل أنّ 
التقنية الرقمية يف تنظيم املعلومات وإتاحتها يف صورة مالئمة؛ 

% من الوقت يف مرحلة البحث، وحوايل 30 يوفر حوايل
 (.2005احلميد،  يف مرحلة التطوير )عبد % منه50

وبالنظر إىل طبيعة املهام واألنشطة التعليمية واملعرفية 
ا تأيت يف طليعة للمؤسسات الرتبوية والتعليمية، جند أهنّ 

إىل استخدام  املؤسسات اليت حتتاج بشكل مستمر وم لحّ 
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وتوظيفها؛ لتحقيق الوصول املناسب إىل التقنية الرقمية 
مصادر املعلومات واملشاركة فيها، وإنتاجها، وختزينها، وإعادة 

وخمتلف الباحثني عن  ،تقدميها بأشكال متنوعة للمتعلمني
املعلومات واملعرفة، "ففي الواليات املتحدة األمريكية تقوم 

مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل ببّث برنامج  2000
ر دراسي واحد على األقل من براجمها على شبكة سامل

املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، وي شكل هذا العدد نسبة 
 (.65: 2007% من اجلامعات األمريكية" )سامل، 70

وتعدُّ الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة من أبرز 
جيا الرقمية القائمة األمثلة على استخدام وتوظيف التكنولو 

وتطبيقاهتما املتعددة يف  ،واإلنرتنت ،اآليلاسب على احل
أصبحت جزًءا مهمًّا وأساسيًّا ال  إذاجملال الرتبوي والتعليمي؛ 

يتجزأ من البيئة التعليمية املعاصرة، يتم توظيفها يف املواقف 
 وبفاعلية عالية. ويف هذا السياق ،واألنشطة التعليمية املختلفة

ريفع، امل ،2013 )الزهراين، :أكدت دراسات كل من
( على أمهية الوسائط التعليمية 2012الشهري،  ،2013
وفاعليتها يف تنمية مهارات الطلبة ومعارفهم،  ،املتعددة

ومردود ذلك على مستوى التحصيل العلمي واملعريف. ونظرًا 
إىل أمهية دور املعلم يف حتقيق االستفادة القصوى من 

ة، فقد هدفت جمموعة الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعدد
من الدراسات إىل التعرف على واقع استخدام املعلمني 
واملعلمات هلذه الوسائط وتوظيفها، واملعوقات اليت قد 

 ,Isman) :تواجههم يف ذلك، من بينها دراسات كل من

Abanmy & Alsaadany, 2012،) ، الشناق ،2010أمحد، 
اخليل،  اأب ،2007اخليل،  اأب ،2010وبين دومي،

اليت أكدت على أمهية استخدام الوسائط التعليمية  ،(2004
اإللكرتونية املتعددة بالنسبة للمعلمني واملعلمات، من خالل 
مساعدهتم على تنمية مهارات التدريس، وعرض املادة 

يزيد من تفاعل مما العلمية وتقدميها بشكل غري تقليدي؛ 
توفري املعلومات  الطلبة مع املادة املعروضة، باإلضافة إىل

 ق متنوعة وشيقة. ائبأشكال وطر 

وعلى مستوى املواد الدراسية وعالقتها بالوسائط 
التعليمية املتعددة، ت عّد مادة العلوم من أكثر املواد الدراسية 
احتياًجا لالستعانة بالوسائط التعليمية؛ نظًرا الحتواء منهج 

ية املتنوعة العلوم على العديد من املعلومات واملعارف العلم
اليت يتطلب تدريسها االستعانة بالعديد من الوسائط 

املعلم حسن اختيار الوسائط اليت التعليمية؛ مما يتطلب من 
قوم بعرض املعلومات عليها، وإنتاج تلك الوسائط بشكل ي

وقدرات الطلبة يف هذه  ،يتناسب مع طبيعة املعلومات
 .املرحلة

وارشيد،  ،ت)شديفا :ويف هذا الصدد أكدت دراسات
 ،2010والفشتكي، ،صوافطة ،2007الشناق،  ،2007

 ،Leslie, Low, Jin &Sweller, 2011،2011الدويكات،
2012 Guzey, Roehrig)،  على أمهية تدريس مادة العلوم

وفعاليته باستخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة يف 
مراحل التعليم العام املختلفة، وأمهية التعرف على واقع 
استخدام املعلمني هلذه الوسائط وتوظيفها يف تدريس مادة 
 العلوم؛ للوقوف على جوانب القوة والضعف يف استخدام

وانب ومن مث تدعيم ج ،ظيفهم هلذه الوسائطاملعلمني وتو 
من خالل تدريب املعلمني،  القوة، ومعاجلة جوانب الضعف

واالستفادة  ،وتأهيلهم، وصقل مهاراهتم؛ لتحقيق التوظيف
 املثلى من الوسائط التعليمية اإللكرتونية.

وبناء على ما سبق، تكمن مشكلة الدراسة احلالية      
يف اإلجابة عن تساؤل رئيس هو: ما واقع استخدام معلمات 
العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة، من 

 وجهة نظر املشرفات الرتبويات مبدينة الرياض؟

 أهمية الدراسة:

تتمثل أبرز جوانب األمهية النظرية  األهمية النظرية: .1
 للدراسة احلالية يف اآليت:

التعليمية اإللكرتونية  الضوء على موضوع الوسائط تسليط -
من خالل التعرف على مفهومها، وأنواعها، وأبرز  املتعددة
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ادة العلوم يف املرحلة الوسائط اليت ت ستخدم يف تدريس م
الدراسة  فإنّ  ومن مثَّ  ،اململكة العربية السعوديةيف املتوسطة 

لتناول موضوع  ؛احلالية قد تفتح الطريق أمام الباحثني
الوسائط التعليمية يف املراحل التعليمية املختلفة، ومن جوانب 

 وزوايا متنوعة.
سة احلالية يف إثراء املكتبة السعودية خصوًصا، راتسهم الد -

التعليمية ا يتعلق بالوسائط مبواملكتبة العربية عموًما 
وفوائد استخدامها يف املؤسسات التعليمية  ،اإللكرتونية
 السعودية.

 األهمية التطبيقية: .2
تطرح الدراسة احلالية العديد من األساليب والوسائل  -

اليت ميكن  ،احلديثة يف جمال الوسائط التعليمية اإللكرتونية
ا، بل للقائمني على العملية الرتبوية والتعليمية االستفادة منه

 والباحثني أيًضا منها بشكل إجيايب وبّناء. بةالطل استفادة
البحث احلايل  منطقة الرياض مرتامية األطراف؛ فإنّ  ألنّ  -

قد يلفت نظر القائمني على العملية التعليمية والرتبوية إىل 
أمهية املشاركة بفاعلية يف حتسني عملية التعلم غري التقليدي 

 باستخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة.
الدراسة احلالية الضوء على جمموعة من املعوقات  تسلط -

لوسائط التعليمية اإللكرتونية اليت تواجه عملية استخدام ا
وهذا بدوره قد  ،ة، وحتقيق االستفادة القصوى منهااملتعدد

يدفع املسؤولني عن التعليم باستخدام الوسائط التعليمية 
جياد حلول وأساليب ميكن إلاإللكرتونية املتعددة حنو السعي 

من خالهلا التغلب على ما يواجه استخدام هذه الوسائط من 
 بات.معوقات وصعو 

 أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية إىل: التعرف على واقع استخدام    
معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة 

 املتوسطة من وجهة نظر املشرفات الرتبويات مبدينة الرياض.

 أسئلة الدراسة:

ة ما واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمي. 1
من وجهة نظر املشرفات  ية باملرحلة املتوسطةاإللكرتون

 الرتبويات مبدينة الرياض؟
إحصائية عند مستوى داللة  هل توجد فروق ذات داللة .2

حنو  ،وجهات نظر املشرفات الرتبويات ملادة العلوم يف 0.05
استخدام معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة للوسائط 

 التعليمية اإللكرتونية، ت عزى إىل اختالف املكاتب اإلشرافية؟

 حدود الدراسة:

 هي: تتمثل حدود البحث احلايل يف أربعة حدود
تتمّثل احلدود املوضوعية للدراسة  الحدود الموضوعية: -

لمات العلوم احلالية يف التعرف على واقع استخدام مع
 للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة. 

: تقتصر الدراسة احلالية على مشرفات الحّد البشري -
 العلوم جبميع مكاتب اإلشراف يف مدينة الرياض.

ط ّبق البحث احلايل يف الفصل الدراسي  الحّد الزماني: -
 املوافقهـ 1435/1436األول للعام الدراسي 

 م.2014/2015
ط ّبقت الدراسة احلالية على مجيع  الحّد المكاني: -

املكاتب اإلشرافية التسعة التابعة ملدينة الرياض، وهي: 
 غرب- النهضة- البديعة- مشال- وسط- جنوب-)الروايب 

 .الوطين( احلرس- الشفا-

 مصطلحات الدراسة:

 (:Multimediaالوسائط المتعددة ) .1
( من ) (Multimedia)ملتميديا: تتكّون كلمة المعنى اللغوي

أي العرض أو  ؛(Media(، والثاين )Multiاألول: ) :شقني
اإلعالم، وتشري الكلمة بشقيها إىل العرض املتعدد. ويرى 

 "أنّ  ،(5: 2004وعطية ) ،اهلل، حممد بصبوص، نصر
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Multimedia)تشري إىل صنف من برجميات الكمبيوتر )، 
النص،  :مثل فيزيائية خمتلفةل الذي يوفر املعلومات بأشكا
 والصورة، والفيديو، واحلركة".

ا: : ت عّرف الوسائط املتعددة بأهنّ التعريف االصطالحي
"استخدام منظومة متكاملة من الوسائط املتعددة باحلاسب، 
مثل: الرسوم الثابتة واملتحركة ثنائية وثالثية األبعاد، 

الصور الثابتة والتسجيالت الصوتية واملوسيقية، واأللوان، و 
واملتحركة، ولقطات الفيديو، إىل جانب النص املكتوب 

كما أضاف نصر ،(38: 2013شكاله املختلفة )نصر، بأ
استخدام الوسائط اإللكرتونية املتعددة يف العملية  أنّ 

التعليمية يتم من خالل "توظيف تكنولوجيا تلك الوسائط 
برامج بطريقة تفاعلية حتت حتكم الكمبيوتر، باستخدام 

يتعلمه  ميكن أن   لتصميم برنامج تعليمي ؛التأليف الكمبيوترية
ة يبطريقة فردية أو مجاعية، من خالل مواقف تعليم طالبال

تعرض  ،يديرها املعلم، من خالل شاشة عرض خارجية
حمتويات الربنامج باستخدام جهاز العرض املتصل باحلاسب 

(Data Show؛ هبدف تنمية حتصيل ال)،وتفكريهم  طلبة
 (.180ـ: 1428االبتكاري" )

: ميكن تعريف التعريف اإلجرائي للوسائط المتعددة
( إجرائيًّا وفًقا Multimediaالوسائط التعليمية املتعددة )

ا: إحدى مكونات البيئة ملوضوع الدراسة احلالية وأهدافها بأهنّ 
التعليمية اليت حتتوي على جمموعة من األجهزة، واألدوات، 

 ،د التعليمية، جتمع بني الصورة، والصوت، واحلركةواملوا
وت ستخدم يف تدريس مادة العلوم؛ هبدف احلصول على 

تقوم  إذ، لبةواملهارات املستهدفة وإكساهبا للط ،املعلومات
املعلمة بعرض حمتوى مقرر العلوم للمرحلة املتوسطة 
باستخدام احلاسب اآليل، وأجهزة العرض الضوئية، والشبكة 

 وماتية؛ للعمل على حتقيق أهداف العملية التعليمية.املعل
  المشرفات التربويات: .2

، (شرف)( معىن 1424: ذكر ابن منظور )التعريف اللغوي
وهي عنده املكان العايل يف الشرف، وهو العلو واالرتفاع، 

 وأشرف عليه، أي: طّل عليه من فوق وارتفاع.
ا: الرتبوية بأهنّ : ت عّرف املشرفة التعريف االصطالحي

لمات داخل "الشخص الذي يقوم بعملية اإلشراف على املع
للتدريس، وي شرتط فيها أن تكون  ناملدرسة أثناء ممارسته

متخصصة يف املادة اليت تقوم باإلشراف عليها، وتتمتع خبربة 
طويلة يف هذا اجملال، وت عدُّ عنصًرا أساسيًّا يف تطوير مهارات 

 .(165: 1996مل، واجل ،)اللقايناملعلمة التدريسية" 
ا: معلمة تبوأت وت عّرف املشرفة الرتبوية ملادة العلوم بأهنّ      

منصًبا إداريًّا بغية متابعة أداء كل من املعلم أو املتعلم يف 
بيئتهم الصفية، وهي إحدى املكلفات مبتابعة األداء التعليمي 

مهارات يف مدارس البنات، ومن أدوارها ومسؤوليتها تطوير 
 (.11: 2005معلمات العلوم الطبيعية )فلمبان، 

: ميكن تعريف املشرفة التعريف اإلجرائي للمشرفة التربوية
ا: الرتبوية إجرائيًّا وفًقا ملوضوع الدراسة احلالية وأهدافها بأهنّ 

فة رمسيًّا باإلشراف على تدريس مادة العلوم مبدارس املكل  
ة الرياض، من خالل ما املرحلة املتوسطة للبنات يف مدين

متتلكه من املعرفة، واخلربات، واملهارات العلمية، والكفايات 
املهنية اليت تؤهلها لإلشراف على معلمات مادة العلوم يف 
املدارس املتوسطة للبنات، والقيام بدور إجيايب يف حتسني 
عملية تدريس هذه املادة، من خالل مساعدة معلمات 

باستخدام الوسائل والوسائط  العلوم على تطوير أدائهن
 املناسبة، ويف مقدمتها الوسائط التعليمية املتعددة.

 المدرسة المتوسطة: .3 
: "مرحلة ثقافية التعريف االصطالحي للمدرسة المتوسطة

عامة، غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة لعقيدته، 
وخصائص الطور  ،وعقله، وجسمه، وخلقه، يراعى فيها منوه

الذي ميّر به، وهذه املرحلة تشارك غريها يف حتقيق األهداف 
 (.26: 1996العامة من التعليم" )احلقيل، 
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: ميكن التعريف اإلجرائي للمدرسة المتوسطة للبنات
مؤسسة تعليمية تلتحق هبا الطالبات "ا: تعريفها إجرائيًّا بأهنّ 

تكمال مرحلة بعد إهنائهن مرحلة التعليم االبتدائي؛ الس
العربية السعودية، التعليم املتوسط من التعليم العام يف اململكة 

 ."ها ثالث سنواتفيومدة الدراسة 

  :خلفية الدراسة والدراسات السابقة

 :المحور األول: الوسائط التعليمية اإللكترونية المتعددة
( مع ظهور Multimediaظهرت الوسائط املتعددة )

مّثل احلاسب  إذ ؛من القرن املاضيات وب يف الستيناحلاس
الوسائط املتعددة اإللكرتونية.  هااآليل املنصة اليت انطلقت من

صنف من " ا:( بأهنّ 2004ويعرفها بصبوص وآخرون )
برجميات الكمبيوتر، يوفر املعلومات بأشكال فيزيائية خمتلفة، 

. ويف اجملال الرتبوي "النص، والصورة، والفيديو، واحلركة :مثل
الوسائط التعليمية  (، أنّ 2003تعليمي يرى عبد اجمليد )وال

املتعددة ت عرّب عن تكامل وتفاعل بني خمتلف أنواع الوسائط 
وعناصرها، كالنص، والصوت، والصور، والرسوم، وعرضها 
من خالل أجهزة الوسائط املتعددة )الكمبيوتر، والداتا شو، 

املعلومات  يستطيع املتعلم التعامل مع ومن مثَّ  .وغريها(
واملعارف املختلفة، والتفاعل معها بإجيابية عن طريق التحكم 

واستعراض مسارها. كما ع ّرفت كذلك  ،يف زمن عرضها
ية، ا: تصميم وبناء املنظومات التعليمية، كالربامج التدريببأهنّ 

حبيث يتم عرض مثريات  ؛والدروس، والوحدات التعليمية
ن وسيط تعليمي احملتوى التعليمي باستخدام أكثر م

 )وسائط، لغة مكتوبة، صوتيات، رسومات، صور ساكنة
يتحقق  هناومن  .ومتحركة، أشياء ملموسة، وأنشطة(

 للمتعلم التعلم من وسائط تعليمية تستخدم أكثر من حاسة
(. ونظرًا ألمهيتها 2005)فلمبان، ــــ بصرية، مسعية، ملسية ــــ

تعدُّ "أحد مكونات البيئة  ااملتزايدة يف البيئة التعليمية؛ فإهنّ 
التعليمية اليت يوظفها املعلم لدمج املتعلم يف املوقف 
التعليمي، واحلصول على املعلومات واملهارات املستهدف 

إكساهبا، وحتتوي على مواد متكاملة جتمع بني الصوت، 
والصورة، واحلركة، وت ستخدم بشكل تفاعلي يضمن مشاركة 

: 2013عاين املتضمنة" )املريفع، املتعلم، وفهمه األفكار وامل
8.) 

أن هذه  نتاالباحثومن خالل التعريفات السابقة، ترى 
 الوسائط التعليمية املتعددة تتصف باآليت:

اجتة عن دمج ا تأيت ضمن تطبيقات احلاسب اآليل النهنّ أ -
النص، والرسوم، والصور، وتعدُّ  :مثل أكثر من وسيط تعليمي

وتبسيطها  ،من األدوات التعليمية املهمة لشرح املواد التعليمية
 مبختلف أشكاهلا.

تمد على دمج تعدُّ ضمن تطبيقات احلاسب اآليل اليت تع -
لرسوم املتحركة، النص، وا :مثل أكثر من وسيط تعليمي

د الفعل ر  أي ؛وتعتمد على مبدأ التفاعلية ،والفيديو وغريها
القائم بني التلميذ والوسائط، وميكن التحكم فيها، سواء من 

 والطالبة(. ،ق بل املعلم أو املتعلم )الطالب
هي أداة تعتمد يف تصميمها على حتويل الوسائط التعليمية  -

التقليدية إىل صيغة رقمية من خالل األقراص املدجمة، أو 
 كمبيوتر.أقراص الفيديو الرقمية، أو من خالل شاشة ال

سامهت شبكة اإلنرتنت يف شيوع استخدام هذه الوسائط  -
على نطاق جغرايف واسع، من خالل اخلصائص والتطبيقات 
اليت أتاحتها ملستخدمي الوسائط التعليمية املتعددة، ومّكنتهم 

 من التواصل والتعليم عن ب عد.
والفشتكي  ،وقد أوصت دراستا كل من صوافطة     

باستخدام بتفعيل التعليم  ،(2012)والشهري  ،(2010)
ق ائبوصفه أكثر فاعلية من الطر  ،الوسائط املتعددة ونشره

ه جيعل الطالب حمور العملية إنّ  إذ ؛التعليمية التقليدية
كالصوت، والصور   استخدام الوسائط املتعددة التعليمية، وأنّ 
يزيد من  ،ركة، والنصوص املكتوبة، واأللوانالثابتة واملتح

وارشيد  ،حنو التعلم. وأكدت دراسة شديفات بةدافعية الطل
ريس باستخدام الوسائط على فاعلية طريقة التد ،(2007)

وسرعته يف عملية التدريس،  ،تراعي قدرة املتعلم إذ ؛املتعددة
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األمر  ،تعلم مع حمتوى املادة التعليميةوتزيد من تفاعل امل
وجود أثر يف طريقة الذي ي سهم يف زيادة حتصيلهم، و 

ا تتميز بقدرهتا على التشويق واإلثارة، هنّ إالتدريس. كما 
وبسهولة إىل أذهان  ،وإيصال املعلومات واملعارف بدقة

 املتعلمني. 
أمهية الوسائط  ،(2013ويف سياق متصل ي رجع املريفع )     

التعليمية إىل جمموعة من اإللكرتونية املتعددة يف العملية 
ل املعلومات، وتوليدها، أبرزها: سرعتها يف نق العوامل

مبا يؤدي إىل حتقيق النمو املتضاعف، وزيادة  ،وتوظيفها
وقدرهتا على استثمار قدرات  حجم املعارف لدى املتعلمني،

نهم وتوجيهها. كما كشفت ، ومراعاة الفروق الفردية بيةبالطل
أبرز جوانب األمهية  عن أنّ  ،(2009وحسون ) ي،دراسة عل

رهتا للوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة، تتمثل يف: قد
 ةب، وبني الطلة أنفسهمبعلى تفعيل االتصال بني الطل

من خالل ما تتيحه من سهولة االتصال، وخفض  ؛رسةواملد
وما يتم هبا من  ،وغرف احلوار ،تكلفته عرب الربيد اإللكرتوين

ي سهم يف  ،بادل لآلراء، وتفاعل تعليمي مثمرنقاشات، وت
 ا تكسر حاجز اخلوف منتقريب وجهات النظر، وأهنّ 

، وجتعلهم يتمتعون جبرأة ةباملناقشة وإبداء الرأي لدى الطل
أكرب يف التعبري عن أفكارهم، والبحث عن احلقائق أكثر مما 
لو كانوا يف قاعات الدرس التقليدية، باإلضافة إىل تسهيل 

وام، وتوفري املعلومات التواصل مع املعلمني يف غري أوقات الد
احلصول على  ةبمستمر؛ مما يتيح للطلوبشكل  ،يف أي وقت

 اليت تناسبهم. األوقاتاملعلومات اليت يريدوهنا يف 
المملكة في س مقرر العلوم للمرحلة المتوسطة المحور الثاني: تدري

 :العربية السعودية باستخدام الوسائط اإللكترونية المتعددة
لمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية ل يهدف التعليم    

السعودية إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت تنسجم 
ة يف اململكة، ومن أبرزها: الوفاء يوالسياسة التعليم

باحتياجات الطالب والطالبات التعليمية، مبا يتفق 
وخصائص املرحلة العمرية اليت ميّرون هبا )املراهقة(، واالهتمام 

درات اخلاصة يول، واالستعدادات، والقبالكشف عن امل
إضافة إىل البناء على ما حققته املرحلة بالطالب والطالبات، 

(. وتأيت 1996االبتدائية من مهارات ومعارف )احلقيل، 
لتتوافق مع  ؛أهداف تدريس مادة العلوم يف املرحلة املتوسطة

أهداف املرحلة املتوسطة بشكل عام، وقد أشار كل من 
وبين  ،الشناق ،2008وحمسن،  ،جلراح، إبراهيم)مريزيق، ا

أبرز هذه األهداف يتمثل يف تطوير  إىل أنّ  ،(2009دومي، 
على اكتشاف احلقائق العلمية واكتساهبا،  ةبقدرة الطل

ملبادئ العلمية بأنفسهم، وتطوير امفاهيم و لل هموتكوين
فهم  الطالب مهارات التفكري العلمي لديهم؛ لكي يستطيع

وأحداث بيئية،  ،ما ُيدث من حوله من ظواهر طبيعية
 وكذلك استخدام ما يتعلمه الطلبة يف حل املشكالت اليت

على اإلنتاجية واإلبداع،  ةبتواجههم، باإلضافة إىل حّث الطل
خاصة تقنيات االتصال  ،والثقة يف التقنيات اجلديدة

عرفة، واملعلومات، وفهم تأثريها على اجملتمع، واكتساب امل
لتأسيس أسلوب حياة صحي. كما  ؛واملهارات، واالجتاهات

 جمموعة أخرى من األهداف ،(2010أضاف سبيتان )
الكون يف اإلميان باخلالق من خالل التبصر أبرزها: تعميق 

ومكوناته، والتعرف إىل القوانني اليت حتكمه، وتذّوق العلم 
يتمتع وتقدير جهود العلماء، وإعداد جيل من الطلبة 

يمها؛ مما ميّثل مبهارات حياتية ترتكز على عقيدة األمة وق
ا للمعرفة واخلربات، وميّكن الطالب من استثمارًا حقيقيًّ 

 ومن مثَّ  ،ة، وتنظيمها، وحتليلها، وتوظيفهاالبحث عن املعرف
 توليد معرفة جديدة. 

اإلشارة إىل وجود جمموعة من املبادئ  مبكانومن األمهية     
اليت جيب أخذها بعني االعتبار حال الشروع يف العامة 

استخدام تلك الوسائط التعليمية بصفة عامة، وقد ذكر 
 :أيتمن أمهها ما ي أنّ  ،(2009سالمة )

يتم استخدامها من أجل حتقيق هدف حمدد مسبًقا،  أن   -
أثناء اإلعداد يف  د املعلم مدى حاجته إىل الوسائطُيدّ  وأن  

 للدرس.



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

200 

تكون الوسائط التعليمية ذات صلة وثيقة بالدرس،  أن   -
 واختيارها يف ضوء نظرة شاملة.

طلبة عدم استخدام املعينات التعليمية إذا ما توافرت لل -
اليت متّكنهم من تصور  ،حصيلة من اخلربات السابقة

 وتفسريها. ،العالقات اليت ت درس
م ق استخداائتوجيه املعلم للمتعلم من خالل توضيح طر  -

 مبا ُيقق أقصى استفادة منها. ،الوسائط التعليمية
ف على مدى ما حققته الوسائط التعليمية من املتابعة للتعرّ  -

 أهداف للمتعلم واملعلم.
ميكن تناول تدريس مقرر العلوم للمرحلة  وبصفة عامة     

املتوسطة يف اململكة باستخدام الوسائط اإللكرتونية املتعددة 
 ية:تمن خالل تناول اجلوانب اآل صيل،بشيء من التف

مميزات الوسائط التعليمية اإللكترونية المستخدمة في تدريس  .1
  :العلوم للمرحلة المتوسطة

للوسائط التعليمية  اتفق العديد من اخلرباء على أنّ       
يف تدريس مادة  ةاإللكرتونية مميزات وخصائص مفيدة ومؤثر 

تساعد على حتسني جودة احلوار ا دوا على أهنّ أكّ  وقدالعلوم؛ 
اهتمامه لدراسة املعلومات،   التفاعلي لعقل الطالب، وجذب

 ةبمما يزيد من تفاعل الطل ،ةا جتعل الدراسة أكثر إثار هنّ إكما 
مع املعلمني، من خالل ما متتلكه الوسائط اإللكرتونية 
املتعددة من خصائص ومميزات، أبرزها: تنوّع أساليب 
التدريس والتقييم بطريقة تراعي الفروق الفردية، واحملافظة على 
اجلودة واالرتقاء مبستواها من خالل اتباع مناذج ومبادئ 

سياق وأصول التدريس. ويف هذا ال ،التصميم التعليمي
فاعلية الربنامج التعليمي  ،(2012أظهرت دراسة الشهري )

املفاهيم  ةبالوسائط املتعددة يف إكساب الطل القائم على
م جبودة تصميم الربنامج التكنولوجية، من خالل االهتما

تتميز الوسائط التعليمية يف تدريس مادة العلوم  إذ ؛التعليمي
تزيد من فرص التعليم  ،ا على توفري بيئات تعليمية مرنةبقدرهت

التعاوين، وجعل بيئة املدرسة أكثر واقعية، مع مراعاة تنوع 
نهم من القيام أمناط التعلم بني الطالب والطالبات، ومتكي

على اكتساب املفاهيم  ةبا تساعد الطلهنّ إبدور إجيايب. كما 
)نصر،  اليت يتطّلب استيعاهبا قدرة على التفكري اجملرد

 ،(2006كشفت دراسة القرين ) ه نفسه(. ويف االجتا1428
عن األثر اإلجيايب الستخدام احملاكاة احلاسوبية يف تدريس 

على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط للمفاهيم  ،العلوم
قرر. كما امل ذلك العلمية املوجودة بوحدة اجليولوجيا يف

ق ائفاعلية طر  ،(2007رشيد )وا ،أظهرت دراسة شديفات
ت زَ عَ م باستخدام احلاسوب واإلنرتنت، و العلو تدريس مادة 

وسرعته يف عملية  ،ق لقدرة املتعلمائذلك إىل مراعاة هذه الطر 
 ،ا تزيد من تفاعله مع حمتوى املادة التعليميةالتدريس، وأهنّ 

 األمر الذي يسهم يف زيادة حتصيلهم. 
إىل جمموعة من  ،(2006وقد أشارت دراسة الباوي )     

املميزات املهمة اليت تقدمها الوسائط التعليمية اإللكرتونية 
 املتعددة للمتعلمات، ومن أبرزها:

هاهتن اإلجيابية حنو تقوي اجتا تزيد من حتصيلهن، ومن مثَّ  -
 مبيوتر يف التعلم والتعليم.استخدام الك

إعداد برامج تعليمية حاسوبية حملية فّعالة، تغطي  إمكان -
 مفردات املنهج، وحتّقق األهداف التعليمية.

توفر درجة عالية من الضبط واالنضباط الذايت داخل  -
أو التقنيات  ،الصف، خصوًصا عند استخدام جتارب العرض

 التعليمية.
استخدام الوسائط املتعددة باحلاسوب ي قلل من وقت  أنّ  -

سة، كما م والتعليم، واجلهد الذي تبذله الطالبة واملدرّ لّ التع
خيّفض من معدالت اإلخفاق اليت تنتج عن عدم قدرة 

أو التخلف عن الدرس ألسباب  ،الطالبة على متابعة املدرسة
 اضطرارية.

أهم الوسائط اإللكترونية المتعددة المستخدمة في تدريس  .2
ز على أهم هذه الوسائط يجاف بإمقرر مادة العلوم: يمكن التعرّ 

 :يأتفيما ي
(: ي عّد الكمبيوتر املنصة Computer) الحاسب اآللي -

األساسية النطالق الوسائط املتعددة؛ ملا ميتلكه من إمكانات 
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وخصائص كان هلا الفضل األول يف ظهور الوسائط 
رت دراسات كل من اإللكرتونية املتعددة وانتشارها، وقد أشا

 ،2010والفشتكي،  ،صوافطة ،2011)الدويكات، 
إىل حتقق العديد من الفوائد واإلجيابيات  ،(2006القرين، 

أو  ،للطالب واملعلم؛ نتيجة استخدام احلاسب اآليل كقناة
 ،منصة الستخدام الوسائط التعليمية املتعددة يف تدريس املواد

واملناهج بصفة عامة، وتدريس مادة العلوم بصفة خاصة، 
مستوى الفهم باستخدام احلاسوب   أنّ ومن هذه الفوائد: 

 إذق التقليدية يف عملية التدريس؛ ائكان أكثر فاعلية من الطر 
يهيئ احلاسب الفرصة للطالب إلعادة عرض املادة العلمية يف 

ه جيعل الطالب حمور نّ إلة عدم فهمه لبعض اجلزئيات، كما حا
تدريس  م، وأنّ العملية التعليمية، ويزيد من دافعيته حنو التعلّ 

مناهج العلوم مبساعدة احلاسوب يعّد أكثر فاعلية من الطريقة 
حنو مادة  ةبلاهات إجيابية لدى الطي كّون اجت ألنهالتقليدية؛ 

 م املرتبطة باحلاسوب.نتيجة حتّكمهم يف مصادر التعلّ  ،العلوم
اًقا كبرية يف (: فتح اإلنرتنت آفInternet) شبكة اإلنترنت -

 إىل أنّ  ،(2008آل حميا ) أشار فقد ؛العملية التعليمية
شبكة اإلنرتنت سامهت يف الربط بني املستخدمني من 

واملصادر مبرونة وتفاعلية عالية. كما  ،واملتعلمني ،املعلمني
التعليم  إىل أنّ  ،(2010وبين دومي ) ،أشارت دراسة الشناق

يفّعل دور املتعلم يف احلصول على  ،باستخدام اإلنرتنت
خالل املواقع التعليمية املتوافرة على اإلنرتنت،  املعلومات من

وتوجيههم يف عملية  ،ويقصر دور املعلم على تدريب الطلبة
البحث عن املواقع التعليمية، ومتابعة الطلبة ومراقبتهم. 

وجود العديد  ،(2007وارشيد ) ،وأظهرت دراسة الشديفات
من اآلثار اإلجيابية الستخدام اإلنرتنت يف عملية التحصيل 

ا تراعي قدرة املتعلم الدراسي ملادة العلوم، يف مقدمتها: أهنّ 
وسرعته الذاتية يف عملية التعلم، وتؤدي إىل زيادة تفاعله مع 

 حمتوى املادة التعليمية؛ مما يزيد مستوى حتصيله.
رتوين من أكثر وسائل اإلنرتنت شيوًعا وي عّد الربيد اإللك     

يف التعليم )التعلم اإللكرتوين(؛ ملا يقدمه من إمكانات 

كانت نصية، أم أالتفاعل، ونقل امللفات وتبادهلا، سواء 
رسومات، أم صورًا، أم أفالًما، أم مقاالت، فيما بني 

بصورة غري متزامنة من  ،، واملتعلمني واملعلمأنفسهم املتعلمني
(، باإلضافة إىل 2009لرسائل النصية )شحاتة، خالل ا

استخدامه وسيطًا لتسليم الواجب البييت واستالمه، 
واستخدامه وسيطًا لالتصال بني أعضاء هيئة التدريس 
واملدرسة، ووسيلة لالتصال باملختصني من خمتلف دول 
العامل؛ لالستفادة من خرباهتم )الشناق؛ وبين دومي، 

2009.) 
: هي نوع خاص من ة )التفاعلية(السبورة الذكي -

السبورات البيضاء احلساسة التفاعلية، اليت يتم التعامل معها 
باللمس أو بالقلم، وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكرتونية، كما 

بعرض ما على شاشة الكمبيوتر من  ،ميكن االستفادة منها
ها جبهاز لييقات متنوعة عليها، من خالل توصتطب

      (. 2013ز عرض البيانات )بسيسو، وجها ،الكمبيوتر
شرحه لآلخرين، وختزينه،  وتسمح للمستخدم حبفظ ما تّ 

وطباعته، وإرساله عن طريق الربيد اإللكرتوين )الكبيسي، 
(. وتتمتع السبورة الذكية بالعديد من املميزات 2012

والسمات اخلاصة، اليت جتعل منها واحدة من أهم أدوات 
استخداًما يف الفصول الدراسية، وقد  التعليم اإللكرتوين

إىل بعض هذه املميزات،  ،(1433أشارت دراسة اليعقوب )
ومن بينها: حّل مشكلة بعض عناصر اهليئة التدريسية، من 
خالل تطبيق الفصول الذكية يف املدارس، وعرض الدروس 

ا هنّ إمهارات استخدام الكمبيوتر، كما  بطريقة شيقة، وتعليم
 املعلومات بعد الشرح، مع إمكان الرجوع إىلتسّهل للمعلم 

إضافة املالحظات أو حذفها، وتساعده كذلك على ابتكار 
السبورة الذكية أساليب جديدة لعرض الدروس. كما تتيح 

باستخدام خاصية "الفيديو   ،التعلم عن ب عد إمكان
كونفرنس"، أو "النت ميتنج"، اليت متّكن من عرض بعض 

ؤمترات بني املدارس عن طريق شبكة الندوات، والورش، وامل
 ،آيزمان :اإلنرتنت. وبصفة عامة، فقد أشارت دراسة كل من
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وإليزيز  ،ودراسة ماثيوس ،(Isman et al., 2012وآخرين )
(Mathews & Elaziz, 2010)،  إىل وجود اجتاه إجيايب من

ق بل املعلمني واملتعلمني حنو استخدام السبورة التفاعلية يف 
 عليم داخل الفصل بشكل فّعال.عملية الت

 Data) أجهزة عارض البيانات باستخدام الوسائط المتعددة -

Show Projectorاليت يتم  (: هي من األجهزة احلديثة
لعرض احملتوى على شاشة عرض كبرية،  ؛توصيلها باحلاسوب

ومتتاز بصغر حجمها، وسهولة استخدامها، وتناسبها مع 
احتياجات اخلرباء، واملشرفني، واملدّرسني.. من خالل تقدميها 

دون  ، وذات جودة عاليةلعروض مبتكرة بالصوت والصورة
م(. ومن بني 2004احلاجة إىل إعتام مكان العرض )احليلة، 

زة عرض البيانات يأيت "جهاز عرض البيانات أهم أنواع أجه
 .Data/Video Projectorوالفيديو"

معوقات استخدام الوسائط التعليمية اإللكترونية في تعليم مادة  .3
بالرغم من تعدد مزايا استخدام  :العلوم للمرحلة المتوسطة

دريس العلوم يف الوسائط التعليمية اإللكرتونية وفوائدها يف ت
ا تعاين العديد من املعوقات اليت قد إال أهنّ  ،توسطةاملرحلة امل

 ،واملختربات ،حتّد من استخدامها يف الفصول التعليمية
إىل  ،(2009ومرعي ) ،(1428والقاعات. وقد أشار نصر )

جمموعة من الصعوبات واملعوقات اليت تواجه استخدام 
الوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تدريس مادة العلوم، ويف 
مقدمتها: قلة اإلمكانات املادية الالزمة إلنتاج الوسائط 
التعليمية، وقلة عدد الفنيني املؤهلني إلنتاج برامج هذه 

 ،دراستا علي الوسائط وتصميمها. ويف السياق نفسه أشارت
إىل جمموعة من أبرز  ،(2010وأمحد ) ،(2009وحسونة )

 هذه املعوقات، من بينها: 
املعلومات املغلوطة واملضللة املوجودة على شبكة اإلنرتنت،  -

اليت من شأهنا إحلاق الضرر باألمانة األكادميية، والتأثري سلًبا 
 .ةبية املعرفة اليت ُيصل عليها الطلعلى نوع

واملقاومة من جانب اجملتمع لوسائل التعليم الرفض  -
التعامل مع  يظن املرء بأنّ  اإللكرتوين، وليس باإلمكان أن  

سوف جيدان القبول  نت، واكتساب املعرفة إلكرتونيًّااإلنرت 
 مثل أي وسائل فنية جديدة.

ال  ،رسية على املعلم، وقلة وقت احلصةكثرة األعباء املد -
 الوسائط التعليمية.ميّكن املعلم من استخدام 

عدم توفر فين متخصص يف تقنيات التعليم، يساعد  -
 ويوجههم حنو استخدام الوسائط التعليمية. ،املعلمني

المحور الثالث: دور المعلم في تدريس العلوم باستخدام الوسائط 
 : اإللكترونية المتعددة

املقررات  مجيعللمعلم الدور الرئيس يف عملية تدريس    
معلم العلوم يقوم  التعليمية، مبا فيها مقرر العلوم، غري أنّ 

أثناء التخطيط واإلعداد يف مبجموعة من املهام اخلاصة 
للدروس، من أبرزها: إعداد املادة العلمية من خالل 
مصادرها، وحتديد النقاط الرئيسة ملوضوع الدرس، وكذلك 

ل باألهداف حتديد األهداف السلوكية للدرس فيما يتمثّ 
العامة واخلاصة للمادة، وحتديد الوسائط التعليمية املساعدة 
يف موضوع الدرس، باإلضافة إىل تقسيم مراحل تنفيذ 
الدرس، من استثارة موجهة، مث مرحلة األنشطة العملية؛ 

وبالبيئة  ،لتكوين املفاهيم اجلديدة، مث ربطها حبياة املتعلمني
وآخرون،  ،رحلي والنهائي )مريزيقوالتطبيق، وأخريًا التقومي امل

املعلم عصب  إىل أنّ  ،(2011(. ويشري احللفاوي )2008
التعليم  العملية التعليمية بشقيها األساسي واإللكرتوين، وأنّ 

اإللكرتوين ال ُيتاج إىل شيء بقدر حاجته إىل املعلم املتمّكن 
من مادته العلمية، الراغب يف التزود بكل حديث يف جمال 

املاهر املتقن ألساليب واسرتاتيجيات التعليم  ختصصه،
 اإللكرتوين وطرقه.

ويف ظل التعليم اإللكرتوين، واستخدام الوسائط التعليمية      
يف السابق  اإللكرتونية، مل يعد دور املعلم يقتصر كما كان

بل أصبح دوره أكرب وأمشل، فهو  ،على التلقني واإللقاء
يوّظف مجيع معطيات التقنية املصمم واملربمج الرتبوي الذي 

خلدمة أغراض العملية التعليمية، ويسعى إىل حتقيق 
االستخدام األمثل لتقنيات التعليم ومستجداته الرتبوية؛ 
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ليضاعف من فاعليته بوصفه معلًما، وي سهم يف نشر أكرب 
قدر من التعليم ألكرب عدد من املتعلمني يف وقت أقصر، 

هذا السياق، أشارت دراسة ق املمكنة. ويف ائوبأفضل الطر 
 ،باملعلم ةإىل أبرز األدوار واملهام املنوط ،(1433اليعقوب )

ويف مقدمتها: عدم اقتصار دوره على نقل املعلومات 
وتلقينها، بل امتداد هذا الدور ليصبح املعلم موصاًل تربويًّا، 
ومطّورًا تعليميًّا، وقائًدا للنشاط، وحمرًكا للنقاشات الصفية، 

ا ومشرًفا تربويًّا على العملية التعليمية داخل الفصل. وموجهً 
جمموعة من األدوار  ،(2011وبصفة عامة، يقّدم احللفاوي )

وين بشكل عام، ويف املهمة للمعلم يف بيئات التعليم اإللكرت 
 :أيتمقدمتها ما ي

 م.وخصائصه ة،بتشخيص احتياجات الطل  -
، ةبوالطل ،احملتوىسرتاتيجيات املالئمة لكل من حتديد اال  -

 سرتاتيجية.امة لكل ئواألنشطة املال
سرتاتيجيات التعليمية، ومتابعة حتديد األهداف املتنوعة لال -

 تنفيذها يف املوقع.
حتليل حمتوى النظم اإللكرتونية قبل تقدميها، وحتديد  -
سرتاتيجيات، واألدوات وات اإلنرتنت املالئمة لتطبيق االأد

األنشطة، والقيام بعمليات الربجمة الفنية املالئمة لتطبيق 
 ألنشطة النظام التعليمي وأدواته.

، وتوجيه املشاركة يف إدارة املواقف التعليمية اإللكرتونية -
وتشجيعهم حنو تنفيذ األنشطة التعليمية اإللكرتونية،  ةبالطل

وكذلك املشاركة يف عمليات التفاعل الفردي واجلماعي، 
 جمموعات التعلم املتنوعة.واملسامهة يف تشكيل 

ام بعمليات إعداد مناذج التقييم الذايت للمحتوى، والقي -
 .ةبالتغذية الراجعة للطل

دور املعلم  أنّ  ،(2009مي )و وبين د ،ويذكر الشناق     
يف ظل استخدام الوسائط التعليمية يف تدريس العلوم يتمحور 

 حول جمموعة من الوظائف واملهام، من أبرزها: 
تاحة الفرص للطالب للمشاركة يف العملية التعليمية، إ -

واالعتماد على الذات يف التعلم، والرتكيز على إكساب 

مهارات البحث الذايت، والتواصل واالتصال، واستخدام 
 احلاسوب واإلنرتنت، واختاذ القرارات الرتبوية املتعلقة بتعّلمه.

رتونية، إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على الوسائط اإللك -
 وكيفية استخدامها يف التعلم.

 ،تربوية منهجية وال منهجية متنوعة أنشطةدمج الطالب ب -
تؤدي إىل بلورة مواهبه، وتفّجر طاقاته، وتنّمي قدراته، وتعمل 

 .بوجه عام شخصيتهعلى تكامل 
الطلبة يستطيعون استخدام املعدات من  التأكد من أنّ  -

وملحقاهتا )مثل الطابعات، واملاسحات  ،أجهزة احلاسوب
الضوئية، والكامريات الرقمية(، واملسجالت الصوتية، وأجهزة 

م الفيديو املرئية، وأجهزة التلفزيون والفيديو، واإلنرتنت، وأهنّ 
 يستطيعون ختزين الربامج وحتميلها على جهاز احلاسوب.

قيق التأكد من فاعلية الربجميات يف مساعدة الطلبة على حت -
 نتاجات التعلم.

يعمل على حتويل غرفة الصف اخلاصة به من مكان  أن   -
يتم فيه انتقال املعلومات بشكل ثابت، ويف اجتاه واحد من 
املعلم إىل املتعلم؛ إىل بيئة تعلم متتاز بالديناميكية، وتتمحور 

 حول الطالب.
يطّور فهًما عمليًّا لتكنولوجيا التعليم، مع استمرار  أن   -
 يزه على الدور التعليمي الشخصي له.ترك

وروهريج  ،ويف سياق متصل، أشارت دراسة جيزي     
(Guzey, Roehrig, 2012)،  إىل أمهية توافر الدوافع اإلجيابية

 ،لدى معلمي العلوم حنو استخدام تكنولوجيا التعليم
تسمح  إذ ؛مية اإللكرتونية يف تدريس العلوموالوسائط التعلي

هذه الدوافع هلم بالتمتع باستخدام التكنولوجيا يف التعليم،  
من أهم األدوات التكنولوجية  كما أشارت النتائج إىل أنّ 

 يف املدارس، احلاسب اآليل. وجودةامل
مدى تطلع  ،(2004وقد أظهرت دراسة أيب اخليل )     

املعلمات حبماس كبري إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات 
صال، إذ أبدين حاجتهن إىل التدريب على استخدام واالت

)اإلنرتنت(، مع االهتمام بتكوين فهم أمشل وأعمق عن 
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ماهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وإدراك أمهيتها يف 
ت عالية لدى هناك توقعا نّ إطوير العملية التعليمية، كما ت

يف حجم االستفادة من )اإلنرتنت(، من خالل  املعلمات
 مات املتعددة اليت تقدمها الشبكة.اخلد

 منهج الدراسة:

املنهج الوصفي مبدخل املسح  نتاالباحثاستخدمت      
االجتماعي؛ بوصفه أنسب املناهج البحثية ملوضوع الدراسة 
وأهدافها. ويقوم املنهج الوصفي على دراسة الظاهرة يف 
الواقع، ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعرب عنها تعبريًا كميًّا 

ه: وكيفيًّا. وي عرف املدخل الوصفي بأسلوب املسح بأنّ 
ث، يتم من خالله مجع معلومات وبيانات أسلوب يف البح

لى الظاهرة، وحتديد عظاهرة ما أو واقع؛ بقصد التعرف  عن
جوانب القوة والضعف فيها؛  علىالوضع احلايل هلا، والتعرف 

من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع، أو مدى احلاجة 
 ،إىل إحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيه )عبيدات، عدس

 (.2014وعبد احلق، 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

تكّون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفات الرتبويات    
 56للمرحلة املتوسطة يف مدارس مدينة الرياض، وعددهن 

االستبانة على مجيع أفراد جمتمع  نتاالباحثمشرفة، وقد وّزعت 
وجاهزة  ،استبانة مكتملة 51الدراسة، واسرتجعت منها 

 % من إمجايل جمتمع الدراسة.91.1لعملية التحليل، بنسبة 
 وصف جمتمع الدراسة وفًقا ملتغري مكتب اإلشراف:

  1 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير مكتب اإلشراف

 النسبة المئوية التكرارات مكتب اإلشراف
 15.7 8 الروايب
 9.8 5 النهضة
 13.7 7 جنوب
 3.9 2 غرب

 النسبة المئوية التكرارات مكتب اإلشراف
 13.7 7 وسط
 9.8 5 الشفا
 19.6 10 مشال

 3.9 2 احلرس الوطين
 9.8 5 البديعة

 100.0 51 اإلجمالي
النسبة األكرب من أفراد  ، أنّ  1يتضح من اجلدول 

يتبعن  ،%19.6بنسبة ــــ  عشر مشرفاتــــ  عينة الدراسة
مثان مشرفات، بنسبة  مكتب إشراف الشمال، وأنّ 

ايب، وسبع مشرفات، يتبعن مكتب إشراف الرو  ،15.7%
وسط(، يتبعن مكتب إشراف )جنوب، و  ،%13.7بنسبة 

يتبعن مكتب إشراف  ،%9.8ومخس مشرفات، بنسبة 
)النهضة، والشفا، والبديعة(، ويف األخري مشرفتان، بنسبة 

من مكتب إشراف )غرب، واحلرس  يتبعان كالًّ  ،3.9%
ختالف يف عدد املشرفات اال أنّ  نتاالباحثالوطين(. وترى 

 ،يف جمتمع الدراسة اإلشرافيةالرتبويات التابعات للمكاتب 
عدد  إنّ  إذيعود إىل اختالف أعداد املدارس التابعة هلا؛ 

 املشرفات يتناسب مع عدد املدارس.

 أداة الدراسة: 

، وطبيعة البيانات املطلوب بناء على أهداف الدراسة    
"االستبانة" تعّد األداة املناسبة لذلك، وقد  وجد أنّ  ،مجعها

ب نيت االستبانة بالرجوع إىل األدبيات والدراسات السابقة 
ذات العالقة مبوضوع البحث احلايل. وميكن استعراض أبرز 

 :يتجوانب أداة البحث على النحو اآل
: تكّونت االستبانة يف بناء األداة )االستبانة( ومكوناتها .1

 ية من قسمني:صورهتا النهائ
القسم األول: يتناول البيانات األولية اخلاصة بأفراد الدراسة، 

 واليت تتمّثل يف: مكتب اإلشراف التابعة له املشرفة.
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فقرة، موزعة على مخسة  37القسم الثاين: ويتكّون من 
حماور، ُيتوي احملور األول على تسع فقرات، يف حني ُيتوي 

 اقية على سبع فقرات.كل حمور من احملاور األربعة الب
ا سوف : يعين صدق األداة التأكد من أهنّ صدق األداة .2

(. وقد ت التأكد 1995تقيس ما أ عدت لقياسه )العساف، 
 من صدق أداة الدراسة )االستبانة( من خالل اآليت:

: الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين( . أ
ت التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة، بعرضها على 
عدد من احملكمني؛ إلبداء الرأي حول مدى وضوح ومالءمة 

، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي لهعباراهتا ملا و ضعت 
تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واالقرتاحات اليت ميكن من 

 حملكمنينة. وبناء على اقرتاحات اخالهلا تطوير االستبا
التعديالت الالزمة، لتصبح االستبانة يف  نتاالباحثأجرت 

 صورهتا النهائية.
: ملعرفة الصدق صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة . ب

ت حساب معامل االرتباط بريسون بني درجة كل  الداخلي
عبارة من عبارات االستبانة، بالدرجة الكلية للمحور املنتمية 

 .3 اجلدولو  2له، كما يوضح اجلدول 
 2جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون الستخدام معلمة العلوم لكل من )الحاسوب/ البريد اإللكتروني(.
 استخدام معلمة العلوم البريد اإللكتروني في تدريس مادة العلوم استخدام معلمة العلوم الحاسوب في تدريس مادة العلوم

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 .583** 10 .924** 
2 .682** 11 .946** 
3 .755** 12 .923** 
4 .567** 13 .945** 
5 .856** 14 .945** 
6 .877** 15 .909** 
7 .805** 16 .882** 
8 .663** - - 
9 .843** - - 

 (.0.01)دال عند مستوى  **
  3جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون الستخدام معلمة العلوم لكل من )الشبكة العنكبوتية/ جهاز عرض البيانات/ السبورة التفاعلية(.

استخدام معلمة العلوم الشبكة العنكبوتية في 
 تدريس مادة العلوم

استخدام معلمة العلوم جهاز عرض البيانات في 
 تدريس مادة العلوم

استخدام معلمة العلوم السبورة التفاعلية في 
 تدريس مادة العلوم

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة
17 .734** 24 .895** 31 .764** 
18 .910** 25 .842** 32 .800** 
19 .884** 26 .837** 33 .833** 
20 .914** 27 .783** 34 .867** 
21 .929** 28 .919** 35 .833** 
22 .926** 29 .849** 36 .823** 
23 .903** 30 .823** 37 .746** 

 (.0.01دال عند مستوى ) **
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 2اجلدول يتضح من خالل اجلدولني السابقني 
؛ مما 0.01مجيع العبارات دالة عند مستوى  ، أنّ 3 اجلدولو 

ارتفاع  يدل على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، ومن مثَّ 
 مؤشرات الصدق والوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

: ت قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام ثبات األداة .3
يوّضح معامل الثبات  4، واجلدول خكرونبا معامل ثبات ألفا  

 حملاور أداة الدراسة، وهي:

  4 جدول
 لقياس ثبات أداة الدراسة. معامل ألفاكرونباخ 

 معامل الثبات المحور الرقم
 881. استخدام معلمة العلوم احلاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة. 1
 971. العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.استخدام معلمة العلوم الربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة  2
 944. تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.يف  الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( العلوم استخدام معلمة 3
 930. استخدام معلمة العلوم جهاز عرض البيانات )الداتا شو( يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة. 4
 887. استخدام معلمة العلوم السبورة التفاعلية يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة. 5

 975. الثبات الكلي
سة يتمّتع مقياس الدرا ، أنّ 4ويتضح من خالل اجلدول 

بلغت قيمة معامل الثبات الكلية  إذ ؛بثبات مقبول إحصائيًّا
 ، وهي درجة ثبات عالية.0.975)ألفا( 

 األساليب اإلحصائية الُمستخدمة: 

ت حتليل البيانات باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية 
من خالل برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS ولتحديد طول .)اليا استخدم املقياس اخلماسي، اخل
وت حساب املدى، الذي يوضح متوسطات التدرج لدرجات 

ك ح سبت املقاييس املوافقة على املقياس، مث بعد ذل
 ية:تاإلحصائية اآل

التكرارات، والنسب املئوية؛ للتعرف على اخلصائص . 1
 الوظيفية ألفراد عينة الدراسة.

(؛ حلساب Pearson correlationمعامل ارتباط بريسون ) .2
 الّداخلي ألداة الدراسة. صدق االتساق

(؛ حلساب Cronbach's Alphaمعامل ألفاكرونباخ ) .3
 معامل ثبات احملاور املختلفة ألداة الدراسة.

"؛ ملعرفة مدى ارتفاع Meanاملتوسط احلسايب "  .4
استجابات عينة الدراسة عن احملاور الرئيسة )متوسطات 

 ترتيب احملاور ه يفيد يفأو اخنفاضها، مع العلم بأنّ  ،العبارات(
 حسب أعلى متوسط حسايب.

االحنراف املعياري؛ للتعرف على مدى احنراف استجابات . 5
عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل 

 حمور من حماوره الرئيسة عن متوسطها احلسايب. 
ت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي؛ للتعرف على  .6

وفًقا ملتغري  ،متوسطات استجابات عينة الدراسةالفروق بني 
 مكتب اإلشراف التابعة له.

(؛ حلساب الفروق بني LSDاختبار أقل فرق معنوي ) .7
متوسطات استجابات عينة الدراسة حنو حماور الدراسة 

 باختالف متغري املكاتب اإلشرافية.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أواًل: عرض ومناقشة النتائج 
ما واقع استخدام المعلمات للوسائط التعليمية اإللكترونية في 

 تعليم العلوم للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفات؟
للتعّرف على واقع استخدام املعلمات للوسائط التعليمية  

اإللكرتونية يف تعليم العلوم للمرحلة املتوسطة، ت حساب 
رارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنراف التك

املعياري الستجابات عينة الدراسة، كما ت ترتيب هذه 
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على الفقرات حسب املتوسط احلسايب لكل منها، وذلك 
 :النحو اآليت

استخدام معلمة العلوم احلاسوب يف تدريس مادة العلوم  .1
 لطالبات املرحلة املتوسطة:

 5 جدول
التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى استخدام معلمة العلوم 

 لكل منها. الحاسوب في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة، مرتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط الحسابي

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

يوفر الوقت واجلهد أثناء شرح 
الدرس؛ مما يساعدها يف 
استغالل وقت احلصة بشكل  

 كامل.

24 47.06 23 45.1 3 5.9 1 2.0 0 0.0 4.37 0.69 1 

2 
للقيام بإعداد االختبارات 
واالمتحانات، وسهولة تصحيح 

 وقعت. األخطاء يف الصياغة إن  
27 52.94 19 37.3 2 3.9 2 3.9 1 2.0 4.35 0.89 2 

7 
يف شرح الظواهر الطبيعية اليت قد 
يصعب حدوثها وقت تناول 

 الدرس.
18 35.29 29 56.9 4 7.8 0 0.0 0 0.0 4.27 0.60 3 

5 

يف جتديد طريقة عرض الدرس؛ 
جتنًبا حلدوث امللل لدى 

ق التقليدية ائالطالبات من الطر 
 يف التدريس.

20 39.22 23 45.1 8 15.7 0 0.0 0 0.0 4.24 0.71 4 

9 
يف تصميم بعض التطبيقات 
واألنشطة اليت تساعد الطالبات 

 على استيعاب الدرس.
20 39.22 24 47.1 6 11.8 1 2.0 0 0.0 4.24 0.74 5 

3 
إلعداد بنوك األسئلة  

واملعلومات اخلاصة مبقرر العلوم 
. 

23 45.10 18 35.3 6 11.8 2 3.9 2 3.9 4.14 1.04 6 

1 
يف حتديد عناصر الدرس، 
وعرضها، وتناوهلا دون جتاهل 

 أي من تلك العناصر.
14 27.45 27 52.9 8 15.7 0 0.0 2 3.9 4.00 0.89 7 

6 

 -للقيام ببعض التجارب العلمية
اليت  -املختربات االفرتاضية

يصعب القيام هبا داخل املعمل 
 خلطورهتا.

20 39.22 21 41.2 3 5.9 4 7.8 3 5.9 4.00 1.15 8 

4 
يف القيام بإعداد التقارير اخلاصة 

 بتقييم مستوى الطالبات.
17 33.33 22 43.1 5 9.8 5 9.8 2 3.9 3.92 1.09 9 

 - 0.63 4.17 المتوسط الحسابي العام
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اخلاص مبحور استخدام معلمة  ،5 يتضح من اجلدول     
العلوم احلاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة 
املتوسطة، وجود تفاوت يف درجة موافقة عينة الدراسة بني 
)موافق( و)موافق بشدة(؛ مما يدل على تفاوت وجهات 
نظرهن حول فقرات احملور. وبصفة عامة، فقد بلغ املتوسط 

؛ األمر الذي يدّل على موافقة 4.17احلسايب العام آلرائهن 
املعلمات يستخدمن احلاسوب يف  عينة الدراسة على أنّ 

تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة، ويتمثل ذلك 
يف: القيام بإعداد االختبارات واالمتحانات، وشرح الظواهر 
الطبيعية اليت يصعب حدوثها وقت تناول الدرس، وجتديد 
طريقة عرض الدرس؛ جتنًبا حلدوث امللل لدى الطالبات فيما 

ق التقليدية يف التدريس، وتصميم بعض ائيتعلق بالطر 
التطبيقات واألنشطة اليت تساعد الطالبات على استيعاب 

الدرس، وإعداد بنوك األسئلة واملعلومات اخلاصة مبقرر 
 العلوم.

وتتفق النتائج السابقة مع ما أظهرته دراسة الشناق     
ب يف استخدام معلمي العلوم للحاسو  يف أنّ  ،(2007)

يأيت يف مرتبة متقدمة بني جماالت  مل لنمو الطلبةالتقومي الشا
استخدام معلمي العلوم للحاسوب، يف حني يأيت 
استخدامهم للحاسوب يف إعداد بنوك األسئلة بشكل 
متوسط. وتتفق كذلك مع ما أظهرته دراسة الدويكات 

الربامج املعدة باستخدام احلاسب تتسم  (، من أنّ 2011)
ن أسلوب الكتاب املقرر؛ ومن باألسلوب املشوق املختلف ع

 مث ال يصاب الطالب بامللل.
استخدام معلمة العلوم الربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة  .2

 العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة:
 6 جدول

أفراد عينة الدراسة نحو مدى استخدام معلمة العلوم  التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات
 البريد اإللكتروني في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة، مرتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط الحسابي لكل منها.

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

12 
يف الرد على استفسارات 
الطالبات وتساؤالهتن يف مادة 

 العلوم.
17 33.33 14 27.5 7 13.7 5 9.8 8 15.7 3.53 1.45 1 

15 
يف التواصل بني املعلمة 
واملرشدة الطالبية؛ للوقوف 

 على مشكالت الطالبات.
10 19.61 19 37.3 11 21.6 6 11.8 5 9.8 3.45 1.22 2 

16 

يف التواصل بشكل مباشر مع 
إدارة املدرسة )مديرة أو 
وكيلة( حال تغيبها عن 

 املدرسة.

10 19.61 21 41.2 8 15.7 6 11.8 6 11.8 3.45 1.27 3 

13 
يف التواصل مع أولياء األمور 
يف األمور اليت ختّص 

 الطالبات.
13 25.49 19 37.3 4 7.8 8 15.7 7 13.7 3.45 1.39 4 

11 
يف إرسال درجات تقييم 

 الطالبات.
10 19.61 20 39.2 7 13.7 9 17.6 5 9.8 3.41 1.27 5 

 6 1.30 3.37 11.8 6 15.7 8 15.7 8 37.3 19 19.61 10إلرسال الواجبات املنزلية،   10
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 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك
والتمارين، واألنشطة املختلفة 

 إىل الطالبات.

14 
على استفسارات أولياء للرد 

األمور حول مشكالت 
 الطالبات داخل الفصل.

8 15.69 22 43.1 6 11.8 6 11.8 9 17.6 3.27 1.36 7 

 - 1.22 3.42 المتوسط الحسابي العام

     
، اخلاص مبحور استخدام معلمة العلوم 6 يتضح من اجلدول

املرحلة الربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة العلوم لطالبات 
وجود تفاوت يف درجة موافقة عينة الدراسة بني  ،املتوسطة
و)موافق بشدة(؛ مما يدل على تفاوت وجهات  ،)موافق(

فقد بلغ املتوسط  هن حول فقرات احملور. وبصفة عامةنظر 
؛ مما يدل على موافقتهن على 3.42احلسايب العام آلرائهن 

استخدام معلمات العلوم للربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة 
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة، ويتمثل ذلك يف: الرد على 
استفسارات الطالبات وتساؤالهتن يف مادة العلوم، والتواصل 

؛ للوقوف على مشكالت الطالبات، بني املعلمة واملرشدة

والتواصل بشكل مباشر مع إدارة املدرسة )مديرة أو وكيلة( 
 حال تغّيبها عن املدرسة.

(، اليت 2007وختتلف النتائج السابقة مع دراسة الشناق ) 
استخدام الربيد اإللكرتوين يف تعليم العلوم  توصلت إىل أنّ 

هذا  نتاالباحثي بدولة اإلمارات كانت درجته منخفضة. وت عز 
 االختالف إىل التباعد الزمين بني فرتة إجراء الدراستني، وأنّ 

( مل يكن الربيد اإللكرتوين قد انتشر يف التعليم  2007عام )
 الوقت احلايل. كانتشاره يف

استخدام معلمة العلوم الشبكة العنكبوتية يف تدريس  .3
 مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة:

 7جدول 
التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى استخدام معلمة العلوم 

 للمتوسط الحسابي لكل منها.الشبكة العنكبوتية في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة، مرتبة تنازليًّا وفًقا 

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

19 
يف حتميل املواد اإلثرائية 

 اخلاصة بتدريس مقرر العلوم.
25 49.02 23 45.1 2 3.9 1 2.0 0 0.0 4.41 0.67 1 

17 
يف االطالع على كل ما هو 
حديث يف مقرر العلوم 

 باملرحلة املتوسطة.
25 49.02 22 43.1 3 5.9 0 0.0 1 2.0 4.37 0.77 2 

22 
من أجل زيادة حصيلة املعلمة 

واملعلوماتية  اليت  ،املعرفية
 تتعلق مبادة العلوم.

26 50.98 20 39.2 4 7.8 0 0.0 1 2.0 4.37 0.80 3 

 4 0.86 4.29 2.0 1 2.0 1 7.8 4 41.2 21 47.06 24 مجيعيف االطالع على  21
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 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

الوسائل التعليمية اإللكرتونية 
 من مواقع الوزارة املعتمدة.

20 
يف حتميل الربامج التعليمية 
اخلاصة مبقرر العلوم لطالبات 

 املرحلة املتوسطة.
27 52.94 16 31.4 5 9.8 2 3.9 1 2.0 4.29 0.94 5 

18 
يف االشرتاك يف املسابقات 
اخلاصة بالطالبات واملعلمات 

 املستويات. مجيععلى 
24 47.06 16 31.4 6 11.8 3 5.9 2 3.9 4.12 1.09 6 

23 
للمشاركة يف حلقات النقاش 
والندوات اخلاصة مبقرر 

 العلوم.
22 43.14 15 29.4 3 5.9 5 9.8 6 11.8 3.82 1.40 7 

 - 0.83 4.24 المتوسط الحسابي العام

     
، اخلاص مبحور استخدام معلمة العلوم 7 يتضح من اجلدول

العلوم للشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( يف تدريس مادة 
وجود تفاوت يف درجة موافقة  ،لطالبات املرحلة املتوسطة

و)موافق بشدة(. وقد بلغ  ،عينة الدراسة بني )موافق(
؛ مما يدل على 4.24املتوسط احلسايب العام آلرائهن 

موافقتهن بشدة على استخدام معلمات العلوم للشبكة 
العنكبوتية )اإلنرتنت( يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة 
املتوسطة، ويتمثل ذلك يف: حتميل املواد اإلثرائية اخلاصة 

طالع على كل ما هو حديث يف بتدريس مقرر العلوم، واال
مقرر العلوم باملرحلة املتوسطة، وزيادة حصيلتها املعرفية 

واملعلوماتية اليت تتعلق مبادة العلوم، إضافة إىل االطالع على 
 الوسائل التعليمية اإللكرتونية من مواقع الوزارة املعتمدة. مجيع
 وتتفق النتائج السابقة مع ما أظهرته دراسة الشناق     

أكثر استخدامات معلمي العلوم لإلنرتنت  (، من أنّ 2007)
متثّلت يف شراء الكتب العلمية، وهو استخدام أقرب ما يكون 
إىل حتميل املواد اإلثرائية اخلاصة بتدريس العلوم، وقد يكون 

كما أشار إليه   فيصبح شراءً  ،هذا التحميل جمانًا، أو مبقابل
 .الشناق

هاز عرض البيانات )الداتا شو( يف استخدام معلمة العلوم ج .4
 :تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة

 8 جدول
 التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة نحو مدى استخدام معلمة العلوم جهاز عرض

 البيانات )الداتا شو( في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة.

 الفقرات م

 درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي

 

 االنحراف المعياري

أرفض  أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

يف عرض العديد من الظواهر الطبيعية  25
 1 0.75 4.37 0.0 0 3.9 2 3.9 2 43.1 22 49.02 25 من خالل الصور واألفالم.
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي

 

 االنحراف المعياري

أرفض  أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

لتقدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء  30
 2 0.66 4.37 0.0 0 0.0 0 9.8 5 43.1 22 47.06 24 الشرح.

27 
يف عرض أفالم الفيديو اخلاصة 
مبحتويات مقرر العلوم على شاشات 

 عرض كبرية.
27 52.94 18 35.3 4 7.8 2 3.9 0 0.0 4.37 0.80 3 

الستعراض الرسوم واألشكال البيانية  26
 4 0.63 4.35 0.0 0 0.0 0 7.8 4 49.0 25 43.14 22 التوضيحية.

لعرض بعض التجارب اليت يصعب  24
 5 0.99 4.24 2.0 1 5.9 3 9.8 5 31.4 16 50.98 26 القيام هبا يف املعمل خلطورهتا.

سهولة التنقل بني احملاور لتحقيق  29
 6 0.83 4.22 0.0 0 5.9 3 7.8 4 45.1 23 41.18 21 األهداف اخلاصة بالدرس.

اإلجيابية لعرض مشاركات الطالبات  28
 7 1.13 4.08 3.9 2 9.8 5 5.9 3 35.3 18 45.10 23 يف الدرس.

 - 0.71 4.29 المتوسط الحسابي العام

، اخلاص مبحور استخدام معلمة 8 يتضح من اجلدول    
العلوم جهاز عرض البيانات )الداتا شو( يف تدريس مادة 

وجود موافقة بشدة من ق بل  ،املتوسطةالعلوم لطالبات املرحلة 
عينة الدراسة على العبارات اليت تضمنها هذا احملور. وبصفة 

، ويدّل هذا على 4.29عامة، بلغ املتوسط احلسايب العام 
وجود موافقة بشدة بني عينة الدراسة على استخدام معلمات 
العلوم جلهاز عرض البيانات )الداتا شو( يف تدريس مادة 

طالبات املرحلة املتوسطة، ويتمّثل ذلك يف: عرض العلوم ل
العديد من الظواهر الطبيعية من خالل الصور واألفالم، 
وتقدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء الشرح، وعرض أفالم 
الفيديو اخلاصة مبحتويات مقرر العلوم على شاشات عرض  
كبرية، واستعراض الرسوم واألشكال البيانية التوضيحية، ويف 

بعض التجارب اليت يصعب القيام هبا يف املعمل عرض 
 خلطورهتا. 

توصلت  إذ(، 2007وهذا يتفق مع دراسة الشناق )    
 واليت كان من بينها املهمة،الدراسة إىل جمموعة من النتائج 

جهاز عرض البيانات من أكثر اجملاالت استخداماً، وكان  نّ أ
نات يف أكثر استخدامات معلمي العلوم جلهاز عرض البيا

حالة عرض التجارب العلمية يف العلوم، ولعرض أفالم 
 الفيديو العلمية، ولتقدمي أعمال الطلبة يف العلوم.

. اســــتخدام معلمــــة العلــــوم الســــبورة التفاعليــــة )الذكيــــة( يف 5
 :تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة

 9 جدول
والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى استخدام معلمة العلوم التكرارات، 

 السبورة التفاعلية )الذكية( في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة، مرتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط الحسابي لكل منها.

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك
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 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
 أرفض بشدة أرفض محايد موافق موافق بشدة الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

36 
يف عرض األفالم التسجيلية أو 

 الوثائقية اخلاصة مبقرر العلوم.
24 47.06 21 41.2 0 0.0 3 5.9 3 5.9 4.18 1.11 1 

35 
يف شرح العديد من الظواهر 
الطبيعية اليت قد يصعب 

 أثناء الشرح.يف حدوثها 
22 43.14 22 43.1 1 2.0 5 9.8 1 2.0 4.16 1.01 2 

34 
لتكبري حجم اخلط والصور 
املوجودة على جهاز 

 الكمبيوتر.
22 43.14 21 41.2 2 3.9 4 7.8 2 3.9 4.12 1.07 3 

33 
حجم استجابة  دةلزيا

 مع الدرس. نالطالبات وإثارهت
24 47.06 13 25.5 9 17.6 4 7.8 1 2.0 4.08 1.07 4 

32 
يف تسجيل شرح الدرس 

 وإعادته أكثر من مرة.
17 33.33 19 37.3 5 9.8 8 15.7 2 3.9 3.80 1.18 5 

31 
للتقليل من استخدام الكتاب 

 املدرسي.
10 19.61 24 47.1 3 5.9 10 19.6 4 7.8 3.51 1.24 6 

37 
يف حل مشكلة الندب عن 

 طريق حفظ وختزين الدروس.
13 25.49 16 31.4 11 21.6 4 7.8 7 13.7 3.47 1.33 7 

 - 0.89 3.90 المتوسط الحسابي العام

، اخلاص مبحور استخدام معلمة 9 يتضح من اجلدول    
العلوم العلوم السبورة التفاعلية )الذكية( يف تدريس مادة 

موافقة عينة الدراسة على العبارات  ،لطالبات املرحلة املتوسطة
لغ املتوسط احلسايب العام اليت تضمنها هذا احملور. وقد ب

مما يدل على موافقة عينة الدراسة على استخدام  ،3.90
لوم للسبورة التفاعلية )الذكية( يف تدريس مادة معلمات الع

العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة، ويتمثل ذلك يف: عرض 
األفالم التسجيلية أو الوثائقية اخلاصة مبقرر العلوم، وكذلك 
شرح العديد من الظواهر الطبيعية اليت قد يصعب حدوثها 

ودة أثناء الشرح، إضافة إىل تكبري حجم اخلط والصور املوج
على جهاز الكمبيوتر، وزيادة حجم استجابة الطالبات 

 وإثارهتن يف الدرس.

وتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه دراسة أيزمان      
استخدام معلمي  يف أنّ  ،(Isman,et al.,2012وآخرين )

ية املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية للسبورة التفاعل
بشكل كامل وفاعل يف  ةبإلشراك الطل يتم بطريقة جيدة؛

عملية التعلم، كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة 
اليت  ،(Mathews & Elaziz, 2010وإليزنيز ) ،ماثيوس

املعلمني لديهم اجتاه إجيايب حنو استخدام  توصلت إىل أنّ 
 السبورة التفاعلية يف تعليم اللغة اإلجنليزية.

السابق لواقع استخدام الوسائط ومن خالل العرض    
ة التعليمية اإللكرتونية للمعلمات يف تعليم العلوم للمرحل

 :أيتجندها جاءت كما ي ،املتوسطة من وجهة نظر املشرفات
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 10 جدول
 المتوسطة. واقع استخدام المعلمات للوسائط التعليمية اإللكترونية في تعليم العلوم للمرحلة

 الترتيب المتوسط الحسابي واقع استخدام الوسائط التعليمية اإللكترونية م
 3 4.17 احلاسوب 1
 5 3.42 الربيد اإللكرتوين 2
 2 4.24 الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( 3
 1 4.29 جهاز عرض البيانات )الداتا شو( 4
 4 3.90 السبورة التفاعلية )الذكية( 5

 - 4.0 الدرجة الكلية
، موافقة أفراد الدراسة على 10 يتضح من خالل اجلدول    
معلمات العلوم يستخدمن الوسائط التعليمية اإللكرتونية  أنّ 

رحلة املتوسطة، مبتوسط عام يف تعليم العلوم لطالبات امل
( يف املرتبة يأيت جهاز عرض البيانات )الداتا شو إذ ؛4.0

األوىل، يليه الشبكة العنكبوتية، مث احلاسوب، فالسبورة 
وأخريًا الربيد اإللكرتوين بوصفه أقل الوسائط اليت  التفاعلية،

تستخدمها معلمات العلوم. وقد اتفقت النتائج السابقة مع 
أكثر  (، اليت توصلت إىل أنّ 2007نتيجة دراسة الشناق )

نية استخداًما يف تعليم العلوم الوسائط التعليمية اإللكرتو 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة متثل يف احلاسوب، يليه 
اإلنرتنت، مث جهاز عرض البيانات، كما اتفقت كذلك مع 

(، اليت أظهرت وجود 2010وبين دومي ) ،دراسة الشناق
اجتاهات إجيابية لدى املعلمني حنو التعلم اإللكرتوين، ودراسة 

 اليت أظهرت أنّ  ،(guzey, roehrig, 2012وروهريج ) ،جيزي

معلمي العلوم لديهم دوافع إجيابية الستخدام تكنولوجيا 
 التعلم يف تدريس العلوم.

عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ثانًيا: 
، 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

في اختالف وجهات نظر المشرفات التربويات نحو استخدام 
معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة للوسائط التعليمية اإللكترونية، 

 ؟تُعزى إلى اختالف المكاتب اإلشرافية
ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني وجهات  

نظر عينة الدراسة حنو استخدام معلمات العلوم للمرحلة 
باختالف متغري املتوسطة للوسائط التعليمية اإللكرتونية، 

ت استخدام اختبار حتليل التباين  ،املكاتب اإلشرافية
(، كما يتضح من خالل One Way Anovaاألحادي )

 :يتاآل 11اجلدول 

 11 جدول
( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استخدام معلمات العلوم One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 للمرحلة المتوسطة للوسائط التعليمية اإللكترونية، باختالف متغير المكاتب اإلشرافية.

 المجموعات األبعاد
مجموع 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات

واقع استخدام معلمة العلوم 
للحاسوب يف تدريس مادة 

 العلوم للطالبات.

 1.100 8 8.799 بني اجملموعات
4.067 .001 

 270. 42 11.358 داخل اجملموعات
  50 20.157 اجملموع

واقع استخدام معلمة العلوم 
للربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة 

 العلوم للطالبات.

 4.163 8 33.302 بني اجملموعات
4.218 .001 

 987. 42 41.450 داخل اجملموعات
  50 74.752 اجملموع

 012. 2.888 1.527 8 12.217 بني اجملموعاتواقع استخدام معلمة العلوم 
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مجموع  المجموعات األبعاد
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية

للشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( 
مادة العلوم يف تدريس 

 للطالبات.

 529. 42 22.211 داخل اجملموعات

  50 34.428 اجملموع

واقع استخدام معلمة العلوم 
جلهاز عرض البيانات )الداتا 
شو( يف تدريس مادة العلوم 

 للطالبات.

 1.008 8 8.062 بني اجملموعات
2.490 .026 

 405. 42 16.999 اجملموعاتداخل 

  50 25.061 اجملموع

واقع استخدام معلمة العلوم 
للسبورة التفاعلية )الذكية( يف 
 تدريس مادة العلوم للطالبات.

 1.378 8 11.025 بني اجملموعات
2.042 .064 

 675. 42 28.342 داخل اجملموعات
  50 39.367 اجملموع

 الدرجة الكلية
 1.499 8 11.992 بني اجملموعات

3.704 .002 
 405. 42 16.997 داخل اجملموعات

    50 28.989 اجملموع

ه ال توجد هناك فروق ، أنّ 11 يتضح من خالل اجلدول    
ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة 
الدراسة حنو واقع استخدام معلمة العلوم للسبورة التفاعلية 

)الذكية( يف تدريس مادة العلوم للطالبات، باختالف متغري 
، 0.064بلغت قيمة مستوى الداللة  إذاملكاتب اإلشرافية؛ 
يف حني  ،ي غري دالة إحصائيًّاأ 0.05وهي قيمة أكرب من 

يظهر اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حنو واقع استخدام 

معلمة العلوم لكل من )احلاسوب، والربيد اإللكرتوين، 
انات والشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(، وجهاز عرض البي

ختالف متغري املكاتب ، با)الداتا شو(، الدرجة الكلية
 اإلشرافية.

ولصاحل أي فئة من فئات متغري  ،وملعرفة اجتاه الفروق     
ت استخدام اختبار أقل فرق معنوي  ،املكاتب اإلشرافية

(LSD)تبني من خالله وجود فروق ذات داللة إحصائية  إذ ؛
بني استجابات عينة الدراسة حنو استخدام املعلمات 

املرحلة املتوسطة  للحاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات
ت عزى إىل متغري مكتب اإلشراف، ولصاحل  ،مبدينة الرياض

املشرفات ممن يتبعن ملكتب البديعة، مبتوسط درجة موافقة 
املشرفات، ممن يتبعن ملكتب البديعة  ا يعين أنّ ؛ مم4.76

يوافقن بدرجة أكرب على استخدام املعلمات للحاسوب يف 
 تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.

النتيجة السابقة إىل حرص مكتب الرتبية  نتاالباحثوت عزي     
والتعليم بالبديعة على استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة 

الدافع حنو التميز يف ظل  نّ إكما   ،يف العملية التعليمية
جيعل من   مكاتب اإلشراف يف مدينة الرياضاملنافسة بني

مكتب البديعة حريًصا على استخدام التكنولوجيا، ويف 
 مقدمتها الوسائط التعليمية املتعددة.  

السابق وجود فروق ذات داللة  11 ويتضح من اجلدول     
إحصائية بني استجابات عينة الدراسة حنو استخدام 
املعلمات للشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( يف تدريس مادة 

ت عزى إىل  ،املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض العلوم لطالبات
متغري مكتب اإلشراف، ولصاحل املشرفات، ممن يتبعن ملكتب 

 . مما يعين أنّ 5.00درجة موافقة  احلرس الوطين، مبتوسط
املشرفات ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين يوافقن بدرجة أكرب 
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على استخدام املعلمات للشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( يف 
 تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات      
خدام معلومات العلوم للربيد عينة الدراسة حنو است

تغري مكتب اإلشراف، ولصاحل املشرفات، ملاإللكرتوين، وفًقا 
ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين، مبتوسط درجة موافقة 

ت، ممن يتبعن املشرفا . وتشري النتيجة السابقة إىل أنّ 4.57
يوافقن بدرجة أكرب على استخدام  ملكتب احلرس الوطين

لكرتوين يف تدريس مادة العلوم لطالبات املعلمات للربيد اإل
 املرحلة املتوسطة. 

ات عينة ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجاب    
مات العلوم جلهاز عرض البيانات الدراسة حنو استخدام معل

تغري مكتب اإلشراف، ولصاحل مل)الداتا شو(، وفًقا 
ة املشرفات، ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين، مبتوسط درج

ت، ممن املشرفا . وتشري هذه النتيجة إىل أنّ 5.00موافقة 
يوافقن بدرجة أكرب على  يتبعن ملكتب احلرس الوطين

استخدام املعلمات جلهاز عرض البيانات )الداتا شو( يف 
 تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.

كما تشري النتائج السابقة إىل وجود فروق ذات داللة      
ية بني استجابات عينة الدراسة حنو استخدام إحصائ

املعلمات للوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تدريس مادة 
باختالف متغري املكاتب العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة، 

وطين، مبتوسط ولصاحل مشرفات مكتب احلرس ال ،اإلشرافية
ت، ممن يتبعن املشرفا مما يعين أنّ  ،4.60درجة موافقة 

يوافقن بدرجة أكرب على استخدام  احلرس الوطين ملكتب
املعلمات للوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تدريس مادة 

 العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
ق لصاحل مكتب إشراف اجتاه الفرو  نتاالباحثوت عزي     

إىل التفوق امللحوظ هلذا املكتب من حيث  احلرس الوطين
امتالك اإلمكانات التكنولوجية املتعلقة بالوسائط التعليمية 

ب اإلشراف يف مدينة اإللكرتونية املتعددة، موازنة بباقي مكات

املدارس التابعة هلذا املكتب كانت من أوىل  نّ إالرياض. كما 
ط التعليمة ئاملدارس اليت د ّرس العلوم فيها باستخدام الوسا

ه ميتلك اخلربات اإلشرافية فإنّ  ومن مثَّ  ،اإللكرتونية املتعددة
والتدريسية املدركة ألمهية استخدام هذه الوسائط يف تدريس 
العلوم للمرحلة املتوسطة، استناًدا على ما حققته هذه 

 الوسائط من نتائج إجيابية يف هذا االجتاه. 

 النتائج العامة للدراسة: 

لعديد من النتائج، نوجزها فيما الدراسة إىل اتوصلت    
 :أيتي

موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينة  -
الرياض على استخدام معلمات العلوم للحاسوب يف تدريس 
مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة، ويف مقدمة أشكال 

، هذا االستخدام: القيام بإعداد االختبارات واالمتحانات
وشرح الظواهر الطبيعية، وجتديد طريقة عرض الدرس؛ جتنًبا 
للملل، وتصميم بعض التطبيقات واألنشطة اليت تساعد 

 الطالبات على استيعاب الدرس.
موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينة  -

الرياض على استخدام معلمات العلوم للربيد اإللكرتوين يف 
لطالبات املرحلة املتوسطة، ويف مقدمة تدريس مادة العلوم 

أشكال هذا االستخدام: الرد على استفسارات الطالبات 
وتساؤالهتن يف مادة العلوم، والتواصل بني املعلمة واملرشدة؛ 
للوقوف على مشكالت الطالبات، والتواصل بشكل مباشر 

 مع إدارة املدرسة.
دينة موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مب -

الرياض بشدة على استخدام معلمات العلوم للشبكة 
العنكبوتية )اإلنرتنت( يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة 
املتوسطة، ويف مقدمة أشكال هذا االستخدام: حتميل املواد 
اإلثرائية اخلاصة بتدريس مقرر العلوم، واالطالع على كل ما 

سطة، وزيادة هو حديث يف مقرر العلوم باملرحلة املتو 
 حصيلتها املعرفية واملعلوماتية اليت تتعلق مبادة العلوم.
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موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينة  -
الرياض بشدة على استخدام معلمات العلوم جلهاز عرض 
البيانات )الداتا شو( يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة 

الستخدام: عرض العديد املتوسطة، ويف مقدمة أشكال هذا ا
من الظواهر الطبيعية من خالل الصور واألفالم، وتقدمي 
تغذية راجعة وسريعة أثناء الشرح، وعرض أفالم الفيديو 

 اخلاصة مبحتويات مقرر العلوم على شاشات كبرية.
موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينة  -

بورة التفاعلية الرياض على استخدام معلمات العلوم للس
)الذكية( يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة، 
ويأيت يف مقدمة أشكال هذا االستخدام: عرض األفالم 
التسجيلية أو الوثائقية اخلاصة مبقرر العلوم، وشرح العديد من 
الظواهر الطبيعية اليت قد يصعب حدوثها أثناء الشرح، وزيادة 

 وإثارهتن يف الدرس.حجم استجابة الطالبات 
استخدام جهاز عرض  وتشري النتائج السابقة إىل أنّ      

البيانات )الداتا شو( يأيت يف املرتبة األوىل، يليه استخدام 
الشبكة العنكبوتية، مث احلاسوب، تليه السبورة التفاعلية، ويف 
األخري يأيت الربيد اإللكرتوين بوصفه أقل الوسائط التعليمية 

مها معلمات العلوم يف تدريس مادة العلوم اليت تستخد
 لطالبات املرحلة املتوسطة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  -
استجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة استخدام معلمات 
العلوم للحاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة 

احل املتوسطة، باختالف متغري املكاتب اإلشرافية؛ لص
 املشرفات ممن يتبعن ملكتب البديعة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  -
استجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة استخدام معلمات 
العلوم للربيد اإللكرتوين، والشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(، 
وجهاز عرض البيانات )الداتا شو(، يف تدريس مادة العلوم 

ة املتوسطة، باختالف متغري املكاتب لطالبات املرحل
 اإلشرافية؛ لصاحل املشرفات ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين.

 التوصيات:

لتوصل إليها، توصي الدارسة مبا يف ضوء النتائج اليت ت ا     
 :أيتي

السعي إىل تضييق الفروق أو إزالتها يف استخدام املعلمات  -
للوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تعليم العلوم لطالبات 
املرحلة املتوسطة بني مكاتب اإلشراف واملدارس املتوسطة 

اإلمكانات الالزمة لذلك  مجيعالتابعة هلا، من خالل توفري 
 ينة الرياض.يف كل املدارس التابعة ملكاتب اإلشراف مبد

مجيع االهتمام بالربامج والدورات التدريبية اليت متّكن  -
معلمات العلوم يف املدارس املتوسطة للبنات مبدينة الرياض 
من تدريس العلوم باستخدام الوسائط اإللكرتونية املتعددة، 

ق واألساليب التقنية، ومبا مينع وجود فروق ائوفق أحدث الطر 
املكاتب اإلشرافية املختلفة هلذه يف استخدام املعلمات يف 

 الوسائط. 
حتفيز معلمات العلوم باملدارس املتوسطة يف مدينة الرياض  -

حنو االجتهاد يف تطوير أنفسهن؛ لتحقيق االستخدام األمثل 
 للوسائط اإللكرتونية املختلفة يف تدريس مادة العلوم.

 المقترحات:

ع استخدام إجراء املزيد من الدراسات؛ للتعرف على واق -
الوسائط التعليمية اإللكرتونية يف خمتلف مناطق اململكة 

 العربية السعودية، ولتدريس خمتلف املواد.
إجراء دراسات مقارنة عن واقع التعليم باستخدام الوسائط  -

التعليمية اإللكرتونية يف اململكة العربية السعودية والدول 
 العربية واألجنبية. 

 المراجع:
(. تطوير برنامج تدرييب قائم على تكنولوجيا 2004فوزية حممد )أبا اخليل، 

الوسائط الفائقة وفاعليته يف تنمية كفايات استخدام الشبكة العاملية 
عام يف اململكة العربية للمعلومات )اإلنرتنت( ملعلمات التعليم ال

 .388-341، (32) 10جملة مستقبل الرتبية العربية،  ،السعودية



...واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة وضحى بنت حممد العتييب ونضال بنت شعبان األمحد:   

 

217 

معيار مقرتح لتقومي أداء املعلم يف دمج تقنية  ،(2007ية حممد )أبا اخليل، فوز 
 ،دريبه باململكة العربية السعوديةاملعلومات يف برامج إعداد املعلم وت

 .262-181، (48جملة احتاد اجلامعات العربية، )
معوقات استخدام الوسائط التعليمية  ،(2010أمحد، نافز أيوب حممد علي )

جملة البحوث  ،من وجهة نظر املديرين واملعلمني يف املدارس احلكومية
 .250-216 (،14والدراسات الرتبوية الفلسطينية، )

فاعلية استخدام الوسائل املتعددة  ،(2006الباوي، ماجدة إبراهيم )
بالكمبيوتر على حتصيل الطالبات ملادة الفيزياء واجتاهاهتن حنو 

رسالة ماجستري )غري منشورة(،   ،ام الكمبيوتر يف التعلم والتعليماستخد
 كلية الرتبية، جامعة بغداد، العراق.

اجتاهات املعلمني حنو استخدام السبورة  ،(2013بسيسو، نادرة غازي )
حبث مقدم إىل اليوم الدراسي، وزارة  ،الذكية يف العملية التعليمية
م، 13/5/2013، املنعقد يف يوم االثنني التعليم العايل بدولة فلسطني

 ة، فلسطني.غز 
بصبوص، حممد حسني؛ ونصراهلل، أمين شاكر؛ وحممد، رامي مصطفى؛ 

 ،الوسائل املتعددة: تصميم وتطبيقات ،(2004وعطية، نبيل حممود )
 عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

النمط القيادي الذي ميارسه مديرو املدارس  ،(2008احلراحشة، حممد عبود )
بية والتعليم يف حمافظة وعالقته بالرضا الوظيفي للمعلمني يف مديرية الرت 

 .364-323 (،1)24جملة جامعة دمشق،  ،الطفيلة
القدس: جامعة  ،الوسائط املتعددة ،(2008هلل، نائل؛ والضامن، دميا )حرزا

 القدس املفتوحة.
نظام وسياسة التعليم يف اململكة  ،(1996رمحن )احلقيل، سليمان عبدال

، األهداف-األسس-اجلذور التارخيية لنظام التعليمالعربية السعودية "
(، 10)ط ،"وبعض وسائل حتقيقها، االجتاهات، مناذج من املنجزات

 الرياض.
 ،التعليم اإللكرتوين تطبيقات مستحدثة ،(2011احللفاوي، وليد سامل حممد )

 ، دار الفكر العريب.(، القاهرة1)ط
عمان، دار  ،تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ،(2004احليلة، حممود )
 املسرية.

أثر استخدام احلاسوب يف  ،(2011كات، عماد كمال عبدالعزيز )الدوي
مشية يف مقرر حتصيل طالب الصف األول الثانوي باململكة األردنية اهلا

 .486-473 (،145جملة كلية الرتبية، ) ،الكيمياء
فاعلية برنامج تعليمي قائم على  ،(2013لزهراين، عبدالعزيز عثمان )ا

سور لدى الوسائط املتعددة يف عالج صعوبات العمليات على الك
رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، قسم مناهج  ،طالب املرحلة االبتدائية

املكرمة، اململكة العربية ق التدريس، جامعة أم القرى، مكة ائوطر 
 السعودية.

عمان، مكتبة اجملتمع العريب  ،تكنولوجيا التعليم ،(2007سامل، رائدة خليل )
 للنشر والتوزيع.

(، 1. )طأصول وطرائق تدريس العلوم ،(2010سبيتان، فتحي ذياب )
 عمان، دار اجلنادرية للنشر والتوزيع.

العلوم معاجلة تطبيقية (. طرق تدريس 2009سالمة، عادل أبو العز )
 (، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.1)ط ،معاصرة

التعليم اإللكرتوين وحترير العقل آفاق وتقنيات  ،(2009شحاتة، حسن )
 (، القاهرة، دار العامل العريب.1)ط ،جديدة للتعليم

أثر استخدام  ،(2007رشيد، طارق حممد )احممد؛ و  شديفات، ُييي
ت يف حتصيل طالب الصف الثامن األساسي يف احلاسوب واإلنرتن

، جملة جامعة مبحث العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية يف حمافظة املفرق
 .142-109 (،2)4الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية. 

أساسيات التعلم  ،(2009حممد؛ وبين دومي، حسن علي )الشناق، قسيم 
 ائل للنشر والتوزيع.(، عمان، دار و 1)ط ،اإللكرتوين يف العلوم

واقع استخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية يف  ،(2007الشناق، قسيم )
 ،تعليم العلوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر املعلمني
، ورقة علمية قدمت يف مؤمتر اإلصالح املدرسي: الواقع واملأمول

 جامعة اإلمارات املتحدة، ديب.
اجتاهات املعلمني والطلبة حنو  ،(2010وبين دومي، حسن )اق، قسيم؛ الشن

جملة جامعة  ،ين يف املدارس الثانوية األردنيةاستخدام التعلم اإللكرتو 
 .271-235 (،2+1)26دمشق للعلوم الرتبوية، 

فعالية برنامج تعليمي قائم على  ،(2012هري، حممد فايز عبدالرمحن )الش
الصف الثاين الثانوي مفاهيم الوسائط املتعددة يف إكساب طالب 

رسالة دكتوراه )غري منشورة(، كلية  ،نولوجيا النانو واجتاهاهتم حنوهاتك
الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

 اململكة العربية السعودية.
أثر تدريس  ،(2010مي؛ والفشتكي، هشام عدنان )صوافطة، وليد عبدالكر 

( يف حتصيل طالب العلوم بكلية CAIمبساعدة احلاسوب )األحياء 
جملة جامعة  ،املعلمني بتبوك واجتاهاهتم حنو استخدام احلاسوب

 . 435-377 (،2+1)26دمشق، 
(، القاهرة، 1)ط ،منظومة التعليم عرب الشبكات ،(2005عبداحلميد، حممد )

 عامل الكتب.
برنامج مقرتح باستخدام الوسائط املتعددة  ،(2003عبداجمليد، أمحد صادق )

املعززة بالكمبيوتر يف تدريس اهلندسة التحليلية وأثرها على التحصيل 
القرار لطالب الصف املعريف وتنمية مهارات التفكري التباعدي واختاذ 

رسالة دكتوراه )غري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة  ،األول الثانوي
 جنوب الوادي، سوهاج، مصر.

البحث  ،(2014بدالرمحن؛ وعبداحلق، كايد )عبيدات، ذوقان؛ وعدس، ع
(، القاهرة، دار الفكر للنشر 16)ط ،العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه

 والتوزيع.
 ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،(1995العساف، صاحل حممد )

 (، الرياض، دار الزهراء.3)ط
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التعليم اإللكرتوين  ،(2009كاظم )اء  علي، فياض عبداهلل؛ وحسون، رج
جملة كلية بغداد للعلوم  ،"والتعليم التقليدي: "دراسة حتليلية مقارنة

 .26-2 (،19االقتصادية اجلامعية، )
فاعلية برنامج مقرتح لتدريب  ،(2005فلمبان، أميمة أيوب يوسف )

املشرفات على استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس مادة العلوم 
 منشورة(،  رسالة ماجستري )غري ،يعية مبدينيت مكة املكرمة وجدةالطب

 م القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.أكلية الرتبية، جامعة 
أثر استخدام احملاكاة احلاسوبية يف  ،(2006القرين، مسفر بن خفري. )

تدريس العلوم على حتصيل املفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاين 
رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية الرتبية،  ،توسط مبحافظة بيشةامل

 جامعة امللك خالد، الرياض، اململكة العربية السعودية.
توظيف تقنيات التعليم اإللكرتوين  ،(2012الكبيسي، عبدالواحد محيد. )

ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر  ،يف التعليم اجلامعي واجتاه التدريسيني حنوه
 جامعة الكوفة. ضمان اجلودة،الثالث ل

 ،معجم املصطلحات الرتبوية املعرفية ،(1996لقاين، أمحد؛ واجلمل، علي )ال
 القاهرة، عامل الكتب. 

أثر استخدام اجليل الثاين للتعلم  ،(2008آل حميا، عبداهلل ُيىي حسن )
على مهارات التعليم التعاوين لدى  e-learning 2.0اإللكرتوين 

رسالة دكتوراه )غري منشورة(، كلية  ،علمني يف أهباطالب كلية امل
 الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.

الوسائط املتعددة ودورها يف مواجهة الدروس  ،(2009مرعي، السيد حممد. )
 القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية. ،اخلصوصية

حممد؛ وإبراهيم، عزالدين أمحد؛ مريزيق، هشام يعقوب؛ واجلراح، حممود 
أساليب  ،م(2008وبين ياسني، عيسى خليفة ) وحمسن، عماد أمحد؛

 (، عمان، دار الراية للنشر والتوزيع.1)ط ،تدريس العلوم
اجتاهات طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكلية  ،(2013املريفع، خالد حممد )

ائط التعليمية الرتبية األساسية يف دولة الكويت حنو استخدام الوس
 .51-2 ،(71جملة الثقافة والتنمية، ) ،املتعددة
لسان  ،ه(1429مجال الدين حممد بن مكرم )الفضل  وابن منظور، أب
 . بريوت، دار صادر.العرب

 ،تصميم الربجميات التعليمية وإنتاجها ،ه(1428نصر، حسن أمحد حممود )
 (، جدة، خوارزمي العلمية للنشر والتوزيع.1)ط

تكنولوجيا الوسائط املتعددة وتنمية  ،(2013سن أمحد حممود )نصر، ح
 (، جدة، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.1)ط ،التفكري

مدى توافر مهارات استخدام  ،(1433، جنالء عبدالعزيز سليمان )اليعقوب
ة يف مدينة التقنيات التعليمية لدى معلمات العلوم للمرحلة املتوسط

رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية العلوم  ،حائل واجتاهاهتن حنوه
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Abstract: This study aims to identify the actual behavior of science education teachers' in using multimedia for Middle 

school students from the educational supervisors' point of view in Riyadh. To achieve objectives of the study, the study used 

the descriptive methodology through the social survey introduction. Questionnaire tool was used to be a tool for collecting 

data in the study from its society to be represented of the science educational supervisors in Riyadh, whose number are 56 

supervisors. This study led to a group of results; science teachers use computers, email, internet, Data show devices, and 

smart blackboard in teaching science for students of the intermediate stage, whereas the data show devices was in the first 

rank, to be followed by internet, computers, interactive blackboard, and lastly email is considered the least educational media 

used by science teachers in teaching science for intermediate students. According to the mentioned results, the researcher 

provides recommendations, hoping to eliminate differences in using educational electronic means in teaching science for the 

intermediate students, in offices of supervisions and intermediate followed schools. Through providing all necessary 

requirements at schools, and caring with programs and training courses that enable science teachers, using multimedia, in 

addition to that motivating them toward self-development to achieve high use of different electronic means in teaching 

science.  

Key words: Multimedia، Supervisors. 
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 البسيطةاإلعاقة الفكرية  ذوياضطراب التوحد وأقرانهم  ذوياالضطرابات السلوكية لدى األطفال 
 إعداد

 أيمن سالم عبداهلل حسن
 جامعة القاهرة –كلية الدراسات العليا للرتبية  -مدرس الرتبية اخلاصة

ـه1437/ 10/ 14وقبل  - هـ16/5/1437 قدم للنشر  

اضطراب التوحد  ذويإىل التعرف على األداء التشخيصي الفارق على مقياس االضطرابات السلوكية لدى األطفال  احلايل البحث يهدف :المستخلص
 من األطفال السعودي،ن   م تقسيههم إىل مجهوعت،ن متساويت،ن  األوىل: طفًل  20من  البحث. وتكونت عينة البسيطة اإلعاقة الفكرية ذويوأقراهنم 

مبدارس ابن جبري االبتدائية وعبداهلل بن عباس مبدينة عرعر مبنطقة  ،بسيطة فكريةإعاقة  ذوي  والثانية: (اء وظيفي منخفضأد) راب التوحداضط ذوي
(. 70-50) رجة ذكائهم ب،ن( سنة  ود12 -6) م  وتراوحت أعهارهم الزمنية ب،ن2013/2014  1435/ 1434احلدود الشهالية  للعام الدراسي 

  ومقياس الطفل التوحدي مقياسو   وك التكيفيلسلل فاينلند مقياس)الصورة الرابعة( للذكاء  و  مقياس جودارد  وستانفورد بينيهالبحث  واستخدم
 اإلعاقة الفكرية ذوي. وكشفت النتائج عن وجود السلوك العدواين لدى األطفال الضطرابات السلوكية  ومقياس ااملستوى االجتهاعي االقتصادي

النتائج وجود اضطرابات السلوك النهطي  وإيذاء الذات  وضعف االنتباه  يف ح،ن أظهرت ،اضطراب التوحد ذويمبعدل أعلى من أقراهنم  البسيطة
 ا.اضطراب التوحد مبعدل أعلى من أقراهنم املعاق،ن فكريً  ذويوالنشاط الزائد  لدى األطفال 

ضعف  - إيذاء الذات - السلوك النهطي - السلوك العدواين - ةالسلوكي اتاالضطراب - اإلعاقة الفكرية - اضطراب التوحد الكلمات المفتاحية:
  .االنتباه والنشاط الزائد
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 مـقـــــدمـة:

مير الطفل عرب رحلته التطورية خبربات ومواقف تؤثر على     
اجلسهية والعقلية واالجتهاعية ، نضجه جبوانبه املختلفة

 منهاواالنفعالية  وسرعان ما تؤثر هذه اخلربات خاصة املؤملة 
يف منوه اجلسهي والعقلي واالجتهاعي وتظهر آثارها على 
سلوكه وتصرفاته  يف ح،ن أن آثارها على اجلانب االنفعايل 
الوجداين قلها تظهر بشكل مباشر  فقد تسترت إىل أن 

 الطفل بأمناط وأشكال سلوكية مضطربة.  تستحوذ على سلوك 
 Behavior Disorderاالضطراب السلوكي يشري مصطلح و     

سلوكه مبا يتوافق  يفال يستطيع أن يتحكم  يإىل الفرد الذ
ينتهي إليه.  ياجملتهع الذ يفمع املعايري االجتهاعية 

تستخدم األدبيات املتخصصة عدة تسهيات لإلشارة إىل و 
االضطرابات السلوكية مثل: اإلعاقة االنفعالية  سوء التوافق 
االجتهاعي  السلوك غري التكيفي  االحنراف  اضطراب 
الشخصية  واالضطراب النفسي  وليس هناك تعريف موحد 

)اخلطيب  للضطرابات السلوكية يتفق عليه اجلهيع 
من الصعب صار . ومن اجلدير بالذكر (2002 يواحلديد

ية: عدم تحد هلذه االضطرابات لألسباب اآلتبين تعريف وا
توافر تعريف متفق عليه للصحة النفسية  وصعوبة قياس 
السلوك واالنفعاالت  واختلف النظريات يف تفسري 

ا االضطراب السلوكي  وتباين وجهات نظر اجملتهعات وفقً 
: أيتي فيها. ومن املظاهر السلوكية ماللثقافات السائدة 

النشاط الزائد  السلوك النهطي  القلق الزائد  إيذاء الذات  
االنسحاب االجتهاعي  العناد املستهر  الغضب  

(. وبالرغم من ذلك كله  2002  )العزة  إخل العدوان....
احنراف  عام على أن االضطراب السلوكي يعينهناك اتفاق 

مزمن و  يف مجتهع ما بشكل ملحوظ اعادي   د  السلوك عها يع
 ا. نسبيً 
ابات السلوكية ومن ناحية أخرى تعددت مفاهيم االضطر     

االحتياجات اخلاصة بتعدد تناول  يعند تناوهلا مع ذو 

 البحث احلايلمظاهرها لدى هؤالء األطفال  خاصة موضوع 
مفهوم فئات اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية. فيشري  يوه

اضطراب التوحد إىل  ياضطراب السلوك لدى الطفل ذ
حنراف الطفل وخروجه عن السلوك املألوف  ويتضهن إيذاء ا

الذات ونوبات الغضب واستثارة الذات وعصيان األوامر  
وتتكرر باستهرار وحتتاج إىل برامج تدخلية تدريبية وعلجية 

 )بديوي  باستخدام اسرتاتيجيات وفنيات تعديل السلوك
يشري هذا املفهوم لدى الطفل املعاق  يف ح،ن(  2011

ا إىل عدم السواء يف السلوك  كسلوك إيذاء الذات  فكريً 
ونوبات الغضب وسلوك عجز التخاطب مع اآلخرين  

 (. 2010)خطاب  والسلوك العدواين

 : البحثمشكلة 

تنتشر العديد من االضطرابات السلوكية لدى األطفال     
( 2006) خطابا  فيشري ملعاق،ن فكريً التوحدي،ن وأقراهنم ا

رون أن الطفل التوحدي يعض أن الوالدين غالبًا ما يذكإىل 
بعض األحيان بشدة لدرجة ينزف معها دمه  وأنه  نفسه يف

احلائط  أو  وجهه بقبضة يده  أو يضرب رأسه يف قد يضرب
أو  ىت تتورم رأسه ويصبح لوهنا أسودبقطع أثاث حادة  ح

 خرين يفبعض األحيان يوجه الطفل عداوته حنو اآل يف. و أزرق
شكل عض أو خربشة أو األسرة أو املدرسة  وذلك على 

بعض هؤالء األطفال الليل متيقظ،ن  يرفس  وقد يقض
هبا من  يواتاً  وبعضهم ميزق األوراق ويرميصدرون أص

ن اى األرض  وغالبًا ما يكون الوالدالنافذة  ويسكب املاء عل
ا أيضً ويؤكد  التعامل مع هذه األمناط السلوكية.عاجزين عن 

( أن الطفل التوحدي قد يكون عنده 2009أمحد  وعيسى )
أو  اً ا عنيفحركات متكررة لليد واألصابع  وقد يظهر سلوكً 

 يف مقابل ذلك تشري إبراهيمللذات.  اً   أو مؤذياً عدواني
( إىل أن من أهم املظاهر االجتهاعية لدى الطفل 2000)

ا  القصور يف الكفاية االجتهاعية  والعجز عن املعاق فكريً 
 اً التكيف مع البيئة اليت يعيش فيها  وتزداد هذه املظاهر سوء
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بسبب االجتاهات السالبة لآلخرين حنو اإلعاقة الفكرية  وقد 
إىل  اً موجه اً ا عدوانييؤدي هذا إىل أن يصدر عن الطفل سلوكً 

اإلحباط الذي يصاحبه إىل ذاته  بسبب  اً آخرين وأحيان
نتيجة لعجزه عن القيام باألعهال اليت يقوم هبا أقرانه من 

أن   Peck & Hong (1988)االعادي،ن يف مثل سنه. ويرى أيضً 
ن قصور واضح يف اجلانب يعانون م اً األطفال املعاق،ن عقلي

يعانون من قصور كبري يف مهاراهتم االجتهاعية  إذ االجتهاعي
ل ب،ن حتو  من االضطرابات السلوكية اليت عديديرتتب عليه ال

تعايشهم بشكل مقبول مع  هؤالء األطفال وب،ن إمكان
ون إىل أساليب السلوك العدواين ؤ ما يلج اً اآلخرين إذ كثري 

واالضطرابات السلوكية نتيجة ما يلقونه من إحباطات يف 
 احلياة اليومية. 

أما األمناط السلوكية الطقوسية وغري االعتيادية  فقد     
ينشغل أطفال اضطراب التوحد مبهارسة سلوكيات روتينية 
وتكرارية ويظهرون سلوكيات منطية مثل هز اجلسم والتهايل 

الطفل  ية إىل ذلك قد يقضوالتلويح باأليدي وباإلضاف
صف الغرفة مثًل )الزريقات  النظر إىل منت ساعات يف

ويتسم األطفال التوحديون مبحدودية اللعب  (.2009
التخيلي والسلوك احملدود جداً  وبعضهم ينجذب لألشياء 
املتحركة أو يلحظ األشياء املستديرة لساعات مثل املروحة. 
أما القدرة احلركية هلؤالء األطفال غالبًا ما تكون غري معتادة  

يده وأصابعه   ي  يلو بذراعيهفق ميكن أن يقفز  يص إذ
باإلضافة إىل سلوك إيذاء الذات  مثل أن يصدم رأسه 
باحلائط أو جيذب شعره  أو يعض أجزاء من جسهه 

(Comer,1998 .)إىل  اً يف مقابل ذلك مييل الطفل املعاق فكري
االنسحاب والرتدد يف السلوك التكراري وكذلك يف احلركة 

(.  2000د ه على ضبط االنفعاالت )عبيالزائدة  وعدم قدرت
مثل انتباه الطفل الصغري  اً ن انتباه املراهق املعاق فكريإكها 
املدة واملدى. فيتشتت انتباهه بسرعة  وذلك ألن  حمدود

ثري مثريات االنتباه الداخلية عنده ضعيفة وحتتاج إىل ما ي
أشارت نتائج  يف ح،ن(. 1999)أم،ن  انتباهه من اخلارج

األطفال التوحدي،ن يعانون ( إىل أن 2004) دراسة خطاب
: تغريات مزاجية  ضطرابات سلوكية وانفعالية تبدو يفمن ا

ونوبات صراخ  وسلوك انسحايب من املواقف االجتهاعية  
ووجود مشكلت سلوكية عديدة منها العدوان وإيذاء الذات 

 ا دراسة معهوروأكدت أيضً والنشاط احلركي املفرط. 
التوحد يتصفون بأن ( أن األطفال ذوي اضطراب 1997)

 ا  وضعفً امفرطً  احركيً  ا  ونشاطً اعدوانيً  ا  وسلوكً الديهم قلقً 
يف االنتباه  وعدم القدرة على إقامة علقات اجتهاعية مع 

يف طريق كل من  ااآلخرين  وكل هذه األعراض تقف عائقً 
يتعامل مع هؤالء األطفال داخل األسرة أو يف املؤسسات 

 ا ما أكدته العديد من الدراساتوهذ املخصصة ملساعدهتم.
  البطاينة ؛2011 بديوي  ؛2011 أبو الفتوح ) مثل

  خطاب ؛2009الدين   مجال ؛2011 والعرنوس 
 ,Watt ؛2012  اخلهيسي ؛2012اخلفاجى  ؛2004

Wetherby, Barber, & Morgan, 2008 ؛ Baghdadli, et  al., 

2008,.) 

من  اً أنواع اً الطفل املعاق فكري ييبد عن ذلك فضلً     
السلوك غري التكيفي مثل العدوان  والسلوك النهطي 

 والفوضوي  والتهرد  وإتلف املهتلكات  وإيذاء الذات
(Stanback & Stainback, 1982).  كها أشارت دراسة القهش 
لدى  اً إىل أن أكثر املشكلت السلوكية شيوع (2006)

النسحاب : احلركة الزائدة  ايها األطفال املعاق،ن فكريً 
وهذا    العدوان  إيذاء الذات.ياالجتهاعي  السلوك النهط

خطاب  ؛2001خبش ) ما أكدته العديد من الدراسات مثل
 حمهد  وفرحات ؛ 2009شعبان  ؛1999؛ دبيس 2010
اضطراب  ذويكل من األطفال  ومن مث يشرتك (.2002

يف العديد من االضطرابات  اً التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكري
السلوكية يف مقدمتها العدوان  السلوك النهطي  إيذاء 

 إليه اوهو ما دعالذات  ضعف االنتباه والنشاط الزائد  
 لتوصية بضرورة إجراء دراسةبا( يف دراسته 2011) يالكيك
اضطراب  يذو  األطفال ب،ن السلوكية املظاهر يف مقارنة
ومن هنا تظهر احلاجة  .اً فكريواألطفال املعاق،ن  التوحد
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تعد حماولة يف هذا اإلطار حياول الباحث  اليتو  احلايل للبحث
من خلهلا التوصل إىل تشخيص فارق لبعض االضطرابات 

ب التوحد وأقراهنم اضطرا ذويالسلوكية لدى األطفال 
على مقياس    وذلك من خلل أدائهماً املعاق،ن فكري

 .احلايل البحثاالضطرابات السلوكية يف 
طبيعة  يف حماولة الكشف عن البحثمث تتحدد مشكلة ومن 

ب التوحد االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطرا
  يف حماولة للوصول إىل تشخيص اً واألطفال املعاق،ن فكري

فارق ب،ن هؤالء األطفال يف مجال االضطرابات السلوكية  
التكراري  وإيذاء الذات   يالعدوان  والسلوك النهطخاصة 

 ا يفاألكثر تكرارً  يشاط الزائد  وهوالن  وضعف االنتباه
وبذلك ميكن حتديد   البحثتناولت فئات  الدراسات اليت

 :يتاآل الرئيس التساؤل يف البحثمشكلة 
 يذو األطفال درجات رتب متوسطي فروق ب،ن توجد هل    

 ؟االضطرابات السلوكية اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية يف
 :يعدد من التساؤالت وه ويتفرع من التساؤل الرئيس 
  األطفال درجات رتب هل توجد فروق ب،ن متوسطي

 اإلعاقة الفكرية يف السلوك العدواين ؟اضطراب التوحد و  ذوي
  األطفال  درجاترتب هل توجد فروق ب،ن متوسطي

 النهطي ؟اإلعاقة الفكرية يف السلوك اضطراب التوحد و  ذوي
  األطفال  درجاترتب هل توجد فروق ب،ن متوسطي

 اإلعاقة الفكرية يف إيذاء الذات؟اضطراب التوحد و  ذوي
  درجات األطفال رتب هل توجد فروق ب،ن متوسطي

اإلعاقة الفكرية يف ضعف االنتباه و اضطراب التوحد  ذوي
 والنشاط الزائد ؟

 : البحثأهداف 

 احلايل إىل: البحثهدف ي  
الكشف عن طبيعة بعض االضطرابات السلوكية لدى  (1

 ا.اضطراب التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريً  ذوياألطفال 

لكلتا الفئت،ن  حماولة حتديد حجم االضطرابات السلوكية (2
يسهل معه عهلية التشخيص  مما وأكثرهم حدة يف ممارستها

 الفارق ب،ن الفئت،ن.
 ذويبناء مقياس االضطرابات السلوكية لألطفال ( 3

 ا.اضطراب التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريً 

 :البحثأهمية 

 : أيتوتتهثل هذه األمهية فيها ي    
 األهمية النظرية:

االضطرابات السلوكية لدى عن توفري قدر من املعلومات 
 ا.اضطراب التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريً  ذوياألطفال 

يف  مقارن كبحثإضافة جديدة   احلايل البحثثل مي (1
اضطراب  ذويمجال االضطرابات السلوكية لدى األطفال 

هذا  يف البحوثا لقلة ا نظرً التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريً 
إثراء املعرفة  مما يسهم يف -حدود علم الباحث يف-اجملال

 السيكولوجية. 
 األهمية التطبيقية:      

الوصول إىل تشخيص دقيق ألطفال كلتا  اإلسهام يف (1
 مجال االضطرابات السلوكية. يفالفئت،ن 

 مما التدخل املبكر مستقبًل  يفمسامهة هذا التشخيص  (2
 يكون له أمهية قصوى بالنسبة لكل فئة.

مما  البحثالوقوف على قوة االضطرابات لدى فئيت  (3
 بينهها. فارقالتشخيص اليدعم 

سبيل التأهيل  يفحتديد اخلدمات الضرورية  يف اإلسهام (4
 االجتهاعي ألعضاء كل فئة.

تقدمي برامج وخدمات ودورات  يفاخلروج بنتائج تسهم  (5
 .البحثتدريبية للقائه،ن على رعاية األطفال فئات 

 :البحثمصطلحات 

 :يتعلى النحو اآل البحثميكن تعريف مصطلحات     
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 األمريكية للطب النفسيتعرفه اجلهعية : اضطراب التوحد
American Psychiatric Association,1994(A.P.A.) حد أ بأنه

ية: تاآل باخلصائص ويتصف االضطرابات النهائية املنتشرة
عهليات التواصل   يفالتفاعل االجتهاعي  قصور  يفقصور 

 وأمناط سلوك واهتهامات وأنشطة مقيدة منطية وتكرارية.
 اجلهعية األمريكية للطب النفسي تعرفه ـة الفـكرية:إلعـاقا

American Psychiatric Association,1994 عقليأداء  بأهنا 
أو أدىن على  70ذكاء حوايل  درجةوظيفي دون املتوسط  

اختبار ذكاء فردي  يصاحبه قصور يف األداء التكيفي الراهن 
على األقل يف اثن،ن من اجملاالت اآلتية: االتصال  محاية 

  املهارات االجتهاعية  استخدام الذات  املعيشة املنزلية
مكانات اجملتهع  التوجه الذايت  الصحة  املهارات إ

حيدث قبل سن و   ة  الفراغ  العهلاألكادميية  الوظيف
 سنة.18

تشري االضطرابات السلوكية لدى  االضطرابات السلوكية:
 البحث احلايل يف اوأقراهنم املعاق،ن فكريً  األطفال التوحدي،ن
السلوك  كسلوك العدوان  والسلوك  يفإىل عدم السواء 

ت  وضعف االنتباه والنشاط النهطي التكراري  وإيذاء الذا
اإلجرائية ويتضهن هذا التعريف التعريفات الفرعية   الزائد

 اآلتية: 
رد فعل  أي سلوك يعرب عنه بأيهو "السلوك العدواني:

إيقاع األذى أو األمل بالذات أو باآلخرين  أو إىل يهدف إىل 
  2000)حيىي  "ختريب ممتلكات الذات أو اآلخرين

استجابة  هالبحث احلايل  بأن ا يفويعرف إجرائيً  (185ص
غري سوية هتدف إىل إيذاء اآلخرين  سواء كان هذا اإليذاء 

ا كاإلهانة  وهو موجه ا كالضرب أو العض أو نفسيً جسهيً 
 لآلخرين أو املهتلكات. 

هو مظهر سلوكي شاذ يبدو على هيئة "السلوك النمطي:
  إال أهنا تتشابه من استجابات متباينة من الناحية الشكلية

 (.116  ص2001اخلطيب ) "وظيفية كوهنا غريحيث  
ومبعدل  استجابة متكررة بأنه يف البحث احلايل اويعرف إجرائيً 

ذاتية  مرتفع دون أن يكون هلا وظيفة  وتشتهل على إثارة
لقدم،ن أو كحركات اليدين أو ا   وليست استجابة ملثري مع،ن

 .املتكرر أو الصوت أو النظر يتعبريات الوجه أو املش
لظاهرة املوجهة حنو الذات واليت األفعال ا هو"إيذاء الذات:

 "كون هلا عواقبها املتهثلة يف التلف البدينت
استجابات  بأنه اإجرائيً ويعرف  (.279  ص1994)مليكة 

تصدر  يبالتلف اجلسدي للطفل الذ يحركية خمتلفة تنته
 ا.عنه  ويكون ضررها فوريً 

عدم قدرة الطفل على  هو" ضعف االنتباه والنشاط الزائد:
تركيز انتباهه واالحتفاظ به لفرتة عند ممارسة النشاط مع عدم 
االستقرار واحلركة الزائدة دون اهلدوء أو الراحة مما جيعله 

)سيد   "ا يستجيب لألشياء دون تفكري مسبقمندفعً 
اضطراب منائي  بأنه اويعرف إجرائيً  (.33  ص1999وبدر 

  ويتصف مبستويات منو غري ةيظهر قبل عهر الثانية عشر 
مناسبة يف االنتباه السهعي والبصري والنشاط الزائد 

ويظهر تأثريه السليب يف واالندفاعية وعدم التحكم يف الذات  
واحدة من العلقات االجتهاعية واألهداف األكادميية أو 

 ويظهر يف أكثر من بيئة.املهنية  

  اإلطــــار النــظري:

 : اضطراب التوحد: أواًل 
حمكات لتشخيص اضطراب  Kannerعندما اقرتح     

التوحد  أشار إىل أن التوحدي،ن لديهم قدرات معرفية جيدة 
رتغو وفرميان" أشارا إىل أن ولكن هناك بعض الباحث،ن مثل "

حدود  يف% من التوحدي،ن قدراهتم العقلية 75 حوايل
 ا(. ويؤكد أيضً 2010وعبدالعزيز العقلية)كوافحة  اإلعاقة 

من حاالت  ( إىل أن التوحد هو حالة2006الدمهشي )
هلا تطوراهتا  وتعوق بشكل كبري طريقة استيعاب  اإلعاقة اليت

 يفإىل مشاكل  يهنا تؤدإهعلومات ومعاجلتها  كها املخ لل
اكتساب مهارات  يفاتصال الفرد مبن حوله  واضطرابات 

التعلم والسلوك االجتهاعي. باإلضافة لذلك فقد أثبتت 
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الدراسات احلديثة أن اضطراب التوحد ال يندرج ضهن 
 يفاالضطرابات السلوكية أو االنفعالية وإمنا هو اضطراب 

وظائف الدماغ وليس له  يفالنهو يرجع إىل خلل عصيب يؤثر 
و املستوى العرقية أ علقة بالظروف االجتهاعية أو األسرية أو

 (. 2011التعليهي)الشريف 
ومن املعروف أن هناك حاالت عديدة يبدو أداء الطفل     

ا فيها  إال أن الواقع وما تظهره  أساسيً الوظيفي العقلي عامًل 
صدرت عن االحتاد القومي  اليتاإلحصاءات العديدة كتلك 

 وحد بالواليات املتحدة األمريكيةوحبوث الت لدراسات
أمناط أساسية من هذه تؤكد أن هناك ثلثة  (2003)

ا مع وجود أمناط أخرى األكثر انتشارً  يه د  تع ياإلعاقات  أ
حبسب نسبة انتشارها  ترتيب هذه األمناطا  وميكن أقل انتشارً 

البداية  يليها اضطراب التوحد  مث  يفاإلعاقة الفكرية  فتأيت
متلزمة داون. وجدير بالذكر أن كل أمناط اإلعاقة العقلية 
تتهيز بضرورة توفر شروط اإلعاقة الفكرية فيها دون احلاجة 
إىل وجود اإلعاقة الفكرية معها ككيان مستقل لدى نفس 

داخل ب،ن وجود ت يعين ينفس الوقت وهو األمر الذ يفالفرد 
 (.2004)حمهد  اقاتتلك اإلع

نشرها االحتاد القومي  اليتووفقًا لتلك اإلحصائيات     
لدراسات وحبوث اضطراب التوحد بالواليات املتحدة 

فإن نسبة انتشار  2003يناير عام  يفاألمريكية  وذلك 
ارتفعت  إذاضطراب التوحد قد اختلفت متامًا عن ذي قبل 

حالة  250: 1 بدرجة كبرية للغاية حبيث أصبح متوسطها
والدة بعد أن كانت قبل ذلك مباشرة وفقًا لتلك 
اإلحصاءات اليت نشرهتا اجلهعية األمريكية الضطراب التوحد 

Autism Society of America  5-4قد بلغت  1999عام 
أفراد لكل عشرة أالف حالة والدة  وقد أدى ذلك بطبيعة 

داون  احلال إىل أن جتاوز اضطراب التوحد متلزمة أعراض
وبذلك أصبح الرتتيب بعد أن كانت تلك امللزمة تسبقه   يف

ا  وال أكثر اإلعاقات العقلية انتشارً  اضطراب التوحد هو ثاين

ذلك سوى اإلعاقة الفكرية فقط  أما متلزمة  يفيسبقه 
 (. 2008بعده مباشرة )حمهد   ن فتأيتأعراض داو 

اضطراب يف حتديد فئة Kanner  ويرجع الفضل إىل    
م  نشر "كانر" دراسة وصف فيها 1943عام  فيالتوحد  ف

ال تتشابه مع أية اضطرابات   اشرتكوا يف سلوكياتطفًل  11
 رتح إدراج هذه السلوكيات حتت وصفولذا اق  آنذاك عرفت

تشخيصي جديد ومنفصل أطلق عليه اسم التوحد الطفويل 
وهبذه الدراسة  وهذا التشخيص ابتدأ تاريخ 

ولقد تعددت (. 2011والشربيين   التوحد)مصطفى
ن املصطلحات لتحديد مسهى واستخدمت كثري م التعريفات
( إىل 2004اضطراب التوحد فيشري  يوسف ) يللطفل ذ

أن " كانر" الحظ أن أهم ما مييز هؤالء األطفال هو االنعزال 
داخل نطاق عاملهم اخلاص املطلق  لذا جلأ إىل الكلهة 

ومنذ  النفس للتعبري عن هذه احلالة. ( وتعينAutosاليونانية )
حماوالت  يفاستخدمت تسهيات كثرية وخمتلفة  1943عام 

تعريف هذه اإلعاقة  فهناك اختلف ب،ن الباحث،ن على 
استخدام مصطلح واحد للتعبري عن هذه اإلعاقة  فنجد من 
الباحث،ن من يطلق عليه الذاتوية الطفلية  أو االنشغال 

  الذهان الذاتوي  فصام الطفولة  التهركز االجرتاربالذات  
الذايت  األوتيسية  التوحد  الفصام الذووي  االنغلق 

وهكذا جيد   الطفويل  أوتيزم  ذوو التوحد  االنغلق النفسي
مجال هذه اإلعاقة أنه أمام ألفاظ عربية عديدة  يفالباحث 

 يوه يتداوهلا الباحثون لإلشارة إىل كلهة أجنبية واحدة
"Autismيفأن هناك إشكالية  " وتعدد املصطلحات يعين 

االتفاق على مصطلح واحد يستخدم للتعبري عن إعاقة 
التوحد  غري أنه تتع،ن اإلشارة إىل أن أكثر املصطلحات 

 يفاآلونة األخرية هو مصطلح "التوحد"  و  يفاستخدامًا 
 ارة إىل أن شيوع استخدامه ال يعينجتب اإلش هنفسالوقت 

التعبري عن مضهون هذه اإلعاقة  يفأنه أكثر دقة 
 (. 2002)سليهان 
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إىل أن اضطراب التوحد يعد  ( ب2002ويشري حمهد)    
 Pervasiveاضطراب منائي عام أو منتشر  نزلةمب

Developmental Disorder ، ويستخدم مصطلح االضطراب
الوقت الراهن لإلشارة إىل تلك  يفالعام أو املنتشر  يالنهائ

يبدأ ظهورها خلل مرحلة  اليتاملشكلت النفسية احلادة 
منو  يفويتضهن مثل هذا االضطراب قصورًا حادًا   املهد

 يي  واالنفعايل  والسلوكي مما يؤدالطفل املعريف  واالجتهاع
العهلية النهائية  يفبطبيعة احلال إىل حدوث تأخر عام 

تسهية هذا االضطراب باملنتشر إىل أنه يرتك  بأسرها  إذ يرجع
 أثارًا سلبية متعددة على الكثري من جوانب النهو املختلفة.

تطور  يفاالضطرابات النهائية العامة بإعاقة نوعية  وتتصف
مهارات االتصال  يفالتفاعلت االجتهاعية املتبادلة ومنوها  و 

القدرة على التخيل  وختتلف شدة  يفاللفظية وغري اللفظية  و 
ا ما يرافق هذه اإلعاقات والتعبري عنها من طفل آلخر  وكثريً 

بعض جوانب  يفأو تأخر  هذه اإلعاقات أشكال من تشوه
 وميكن (.2006القدرات العقلية)الدمهشي  النهو مثل

اضطراب معقد ميكن النظر إليه  التوحد بأنه اضطرابتعريف 
على أنه اضطراب منائي عام أو منتشر يؤثر سلبيًا على 
العديد من جوانب شخصية الطفل  ويظهر على هيئة 

الغالب تدفع بالطفل إىل  يفاستجابات سلوكية قاصرة وسلبية 
التقوقع حول ذاته كها يتم النظر إليه على أنه إعاقة عقلية  

واجتهاعية متزامنة أنه إعاقة عقلية  وإعاقة اجتهاعية  وعلى
  وكذلك على أنه منط من أمناط  هذات الوقت يفحتدث  يأ

السلوكيات  يفاضطرابات طيف التوحد يتسم بقصور 
االجتهاعية  والتواصل  واللعب الرمزي  فضًل عن وجود 

طية وتكرارية ومقيدة )حمهد  سلوكيات واهتهامات من
2008.) 

( 2003وتقدر اجلهعية األمريكية الضطراب التوحد)    
Autism Society of America   انتشاره مع األعراض

  وتزداد نسبة اشخصً  250من ب،ن 1املصاحبة له بنسبة 
  وال يرتبط هذا 1: 4اإلصابة ب،ن األوالد عن البنات بنسبة 

إنه مل يثبت أن  إذاالضطراب بأية عوامل عرقية أو اجتهاعية  
لعرق الشخص أو للطبقة االجتهاعية أو احلالة التعليهية أو 

 شريتلة أي علقة باإلصابة بالتوحد. و االقتصادية للعائ
إىل "(55  ص.2013)اجلهعية األمريكية للطب النفسي

نسب انتشار اضطراب التوحد يف الواليات املتحدة  ارتفاع
% من السكان  ويبقى من 1وغريها من البلد لتصل إىل 

املعدالت تعكس التوسع يف  ارتفاعغري الواضح ما إذا كان 
ئي التشخيص يف ضوء معايري الدليل التشخيصي واإلحصا

على عتبة طيف التوحد   يالرابع  لتشهل احلاالت اليت ه
ن هناك إأم     واالختلفات يف منهجية الدراسةيوعوزيادة ال

وعن  ".زيادة حقيقية يف وترية انتشار طيف اضطراب التوحد
مدى انتشار اضطراب التوحد يف املهلكة العربية السعودية 

أعدهتا  اليتا لإلحصاءات ألف مصاب  وفقً  250فبلغ 
م جامعة امللك سعود بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلو 

والتقنية  وأن عدد الذين يتلقون العلج والتأهيل خارج 
أما معـايري تشخيص  .(2012)طلبة  8400الوطن 

الدليل التشخيصي  اضطراب التوحد كها نص عليها
 Diagnostic واإلحصائي الرابع للضطرابات العقلية       

and Statical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 
( على 3(  )2(  )1)أو أكثر( من البنود ) 6فتشرتط ظهور 

( وواحد من كل من 1)أن يكون اثنان منهها على األقل من 
التفاعل االجتهاعي  يفعطب كيفي  (1) ي(. وه3( و)2)

 يف: عطب واضح أيتاثن،ن على األقل مما ي يفكها يبدو 
تنهية علقات بالرفاق  يفالسلوكيات غري اللفظية  والفشل 

هاعية مناسبة ملستوى النهو  ونقص التبادلية االجت
 يفالتواصل كها يظهر  يف ي( قصور نوع2واالنفعالية. )

منو اللغة املنطوقة   يف: نقص كامل أيتواحدة على األقل مما ي
احلديث مع اآلخرين  ءالقدرة على بد يفوتضرر واضح 

ي أو التكراري للغة  واالستهرار فيه  واالستخدام النهط
( أمناط سلوكية 3ونقص اللعب التظاهري أو االدعائي. )

 يفحمدودة ومتكررة وضيق االهتهامات واألنشطة  كها يبدو 
االنشغال الدائم بواحد أو أكثر  :أيتواحدة على األقل مما ي
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التهسك الواضح بطقوس ومن األمناط األسلوبية احملدودة  
حركي أسلويب متكرر  واالنشغال سلوك ومعينة غري وظيفية  

ا: التأخر أو الشذوذ الوظيفي الدائم بأجزاء من األشياء. ثانيً 
تية على أن يكون البداية واحد من اجملاالت اآل يفعلى األقل 

قبل سن ثلث سنوات: التفاعل االجتهاعي  اللغة كها 
التواصل االجتهاعي  اللعب الرمزي أو احملاكاة.  يفتستخدم 

اضطراب "رت" هذا االختلل ال يتفق مع مواصفات ثالثاً: 
  (.2006وعلء الدين    )كفايفأو االضطراب التفككي

 ا: اإلعاقة الفكرية:ثانيً 
 ى فقد ظهرت مصطلحات عديدة ملفهومومن ناحية أخر     

 Mental Impairment orاإلعاقة الفكرية منها اإلعاقة العقلية

Handicap ومصطلح واهن العقل  Feeble Minded،  والنقص
 Mental  والتخلف العقلي Mental Deficiencyالعقلي

Retardation،  وقليل العقلDigo-Phrcuic   وأحدث هذه
 Theاملصطلحات األشخاص ذوي االحتياجات العقلية

Persons With Mental Needs ا ألن مصطلح اإلعاقة رً ظ  ن
على آباء وأمهات هؤالء األطفال  انفسيً  ًئايسبب عب

ا  كذلك ا على تربيتهم ألبنائهم املعاق،ن فكريً فينعكس سلبً 
 ا مع النظرة احلديثة ملصطلح األشخاص ذويمتشيً 

   The Persons With Special Needsاخلاصةاالحتياجات 
مازال يستخدم على نطاق  يومع ذلك فإن املصطلح الذ

 Mental Retardationلي واسع حىت اآلن هو التخلف العق

حىت  م إصدار املصطلح اجلديد  .(2006أمحد  وعيسى )
  Intellectual Disabilityاإلعاقة الفكرية أو الذهنية  وهو

  American اجلهعية األمريكية للتخلف العقليوحتول اسم 

Association  on mental  Retardation (A. A. M. R.)  إىل
  Americanجلهعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنهائية ا

Association  on Intellectual and Developmental   

Disability (A. A.I.D.D) . 

عام أقل  عقليوميكن تعريف اإلعاقة الفكرية بأهنا أداء     
من املتوسط بدرجة دالة  يظهر خلل الفرتة النهائية  كها 

قصور يف السلوك التكيفي. وتشري  هنفسيصاحبه يف الوقت 

التعريفات املستخدمة يف الوقت احلاضر إىل اعتبار الفرد 
درجة أو أقل  وإذا  70ذكائه  درجةا إذا بلغت ا فكريً معاقً 

ا يف التكيف أو القدرة االجتهاعية بدا قصوره واضحً 
 (.1992والدماطي   )الشخص

 American وقدمت اجلهعية األمريكية للتخلف العقلي    

Association  on mental  Retardation,2002  ًا يعد أكثر تعريف
 وحيهل جوانب إجيابية ويركز على وجود العجز تفصيًل 

والقصور يف السلوك التكيفي ويضعها كهحك قبل نسبة 
يتصف  اقصورً تعد   يشري إىل أن اإلعاقة الفكرية إذالذكاء  

مبحددات مههة يف كل من الوظيفة العقلية والسلوك التكيفي 
يظهر يف املهارات اإلدراكية واالجتهاعية والتكيف العهلي  

سنة. وهناك مخسة  18ويظهر هذا القصور قبل سن 
( الوظيفة 1افرتاضات أساسية انطلق منها هذا التعريف: 

هاعية   احلالية  جيب أن تكون حمددة يف سياق البيئة االجت
( 2كاليت يعيش فيها أقران الفرد ممن هم  يف نفس عهره. 

تقدير صحيح يأخذ يف االعتبار التنوع الثقايف واللغوي 
باإلضافة إىل االختلفات يف عوامل االتصال  واإلحساس  

ا ما تكون أوجه القصور التكيفية ( غالبً 3واحلركة  والسلوك. 
لغرض املهم من ( ا4مصحوبة مبهارات تكيفية أخرى قوية. 

حتديد جوانب القصور هو حماولة حتديد جوانب املساعدة اليت 
املناسبة على مدى  ( من خلل توافر اخلدمات5م هلم. تقد

زمن كاف يتحسن األداء الشامل للشخص ذي اإلعاقة 
 الفكرية بصفة عامة.

ختتلف من  ينسبة انتشار اإلعاقة الفكرية فه أما عن    
ا لعدد من املتغريات يف ذلك مجتهع آلخر  كها ختتلف تبعً 

ك النسبة  فإهنا تلاجملتهع  ومهها يكن من أمر اختلف 
ن ما إ ي% أ3% إىل 2.5ية النظرية ما ب،ن ترتاوح من الناح

 (.2003)الروسان  مجتهع ي% من سكان أ 3 هنسبت
ت كثرية أما عن تشخيص اإلعاقة الفكرية فأشارت دراسا    

إىل أن األعراض األربعة )النفسية واالجتهاعية والرتبوية 
ا إال يف حاالت اإلعاقة الفكرية  فاجته واجلسهية( ال تظهر معً 
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 األخصائيون إىل اجلهع بينها يف تشخيص واحد  مساه دول
Doll التشخيص التكاملي "  ويتضهن التشخيصات اآلتية ": 

الذكاء  ومسات  يشهل حتديد مستوى التشخيص النفسي:
يشهل  الشخصية والنهو االنفعايل. التشخيص االجتهاعي:

التاريخ التطوري  ومستوى النضوج االجتهاعي والظروف 
األسرية  ومهاراته يف االعتهاد على النفس. التشخيص 
الرتبوي: يشهل التاريخ الدراسي  ومستوى التحصيل الدراسي 

يخ الصحي  يف االبتدائي. التشخيص الطيب: يشهل التار 
والعوامل الفسيولوجية والبيولوجية  والعيوب والعاهات 
اجلسهية  واألمراض واإلصابات واحلوادث. فإذا أمجعت هذه 
التشخيصات على وجود أعراض اإلعاقة الفكرية عند 

ا الشخص قرر فريق التشخيص انتهاءه إىل فئة املعاق،ن فكريً 
 (.1996مرسي ) ئنون إىل صحة تشخيصهموهم مطه

 ا: االضطرابات السلوكية:ثالثً 
تبدو  اليتاحلالة "تعريف االضطرابات السلوكية بأهنا ميكن     

فيها أفعال الفرد غري مرغوبة ومزعجة وقد تكون ضارة إىل 
جيعل الفرد حباجة إىل خدمات حد يعوق عهلية التعلم مما 

 (.20 ص1992)الشخص والدماطي "ملواجهتها خاصة
االضطرابات السلوكية بأهنا اضطرابات ا تعريف وميكن أيضً    

حدة أو سلوكية وانفعالية حتدث للطفل وتظهر من خلل وا
ية: عدم القدرة على التعلم  وعدم تأكثر من اخلصائص اآل

القدرة على بناء علقات مع اآلخرين  وظهور أمناط سلوكية 
 (. 2009مجال الدين  ) غري مناسبة

بأهنا عادات سلوكية "( 43 ص 2009)وعرفها مصطفى    
االجتهاعية السليهة  سيئة وغري متوافقة ومتعارضة مع املعايري 

تسبب الضرر للفرد أو ملن حوله مما جيعله حيتاج  يوه
ا خلدمات إرشادية وعلجية خاصة  حىت يصبح أكثر تكيفً 

 . "ا مع اجملتهع ومع من حولهوتوافقً 
 لر نظم التصنيف املستخدمة يف مجاأما عن أكث    

 يوالذ "Quay"اقرتحه  يالسلوك هو النظام الذاضطرابات 
: يابات السلوكية إىل أربعة أبعاد هيصنف االضطر 

اضطرابات التصرف  اضطرابات الشخصية  اضطرابات عدم 
. (2004الظاهر النضج  اضطرابات اجلنوح االجتهاعي)

وتعود هذه االضطرابات السلوكية يف جزء منها إىل عوامل 
وصحية  وعوامل عقلية  وعوامل نفسية  وعوامل جسهية 

وترتاوح نسب انتشار االضطرابات  (.2010)سليم  أسرية
ن النسبة املعتهدة يف كل %  إال أ15-1السلوكية ما ب،ن 

وفيها يتعلق بنسبة توزيع هذه االضطرابات   % 2 يالدول ه
حسب متغري الشدة فإن معظم احلاالت من النوع املتوسط  

انتشارها لدى الذكور  حيث العهر واجلنس فإن نسبةأما من 
 ملحوظترتفع بشكل  يعليه عند اإلناث  وه يأكثر مما ه

يف فرتة املراهقة وتنخفض بعد ذلك  واجلدير بالذكر بأن لكل 
 معينة ختتلف عن نسب سلوك آخر ااضطراب نسبً 

 (. 2009)العزة 

 دراسـات وبحوث سـابـقـة:

 البحوث والدراسات السابقة ذات ا منتيح للباحث عددً أ    
  :يقد  م تقسيهها إىل ثلثة حماور ه  و البحثالصلة مبتغريات  

المحور األول: دراسات تناولت االضطرابات السلوكية 
 ا: لدى المعاقين فكريً 

( إىل التحقق من تأثري 2010هدفت دراسة خطاب)   
خفض درجة بعض االضطرابات السلوكية لدى  يفاللعب 

 -12ا ترتاوح أعهارهم ب،ن عينة من األطفال املتأخرين عقليً 
. وأشارت نتائج 70 -50سنة  ونسبة ذكائهم ب،ن  15

 يفالدراسة إىل فاعلية الربنامج العلجي باللعب املستخدم 
 -خفض حدة بعض االضطرابات السلوكية )إيذاء الذات

السلوك  -وك عجز التواصل مع اآلخرينسل -نوبات الغضب
 ( لدى اجملهوعة التجريبية. العدواين

هدفت إىل التحقق من  اليت( 2009دراسة شعبان)و    
 فاعلية 

كل من أسلويب التعليم امللطف  والتعزيز يف خفض السلوك 
. وتكونت عينة الدراسة األطفال املعاق،ن فكريً العدواين لدى ا
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( سنة 12 -8عهر زمين يرتاوح ب،ن) يف ( طفًل 30من )
مبدرسة الرتبية الفكرية مبدينة املنصورة  و م توزيعهم على 
ثلث مجهوعات: مجهوعت،ن جتريبت،ن  ومجهوعة ضابطة  و م 

وأشارت استخدام مقياس السلوك العدواين)إعداد الباحث(  
النتائج إىل فاعلية كل من أسلويب التعليم امللطف  والتعزيز 

ا  خفض السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريً  يف
وزيادة فاعلية أسلوب التعليم امللطف مقارنة بأسلوب التعزيز 

 خفض السلوك العدواين.     يف
هدفت إىل تقدمي برنامج  اليت(2007)ودراسة إبراهيم   
ا يقوم على استخدام االقتصاد  لألطفال املعاق،ن فكريً ييبتدر 

النشاط املصورة  والتأكد من فاعليتها الرمزي وجداول 
احلد من سلوكهم العدواين. وتألفت  يفواملقارنة ب،ن أثرمها 

 مبدرسة الرتبية الفكرية بالزقازيق ممن ( طفًل 18العينة من )
( سنة   م تقسيههم إىل ثلثة 12-9) ترتاوح أعهارهم ب،ن

االقتصاد مجهوعات متساوية  األوىل جتريبية يقدم هلا برنامج 
الرمزي  والثانية جتريبية باستخدام جداول النشاط املصورة  

من االقتصاد  ة. وأشارت النتائج إىل فاعلية كل  والثالثة ضابط
 أثر كل املدخل،ن.   يمزي وجداول النشاط املصورة وتساو الر 

( إىل التعرف على 2006وهدفت دراسة القهش)   
ا داخل املنزل ق،ن عقليً املشكلت الشائعة لدى األطفال املعا

من وجهة نظر الوالدين  وحتديد طبيعة العلقة ب،ن هذه 
املشكلت ومتغريات: عهر الطفل  درجة إعاقته  وجنسه. 

األطفال املعاق،ن  يتكون مجتهع الدراسة من مجيع والدو 
ا امللتحق،ن مبراكز الرتبية اخلاصة احلكومية وغري احلكومية عقليً 

ا  وبلغ عدد بلغ عددها ستة عشر مركزً  اليتمدينة عهان و  يف
. وتكونت العينة من والدى ةوطفل طفًل  1082األطفال 

-ا ومفحوصة تراوحت أعهارهم من الوالدة مفحوصً  240
سنة  و م اختيارهم بطريقة عشوائية. وقام الباحث  18

فقرة مثلت مخس مشكلت  47بتطوير قائهة تقدير من 
أكثر املشكلت السلوكية  . وتوصلت الدراسة إىل أنسلوكية

النسحاب االجتهاعي  السلوك : احلركة الزائدة  ايها شيوعً 
   العدوان  إيذاء الذات. يالنهط

( إىل التعرف على 2002وهدفت دراسة حمهد  وفرحات)   
ا على استخدام جداول فعالية تدريب األطفال املعاق،ن فكريً 

احلد من األعراض الدالة على اضطراب  يفالنشاط املصورة 
االنتباه فقط دون نشاط حركي مفرط. وتألفت العينة من 

ا مبدرسة الرتبية الفكرية "ببلبيس" ( أطفال معاق،ن فكريً 10)
هم إىل ( سنة  و م تقسيه14-9تراوحت أعهارهم ب،ن )
وأشارت النتائج إىل وجود فروق . مجهوعت،ن جتريبية وضابطة

ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطات رتب الدرجات على 
اضطراب االنتباه للهجهوعة التجريبية لصاحل القياس البعدي 
من حيث اخنفاض األعراض الدالة على اضطراب االنتباه  

ح،ن مل توجد فروق دالة ب،ن القياس،ن البعدي والتتبعي.    يف
لى مدى هدفت إىل التعرف ع ليتاب( 2001ودراسة خبش)

يف خفض حدة اضطراب عجز  يفاعلية برنامج إرشادي أسر 
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد لدى عينة من األطفال 

 42ا القابل،ن للتعلم. وتألفت عينة الدراسة من املعاق،ن فكريً 
طفلة مبركز اإلمناء الفكري مبدينة جدة ترتاوح أعهارهم ب،ن 

و م تقسيههم إىل  65-56بة ذكائهم ب،ن سنة  ونس 9-14
. وكشفت النتائج عن فاعلية إرشاد األمهات  مجهوعت،ن

يف احلد من االنتباه  ياألسر كشكل من أشكال اإلرشاد 
املعاق،ن املصحوب بزيادة النشاط احلركي لدى األطفال 

 .افكريً 
هدفت إىل إعداد مقياس  اليت (1999) ودراسة دبيس   

يتهتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات ميكن عن طريقه 
ا من تقدير السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريً 

البيئة السعودية. وقد  م التحقق من  يفالدرجة البسيطة 
 يفصدق وثبات املقياس من خلل تقدير املعله،ن العامل،ن 

نة الرياض لعدد كبري من األطفال الرتبية الفكرية مبدي اهدمع
توصل إىل معاملت ثبات  م الو (. 501 -ا )ناملعاق،ن فكريً 

 وصدق عالية. 
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االضطرابات السلوكية المحور الثاني: دراسات تناولت 
 اضطراب التوحد:  ذويلدى 

 ( بإعداد برنامج حركي إلطفاء 2012)ياخلفاجقامت    
على  ي)الوقوف واملش الروتينية اخلاطئة بعض السلوكيات

رؤوس األصابع والدوران حول النفس واألشياء( لدى أطفال 
ت اضطراب التوحد  وإعداد ورقة لقياس تلك السلوكيا

توحد من  ذوي( أطفال 5. وتألفت العينة من )الروتينية
( سنوات  4-3الدرجة املتوسطة تراوحت أعهارهم ب،ن )

اد. وأشارت مبعهد الرمحن للتوحد واضطرابات النطق ببغد
بل النتائج إىل جناح الربنامج يف تقليل هذه احلركات الروتينية 

 . جزء من عينة البحثلدى  اختفت
 هدفت إىل التحقق من مدى اليت( 2011ودراسة بديوي)   

 التطبيقيحتليل السلوك "فاعلية الربنامج التدرييب املستخدم 
 (LOVASS)"  يف ختفيف حدة االضطرابات السلوكية لدى

عينة من األطفال التوحدي،ن وإحداث قدر مناسب من 
 يد  م استخدام التصهيم التجرييب ذالتفاعل االجتهاعي. وق

 من ( طفًل 15اجملهوعة الواحدة  واشتهلت العينة على)
 9: 3إناث( ترتاوح أعهارهم ب،ن ) 7ذكور  8اجلنس،ن)

اية األطفال من إحدى مجعيات رعسنوات(  م اختيارهم 
وأشارت نتائج الدراسة إىل فاعلية  التوحدي،ن باملعادى.

نوبات  -)إيذاء الذاتخفض اضطرابات يفالربنامج 
عصيان األوامر( لدى األطفال  -استثارة الذات-الغضب

 التوحدي،ن. 
التعرف إىل ( 2011وهدفت دراسة البطاينة  والعرنوس)    

برنامج لتعديل السلوك يف خفض األمناط السلوكية  أثرعلى 
( أطفال 3. ومشلت العينة)التوحداللتكيفية لدى أطفال 

. ردنسنوات  مبدينة عهان باأل10-5تراوحت أعهارهم ب،ن 
وأشارت النتائج إىل فاعلية اإلجراءات السلوكية املستخدمة 

وكية املتهثلة يف فرط يف الربنامج يف خفض األمناط السل
ندفاعية  ووجود إعاقة إكلينيكية يف األداء نشاط واالال

 االجتهاعي لدى أطفال التوحد.

التحقق من فاعلية إىل ( 2011الفتوح) وهدفت دراسة أيب   
التدريب على وظيفية التواصل واستخدام التعزيز التفاضلي 
للسلوك اآلخر يف خفض حدة املشكلت السلوكية  ومشلت 

تشخيصهم من قبل أطباء  توحد   م ذوي( أطفال 8العينة )
ا ومتوسط شهرً  72.25  ومتوسط أعهارهم مخ وأعصاب

وهم من احلاالت املرتددة على مركز املخ  48.9ذكائهم 
واألعصاب مبدينة بنها. واعتهدت الدراسة على املنهج 

. وتوصلت الدراسة إىل تصهيم اجملهوعة الواحدة يجرييب ذالت
على  متوسط القياس،ن إحصائية ب،نوجود فروق ذات داللة 

يف خفض مقياس املشكلت السلوكية لصاحل القياس البعدي 
 .حدة املشكلت السلوكية

إعداد برنامج  إىل( 2009وهدفت دراسة مجال الدين)   
فض وتعديل بعض خلهد على األنشطة الفنية علجي فين يعت

اإلعاقة  يات السلوكية لدى الطفل التوحدي ذاالضطراب
( أطفال 6العقلية البسيطة. وتكونت عينة الدراسة من )

وبلغ ( سنوات 8-5توحدي،ن تراوحت أعهارهم ب،ن )
فكرية بنات عهد الرتبية المب( 75-50مستوى الذكاء من )

وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة  .مبدينة الطائف
لدى األطفال التوحدي،ن على أبعاد مقياس تقدير سلوك 
التوحد الطفويل وعلى أبعاد مقياس السلوك التكيفي لصاحل 

اخنفاض متوسط االضطرابات  يعينالقياس البعدي مما 
  .السلوكية

إىل فحص السلوكيات  Watt, et al. (2008)وهدفت دراسة    
النهطية املتكررة لدى األطفال يف السنة الثانية من العهر  

(  5الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد)ن= 
( 25واألطفال املتأخرين يف النهو دون اضطراب التوحد)ن= 

ا شهرً  24و  18( ما ب،ن 5منو منوذجي )ن=  ذويطفال األو 
ال الذين يعانون من من العهر. وأظهرت النتائج أن األطف

التوحد لديهم معدل أعلى بكثري يف معدل التكرار ومدة 
أطول من السلوك النهطي التكراري يف متغريات  اجلسم  
والسلوكيات احلسية خلل عينة منتظهة من السلوك عن كل 
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من مجهوعات األطفال املتأخرين يف النهو دون اضطراب 
 النهو النهوذجي. ذويواألطفال التوحد  

إىل استكشاف Baghdadli, et al. (2008) وهدفت دراسة   
العوامل املتصلة باملخرجات السلبية لسلوك إيذاء الذات لدى 

 (3-1) رابات النهو الشاملةذين يعانون من اضطاألطفال ال
حول وجود أو عدم وجود  ةانسنوات  و م استخدام استب

سلوك إيذاء الذات. وأشارت النتائج إىل وجود ارتباط ب،ن 
املخرجات السلبية وجوانب عديدة من سلوك الطفل. وأن 

رجات سلبية لديهم قدر أكرب األطفال الذين يعانون من خم
عاقة يف الكلم  والعجز املعريف والتكيفي  وعلمات من اإل

 أكثر شدة من مرض التوحد. 
( إىل حماولة وضع مقياس 2004وهدفت دراسة خطاب)   

ا وحدهتا وأكثرها شيوعً  للكشف عن االضطرابات السلوكية
النشاط احلركي املفرط  -نوبات الغضب -)إيذاء الذات
لسلوك العدواين( ا -عجز السلوك التواصلي-ونقص االنتباه

لدى الطفل التوحدي وإعداد برنامج علجي باللعب حيتوى 
 على بعض األنشطة واأللعاب خلفض هذه االضطرابات 

سنة   12-10من سن  يوإعداد دراسة حالة للطفل التوحد
والثقايف واالجتهاعي  ياالقتصاد وإعداد استهارة املستوى

. وتوصلت ( طفًل 20لألسرة. وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة لصاحل اجملهوعة التجريبية 

 االضطرابات السلوكية. يف خفض 
إىل التحقق من مدى  ب(2002وهدفت دراسة خبش)  

 مهارات التفاعل برنامج سلوكي تدرييب لتنهية فعالية
لدى عينة من  االجتهاعي يف خفض السلوك العدواين

األطفال التوحدي،ن مبركز األمل لإلمناء الفكري جبدة  قوامها 
سنة ونسب  14-7  تراوحت أعهارهم ب،ن طفًل  24

  و م تقسيههم إىل مجهوعت،ن جتريبية 68-55ذكائهم ب،ن 
وضابطة. وكشفت الدراسة عن فعالية الربنامج  بوجود فروق 

تجريبية يف درجات اجملهوعة ال ياللة ب،ن متوسطذات د

يف االجتاه األفضل  للسلوك العدواينالقياس،ن القبلي والبعدي 
 لصاحل القياس البعدي. 

هدفت إىل دراسة  اليت( 2002)ودراسة اللهيب   
. وتكونت العينة التوحدتواجه أطفال  اليتاملشكلت اخلاصة 

املراكز األهلية لرعاية وتأهيل  يفمن مجيع أطفال التوحد 
جتهاعية املعاق،ن بالرياض التابعة لوزارة العهل والشئون اال

ائج إىل أهم . وأشارت النت( طفًل 28وبلغ عددهم )
احلركات والتقطيبات الغريبة   ياملشكلت بالرتتيب ه

التغذية  الصراخ ونوبات الغضب  مقاومة التغيري  اخلوف  
   إيذاء الذات  النوم.دواينوالعالسلوك التخرييب 

 هدفت إىل استخدام برنامج اليت( 1997ودراسة معهور)   
سلوكي تدرييب يعهل على ختفيف حدة بعض األعراض  

( من األطفال 30السلوكية. وتكونت عينة الدراسة من )
التوحد امللتحق،ن مبركز أمل لإلمناء جبدة  ذويالسعودي،ن 

 سنة. ومشلت األدوات مقياس14-7وتراوحت أعهارهم ب،ن 
  ومقياس تقييم 1969كونرز لتقدير املعلم لسلوك الطفل

(  مقاييس 1990على ذاته)الدفراوي  يالطفل املنطو 
جودارد وبينيه للذكاء  الربنامج التدرييب)إعداد الباحث(. 
وأشارت النتائج إىل وجود فروق دالة ب،ن األطفال التوحدي،ن 
يف مجهوعة األعراض واالضطرابات لصاحل القياس البعدي  مما 

يف يف القلق والعدوان والنشاط احلركي  اأن هناك اخنفاضً  يعين
  زاد مستوى االنتباه والعلقات االجتهاعية. ح،ن

ت المحور الثالث: دراسات مقارنة في االضطرابا
 السلوكية بين اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية: 

 إىل التحقق من انتشار Lundqvist (2013)هدفت دراسة    
  وحتديد الفكريةاإلعاقة  ذوياملشكلت السلوكية ب،ن 

علمات اخلطر احملتهلة ملشاكل السلوك باستخدام أداة 
إعاقة  ذوي% من العينة 62. وكان(BPI)املشكلت السلوكية

نساء  من ال 411من الرجال  504(915فكرية )ن= 
سنة  لديهم مشكلت  87 -18متوسط أعهارهم من 

سلوكية )إيذاء الذات  النهطية  العدوانية/السلوك املدمر(  
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ا للهشكلت السلوكية وكانت علمات اخلطر األكثر وضوحً 
  فرط شدة اإلعاقة الفكرية  التوحد  واضطرابات النوم ليًل 

احلساسية احلسية  ضعف التواصل  العجز االجتهاعي  
( 915) وإشراك الطب النفسي  واألدوية العقلية. ومن ب،ن

٪( لديهم 62.0) 567اإلعاقة الفكرية  كان  ذوياألفراد 
ا فردً  283ا مشكلة سلوكية واحدة على األقل. متامً 

بنسبة  378ويذاء الذات. إ٪( لديهم سلوك 30.9)
٪( لديهم 34.4) 315  ويمنط % لديهم سلوك41.3

  ومل يكن ب،ن أولئك فروق ذات يوفوضو  سلوك عدواين
داللة إحصائية يف النهطية وإيذاء الذات ب،ن اجلنس،ن  ولكن 

 أكثر من الرجال.  يوالفوضو  النساء أظهرت السلوك العدواين
  .Richards, Oliver, Nelson,& Moss(2012)وهدفت دراسة   

 ذويوطوبوغرافيا إيذاء الذات لدى األفراد  إىل وصف انتشار
اإلعاقة الذهنية  ذويمقابل األفراد  يفطيف اضطراب التوحد 

(X  ودراسة اخلصائص الشخصية  )اهلش  ومتلزمات داون
خل هذه اجملهوعات. املرتبطة بإيذاء الذات عرب ودا

الرعاية من األفراد مع طيف اضطراب  واألسلوب: مقدم
 X(  ومتلزمة 9.98العهر= ؛ متوسط 149)ن= التوحد

 ( ومتلزمة داون15.32العهر= ؛ متوسط 123اهلش)ن= 
. وأشارت النتائج إىل (15.84عهر= ال؛ متوسط 49)ن= 

طيف ٪ لدى عينة 50أن سلوك إيذاء الذات ظهر بنحو 
وهذا انتشار أعلى بكثري مما كان عليه يف  اضطراب التوحد

٪( لكنها متشاهبة على نطاق 18.4مجهوعة متلزمة داون )
٪(. كها ارتبط 54.5اهلش) Xواسع مع االنتشار يف متلزمة 

وجود إيذاء الذات مع مستويات أعلى بكثري من االندفاع 
 والنشاط املفرط داخل مجهوعة طيف التوحد.

( إىل التعرف على األداء 2011)وهدفت دراسة مقابلة    
ا السلوكي الفارق لألطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريً 

( 46بُعد السلوك االنسحايب. وتألفت عينة الدراسة من ) يف
 من امللتحق،ن مبركز )مجعية البرتاء لرعاية املعاق،ن( مبدينة طفًل 

معان لواء البرتاء باملهلكة األردنية اهلامشية وترتاوح أعهارهم 

سنة  و م تقسيههم إىل مجهوعت،ن  األوىل تضم  14-8ب،ن 
ومشلت  ا والثانية تضم األطفال التوحدي،ن.املعاق،ن فكريً 

 قياس الطفل التوحدياألدوات مقياس جودارد للذكاء  م
 لوك االنسحايب(  مقياس الس2005 حمهد /)إعداد
(. وأشارت النتائج إىل وجود فروق 2001 /حمهد)إعداد

ذات داللة إحصائية ب،ن األطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن 
ملواقف ا يف السلوك االنسحايب  واالنسحاب من افكريً 

 يلصاحل التوحدي،ن أ التفاعلت االجتهاعيةو  االجتهاعية
 ا.هنم أكثر انسحابً إ

هدفت إىل استخدام مقياس  اليت (2010) ودراسة العتييب   
)مهارات  هارات السلوكيةينلند للسلوك التكيفي ملقارنة املاف

مهارات التنشئة  -مهارات احلياة اليومية-التواصل
 ياإلعاقة الفكرية ومتعدد ذوياالجتهاعية( لدى التلميذ 

اضطراب التوحد يف معاهد الرتبية الفكرية.  ذويالعوق و 
ا ( تلهيذً 29ا  منهم )( تلهيذً 79وتكونت عينة الدراسة من )

 يا من متعدد( تلهيذً 25الفكرية  و) اإلعاقة ذويمن 
اضطراب التوحد  الذين  ذويا من ( تلهيذً 25العوق  و)

. وأظهرت النتائج نة( س12-8تراوحت أعهارهم ب،ن )
اضطراب التوحد مقارنة  ذويا لدى التلميذ واضحً  اقصورً 

بتلميذ الفئت،ن األخري،ن باستثناء بعد القراءة والكتابة يف 
مهارات التواصل  مل تظهر فيها فروق ب،ن التوحد والفئت،ن 

 األخري،ن.
عرف على بعض ( إىل الت2000) وهدفت دراسة حمهد   

لألطفال التوحدي،ن  ياالجتهاعو  يأمناط األداء السلوك
 طفًل  24ا. وتألفت عينة الدراسة من وأقراهنم املعاق،ن فكريً 
( سنة من امللتحق،ن جبهعية 13 -8) ترتاوح أعهارهم ب،ن

التنهية الفكرية بالقاهرة مقسه،ن إىل مجهوعت،ن بالتساوي 
ا  والثانية تضم األطفال إحدامها من األطفال املعاق،ن فكريً 

قياس األدوات مقياس جودارد للذكاء  مالتوحدي،ن. ومشلت 
الثقايف املطور  ياملستوى االجتهاعي االقتصاد

 (  مقياس الطفل التوحدي)إعداد2000لألسرة)بيومي 
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)إعداد الباحث(  (  مقياس التفاعلت االجتهاعيةالباحث
مقياس السلوك االنسحايب )إعدادالباحث(. وكشفت نتائج 

متوسطات درجات ق دالة ب،ن الدراسة عن وجود فرو 
كل   يفا األطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريً  مجهوعيت

لصاحل  من التفاعلت االجتهاعية واالنسحاب االجتهاعي
 .   األطفال التوحدي،ن

إىل تشخيص األداء  أ(2001خبش)وهدفت دراسة    
ا فيها يتعلق الفارق لألطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريً 

 23 بواقع طفًل  46االجتهاعي  وضهت العينة  باالنسحاب
 -8 لكل من مجهوعيت الدراسة  ترتاوح أعهارهم ب،ن طفًل 
. و م استخدام 68 -54سنة  ونسب ذكائهم ب،ن 14

مقياس جودارد للذكاء  ومقياس الطفل التوحدي 
وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة ( 2005/حمهدإعداد)

من املواقف  والتفاعلت االنسحاب  يفب،ن اجملهوعت،ن 
الدرجة الكلية للسلوك االنسحايب  وذلك  يفاالجتهاعية  و 

 .انسحابً كانوا هم األكثر ا  إذ  طفال التوحدي،نحلساب األ
أ( إىل التعرف 2002دراسة أخرى هدفت خبش) يفو     

 شخيصي الفارق على مقياس املهاراتعلى األداء الت
( ترتاوح 25التوحدي،ن )ن:االجتهاعية جملهوعة من األطفال 

  70-55سنة ونسبة ذكائهم ب،ن 15-6أعهارهم ب،ن 
ا وذلك يف مقابل مجهوعة متجانسة من األطفال املعاق،ن عقليً 

( ومجيعهم من مركز أمل لإلمناء الفكري جبدة. و م 25)ن: 
 استخدام مقياس جودارد للذكاء  ومقياس الطفل التوحدي

االقتصادي االجتهاعي (  ومقياس املستوى 1999  )خبيت
(  ومقياس املهارات االجتهاعية 1995 لألسرة )الشخص

شفت الدراسة وك (1996 )هارونا ملعاق،ن فكريً لألطفال ا
وجود فروق ذات داللة إحصائية ب،ن األطفال التوحدي،ن  عن

ا يف املهارات االجتهاعية املتعلقة واألطفال املعاق،ن فكريً 
ن واملتعلقة بأداء األعهال بالعلقات الشخصية مع اآلخري

  ا.لصاحل األطفال املعاق،ن فكريً  لدرجة الكليةوا

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 يفبعد استعراض تلك اجملهوعة من البحوث والدراسات     
 مجال االضطرابات السلوكية لدى األطفال التوحدي،ن وأقراهنم

 أمهها:ا ميكن استخلص عدة استنتاجات املعاق،ن فكريً 
 - دراسات سعت إىل  تنوع أهداف هذه الدراسات  ما ب،ن

ا يص االضطرابات السلوكية وأيضً خبناء مقاييس لتش
الكشف عن االضطرابات الشائعة لدى األطفال املعاق،ن 

سلوك إيذاء الذات  ) ا واألطفال التوحدي،ن ومنهافكريً 
العدوان  السلوك النهطي  ضعف االنتباه والنشاط الزائد  

  عجز السلوك الفوضويالغضب  االنسحاب االجتهاعي  
التواصلي(. وأخرى سعت لتقدمي برامج خلفض حدة بعض 

 االضطرابات السلوكية لدى فئات الدراسة. 
 -  اضطراب  ذويتنوعت األدوات املستخدمة مع األطفال

ا  فتم استخدام مقياس بينيه التوحد واألطفال املعاق،ن فكريً 
ولوحة جودارد لتحديد نسب الذكاء  ومقاييس تشخيص 
اضطراب التوحد )معايري الدليل التشخيصي واإلحصائي 

الدفراوي   /  مقياس/حمهدع  قائهة كارز  مقياسالراب
 يستوى االقتصادي واالجتهاعخبيت(  ومقياس امل /مقياس
  -)بيومي

 .دواتاألالشخص(  وهو ما سوف يراعيه البحث يف اختيار 
قارنت ب،ن األطفال التوحدي،ن وأقراهنم  اليتقلة الدراسات  -

ا من حيث االضطرابات السلوكية  باستثناء املعاق،ن فكريً 
)االنسحاب االجتهاعي(   تناولت اليتبعض الدراسات 

 وبعض املهارات السلوكية واالجتهاعية.
ا ب،ن هؤالء أكثر االضطرابات السلوكية انتشارً أن  -

األطفال)إيذاء الذات  العدوان  السلوك النهطي  ضعف 
االنتباه والنشاط الزائد(  كها ال توجد دراسة )يف حدود علم 
الباحث( قارنت هذه االضطرابات ب،ن األطفال التوحدي،ن 

 .البحث اا  ومن هنا تظهر احلاجة هلذفكريً  وأقراهنم املعاق،ن
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تشري إىل أفضلية  البحثأن أغلب الدراسات املقارنة لعينة  -
ا عن األطفال التوحدي،ن من حيث األطفال املعاق،ن فكريً 

 امتلك املهارات االجتهاعية  واخنفاض االضطرابات السلوكية  
 وهو ما سوف يراعيه الباحث يف صياغة الفروض.

 الـفــــــــــــــــــروض:

داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب توجد فروق ذات  -1
 درجات

 اإلعاقة الفكرية يف ذوياضطراب التوحد و  ذوياألطفال 
 السلوك العدواين لصاحل األطفال التوحدي،ن.

توجد فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب  -2
اإلعاقة  ذوياضطراب التوحد و  ذويدرجات األطفال 

 وحدي،ن.النهطي لصاحل األطفال التالسلوك  الفكرية يف
توجد فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب  -3

اإلعاقة  ذوياضطراب التوحد و  ذويدرجات األطفال 
 الفكرية يف سلوك إيذاء الذات لصاحل األطفال التوحدي،ن.

توجد فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب -4
ة اإلعاق ذوياضطراب التوحد و  ذويدرجات األطفال 

االنتباه والنشاط الزائد لصاحل األطفال ضعف  الفكرية يف
 التوحدي،ن.

 :البحث منهجية

 :البحث: منه  أواًل 
على استخدام املنهج الوصفي املقارن   احلايل البحثقوم ي   
إىل الكشف عن طبيعة االضطرابات السلوكية  نه يهدفإ إذ

وأقراهنم   اضطراب التوحد ذويوالفروق فيها لدى األطفال 
 ا.املعاق،ن فكريً 

 :البحثا: عينة ثانيً  
 من األطفال طفًل  (20)من  البحثتكونت عينة     

  تقسيههم إىل مجهوعت،ن  األوىل:السعودي،ن الذكور   م
 (أداء وظيفي منخفض)اضطراب التوحد  ذويأطفال 

اإلعاقة  ذوي( أطفال  والثانية: تضم األطفال 10وعددهم )
أطفال  مبدارس ابن جبري  (10) وعددهمالبسيطة  الفكرية

االبتدائية وعبداهلل بن عباس مبدينة عرعر مبنطقة احلدود 
الشهالية باملهلكة العربية السعودية  للعام الدراسي 

 حتقيق التكافؤ وقد  م. 1434/1435م  2013/2014
تراوحت  إذالزمين  غريات العهريف مت بحثب،ن مجهوعيت ال

 إذ( سنة  وكذلك متغري الذكاء 12 -6) أعهارهم الزمنية ب،ن
على مقياس جودارد   (70-50) تراوحت درجة ذكائهم ب،ن

 تكيفي وستانفورد بينيه)الصورة الرابعة(  وكذلك السلوك ال
وذلك  االقتصادي  باإلضافة إىل املستوى االجتهاعي

يف هذه  البحثلتحقيق اعتدالية التوزيع ب،ن مجهوعيت 
وقد   فقط ق يف االضطرابات السلوكيةاملتغريات ويصبح الفرو 

 ية:تللخطوات اآلا  م اختيار العينة وفقً 
اضطراب  ذويا لألطفال ا ميدانيً أجرى الباحث مسحً    

يف  "عرعر"ا املوجودين مبدينة التوحد واألطفال املعاق،ن فكريً 
املرحلة االبتدائية  ومشلت األطفال التوحدين امللتحق،ن بربامج 
الرتبية اخلاصة مبدرسة ابن جبري  واألطفال املرتددين على 

 وطفلة  ( طفًل 33) مستشفى الصحة النفسية وبلغ عددهم
ا امللتحق،ن بربامج الرتبية اخلاصة واألطفال املعاق،ن فكريً 

( 24عباس  وبلغ عددهم)مبدرسة ابن جبري  وعبداهلل بن 
  وهؤالء األطفال مشخص،ن من قبل هذه املؤسسات طفًل 

مث  إعاقة فكرية. وذو اضطراب توحد و  وذو على أهنم أطفال 
ب،ن األطفال باستخدام أدوات  تكافؤالباحث بعهل  قام

  وذلك من حيث املتغريات لتحقيق اعتدالية التوزيع الضبط
ء  السلوك التكيفي  درجة ية: العهر الزمن  مستوى الذكاتاآل

االقتصادي و توى االجتهاعي التوحد واإلعاقة الفكرية  املس
. فقام الباحث بتطبيق مقياس ستانفورد بينيه ولوحة لألسرة

لسلوك التكيفي لينلند افومقياس  جودارد للذكاء 
(  ومقياس الطفل التوحدي العتييب/)تقن،ن

الدليل التشخيصي  (  ومعايري2005حمهد عداد/)إ
 لتشخيص األطفال التوحدي،ن  D.S.M.-IV الرابع واإلحصائي
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مقياس املستوى االجتهاعي االقتصادي و 
  ومن خلل هذه اإلجراءات (2006)إعداد/الشخص 

 من الذكور على مجهوعت،ن طفًل  20احنصر عدد األطفال إىل

( أطفال  والثانية للهعاق،ن 10) األوىل الضطراب التوحد
 : عرض تفصيلي لذلكأيت( أطفال. وفيها ي10) افكريً 

 متـغير الــذكاء:  (1
 1جدول 

 نتائ  اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في الذكاء
 الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة تاالمتغير 
 غري دالة 0.34 100.5 10.05 10 التوحديون الذكاء

 109.5 10.95 10 ااملعاقون فكريً 

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات        
داللة إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف  متغري الذكاء وأن قيهة 

"Z ًمعدل  يف  مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن ا" غري دالة إحصائي
الذكاء

 متـغير العـمر الـزمني:  (2
 2جدول 

 العمر الزمني جموعتين فياختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات الم
  الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغيرات

          غير دالة 0.80 95.00 9.50 10 التوحديون العهر الزمين
 115.00 11.50 10 ااملعاقون فكريً 

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات        
داللة إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف متغري العهر الزمين وأن قيهة 

"Z ًمتغري  يف  مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن ا" غري دالة إحصائي
العهر

 متغير السلوك التكيفي: (3
 3جدول 

 السلوك التكيفيأبعاد  اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في 
 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة السلوك التكيفي

 غري دالة 0.61 97.00 9.70 10 التوحديون التواصل
 113.00 11.30 10 افكريً  .م

 غري دالة 0.23 108.00 10.80 10 التوحديون احلياة اليومية
 102.00 10.20 10 افكريً  .م

 غري دالة 0.34 109.50 10.95 10 التوحديون التنشئة االجتهاعية
 100.50 10.05 10 افكريً  .م

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة    
إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف متغري السلوك التكيفي وأن قيهة 

"Z ًمتغري  يف  مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن ا" غري دالة إحصائي
 السلوك التكيفي.
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 متـغير المستوى االجتماعي االقتصادي (4
  4 جدول 

 المستوى االجتماعي االقتصادي فياختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب الدرجات 
 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغيرات

املستوى االجتهاعي 
 االقتصادي

 ةغير دال 0.729 45.00 7.17 10 التوحديون
 54.00 7.71 10 ااملعاقون فكريً 

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة    
إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف متغريات املستوى االجتهاعي 

" غري دالة Zاالقتصادي هلؤالء األطفال  وأن قيهة "
 هذه املتغريات. يف  مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن اإحصائيً 

 :البحثا: أدوات ثالثً    
األدوات  احلايل البحثأثناء يف استخدم الباحث       

 ية:تاآل
 مقياس جودارد للذكاء. (1
)تقن،ن/  مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة (2

  ب(.1998مليكة 
 (.2005مقياس الطفل التوحدي )إعداد/ حمهد  (3
لسلوك التكيفي )تقن،ن/ لينلند افمقياس  (4

 (.2004العتييب 
املستوى االجتهاعي االقتصادي )إعداد مقياس  (5

 .(2006/الشخص 
 مقياس االضطرابات السلوكية )إعداد الباحث(. (6
  عرض تفصيلي هلذه األدوات:أيتوفيها ي    
 مقـياس جـودارد للذكاء: (1

هذا املقياس من املقاييس األدائية غري اللفظية  وقد  د  يع     
اضطراب  ذويا ألن أداء األطفال جلأ إليه الباحث نظرً 

التوحد يكون أفضل باملقارنة باملقاييس اللفظية  وهو عبارة 
بوصة( حتتوي  18× بوصة  12عن قطعة خشبية مساحتها )

على عشرة فراغات لكل منها قطعة خشبية مناسبة  ويقوم 
الباحث بإخراج القطع اخلشبية من مكاهنا ويطلب من الطفل 

ا يف أسرع وقت أن يضع تلك القطع يف املكان الذي يناسبه
ممكن  وذلك خلل ثلث حماوالت على أال يزيد زمن احملاولة 

الواحدة عن مخس دقائق. وتوجد طريقتان لتقدير درجات 
االختبار  األوىل: حيسب فيها الزمن الذي أخذته أقل 
احملاوالت الصحيحة الثلث. والثانية: يتم فيها احتساب 

وحتسب   التمتوسط الوقت الذي استغرق يف هذه احملاو 
 نسبة الذكاء

 العهر العقلي         ية:    تاملعادلة اآلب 
  100×   نسبة الذكاء =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 . أ(2002 حمهد)  العهر الزمين بالشهور                 
مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة تعريب  (2

 (: 1998وإعداد )مليكة،
بينيه للذكاء من أكثر مقاييس  –يُعد اختبار ستانفورد     

ا للقدرة العالية على ا؛ نظرً ا  وأوسعها استخدامً الذكاء انتشارً 
التهييز ب،ن املستويات املرتفعة واملنخفضة من القدرات العقلية 

لألطفال والراشدين على السواء. وتستند الصورة  واملعرفية
الرابعة إىل منوذج للقدرات املعرفية من ثلثة مستويات هي: 

عن  منبئ(: وتشري البحوث إىل أنه أصدق gالعامل العام )
 –األداء املعريف العام. والقدرات املتبلورة والقدرات املتدفقة 

ستوى الثالث التحليلية والذاكرة قصرية املدى. ويشتهل امل
على عامل،ن من عوامل القدرات املتبلورة مها: االستدالل 
اللفظي واالستدالل الكهي  وعلى عامل ثالث من عوامل 

التحليلية وهو االستدالل التجريدي/  –القدرات السائلة 
 .البصري. ويشتهل كل عامل على عدد من االختبارات

رجة مركبة  الرابعة عن الفرد دالصورة  تعطيوبذلك ميكن أن 
تقابل ما يعرف مبصطلح " نسبة الذكاء " ودرجة لكل  يوه

من اجملاالت األربعة  باإلضافة إىل درجة لكل اختبار فرعي 
من االختبارات اخلهسة عشر السابقة الذكر  وقام لويس  
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كامل مليكة بتقن،ن املقياس بعد ترمجته  وإجراء بعض 
للتطبيق على البيئة ا التعديلت عليه حىت يصبح املقياس صاحلً 

 (.155 –153  ص ص1998العربية )مليكة 
 (: 2005مقياس الطفل التوحدي إعداد/ محمد)( 3

ميثل أحد أهم املقاييس التشخيصية اليت هتدف إىل      
على األطفال ذوي اضطراب التوحد وحتديدهم  التعرف

ومتييزهم عن غريهم من األطفال ذوي االضطرابات األخرى 
بنًدا جياب عنها  28هلم؛ ويتألف هذا املقياس من املشاهبة 

بـ )نعم( أو بـ )ال( من جانب األخصائي أو أحد الوالدين  
ومتثل هذه العبارات أعراض اضطراب التوحد  ويعين وجود 

على األقل  بنًدا(14نصف هذا العدد من العبارات )
وانطباقها على الطفل أنه يعاين فعًل من اضطراب التوحد. 

ت صياغة عبارات املقياس يف ضوء احملكات الواردة يف وقد مت
الطبعة الرابعة  وصف وتشخيص وتقييم هذا االضطراب يف

صائي لألمراض خالتشخيصي واإل من دليل التصنيف
( الصادر عن اجلهعية 1994واالضطرابات النفسية والعقلية)

إىل جانب مراجعة الرتاث  األمريكية للطب النفسي
كاتري حول ما كتب عن هذا السيكولوجي والسي

 االضطراب. 
( بالتحقق من صلحية املقياس 2009وقد قام سيد)    

للبيئة السعودية  فقام حبساب صدق احملك اخلارجي هلذا 
املقياس باستخدام قائهة تقدير السلوك التوحدي من إعداد 

 8) طفًل  18( وذلك على عينة من 2005نايف الزارع)
ا( مبدينة الطائف  أطفال معاق،ن فكريً  10أطفال ذاتوي،ن  و

   0.01وهو دال عند مستوى  0.723فبلغ معامل الصدق 
كها  م حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق على عينة من 

 من املعاق،ن طفًل  19 من التوحدي،ن  وطفًل  12) طفًل  31
 ا  فبلغت قيهة معامل الثباتيومً  22 ( بفاصل زمينافكريً 

  0.01ة عند مستوىدال يوه 0.812
 

لسلوك التكيفي لينالند افمقياس (4
 (.2004)تقنين/العتيبي،

ينلند اهي تلك الصورة العربية )الصورة املسحية( ملقياس ف   
 Vineland Adaptive Behavior Scale  للسلوك التكيفي

والذي قام الباحث برتمجته إىل اللغة العربية من النسخة 
ال وسيكشيت قام بإعدادها كل من سبارو وبا اليتاألصلية 

  ةرئيس( أبعاد 5الصورة من ) هم. وتتألف هذ1984عام 
. وختتلف تقديرات السلوك حتتها أحد عشر بعداً فرعياً يندرج 

قيام  وتعين 2فرد؛ إذ تتهثل يف: الدرجة حبسب استجابة ال
أداء السلوك يف بعض  وتعين 1رد بأداء السلوك  والدرجة الف

األحيان  والدرجة صفر تشري إىل عدم قدرة الفرد على أداء 
ا إعطاء تقديرات ختهينية كالرمز )م(  إذا السلوك. وميكن أيضً 

مل تسنح الفرصة  والرمز )ع( عندما ال يعرف اجمليب إذا ما  
ص إىل قد ال حيتاج الفاح كان الفرد يقوم بأداء السلوك.

لند للسلوك التكيفي يناة ملقياس فد الرئيستطبيق مجيع األبعا
: يد ثبت صدق املقياس بعدة أساليب ه. وقعلى املفحوص

صدق احملكه،ن  والصدق الذايت وتراوحت معاملت ارتباطه 
ارة بالدرجة الكلية (  وبلغ ارتباط العب0.99-0.95ب،ن )

(  وارتباط العبارة 0.092-0.025) ب،ن للبعد الرئيس
(  وارتباط 0.92 -0.25) للبعد الفرعي ب،ن بالدرجة الكلية

 عية بالدرجة الكلية للبعد الرئيسالدرجة الكلية لألبعاد الفر 
. أما الثبات فتم استخدام إعادة (0.99 -0.58ب،ن)

  وتراوح االرتباط (100بار على عينة قوامها)االخت
(  وتراوح معامل الثبات بطريقة ألفا 0.95 -0.70ب،ن)

النصفية  (  وطريقة التجزئة0.97 -0.86لكرونباخ ب،ن)
 (. 0.95 -0.60ب،ن)
مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة  (5

 (: 2006)إعداد/ الشخص، 
يهدف إىل التعرف على الدرجة اليت حتدد وضع األسرة     

بالنسبة للهستوى العام لألسر  ويتم اشتقاق تلك الدرجة 
تتضهن مخسة مؤشرات. وميكن  باستخدام معادلة تنبؤية
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 االقتصادي لألسرة عن طريقو تقدير املستوى االجتهاعي 
 0.264+  0.073ية: ص= تاستخدام املعادلة التنبؤيه اآل

 0.160 + 3س×  0.102+  2س×  0.284+  1س× 
= درجة 1ن: سإ. حيث  5س×  0.125+  4س× 

= درجة وظيفة رب 2متوسط دخل الفرد يف الشهر  س
= 4= درجة مستوى تعليم رب األسرة  س3األسرة  س

= درجة مستوى تعليم ربة 5درجة وظيفة ربة األسرة  س
  األسرة.

 ( مقياس االضطرابات السلوكية)إعداد الباحث(.6
 م إعداد مقياس   يلاحلا البحثلتحقيق هدف     

اضطراب التوحد  ذوياالضطرابات السلوكية لدى األطفال 
 م  ةفقد لوحظ أن مثة مقاييس عد. اوأقراهنم املعاق،ن فكريً 

  إال البحثفئات  ىها لقياس االضطرابات السلوكية لدبناؤ 
ركزت على عدة  إذ احلايل البحثبغرض  فيأهنا ال ت

   احلايل البحث يف م حتديدها  اليتاضطرابات سلوكية غري 
اضطراب  ذويكها ال يوجد مقياس  م إعداده للهقارنة ب،ن 

ا  مما دفع الباحث للقيام ببناء هذا التوحد واملعاق،ن فكريً 
 ية:  تمر باملراحل اآل يوالذ املقياس 

الدراسة النظرية واالطلع على بعض الدراسات السابقة   (1
وذلك من خلل: االطلع على الدراسات والبحوث 
السابقة واألطر النظرية املتعلقة باالضطرابات السلوكية 

 منها. واالستفادةا  املعاق،ن فكريً و واألطفال التوحدي،ن 
االطلع على املقاييس ذات الصلة: ومن املقاييس اليت  (2

حدود ما  يفإعداد املقياس احلايل و  يفاستعان هبا الباحث 
 :أيتتوفر لديه ما ي

 إعداد  افكريً لدى املعاق،ن مقياس املشكلت السلوكية  -
(Lundqvist, 2013). 

 إعداد  لسلوكية لألطفال التوحدي،نمقياس االضطرابات ا -
 (.2011 بديوي)
  السلوكية لدى أطفال التوحد استبانة ملحظة األمناط -

 (.2011 البطاينة  والعرنوس)إعداد

 عدادإ  كية لألطفال التوحدي،نمقياس املشكلت السلو  -
 (.2011 أبو الفتوح)
وحد من وجهة نظر ألطفال التاستبانة املظاهر السلوكية  -

 (.2011 الكيكي)إعداد  أبائهم وأمهاهتم
 ذويمقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية لألطفال  -
 (.2010 باظة)إعداد   االحتياجات اخلاصة والعادي،ن 

  ابات السلوكية لدى الطفل التوحديمقياس االضطر  -
 (.2009 مجال الدين)إعداد

 امقياس االضطرابات السلوكية للبالغ،ن املعاق،ن فكريً  -
 .Johnny, &Tessa, 2008) )د إعدا  التوحدي،نو 

قائهة تقدير املشكلت السلوكية لدى األطفال املعاق،ن  -
 (.   2006 القهش) إعداد  اعقليً 

  سلوكية لدى الطفل التوحديمقياس االضطرابات ال -
 (. 2004 خطاب) إعداد

 (.2002 اللهيب) إعداد  ت السلوكيةاستبانة املشكل -
 -السلوك النهطي -)العدوان يحتديد أبعاد املقياس وه (3

أكثر  يوه ضعف االنتباه والنشاط الزائد( -إيذاء الذات
ا يف الدراسات السابقة  مث تعريف هذه االضطرابات تكرارً 

ا  مث صياغة العبارات املهثلة لكل بعد من هذه األبعاد إجرائيً 
د الذي جوانب الُبع مجيعفيها أن تقيس  يوقد ُروع األبعاد 

وأن تكون قادرة على التهييز ب،ن ن واضحة تقيسه وأن تكو 
 . البحثخمتلف درجات االضطرابات السلوكية لدى عينة 

تضهنت تعليهات  إذ إعداد الصورة األولية للهقياس  (4
توضح كيفية اإلجابة على عباراته  من خلل  املقياس واليت

قيام األخصائي مبلحظة سلوك الطفل ويقوم بوضع العلمة 
 انات خاصة بالطفلأمام اخلانة املناسبة  واشتهل على بي

ات اليت تقيسها  التعريفات اإلجرائية ألبعاد املقياس والعبار و 
عبارة  (23) صورته األولية يتكون من وأصبح املقياس يف

( إليذاء الذات  23( للسلوك النهطي  و)23للعدوان  و)
( لضعف االنتباه والنشاط الزائد  وبذلك يتكون من 25و)
ا  دائهً )ي ردة ثلثة بدائل ه( عبارة. وأمام كل مف94)
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ا( ويتم اختيار ما يتفق مع سلوك الطفل بشكل ا  مطلقً أحيانً 
 واقعي.
 : المقياس صدق

خلل إجراء صدق   م التحقق من صدق املقياس من    
 :أيتحملكه،ن  وصدق احملك وذلك فيها يا
 صدق المحكمين:  ( أ

 م عرض الصورة األولية من املقياس على مجهوعة من    
 ذويأساتذة علم النفس والرتبية اخلاصة والعامل،ن مع 

(  للحكم على مدى مناسبة 7)ن= االحتياجات اخلاصة
لألبعاد اليت تقيسها وكذلك مدى مناسبتها العبارات 

خلصائص العينة موضوع البحث  باإلضافة للصياغة 
اليت اتفق عليها التعديلت  مجيعوب  و م إدخال واألسل
ويف ضوء ما تقدم يصبح املقياس صادقًا من وجهة  ن و احملكه

 احملكه،ن. نظر
 ج( صدق المحك:

ا  يتضهن بعض نن مسبقً  م االستعانة مبقياس آخر مق    
أبعاد االضطرابات السلوكية  وهو مقياس السلوكيات 

 املضطربة 

جاد   لية املتوسطة. إعداداإلعاقة العق ذويلدى األطفال 
 طفًل  33) هانفسالعينة (  و م تطبيقه على 2013)املوىل

ا(. مث  م حساب معامل ا فكريً  معاقً طفًل  24 -اتوحديً 
بلغت قيهة معامل احلايل  فاالرتباط بينه وب،ن املقياس 

( وهي ودالة عند 0.82) االرتباط لدى األطفال التوحدي،ن
بلغت قيهة معامل االرتباط لدى و  0.01مستوى داللة 

( وهي ودالة عند مستوى 0.78ا )األطفال للهعاق،ن فكريً 
 .ا يدل على متتع املقياس بصدق عال  مم 0.01داللة 
 :يطرق ه  م حساب الثبات بعدة: المقياس ثـبات

 االتساق الداخلي:  ( أ
 م حساب االتساق الداخلي لعبارات املقياس من خلل      

 -ا توحديً طفًل  33)تطبيقه على عينة استطلعية قوامها 
 ا( أخصائيً 23وذلك مبساعدة ) ا(ا فكريً  معاقً طفًل  24

باملدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة ومستشفى  اومعلهً 
الصحة النفسية مبدينة عرعر  و م حساب معامل االرتباط 

. وتوضح اجلداول تنتهي إليه يُبعد الذرة والب،ن درجة كل عبا
ية معاملت االتساق الداخلي ملقياس االضطرابات تاآل

 السلوكية.
 5جدول 

 إليه يتنتم يعد الذب  معامل ارتباط كل عبارة بال
معامل  العبارة

 الرتباطا
مستوى 
 الداللة

معامل  العبارة
 الرتباطا

معامل  العبارة الداللة
 الرتباطا

 مستوى الداللة

 0.014 0.326 61 0.183 0.181 31 الـــعـــــدوان 
1 0.348 0.009 32 0.460 0.001 62 0.380 0.004 
2 0.308 0.021 33 0.407 0.002 63 0.359 0.007 
3 0.357 0.007 34 0.106 0.439 64 0.439 0.001 
4 0.645 0.005 35 0.246 0.067 65 0.539 0.001 
5 0.137 0.313 36 0.299 0.025 66 0.279 0.038 
 االنتباه والنشاط الزائد  0.055 0.258 37 0.001 0.448 6
7 0.166 0.221 38 0.375 0.004 67 0.606 0.001 
8 0.542 0.002 39 0.236 0.080 68 0.448 0.001 
9 0.287 0.032 40 0.179 0.186 69 0.406 0.002 
10 0.491 0.003 41 0.526 0.001 70 0.747 0.001 
11 0.295 0.028 42 0.447 0.071 71 0.623 0.001 
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12 0.537 0.002 43 0.434 0.001 72 0.461 0.001 
13 0.208 0.124 44 0.243 0.071 73 0.147 0.280 
14 0.104 0.445 45 0.331 0.013 74 0.188 0.164 
15 0.287 0.032 46 0.266 0.047 75 0.300 0.025 
 0.001 0.418 76 إيـــــــــذاء الـــــذات  0.002 0.542 16
17 0.352 0.008 47 0.324 0.015 77 0.443 0.001 
18 0.491 0.003 48 0.425 0.001 78 0.497 0.001 
19 0.645 0.005 49 0.274 0.041 79 0.147 0.280 
20 0.492 0.003 50 0.425 0.001 80 0.470 0.001 
 0.001 0.454 81 0.013 0.330 51 السلوك الــــنمطي 
21 0.376 0.004 52 0.495 0.001 82 0.251 0.062 
22 0.490 0.001 53 0.289 0.030 83 0.331 0.013 
23 0.315 0.018 54 0.416 0.001 84 0.480 0.001 
24 0.374 0.004 55 0.145 0.287 85 0.375 0.004 
25 0.177 0.192 56 0.236 0.081 86 0.503 0.001 
26 0.374 0.005 57 0.238 0.077 87 0.520 0.001 
27 0.315 0.018 58 0.311 0.020 88 0.395 0.003 
28 0.468 0.006 59 0.143 0.294 89 0.477 0.001 
29 0.364 0.006 60 0.335 0.012 90 0.482 0.001 
30 0.333 0.012    91 0.578 0.001 

 بلغت يتضح من اجلدول السابق أن عدد عبارات املقياس    
( عبارة و م 20)غري الدالة ( عبارة  وعدد العبارات 91)

( 71) يها حذفها  وأن معاملت االرتباط الدالة إحصائيً 
 صورته النهائية. يفعدد عبارات املقياس  يعبارة وه

 طريقة ألفا لكرونباخ: ( ب
باستخدام طريقة ألفا لكرونباخ  م حساب معاملت    

السلوك  بلغت لُبعد إذالثبات ملقياس االضطرابات السلوكية 
(  وإيذاء 0.433  والسلوك النهطي)(0.480العدواين)

( 0.592) (  وضعف االنتباه والنشاط الزائد0.494)الذات

ومن مث يتضح اتساق أبعاد املقياس والدرجة الكلية مما يدل 
 على متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات.

 طريقة إعادة االختبار:   ( ج
تطبيقه على نفس العينة للتأكد من ثبات املقياس  م      

 و م حساب االستطلعية مرة ثانية وذلك بعد أربعة أسابيع 
معاملت االرتباط ب،ن درجات التطبيق األول والتطبيق 

االرتباط ب،ن التطبيق   معاملتيتويوضح اجلدول اآلالثاين  
 .غري الدالة والثاين بعد حذف العبارات األول 

 6جــــدول 
        حساب الثبات لمقياس االضطرابات السلوكية بتـكرار االختـبار

 مستوى الداللة إعادة االختبار الب عد
 0.01 0.656 العدوان

 0.01 0.701 السلوك النهطي
 0.01 0.617 إيذاء الذات
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 مستوى الداللة إعادة االختبار الب عد
 0.01 0.843 ضعف االنتباه والنشاط الزائد

ويتضح من اجلدول السابق أن معاملت االرتباط ب،ن     
(   ومعاملت 0.656التطبيق،ن بلغت) يف العدوان بُعد

 التطبيق،ن بلغت يف السلوك النهطي االرتباط ب،ن بُعد
 يفإيذاء الذات    ومعاملت االرتباط ب،ن بُعد(0.701)

 (   ومعاملت االرتباط ب،ن بُعد0.617التطبيق،ن بلغت)
( 0.843) التطبيق،ن بلغت يف ضعف االنتباه والنشاط الزائد
(  مما يدل على متتع 0.01) ومجيعها دالة عند مستوى

 املقياس وأبعاده بدرجة عالية من الثبات.
 الصورة النهائية للمقياس: 

بعد االنتهاء من إعداد املقياس وحساب ثباته وصدقه      
أصبح مقياس االضطرابات السلوكية لألطفال التوحدي،ن 

يتكون من أربعة صورته النهائية  يفا وأقراهنم املعاق،ن فكريً 
مكونات هي )السلوك العدواين  السلوك النهطي  سلوك 

ن  إيذاء الذات  سلوك ضعف االنتباه والنشاط الزائد( وضه
عبارة للسلوك  (16كل مكون عدد من العبارات اليت تقيسه)

عبارة  (16)عبارة للسلوك النهطي  و (18)العدواين  و
عبارة لسلوك ضعف االنتباه  (21)لسلوك إيذاء الذات  و

( عبارة  71والنشاط الزائد  وبذلك يتكون املقياس من )
 -اأحيانً  -ا)دائهً ي أمام كل عبارة ثلثة اختيارات ه ويوجد
  ( على التوايل1-2-3) ا( حتصل على الدرجاتمطلقً 

( 18حتهل األرقام) اليتك تل يباستثناء العبارات السلبية  وه
( يف بُعد إيذاء الذات  12يف بُعد السلوك النهطي  و)

 ا( يف بُعد ضعف االنتباه وعددها مجيعً 10-9-7-3-1و)
( عبارات فتتبع عكس هذا التدرج  وحيصل املفحوص 7)

يتضهنها  اليتدرجة مستقلة لكل عامل من تلك  على
 71)   وبذلك يرتاوح مدى املقياس الكلي ما ب،ناملقياس

صورته النهائية  وتدل الدرجة املرتفعة على  يفدرجة  (213:
. مستوى مرتفع من االضطرابات السلوكية والعكس صحيح

 السيكومرتيةوبناء على ما تقدم من عرض اخلصائص 

 يفللهقياس ميكن القول إن هذه اإلجراءات تدعو للثقة 
 استخدامه.

 :البحثإجراءات 

 اختيار أفراد العينة. -
 اجملانسة ب،ن أفراد العينة. -
 تطبيق مقياس االضطرابات السلوكية. -
تصحيح االستجابات واستخلص النتائج ومناقشتها  -

 وصياغة التوصيات.

 :البحثنتائ  

 م عرض  احلايل بحثيف ضوء الفروض اليت طرحها ال    
عرض صياغة  النتائج اخلاصة بكل فرض  وذلك من خلل

الفرض  واألسلوب اإلحصائي املستخدم للتحقق منه  مث 
عرض نتائج التحليل اإلحصائي والتعقيب عليه  مث يلي ذلك 

يف ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث تفسري النتائج 
 السابقة.

 الفرض األول:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ينص على أنه"   

اإلعاقة الفكرية  ذوياضطراب التوحد و  ذويرتب درجات األطفال 
 ".في السلوك العدواني لصالح األطفال التوحديين

 متوسطوللتحقق من صحة هذا الفرض  م مقارنة رتب      
وكية درجات اجملهوعت،ن على مقياس االضطرابات السل

- Man. و م استخدام اختبار احلايل بحثال يف املستخدم

Whitney  وقيهةللعينات غري املرتبطة"z"   كأحد األساليب
رتب الل بارامرتية للتعرف على داللة الفروق ب،ن متوسطات 

النتائج   . وكانتدرجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن
 :يتكها يوضحها اجلدول اآل
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 7جدول 
 انيو السلوك العد فينتائ  اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين 

 الفروق اتجاه الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعات الب عد
 3.64 2.000 57.00 5.70 10 التوحديون العدوان

 
افكريً  املعاقون 0.01  

 153.00 15.30 10 ااملعاقون فكريً 

ا ب،ن يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيً     
متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف السلوك  العدواين  

 Zقيهة بلغت  إذا  وذلك لصاحل األطفال املعاق،ن فكريً 
السلوك  لُبعد ( 0.01دالة عند مستوى) يوه( 3.64)

 العدواين  وهبذه النتيجة ميكن رفض الفرض األول.
 الفرض الثاني:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ينص على أنه"   
اإلعاقة الفكرية  ذوياضطراب التوحد و  ذويرتب درجات األطفال 

 ".في السلوك النمطي لصالح األطفال التوحديين

 متوسطوللتحقق من صحة هذا الفرض  م مقارنة رتب      
وكية درجات اجملهوعت،ن على مقياس االضطرابات السل

- Manار . و م استخدام اختباحلايل بحثال يفاملستخدم 

Whitney  وقيهة"z"  للتعرف على داللة الفروق ب،ن
رتب درجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم متوسطات 

 :يتالنتائج كها يوضحها اجلدول اآل . وكانتاملعاق،ن

 8جدول 
 السلوك النمطي فينتائ  اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين 

 الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعات الب عد
 السلوك
 النهطي

 0.01 2.73 14 141.0 14.10 10 التوحديون
 69.00 6.90 10 ااملعاقون فكريً 

ا ب،ن يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيً 
متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف السلوك  النهطي   

 Zقيهة بلغت  إذاضطراب التوحد   ذويلصاحل األطفال 
 السلوك لُبعد( 0.01) دالة عند مستوى يوه( 2.73)

 النهطي  وهبذه النتيجة ميكن قبول الفرض الثاين.
 الفرض الثالث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ينص على أنه"   
اإلعاقة الفكرية  ذوياضطراب التوحد و  ذويرتب درجات األطفال 

 ".في اضطراب إيذاء الذات لصالح األطفال التوحديين

 متوسطوللتحقق من صحة هذا الفرض   م مقارنة رتب      
وكية درجات اجملهوعت،ن على مقياس االضطرابات السل

- Man. و م استخدام اختبار احلايل بحثال يفاملستخدم 

Whitney  وقيهة"z"  للتعرف على داللة الفروق ب،ن
رتب درجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم متوسطات 

 :يتالنتائج كها يوضحها اجلدول اآل . وكانتاملعاق،ن

 9جدول 
 سلوك إيذاء الذات فينتائ  اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين 

 الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعات الب عد
 0.01 3.68 2 153.0 15.30 10 التوحديون إيذاء الذات

 57.00 5.70 10 ااملعاقون فكريً 
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 ا ب،ن يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيً     
متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف سلوك إيذاء الذات  

 Zقيهة بلغت  إذاضطراب التوحد   ذويلصاحل األطفال 
سلوك إيذاء  لُبعد ( 0.01) دالة عند مستوى يوه( 3.68)

 الذات  وهبذه النتيجة ميكن قبول الفرض الثالث.
 الفرض الرابع:   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ينص على أنه"   
اإلعاقة الفكرية  ذوياضطراب التوحد و  ذويرتب درجات األطفال 

 ".في ضعف االنتباه والنشاط الزائد لصالح األطفال التوحديين

 متوسطوللتحقق من صحة هذا الفرض   م مقارنة رتب      
درجات اجملهوعت،ن  على مقياس االضطرابات السلوكية 

- Man  ام اختبارالدراسة احلالية. و م استخد يفاملستخدم 

Whitney  وقيهة"z"  للتعرف على داللة الفروق ب،ن
رتب درجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم متوسطات 

 :يتالنتائج كها يوضحها اجلدول اآل وكانت. املعاق،ن

 10جدول 
 االنتباه والنشاط الزائد فياختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين 

 الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعات الب عد
 ضعف االنتباه
 والنشاط الزائد

 0.01 2.50 17 138 13.80 10 التوحديون
 72 7.20 10 ااملعاقون فكريً 

ا ب،ن يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيً 
ضعف االنتباه والنشاط متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف 

 إذاضطراب التوحد   ذوي  وذلك لصاحل األطفال الزائد
 (0.01) دالة عند مستوى يوهZ (2.50 )قيهة بلغت 

   وهبذه النتيجة ميكن قبولضعف االنتباه والنشاط الزائد لُبعد
 الفرض الرابع.

 المناقشة والتفسير: 

على وجود اضطرابات  احلايل البحثأكدت نتائج     
العدوان  والسلوك النهطي  وإيذاء الذات  وضعف االنتباه 

اضطراب التوحد وأقراهنم  ذويوالنشاط الزائد  لدى األطفال 
ا. كها كشفت النتائج عن وجود اضطراب املعاق،ن فكريً 

اإلعاقة الفكرية مبعدل  ذويالسلوك العدواين لدى األطفال 
اضطراب التوحد  يف ح،ن أظهرت  ذويأعلى من أقراهنم 

النتائج وجود اضطرابات السلوك النهطي  وإيذاء الذات  
 ذويوضعف االنتباه والنشاط الزائد  لدى األطفال 

 ا.اضطراب التوحد مبعدل أعلى من أقراهنم املعاق،ن فكريً 

وبالنسبة لوجود اضطرابات العدوان والنهطية وإيذاء     
الذات وضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى فئات الدراسة 
 فهذا ما أشارت إليه العديد من الكتابات والدراسات 

ا من الدراسات برامج لتخفيض حدة هذه فقدمت عددً 
  دراسة اضطراب التوحد مثل ذوياالضطرابات لدى األطفال 

 بديوي ؛2002؛خبش 2002أم،ن ؛2011الفتوح  أيب)
 ؛2009الدين  مجال؛2011 البطاينة  والعرنوس؛2011

سعت  يف ح،ن  (1997معهور ؛ 2012اخلفاجى  
 ذويدراسات أخرى للكشف عن هذه االضطرابات لدى 

؛ 2004خطاب ) اضطراب التوحد مثل دراسة
من الدراسات  املقابل قدمت عدد يف .(2002اللهيب 

برامج لتخفيض حدة هذه االضطرابات لدى األطفال 
  خبش ؛ 2007ا مثل دراسة )إبراهيم املعاق،ن فكريً 

    وفرحات  حمهد ؛2009 ؛شعبان2010خطاب ؛2001
سعت دراسات أخرى للكشف عن هذه  يف ح،ن(  2002

   ا مثل دراسة )عبداملنعماالضطرابات لدى املعاق،ن فكريً 
 . (2006القهش ؛ 1991
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توجد أما فيها خيص الفرض األول الذى ينص على أنه "    
فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب درجات 

اإلعاقة الفكرية يف  ذوياضطراب التوحد و  ذوياألطفال 
فقد ثبت عدم  السلوك العدواين لصاحل األطفال التوحدي،ن".

أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات  إذحتقق هذا الفرض 
داللة إحصائية يف السلوك العدواين لصاحل األطفال املعاق،ن 

وجود العدوان مبعدل مرتفع لدى األطفال  يعينا  مما فكريً 
  وهذا مؤشر ميكن أن ا عن أقراهنم التوحدي،ناملعاق،ن فكريً 

العدوان" تناولت هذا البعد " اليتالدراسات  ثرةنلحظه من ك
أشارت  اليت( 2009ا  مثل دراسة شعبان)لدى املعاق،ن فكريً 

خفض  يفإىل فاعلية كل من أسلويب التعليم امللطف  والتعزيز 
ا. ودراسة إبراهيم السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريً 

من االقتصاد الرمزي  إىل فاعلية كل  أشارت  اليت (2007)
خفض السلوك العدواين لدى  يفوجداول النشاط املصورة 

هدفت إىل إعداد  اليت (1999ا. ودراسة دبيس)املعاق،ن فكريً 
ا مقياس لتقدير السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريً 

 .البيئة السعودية يفمن الدرجة البسيطة 
 تعارض مع نتائج بعض الدراسات اليتإال أن هذا الفرض ي   

 أكثر عدوانية من أقراهنم ،نالتوحديال أشارت إىل أن األطف
( إىل أن 1996ين)دراسة حلوا فأشارتا. املعاق،ن فكريً 

ا يعدون ا باألطفال املعاق،ن عقليً  قياسً ،ناألطفال التوحدي
أكثر عدوانية وذلك على قائهة كونرز لتقدير السلوك. كها 

 أشارت دراسة
 Lundqvist (2013)  ب،ن أولئك  أكثرإىل انتشار العدوان 

  املصاب،ن بالتوحد مقارنة بغري املصاب،ن بالتوحد يف السويد. 
 يتفق هذا الفرض مع دراسة ولكن من ناحية أخرى    

أكدت أن السلوك العدواين يسود ب،ن  اليت( 2012) البشري
 األطفال 

ا بدرجة دون الوسط  وأنه توجد التوحدي،ن واملعاق،ن فكريً 
العدواين لدى األطفال التوحدي،ن فروق دالة يف السلوك 

يف ا  ا لصاحل األطفال املعاق،ن عقليً واألطفال املعاق،ن عقليً 

بنات( داخل  -)بن،ن ا للنوعال توجد فروق دالة تبعً  ح،ن
أشارت كها   ا.مجهوعات األطفال التوحدي،ن أو املعاق،ن عقليً 

العديد من الدراسات إىل أن العدوان هو االضطراب 
دراسة ا  فأشارت األوضح لدى املعاق،ن فكريً السلوكي 
أن املشكلت السلوكية الشائعة لدى  إىل (1991عبداملنعم)

 ي  مشكلت السلوك العدواين وهااألطفال املعاق،ن عقليً 
ا مث املشكلت األخلقية  فهشكلت النشاط األكثر انتشارً 

الزائد  واملشكلت االجتهاعية  واملشكلت الصحية  كها 
أن معاملة اآلباء واألقارب واجلريان للطفل املعاق  أكدت

 ا تعكس نتائج عدم توافقه الشخصي واالجتهاعي العام.عقليً 
أن االضطرابات السلوكية  (1986كها أكدت دراسة ثابت)

ا ا ب،ن املعاق،ن فكريً ا واضحً تنتشر انتشارً  اليت غري االجتهاعية
االضطرابات : العناد  العنف  اهلروب من املدرسة  يه

ويؤكد ذلك  إرادي. احلركية  اضطرابات الكلم  التبول الل
 Thompson, Iwata, Hanley, Dozier, & Samaha (2003) اأيضً 

على  ا يأيتواين لدى الطفل املعاق فكريً بأن السلوك العد
ة على قائهة املشكلت السلوكية ملا له من تأثريات سلبي

ا غري جيعل الطفل شخصً نه إالطفل املعاق وأسرته  كها 
 اليتمرغوب فيه وغري مقبول يف البيئة االجتهاعية والرتبوية 

    يتفاعل معها.
وميكن تفسري العدوان لدى هذه الفئة من افرتاض ُمؤداه أن     

اإلعاقة الفكرية يرجع إىل جوانب  ذويالعدوان لدى األفراد 
 إذيعاين منها هؤالء األفراد   اليتالقصور االجتهاعية واملعرفية 

ن القدرة على تفسري الدالالت االجتهاعية وتقييم نوايا وردود إ
الفعل احملتهلة واملتوقعة من اآلخرين ميكن أن يساعد يف توفري 

ا  وعلى معلومات وبيانات دقيقة وإصدار استجابة أكثر تكيفً 
ك املهارات تلالنقيض من ذلك فإن القصور أو عدم وجود 

ن أن يكون له تأثري سليب يف زيادة االستجابات غري ميك
التكيفية )املضطربة أو غري السوية( وزيادة احتهالية وقوع الفرد 

. كها (Jahoda,Pert,&Trower,2006)داخل حلقة الصراع
ا توصلت العديد من الدراسات إىل أن األطفال املعاق،ن فكريً 
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االستقبايل والتعبري ا ما يعانون من صعوبات يف االتصال غالبً 
والقدرة على حتديد وتعي،ن االنفعال ألن ذلك كله يرتبط 

 ,Mckemize, Matheson, Mccaskie) باملتطلبات املعرفية

Hamilton, & Murray,2001) ذوي،ن يهلذا يقع األفراد العدوان 
أخطاء سلبية عند حتديد تعبريات الوجه يف اإلعاقة الفكرية 

ع فيها أقراهنم من غري يق اليتبدرجة أكرب من معدل األخطاء 
أن األفراد  يعين(. وهذا Matheson, & Jahoda,2005)العدوان
اإلعاقة الفكرية أكثر احتهالية إلدراك وحتديد  ذوي،ن يالعدوان

أوجه األشخاص على أن أصحاهبا يعانون من الغضب واحلزن  
ك بتلمع أن أصحاب هذه األوجه قد ال يشعرون 

 وذو ال يُقدر األطفال  املقابل يف. (Jahoda, et al., 2006)املشاعر
اضطراب التوحد الفوائد االجتهاعية وال يشعرون باملتعة من 
خلل االتصال  وإذا حتدث الواحد منهم  فإنه يتحدث 
أمامك دون أن يتحدث إليك وقد يتحدث عن حاجته  ولكنة 
يعجز عن التحدث عن مشاعره وأفكاره  وال يفهم انفعاالت 

األطفال اآلخرين وال أفكارهم وال معتقداهتم  وال يفهم هؤالء 
معىن اإلشارات واحلركات واإلمياءات وتعبريات الوجه أو نغهة 

كذلك ا من هذه  فتكون شاذة  و وا أيً الصوت. وإذا استخدم
يبدو  إذإقامة العلقات االجتهاعية  يفجيد هؤالء صعوبة 

الواحد منهم منعزاًل ومنفصًل وغري مبال للناس 
اضطراب  افإن الطفل ذ(. ومن مث 2001اآلخرين)العيسوي 

التوحد اليبايل مبلمح الوجه وتعبرياته فهو منغلق على نفسه وال 
ينشغل مبن حوله  وإذا صدر منه عدوان  بغرض اإليذاء 
وإحلاق الضرر فهو موجه إىل ذاته وليس لآلخرين  وهذا يفسر 
اخنفاض اضطراب العدوان لدى التوحدي،ن باملقارنة باملعاق،ن 

  ا. فكريً 
الفرض الثاين والثالث والرابع" عن وجود  أما فيها خيص    

فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب درجات 
اإلعاقة الفكرية يف  ذوياضطراب التوحد و  ذوياألطفال 

السلوك النهطي  وإيذاء الذات  وضعف االنتباه والنشاط 
فقد ثبت حتقق هذه  الزائد لصاحل األطفال التوحدي،ن.

إىل وجود فروق ذات داللة  أشارت النتائج إذالفروض 
إحصائية يف هذه االضطرابات لصاحل األطفال التوحدي،ن  مما 

وجودها مبعدل مرتفع لدى األطفال التوحدي،ن عن  يعين
فقد ا  وهذا ما أكدته بعض الدراسات. أقراهنم املعاق،ن فكريً 

ألطفال املعاق،ن اأفضلية  أشارت الكثري من الدراسات إىل
ا عن أقراهنم التوحدي،ن يف املهارات والتفاعلت فكريً 

ا ملثل هذه املهارات  وهو ما متلكً ااالجتهاعية وأهنم أكثر 
ا عند مقارنتهم يؤكد األفضلية النسبية لألطفال املعاق،ن فكريً 

 (2011دراسة مقابلة )هذا الصدد أشارت  يفبالتوحدي،ن. و 
ل التوحدي،ن إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ب،ن األطفا

ا يف االنسحاب من املواقف االجتهاعية وأقراهنم املعاق،ن فكريً 
يئة األردنية  لصاحل التوحدي،ن والتفاعلت االجتهاعية يف الب

هناك أن ( إىل 2010ا. وأشار العتييب)هنم أكثر انسحابً إ يأ
اضطراب التوحد مقارنة  ذويا لدى التلميذ ا واضحً قصورً 

العوق  على أبعاد  ياإلعاقة الفكرية ومتعدد ذويبتلميذ 
مهارات  -مقياس فينلند للسلوك التكيفي)مهارات التواصل

مهارات التنشئة االجتهاعية(  باستثناء بعد  -احلياة اليومية
القراءة والكتابة يف مهارات التواصل  مل تظهر فيها فروق ب،ن 

عن (2002التوحد والفئت،ن األخري،ن. وكشفت دراسة خبش)
وجود فروق ذات داللة إحصائية ب،ن األطفال التوحدي،ن 

ا يف املهارات االجتهاعية املتعلقة واألطفال املعاق،ن فكريً 
بالعلقات الشخصية مع اآلخرين واملتعلقة بأداء األعهال 
والدرجة الكلية للههارات االجتهاعية لصاحل األطفال املعاق،ن 

ا فكريً  املعاق،نطفال ( إىل أن األ2000) وأشار حمهد ا.فكريً 
ح،ن كان أقراهنم  يفا  واألقل انسحابً األكثر تفاعًل 

ا  كها أوضحت  واألكثر انسحابً األقل تفاعًل  التوحديون
الدراسة وجود علقة ارتباطية سالبة ودالة ب،ن التفاعلت 

نه  إ إذ واالنسحاب االجتهاعي لكل مجهوعة االجتهاعية 
كلها زادت العلقات والتفاعلت االجتهاعية مع اآلخرين 

التفاعلت يكون إذا قلت  يف ح،نيزيد قدر االندماج معهم  
 االنسحاب أو االنعزال هو البديل احلتهي.
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دراسة  سعت وفيها خيص االضطرابات السلوكية احلالية    
Lundqvist (2013)  إىل التحقق من انتشار املشكلت

اإلعاقة الذهنية يف السويد  وأشارت إىل  ذويالسلوكية ب،ن 
زيادة انتشار املشكلت السلوكية مع تزايد مستوى اإلعاقة 
الفكرية  وكان هذا النهط ذات داللة إحصائية فقط للنهطية 
وإيذاء الذات. أما اضطراب التوحد فكان انتشار النهطية 

ب،ن أولئك املصاب،ن  أكثرات والعدوان والفوضى وإيذاء الذ
بالتوحد مقارنة بغري املصاب،ن بالتوحد  وزيادة انتشار النهطية 
وإيذاء الذات مع وجود اضطراب التوحد ومع زيادة حدة 

( 1996ا دراسة حلواين)وتؤكد ذلك أيضً  اإلعاقة الفكرية.
،ن يتوصل لتشخيص فارق لألطفال التوحدسعت إىل ال اليت

ا  وتوصلت النتائج إىل أن األطفال التوحدي،ن واملعاق،ن عقليً 
ا يعدون أكثر عدوانية وأضعف ا باألطفال املعاق،ن عقليً قياسً 
ا ولديهم زيادة يف النشاط احلركي وأقل ا وأكثر قلقً انتباهً 

 ااجتهاعية وذلك على قائهة كونرز لتقدير السلوك. كها كانو 
بينيه   -ى اختبار ستانفوردا علأقل ذكاء من املعاق،ن عقليً 

 وأكثر ذكاء على مقياس جودارد.
 دراسة اخلهيسيأشارت وبالنسبة للسلوك النهطي  فقد    

هدفت إىل التعرف على شكل الربوفيل  اليت (2012)
عد إىل أن أعلى اضطراب كان لبُ النفسي للسلوك التوحدي 

لتواصل التفاعل االجتهاعي مث التواصل غري اللفظي يليه ا
ا االضطرابات والنهطي وأخريً  اللفظي مث السلوك الروتيين

احلسية  وأنه مل توجد فروق ب،ن اجلنس،ن على بعد السلوك 
إىل  Watt, et al. (2008)أظهرت دراسة والنهطي والروتيين. 

أن األطفال الذين يعانون من التوحد لديهم معدل أعلى 
بكثري يف معدل التكرار ومدة أطول من السلوك النهطي 
التكراري يف متغريات  اجلسم  والسلوكيات احلسية خلل 
عينة منتظهة من السلوك عن كل من مجهوعات األطفال 

هذا االجتاه  يفاملتأخرين يف النهو دون اضطراب التوحد. و 
( إىل أن أهم 2002اللهيب )ا أشارت دراسة أيضً 

 ياضطراب التوحد بالرتتيب ه ذوياملشكلت لدى 

احلركات والتقطيبات الغريبة  التغذية  الصراخ ونوبات 
الغضب  مقاومة التغيري  اخلوف  السلوك التخرييب والعدوان  

 .إيذاء الذات  النوم
 ,Richards فأشارت دراسة وبالنسبة لسلوك إيذاء الذات     

et al.(2012)  سلوك إيذاء الذات هو السائد مع األفراد أنإىل 
طيف التوحد ووجود ظواهر طيف التوحد يزيد من  ذوي

خطر إيذاء الذات لدى األفراد الذين يعانون من اضطرابات 
وراثية معروفة ولكن من دون تشخيص التوحد مجهول 
السبب. وأشارت إىل أن سلوك إيذاء الذات ظهر بنحو 

وهذا انتشار أعلى  طيف اضطراب التوحد٪ لدى عينة 50
٪( 18.4 مجهوعة متلزمة داون )بكثري مما كان عليه يف

 Xلكنها متشاهبة على نطاق واسع مع االنتشار يف متلزمة 
٪(. كها ارتبط وجود إيذاء الذات مع مستويات 54.5اهلش)

أعلى بكثري من االندفاع والنشاط املفرط داخل مجهوعة 
إىل  Baghdadli, et al. (2008) وأشارت دراسةطيف التوحد. 

وجود ارتباط ب،ن املخرجات السلبية وجوانب عديدة من 
سلوك األطفال الذين يعانون من اضطرابات النهو الشاملة. 
وأن األطفال الذين يعانون من خمرجات سلبية يف إيذاء 
الذات  لديهم قدر أكرب من اإلعاقة يف الكلم  والعجز 

  املعريف والتكيفي  وعلمات أكثر شدة من مرض التوحد.
أن سلوك األطفال ا وبالنسبة للنتباه  فلقد بدا واضحً    

ا يف مهارات االنتباه املشرتك مقارنة عجزً  التوحدي،ن يعاين
باألطفال العادي،ن واألطفال الذين لديهم تأخر عقلي 
ويشهل هذا العجز: االستجابة ملبادرات اآلخرين باالنتباه 

 .Bono & Sigman (2004)املشرتك  واملبادأة باالنتباه املشرتك
 Petra, Herbert, Wetswinkel, & Groote وأكدت ذلك دراسة

أن التنسيق الزمين لسلوك االهتهام املشرتك لألطفال   (2007)
اضطراب طيف التوحد   ذوييف مرحلة ما قبل املدرسة من 

 م فحصه باستخدام ثلثة مستويات من الرتميز  وأظهرت 
النتائج أن هؤالء األطفال لديهم قدرات طلب أقل وأبطأ 

ا إىل جنب مع النهط السلوكي الشاذ بالنظر إىل إصبع جنبً 
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 من النظر إىل املوضوع احملدد واملشار الشخص اآلخر بداًل 
 إليه.

معدالت االضطرابات السلوكية لدى  ارتفاعوميكن تفسري     
ا  إىل أن األطفال التوحدي،ن باملقارنة باألطفال املعاق،ن فكريً 

منها هؤالء  يعاين اليتالعديد من االضطرابات السلوكية 
إال مشكلت ثانوية يف السلوك نتيجة ما  ياألطفال ما ه

يعانيه هؤالء األطفال من عجز أساسي يف اضطرابات 
 Stone, Ousley, Yoder, Hogan,& Hepburnباه التواصل واالنت

لك أن ت Whalen, & Schreibman (2003)كها افرتض  (1997)
املشكلت وأمناط السلوك اخلاصة باألطفال التوحدي،ن تعد 

 من االحتجاج أو اإلخفاق يف التعبري عن االحتياجات شكًل 
منها  يعاين اليتوالرغبات  فالعديد من املشكلت السلوكية 

سحاب االجتهاعي  التوحدي،ن ومن ضهنها التخريب واالن
إال مشكلت ثانوية يف السلوك نتيجة ما  يوالعدوانية ما ه

يعانيه هؤالء األطفال من عجز يف مهارات التواصل ومنها 
 ,Dube, MacDonaldمهارات االنتباه املشرتك. فقد قام 

Mansfield, Hdcomb, & Ahearn,(2004)  بتحليل وظائف
االنتباه املشرتك لدى األطفال التوحدي،ن وتوصل إىل أن أمناط 

 ييذاء الذات والبكاء والصراخ ما هميارسوهنا كإ اليتالسلوك 
يواجهوهنا يف  اليتإال سلوكيات ناجتة عن الصعوبات 

     استخدام أساليب فعالة للتواصل مع اآلخرين. 
ا تفسري السلوك النهطي لدى التوحدي،ن بأنه وميكن أيضً    

اإلدراكية واملعرفية لدى الطفل النواحي  يفقد يرجع إىل قصور 
تائج الن يفاضطراب التوحد  مما جيعله يواجه صعوبة  يذ

شعور بالقلق وعدم األمان   هواألحداث  وهذا ما يسبب لدي
ستسلم الطفل للسلوك يصبح من الطبيعي أن ي من مثو 

وتوتره كوسيلة  هعلى احلد من قلقيعهل  يي الذالتكرار 
استيعاهبا )مورين  وتيسيا   ال ميكن اليتللتعامل مع املواقف 

أن أكثر من نصف األطفال  (. وجدير بالذكر2005
تنهية حديث واضح وفعال  وذاكراهتم  يف يفشلون ،نالتوحدي

 تتيح هلم قدرة لغوية حمدودة للغاية  إمجااًل  العديد من هؤالء
فيها مع اإلثارة الذاتية أو  نون ساعات يشرتكو األفراد يقض

  .(Oltmans, & Emery,  2004إلزام أنفسهم بروت،ن يومي)
ومن مث يتضح من خلل هذا العرض انتشار االضطرابات 

اضطراب التوحد بدرجة أوضح  ذويالسلوكية لدى األطفال 
النهطية  تا  يف سلوكياطفال املعاق،ن فكريً وأكثر حدة من األ

وإيذاء الذات وضعف االنتباه والنشاط الزائد  باستثناء 
ا بدرجة أوضح وأكثر العدوان فيظهر لدى املعاق،ن فكريً 

 حدة. 

 التوصيات:

 ميكن اقرتاح بعض ونتائجه البحث امن خلل هذ     
 ميكن االستفادة منها: اليتالتوصيات 

 ضرورة استكهال جوانب التشخيص الفارق ب،ن األطفال -
 ا.التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريً 

ضرورة توفري فرص بيئية أسرية مناسبة للتقليل من حدة  -
 .البحثاالضطرابات السلوكية لفئيت 

يل التدريب املستهر لألخصائي،ن على خطط وفنيات تعد -
 .لفئيت البحثالسلوك 

 بحوث مقترحة:

  يقرتح احلايل البحثه استكهااًل للجهد الذي بدأ    
 إىلاليت يرى أهنا ال تزال يف حاجة الباحث بعض املوضوعات 
  مزيد من البحث والدراسة:

دراسة مقارنة للضطرابات السلوكية ب،ن األطفال  -
 اضطراب التوحد. ذويواملراهق،ن الذكور واإلناث 

دراسة مقارنة للضطرابات السلوكية ب،ن األطفال  -
 اإلعاقة الفكرية. ذويواملراهق،ن الذكور واإلناث 
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اضطراب التوحد  ذويبرنامج تدرييب ألسر األطفال  -
إيذاء  -النهطية -)العدوان خلفض االضطرابات السلوكية

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد(.  -الذات
اإلعاقة الفكرية  ذويبرنامج تدرييب ألسر األطفال  -

  خلفض 
  -إيذاء الذات -النهطية -)العدوان السلوكية االضطرابات

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد(.

 الـمـراجـــــع

(. فعالية كل من االقتصاد الرمزي وجداول 2007إبراهيم  أمحد عبدالغين )
احلد من السلوك العدواين لدى األطفال  يفالنشاط املصورة 

مجلة كلية اآلداب جامعة ا القابل،ن للتعلم. املتخلف،ن عقليً 
 .  146-111  42 الزقازيق

 . القاهرة: عامل الكتب.اإلعاقة العقلية(. 2000) إبراهيم  عل عبد الباقي
(. فاعلية التدريب على وظيفية التواصل 2011) أبو الفتوح  حمهد كهال

واستخدام التعزيز التفاضلي للسلوك اآلخر يف خفض حدة بعض 
املشكلت السلوكية لدى حاالت من أطفال األوتيزم )األطفال 

 .518-475(  3)21  دراسات نفسيةالذاتوي،ن(. 
 يفاالجتاهات احلديثة (. 2006) وعيسى  مراد علي أمحد  وليد السيد 

 . اإلسكندرية: دار الوفاء. مجال الرتبية اخلاصة
املنظور احلديث للرتبية (. 2009) وعيسى  مراد علي أمحد  وليد السيد 

ار الكتب )اجلزء األول: االضطرابات النهائية(. القاهرة: داخلاصة
 العلهية للنشر والتوزيع.

 -ب،ن اإلساءة واإلمهال  اً املتخلف،ن عقلي(. 1999) أم،ن  سهى أمحد
 . القاهرة: دار قباء للطباعة. التشخيص والعلج

(. فاعلية برنامج تدرييب يف ختفيف حدة 2002) أم،ن  سهري حمهود
دراسات تربوية االضطرابات السلوكية لدى الطفل املتوحد. 

 .158 -95(  4)8  واجتهاعية
مقياس االضطرابات السلوكية (. 2010) باظة  آمال عبدالسهيع

(. 2)طاالحتياجات اخلاصة والعادي،ن ذويوالوجدانية لألطفال 
 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. 

السلوك  يفأ(. دراسة تشخيصية مقارنة  2001) خبش  أمرية طه
مجلة العلوم ا. وأقراهنم املتخلف،ن عقليً االنسحايب لألطفال التوحدي،ن 

 .75-46( 3)2  الرتبوية والنفسية
فعالية اإلرشاد األسري يف خفض حدة ب(.  2001) خبش  أمرية طه

اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي املفرط لدى األطفال 
 .74-51(  3)1مجلة الطفولة والتنهية ا. املتخلف،ن عقليً 

دراسة تشخيصية مقارنة يف املهارات أ(. 2002) خبش  أمرية طه
مجلة رسالة ا. االجتهاعية لألطفال التوحدي،ن واألطفال املعاق،ن عقليً 

   السعودية  اخلليج العريب
      23(84  )111-133. 

ب(. فعالية برنامج تدرييب لتنهية مهارات التفاعل 2002) خبش  أمرية طه
لدى األطفال التوحدي،ن. االجتهاعي يف خفض السلوك العدواين 

 .158-   128 1  مجلة العلوم الرتبوية
(. مدى تأثري برنامج تدرييب متعدد املهارات 2011) بديوي  أمحد علي

يف علج اضطرابات السلوك لدى حاالت الذاتوية يف الفئة العهرية 
-191( 4)17  كلية الرتبية  جامعة حلوانسنوات(. 9: 6من )
226. 

(. السلوك العدواين لدى األطفال التوحدي،ن 2012) عليالبشري  اجليلي 
مجلة هم بوالية اخلرطوم. كها يدركه معلهو ا  واألطفال املعاق،ن عقليً 

  العلوم الرتبوية  كلية الرتبية  جامعة أم درمان اإلسلمية
 .55 -15  12السودان 

(. أثر برنامج تعديل 2011) أمحد   هاينالبطاينة  أسامة أمحد والعرنوس
مجلة سلوك مقرتح يف خفض أمناط سلوكية لدى أطفال التوحد. 

 .328 -297(  3)12  العلوم الرتبوية والنفسية
كية ب،ن األطفال االضطرابات السلو (. 1986) ثابت  سوزان مسري

معهد الدراسات  (.غري منشورة رسالة ماجستري)اً املتخلف،ن عقلي
 .للطفولة  جامعة ع،ن مشس العليا

(. السلوكيات املضطربة لدى األطفال 2013) جاد املوىل  أمساء حمهد
  كلية (غري منشورة رسالة ماجستري)اإلعاقة العقلية املتوسطة ذوي

 .بية  جامعة ع،ن مشسالرت 
(. أثر برنامج تدخل علجي باألنشطة 2009) مجال الدين  حنان حمهد

 رابات السلوكية لدى الطفل التوحديالفنية خلفض بعض االضط
جامعة حلوان  كلية الرتبية الفنية  اإلعاقة العقلية البسيطة.  ذي
15(3 )201- 235. 

املؤشرات التشخيصية الفارقة لألطفال (. 1996) حلواين  حسين إحسان
أدائهم على بعض املقاييس )التوحد( من خلل  األوتيزم ذوي

  كلية الرتبية  جامعة أم (غري منشورة رسالة ماجستري) النفسية
 القرى.

خلفض  فاعلية برنامج علجي باللعب(. 2004) خطاب  حمهد أمحد
 التوحد)رسالة بعض االضطرابات السلوكية لدى عينة من أطفال

يا للطفولة  جامعة ع،ن معهد الدراسات العل .(غري منشورة دكتوراه
 .مشس

ضطراب النفسية لدى االسيكولوجية (. 2006) خطاب  حمهد أمحد
 . السودان: الشركة العاملية. الطفل التوحدي
 يف نوفهرب(. فاعلية برنامج علجي باللعب 2010خطاب  حمهد أمحد )

خفض درجة بعض االضطرابات السلوكية لدى عينة من األطفال 
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ص ) املؤمتر اإلقليهي الثاين لعلم النفسا. املتأخرين عقليً 
  .األخصائي،ن النفسي،ن املصريةرابطة  .(408-375ص.

تعديل سلوك األطفال املعوق،ن: دليل اآلباء (. 2001) اخلطيب  مجال
 عهان: دار حن،ن. واملعله،ن.
. املدخل إىل الرتبية اخلاصة(. 2002).  مىنواحلديدي اخلطيب  مجال  

 عهان: دار الفكر.
بعض فاء ط(. أثر برنامج حركي مقرتح إل2012) اخلفاجي  سها علي

مجلة القادسية لعلوم طفال املصاب،ن بالتوحد. السلوكيات الروتينية لأل
 .164-151(  1)12  الرتبية الرياضية

(. شدة السلوك التوحدي وفق متغريي 2012)  اخلهيسي  السيد سعد
دراسات تربوية العهر واجلنس لدى األشخاص التوحديي،ن. 

 .390-351  74 ونفسية
(. مقياس تقدير السلوك العدواين 1999) دبيس  سعيد بن عبداهلل

مجلة مركز البحوث ا من الدرجة البسيطة. لألطفال املتخلف،ن عقليً 
 .106-73(  5)8  جامعة قطر  الرتبوية

. الرتبية اخلاصة يفدليل الطلبة والعامل،ن (. 2006) الدمهشي  حمهد عامر
 .عهان: دار الفكر

(. عهان: دار 2)طالعقلية مقدمة يف اإلعاقة(. 2003الروسان  فاروق )
 الفكر للنشر والتوزيع.

النهاذج  –التدخل املبكر(. 2009) اهللالزريقات  إبراهيم عبد
 . عهان: دار املسرية.واإلجراءات

  .(2)طإعاقة التوحد(. 2002سليهان  عبد الرمحن سيد )
 .القاهرة: مكتبة زهراء الشرق     

املشكلت النفسية والسلوكية لدى (. 2010) سليم  عبدالعزيز إبراهيم
 عهان: دار املسرية اجلامعية. .األطفال

(. فاعلية استخدام نظام التواصل من خلل 2009) سيد  خالد سعد
( وبعض التدريبات السلوكية لتنهية االنتباه PECSتبادل الصور )

املشرتك وأثر ذلك يف خفض السلوك االنسحايب لدى أطفال 
-143(  1)15  دراسات تربوية واجتهاعية. الروضة التوحدي،ن

202. 
(. اضطراب االنتباه لدى 1999) وبدر  فائقة حمهد سيد  السيد علي

. القاهرة: مكتبة النهضة أسبابه وتشخيصه وعلجه طفال:األ
 املصرية.
 االجتهاعي املستوى مقياس (. 2006 ) السيد العزيز الشخص  عبد

  املصرية. األجنلو مكتبة. القاهرة: (2)طلألسرة االقتصادي
 الرتبية اخلاصة (. قاموس1992) عبدالغفار  الشخص عبدالعزيز والدماطي

 . القاهرة: األجنلو املصرية. وتأهيل غري العادي،ن
. الرتبية اخلاصة وبرامجها العلجية(. 2011) الشريف  عبدالفتاح عبداجمليد

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.

(. فاعلية استخدام أسلويب التعليم امللطف 2009) شعبان  عرفات صلح
مجلة كلية ا. والتعزيز يف خفض السلوك العدواين لدى املتخلف،ن عقليً 

 .187-119 71  الرتبية  جامعة املنصورة
(. تفعيل دور اجلامعة يف إنشاء مركز جامعي 2012) طلبة  مىن حلهي

م النفس  دراسات عربية يف الرتبية وعلألحباث وعلج التوحد. 
 .216-193 28 السعودية

(. عهان: 2)طمدخل إىل الرتبية اخلاصة(. 2004).الظاهر  قحطان أمحد
 دار وائل.

(. املشكلت السلوكية وبعض نواحي 1991) عبداملنعم  عفاف
 -رس التأهيل الفكريا مبداالشخصية لدى األطفال املتخلف،ن عقليً 

  مركز الطفولة املصري. السنوي الرابع للطفلاملؤمتر  دراسة مقارنة.
 جامعة ع،ن مشس.

. االحتياجات اخلاصة ذويتعليم األطفال (. 2000) عبيد  ماجدة السيد
 عهان: دار صفاء للنشر والتوزيع. 

(. اخلصائص السيكومرتية لصورة عربية من 2004) العتييب  بندر بن ناصر
  7  اخلاصةاجمللة العربية للرتبية مقياس فاينلند للسلوك التكيفي. 

8- 43. 
(. استخدام مقياس فاينلند للسلوك 2010) .العتييب  بندر بن ناصر

اإلعاقة الفكرية ومتعددي العوق وذوي  ذويالتكيفي مع التلميذ 
رسالة الرتبية اضطراب التوحد يف معاهد الرتبية الفكرية بالرياض. 

 .69-45  34الرياض    وعلم النفس
 ذوياملدخل إىل الرتبية اخلاصة لألطفال (. 2002) العزة  سعيد حسين

 . عهان: الدار العلهية. االحتياجات اخلاصة
االضطرابات  ذويالرتبية اخلاصة لألطفال (. 2009) العزة  سعيد حسين

 . عهان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.ةالسلوكي
. الصحة النفسية يفاجلديد (. 2001)   عبد الرمحن حمهدالعيسوي

 اإلسكندرية: منشأة املعارف. 
(. املشكلت السلوكية الشائعة لدى 2006) القهش  مصطفى نوري

األطفال املعوق،ن عقلًيا داخل املنزل من وجهة نظر الوالدين 
مجلة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية وعلقتها ببعض املتغريات. 

 .216 -183(  2)18  واالجتهاعية واإلنسانية
موسوعة علم النفس (. 2006)الدين وعلء الدين  جهاد.   علءكفايف

   اجمللد الثاين. القاهرة: دار الفكر. التأهيلي
الرتبية  مقدمة يف(. 2010) كوافحة  تيسري مفلح وعبدالعزيز  عهر فواز

 عهان: دار املسرية.  (.4طاخلاصة)
ألطفال التوحد (. املظاهر السلوكية 2011) الكيكي  حمسن حمهود

مجلة أحباث  مبعهدي الغسق وسارة من وجهة نظر آبائهم وأمهاهتم. 
 .99-76( 1)11 كلية الرتبية األساسية
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التوحد ودور ل (. املشكلت اخلاصة بأطفا2002) اللهيب  لطيفة عبداهلل
 كلية اخلدمةمواجهتها من املنظور السلوكي.  يفخدمة الفرد 

 .217-169  الرياض  االجتهاعية للبنات
(. بعض أمناط األداء السلوكي االجتهاعي 2000حمهد  عادل عبداهلل )

مجلة كلية الرتبية ا. لألطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن عقليً 
 .35 -9  35  بالزقازيق

األطفال التوحديون  دراسات أ(.  2002) حمهد  عادل عبد اهلل
 . القاهرة: دار الرشاد.تشخيصية وبرامجية
جداول النشاط املصورة لألطفال ب(.  2002حمهد  عادل عبد اهلل )

. التوحدي،ن وإمكانية استخدامها مع األطفال املعاق،ن عقلياً 
 القاهرة: دار الرشاد.

 -التشخيص -األمناط  اإلعاقات العقلية(. 2004) عادل عبداهلل حمهد 
 . القاهرة: دار الرشاد.التدخل املبكر
(. القاهرة: 3)ط مقياس الطفل التوحدي(. 2005) حمهد  عادل عبد اهلل
 دار الرشاد. 

. العلج باملوسيقى لألطفال التوحدي،ن(. 2008) .حمهد  عادل عبد اهلل
 القاهرة: دار الرشاد.

(. فعالية التدريب 2002) عادل عبداهلل وفرحات  السيد حمهدحمهد  
احلد من أعراض  يفعلى استخدام جداول النشاط املصورة 

 مجلة كلية الرتبيةا. اضطراب االنتباه لدى األطفال املتخلف،ن عقليً 
 .337-307 26  الزقازيقب

ختفيف  يف(. فاعلية برنامج سلوكي تدرييب 1997)معهور  عبداملنان مل.
املؤمتر الدويل الرابع ملركز حدة أعراض اضطراب األطفال التوحدي،ن. 

 .جامعة ع،ن مشس(. 460-437)اإلرشاد النفسي
. القاهرة: مرجع يف علم التخلف العقلي(. 1996)مرسي  كهال إبراهيم.

 دار النشر للجامعات املصرية.
االضطرابات السلوكية لدى (. 2009) مصطفى  أسامة فاروق

 القاهرة: دار الوفاء  الربامج(  -النظريات -الصم.)املفاهيم
 (.2011كامل.)مصطفى أسامة فاروق والشربيين  السيد  

 . عهان: دار املسريةالعلج -التشخيص -التوحد  األسباب   
 (. دراسة تشخيصية مقارنة يف2011) مقابلة  حمهود يوسف عبدالقادر

ا السلوك االنسحايب لألطفال التوحدي،ن وأقراهنم املتخلف،ن عقليً 
  جامعة األزهر  مجلة كلية الرتبيةباملهلكة األردنية اهلامشية. 

145 529- 551 . 
. (2)طالعلج السلوكي وتعديل  السلوك(.1994) مليكة  لويس كامل

 لس.ري القاهرة: مطبعة فيكتور ك
بينيه للذكاء  -دليل مقياس ستانفورد(. 1998) مليكة  لويس كامل
 . القاهرة: مطبعة فيكتور كريلس.الصورة الرابعة

املشكلة واحلل  العلج األوتيزم: (. 2005) مورين آرونز  تيسيا جيتنس
(.   مرتجم ) قسم الرتمجة بدار الفاروقاألمثل ملرض التوحد

 القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع.
. عهان: دار االضطرابات السلوكية واالنفعالية(. 2000) حيىي  خولة أمحد

 الفكر.
 التوحد:علج الذاتوية ب،ن األمل والعون.(. 2004) شريف يوسف  بشري

 عهان: دار رؤى للنشر.
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Abstract: The present research aimed to identify the differential diagnostic performance on the scale of behavioral disorders 

among children with autism and their peers with intellectual disability. The research sample consisted of 20 children of Saudi 

children, they were divided into two equal groups: the first group consists of autistic children with low functional 

performance, and the second consists of children with intellectual disability from Ibn Jubair and Abdullah bin Abbas primary 

schools in Arar's northern border region, for the academic year 1434/1435 , 2013/2014 m. their age ranged between 6 to 12 

years, and their degree of intelligence ranged between (50 to 70). The study used Goddard scale, Stanford Binet (fourth 

image) of intelligence scale, Vineland scale of Adaptive Behavior, an autistic child scale, the measurement of socio-

economic level, and the measurement of behavioral disorders. The results revealed the presence of aggressive behavior of 

children with intellectual disability at a higher rate than their peers with autism, while the results showed the presence of 

stereotyped behavior disorders, self- injury, and attention deficit hyperactivity in children with autism at a higher rate than 

their peers with intellectual disability. 

 

Key Words:Autism - Intellectual Disability- Behavior Disorder- Aggressive Behavior- Stereotyped Behavior-  Self- Injury-  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
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ن وجهة نظر ة المضمَّنة في مقررات العلوم للصفوف العـليا من المرحلة االبتدائية موِّقات تنفيِذ األنشطة التعليميمع
 الـمعلمات والـمشرفات

 
 إعداد

 أحمد بن محمد الحسين
جامعة اإلمام حممد بن سعود  -أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك 

 اإلسالمية

 حصة بنت نغيمش الحربي
 التعليم العام –وزارة التعليم  -علمة علوم م

 
هـ1437/ 10/ 4وقبل  - هـ8/6/1437 قدم للنشر  

 
ينة هدف البحث إىل التعّرف  على معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية يف مد المستخلص:

رسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، واملعلمات، من وجهة نظر املعلمات واملشرفات، والكشف  عن ما إذا كان هناك فروٌق الرياض، املتعلقة بالبيئة املد
سنوات اخلربة(. استخَدم الباحثان املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ  -التخصص -ية: )املؤهلتالعينة؛ تُعَزى للمتغريات اآل أفراد ذاُت داللٍة إحصائية بني استجابة

كونت عينة باالعتماد على االستبانة جلمع البيانات، وتكوََّن جمتمُع البحث من: مجيع مشرفات ومعلمات العلوم للصفوف العليا يف مدينة الرياض، وت
ت ََتُول معلمة مت اختياُرهن بطريقة عشوائية بسيطة. وتوصل البحث إىل جمموعة من النتائج؛ أمهها: وجود معوقا (196( مشرفة، و)48البحث من )

بني استجابات أفراد دوَن تنفيذ األنشطة التعليمية املضمَّنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، ووجوُد فروٍق ذات  داللة إحصائية 
املعوقات املتعلقة بالطالبات، تُعَزى  العينة حول املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي، تُعَزى الختالف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي، وكذلك حول

حول املعوقات املتعلقة بـ: البيئة   العينة لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة، كما أظهرت النتائج عدُم وجود  فروٍق ذات  داللٍة إحصائية بني استجابات أفراد
؛ تُعَزى الختالف املؤهل العلمي، والتخصص  ، واملعلمات  األكادميي، وكذلك حول املعوقات املتعلقة بـ: البيئة  املدرسية، املقرر  املدرسية، الطالبات 

؛ تُعَزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.  تكون لكي املباين املدرسية بعدد من التوصيات؛ أمهها: َتسنُي وتطوير كما أوصى البحث الدراسي، واملعلمات 
الطالبات على املهارات األدائية العملية يف العلوم، إعطاُء األولوية يف تدريس العلوم، خلرجيات كلية العمل على تدريب ، والتعليم للتعّلم أفضل مكانا  

 .ختصص علوم، لتدريس هذا املقرر يف املرحلة االبتدائية –الرتبية 
 

 .معوقات، األنشطة التعليمية، مقررات العلوم الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمة

حركة  علمية  نشطة  يف جمال تطوير  يشهد القرُن احلايل   
املناهج الدراسية، نتيجَة التطورات العلمية والتغرّيات 

(  2006)املتسارعة اليت يشهدها هذا العصر، ويرى الربيعي
 دول مجيعَ  مما جعل التعليم، مناهج على مباشرةأهنا أثّرت 

 هذه التطورات، مع مبا يتالءم املناهج تطوير على تعمل العامل

 خالل من وأغراضه التعليم أهداف بتغيري فعال   أتوبد

 وعملية الفرد بطبيعة تتصل جديدة عن اجتاهات الكشف

ها التعليم عملية تطوير إىل إضافة منوه،  .نفس 
 -( 2010كما يذكر الزهراين )  -لعلوم وتـَُعّد مناهُج ا     

من أكثر املناهج حاجة  إىل املراجعة والتحليل والتقومي 
يف ظل االجتاهات العاملية املعاصرة، ل ما هلا من  والتطوير،

دور يف إعداد املتعلم املثقف، وإمداد ه بكل ما حيتاجه من 
معلوماٍت ومهاراٍت حياتية، وتدريب ه على كيفية تطبيقها 

 والتعامل معها.
تدريس العلوم جمرَد نقل املعرفة العلمية إىل  يـَُعد مل     

ا )النظرية السلوكية(، بل هو الطالبة، وحفظ ها، واسرتجاع ه
عمليٌة تُعََن بتنشيط املعرفة السابقة للطالبة، وبناء  املعرفة، 
ا، وفهم ها، واالحتفاظ  ِبا، واستخدام ها )النظرية  واكتساِب 
البنائية(، وذلك من منظور  منوِّ وتكاُمل  شخصية  الطالبة يف 
 خمتَلف جوانبها، ويف سياٍق شخصيٍّ اجتماعيٍّ لتحقيق

 (.2007)زيتون، الثقافة العلمية لديها
 دول من كثري يف العلوم مناهجُ  ونتيجة  لذلك؛ شه دت     

راكا   العامل  لُتساي رَ  تطويرها وإصالحها أجــل من مستمرا   ح 

والتقين، وتفجَر املعرفة العلمية يف هذا العصر  العلمي التطورَ 
ه وذلك من خالل عدة مشاريع إصالحية هلذ ومتطلباته،

املناهج؛ مثل: "حركة إصالح مناهج العلوم يف ضوء مدخل 
التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع"، و "مشروع 

( الع لم لكل األمريكيني"، و "مشروع اجملال والتتابع 2061)
 اليت؛ والتناسق"، و "مشروع املعايري القومية للرتبية العلمية"

 اجلانب -(2011كما يذكر عسيالن )- مجيعها تؤكد

 العلمي التفكري مبهارات املتعلمني للعلم، وتزويد   االستقصائي

 التلقني عن والبعد   العقلية، القدرات وتنمية   املشكالت، وحل

 واالستظهار. 
ومل تكن اململكة العربية السعودية بعيدة  عن هذا      

راك العاملي إلصالح تعليم وتعّلم العلوم؛ فقد قامت  الـح 
ة والتعليم بإقرار مشروع تطوير الرياضيات والعلوم وزارة الرتبي
الذي يُعد من املشروعات الرتبوية اليت هتدف إىل الطبيعية، 

إحداث التطوير الشامل لتعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية 
من خالل ترمجة ومواءمة مواد تعليمية عاملية أثبتت فاعليتها 

ستفادة من يف َتسني عملية التعّلم، وذلك عن طريق اال
سالسل ماجروهيل  -اخلربات العاملية املتميزة يف هذا اجملال

McGraw-Hill-  جلميع مراحل التعليم العام. وتُعد مقررات
جماَل الدراسة  –العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية 

 هذه السالسل. ضمنمن  –
ر؛ حرص خمططو مناهج يويف إطار َتقيق هذا التطو      

يف مشروع "تطوير مناهج العلوم الطبيعية" على َتقيق العلوم 
هذا اهلدف، من خالل تضمني حمتواها باألنشطة التعليمية، 
فقد اشتملت مقررات العلوم على عديٍد من األنشطة 

املادة الدراسية من عليمية اليت تنقل مركز االهتمام الت
ا لطالبة، وإجيابيتها، ونشاطهلاملعلومات واملعارف النظرية و 

يف عملية التعّلم من ناحية، والربط بني اجلوانب النظرية 
 والعملية والتطبيقية من ناحية أخرى.

 لدى معرفية مهارات ينمي النشاط، عن الناتج فالتعلم     

 التعلم من النوع وهذا التطبيق،و  النظرية بني ويربط املتعلم،

 يسري ألنه أساسية؛  قيمة ذاRogers,1969) روجرز )  يُعده

 باهنماك يتميز الذي االستكشايف، التعلم منط إىل بذلك

 يف تغيريا   وحُيدث فيه، التعلمي، وينغمس باحلدث الشخص
 .املتعلم شخصية يف ورمبا واالجتاهات، السلوك

 يتعلمه الذي أن ( Rothkopf, 1976 ) روثكوف ويرى     

 نشاط من به يقوم ما نتيجة يكتسبه ما هو فعال ، املتعلم
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 " النشاط والنشاط اجلهد من اللون هذا على ويُطلق وجهد،
 ". للتعلم املوّلد
فاألنشطة التعليمية تشكل عنصرا  أساسيا  يف ب نية املنهج      

املدرسي؛ وذلك ملا هلا من دور فاعل يف َتقيق األهداف اليت 
يتضمنها حمتوى املقرر الدراسي، وكذلك َتقيقها التكامَل يف 

خالل اكتساب املعلومات واملفاهيم، شخصية الطالبة، من 
وتكوين االجتاهات، وإشباع امليول واحلاجات، كما أكدت 
عليه بعُض الدراسات الرتبوية مثل: دراسات )الزهراين، 

؛ 2010؛ اجلابر، 2009؛ الداود، 2000
 (.2011الغامدي،

وتعد أنشطُة تعلم  وتعليم العلوم من األساليب اليت تزيد      
فاهيم واملعلومات واكتساب اخلربات عن من استيعاب امل

طريق املمارسة والتجريب، واالستفادة منها يف احلياة العملية، 
(، أن كثريا  من املوضوعات 1975فقد أوضح كاظم وزكي )

اليت تتناوهُلا عادة  مقرراُت العلوم؛ توَجد خارج حجرة 
الدراسة، ويف بيئة حافلة بأنواع خمتلفة من املخلوقات احلية 
وغري احلية، وَتتوي أيضا  على ألوان خمتلفة من األنشطة، مما 
يشكل جزءا  كبريا  من دراسة الطالبات، ومثل هذه 
املوضوعات إذا درستها الطالبات خالل املقررات؛ فإهنا 
تكون جمردة بعيدة عن الواقع واحلياة، وتؤدي إىل "لفظية" يف 

 .التعلم، قد تؤدي إىل تكوين مفاهيم خاطئة لديهن
وقد أجرى عديٌد من الباحثني دراساٍت تربوية  استهدفت      

التعرف على فاعلية األنشطة التعليمية يف تعّلم وتعليم العلوم، 
(؛ اليت أكدت على أمهية 1994دراسة املطريف )ومنها: 

يف تدريس  -وخاصة الرحالت التعليمية-األنشطة التعليمية 
أثبتت فاعلية (؛ اليت 1996العلوم، ودراسة الركايب )

م األلغاز الصورية يف تدريس العلوم على تنمية امليل ا"استخد
حنو العلم لدى تالميذ وتلميذات الصف السادس 

(؛ اليت أظهرت نتائُجها 2000االبتدائي"، ودراسة عرفات )
فاعليَة "استخدام الرسوم والصور التوضيحية يف تدريس العلوم 

لعلم للتالميذ"، على تنمية التحصيل واكتساب عمليات ا

(؛ اليت توصلت إىل "فاعلية 2001ودراسة عبداجمليد وكامل )
األنشطة العلمية يف تنمية الدافع املعريف العلمي، وبعض 
عمليات العلم لدى طالب الصف األول املتوسط"، ودراسة 

(؛ اليت توصلت إىل "فاعلية األنشطة 2006سليمان )
ت العلم والتحصيل الع لمية اإلثرائية يف تنمية بعض عمليا

املعريف لتالميذ الصف الرابع االبتدائي"، ودراسة البلوشي 
(؛ اليت توصلت إىل "فاعلية األنشطة 2008واملقبايل )

العلمية يف نطاق الذكاءات املتعددة على تنمية التحصيل 
 واالجتاه حنو العلوم".

ا من أمهية وبالنظر إىل نتائج الدراسات السابقة، وانطالق       
كما يذكر -ملرحلة االبتدائية، اليت تُعد البدايَة احلقيقية ا

( لعملية التنمية 1993شفشق وطه وطنطاوي وبستان )
الفكرية ملدارك الطالبة، وإكساِبا املعرفَة، وتنمية مهاراهتا؛ 
لتضَع أوىل خطواهتا على الطريق الطويل الذي أصبح ال 

  ينتهي عند حد معني، بل يستمر على مدى حياهتا.
وإىل جانب املكانة املميزة اليت َتتلها مادة العلوم بني      

سليمان ماجدة بتدائية، اليت تذكر مناهج املرحلة اال
( أهنا تساعد الطلبة على فهم أنفسهم والبيئة احمليطة 2006)

ِبم، كما تعمل على تقدمي تفسرٍي علميٍّ لبعض الظواهر 
نتباههم، فضال  عن الطبيعية اليت تشَغل بال الطلبة، وتُشد ا

تزويدهم باملعلومات، وتنمية مهارات التفكري واالجتاهات 
العلمية والعادات والقيم الضرورية لتأمني الصحة والسالمة 

 هلم.
جراء هذا اتضحت احلاجة إىل إوبناء  على ما سبق      

رصُد املعوقات اليت ََتُول دون تنفيذ  البحث؛ الذي يؤمَّل منه
سهام يف تقدمي احللول واملقرتحات اليت من هذه األنشطة، لإل

َتقيق األهداف الرتبوية  من مثشأهنا التغلب عليها، و 
 املخطَّط هلا للوصول إىل تربيٍة علميٍة أفضَل. 
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 :سئلتهاأمشكلة الدراسة، و 

إّن تضمنَي األنشطة التعليمية يف مقررات العلوم؛ ليس      
ج، بل األمر من تطوير املنه -حبد ذاته  –هو اهلدَف 

يتطلُب تنفيَذ هذه األنشطة بالشكل الذي ُخطَِّط له، فقد 
بينْت عدد من الدراسات الرتبوية اليت تناولت واقع األنشطة 

أن هناك عددا   ستخدمة يف تعلم وتعليم العلوم؛التعليمية امل
من املعّوقات ََتُول دون تنفيذ هذه األنشطة، ومنها: دراسة 

أكدت أن زمن احلصة ال يكفي (، اليت 1995الذوييب )
إلجراء هذه األنشطة، باإلضافة إىل طول املقرر الدراسي، 

(، 2000وعدم توفر األدوات واألجهزة، ودراسة الزهراين )
اليت أكدت على أن نصاب املعلم ال يساعد على التحضري 
لألنشطة، باإلضافة إىل كثرة الطالب يف الفصل الدراسي، 

(، 2001ودراسة اخلطيب )وعدم وضوح بعض األنشطة، 
اليت أكدت على عدم وجود خمترب للعلوم يف املدرسة، ودراسة 

(، اليت بينت عدَم ختطيط املعلمني لألنشطة، 2005العريين )
م لألنشطة.  باإلضافة إىل كثرة احملتوى النظري املزاح 

لذا؛ جاء هذا البحث للتعرف إىل هذه املعوقات، وذلك      
 يني:تالسؤالني اآلن خالل اإلجابة عن م

ما معوِّقاُت تنفيذ  األنشطة التعليمية  السؤال األول:
املضمَّنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة 

 االبتدائية، من وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
 ية:تيتفرع منه األسئلُة الفرعية اآل

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات  .1
 لعلوم، املتعلقة بالبيئة املدرسية؟ا

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات  .2
 العلوم، املتعلقة باملقرر الدراسي؟

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات  .3
 العلوم، املتعلقة بالطالبات؟

ت ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررا .4
 العلوم، املتعلقة باملعلمات؟

هل توجد فروٌق ذاُت د اللة إحصائية بني  السؤال الثاني:
العيِّنة؛ حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية  أفراد استجابة

املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة 
 -التخصص -ية: )املؤهلتالبتدائية تُعَزى للمتغريات اآلا

 ة(؟سنوات اخلرب 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إىل َتقيق اآليت:
التعرف  على معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف  .1

مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، يف 
مدينة الرياض، املتعلقة بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، 

 والطالبات، واملعلمات.
لداللة اإلحصائية بني الكشف  عن الفروق ذات ا .2

حول معوقات تنفيذ  -إن ُوجدت  -العينة  أفراد استجابة
األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا 

 -ية: ) املؤهل تالبتدائية، تُعزى للمتغريات اآلمن املرحلة ا
 سنوات اخلربة (. -التخصص 

 أهمية البحث: 

تناول موضوع ي ونهتكمن أمهية هذا البحث يف ك     
ها أحد وصفية اليت َتتل أمهية كربى باألنشطة التعليم

عناصر املنهج الرئيسة؛ اليت هتدف من خالهلا الوزارة إىل 
إحداث تطوير نوعي يف تعليم وتعلم العلوم، حبيث يكون 
للطالبة الدور الرئيُس واحملوري يف العملية التعلمية والتعليمية. 

نتائج هذا البحث عدٌد من  لذا؛ يؤمل أن يستفيد من
 األفراد واجلهات، وهم:

املختصون يف املناهج خصوصا ، ويف وزارة التعليم عموما ؛  -
أساسا  نظريا  الختيار وختطيط األنشطة التعليمية بإعطائهم 

ومرجعية  موثوقا  ِبا حول  ،املضمنة يف املقررات الدراسية
ررات العلوم معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مق

 من املرحلة االبتدائية.
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القائمون على اإلشراف والتدريب الرتبوي يف َتديد  -
 نوعية الربامج التدريبية املقدمة ملعلمات العلوم. 

معلمات العلوم، وذلك من خالل التعرف على معوقات  -
ُيسهم يف التغلب  تنفيذ األنشطة التعليمية املتعلقة ِبن، مما

 .عليها مستقبال  
التوصل إىل بعض من نتائج هذه الدراسة يف  فادةُ االست -

قات تنفيذ األنشطة التوصيات اليت تفيد يف معاجلة معوّ 
بشكل  ،نة يف مقررات العلوم للصفوف العلياالتعليمية املضمّ 

 ويف بقية الصفوف بشكل عام. ،خاص
تعتمد  ،دراسات أخرى من قبل املتخصصني ن إجراءُ ميك   -

ل إليها هذه الدراسة بناء  على على املقرتحات اليت ستتوص
 النتائج.

الباحثون واملختصون، من خالل االستفادة من األداة  -
 والبيانات اليت استخدمت يف البحث.

 حدود البحث:

يقتصُر هذا البحث على التعرف على الحدود الموضوعية: 
مية املضّمنة يف مقررات العلوم معّوقات تنفيذ األنشطة التعلي

ضمن يف واليت تأيت  -اسة النشاط(كر -كتاب الطالبة)
اليت أقرهتا وزارة التعليم  McGraw-Hillسالسل ماجروهيل 

من الفصل الدراسي الثاين  -على مراحل التعليم العام
 :أيترحلة االبتدائية، وتتمثل فيما يللصفوف العليا من امل

 املعّوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية. -
 اسي.املعّوقات املتعلقة باملقرر الدر  -
 املعّوقات املتعلقة بالطالبات. -
 املعّوقات املتعلقة باملعلمات. -
 يقتصُر هذا البحث على: الحدود المكانية: 
وحدة العلوم الطبيعية يف مكاتب التعليم )النسوية(؛  -

 التابعة لإلدارة العامة للتعليم يف مدينة الرياض.
املدارس االبتدائية احلكومية )للبنات( يف مدينة الرياض؛  -

 التابعة لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  الحدود الزمانية:
 هـ.1433 -1432

 مصطلحات البحث:

( بأهنا: "وضٌع 7: 2005يعرِّفها درويش )  المعوِّقات:
صعٌب، يكتن ُفه شيٌء من الغموض، حَيُول دون َتقيق 

ومُيكن النظر إليه على أنه املسبِّب  األهداف بكفاية وفاعلية،
الفعلي، أو على  للفجوة بني مستوى اإلجناز املتوقع واإلجناز

 " .أنه االحنراف يف األداء عن معيار حمدد مسبقا  
أهنا: جمموعُة العوائق أو بإجرائي ا الباحثان  هاعرفيو      

ت، العوامل املتعلقة بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبا
واملعلمات، اليت َتول دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضمَّنة 
يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، مما 
يؤدي إىل عدم َتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية املخطط 

 هلا.
( 18: 2006يعرِّفها الفراجي وأبوسل ) األنشطة التعليمية:

طة اليت هتتم باملتعلم، وتُعَن مبا يبذله بأهنا: " الربامج واألنش
من جهد عقلي أو بدين يف ممارسة أنواع النشاط الذي 
يتناسب مع قدراته، وميوله، واهتماماته داخل املدرسة، 
وخارجها، حبيث يساعد على إثراء اخلربة، واكتساب مهارات 

، املتعلمنيمتعددة، مبا خيدم النمو البدين والذهين لدى 
 دم اجملتمع." ومتطلبات تق

عة العمليات : جممو أهنابإجرائي ا الباحثان  هاعرفيو      
املضمَّنة يف مقررات العلوم للصفوف ة العقلية أو املهاري

اليت تنفذ داخل الفصل العليا من املرحلة االبتدائية، 
ا اخلربات  املتنوعَة  وخارجه، من قبل الطالبة، بقصد إكساِب 

َتقيق إجيابيتها وفعاليتها يف واملهارات العلمية، من أجل 
 العملية التعلمية التعليمية، َتت إشراٍف وتوجيٍه من املعلمة.

ف مقررات العلوم تعريفا  إجرائيا بأهنا: عرَّ تُ  مقررات العلوم:
سالسل ماجروهيل -مقررات ضمن السالسل العاملية

McGraw-Hill-  اليت أَقّرت وزارة الرتبية والتعليم تدريسها
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تعليم العام املختلفة ضمن مشروع تطوير مناهج ملراحل ال
نةالرياضيات والعلوم الطبيعية بعد تعريبها ومواءمتها، و   املضمَّ

عديدا  من األنشطة التعليمية اليت هتدف إىل إحداث تغيري يف 
دور الطالبة من كوهنا جمرَد ُمتلقية للمعرفة، إىل جْعل ها 

 مكتشفة هلا.
ابع، واخلامس، والسادس هي الصف الر  الصفوف العليا: 

من املرحلة االبتدائية، يف اململكة العربية السعودية، اليت ترتاوح 
 ( سنة.12-9أعمار الطالبات فيها بني )

 اإلطار النظري:

 األنشطة التعليمية ومفهومها:
 -(2010اخلليفة )كما يذكر   -متثل األنشطة التعليمية     

، ملا هلا من تأثري  مكونا  مهما  من مكونات املنهج الدراسي
 كبري يف تربية الطالبة، وتشكيل خرباهتا وتغيري سلوكها.

وقد تعددت تعريفات األنشطة التعليمية؛ تبعا  الختالف      
 :فمن هذه التعريفاتنظر الباحثني واملهتمني ِبا..  وجهات

( بأهنا:" مجيع اجملهودات اليت 182: 1990تعريف أمحد )
لون فيها جزءا  من نشاطهم وطاقتهم، يقوم ِبا التالميذ، ويبذ

يعرِّفها و  وقد يكون هذا النشاط داخل أو خارج الفصل."
( بأهنا:" كل ما يقوم به 94: 2007صالح وزمالؤه ) 

التلميذ ِبدف التعليم، وذلك قبل املوقف التعليمي، أو يف 
 أثنائه، أو بعده؛ سواٌء أكان داخل املدرسة أم خارجها."

( بأهنا:" جمموعة من األداءات 105: 2010ويعرِّفها زيتون )
العقلية واحلركية اليت يقوم ِبا الطالب داخل الصف أو 
خارجه؛ بُغية تعّلمهم حمتوى املنهج، وصوال  لتحقيق 

 ( بأهنا:11: 2011فها الغامدي )األهداف املرجوة." ويعرِّ 
جمموعة من العمليات، واملمارسات املنظمة، اليت تتم "

وترتبط ارتباطا  وثيقا  باملقرر، وترتكز على  بإشراف املعلم،
املتعلم، وهتدف لتكامل العملية التعليمية، وتنمية املعلومات 
واملهارات لدى الطالب، وتتم داخل أو خارج احلجرة 

 الدراسية."

ومما سبق؛ نستخلص أن األنشطة التعليمية هي عبارة      
 عن:

 أنشطة عقلية، أو حركية. -

ؤدي إىل َتقيق أهداف تربوية أنشطة خمطٌط هلا ت -
 حمددة.

أنشطة متعددة تنفَّذ على مراحل الدرس املختلفة  -
 ختامية(. -بنائية -)استهاللية

أنشطة تقوم الطالبات بتنفيذها َتت إشراف وتوجيه  -
 من املعلمة.

 أنشطة تتم بصورة فردية، أو مجاعية. -

أنشطة تتم داخل الفصل، أو خارجه، أو خارج  -
 املدرسة.
 ألنشطة التعليمية:أهمية ا

يـَُعدُّ النشاط التعليمي إحدى الركائز األساسية لعملية      
يؤكد التعّلم، باعتبار أن االجتاه احلديث يف الرتبية والتعليم 

االعتماد على إجيابية الطالبة، جلعلها تتعلم بنفسها عن طريق 
تقوم املعلمة بدور املالحظة،  يف حنياملمارسة والتجريب، 

، واكتشاف املهارات واالستعدادات، وتنمية امليول والتوجيه
واالجتاهات العلمية السليمة، والتدريب على األسلوب 

 العلمي يف التفكري.

، (Anderson, et.al, 1994و )  (2010ويرى اخلليفة)     
ؤال:  سالأن أمهية األنشطة التعليمية تكُمن يف إجابتها عن 

شخصية الطالبة بشكل : بناء يتكيف نعلِّم؟ الذي حيقق اآل
متكامل، ربط املدرسة باجملتمع، مراعاة ميول وقدرات 
الطالبات، استثمار أوقات الفراغ، تسهيل استيعاب املادة 
العلمية، إثراء عملية التعلم داخل الفصل وخارجه، َتقيق 
الرتابط بني املواد الدراسية، وتكامل اخلربات التعليمية، تقدير 

الستمتاع به، مما يؤدي إىل تكوين قيمة العمل اليدوي، وا
اجتاهات إجيابية؛ كاحرتام العمل والعاملني، تربية الطالبة على 
مهارات: االعتماد على النفس، وَتمل املسؤولية، والقيادة، 
واإلجيابية، وغريها. معاجلة املشكالت النفسية واالجتماعية 
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لدى الطالبات، التقليل من أسباب التوتر بني الطالبات 
 ملعلمات، مما يعمل على نشر روح املودة والتعاون بينهن. وا

على صقل شخصية  اكبري    تأثري اوالشك أن ما سبق يؤثر      
جيعلها قادرة على مواجهة طالبة يف مرحلة التأسيس؛ مما ال

مشاكل احلياة، وتوظيف ما اكتسبته يف مواقف تعليمية 
 جديدة.

 أنواع األنشطة التعليمية:
ملقرر الدراسي عادة من عدة وحدات دراسية يتكون ا     

َتتوي كل وحدة على جمموعة من األنشطة التعليمية؛ اليت 
( أهنا تنقسم إىل 1999يرى النجديُّ، وراشد، وعبداهلادي )

ثالثة أنواع؛ هي: أنشطة استهاللية: ويقصد ِبا: األنشطة 
اليت تنفذ يف بداية الوحدة، وهتدف إىل إثارة اهتمام 

، وزيادة دافعيتهن للتعلم. وأنشطة بنائية: ويقصد الطالبات
ِبا: األنشطة اليت تنفَّذ أثناء دراسة الوحدة، ِبدف َتقيق 
األهداف اليت سبق َتديدها. وأنشطة ختامية: وهذا النوع 
ينفَّذ يف هناية الوحدة اليت هتدف إىل تلخيص اخلربات اليت 

 حصلت عليها الطالبات نتيجة دراسة الوحدة.
 ر اختيار األنشطة التعليمية:معايي
تعددت اآلراء حول املعايري اليت البد أن تتوافر عند      

(: 2007اختيار األنشطة التعليمية، ويرى صالح وزمالؤه ) 
ية: مراعاة َتقيق أهداف تن اآلراء تتفق على املعايري اآلأ

وى نضج الطالبات، التنوع، املنهج، مدى ُمناسبتها ملست
يف حدود اإلمكانات البشرية واملادية داخل التنفيذ  إمكان

املدرسة وخارجها، حىت تتحقق األهداف املرجوة منها، 
التوازن، مرتبطة باحلياة: أي أن تكون هناك عالقٌة بني ما 
يُقدَّم للطالبة داخل املدرسة يف واقع احلياة، وخارجها، بل يف 

 املستقبل أيضا .

 عليم العلوم:مجاالت األنشطة المستخدمة في تعّلم وت
كما   -عّلمية( الت –تعدُّ األنشطة العلمية )التعليمية      

جوهرا  أساسيا  يف تعّلم وتعليم  -( 2008يذكر زيتون ) 
 العلوم اليت ينبغي تقدميها بشكل يثري عقل الطالبة، ويتحداه. 

وقد تعددت تعريفات األنشطة التعليمية املستخدمة يف      
األدبيات الرتبوية، ومنها: تعريف خبش  تعلم وتعليم العلوم يف

( بأهنا: " أيُّ نشاط تعليمي ُيستخدم يف 238: 1992)
تدريس العلوم، بقصد َتقيق أهدافها، اليت حيصل التالميذ 
من خالهلا على خربات تعليمية عن طريق مشاركتهم مشاركة 
إجيابية، ويكون هلم فيها دور نشط فاعل، سواء مبفردهم، أو 

، وقد تتم هذه األنشطة داخل املدرسة أو مع معلمهم 
خارجها، ولكنها البد أن تكون َتت إشراف املدرسة يف 
مجيع األحوال، وأن يتم اختيارها يف ضوء معايري تربوية 

( بأهنا:" أنشطة تعليم 8: 2003حمددة." ويعرِّفها العنـزي )
وتعّلم العلوم اليت تتم يف ضوء ما يقدم من مادة العلوم 

التعليمية، داخل الفصول الدراسية وخارجها،  باملرحلة
وََتُكمها طبيعُة أهداف مادة العلوم، وأساليب َتقيقها، 

 والوقت املخصص لدراستها، ونظام تقوميها."
أن النشاط التعليمي ال يرادف  (2005العمرية ) ويرى     

طريقة التدريس؛ ألن كل طريقة وإن كانت متثل فلسفة أو 
َتستخدم جمموعة من األنشطة التعليمية  فكرة معينة؛ فإهنا

 على مستوى املمارسة الفعلية.
ومن األنشطة العلمية اليت تستخدم يف تعّلم وتعليم 
العلوم: األنشطة االستقصائية، التجريب، الدراسة املعملية، 

 الرحالت والزيارات العلمية، األلغاز الصورية، واملشروعات.

 الدراسات السابقة:

من الباحثني دراسات تناولت األنشطة  أجرى عدد     
( اليت هدفت إىل 2003التعليمية ومنها: دراسة العنـزي )

تعرف معوقات تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية للبنني، 
مبدينة عرعر، من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني. 
استخَدم الباحُث املنهَج الوصفيَّ املسحّي، وقد توصلت 

راسة إىل عدد من النتائج أمهها: وجود معّوقات ََتُول دون الد
تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية، تتلخص يف: عدم 
وجود خمترب متكامل يف معظم املدارس، ازدحام الفصول 
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الدراسية بالتالميذ، عدم توافر األماكن املناسبة ملمارسة 
دم نشاطات العلوم، ضيق مساحة الفصول الدراسية، ع

مراعاة النصاب التدريسي ملعلمي العلوم، ندرة إقامة الدورات 
والندوات عن النشاط، وعدم تبادل الرأي واخلربة بني 
املعلمني، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
استجابات املعلمني واملشرفني، حول معوقات تنفيذ أنشطة 

 العلوم باملرحلة االبتدائية للبنني.
 فهدفت إىل التعر دراسة ( 2005العريين ) كما أجرى     

على الوضع القائم حيال تنفيذ النشاطات العملية يف مقررات 
الفيزياء يف املرحلة الثانوية، واستخَدم الباحُث املنهَج 
، ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها: وجود نقص  الوصفيَّ

حم يف عدد النشاطات العملية، وكثرة احملتوى النظري املزا
للنشاطات العملية، وتنفذ مجيع النشاطات بعد شرح احملتوى 
النظري املرتبط ِبا، وغالبية املعلمني ال يكتبون خطة فصلية 

 خاصة بالنشاطات العملية.
( دراسة استهدفت   Ramirez, et.al, 2008وأجرى )      

التحقق من آثار النشاطات اإلبداعية على مهارات التفكري 
استخَدم ء لدى طالب املرحلة الثانوية، مياالعليا يف الكي

نتائج اليت توصلت إليها . ومن أهم الالتجرييبالباحُث املنهَج 
متوسط نتائج اجملموعة التجريبية يف  :أيتي ما الدراسة؛

 االختبارات البعدية أعلى من متوسط اجملموعة الضابطة.
( دراسة استهدفت تقومَي 2010وأجرى اجلابر )     

 مقرر الفقه للصف األول الثانوي. املضمنة يفاألنشطة 
، باالعتماد على  استخَدم الباحُث املنهَج الوصفيَّ التحليليَّ

اليت توصلت  معيار كأداة جلمع املعلومات. ومن أهم النتائج
: َتقُّق جمموعة من املعايري بنسبة أيتإليها الدراسة؛ ما ي

توى %( يف األنشطة، منها أهنا: تتالءم مع املس100)
 –تسهم يف َتقيق أهداف مقرر الفقه  –الُعْمري للطالب 

 –تتناول اجملال املعريف  –تتناسب مع بيئة الطالب احمللية 
تتكامل مع حمتوى املادة  –تراعي الفروق الفردية بني الطالب 

يتناسب زمن األنشطة مع الوقت املخصص هلا يف الدرس  –
 ور حول الطالب. تتمح –َتقَبل التنفيذ على أرض الواقع  –

( دراسة هدفت إىل 2011)يف حني أجرى خوج      
ثرائية املتضمنة يف كتاب التعرف على واقع األنشطة اإل

(، باملرحلة الثانوية. استخَدم فيها املنهَج الوصفيَّ 3الفيزياء )
اليت توصلت إليها الدراسة؛ ما  )املسحّي(، ومن أهم النتائج

 مجيع األنشطة، عدا األنشطة : َتقُّق عنصر اإلثراء يفأيتي
)سؤال للمناقشة(، ووضوح الفكرة اليت  املصنفة َتت منط

 ثرائية.م عليها النشاط جململ األنشطة اإليقو 

 السابقة: الدراسات على التعليق

مجيع أن من خالل مراجعة الدراسات السابقة لوحظ     
م، الدراسات السابقة تؤكد على أمهية األنشطة يف عملية التعلّ 

مميزة يف ات السابقة عناية فائقة و اعتنت عدٌد من الدراس
رها يف توسيع أثو أمهيتها التعريف باألنشطة التعليمية وبيان 

مدارك الطلبة والنهوض مبستواهم، تؤكد بعض الدراسات 
السابقة على ضرورة مراعاة خصائص املتعلم يف األنشطة 

 التعليمية املضّمنة يف املقررات الدراسية.
 يف السابقة الدراسات من عدد مع احلايل البحث تفقي     

األنشطة املضمَّنة يف املقررات الدراسية؛   اختاذ :اآلتـي
االبتدائية جماال  للبحث؛ للبحث، اختاذ املرحلة  كموضوع

استخدام املنهج ها القاعدة األساسية للتعليم العام. وصفب
جلمع  ة  أداللبحث، واالستبانة؛  امنهج  الوصفي )املسحي( 

 املعلومات.
 يف السابقة الدراسات من غريه البحث احلايل عن خيتلف     
يعد البحث احلايل من األحباث احمللية احلديثة اليت  :اآليت

تطرقت لألنشطة التعليمية املرتبطة باملقررات الدراسية عموما  
ومقررات العلوم خصوص ا وذلك بتناوله َتديد املعوقات اليت 

تنفيذ هذه األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات تَـُحول دون 
 العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية.
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وميكن إجياز أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف      
للدراسة من  النظري اآلتـي: إعداد خطة الدراسة. إثراء اإلطار

 ستخدمامل املنهج َتديد يف خالل القراءة واالطالع، االستفادة

االستبانة،  يف البحث احلايل واملتمثلة بناء أداة يف البحث،
 هذه يف املستخدمة اإلحصائية األساليب من االستفادة

واالطالع على املراجع ذات الصلة بالبحث  الدراسات،
 احلايل. 

 منهجية البحث، وإجراءاته:

َتقيقا  ألهداف البحث؛ مت اسَتخَدم املنهج منهج البحث: 
كما يذكر القحطاين، -وصفي، الذي يهدف املسحي ال

إىل وصف  -( 2004العامري، وآل مذهب، والعمر )و 
الظاهرة املدروسة، أو َتديد املشكلة، أو تربير املمارسات 
والظروف، أو املقارنة والتقييم، أو معرفة ما ميكن لآلخرين 

عمُله مع احلاالت املماثلة لوضع اخلطط املستقبلية.. وذلك 
ع البيانات واملعلومات، وتصنيفها، وَتليلها، من خالل مج

ومعاجلتها إحصائيا ؛ ُوصوال  إىل النتائج ذات العالقة بأهداف 
 البحث وأسئلته. 
 يتكون جمتمع البحث من:مجتمع البحث: 

( مكاتب 10مجيع مشرفات العلوم املوزعات على ) .1
التعليم مبدينة الرياض التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 

 ( مشرفة تربوية.55الرياض، وعددهن )
مجيع معلمات العلوم الاليت يدرِّسن الصفوف العليا من  .2

( معلمة؛ 396املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض، وعددهن )
 ( مدّرسة.240موزعات على )

 توزيَع أفراد جمتمع البحث على يتويوضح اجلدول اآل    
.نة الرياضمكاتب التعليم، واملدارس التابعة هلا مبدي

 1جدول
 :توزيع أفراد مجتمع البحث على مكاتب التعليم، والمدارس التابعة لها

 عدد المعلمات عدد المدارس عدد المشرفات التربويات مكتب التعليم م
 57 32 5 البديعة 1
 43 28 5 جنوب 2
 10 5 3 احلرس الوطين 3
 11 4 3 الدفاع 4
 65 44 9 الروايب 5
 49 33 6 الشفا 6
 49 26 6 مشال 7
 27 17 6 غرب 8
 56 36 6 النهضة 9

 29 15 6 وسط 10
 396 240 55 المجموع

 عيِّنة البحث: 
َتديد حجم العيِّنة بالرجوع إىل جدول كل من كرجييسى مت 

 إذ(؛ 2005: )يف فهميKrejcie and Morgan ومورجان 
( 196)، وشرفة تربوية( م48تكونت عيِّنة البحث من )

 هامت اختيار ، وقد من معلمات العلوم للصفوف العليا معلمة

( 240)( مكاتب التعليم، و10) ة بسيطة منبطريقة عشوائي
وضع أفراد اجملتمع وذلك با، مدرسة من املدارس التابعة هل

( للمشرفات ومن 55إىل  1األصلي يف قائمة متسلسلة من )
اد ( للمعلمات كل فئة يف قائمة، مث اختيار أفر 396إىل  1)
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العيِّنة بطريقة عشوائية لكل فئة؛ حبسب العدد احملدد للعيِّنة 
  متهيدا  جلمع البيانات املطلوبة.

؛ وصٌف دقيٌق لبيانات أفراد عيِّنة البحث؛ أيتوفيما ي     
اليت مت التوصل إليها من خالل توزيع أداة البحث، وظَهر بعد 

 فرزها صالحيُتها مجيعا  للتحليل اإلحصائي:

 توزيَع أفراد عيِّنة يتيبني اجلدول اآل :الحاليالعمل  -
 البحث؛ تبعا  لبيانات العمل احلايل:

 2جدول
 توزيع بيانات عيِّنة البحث تبعاً للعمل الحالي 

 النسبة المئوية العدد العمل الحالي
 19.7 48 مشرفة علوم
 80.3 196 معلمة علوم

 100.0 244 اجملموع
مشرفات العلوم يف العيِّنة أن نسبة  2جدولتضح من ي    

بلغت نسبة معلمات العلوم  يف حني%(،  19.7) بلغت
(80.3.)% 

 توزيع أفراد عيِّنة يتيبني اجلدول اآل العلمي: المؤهل -
.سة؛ تبعا  لبيانات املؤهل العلميالدرا

 3جدول
 توزيع عيِّنة البحث وفق العمل الحالي والمؤهل العلمي 

 العمل الحالي
 المؤهل العلمي

 المجموع معلمة علوم مشرفة علوم
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 21.3 52 26.5 52 - - معهد معلمات
 15.2 37 18.9 37 - - دبلوم كلية متوسطة

 62.3 152 53.1 104 100.0 48 بكالوريوس
 0.8 2 1.0 2 - - ماجستري
 0.4 1 0.5 1 - - أخرى

 100.0 244 100.0 196 100.0 48 موعاجمل

لة أن مجيع املشرفات من مح 3يتضح من جدول     
إىل أّن م ن  ازى هذعيُ %(، و 100البكالوريوس بنسبة )

شروط الرتشح لإلشراف: أن تكون املعلمة حاملة  درجَة 
تتفاوت املعلمات يف درجة  يف حنيالبكالوريوس على األقل. 

 ( معلمات104: )اآليت على النحواملؤهل العلمي 
( 52%(، ) 53.1حاصالت على البكالوريوس بنسبة )

%(،  26.5معلمة حاصلة على معهد معلمات بنسبة )
( معلمة حاصلة على دبلوم كلية متوسطة بنسبة 37)

%(، معلمتان حاصلتان على املاجستري بنسبة 18.9)
%(، وأخريا : بلغ عدد احلاصالت على مؤهل 1.0)

%(، 0.5( معلمة واحدة، وبنسبة )ية عامة "أخرى": ) ثانو 
إىل أّن معاهد املعلمات، والكليات املتوسطة ا عزى هذيُ و 

 سابقا  تُعد خرجياهتا للتدريس يف املرحلة االبتدائية.
 توزيع أفراد يتيبني اجلدول اآلاألكاديمي:  التخصص -

عينة البحث؛ تبعا  لبيانات التخصص األكادميي
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 4جدول
 حث وفق العمل الحالي والتخصص األكاديميتوزيع عينة الب 

     مل الحالي  الع               
األكاديميص التخص  

 المجموع معلمة علوم مشرفة علوم
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 69.7 170 62.2 122 100.0 48 علوم
 21.7 53 27.0 53 - - عام

 8.6 21 10.7 21 - - أخرى
 100.0 244 100.0 196 100.0 48 اجملموع

صصاٌت يف أن مجيَع املشرفات متخ 4جدوليتضح من 
إىل أّن من شروط  اعزى هذيُ %(، و 100العلوم بنسبة )

يف الرتشح لإلشراف: أْن تكون املعلمة متخصصة يف العلوم. 
على النحو تتفاوت املعلمات يف التخصص األكادميي  حني
%(، 62.2( معلمة ختصص علوم، بنسبة )122: )اآليت

( 21%(، و )27.0( معلمة "ختصص عام" بنسبة )53)
اءت هذه %(؛ ج10.7معلمة "ختصصات أخرى" بنسبة )

( 3( رياضيات، )4): يتالتخصصات على النحو اآل
( 2( لغة عربية، )2( اجتماعيات، )3دراسات إسالمية، )

، إعاقة عقلية(، ( تربية خاصة )إعاقة مسعية2رياض أطفال، )
( إدارة 1( لغة إجنليزية، )1( تغذية وعلوم أطعمة، )2)

إىل عدم ( ثانوية عامة(، وتعزى هذه النتيجة 1تربوية، )
مقرر يف املرحلة االبتدائية، و  اشرتاط التخصص لتدريس أي

ترى الباحثة أمهية التخصص لتدريس مقررات العلوم، واليت 
جبميع أدبيات  اتام   ابُنيت على فلسفة تتطلب إملام  

للمهارات املتصلة باملادة العلمية،  اتام   اوإتقان   التخصص،
واملواد األخرى؛ وهذا ال  وربط احملتوى العلمي بالبيئة واجملتمع،

لدى بعض املعلمات الاليت مت إعدادهن إعدادا  عاما ،  وجدي
 أو لتدريس ختصصات أخرى.

فراد عينة  توزيع أيتيبني اجلدول اآلسنوات الخبرة :  -
 البحث؛ تبعا  لبيانات سنوات اخلربة.

 5جدول
 توزيع عينة البحث وفق العمل الحالي وعدد سنوات الخبرة في العمل الحالي 

العمل الحالي                     
     عدد

 سنوات الخبرة

 المجموع معلمة علوم مشرفة علوم
نسبة المئويةال العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد  

 19.3 47 23.0 45 4.2 2 مخس سنوات فأقل
 19.3 47 18.4 36 22.9 11 أكثر من مخس إىل عشر سنوات

 61.5 150 58.7 115 72.9 35 أكثر من عشر سنوات
 100.0 244 100.0 196 100.0 48 اجملموع

أن غالبية عينة البحث من املشرفات  5جدوليتضح من      
ة يف العمل احلايل أكثر من عشر سنوات واملعلمات هلن خرب 

 إذ%(؛ وكان للمشرفات النسبُة األعلى فيها 61.5بنسبة )
%(، يف 58.7بلغت نسبة املعلمات )و %(، 72.9بلغت )

حني جند أن عينة الدراسة تساوت يف مستويات اخلربة 
%(؛ كان للمشرفات النسبة األعلى 19.3األخرى بنسبة )

 إذمخس إىل عشر سنوات(؛ يف مستوى اخلربة )أكثر من 
مستوى اخلربة )مخس سنوات  يف حني%(، 22.9بلغت )

 % (.23.0فأقل(؛ كانت النسبة األعلى للمعلمات ) 
 أداة البحث، وإجراءاتها:

أداة عة البحث؛ مَت اعتماد االستبانة ا من طبيانطالق       
بيانات عن" معوِّقات تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة المع جل
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يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية؛ 
املتعلقة بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، 
واملعلمات؛ من وجهة نظر املعلمات واملشرفات"، وذلك 

 ملناسبتها لإلجابة عن أسئلة البحث، وَتقيق أهدافه.
 مت بناء أداة البحث بناء أداة البحث )االستبانة(: -
 ية:تاالستبانة( وفق اإلجراءات اآل)
رصد معوِّقات  تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف  .1

مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية؛ املتعلقة 
ن بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، واملعلمات؛ م

 ية:تخالل االطالع على املصادر اآل
اب الطالبة وكراسة النشاط ( مقررات العلوم ) كت -

للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، الفصل الدراسي الثاين 
واليت تأيت ضمن مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم 

 الطبيعية.
األدبيات الرتبوية، والدراسات السابقة ذات العالقة  -

 باألنشطة.
 تصميم االستبانة يف صورهتا األولية، باالعتماد علىمت  .2

؛ حيتوي القسم جزئنياملصادر السابقة. وقد ُقسمت إىل 
األول على: البيانات األولية، والقسم الثاين على: حماور 

 البحث األربعة؛ اليت ُصممت على هيئة عبارات مغلقة.
 التأكد من صدق االستبانة بطريقتني: متقياس الصدق:  -
 صدق المحّكمين )الصدق الظاهري(: .1

 عرضُ  مَتَّ  البحث؛ ألداة الظاهري الصدق للتحقُّق من     
( حمكِّما  متخصصا  يف: الرتبية وعلم 25على ) االستبانة

النفس، املناهج وطرق التدريس، والعلوم، وذلك إلبداء 
مناسبة هذه العبارات ملوضوع البحث،  يف: مدى آرائهم

ها  ومدى انتمائ ها للُبعد الذي أُدر َجْت فيه، ومدى وضوح 
ما يرونه من عبارات، حىت يتمَّ اعتماُدها  لغويّا ، وإضافة  

وإرساهُلا إىل عّينة البحث. وعلى ضوء آراء احملكِّمني؛ مَتَّ 
 بعض إجراء مت كما العبارات، بعض وحذف تعديل

 لتصبح ومالحظات احملكمني، يتالءم مبا الصياغية التعديالت
 عبارة. (60من ) مكونة النهائية بصورهتا االستبانة

 الداخلي: صدق االتساق .2
تطبيقها  بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة؛ مت     

( مشرفة 49ينة استطالعية مكونة من )ميدانيا  على ع
ومعلمة من خارج عينة البحث، وذلك للتأكد من صدق 
"االتساق الداخلي" لكل عبارة من عباراهتا، مع احملور الذي 

بريسون" تنتمي إليه، من خالل حساب معامالت "ارتباط 
بني كل عبارة من عبارات حماور االستبانة األربعة، والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وبني مدى ارتباط كل حمور 

تبانة، كما من حماور البحث؛ بالدرجة الكلية لعبارات االس
، ولالختصار؛ مت تقريب األرقام إىل يتيوضح ذلك اجلدول اآل

 أقرب رقمني عشريَـّنْي.

 6جدول
 (49معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية )العينة االستطالعية: ن= 

 معامل االرتباط المحور
 **0.81 املعّوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية
 ** 0.76 املعّوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

 ** 0.90 املعّوقات املتعلقة بالطالبات
 ** 0.80 املعّوقات املتعلقة باملعلمات

  0.01** دالة عند مستوى 
: أن مجيع معامالت ارتباط حماور 6جدوليتضح من      

االستبانة بالدرجة الكلية ُموَجبٌة، ودالّة إحصائيا  عند مستوى 
للمعوقات املتعلقة  (0.90، وقد تراوحت بني )0.01

ات املتعلقة بالبيئة املدرسية، ( للمعوق0.81)بالطالبات، و
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( 0.76)ات املتعلقة باملعلمات، وللمعوق (0.80)و
، وبذلك تـَُعّد مجيع حماور للمعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

عت لقياسه.  االستبانة صادقة  ل َما ُوض 

ستبانة البحث مت التحقق من ثبات اثبات االستبانة:  -
على النحو املوضح يف ا كرونباخ، ألف ادلةمعباستخدام 

 :اجلدول اآليت
 7دولج
 (49ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة )العينة االستطالعية: ن=معامالت  

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
 0.85 14 املعّوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية
 0.90 16 املعّوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

 0.91 14 املعّوقات املتعلقة بالطالبات
 0.93 16 علماتاملعّوقات املتعلقة بامل

 0.95 60 الثبات الكلي لألداة
أن ق َيم معامالت ألفا كرونباخ حملاور  7جدوليتضح من 

(، وأّن معامل الثبات الكلي 0.85البحث مرتفعٌة فوق )
(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية 0.95)

من الثبات؛ ُتَطْمئ ُن إىل تطبيق األداة على عينة البحث، 
 أسئلة البحث. نبة عالحيتها لتحليل النتائج، واإلجاوص

 أسلوب تحليل البيانات:

تساؤالته؛ مَت  عن واإلجابة البحث، ألهداف َتقيقا       
إدخال البيانات وَتليلها باستخدام برنامج الرزم )احلزم( 

(، للوصول إىل النتائج، spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 :يةتاآل اإلحصائية مت استخدام األساليب إذ
: Percentagesاملئوية  والنسب ،Frequenciesالتكرارات  .1

لوصف عينة البحث، وحساب توزيع آرائهم على كل حمور 
 من حماور البحث، وعلى كل فقرة من الفقرات املكونة هلا. 

، واالحنراف املعياري الستجابات أفراد املوزوناملتوسط  .2
لكل عبارة من عبارات   وناملوز عينة البحث: ملعرفة املتوسط 

 كل حمور، ولكل حمور من حماور البحث املختلفة.
: لقياس ثبات Cronbach Alpha معادلة ألفا كرونباخ  .3

 أداة البحث.
: حلساب Pearson Coefficientمعامالت بريسون  .4

 صدق أداة البحث.

: Anova One Wayاختبار َتليل التباين األحادي  .5
لة إحصائية، يف اختالف ملعرفة مدى وجود فروق ذات دال
اور االستبانة يف املتغريات استجابات أفراد البحث على حم

ية: )املؤهل العلمي، التخصص األكادميي، عدد سنوات تاآل
 اخلربة(.

 ( ملعرفة اجتاه الفروق.scheffeاختبار "شيفيه" الَبعدي ) .6

 عرض النتائج ومناقشتها:

الل اإلجابة  عرض النتائج ومناقشتها من خأيتفيما ي     
 عن أسئلة البحث:

السؤال األول: ما معوِّقاُت تنفيِذ األنشطة التعليمية المضمَّنة في 
مقررات العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، من وجهة 

 نظر المعلمات والمشرفات؟
للتعرف على معوِّقات  تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف 

العليا من املرحلة االبتدائية، املتعلقة مقررات العلوم للصفوف 
بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، واملعلمات؛ مَت 

، وزونةلنسب املئوية، واملتوسطات املحساب التكرارات، وا
واالحنرافات املعيارية، والرتب؛ إلجابات أفراد عينة البحث 

حث. ولتسهيل عرض عن كل عبارة من عبارات حماور الب
 لتحديد مستوى يتاآل م األسلوباخدالنتائج؛ مت است

مت إعطاء وزن للبدائل:  إذاإلجابة على عبارات األداة، 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

270 

، ال 2، ال أوافق=3، ال أدري=4، موافقة=5)موافقة جدا =
(، مث مَت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة 1أوافق إطالقا =

 ية:توية املدى من خالل املعادلة اآلمستويات متسا

عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  -لفئة = )أكبر قيمةطول ا
(5- ÷ )5  =0.80       

 :يتلنحصل على التصنيف اآل     
 8جدول

 توزيع الفئات وَفق التدرج المستخدم في أداة البحث 

  عرض لذلك:أيتوفيما ي
 9جدول

ة، لمعوِّقاِت تنفيِذ األنشطة التعليمية المضمَّنة في مقررات العلوم، من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات، وترتيبها الموزونالمتوسطات 
 تنازليّاً 

 الكلي المعلمات المشرفات المحاور م
 الترتيب الموزونالمتوسط*  الترتيب الموزونالمتوسط*  الترتيب الموزونسط* المتو 

 1 4.24 1 4.17 1 4.53 وقات املتعلقة بالبيئة املدرسيةاملع 1

 2 4.02 2 4.05 3 3.93 وقات املتعلقة بالطالباتاملع 3

 3 3.97 3 3.92 2 4.18 وقات املتعلقة باملعلماتاملع 4

 4 3.71 4 3.88 4 3.03 ملقرر الدراسيوقات املتعلقة بااملع 2

 3.95 4.00 3.89 للمعوقاتعام المتوسط ال
 درجات 5املتوسط من * 

ة، وترتيب معوِّقات  املوزوناملتوسطات  9جدوليبني      
تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف مقررات العلوم، من 
وجهة نظر املشرفات الرتبويات واملعلمات،  فقد أظهرت 
النتائج موافَقَة املشرفات الرتبويات واملعلمات بشكل عام 
على معوقات تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف مقررات 

(، ويتضح 3.95لكل احملاور ) املوزونبلغ املتوسط  إذالعلوم، 
من اجلدول أيضا : ترتيب املعوقات؛ اليت جاء ترتيبها تنازلي ا 

: "املعوقات املتعلقة بالبيئة على النحو اآليت: احملور األول
(، 4.24املدرسية"؛ قد احتل املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

يليه احملور الثالث "املعوقات املتعلقة بالطالبات" يف املرتبة  
(، أما احملور الرابع "املعوقات 4.02الثانية، مبتوسط حسابـي )

ط حسايب املتعلقة باملعلمات "، فقد احتل املرتبة الثالثة مبتوس
(، وجاء احملور الثاين املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي 3.97)

(. كما يتضح 3.71" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابـي )
من اجلدول أيضا :  اتفاق آراء املشرفات واملعلمات على أن 
املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية؛ تأيت يف املرتبة األوىل 

(  4.17)( للمشرفات، و 4.53مبتوسط حسايب بلغ )
املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي تأيت  يف حنيللمعلمات، 

 مدى المتوسطات الوصف
 5.00 – 4.21 موافقة جدا  

 4.20 – 3.41 موافقة
 3.40 – 2.61 ال أدري
 2.60 – 1.81 ال أوافق

 1.80 – 1.00 ال أوافق إطالقا  
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( للمشرفات، 3.03يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ )
اختلفت آراء املشرفات واملعلمات يف  وقد(، 3.88و )

 ترتيب املعوقات املتعلقة بالطالبات واملعلمات.

ئلة الفرعية اليت تفرعت  تفصيل حبسب األسأيتوفيما ي     
 عن السؤال األول:

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضّمنة في مقررات  -
 ؟العلوم المتعلقة بالبيئة المدرسية

 10جدول
 وقات المتعلقة بالبيئة المدرسيةمعإجابات عينة البحث حول ال 

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 10 4.14 5 36 12 55 134 ت ضيق املباين املدرسية 1
% 55.4 22.7 5.0 14.9 2.1 

 9 4.24 6 23 6 80 127 ت عدم مالئمة مساحة الفصول الدراسية لعملية التعلُّم 2
% 52.5 33.1 2.5 9.5 2.5 

املدعمة بأدوات ووسائل قلة توفر الفصول التعاونية  3
 التكنولوجيا

 2 4.66 3 6 1 50 184 ت

% 75.4 20.5 0.4 2.5 1.2 
 1 4.68  9 2 47 186 ت نرتنت يف املدرسةضعف توظيف االتصال بشبكة اإل 4

% 76.2 19.3 0.8 3.7  
 5 4.55 3 16 4 43 178 ت قلة وجود خمترب مدرسي متكامل 5

% 73.0 17.6 1.6 6.6 1.2 
 8 4.32 2 18 11 81 132 ت عدم تفعيل مركز مصادر التعّلم يف املدرسة 6

% 54.1 33.2 4.5 7.4 0.8 
تباعد حصص العلوم للصف الواحد يف اجلدول  7

 الدراسي
 12 3.71 9 56 14 81 83 ت
% 34.2 33.3 5.8 23.0 3.7 

تعارض حصص العلوم للصفوف مع بعضها يف  8
 اسياجلدول الدر 

 13 3.66 5 58 21 92 68 ت

% 27.9 37.7 8.6 23.8 2.0 

 4 4.61 2 13 1 46 182 ت عدم وجود حمضِّرة خمترب يف املدرسة 9
% 74.6 18.9 0.4 5.3 0.8 

 7 4.39 1 15 15 69 143 ت عدم وجود أمينة مصادر تعّلم يف املدرسة 10
% 58.8 28.4 6.2 6.2 0.4 

 6 4.46 5 10 22 37 170 ت نية املخصصة ملادة العلومضعف امليزا 11
% 69.7 15.2 9.0 4.1 2.0 

 14 3.35 17 77 22 60 68 ت ضعف متابعة اإلدارة املدرسية خلطة تنفيذ الدروس 12
% 27.9 24.6 9.0 31.6 7.0 

الرتكيز عند تقومي أداء املعلمة على إهناء املقرر، وليس  13
 هعلى كيفية تنفيذ

 11 3.98 12 40 12 56 124 ت

% 50.8 23.0 4.9 16.4 4.9 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 3 4.63 - 11 10 37 186 ت ازدحام الفصول الدراسية بالطالبات 14
% 76.2 15.2 4.1 4.5 - 

 4.24 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزون* املتوسط 

حت بني ة تراو املوزونأن املتوسطات  10جدول وضحي
لعبارات  (، وبلغ متوسط املوافقة  العامّ 4.68 –3.35)

( درجة، مما يعين أن أفراد العينة 4.24احملور األول )
موافقات جدا  على أن هذه العبارات تشكِّل معوقاٍت ََتُول 
 دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات العلوم.

 ( اليت أشارت2003العنزي )ة وتتفق هذه النتيجة مع دراس
إىل أن قلة توفر اإلمكانات املادية، وعدَم توفر املختربات، 

وكثرَة عدد الطالبات، وازدحاَم الفصول الدراسية؛ كل ذلك 
 يعد من معوقات تنفيذ األنشطة. 

مباين املدارس  وتعزى هذه النتيجة إىل أن الكثري من     
توفر البنية التحتية املالئمة ولذلك ال تمازالت مستأجرة، 

ل التعاونية واليت تدعمها وسائل وأدوات التكنولوجيا للفصو 
 توفر غرف كافية لوجود خمتربات ومراكز للتعلم.ت الاحلديثة و 

مقررات  ذ األنشطة التعليمية المضّمنة فيما معّوقات تنفي -
 ؟العلوم، المتعلقة بالمقرر الدراسي

 11جدول
 سيمقرر الدراقات المتعلقة بالو إجابات عينة البحث حول المع

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 1 4.41 4 25 5 43 167 ت طول املقرر الدراسي 15
% 68.4 17.6 2.0 10.2 1.6 

 4 4.15 10 29 8 64 133 ت قلة عدد احلصص املقررة للعلوم 16
% 54.5 26.2 3.3 11.9 4.1 

 3 4.17 1 36 6 78 123 ت تعدد وحدات مقرر العلوم 17
% 50.4 32.0 2.5 14.8 0.4 

ضعف ترابط وحدات املقرر الدراسي بعضها بالبعض  18
 اآلخر

 12 3.50 10 69 17 85 63 ت
% 25.8 34.8 7.0 28.3 4.1 

ضعف كفاية ووضوح الصور، واألشكال، والرسوم  19
 حيةالتوضي

 16 2.62 33 127 10 48 26 ت
% 10.7 19.7 4.1 52.0 13.5 

كراسة -عدم توفر مواد مساندة للمقرر )دليل معلم 20
 حقيبة املعلم لألنشطة ( -نشاط

 15 3.20 26 91 4 55 68 ت

% 27.9 22.5 1.6 37.3 10.7 

موضوعات املقرر الدراسي غري مناسبة للمرحلة العمرية  21
 للطالبات

 13 3.43 25 66 8 70 75 ت

% 30.7 28.7 3.3 27.0 10.2 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 14 3.29 24 79 7 70 64 ت ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي بواقع الطالبات 22
% 26.2 28.7 2.9 32.4 9.8 

 9 3.61 18 51 9 96 70 ت قلة مراعاة بعض األنشطة للفروق الفردية بني الطالبات 23
% 28.7 39.3 3.7 20.9 7.4 

ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي حباجات  24
 الطالبات

 11 3.51 15 62 11 95 60 ت

% 24.7 39.1 4.5 25.5 6.2 

 10 3.53 17 56 15 93 63 ت ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي مبيول الطالبات 25
% 25.8 38.1 6.1 23.0 7.0 

 6 3.94 9 43 2 90 100 ت هيم العلمية الغامضةكثرة املفردات واملفا 26
% 41.0 36.9 0.8 17.6 3.7 

 7 3.92 10 40 8 87 99 ت آلية تنفيذ بعض األنشطة غري واضحة 27
% 40.6 35.7 3.3 16.4 4.1 

 8 3.72 9 52 8 104 71 ت افتقار بعض األنشطة لعنصَري: التشويق واإلثارة 28
% 29.1 42.6 3.3 21.3 3.7 

ضعف مراعاة بطاقة التقومي ملهارات أداء األنشطة بشكل  29
 متوازن وكافٍ 

 5 4.04 5 24 19 104 92 ت

% 37.7 42.6 7.8 9.8 2.0 

 2 4.37 3 20 8 66 147 ت زمن احلصة الدراسية غري كاف إلجراء األنشطة 30
% 60.2 27.0 3.3 8.2 1.2 

 3.71 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزوناملتوسط * 

حت بني ة تراو املوزونأن املتوسطات  11جدوليتضح من 
لعبارات  (، وبلغ متوسط املوافقة  العامّ 4.41 –2.62)

( درجة، مما يعين أن أفراد العينة 3.71احملور الثاين )
موافقات على أن هذه العبارات تشكِّل معوقاٍت ََتُول دون 

 ية املضّمنة يف مقررات العلوم.تنفيذ األنشطة التعليم

هذه املعوقات إىل: أن تطوير املنهج مل  سبب عزىيو    
ْبه زيادٌة يف عدد احلصص املقررة له.   يصاح 

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضّمنة في مقررات  -
 العلوم، المتعلقة بالطالبات

 12جدول
 لباتقات المتعلقة بالطاعينة البحث حول المعو إجابات 

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال أوافق  ال أوافق ال أدري موافقة
 إطالقاً 

 13 3.73 6 56 11 95 76 ت تدين املستوى التحصيلي للطالبات 31
% 31.1 38.9 4.5 23.0 2.5 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال أوافق  ال أوافق ال أدري موافقة
 إطالقاً 

تركيز الطالبات على إتقان مهارات بطاقة  32
 التقومي

 5 4.14 1 30 10 96 107 ت
% 43.9 39.3 4.1 12.3 0.4 

اخنفاض دافعية الطالبات للتعلم لقناعتهن  33
 حبتمية النجاح

 1 4.31 2 24 5 78 135 ت
% 55.3 32.0 2.0 9.8 0.8 

 4 4.17 1 26 2 116 99 ت نقص املعرفة العلمية السابقة لدى الطالبات 34
% 40.6 47.5 0.8 10.7 0.4 

 2 4.29 3 20 1 100 120 ت ضعف القدرة على القراءة العلمية الفاعلة 35
% 49.2 41.0 0.4 8.2 1.2 

ضعف قدرة الطالبات على إتباع تعليمات  36
 إجراء األنشطة

 11 3.84 2 46 14 109 73 ت
% 29.9 44.7 5.7 18.9 0.8 

 10 3.96 2 38 9 114 81 ت ضعف القدرة على التعبري اللفظي 37
% 33.2 46.7 3.7 15.6 0.8 

 7 4.08 3 33 3 108 97 ت ضعف القدرة على الكتابة بشكل صحيح 38
% 39.8 44.3 1.2 13.5 1.2 

عدم امتالك الطالبات ملهارات  الطريقة  39
 العلمية يف التفكري

 6 4.09 2 24 8 126 84 ت
% 34.4 51.6 3.3 9.8 0.8 

البحث يف املراجع  ضعف القدرة على 40
 واملصادر العلمية

 8 4.07 1 34 10 101 97 ت
% 39.9 41.6 4.1 14.0 0.4 

ضعف إملام الطالبات مبهارات استخدام  41
 أدوات ووسائل التكنولوجيا احلديثة

 14 3.53 9 70 12 88 65 ت

% 26.6 36.1 4.9 28.7 3.7 

ضعف قدرة الطالبات على االستخدام  42
 ح لألجهزة واألدوات العلميةالصحي

 12 3.82 4 50 13 97 80 ت

% 32.8 39.8 5.3 20.5 1.6 

اعتماد الطالبات يف دراسة العلوم على  43
 احلفظ والتذكُّر

 2 4.29 3 18 2 104 117 ت
% 48.0 42.6 0.8 7.4 1.2 

 9 4.02 4 31 6 119 84 ت قلة معرفة الطالبات ألهداف إجراء األنشطة 44
% 34.4 48.8 2.5 12.7 1.6 

 4.02 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزون* املتوسط 

ة لعبارات املوزونأن املتوسطات  12جدول يتضح من     
 (، وبلغ متوسط4.31 –3.53حت بني )احملور؛ تراو 

( درجة، مما يعين 4.02لعبارات احملور الثالث ) املوافقة  العامّ 
عينة موافقات على أن هذه العبارات تشكِّل أن أفراد ال

معوقاٍت ََتُول دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف 
 مقررات العلوم.

يُعَزى سببها: إىل أن مشروع تطوير مناهج العلوم يف و      
بدايته، والنظرية اليت بُن يت عليها هذه املناهج )النظرية 

يت عليها املناهج البنائية(؛ ختتلف عن النظرية اليت بن
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السابقة )النظرية السلوكية(؛ اليت يَتطلب تنفيذ األنشطة 
املضمنة يف مقرراهتا مهارات معينة ال تتوافر لدى الطالبات، 
باإلضافة إىل أن نظام "التقومي املستمر"، الذي جتهل كثري 

ُيشع ر الطالبة حبتمية النجاح، رمبا من املعلمات آلية تنفيذه؛ 
دافعية للتعلم؛ الذي يؤكد على تركيز ضعف المن مث و 

الطالبات على إتقان مهارات بطاقة التقومي؛ اليت تُـحدد 
 مدى جناح أو رسوب الطالبة.

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضّمنة في مقررات   -
 ؟العلوم، المتعلقة بالمعلمات

 13جدول
 إجابات عينة البحث حول المعوّقات المتعلقة بالمعلمات

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 2 4.47 10 10 7 44 172 ت تدريس العلوم من قبل معلمات غري متخصصات 45
% 70.8 18.1 2.9 4.1 4.1 

ال يتيح كثرة األعباء الوظيفية )التدريسية واإلدارية (، مما  46
 للمعلمة القياَم بإعداد وَتضري األنشطة

 1 4.57 6 16  34 188 ت

% 77.0 13.9  6.6 2.5 

مقاومة بعض املعلمات للتغيري، والتمسُك باألسلوب  47
 التقليدي يف التدريس

 5 4.05 8 33 12 76 115 ت

% 47.1 31.1 4.9 13.5 3.3 

 4 4.15 7 24 13 81 119 ت البنائيقلة معرفة املعلمة لفلسفة التعّلم  48
% 48.8 33.2 5.3 9.8 2.9 

 3 4.18 7 23 8 87 119 ت الرتكيز على إعطاء املقرر وفقا  ملهارات بطاقة التقومي 49
% 48.8 35.7 3.3 9.4 2.9 

ضعف القدرة على التعامل مع أدوات ووسائل التكنولوجيا  50
 احلديثة

 16 3.53 19 63 10 73 79 ت

% 32.4 29.9 4.1 25.8 7.8 

 12 3.84 8 48 12 82 93 ت اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي للمعلمة عن مهنة التدريس 51
% 38.3 33.7 4.9 19.8 3.3 

 14 3.71 6 63 15 72 88 ت ندرة عقد الدورات التدريبية املتخصصة باألنشطة 52
% 36.1 29.5 6.1 25.8 2.5 

ك بعض املعلمات للمهارات  الالزمة ألداء ضعف امتال 53
 األنشطة

 8 3.95 6 41 7 96 94 ت
% 38.5 39.3 2.9 16.8 2.5 

غياب املعلمة، مما جيعلها تُـهم ل األنشطة من أجل إهناء  54
 املقرر

 9 3.94 13 33 10 88 100 ت

% 41.0 36.1 4.1 13.5 5.3 

 9 3.94 9 28 22 94 91 ت تضعف النمو املهين لدى بعض املعلما 55
% 37.3 38.5 9.0 11.5 3.7 

 7 3.98 4 35 16 96 93 ت ضعف اإلعداد األكادميي لدى بعض املعلمات 56
% 38.1 39.3 6.6 14.3 1.6 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

عدم التخطيط لألنشطة وفقا  للمهارات املراد إكساُِبا  57
 للطالبات

 6 3.99 6 32 12 103 91 ت

% 37.3 42.2 4.9 13.1 2.5 

 11 3.86 6 48 7 97 86 ت قلة وعي املعلمة بأمهية األنشطة يف عملية التعلُّم 58
% 35.2 39.8 2.9 19.7 2.5 

 15 3.59 17 50 12 103 62 ت ضعف امتالك املعلمة ملهارات  إدارة الصف 59
% 25.4 42.2 4.9 20.5 7.0 

 13 3.81 9 49 9 89 88 ت علماتقلة التعاون، وتبادل اخلربات بني امل 60
% 36.1 36.5 3.7 20.1 3.7 

 3.97 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزون* املتوسط 

ة لعبارات املوزونأن املتوسطات  13جدول يتضح من     
(، وبلغ متوسط املوافقة  4.57 –3.53احملور؛ تراوحت بني )

( درجة، مما يعين أن أفراد 3.97لعبارات احملور الرابع ) العامّ 
العينة موافقات على أن هذه العبارات تشكِّل معوقاٍت ََتُول 

 دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات العلوم.
كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة العنزي      

م(؛ اليت أوضحت ندرة إقامة الدورات املتخصصة 2003)
بادل الرأي واخلربة بني املعلمني، باألنشطة، وكذلك عدم ت

م( اليت بينت أن األنشطة املنفذة 2005ودراسة العريين )
 تكون من النوع سهل اإلعداد والتنفيذ، ومع توصيات دراسة

م(؛ اليت أوصت بإعداد استمارات ليسرتشد 2011خوج )
 ِبا املعلمون يف متابعة وتقومي األنشطة.

ىل أن من يقوم بعملية يُعزى سبب هذه النتيجة إوقد      
تدريس مقرر العلوم معلمات غري متخصصات، مما يعين: قلة 

 معرفة املعلمة لفلسفة التعّلم اليت بُنيت عليها املناهج.

 السؤال الثاني: هل توجد فروٌق ذاُت ِداللة إحصائية بين استجابة
العيِّنة حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضمنة في  أفراد

بتدائية، تُعَزى العلوم، للصفوف العليا من المرحلة اال مقررات
 -التخصص األكاديمي -ية: )المؤهل العلميتللمتغيرات اآل

 سنوات الخبرة(؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخدام اختبار َتليل      

التباين األحادي )ف( على كل حمور من حماور البحث؛ 
يف درجة  للكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية

موافقة أفراد العينة حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية 
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة 

 -ية: )املؤهل العلميتبتدائية؛ تُعَزى للمتغريات اآلاال
ية تنوات اخلربة(. واجلداول اآلس -التخصص األكادميي
 توضح نتائج التحليل:

 المؤهل العلمي: الفروُق تبعاً لمتغير -

 14جدول
 العيِّنة تُعزَى لمتغيِّر المؤهل العلمي  نتائج اختبار )ف( لداللة الفروق في استجابات أفراد

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

 غري دالة 0.131 2.05 0.51 2 1.02 بني اجملموعاتاملعوقات املتعلقة بالبيئة 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

 0.25 238 59.31 داخل اجملموعات املدرسية
املعوقات املتعلقة باملقرر 

 الدراسي
دالة عند مستوى  0.000 8.02 4.18 2 8.37 بني اجملموعات

 0.52 238 124.08 داخل اجملموعات 0.01
املعوقات املتعلقة 

 بالطالبات
 غري دالة 0.075 2.62 1.03 2 2.07 بني اجملموعات

 0.40 238 93.97 داخل اجملموعات
املعوقات املتعلقة 

 باملعلمات
 غري دالة 0.786 0.24 0.14 2 0.27 بني اجملموعات

 0.56 238 133.84 داخل اجملموعات
الدرجة الكلية 

 للمعوقات
 غري دالة 0.431 0.85 0.19 2 0.37 بني اجملموعات

 0.22 238 52.68 داخل اجملموعات

     
أن ق يم )ف( غري دالة يف احملاور:  14جدولتضح من ي

)املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املعوقات املتعلقة 
بالطالبات، املعوقات املتعلقة باملعلمات(، ويف الدرجة الكلية 
للمعوقات، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

البحث، حول معوقات  عينة إحصائية بني استجابات أفراد
تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم 
للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، يف تلك احملاور، 
وكذلك يف الدرجة الكلية لتلك املعوقات تُعَزى الختالف 

 املؤهل العلمي ألفراد العينة.
عزى النتيجة إىل إحساس أفراد عينة البحث بأن تُ قد و      

هناك معوقاٍت ظاهرة  يف البيئة املدرسية ََتُّد من العملية 
ملعوقات تتعلق مبساحة كانت هذه اأالتعليمية، سواء 

قلة توافر  مالدراسية، وازدحامها، أ الفصول ماملدرسة، أ
املختربات املتكاملة، وهذا يعود إىل تشابك تلك املعوقات 

ن إبات، كما مبحور املعلمات والطال مع املعوقات اليت تتعلق
بغض النظر عن اختالف  -هذا االتفاق يف وجهات النظر 

يدل على أن املعوقات واحدة يف   -درجات املؤهل العلمي 
كون أفراد عينة البحث َتت تنظيم بيئة تعليمية واحدة، 

 وأن اإلمكانات املتوافرة يف كل املدارس متشاِبة. 
ة عند كما يتضح من اجلدول أيضا : أن قيم )ف( دال     

( يف حمور: )املعوقات املتعلقة باملقرر 0.01مستوى )
الدراسي(، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
استجابات أفراد عينة البحث حول معوقات تنفيذ األنشطة 
التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من 

ختالف املؤهل املرحلة االبتدائية، يف هذا احملور، تُعَزى ال
 العلمي ألفراد العينة. 

( الَبعدي؛ مَتّ Scheffeوباستخدام اختبار شيفيه )     
:يتتلك الفروق كما يوضح اجلدول اآلالكشف عن مصدر 

 15جدول
 ل العلمي اختبار "شيفيه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي باختالف المؤه

 الفرق لصالح بكالوريوس دبلوم كلية متوسطة معهد معلمات الموزونالمتوسط  المؤهل العلمي
 معهد معلمات * - - 3.99 معهد معلمات

 - - - - 3.87 دبلوم كلية متوسطة
 - - - - 3.56 بكالوريوس

  0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى    
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عند  اإحصائي   وجود فروق دالة 15جدول يتضح من
( بني األفراد احلاصلني على   =0.05مستوى )

)بكالوريوس(، وبني األفراد احلاصلني على )معهد 

معلمات(، وذلك لصاحل األفراد احلاصلني على )معهد 
  معلمات(، ومل تتضح فروق يف املؤهالت األخرى.

:األكاديمي التخصص لمتغير تبعاً  الفروقُ  -
 16جدول

 العيِّنة تُعزَى لمتغيِّر التخصص األكاديمي  ( لداللة الفروق في استجابات أفرادنتائج اختبار )ف 
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

املعوقات املتعلقة بالبيئة 
 املدرسية

 غري دالة 0.089 2.44 0.61 2 1.22 بني اجملموعات

 0.25 241 60.05 ل اجملموعاتداخ

املعوقات املتعلقة باملقرر 
 الدراسي

دالة عند مستوى  0.003 5.94 3.17 2 6.33 بني اجملموعات
 0.53 241 128.51 داخل اجملموعات 0.01

املعوقات املتعلقة 
 بالطالبات

 غري دالة 0.211 1.57 0.62 2 1.25 بني اجملموعات

 0.40 241 95.83 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 باملعلمات

 غري دالة 0.794 0.23 0.13 2 0.26 بني اجملموعات

 0.56 241 134.26 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 
 للمعوقات

 غري دالة 0.980 0.02 0.00 2 0.01 بني اجملموعات

 0.22 241 53.80 داخل اجملموعات

قيم )ف( غري دالة يف أّن  16يتضح من اجلدول     
احملاور: )املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املعوقات املتعلقة 
بالطالبات، املعوقات املتعلقة باملعلمات(، ويف الدرجة الكلية 
للمعوقات، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

( بني   =0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
سة، حول معوقات تنفيذ استجابات أفراد عينة الدرا

األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف 
العليا من املرحلة االبتدائية، يف تلك احملاور، وكذلك يف 
الدرجة الكلية لتلك املعوقات تُعَزى الختالف التخصص 

 األكادميي ألفراد العينة.

كما يتضح من اجلدول أيضا : أن ق يم )ف( دالة عند 
( يف حمور: )املعوقات املتعلقة باملقرر 0.01مستوى )

الدراسي(، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بني استجابات عينة البحث حول معوقات تنفيذ األنشطة 
التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من 
املرحلة االبتدائية، يف هذا احملور، تُعَزى الختالف التخصص 

 ميي ألفراد العينة. األكاد
( الَبعدي؛ مَت Scheffeوباستخدام اختبار شيفيه )    

يتتلك الفروق كما يوضح اجلدول اآلالكشف عن مصدر 
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 17جدول
 يه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي باختالف التخصص األكاديمياختبار "شيف

  0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى  
عند  اجود فروق دالة إحصائي  و  17جدول يتضح من     

( بني األفراد ذوي ختصص   =0.05مستوى الداللة: )
وبني األفراد ذوي ختصص )عام(، وذلك لصاحل )علوم(، 

األفراد ذوي ختصص )عام(، ومل تتضح فروق يف 
 التخصصات األخرى.

ليه النتيجة السابقة إوهذه النتيجة تؤكد ما توصلت      
أمهية تدريس  على واملتعلقة مبتغري املؤهل العلمي مما يدل

 العلوم من قبل متخصصات.
وات الخبرةالفروُق تبعًا لمتغير عدد سن -

 18لجدو 
 العيِّنة  تُعزَى لمتغيِّر عدد سنوات الخبرة  نتائج اختبار )ف( لداللة الفروق في استجابات أفراد

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

املعوقات املتعلقة 
 بالبيئة املدرسية

 غري دالة 0.625 0.47 0.12 2 0.24 بني اجملموعات

 0.25 241 61.03 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 باملقرر الدراسي

 غري دالة 0.779 0.25 0.14 2 0.28 بني اجملموعات

 0.56 241 134.56 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 بالطالبات

دالة عند  0.017 4.17 1.62 2 3.24 بني اجملموعات
مستوى 
0.05 

 0.39 241 93.83 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 باملعلمات

 غري دالة 0.529 0.64 0.35 2 0.71 بني اجملموعات

 0.56 241 133.81 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 
 للمعوقات

 غري دالة 0.190 1.68 0.37 2 0.74 بني اجملموعات

 0.22 241 53.07 داخل اجملموعات

أن قيم )ف( غري دالة يف احملاور:  18جدوليتضح من 
)املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املعوقات املتعلقة 
باملقرر الدراسي، املعوقات املتعلقة باملعلمات(، ويف 
الدرجة الكلية للمعوقات، مما يشري إىل عدم وجود 

=  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
(، بني استجابات أفراد عينة البحث حول 0.05

معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات 
العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، يف تلك 

 الفرق لصالح أخرى عام علوم المتوسط الموزون التخصص األكاديمي

 - - - - 3.61 علوم

 عام - - * 4.01 عام

 - - - - 3.73 أخرى
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احملاور، وكذلك يف الدرجة الكلية لتلك املعوقات؛ تُعَزى 
 عدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.ل

أن قيم )ف( دالة كما يتضح من اجلدول أيضا :      
( يف حمور:   =0.05إحصائيا  عند مستوى الداللة )

)املعوقات املتعلقة بالطالبات(، مما يشري إىل وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث 
حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف 

ائية، يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتد
هذا احملور، تُعَزى الختالف عدد سنوات اخلربة ألفراد 

 العينة. 
( البعدي؛ مت Scheffeوباستخدام اختبار شيفيه )     

الفروق  كما يوضح اجلدول  الكشف عن مصدر تلك
 :يتاآل

 19جدول
 ة بالطالبات باختالف عدد سنوات الخبرةاختبار "شيفيه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلق

خمس سنوات  المتوسط الموزون عدد سنوات الخبرة
 فأقل

 10إلى  5أكثر من 
 سنوات

أكثر من عشر 
 سنوات

 الفرق لصالح

 - - - - 4.02 مخس سنوات فأقل
 10إىل  5أكثر من 

 سنوات
 10إىل  5أكثر من  * - - 4.25

 سنوات
أكثر من عشر 

 سنوات
3.95 - - - - 

 0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 
وجود فروق دالة إحصائيا   19جدول يتضح من     

( بني األفراد ذوي   =0.05عند مستوى الداللة )
اخلربة )أكثر من عشر سنوات(، وبني األفراد ذوي 

سنوات(، وذلك لصاحل  10إىل  5اخلربة )أكثر من 
نوات(، ومل س 10إىل  5األفراد ذوي اخلربة )أكثر من 

 تتضح فروق يف سنوات اخلربة األخرى.
ورمبا تدل هذه النتيجة إىل عدم تأثري اخلربة يف      

 إذ-َتديد املعوقات باعتبار ان املقررات طبقت حديثا  
اكتملت فرتة التعميم يف العام الدراسي احلايل 

، وكذلك اختالف الفلسفة اليت -ه1432-1433
ية ( عن النظرية اليت بنيت بنيت عليها ) النظرية البنائ

عليها املقررات السابقة ) النظرية السلوكية ( واليت قد 
يكون لألفراد ذوي اخلربة ) أكثر من عشر سنوات ( 

 خربة فيها.

 

 النتائج والتوصيات: 

 توصل البحث إىل عدد من النتائج؛ أمهها:     
من املعوقات ََتول دون تنفيذ  اأن هناك عدد   .1

مية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف األنشطة التعلي
 :يتاالبتدائية، جاءت على النحو اآلالعليا من املرحلة 

املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية وأمهها: ضيق  -
املباين املدرسية، وقلة وجود خمترب مدرسي متكامل، 
وقلة توفر الفصول التعاونية املدعمة بأدوات ووسائل 

معامل  -سبورة تفاعلية -التكنولوجيا )أجهزة عرض
افرتاضية(، ازدحام الفصول الدراسية بالطالبات، وعدم 

 وجود حمضِّرة خمترب يف املدرسة.
املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي وأمهها: طول  -

املقرر الدراسي، وزمن احلصة الدراسية غري كاف 
إلجراء األنشطة، وقلة عدد احلصص املقررة للعلوم، 
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التقومي ملهارات أداء األنشطة  وضعف مراعاة بطاقة
 بشكل متوازن وكاٍف.

املعوقات املتعلقة بالطالبات وأمهها: عدم امتالك  -
الطالبات مهارات  الطريقة العلمية يف التفكري، ونقص 
املعرفة العلمية السابقة لدى الطالبات، وضعف قدرة 
الطالبات على االستخدام الصحيح لألجهزة واألدوات 

الطالبات على إتقان مهارات بطاقة  العلمية، وتركيز
 التقومي.

تدريس العلوم  املعوقات املتعلقة باملعلمات وأمهها: -
من قبل معلمات غري متخصصات، والرتكيز على 
إعطاء املقرر وفقا  ملهارات بطاقة التقومي، وقلة معرفة 

 املعلمة لفلسفة التعّلم البنائي.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  .2

العينة، حول املعوقات املتعلقة بالبيئة  ابات أفراداستج
املدرسية، والطالبات، واملعلمات؛ تُعَزى الختالف 
املؤهل العلمي، والتخصص األكادميي، وكذلك حول 
املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املقرر الدراسي، 

 واملعلمات؛ تُعَزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.
داللة إحصائية بني استجابات  وجود فروق ذات .3

أفراد العينة ، حول املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي، 
، املؤهل العلمي والتخصص األكادمييتُعَزى الختالف 

لصاحل األفراد احلاصلني على )معهد معلمات( ذوي 
ختصص )عام(، وكذلك حول املعوقات املتعلقة 

األفراد  بالطالبات، تُعَزى لعدد سنوات اخلربة لصاحل
 سنوات(. 10إىل  5ذوي اخلربة )أكثر من 

 :أيتويف ضوء نتائج البحث يُوصى مبا ي
 امكان   تكون لكي املباين املدرسية َتسني وتطوير -

 .والتعليم تعّلملل أفضلَ 
توظيف التقنيات احلديثة يف املدارس، ومساعدة  -

استخدام هذه التقنيات،  املعلمات والطالبات يف كيفية
 ها، على حد سواء.والتعامل مع

احلكومية مبختربات متطورة، تزويد مجيع املدارس  -
فيها األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ األنشطة  وجدت

 التعليمية.
االهتمام مبراكز التعلم املدرسية، وتفعيل دورها مبا  -

 يتالءم ومتطلبات عملية التدريس.
إعطاء األولوية يف تدريس العلوم خلرجيات كلية  -

ختصص علوم، لتدريس هذا املقرر يف املرحلة الرتبية 
 االبتدائية.

أمينة مصادر تعلم(  –تعيني فنيني )حمضرة خمترب  -
 يف املدارس. 

تقليص أعداد الطالبات يف الفصول الدراسية،  -
حبيث تتمكن املعلمة من تنفيذ األنشطة، ومتابعة 

 الطالبات بكل يسر وسهولة.
لطالبات، الدراسية ببيئة اربط أنشطة املقررات  -

ات املدرسة، مع تعدد أنواعها املختلفة لتناسب وإمكان
 مجيع الطالبات وميوهلن.

إعادة النظر يف بطاقة تقومي الطالبة، واالجتاه إىل  -
طرق التقومي احلديثة لتتناسب مع خطط الوزارة؛ اليت 
تسعى إىل إحداث تغيري يف دور الطالبة يف عملية 

 التعّلم.
ات على املهارات العمل على تدريب الطالب -

األدائية العملية يف العلوم، وذلك من خالل االهتمام 
أثناء الدوام املدرسي، أو يف بالنوادي العلمية املدرسية 

 خالل اإلجازات.
عقد دورات تدريبية، وورش عمل؛ تستهدف  -

تنمية أداء املعلمات يف كيفية تنفيذ األنشطة التعليمية، 
 لى ُأسس علمية.مما جيعل عملية التنفيذ مبنية  ع

ختفيف العبء الوظيفي للمعلمة، حبيث يتناسب  -
ذلك مع أدائها اجليد مهنيا ، وذلك بتخفيف نصاِبا 

 من احلصص الدراسية.
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ضرورة عقد الندوات، واحملاضرات، واملؤمترات  -
مة يف النمو املهين، احمللية الرتبوية؛ اليت تساعد املعل

 ها التدريسي.ئوتطوِّر أدا
 بكليات برامج إعداد املعلمات يف النظر إعادة -

 كل يف واملقررات الدراسية اخلطط الرتبية، ومراجعة
 يف الرتبية؛ لتتماشى واجلديد كليات أقسام من قسم

 تواجه اليت الرتبية، واملشكالت جمال العلم، يف
 املعلمات أثناء التدريس.

 المقترحات:

 :يتء نتائج البحث يُقرتح إجراء اآليف ضو      

مشرفات  على احلايلللبحث  مماثلث حبإجراء  -
يف دول اخلليج  االبتدائية املدارس يف العلوم ومعلمات

 .األخرى اليت ُتطبق نفس املقررات
 يف العلوم مشرفات ومعلمات على مماثلحبث إجراء  -

  السعودية. العربية اململكة املرحل التعليمية األخرى من

قائم حول أثر برنامج تدرييب إلكرتوين  حبثإجراء  -
على االحتياجات املهنية على تنمية الكفايات 

 التدريسية لدى معلمات العلوم.
على مقررات  احلايل بحثلل مماثل حبثإجراء  -

 أخرى.

 المراجع:

القاهرة: مكتبة النهضة  .طرق التدريس العامة(. 1990)  أمحد، حممد
 املصرية.
حلة التدريس الفعال للعلوم الطبيعية للمر (. 1992خبش، هالة ) 

 . جدة: دار البالد.الثانوية يف ضوء الكفايات التعليمية
تقومي األنشطة املضمنة يف كتاب الفقة (.  2010اجلابر، عبدالرمحن )

للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري 
قسم املناهج وطرق  ،رسالة ماجستري غري منشورة .النشاط

حممد بن  مامماعية، جامعة اإللية العلوم االجتالتدريس، ك
 سالمية، الرياض.سعود اإل

نشطة (. مدى وعي املعلمني بدور األ2001اخلطيب، علم الدين ) 
ساسية الوسطى مبنطقة لمية يف َتصيل تالميذ املرحلة األالع

 .726-691(، 1)19 اجمللة العلمية،اخلليل. 
-أسسه-مفهومه) املنهج املدرسي املعاصر(. 2010)  اخلليفة، حسن

 الرياض: مكتبة الرشد.تطويره (. -تقوميه-تنظيماته-مكوناته
واقع األنشطة اإلثرائية يف كتاب الفيزياء (. 2011خوج، عبدالغفار ) 

بنظام املقررات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف 
رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج  .الفيزياء واملختصني
 كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.و طرق التدريس،  

(. مدى تفعيل النشاطات التعليمية املضمنة  2009الداود، عمر ) 
رسالة ماجستري غري  .مقرر احلديث للصف الثاين املتوسط

لية العلوم ، قسم املناهج و طرق التدريس، كمنشورة
سالمية، حممد بن سعود اإل ماماالجتماعية، جامعة اإل

 الرياض.
ة اإللكرتونية دراسة تطبيقات احلكوم(.  2005درويش، علي ) 

رسالة ماجستري غري . ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بديب
دارية، كلية الدراسات العليا، جامعة ، قسم العلوم اإلمنشورة

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
لوم الطبيعية معوقات استخدام معامل الع(.  1995الذوييب، زبن ) 
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قسم  ،رسالة ماجستري غري منشورة .مبحافظة الطائف التعليمية

م القرى، مكة أية، جامعة املناهج وطرق التدريس، كلية الرتب
 املكرمة.

ردن،  عامل األ  طرائق التدريس املعاصرة،(. 2006الربيعي، حممود ) 
 حلديث.الكتب ا
لغاز الصورية يف تدريس أثر استخدام األ(.  1996الركايب، رائد ) 

العلوم يف تنمية امليل حنو العلم لدى تالميذ الصف السادس 
، كلية الرتبية، جامعة رسالة ماجستري غري منشورة .االبتدائي

 بغداد، بغداد.
نشطة العملية يف معوقات إجراء األ(.  2000الزهراين، مجعان ) 

س الفيزياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي الفيزياء تدري
، قسم رسالة ماجستري غري منشورة. مبنطقة الباحة التعليمية

م القرى، مكة أاملناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة 
 املكرمة.

 باملرحلة العلوم مقررات حمتوى تقومي(.  2010غرم اهلل )  الزهراين،
 الدولية دراسة التوجهات متطلبات ضوء يف املتوسطة

،  منشورة غري دكتوراه رسالة. (TIMSS) ووالعل للرياضيات
أم القرى،  جامعة الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية

 مكة املكرمة.
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 .ىل املنهج الدراسي رؤية عصريةإمدخل  (. 2010زيتون، حسن ) 
 الرياض: دار الصولتية للنشر والتوزيع.

ئية واسرتاتيجيات تدريس النظرية البنا(.  2007يش ) زيتون، عا
 عَمان، دار الشروق للنشر والتوزيع. العلوم،

عَمان: دار الشروق  .أساليب تدريس العلوم(. 2008زيتون، عايش )
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ية يف تنمية نشطة التعليمية اإلثرائ(. دور األ2006سليمان، ماجدة ) 
املعريف لدى تالميذ الصف  التحصيلبعض عمليات العلوم و 
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9(3،)1-35. 
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؛ وسالمة، صالح، مسري يونس؛ والرشيدي، سعد؛ والعنيزي، يوسف

. الكويت: 2ط .املناهج الدراسية(.  2007عبدالرحيم ) 
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استقصائية مقرتحة يف تنمية الدافع املعريف العلمي وبعض 
جملة عمليات العلم لدى طالب الصف األول اإلعدادي. 

 .76-44، (8) ،املعرفةالقراءة و 
(. فاعلية استخدام الرسوم التوضيحية يف  2000عرفات، جناح ) 

عدادية ذو النشاط الزائد يس العلوم لدى تالميذ املرحلة اإلتدر 
جملة الرتبية على التحصيل واكتساب بعض عمليات العلم. 

 .191-165(، 2)3 ،العلمية
طات العملية يف واقع تدريس النشا(. 2005العريين، عبدالرمحن ) 

رسالة  .مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية مبدينة الرياض
، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية ماجستري غري منشورة

 الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض.
واقع تدريس النشاطات العملية يف (. 2005)  العريين، عبدالرمحن

رسالة  رياض.مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية مبدينة ال
ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق التدريس، كلية 

 الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض.
 األول للصف املطور العلوم كتاب تقومي(. 2011عسيالن، بندر ) 

رسالة ماجستري غري  .الشاملة اجلودة ضوء معايري يف املتوسط
بية، جامعة أم قسم املناهج و طرق التدريس، كلية الرت  منشورة،

 القرى، مكة املكرمة.
عَمان:  .طرق تدريس العلوم(. 2005العمرية، صالح الدين ) 

 مكتبة اجملتمع العريب للنشر.

نشطة العلوم باملرحلة أمعوقات تنفيذ (. 2003العنزي، جاسر ) 
جستري غري منشورة. قسم املناهج رسالة ما .االبتدائية للبنني

 ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.طرق التدريس، كلية الرتبيةو 
نشطة التعليمية يف تنمية فاعلية األ(.  2011الغامدي، ماجد ) 

املهارات احلياتية يف مقرر احلديث لطالب الصف الثالث 
، قسم رسالة ماجستري غري منشورة .املتوسط مبدينة الرياض

 ماملية العلوم االجتماعية، جامعة اإلاملناهج وطرق التدريس، ك
 سالمية، الرياض.بن سعود اإل حممد

األنشطة واملهارات (. 2006الفراجي، هادي؛ وأبوسل، موسى ) 
 عمان، دار كنوز املعرفة  للنشر والتوزيع.  ،التعليمية

اإلحصاء بالمعاناة املفاهيم مع التطبيقات  (.2005)  فهمي، حممد
 الرياض.. اجلزء األول spss باستخدام برنامج

لعامري، أمحد؛ وآل مذهب، معدي؛ والعمر، القحطاين، سامل ؛ وا
،  2ط ،منهج البحث يف العلوم السلوكية(.  2004) بدران

 الرياض.
القاهرة، دار  تدريس العلوم، (. 1975كاظم، أمحد؛ وزكي، سعد ) 

 النهضة العربية للطباعة والنشر. 
(. أمهية األنشطة التعليمية حسب آراء  1994املطريف، غازي ) 

م باملرحلة املتوسطة مبدينة جدة التعليمية، وتطبيق معلمي العلو 
. رسالة الرحالت التعليمية كأمنوذج للداللة على ذلك

ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة 
 املكرمة.
تدريس  (.1999؛ وراشد، علي؛ وعبداهلادي، مَن )النجدي، أمحد
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Abstract: This study aimed at identifying the obstacles facing the implementation of educational activities 

included in the science curricula of upper classes of the elementary level in the city of Riyadh. The obstacles 

studied included the school environment, the school curriculum, the female students and the teachers and were 

measured according to the viewpoint of the teachers and supervisors. The study aimed at showing whether there 

were statistically significant differences between the responses of the study sample related to the following 

variables: (qualification- specialization- number of years of experience). The two researchers used the descriptive 

survey method and depended on questionnaires to collect data. The study population consisted of all the science 

supervisors and teachers of upper classes in the city of Riyadh. The study sample consisted of (48) supervisors and 

(196) teachers, who were chosen in a simple and random manner. The study revealed a number of results, most 

importantly: the presence of obstacles that prevent the implementation of educational activities included in the 

science curricula of upper classes of the elementary level. Also, there were statistically significant differences 

between the responses of the sample regarding the obstacles facing the curriculum which resulted from the 

differences in the scientific qualification and the academic specialization, as well as, obstacles related to the 

students which resulted from the number of years of experience of the study sample. The results also showed no 

statistically significant differences between the sample responses regarding the obstacles related to the school 

environment, school curriculum and teachers resulting from the number of years of experience of the sample. The 

study recommended the following: developing school buildings for better education, providing training for the 

students in practical science skills and giving priority to graduates of the school of education- majoring in science 

to teach the science subject for the elementary level.  

 

Key words: obstacles, educational activities, science curricula. 
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بمنطقة  معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي من وجهة نظر القيادات التربوية
 الحدود الشمالية

 
 فايز سعد زيد العنـزي

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية 
 هـ1437/ 12/ 19وقبل  -هـ 11/6/1437 قدم للنشر

 
التبادل( والتنسيق والتعاون و  هدف هذا البحث بشكل رئيس إىل : التعرف على معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بأبعاده األربعة )التواصل: المستخلص

 يني : تكز هذا البحث على السؤالني اآلت. وقد ار الرتبوية مبنطقة احلدود الشماليةبني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر القيادات 
التبادل( من وجهة نظر عايل واملتعلقة بأبعاد ) التواصل والتنسيق والتعاون و ما معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم العام والتعليم ال -

 القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية ؟

( يف استجابات القيادات الرتبوية حول معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم 05,0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 ؟العام والتعليم العايل تُعزى إىل متغريات : اجلنس ، جهة العمل ، املؤهل 

، ( جماالت تتعّلق مبوضوع البحث4) ( فقرة وزعت على40استخدم الباحث املنهج الوصفي ، كما قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من )     
ية، وجامعة للتعليم مبنطقة احلدود الشمال ( قائدًا تربويًا يف كل من اإلدارة العامة60وقد مّت التحقق من صدق االستبانة وثباهتا ، واليت تكونت من )

، واالحنراف املعياري الستجابات أفراد عينة ستخدام النسب املئوية والتكرارات، وذلك حلساب املتوسطات احلسابية، وقام الباحث بااحلدود الشمالية
 .املستقلة متغرياتلل( T-test)اختبار، كما استخدم املةالدراسة على فقرات كل جمال من جماالت االستبانة أو لالستبانة ك

: اتفاق عّينة الدراسة على وجود معوقات حتول دون حتقيق التكامل الرتبوي بأبعاده املختلفة بني التعليم العام وهيمة وتوصل البحث إىل نتيجة مه    
 . والتعليم العايل

 
 . الرتبوي، التعليم العام، التعليم العايل، احلدود الشمالية: معوقات ، التكامل الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

مراحلــو وأاــكالو أداة التطــوير والتنميــة  التعلــيم يميــ  يعــد  
، ويقـــ  علـــى عاتقـــو إحـــدا  التغيـــريات اجملتمعـــات  تختلـــ يف

الضرورية اليت مـن اـأ ا نقـل اجملتمـ  مـن حاضـره املتواضـ  إىل 
 .م مستقبل جديد متقّدم يتوق إليو أفراد اجملت

راحــــل التعلــــيم هــــا أهــــدافها كانــــت كــــل مرحلــــة مــــن م  وإذا
وير قـــــدرات اإلنســـــان ، وهـــــا قيمتهـــــا النســـــبية يف تطـــــاخلاصـــــة

، فــ ن مراحــل التعلــيم كلهــا ينبغــي أن تعمــل يف وتكامــل ختاتــو
، وأي حـــــد كمجموعـــــة حلقـــــات يف سلســـــلة واحـــــدةنســـــق وا

حيــد  مشــكلة للنظــام  انقطــاع بــني هــذه املراحــل مــن اــأنو أن
علــى تخرجــات العمليّــة ، وتكــون لــو هثــاره الســلبية والتعليمـي كلــ
 .(2: 1999)تريس، التعليمّية

ـــــة  ـــــة التعليمّي وهـــــذا يعـــــم أن التكامـــــل بـــــني مراحـــــل العملّي
 يفالرتبويّة من بداية السّلم التعليمي يف التعليم العام إىل  ايتو 

، ومعيــار ضــروري للحكــم علــى مهــم التعلــيم اجلــامعي مطلــب
 التعليمي وجودة تخرجاتو .ظام مدى كفاءة الن
( علـــــى أن التعلـــــيم اجليـــــد 135: 1993دويغـــــر ) وتؤكـــــد

يرتبط بالدرجة األوىل يودتو وحمتـواه ومـدى التكامـل والتناسـق 
الواحـــدة أو عـــت مراحلـــو  احلـــاد  بـــني مناهجـــو داخـــل املرحلـــة

 .املختلفة
وتعد قضـية التكامـل بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل مـن 

ت الــيت تــؤثر بشــكل الــيت تطــرع العديــد مــن اإلاــكااليا القضــا
يُرجـــ   إذ، مبااـــر يف كـــال النـــوعني مـــن التعلـــيممبااـــر أو  ـــري 

 ضع  العالقة بني مراحـل يفبعض اخلتاء واملتخصصني اللوم 
التعلــيم املختلفــة علــى جهــات متعــددة ،  ــري أن الواقــ  يؤكــد 

إلصـــــالع علـــــى مســـــؤولية التعلـــــيم العـــــايل يف أخـــــذ املبـــــادرات 
 .(91: 1999وي بشكلو الشمويل )بو بطانة،النظام الرتب

: هتا اليونســكو مــؤخراً علــى أنـــوكمــا أكــدت وثيقــة أصـــدر 
ينبغــــــي ألي تصــــــور مســــــتقبلي للتعلــــــيم وألي سياســــــة تربويــــــة 

، لـــذلك ينبغـــي ألي كـــاماًل مالئمـــة أن يتنـــاوال النظـــام الرتبـــوي  

بط بينـــو عمليــة إصــالع للتعلــيم العــايل أن تراعــي صــالت الــرتا
 .ألخرى وبني مراحل التعليم ا

ويأيت قرار ضم وزاريت التعليم العام والتعليم العـايل يف وزارة 
)وزارة التعليم( استمراراً لدعم خادم احلـرمني  اسمواحدة حتت 

، لقطـــــاع التعلـــــيم -حفظـــــو ا   –الشـــــريفني امللـــــك ســـــلمان 
كأســــــام للتنميــــــة   لـــــدوره الكبــــــري –أيــــــده ا   –ووتقـــــديراً منــــــ

يســــهم هــــذا القــــرار يف تنفيــــذ سياســــات  إذ، البشــــرية واملاديــــة
احــــل التعلــــيم حتــــت إاــــراف جهــــة تعليميــــة موحــــدة جلميــــ  مر 

 .  واحدة
هذا عالوة على بناء خطة اسرتاتيجية موحدة للتعليم وفق 

هـداف يف حتقيـق أ –بـ ذن ا  تعـاىل  –عمل مؤسسي يسـهم 
، تات املعرفيــــــة املؤهلــــــةوتبــــــادل اخلــــــ، خطــــــط التنميــــــة للدولــــــة

والقـــدرات والكـــوادر املبدعـــة بـــني مســـتويات ومراحـــل التعلـــيم 
 .  فة ، وزيادة فاعلية البحث العلمياملختل

ملخرجات التعليمية إىل حتسني ا –أيضاً  –ويهدف القرار 
، علمـــنييف تأهيـــل وتـــدريب امل، وتعزيـــز التكامـــل واالرتقـــاء  ـــا
، فضـــاًل عـــن تيســـري واإلداريــةمـــن اخلـــتات األكاد يـــة واإلفــادة 

ـــاهج وتطو  ـــدةبنـــاء املن ، والرقـــي يرهـــا وفـــق احتيـــا  الـــوزارة اجلدي
بــــأدوات البحــــث واإلفــــادة مــــن بيوتــــات اخلــــتة يف اجلامعــــات 

 .(2015)الزاحم،
قـرار الـدمج نقلـة نوعيـة وفارقـة لسـد الفجـوة بـني  كما يعد  
يــــؤدي ذلــــك إىل  ، إذلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايلعتخرجــــات الت

، إضـافة إىل توحيـد لة اليت كان يعيشها كال القطـاعيالعز  إلغاء
إىل تخرجـــــات نوعيـــــة  ـــــدم ســـــوق الـــــرجلى واجلهـــــود للوصـــــول 

مبــا  يف اجلامعــات ســيتم بنــاء منــاهج كليــات الرتبيــة العمــل، إذ
، بشـــكل يـــنعكس إعابـــاً علـــى يتناســـب مـــ  املنـــاهج الدراســـية

، واملعلـــم يميـــة الطالـــب والطالبـــةعمليـــة التعلالركيـــزة األساســـية لل
واملعلمـــة لوضـــ  سياســـات موحـــدة واســـرتاتيجية اـــاملة تقضـــي 

 .  التعليم العام والتعليم العايلعلى تلك الفجوة بني
وتتطلّــب يبيعــة العالقــة بــني التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل 
ضــرورة التعــاون بينهمــا لتحقيــق مزيــد مــن املكتســبات التعلميــة 
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تماعيــة ، فمؤسســات التعلــيم العــايل الــيت تقــدم والعلميــة واالج
التعلــيم اجلــامعي مبــا لــديها مــن إمكانــات علميّــة و  يــة قــادرة 

، وتوجيهـــو ط التعلـــيم العـــامعلـــى إحـــدا  تـــأثريات كبـــرية يف  ـــ
 التعلـــيم العـــام يعـــد  ن ، كمـــا إة قضـــايا اإلنســـان واجملتمـــ خلدمـــ

خصــباً لتطبيــق األفكــار  ، وجمــاالً مصــدراً رافــداً للتعلــيم اجلــامعي
 .والنظريات

وعملية التواصل والتكامل بني التعليم العام والتعليم العايل 
القـــرار يف كــــال  بح ســـهلة ميســــورة مـــا مــــا أحـــس صــــانعوتصـــ

م هـي مسـؤولية التعلـيم العـا بأن مهمـة تطـوير ودويـد التعليمني
، وأنو من أجـل ذلـك الغـرض ينبغـي إقامـة مشرتكة بني الطرفني

 .التنسيق والتعاون املستمر بينهما نوع من
ويعد حسن اختيار القيـادات الرتبويـة للمؤسسـات الرتبويـة 

 التعلـيم والتعليمية عاماًل مهماً يف حتقيق التكامل والتعاون بـني
ــــــيم العــــــايل ــــــرداً بارعــــــاً يف العــــــام والتعل ــــــو ف ــــــى كون ، عــــــالوة عل

ملســتان املعـامالت اجملتمعيّـة واملشـاركات املؤسسـاتية املختلفـة )
 .(44: 1997وهخرون،

ويف املقابـــل هنـــاا صـــعوبات ومعوقـــات حتـــول دون حتقيـــق 
التكامـــل بــــني التعلــــيم العــــام والتعلـــيم العــــايل والــــيت مــــن اــــأ ا 

لون من وراء عملّية ضـم إضعاف األهداف اليت وضعها املسؤو 
 الوزارتني يف وزارة واحدة .

وتشــــــري الدراســــــات إىل ضــــــع  التنســــــيق والتعــــــاون بــــــني 
مؤسسات التعليم العـايل والتعلـيم العـام ، ولعـل ذلـك أدى إىل 
ـــــــــــات الرتبيـــــــــــة يف وضـــــــــــ  السياســـــــــــات  عـــــــــــدم مســـــــــــااة كلي

 واالسرتاتيجيات التعليمّية . 
( علــى أاّيــة Saterfiel,1978فقــد أكــدت دراســة ســاترفيل )

ليـــات تعلـــيم العـــام وكإنشـــاء احتـــاد مؤسســـي بـــني املـــدارم يف ال
ــــــــة ، تكــــــــون مهمتــــــــو الرتبيــــــــة يف اجلامعــــــــات النهــــــــوض بالعملّي

 التعليمية.
( وجــــــود 1997) أظهـــــرت نتــــــائج دراســـــة الزهـــــراي كمـــــا

ضــع  أو قصــور يف أوجـــو التســويق بــني أجهـــزة التعلــيم العـــام 
: عـــدم وجـــود التعلـــيم العـــايل يف عـــدة أمـــور منهـــاومؤسســـات 

 األهــــداف ، وصــــعوبة طــــيط تعليمــــي اــــامل وعــــدم وضــــوع 
 اإلجراءات اإلدارية والفنية ، وازدواجية األنشطة . 

إىل وجــــود حاجــــة ( 1999أكــــدت دراســــة القــــري )فيمــــا 
تفعيــــل التعــــاون والتكامــــل بــــني مؤسســــات التعلــــيم  ملحــــة إىل

فيمـا يتعلــق بـتامج إعـداد املعلــم ،  العـايل وأجهـزة التعلــيم العـام
وتطــوير املنــاهج الدراســية واإلدارة املدرســية ، وتفعيــل اإلراــاد 
ـــــة اـــــاملة  ـــــوي واملهـــــم ، واملســـــااة يف عمـــــل خطـــــة تربوي الرتب

 للنهوض بالتعليم العام . 
( يف ورقتــو البح يــة جمــاالت 1999كمــا حــّدد بــو بطانــة )

تعلـيم العـام والتعلـيم ت الالتنسيق والتكامل بني التعليم مؤسسا
: التوسـ  يف مخسة جماالت رئيسة وفاعلة هي ، وحصرهاالعايل
، والتعــــاون يف تطــــوير وتــــأثريه علــــى انســــيابية الطــــالب الكمــــي

، وكـــــذلك ها ، والتعـــــاون يف جمـــــاالت التقـــــوماملنـــــاهج وحتـــــدي 
التعــــــاون يف إعــــــداد املعلمــــــني ، وأخــــــرياً التعــــــاون يف جمــــــاالت 

 اإلرااد والتوجيو . 
( يف دراســتها تصــورات لتحقيــق 1993دويغــر ) واقرتحــت

: التعلــيم العــايل، مــن أاهــاالتكامــل بــني منــاهج التعلــيم العــام و 
دراســـة التخصصــــات الــــيت تعطـــى يف التعلــــيم ال ــــانوي للتوفيــــق 

، وحتــديث بــرامج ني التخصصــات يف املرحلــة اجلامعيــةبينهــا وبــ
لـى  ـريج ،  يـث تصـبح قـادرة ع اجلامعـاتيفإعداد املعلمـني 

را لفلســـــفة التكامـــــل املعلـــــم صـــــاحب ال قافـــــة العريضـــــة واملـــــد
، كما اقرتحت الدراسـة إعـاد نـوع مـن التعـاون وأصول تطبيقها

املهــارة العلميــة البح ــي بــني أســاتذة اجلامعــات واملعلمــني ذوي 
، وذلــــك  ــــدف جعــــل البحــــو  اجلامعيــــة يف إجــــراء البحــــو 
 . مني ومشكالهتمت املتعلمني واملعلأك ر التصاقاً  اجا

( أن إحـــدا  التعـــاون 1999وأظهـــرت دراســـة اخلطيـــب )
يم العـــايل يتطلـــب  طيطـــاً والتكامـــل بـــني التعلـــيم العـــام والتعلـــ

 ، وحتديــداً جلوبــة، وتصــميماً للــنظم التعليميــة، ومتابعــة دمشــرتكاً 
دات الرتبويـة ، ومعايري جيدة الختيار القيالألدوار واملسؤوليات
 .  للمؤسسات التعليمية
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( يف 1999اقـــــــــرتع اخلليلـــــــــي واـــــــــري  وحســـــــــن ) كمـــــــــا
دراســتهم  وذجــاً للتعــاون والتكامــل بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 

 التقـوم،جمال تطوير املناهج الدراسية وأسـاليب  تضمن:العايل 
وجمــــال  وتــــدريبهم،وجمــــال إعــــداد الكــــوادر التعليميــــة واإلداريــــة 

 عملية.الوجمال الرتبية  الرتبوية،فعالية النظريات 
( فقــــــد تطــــــّرق يف دراســــــتو إىل أهــــــم 1999أمــــــا تــــــريس )

التحــديات واملشــكالت الــيت تواجــو التكامــل بــني التعلــيم العــام 
ــــيم العــــايل يف دولــــة اإلمــــارات العربيــــة   ومنهــــا: املتحــــدة،والتعل

ضــع  مســتويات خرعــي اجلامعــات واملعاهــد العليــا يف اجملــال 
ـــة تـــويني   الرتبـــوي،  كـــوادره،ومشـــكلة اإلاـــراف الرتبـــوي وكيفي

 وتوجهاتو.وحتديث أساليبو 
وهكذا دسمت قضية عدم الربط العضوي بـني متطلبـات 

يؤيــد هــذه  متكاملــة،مراحــل التعلــيم املختلفــة وفــق رجليــة علميــة 
يبقــت علــى منــاهج التعلــيم يف الرجليــة مــا أظهرتــو نتــائج دراســة 

خللــــيج العــــر  مــــن وجــــود ومــــن ضــــمنها دول ا العــــر ،الـــوين 
ممـا  اجلـامعي،فجوة قائمة بني مناهج التعليم اجلامعي ومـا قبـل 

للطـــــالب يف  ويســـــبب تع ـــــراً  تكاملهـــــا،يفقـــــد عمليـــــة التعلـــــيم 
 (.128: 1985دراساهتم )سنقر،

وهـــذا فاحلاجـــة ماســـة جـــداً إىل فحـــ  واستقصـــاء هفــــاق 
 العـايل،التعاون والتكامل بني مؤسسات التعليم العـام والتعلـيم 

 والتعاون.والوقوف على معوقات حتقيق ذلك التكامل 
 تناولــــت:بقة الــــيت وباســــتعراض الباحــــث للدراســــات الســــا

علــى حـــد  الباحــث ـمل عـــد  العــايل،والتعلـــيم  العــام،علــيم تال
كة العربّية السعوديّة دراسـات تناولـت املعوقـات يف اململ علمو ـ

ــــوي بــــني التعلــــيم  ــــيت حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتب العــــام ال
   العايل.والتعليم 

، فـــ ن باحـــث بضـــرورة وأاّيـــة هـــذا املوضـــوعواـــعوراً مـــن ال
معوقــات ـ تتنــاول ـ مبشــيئة ا  تعــاىل  الّيــة ســوفالدراســة احل

م العــام والتعلــيم العــايل مــن حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني التعلــي
  الشمالية.وجهة نظر القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود 

 

 الدراسـة:مشكلة 

يف ظـــل التحـــديات الـــيت تواجههـــا الـــنظم التعليميـــة يميـــ  
وخاصــــة تلــــك املرتبطــــة بــــالفجوة بــــني التعلــــيم العــــام  مراحلهــــا،

والتعلــيم العــايل تطــرع بقــوة قضــية التنســيق والتكامــل بــني  يــ  
وتقويــة هــذه اجلوانــب بشــكل أك ــر فعاليــة ممــا  التعلــيم،مراحــل 

 قد ينعكس إعاباً على  ي  حلقات النظام.
ورمبا تكون هذه الفجوة بني النظـامني هـي القضـية األك ـر 

، النظــــام التعليمــــي يف اــــكلو الشــــمويليف إيــــار فاعلّيــــة  أايّــــة
كالتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية وعالقتو باحتياجات اجملتم   

  العمل.وسوق 
وهــذه االحتياجــات تشــكل بــذاهتا حتــديات تواجــو النظــام 
التعليمـــي يف حتقيــــق مزيـــد مــــن الــــرتابط والتكامـــل بــــني التعلــــيم 

 العايل.العام والتعليم 
وهــي  العــايل،ويف إيــار العالقــة بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 

املوضوع الرئيس هذه الدراسة تتز جمموعة من التحديات الـيت 
تفــــرض نفســــها علــــى دفــــ  عمليــــات التكامــــل والتنســــيق بــــني 

 أسلفت.كما   هذين القطاعني
ويف ظل ما أاارت إليو الدراسات السابقة اليت مت 

التكامل الرتبوي بني التعليم استعراضها من وجود ضع  يف 
 والعايل.العام 

ف علـــــى أهـــــم ويف هـــــذه الدراســـــة حـــــاول الباحـــــث الوقـــــو 
حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني التعلــيم  املعوقــات الــيت حتــول دون

 العايل.العام والتعليم 
  ـــــث:حـــــّدد مشـــــكلة دراســـــتو يف لـــــذلك فـــــ ن الباحـــــث 

ـــيم  معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام والتعل
الرتبويـــــة مبنطقـــــة احلـــــدود العـــــايل مـــــن وجهـــــة نظـــــر القيـــــادات 

 .  الشمالية

  الدراسة:أسئلة 

 : على النحو اآليتحّدد الباحث أسئلة دراستو      
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مـــا معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام  .1
)التواصــل والتنســيق والتعــاون  بأبعــادواملتعلقــة والتعلــيم العــايل 

مــن وجهــة نظــر القيــادات الرتبويــة مبنطقــة احلــدود  والتبــادل(
 الشمالية؟

عنــــد مســــتوى  توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائيةهــــل  .2
جابات القيــــادات الرتبويــــة حــــول معوقــــات اســــت( يف 0،05)

التعلـــيم العـــايل حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام و 
 املؤهل؟ جهة العمل، ،: اجلنساتتُعزى إىل متغري 

 الدراسة:أهداف 

 فـ ّن الّدراسـة احلاليّـة هتـدف إىل التعـّرف تقّدم،يف ضوء ما 
  على:
املتعلقــــــــة بأبعــــــــاد  الرتبــــــــوي معوقــــــــات حتقيــــــــق التكامــــــــل .1

ـــــادل( ـــــني )التواصـــــل والتنســـــيق والتعـــــاون والتب ـــــيم ب  العـــــام التعل
مـــن وجهـــة نظـــر  والتعلـــيم العـــايل يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية

 .الشماليةالقيادات الرتبوية مبنطقة احلدود 

ــــــــادات  -إن وجــــــــدت  -الفــــــــروق  .2 يف اســــــــتجابات القي
الرتبويـــة حـــول معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم 

 جهة العمـل، العام والتعليم العايل تُعزى إىل متغريات: اجلنس،
   هل.املؤ 

 الدراسة:أهمّية 

  اآلتية:سة احلالّية من خالل النقاط أاّية الدرا نب ت

جــراء حــوار إمــن املؤّمــل أن تــؤدي نتــائج هــذه الدراســة إىل  .1
علمـــــي بـــــني أصـــــحاب القـــــرار يف مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايل 

تفعيــــل التعــــاون اد هليــــات واســــرتاتيجيات لوالتعلــــيم العــــام إلعــــ
 العايل.والتكامل الرتبوي بني قطاعي التعليم العام والتعليم 

تزويــد القــائمني علــى التعلــيم يف بالدنــا بتصــور كامــل عــن  .2
دور التكامــــل الرتبــــوي بــــني مؤسســــات التعلــــيم العــــام والتعلــــيم 

 املعاصرة.ومواجهة التحديات  التنمية،العايل ملالئمة خطط 

ــ .3 د مــن الدراســات الالحقــة الــيت توجيــو جهــود البــاح ني ملزي
أو  اذ  مقرتحة لتحقيـق  الرتبوي،تتناول واق  عملية التكامل 

 التكامل.ذلك 

  الدراسة:حدود 

  اآلتية:لدراسة باحلدود حتّددت ا
اقتصـــــــرت الدراســـــــة يف احلـــــــد املوضـــــــوعي )األكـــــــاد ي( :  -

بــني  علــى معوقــات حتقيــق التكامــل الرتبــوي املوضــوعي حــدها
التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل مــن وجهــة نظــر القيــادات الرتبويــة 

 مبنطقة احلدود الشمالية . 

اقتصــــرت الدراســـة علــــى حمافظـــات منطقــــة  املكـــاي:احلـــد  -
   الشمالية.احلدود 

اقتصـــــرت الدراســـــة علـــــى اإلدارة العامـــــة  املؤسســـــي:احلـــــد  -
 ية،الشـــمال وجامعـــة احلـــدود الشـــمالية،د للتعلـــيم مبنطقـــة احلـــدو 
والــيت مبجملهــا تتبــ   همــا،الرتبويــة التابعــة واإلدارات واألقســام 

  السعودية.وزارة التعليم باململكة العربية 

اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن القيــادات  البشــري:احلــد  -
 الشــــمالية، اإلدارة العامــــة للتعلــــيم مبنطقــــة احلــــدود يفالرتبويّــــة 

   الشمالية.وجامعة احلدود 

ـــــق هـــــذه الدراســـــة خـــــالل الفصـــــل مت الزمـــــاي:احلـــــد  -  تطبي
 . هـ1437/  1436 الدراسي:الدراسي األول من العام 

 الدراسة:مصطلحـات 

 التربوي:التكامل  -

ســــتخدم للداللــــة علــــى الســــلوا املــــنظم التكامــــل كمصــــطلح ي
 واألفكار.واملنسق واملرتابط يف مشول ووضوع األهداف 

العملية اليت تـؤدي  بأنو:( التكامل 8: 1986ويعرف مبارا )
و األنســــاق املنفصــــلة يف  أي األجــــزاء أ الوحــــدات،إىل توحيــــد 
 .متجانس ذي صفات متناسقة م  بعضها، كل متماسك

( التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم 16: 1999ويعّرف اخلطيب )
العام والتعليم العـايل بأنـو: إعـاد االنسـجام والـروابط بـني أوجـو 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –لم النفس جملة رسالة الرتبية وع

 

292 

د توجيههـــــا لتنفيـــــذ األهـــــداف النشـــــاط الرتبـــــوي املختلفـــــة عنـــــ
 الفاعل.وذلك يف إيار التنسيق  املوضوعة،

على  بأنو: العملالتكامل الرتبوي إجرائياً ويعرف الباحث 
بــني مؤسســات التعلــيم العــام والتعلــيم  الرتبــوي التكامــلق حتقيــ

مــــن  التعلــــيم،إىل حتســــني وجــــودة تخرجــــات مبــــا يــــؤدي العــــايل 
عـت  ذلـك،خالل التعرف علـى أهـم املعوقـات الـيت حتـول دون 

   الغرض.أداة أعدها الباحث لذلك 
 العام:التعليم 

 يفالتعلـيم  بأنـو:( التعلـيم العـام 5: 1990عّرف السلوم )
وهـذا النـوع مـن التعلـيم  وال انويـة،املدرسة االبتدائيـة واملتوسـطة 

ل وينتهـي بنيـ أظفاراـا،يتدر  مـ  الطالـب والطالبـة مـن نعومـة 
ل الكليـات اجلامعيـة أو ولو دخـو وهي اليت   ال انوية،الشهادة 

 .سوق العمل
تلـــك الفـــرتة  بأنـــو:ويعـــّرف الباحـــث التعلـــيم العـــام إجرائيـــاً 

 الزمنيـــــــة الـــــــيت تغطـــــــي مراحـــــــل التعلـــــــيم الـــــــ ال  )االبتدائيـــــــة،
الفــــــرتة الزمنيــــــة العمريــــــة الــــــيت تشــــــمل  (،وال انويــــــة املتوســـــطة،و 

والــــذي  ســـنة،( 18( إىل )6للطـــالب والطالبــــات مـــن عمــــر )
   السعودية.تشرف عليو وزارة التعليم باململكة العربية 

 العالي:التعليم 

كـــل أنـــواع التعلـــيم الـــذي يلـــي   بأنـــو:يعـــّرف التعلـــيم العـــايل 
وتقدمـو مراكـز التـدريب  يعادهـا،أو مـا  ال ـانوي،مرحلة التعليم 

واجلامعـــات )وزارة التعلـــيم والكليـــات  العليـــا،واملعاهـــد  املهـــم،
 (.288: 1995العايل،

ذلــك التعلــيم  بأنــو:ويعــّرف الباحــث التعلــيم العــايل إجرائيــاً 
ويلتحــــــق بــــــو الطــــــالب  الســــــعودية،الــــــذي تقدمــــــو اجلامعــــــات 

وتشـرف عليـو وزارة  ال انويـة،والطالبات بعد إ ائهم لدراسـتهم 
 السعودية.العربية التعليم باململكة 

 التربوية:القيادات 
النشـاط الـذي  بأ ـا:( القيادة Tead,1982,p81يعّرف تيد )

وجعلهــم يتعــاونون لتحقيــق  النــام، ارســو اــخ  للتــأثري يف 
 هدف ير بون يف حتقيقو .

( القيــــادة الرتبويــــة بأ ــــا :  85: 1977ويعــــّرف مرســــي ) 
الظــروف املناســبة كــل مــا يتعلــق باجلوانــب التنفيذيــة الــيت تــوفر 

واإلمكانــات املاديــة والبشــرية الالزمــة للعمليــة الرتبويــة ، وتعــ  
 لألفراد لتحقيق أهداف معينة. تنظيم النشاط اجلماعي

أمــــا الباحــــث فيعــــّرف القيــــادات الرتبويــــة إجرائيــــاً يف هــــذه 
املســؤولون الــذين يتخــذون القــرار يف كــل مــن  الدراســة بــأ م :

مبنطقـــــة احلــــــدود الشـــــمالية ، وجامعــــــة اإلدارة العامـــــة للتعلــــــيم 
 إناثاً . د الشمالية سواًء أذكوراً كانوا أماحلدو 

 إجراءات الدراسة

 الدراسة:منهج 

اتب  الباحث املنهج الوصفي الذي يقوم على وص  
الظاهرة وصفًا دقيقًا من خالل    املعلومات والعمل على 
تصنيفها والتعبري عنها كمًا وكيفًا وذلك للوصول إىل 
استنتاجات تسهم يف التعرف على معوقات حتقيق التكامل 
بني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر القيادات 

 السعودية.بويّة مبنطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية الرت 

  الدراسة:مجتمع 

ن جمتم  الدراسة من  ي  القيادات الرتبوية يف تكوّ 
)املشرفني  اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية

وجامعة  (،130وعددهم ) الرتبويني واملشرفات الرتبويات(
 الرتبية،)رجلساء األقسام ووكيالهتن يف كلية  احلدود الشمالية

خالل العام  (50وعددهم ) (،وعمادة السنة التحضريية
ليكون جمموع اجملتم  الكلي  هـ،1436/1437الدراسي 
 تربوياً.( قائداً 180للدراسة )

  الدراسة:عينة 

يف كل من  ( قائدًا تربوياً 60تكّونت عينة الدراسة من )
)املشرفني  للتعليم مبنطقة احلدود الشماليةاإلدارة العامة 

، وكذلك (30وعددهم ) الرتبويني واملشرفات الرتبويات(
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)رجلساء األقسام ووكيالهتن يف كلية  جامعة احلدود الشمالية
مّت والذين  (30وعددهم ) (،وعمادة السنة التحضريية الرتبية،

 باستخدام القرعة. البسيطة،اختيارهم بالطريقة العشوائية 

 الدراسة:خصائص وسمات عينة 

  الجنس:توزيع أفراد العينة حسب متغير 

 1جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %50 30 ذكر
 %50 30 أن ى
 %100 60 اجملموع

%( من عينة الدراسة من  50أن ) 1يتضح من اجلدول 
 . %( من العينة من اإلنا  50، وأن )الذكور

 العينة حسب متغير المؤهل العلمي توزيع أفراد : 

  2جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %45 27 بكالوريوم فأقل
 %55 33 دراسات عليا
 %100 60 اجملموع

حيملون %( من عينة الدراسة 45أن ) 2يتضح من اجلدول 
العينة  %( من55) يف حني، مؤهل البكالوريوم فأقل
 .حيملون مؤهل دراسات عليا

  : توزيع أفراد العينة حسب متغير جهة العمل 

  3جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل

 النسبة المئوية التكرار جهة العمل
 %50 30 التعليم العام
 %50 30 التعليم العايل
 %100 60 اجملموع

% من عينة الدراسة  50أن  3يتضح من اجلدول 
%( من العينة يعملون 50) يف حني العام،يعملون يف التعليم 

 العايل.يف التعليم 

  الدراسة:أداة 

جلم   أداةً حث يف دراستو احلالية االستبانة استخدم البا
  امليدانية.البيانات نظراً ملالئمتها هذا النوع من الدراسات 

أداة  ( أن االستبانة تعد  2007:104ذكر عبيدات )وقد 
مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة 

  معني.بواق  

ء االستبانة على املصادر كما اعتمد الباحث يف بنا
 ية: اآلت

، االيالع على الدراسات السابقة، واألدب الرتبوي -
  احلدي ة.واالداهات 

استشارة بعض ذوي اخلتة واالختصاص من الباح ني  -
  واخلتاء.

 امشرفً مث  امعلمً  ميدان عملو اإلفادة من ختة الباحث يف -
وحضوره للدورات واملؤمترات العلمية ذات العالقة  تربويًا،
  الدراسة.مبوضوع 

 ية: ء االستبانة وفق اخلطوات اآلتومن مث قام الباحث ببنا

 اآليت:يسة على النحو اجملاالت الرئحتديد  .1

معوقات تتعّلق بُبعد التواصل بني التعليم  األول:اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

معوقات تتعّلق بُبعد التنسيق بني التعليم  ال اي:اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

معوقات تتعّلق بُبعد التعاون بني التعليم  ال الث:اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

معوقات تتعّلق بُبعد التبادل بني التعليم  الراب :اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

  جمال.صيا ة الفقرات اليت تق  حتت كل  .2
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واليت ااتملت على  النهائية،إعداد االستبانة يف صورهتا  .3
  فقرة.( 40)
وفق سلم متدر  مخاسي  مدر ،مّت إعطاء كل فقرة وزن  .4

: على النحو اآليت( لقيام درجة توفر املعّوق )مقيام ليكرت
"،  ري 3"، حمايد"4"، موافق"5عالية ")موافق بدرجة 

 (."1،  ري موافق بدرجة عالية""2موافق"

  لألداة:الخصائص السيكومترية ـ

بعد أن انتهى الباحث من اخلطوات واإلجراءات اليت 
بدأ يف اإلجراءات  ستبانة  اتبعها يف إعداد وتصميم اال

صبح أداة مقننة تستخدم يف تل اوضبطه هااخلاصة بتقنين
معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم ف على التعرّ 

 :يتوذلك على النحو اآلالعام والتعليم العايل 

 صدق األداة :

 : أواًل: صدق المحكمين

 قام الباحث بعرض االستبانة على جمموعة من اخلتاء
، وعلم املناهج ويرق واألكاد يني يف جمال علم النفس

( خبريًا وأكاد يًا لالسرتااد 20، بلغ عددهم )دريسالت
، ومدى مالءمة ومقرتحاهتم بشأن حمتوى االستبانةبآرائهم 

 .االت واألبعاد اليت أدرجت فيهاالعبارات واجمل

وبعد ورود استمارات التحكيم من السادة احملكمني، مّت 
 ل بعض التعديالت ، وإعادة صيا ة بعض العبارات .إدخا

 :: صدق االتساق الداخليثانياً 

 40) داةقام الباحث بالتحقق من التجانس الداخلي لأل
فقرة( من خالل حساب معامالت االرتباط الداخلية بني كل 

عد الذي تنتمي إليو، بُ درجة كل عبارة واجملموع الكلي لل :من
درجات األبعاد  ،داةالكلية لألدرجة كل عبارة بالدرجة 

والدرجة الكلية باستخدام معامل االرتباط لبريسون،  ستبانةلال
استجابات القيادات الرتبوية يف وذلك على جمموعة من 

(، واجلداول 60)ن=  مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل
 :توضح النتائج اليت توصل إليها الباحث يةآلتا

 4جدول 
 عد الذي تنتمي إليهب  درجة كل عبارة والمجموع الكلي للقيم معامالت االرتباط الداخلية بين 

 معامل االرتبــاط رقم العبارة  معامل االرتبــاط رقم العبارة  معامل االرتبــاط العبارةرقم   معامل االرتبــاط رقم العبارة
التواصـلبعد  التنسيـقبعد   التعـاونبعد   التبـادلبعد    

1 0.935** 1 0.811** 1 0.920** 1 0.799** 
2 0.809** 2 0.900** 2 0.856** 2 0.861** 
3 0.792** 3 0.861** 3 0.895** 3 0.933** 
4 0.921** 4 0.870** 4 0.845** 4 0.874** 
5 0.909** 5 0.838** 5 0.904** 5 0.914** 
6 0.919** 6 0.925** 6 0.842** 6 0.926** 
7 0.881** 7 0.891** 7 0.903** 7 0.937** 
8 0.886**  8 0.876**  8 0.896**  8 0.905** 
9 0.842**  9 0.829**  9 0.943**  9 0.894** 
10 0.876**  10 0.800**  10 0.878**  10 0.835** 

 0،05)*( دالة عند      0،01)**( دالة عند 
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 5جدول 
 ستبانةقيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لال

 معامل االرتبــاط رقم العبارة  معامل االرتبــاط رقم العبارة  االرتبــاطمعامل  رقم العبارة  معامل االرتبــاط رقم العبارة
 بعد التبـادل بعد التعـاون بعد التنسيـق بعد التواصـل

1 0.896** 1 0.854** 1 0.926** 1 0.778** 
2 0.823** 2 0.838** 2 0.841** 2 0.904** 
3 0.811** 3 0.794** 3 0.901** 3 0.917** 
4 0.909** 4 0.877** 4 0.850** 4 0.854** 
5 0.878** 5 0.844** 5 0.910** 5 0.912** 
6 0.921** 6 0.909** 6 0.829** 6 0.878** 
7 0.837** 7 0.859** 7 0.889** 7 0.924** 
8 0.815**  8 0.822**  8 0.884**  8 0.872** 
9 0.878**  9 0.798**  9 0.920**  9 0.862** 
10 0.857**  10 0.808**  10 0.853**  10 0.770** 

 0،05)*( دالة عند      0،01)**( دالة عند 

  6جدول 
 والدرجة الكلية ستبانةلال ين درجات األبعادقيم معامالت االرتباط الداخلية ب

)الدرجة  المعوقـات 
 الكلية(

بعد 
 التواصـل

 التبـادل التعـاونبعد  التنسيـقبعد 

 المعوقـات
)الدرجة 
 الكلية(

 **0.976 **0.991 **0.981 **0.981 1 قيمة الداللة

 0.000 0.000 0.000 0.000  مستوى الداللة

 **0.934 **0.975 **0.942 1  قيمة الداللة التواصـلبعد 

 0.000 0.000 0.000   مستوى الداللة

 **0.952 **0.966 1   قيمة الداللة التنسيـقبعد 

 0.000 0.000    مستوى الداللة

 **952. 1    قيمة الداللة التعـاونبعد 

 0.000     مستوى الداللة

 1     قيمة الداللة التبـادلبعد 

      مستوى الداللة
ن  ي  قيم معامالت أ 4،5،6يتضح من اجلداول 
عد بُ درجة كل عبارة واجملموع الكلي للاالرتباط سواًء بني 

كل عبارة والدرجة الكلية   الذي تنتمي إليو، أو درجة
والدرجة  ستبانةاألبعاد الفرعية لال، أو درجات ستبانةلال

مما يتر االعتقاد ، الكلية  فجميعها قيم موجبة ومرتفعة وقوية

معوقات حتقيق التكامل بأن هذه األبعاد تقيس مقيام 
أبعاد أربعة من خالل  لتعليم العام والتعليم العايلوي بني االرتب
 ( فقرة ترتبط فيما بينها بعالقة يردية. 40) تتكّون من فرعية
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 :ثبات األداة

الطرق االستبانة  استخدم الباحث يف حساب ثبات
 : يةتاآل

 :: طريقة معادلة كرونباخ )معامل ألفا(ىالطريقة األول
 ســـــــتبانةباســـــــتخدام معادلـــــــة كرونبـــــــا  جلميـــــــ  أبعـــــــاد اال 

للدرجــة الكليــة  والدرجــة الكليــة، تبــني أن قيمــة معامــل ال بــات
 ىمســـتو  ( وأ ـــا دالـــة عنـــد0.991كانـــت مرتفعـــة )لالســـتبانة  

 . مرتفـ  داةال بات لأل ى( مما يعم أن مستو 0،01)
ـــة النصـــفية  ـــات بطريقـــة التجزئ الطريقـــة اليانيـــة: حســـار ثب

 :  بمعادلة سبيرمان وجتمان
قام الباحث باستخدام التجزئة النصفية للتحقق من ثبات 

ين كل جزء صورة أإىل جز  ستبانةقام بتقسيم اال إذ، ستبانة اال
ـــــة، وبعـــــد اســـــتخرا  درجـــــا ت النصـــــفني بالنســـــبة لكـــــل مكافئ

 ســــــاب معامــــــل االرتبــــــاط بينهمــــــا  الباحــــــث قــــــام، اــــــخ 
 قتني اا: يبطر SPSS باستخدام 

ــــراون -معادلــــة ســــبيرمان .1 مت حســــاب معامــــل ال بــــات : ب
لالســــتبانة   بطريقــــة ســــبريمان، وتبــــني أن قيمــــة معامــــل ال بــــات

تمتـ  بدرجـة ت سـتبانة( مما يؤكـد أن اال0.983كانت مرتفعة )
وي ملعوقـات حتقيـق التكامـل الرتبـا مرتفعة من ال بات يف قياسه

 .لتعليم العام والتعليم العايلبني ا
مت حســـاب معامـــل ال بـــات : معادلـــة جتمـــان )فالنجـــان( .2

، ن قيمة معامل ال بات كانـت مرتفعـةبطريقة جتمان، و تبني أ
تمتــ  بدرجــة مرتفعــة مـــن ت داةممــا يؤكــد أن األ (0.991وهــي)

ملعوقات حتقيق التكامل الرتبـوي بـني التعلـيم  اال بات يف قياسه
 .العام والتعليم العايل

جلمي  االستبانة   معامالت ثباتيتاجلدول اآلويلخ  
والدرجة الكلية بطريقة معامل ألفا والتجزئة النصفية  هاأبعاد

 جتمان( وإعادة االختبار. )سبريمان، 

  7جدول
 والدرجة الكلية  هالجميع أبعاداالستبانة  معامالت ثبات

 م البعــد معامل ألفا كرونباخ التجزئة النصفية
 سبيرمان جتمــان
 1 التواصـل 0.966  0.865 0.924
 2 التنسيـق 0.957 0.942 0.966
 3 التعـاون 0.967 0.904 0.948
 4 التبـادل 0.969 0.952 0.973
 املعوقـات)الدرجة الكلية( 0.991 0.983 0.991

ال بـــات مرتفعـــة مـــن اجلـــدول الســـابق أن معـــامالت  يتضـــح
( وهـذا يـدل علــى أن 99,0( و )865,0وقـد تراوحـت بـني )

 االستبانة تتمت  بدرجة عالية من ال بات .

 : اإلحصائية معالجةـ ال

لقد قام الباحث بتفريغ وحتليل االستبانة من خالل 
، ومت استخدام االختبارات اإلحصائيSPSS برنامج 
 : يةئية اآلتاإلحصا

، وذلك حلساب املتوسطات اتوالتكرار  النسب املئوية .1
املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة  واالحنراف، احلسابية

على فقرات كل جمال من جماالت االستبانة أو لالستبانة  
 .كاملة
 . املستقلة متغريات( للT-test"ت" )اختبار  .2

 ن االستجابات مخسة خيارات )موافق بدرجة عالية،ومبا إ
 ري موافق بدرجة عالية( مت   ري موافق، حمايد، موافق،
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 : على النحو اآليتاملتوسط املرجح حساب املتوسط احلسا  )املتوسط املرجح( حسب قيم 
 المتوسط المرجح المستوى

 (1،79( إىل )1من )  ري موافق بدرجة عالية
 (2،59( إىل )1،80من )  ري موافق
 (3،39( إىل )2،60من ) حمايد
 (4،19( إىل )3،40من ) موافق

 (5( إىل )4،20من ) موافق بدرجة عالية
( 4/5ويالحظ هنا أن يول الفرتة املستخدمة هنا هو )

وقد مت حساب يول الفرتة على أسام  (،0،80أي حوايل )
( قد حصرت فيما بينها 1،2،3،4،5أن األرقام اخلمسة )

 مسافات.( 4)

 عرض ومناقشة النتائج

  األول:السؤال 
 يأيت:ين  السؤال األول على ما 

مــــا معوقــــات حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام 
ـــــيم العـــــايل واملتعلقـــــة بُبعـــــد  مـــــن وجهـــــة نظـــــر  التواصـــــل،والتعل
 الشمالية؟القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود 

التكرار املرجح مت استخرا   سؤالن هذا الع جابةولإل
والوزن النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا  وقوة 

 للنتائج:  عرض وتفسريأيتوفيما ي االستجابة،

  8جدول 
لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابةنتائج التكرار 
 المتعلقة بب عد التواصل يوالتعليم العال

معوقات تتعّلق ببعد التواصل  م
بين التعليم العام والتعليم 

 العالي

التكرار  االستجابة
 المرجح

الوزن 
النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
موافق  االستجابة

 بدرجة عالية
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 
 بدرجة عالية

 ياب قناعة التجاور أو  1
التحاور يف العمل املشرتا ، 
نتيجة لقناعات بعض 
املسؤولني يف القطاعني 
)التعليم العام والتعليم العايل( 
بأن فكرة االتصال والتالقي 

  ري ملزمة للطرفني .  

 قوية 0.785 4.167 16.667 250 0 4 2 34 20

هناا ضع  واضح يف هتيئة  2
املشرتا فرص احلوار والتفاهم 

بني مؤسسات التعليم العام 
والتعليم العايل ، ملواجهة 
التحديات ذات اهم املشرتا 

. 

 قوية 0.613 4.383 17.533 263 0 0 4 29 27

إاال تضمني برامج إعداد  3
املعّلم يف اجلامعات ما ععلو 
أك ر فهمًا ، واتصااًل بالبيئة 
العملّية بالنسبة إليو بعد 

ومن ذلك التخر  والتعيني، 
مراجعة ونقد املناهج املقررة ، 

 ويبيعة العمل املدرسي .

 قوية 0.694 4.400 17.600 264 0 1 4 25 30

عدم وجود اتساق بني معايري  4
التعليم العام والتعليم العايل 

 قوية 0.792 4.183 16.733 251 0 4 2 33 21
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معوقات تتعّلق ببعد التواصل  م
بين التعليم العام والتعليم 

 العالي

التكرار  االستجابة
 المرجح

الوزن 
النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
املناهج ،  فيما يتعّلق بـ : االستجابة

، والوسائل ، واملهارات
 والكفاءات . 

هناا  ياب تام من اإلفادة  5
من دارب وسياسات الدمج 
يف بعض الدول املتقدمة عاملياً 

. 

 قوية 0.693 4.167 16.667 250 0 1 7 33 19

ضع  االتصال املستمر  6
الفاعل بني مؤسسات التعليم 

 العام والتعليم العايل .

 قوية 0.804 4.217 16.867 253 0 2 8 25 25

أو تشري  أو  صدار الئحةإ 7
أو قانوي يف أي  تنظيم فم

من التعليمني )العام والعايل( 
حاصل دون االعتبار إىل ما 
قد ي ريه أو يوجبو م ل هذا 

ت أو السن القانوي من ممارسا
 .اعتبارات يف اجلانب املقابل

 قوية 0.758 3.967 15.867 238 0 2 12 32 14

ايوع رأي قاصر ععل دور  8
ممارسة الوصاية  التعليم الالحق
تعليم السابق ، مما والتجويد لل

 ياب فكرة التتابعّية ،  يعم
والرجلية التكاملّية يف البناء 
املعريف ، وال قافة العلمّية ، 

ل املوهبة ، واملهارة ، وصق
 .والفنيات

 قوية 0.911 4.017 16.067 241 2 2 6 33 17

هناا تباين واختالف كبري يف  9
واألنظمة واللوائح اإلجراءات 
لّية والفنّية بني اإلداريّة واملا

التعليم العام والتعليم  قطاعي
 العايل .

 قوية 0.755 4.200 16.800 252 0 2 6 30 22

 ياب اآللية الواضحة اليت من  10
اأ ا إعاد نوع من الرتابط 
والتكامل بني اجلامعة واإلدارة 
 التعليمّية يف املنطقة الواحدة.

 قوية 0.809 4.300 17.200 258 0 4 1 28 27

دون حتقيـق  أك ر معوقني حيـوالن أن :8من اجلدول يتضح
واملتعّلقـــة  العـــايل،التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام والتعلـــيم 

بات أفــــراد حســــب املتوســــط احلســــا  الســــتجا بُبعــــد التواصــــل
  اآليت:العينة على النحو 

  إاــال تضــمني بــرامج إعــداد املعّلــم يف اجلامعــات مــا ععلــو
واتصــااًل بالبيئــة العملّيــة بالنســبة إليــو بعــد التخــر   فهمــاً،أك ــر 

ويبيعــــة  املقــــررة،والتعيــــني، ومــــن ذلــــك مراجعــــة ونقــــد املنــــاهج 
بلغ املتوسط احلسا  آلراء عينـة الدراسـة  فقد املدرسي،العمل 
 ، وقد احتل املرتبة األوىل . (4.4)
  هنـــــاا ضـــــع  واضـــــح يف هتيئـــــة فـــــرص احلـــــوار والتفـــــاهم

ملواجهــة  العــايل،املشــرتا بــني مؤسســات التعلــيم العــام والتعلــيم 

آلراء  املتوســط احلســا بلــغ  إذ املشــرتا،التحــديات ذات اهــم 
 .وقد احتل املرتبة ال انية (،4.383عينة الدراسة )

معـوقني حيـوالن  أن أقـل كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق أيضـاً 
حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل، دون 

بات واملتعّلقـة بُبعـد التواصـل حسـب املتوسـط احلسـا  السـتجا
   اآليت:أفراد العينة على النحو 

  اــــــيوع رأي قاصــــــر ععــــــل دور التعلــــــيم الالحــــــق ممارســــــة
ممــــا يعـــــم  يــــاب فكـــــرة  الســــابق،الوصــــاية والتجويــــد للتعلـــــيم 

 العلمّيــة،وال قافــة  املعــريف،والرجليــة التكاملّيــة يف البنــاء  التتابعّيــة،
ســا  بلــغ املتوســط احل إذ، لفنيــات، واواملهــارة املوهبــة، وصــقل

 ، وقد احتل املرتبة التاسعة .      (4.217آلراء عينة الدراسة )
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  إصـــدار الئحـــة أو تشـــري  أو تنظـــيم فـــم أو قـــانوي يف أي
من التعليمني )العـام والعـايل( حاصـل دون االعتبـار إىل مـا قـد 
ي ـــــريه أو يوجبـــــو م ـــــل هـــــذا الســـــن القـــــانوي مـــــن ممارســـــات أو 

بلـــغ املتوســـط احلســـا  آلراء  إذ املقابـــل.اعتبـــارات يف اجلانـــب 
 ، وقد احتل املرتبة العاارة.      (3.967لدراسة )عينة ا

 ية: النتيجة من خالل النقاط اآلت و كن تفسري هذه      
  يــــاب املرجعيــــة الــــيت تأخــــذ علــــى عاتقهــــا تنفيــــذ عمليّــــة 

  وتنفيذاً. الرتبوي بشكل جاد وعملي  طيطاً  التكامل

 التواصـــل بـــني التعلـــيم العـــام والتعلـــيم العـــايل فيمـــا   ضـــع
   املقررة.يتعّلق بطبيعة العمل املدرسي واملناهج 

 مـــــــــــــــن:وهـــــــــــــــذه النتيجـــــــــــــــة تتفـــــــــــــــق مـــــــــــــــ  دراســـــــــــــــة كـــــــــــــــل 
(Saterfiel,1978،1997(، ) الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي)، 

 . (1999)القري،
 السؤال الياني : 

  يأيت:ين  السؤال ال اي على ما 
ما معوقـات حتقيـق التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم 

من وجهة نظر القيادات الرتبوية  التنسيق،العايل واملتعلقة بُبعد 
 الشمالية؟مبنطقة احلدود 

التكرار املرجح والوزن مت استخرا   جابة عن هذا السؤالولإل
 االستجابة،النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا  وقوة 

 للنتائج:  عرض وتفسريأيتوفيما ي
 9جدول 

لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة
 المتعلقة بب عد التنسيق يوالتعليم العال

تتعّلق بب عد معوقات  م
التنسيق بين التعليم العام 

 والتعليم العالي

التكرار  االستجابة
 المرجح

الوزن 
النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
موافق بدرجة  االستجابة

 عالية
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 
 بدرجة عالية

افتقار الرجلية الواضحة ملفهوم  1
التعليم العام التكامل بني 

والتعليم العايل ، ومن مث 
ضع  مترات الدفاع عن 
هذا التكامل لدى بعض 
 املسؤولني يف كال القطاعني.

 قوية 0.701 4.183 16.667 251 0 1 7 32 20

ضع  تسويق أي من  2
اجلهتني )التعليم العام 
والتعليم العايل( للجهة 
األخرى عت براجمها وفعالياهتا 

تطبيقات حمكمة من خالل 
تضمن وصول رسائل 
إعالمّية منضبطة وهادفة 

 للجمهور املستهدف.

 قوية 0.594 4.450 17.800 267 0 0 3 27 30

 ياب التنسيق اإلداري والفم  3
بني التعليم العام والتعليم 
العايل فيما يتعّلق بقضايا 
الكم والكي  ذات الصلة 
بأعداد خرعي التعليم العام 

والتخصصات واملقاعد 
املتاحة لالستيعاب يف 
 مؤسسات التعليم العايل .

 قوية 0.536 4.533 18.133 272 0 0 1 26 33

االفتقاد إىل جلان تنسيقّية  4
 كن من خالها اإلفادة بنقل 
ختات ودارب أصحاب 
املمارسات النوعّية والفارقة 

 قوية 0.785 4.167 16.667 250 0 3 5 31 21
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من جهة إىل جهة أخرى ، 
خاصة يف تلك اجملاالت اليت 

صورًا لاللتقاء احلتمي  متّ ل 
كالقيادة الرتبويّة واملناهج 
ويرق التدريس وتقنيات 

 التعليم .
وجود بعض اللوائح والقوانني  5

والضوابط اليت قد تصن  حاالً 
من التنافر أو الضديّة يف 
بعض اجلوانب بني التعليم 

 العام والتعليم العايل.

 قوية 0.854 3.983 15.933 239 0 4 10 29 17

مالحظة املتعّلم )الطالب(  6
االنتقال املفاجئ يف أنظمة 
وقواعد الدراسة والتقوم عند 
االنتقال من التعليم العام إىل 
التعليم العايل دون استشعار 
 إعابّية التمهيد والتدريج .

 قوية 0.659 4.350 17.400 261 0 1 3 30 26

اإلعالم بـأنواعو ضع  دور  7
املختلفة يف تسويق ثقافة 
التقارب والتكامل بني 
مؤسسات التعليم العام 

 والتعليم العايل.

 قوية 0.696 4.417 17.667 265 0 2 1 27 30

 ياب دور اجملالس التعليمّية  8
اليت حيمل عضويتها بعض 
القيادات الرتبويّة يف قطاعي 
التعليم )العام والعايل( يف 

مستوى التكامل بني رف  
 مؤسسات القطاعني .

 قوية 0.561 4.417 17.667 265 0 0 2 31 27

ضع  التنسيق والرتابط  9
اإلداري والفم خاصة فيما 
يتعّلق بتلك املهمات 
واألعمال املتشا ة أو املتقاربة 
يف مؤسسات القطاعني 
)التعليم العام والتعليم العايل( 
اهدر ، مما قد يوّلد حااًل من 

 .ايلالبشري وامل

 قوية 0.566 4.467 17.867 268 0 0 2 28 30

 ياب التنسيق املشرتا بني  10
مؤسسات التعليم العام 
والتعليم العايل من أجل 
إعداد برامج توعية ملعاجلة 

ة والنفسّية املشكالت السلوكي
، لطالب التعليم العام
 وهتيئتهم للدراسة اجلامعّية .

 قوية 0.503 4.467 17.867 268 0 0 0 32 28

أن أك ـــــر معـــــوقني حيـــــوالن دون  :9 مـــــن اجلـــــدول يتضـــــح
حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايل، 
واملتعّلقــة بُبعــد التنســيق حســب املتوســط احلســا  الســتجابات 

 :ينة على النحو اآليتأفراد الع
  يــاب التنســيق اإلداري والفــم بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 

العــايل فيمــا يتعّلــق بقضــايا الكــم والكيــ  ذات الصــلة بأعــداد 

خرعـــــــــي التعلـــــــــيم العـــــــــام واملقاعـــــــــد والتخصصـــــــــات املتاحـــــــــة 
بلـــــغ املتوســـــط  إذ يل،لالســـــتيعاب يف مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــا

املرتبــــة وقــــد احتــــل  (،4.353آلراء عينــــة الدراســــة ) احلســــا 
 األوىل.

  ضع  التنسيق والرتابط اإلداري والفم خاصة فيما يتعلّـق
بتلــك املهمـــات واألعمــال املتشـــا ة أو املتقاربــة يف مؤسســـات 
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، ممــا قــد يولّــد حــااًل )التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل(القطــاعني 
آلراء  بلـــغ املتوســـط احلســـا  يل، فقـــدمـــن اهـــدر البشـــري واملـــا

 .، وقد احتل املرتبة ال انية(4.467عينة الدراسة )

أن أقـل معـوقني حيـوالن  كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق أيضـاً 
حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل، دون 

بات حســب املتوســط احلســا  الســتجا التنســيقواملتعّلقــة بُبعــد 
  : أفراد العينة على النحو اآليت

  تنســيقّية  كــن مــن خالهــا اإلفــادة بنقــل االفتقــاد إىل جلــان
ــــ ة والفارقــــة مــــن خــــتات ودــــارب أصــــحاب املمارســــات النوعّي

، خاصــــة يف تلــــك اجملــــاالت الــــيت مت ّــــل جهــــة إىل جهــــة أخــــرى
هج ويــــــرق صــــــوراً لاللتقــــــاء احلتمــــــي كالقيــــــادة الرتبويّــــــة واملنــــــا

سـا  آلراء عينـة بلغ املتوسـط احل ، إذالتدريس وتقنيات التعليم
 ، وقد احتل املرتبة التاسعة . (4.167الدراسة )

   وجـــود بعـــض اللـــوائح والقـــوانني والضـــوابط الـــيت قـــد تصـــن
حـــااًل مـــن التنـــافر أو الضـــديّة يف بعـــض اجلوانـــب بـــني التعلـــيم 

ســـا  آلراء عينـــة بلـــغ املتوســـط احل يل، فقـــدالعـــام والتعلـــيم العـــا
 .  ، وقد احتل املرتبة العاارة(3.983الدراسة )
 ية: النتيجة من خالل النقاط اآلت تفسري هذه و كن

  وجـود عجـز يف بعــض التخصصـات األكاد يّـة يف مــدارم
البدنيـة، والدراسـات ، والرتبيـة عليم العـام م ـل : الرتبيـة الفنيـةالت

 .  االجتماعّية

 ــــة يف وجــــود فــــائض يف أعــــداد اخلــــرعني مــــن كل ــــات الرتبي ي
 . اخلاصةبعض التخصصات م ل: احلاسب اآليل، والرتبية 

 اجلامعـات  ن خرعي اختالل التوازن بني العرض والطلب م
 . كماً وكيفاً 

 :هــــــــــــذه النتيجــــــــــــة تتفــــــــــــق مــــــــــــ  دراســــــــــــة كــــــــــــل مــــــــــــنو      
(Saterfiel,1978،1999(، )بو بطانة). 

 السؤال اليالث : 
 : ما يأيت ين  السؤال ال الث على

مـــا معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام      
، مــــــن وجهــــــة نظــــــر العــــــايل واملتعلقــــــة بُبعــــــد التعــــــاون والتعلــــــيم
 ؟الرتبوية مبنطقة احلدود الشماليةالقيادات 
التكـــرار املـــرجح مت اســـتخرا   جابـــة عـــن هـــذا الســـؤالولإل     

املتوســـــــط احلســـــــا  وقـــــــوة  والـــــــوزن النســـــــيب املـــــــرجح حلســـــــاب
 :للنتائج  عرض وتفسريأيتي ، وفيمااالستجابة

 10جدول 
لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة نتائج التكرار المرجح

 المتعلقة بب عد التعاون يوالتعليم العال
معوقات تتعّلق بب عد التعاون بين  م

 والتعليم العاليالتعليم العام 
التكرار  االستجابة

 المرجح
الوزن 

النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
موافق  االستجابة

بدرجة 
 عالية

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
بدرجة 
 عالية

هناا  ياب تام للتعاون بني التعليم  1
العام والتعليم العايل فيما يتعّلق 

 للطالب والطالبة . باإلرااد املهم

 قوية 0.739 4.217 16.867 253 0 2 5 31 22

ضع  تكامل البناء العلمي  2
والفكري للمقررات الدراسّية يف 
قطاعي التعليم العام والتعليم العايل 

. 

 قوية 0.557 4.167 16.667 250 0 0 5 40 15

املشكالت املرتاكمة يف كال  3
القطاعني )التعليم العام والتعليم 
العايل ( بعد الدمج سواًء فيما 
يتعّلق باجلوانب اإلدارية أم الوظيفية 

 أم الفنية .

 قوية 0.634 4.267 17.067 256 0 0 6 32 22
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ظهور تيارات تقاوم التغيري من  4
داخل النظام التعليمي ، نتيجة 
تغيري املهام واألدوار اليت ستنتج عن 
هذا التكامل بني التعليم العام 

 العايل  .والتعليم 

 قوية 0.581 4.367 17.467 262 0 0 3 32 25

عدم وجود فلسفة تعليمّية موحدة  5
وحمددة ذات رجلية ورسالة وأهداف 
واضحة بعد توحيد القطاعني 
 )التعليم العام والتعليم العايل( .

 قوية 0.890 4.233 16.933 254 0 4 6 22 28

إن  ياب اسرتاتيجّية مشرتكة بني  6
النوعني من التعليم ععل كالً هذين 

منهما يعمل بشكل منفرد ، مما 
يؤدي إىل عدم التكامل املنشود ، 
ومن مث تتس  الفجوة بينهما ، 
األمر الذي قد يتسبب يف إضعاف 

 أحداا لآلخر .

 قوية 0.591 4.417 17.667 265 0 1 0 32 27

وجود قيود ك رية تعيق التعاون بني  7
والتعليم العايل تتعّلق التعليم العام 

 باألنظمة واللوائح اإلداريّة واملالّية .

 قوية 0.685 4.150 16.600 249 0 1 7 34 18

عدم وجود جهة إداريّة تنظيمّية  8
واحدة تشرف على التعليم ،  يث 
تكون مهامها تصوريّة إدراكّية 
 طيطّية من أجل وض  رجلى 
وسياسات واسرتاتيجيات واحدة 

 تتص  بالشمول والتكامل.  

 قوية 0.720 4.417 17.667 265 0 0 8 19 33

افتقار برامج كليات الرتبية  9
عمومًا إىل والكليات اإلنسانية 

نواتج خطط ودراسات مسحّية 
لواق  التعليم العام فيما يتعّلق 
بالتخصصات املستهدفة ، كنوع 
 من مواكبة متطلبات سوق العمل .

 قوية 0.748 4.317 17.267 259 0 1 7 24 28

1
0 

هناا  ياب تام للشراكة بني 
التعليم العام والتعليم العايل فيما 

 يتعّلق بتامج خدمة اجملتم  . 

 قوية 0.930 4.017 16.067 241 0 6 7 27 20

أن أك ــــر معــــوقني حيــــوالن دون  :10مــــن اجلــــدول يتضــــح 
حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايل، 
بات واملتعّلقــة بُبعــد التعــاون حســب املتوســط احلســا  الســتجا

  :أفراد العينة على النحو اآليت
  ــــني هــــذين النــــوعني مــــن ــــاب اســــرتاتيجّية مشــــرتكة ب إن  ي

ا يــؤدي إىل ، ممــععــل كــاًل منهمــا يعمــل بشــكل منفــردالتعلــيم 
، األمـــر تتســـ  الفجـــوة بينهمـــا مـــن مث، و عـــدم التكامـــل املنشـــود

بلـــــغ  فقـــــد، قـــــد يتســـــبب يف إضـــــعاف أحـــــداا لآلخـــــر الـــــذي
، وقــد احتــل (4.417آلراء عينــة الدراســة )املتوســط احلســا  
 املرتبة األوىل.

  ــــة واحــــدة تشــــرف علــــى عــــدم وجــــود جهــــة إداريّــــة تنظيمّي
تصـــوريّة إدراكّيـــة  طيطّيـــة مـــن ،  يـــث تكـــون مهامهـــا التعلـــيم

يات واحــــدة تتصــــ  أجــــل وضــــ  رجلى وسياســــات واســــرتاتيج
آلراء عينـــــة  املتوســـــط احلســـــا  بلـــــغ إذ، بالشـــــمول والتكامـــــل

 ، وقد احتل املرتبة األوىل مكررة .   (4.417الدراسة )

أن أقـــل معـــوقني  كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أيضـــاً     
حتقيق التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم حيوالن دون 

حســـــب املتوســـــط احلســـــا   التعـــــاونالعـــــايل، واملتعّلقـــــة بُبعـــــد 
  : بات أفراد العينة على النحو اآليتالستجا

  بــني التعلــيم العــام والتعلــيم وجــود قيــود ك ــرية تعيــق التعــاون
بلــــــغ  إذ ،مــــــة واللــــــوائح اإلداريّــــــة واملالّيــــــةتتعّلــــــق باألنظ العــــــايل
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، وقــد احتــل (4.017املتوســط احلســا  آلراء عينــة الدراســة )
 . التاسعةاملرتبة 

  هناا  ياب تام للشراكة بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل
بلــغ املتوســط احلســا   فقــد، فيمــا يتعّلــق بــتامج خدمــة اجملتمــ 

 .العاارة، وقد احتل املرتبة (4.017آلراء عينة الدراسة )
 : يةقاط اآلتالنتيجة من خالل الن ذهو كن تفسري ه

 قيـــادات الرتبويـــة يف كـــال ضـــع  اللقـــاءات والتعـــاون بـــني ال
ل ، لوضـــ  رجليـــة واســـرتاتيجية موحـــدة ومشـــرتكة تكفـــالقطـــاعني

 .حتقيق التكامل الرتبوي املنشود

 ني يف موضوعات االختالف يف ا اذ القرارات بني القطاع
 ذات يبيعة مشرتكة .

 ( 1999وتتفق هذه النتيجة م  دراسة )اخلليلي وهخرون،
 السؤال الرابع : 

 : ين  السؤال الراب  على ما يأيت
مــــا معوقــــات حتقيـــــق التكامــــل الرتبــــوي بـــــني التعلــــيم العـــــام    

، مــــــن وجهــــــة نظــــــر العــــــايل واملتعلقــــــة بُبعــــــد التبــــــادل والتعلــــــيم
 ؟الرتبوية مبنطقة احلدود الشماليةالقيادات 

التكرار املرجح مت استخرا   جابة عن هذا السؤالولإل   
والوزن النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا  وقوة 

 :للنتائج عرض وتفسري يأيت، وفيما االستجابة 

  11جدول 
لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة

 المتعلقة بب عد التبادل يوالتعليم العال
معوقات تتعّلق بب عد التبادل بين  م

 التعليم العام والتعليم العالي
التكرار  االستجابة

 المرجح
الوزن 

النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
االستجا

 بة
موافق 
بدرجة 
 عالية

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
بدرجة 
 عالية

هناا  موض كبري يف توزي   1
األدوار بعد دمج القطاعني 
)التعليم العام والتعليم العايل( على 
الصعيد التنظيمي واهيكلة اإلداريّة 

 واألهداف االسرتاتيجّية .

 قوية 0.551 4.367 17.467 262 0 0 2 34 24

عدم وجود أنظمة موحدة تسرّي  2
عمل الوزارة اجلديدة ، واليت 
تضمن لعملها التكامل بني 
قطاعي التعليم ، لتحقيق أعلى 
مستوى من اإلنتاجية ، واليت 
تشكل اهدف األمسى من ضم 
 التعليم العام والتعليم العايل . 

 قوية 0.622 4.450 17.800 267 0 0 4 25 31

تداخل وازدواجّية املسؤوليات  3
واملهام يف بعض اإلجراءات بني 
 اإلدارات واألقسام داخل الوزارة . 

 قوية 0.761 4.217 16.867 253 0 2 6 29 23

هناا ضع  يف عملّية تدوير  4
العقول التعليمّية                             

)باالستفادة من اخلتات والقدرات 
اجملاالت الرتبويّة األكاد ّية يف كل 

والتعليمّية نظريًا وتطبيقيًا يف كل 
 من التعليم العام والتعليم العايل( .

 قوية 0.634 4.067 16.267 244 0 0 10 36 14

هناا قصور بالشعور بأاّية وفوائد  5
التكامل لدى بعض املسؤولني يف 

 التعليم العام والتعليم العايل .

 قوية 0.780 4.033 16.133 242 0 3 8 33 16
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ظهور ما يعرف بأزمة أو ضع   6
ال قة املتبادلة بني التعليم العام 
والتعليم العايل فيما خي  : معايري 
القبول والتنفيذ والتقوم واملتعّلم 

 ومواق  التعليم والتدريب . 

 قوية 0.640 4.217 16.867 253 0 0 7 33 20

هناا حساسّية متبادلة بني التعليم  7
العام والتعليم العايل يف اإلفادة من 
ختاء التدريب لدعم مهارات 
منسو  القطاعني من قيادات 
تربويّة وأعضاء هيئة تدريس 

 وإداريني وفنيني .  

 قوية 0.761 4.117 16.467 247 0 2 8 31 19

عدم اإلفادة من نتائج الدراسات  8
والبحو  العلمّية الرتبويّة يف 
توحيد اجلهود ، وحتقيق نوع من 
التكامل بني مؤسسات قطاعي 
 التعليم العام والتعليم العايل . 

 قوية 0.717 4.167 16.667 250 0 2 7 34 19

 ياب الرجلية احلقيقية ملتابعة بناء  9
مبا وتنفيذ وتقوم املقرر اجلامعي، 

يوازي أو حياكي أو يقارب ذات 
 املهمة يف التعليم العام .

 قوية 0.819 4.200 16.800 252 0 3 8 27 24

ضع  اإلفادة من ذوي اخلتات  10
املؤهلة علميًا ومهنيًا يف التعليم 
العايل يف تطوير التعليم العام ، 
يقابلو  ياب اإلفادة من اخلتات 
الرتبويّة يف التعليم العام يف واقعّية 
الدراسات واخلطط والتامج 

 املقدمة يف التعليم العايل . 

 قوية 0.688 4.367 17.467 262 0 0 5 24 29

أن أك ــــر معــــوقني حيــــوالن دون : 11يتضــــح مــــن اجلــــدول 
حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايل، 
بات واملتعّلقــة بُبعــد التبــادل حســب املتوســط احلســا  الســتجا

  : أفراد العينة على النحو اآليت
  الـــوزارة اجلديـــدةموحـــدة تســـرّي عمـــل عـــدم وجـــود أنظمـــة ،

والــيت تضــمن لعملهــا التكامــل بــني قطــاعي التعلــيم ، لتحقيــق 
أعلى مستوى من اإلنتاجية ، واليت تشكل اهدف األمسى مـن 

 املتوســـط احلســـا  بلـــغ ، إذعلـــيم العـــام والتعلـــيم العـــايلالت ضـــم
 . (، وقد احتل املرتبة األوىل4.450آلراء عينة الدراسة )

  توزيــ  األدوار بعــد دمــج القطــاعني هنــاا  مــوض كبــري يف
)التعليم العام والتعليم العايل( على الصـعيد التنظيمـي واهيكلـة 

 املتوســــط احلســــا  بلــــغ ، إذيّــــة واألهــــداف االســــرتاتيجّيةاإلدار 
 . وقد احتل املرتبة ال انية ،(4.367آلراء عينة الدراسة )

أن أقـــل معـــوقني  كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أيضـــاً     
 التعلـيم العـام والتعلـيم حتقيق التكامـل الرتبـوي بـنيحيوالن دون 

حســــــب املتوســــــط احلســــــا   التبـــــادل، واملتعّلقــــــة بُبعــــــد العـــــايل
  : بات أفراد العينة على النحو اآليتالستجا

  ـــــــــة ـــــــــدوير العقـــــــــول التعليمّي ـــــــــة ت ـــــــــاا ضـــــــــع  يف عملّي هن
)باالستفادة من اخلتات والقدرات األكاد ّية يف كـل اجملـاالت 

التعلــــيم العــــام الرتبويّــــة والتعليمّيــــة نظريــــاً وتطبيقيــــاً يف كــــل مــــن 
آلراء عينة الدراسـة  املتوسط احلسا  بلغ فقد ،عليم العايل(والت
 .التاسعة، وقد احتل املرتبة (4.067)

  هنــاا قصــور بالشــعور بأاّيــة وفوائــد التكامــل لــدى بعــض
املتوســــط  بلـــغ إذ ، التعلـــيم العـــام والتعلــــيم العـــايلاملســـؤولني يف
، وقــــد احتــــل املرتبــــة (4.033آلراء عينــــة الدراســــة ) احلســــا 
 .العاارة

 : يةهذه النتيجة من خالل النقاط اآلتو كن تفسري     
  ذات يبيعــــة مشــــرتكة يف كــــال تبــــاين التعامــــل مــــ  قضــــايا
 .  ظمة املتعلقة باإليفاد واالبتعا ، م ل األنلقطاعنيا
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   ـــة ذاهتـــا يف اخـــتالف التعامـــل مـــ  حـــاملي الشـــهادة العلمّي
 والسالمل الوظيفّية. ث األمساءكال القطاعني من حي

، (1993: )دويغـــر،هـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــ  دراســـة كـــل مـــنو 
 .م(1999)اخلطيب،

 :  سؤال الخامسال
 : ين  السؤال اخلامس على ما يأيت

( 05,0هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )
يف استجابات القيادات الرتبوية حول معوقات حتقيق التكامل 

العــــايل تُعــــزى إىل متغــــري:  الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم
 ؟اجلنس
مت استخرا  املتوسطات  سؤالوللتحقق من صحة هذا ال    

( للعينات T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )
عرض  أيتبات أفراد عينة الدراسة، وفيما ياملستقلة الستجا

 : لنتائجلوتفسري 
  12 جدول
ا لمتغير وفقً  حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة (ت)اختبار 
 الجنس

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

 قيمة الداللة

 0.155 58 1.439- 6.673 40.77 30 ذكور التواصـل
 6.600 43.23 30 إنا 

 0.382 58 881.- 5.641 42.80 30 ذكور التنسيـق
 5.489 44.07 30 إنا 

 0.222 58 1.235- 6.521 41.57 30 ذكور التعـاون
 6.015 43.57 30 إنا 

 0.806 58 0.247- 6.259 42.00 30 ذكور التبـادل
 6.273 42.40 30 إنا 

 0.333 58 0.976- 24.795 167.13 30 ذكور المعوقـات)الدرجة الكلية(
 23.883 173.27 30 إناث

د فروق ذات داللة و وج: عدم 12يتضح من اجلدول 
استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات بني ة إحصائي

اد التكامل الرتبوي  التعليم العام والتعليم العايل يف درجات أبع
ا ملتغري وفقً  الكلي لتلك األبعاد، واجملموع كاًل على حدة

 .اجلنس
وجود اوم مشرتكة بني  إىل سؤالويعزي الباحث نتائج ال

 اجلنسني فيما يتعّلق بالتكامل الرتبوي بني التعليم العام
والتعليم العايل، وسعي الطرفني إىل البحث عن حلول للتغّلب 

 على تلك املعوقات .
 

 :  سؤال السادسال
 :على ما يأيتين  السؤال السادم 

ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  هـــــل توجـــــد ف
 ( يف اســـــتجابات القيـــــادات الرتبويــــــة حـــــول معوقــــــات05,0)

ايل تُعـزى حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـ
 ؟إىل متغري: جهة العمل

مت استخرا  املتوسطات  سؤالوللتحقق من صحة هذا ال
( للعينات T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )

عرض  أيتنة الدراسة، وفيما ياملستقلة الستجابات أفراد عي
 : لنتائجلوتفسري 
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  13 جدول
جهة ا لمتغير وفقً  حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة (ت)اختبار 
 العمل

 قيمة الداللة درجة الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد جهة العمل األبعاد
 0.469 58 0.730- 6.901 41.37 30 تعليم عام التواصـل

 6.542 42.63 30 تعليم عايل
 0.963 58 0.046 5.557 43.47 30 تعليم عام التنسيـق

 5.648 43.40 30 تعليم عايل
 0.686 58 0.407- 6.647 42.23 30 تعليم عام التعـاون

 6.031 42.90 30 تعليم عايل
 0.743 58 0.330 5.888 42.47 30 تعليم عام التبـادل

 6.617 41.93 30 تعليم عايل
 0.834 58 0.210- 24.729 169.53 30 تعليم عام المعوقـات)الدرجة الكلية(

 24.336 170.87 30 تعليم عالي
د فروق ذات داللة و وجعدم  :13يتضح من اجلدول

استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات بني ة إحصائي
اد التكامل الرتبوي  العايل يف درجات أبعالتعليم العام والتعليم 
 ا ملتغريوفقً  ، واجملموع الكلي لتلك األبعادكاًل على حدة
 .جهة العمل

وقوف اجلنسني على  إىل: سؤالويعزي الباحث نتائج ال
صعوبات ومعوقات حالت دون حتقيق التكامل الرتبوي 

إضافة إىل اعور العاملني يف كال القطاعني بوجود  املنشود،
 مشرتكة.د وأنظمة تشكل عوائق إلعاد حلول هموم قيو 
 

 :  سؤال السابعال
 يأيت:ما  على سؤال الساب ين  ال

ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  هـــــل توجـــــد ف
( يف اســـــتجابات القيـــــادات الرتبويــــــة حـــــول معوقــــــات 05,0)

حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل تُعـزى 
 ؟املؤهل متغري:إىل 

مت استخرا  املتوسطات  سؤالوللتحقق من صحة هذا ال
( للعينات T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )

عرض  أيتبات أفراد عينة الدراسة، وفيما ياملستقلة الستجا
 للنتائج:وتفسري 

  14 جدول
لمتغير  وفقاً معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي  حولللفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة  (ت)اختبار 
 المؤهل

المتوسط  العدد المؤهل األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

 قيمة الداللة

 0.592 58 0.539 6.002 42.52 27 بكالوريوم فأقل التواصـل
 7.280 41.58 33 دراسات عليا

 0.260 58 1.138 5.084 44.33 27 بكالوريوم فأقل التنسيـق
 5.887 42.70 33 دراسات عليا

 0.376 58 0.892 5.904 43.37 27 بكالوريوم فأقل التعـاون
 6.626 41.91 33 دراسات عليا

 0.204 58 1.284 5.371 43.33 27 بكالوريوم فأقل التبـادل
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المتوسط  العدد المؤهل األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

 قيمة الداللة

 6.770 41.27 33 دراسات عليا
 0.338 58 0.966 22.107 173.56 27 بكالوريوم فأقل المعوقـات)الدرجة الكلية(

 26.027 167.45 33 دراسات عليا
د فروق ذات داللة و وج: عدم 14يتضح من اجلدول 

استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات بني ة إحصائي
اد التكامل الرتبوي  التعليم العام والتعليم العايل يف درجات أبع

: ا ملتغريوفقً  ، واجملموع الكلي لتلك األبعادكاًل على حدة
 .املؤهل

: وجود قيادات تربويّة ويعزي الباحث نتائج الفرضية إىل
( يف التعليم وراهيا )املاجستري، والدكتمن محلة الشهادات العل

وجود نوع من التوازن الفكري يف التعايي م   من مثالعام ، و 
 . التعليم العام والتعليم العايلقضايا التكامل الرتبوي بني

 : ملّخص النتائج

من خالل عرض ومناقشة النتائج وتفسريها  كن بيان 
يف أهم النتائج اليت توّصل إليها الباحث من هذه الدراسة 

 : اآليت

 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .1
، واملتعّلقة بُبعد التواصل مـن وجهـة التعليم العام والتعليم العايل

ــــادات ا ّــــة مبنطقــــة احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن نظــــر القي لرتبوي
 :أاها
  إاــال تضــمني بــرامج إعــداد املعّلــم يف اجلامعــات مــا ععلــو
العملّيــة بالنســبة إليــو بعــد التخــر  ، واتصــااًل بالبيئــة ك ــر فهمــاً أ

املقــــررة، ويبيعــــة  والتعيــــني، ومــــن ذلــــك مراجعــــة ونقــــد املنــــاهج
آلراء عينــة الدراســة  املتوســط احلســا بلــغ  إذ، العمــل املدرســي

 . (، وقد احتل املرتبة األوىل4,4)

 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .2
املتعّلقة بُبعـد التنسـيق مـن وجهـة ، و التعليم العام والتعليم العايل

ّــــة مبنطقــــة ــــادات الرتبوي احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن  نظــــر القي
 :أاها

  يــاب التنســيق اإلداري والفــم بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 
العــايل فيمــا يتعّلــق بقضــايا الكــم والكيــ  ذات الصــلة بأعــداد 
خرعـــــــــي التعلـــــــــيم العـــــــــام واملقاعـــــــــد والتخصصـــــــــات املتاحـــــــــة 

بلـــــغ املتوســـــط  إذ، مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايللالســـــتيعاب يف 
 . بة األوىل(، وقد احتل املرت5,4آلراء عينة الدراسة ) احلسا 
 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .3

، واملتعّلقـة بُبعـد التعـاون مـن وجهـة التعليم العام والتعليم العـايل
ــــادات ا ّــــة مبنطقــــة احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن نظــــر القي لرتبوي

 :أاها

  ــــني هــــذين النــــوعني مــــن ــــاب اســــرتاتيجّية مشــــرتكة ب إن  ي
، ممــا يــؤدي إىل يعمــل بشــكل منفــردععــل كــاًل منهمــا التعلــيم 
، األمـــر تتســـ  الفجـــوة بينهمـــا ، ومـــن مثالتكامـــل املنشـــود عـــدم

املتوسـط  بلغ إذالذي قد يتسبب يف إضعاف أحداا لآلخر، 
 . (، وقد احتل املرتبة األوىل4,4آلراء عينة الدراسة )احلسا  

 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .4
، واملتعّلقـة بُبعـد التبـادل مـن وجهـة والتعلـيم العـايل التعليم العام

ــــادات ا ّــــة مبنطقــــة احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن نظــــر القي لرتبوي
 :أاها

  موحـــدة تســـرّي عمـــل الـــوزارة اجلديـــدةعـــدم وجـــود أنظمـــة ،
لتحقيـــق  ،عملهـــا التكامـــل بـــني قطـــاعي التعلـــيموالـــيت تضـــمن ل

مسـى مـن ، والـيت تشـكل اهـدف األأعلى مستوى من اإلنتاجيـة
 املتوســـط احلســـا  بلـــغ ، إذالعـــام والتعلـــيم العـــايلضـــم التعلـــيم 

 . ألوىل، وقد احتل املرتبة ا(45,4آلراء عينة الدراسة )
ـــــــد مســـــــتوى  .5 ـــــــة إحصـــــــائية عن ال توجـــــــد فـــــــروق ذات دالل
( يف اســـــتجابات القيــــــادات الرتبويــــــة حــــــول معوقــــــات 05,0)
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لعـايل تُعـزى احتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم 
 .إىل متغريات: اجلنس، جهة العمل، املؤهل

 :التوصيــات

، تبنّي لدراسةيف ضوء النتائج اليت توّصلت إليها هذه ا
للباحث أن هناا معوقات حتول دون حتقيق التكامل الرتبوي 

، ت التعليم العام والتعليم العايلبأبعاده املختلفة بني مؤسسا
 : ا يأيتالدراسة مبولذا يوصي الباحث يف هذه 

يف اجلامعات ما ععلو أك ر تضمني برامج إعداد املعّلم  .1
، واتصااًل بالبيئة العملّية بالنسبة إليو بعد التخر  فهماً 

، ويبيعة ذلك مراجعة ونقد املناهج املقررةوالتعيني، ومن 
 . العمل املدرسي

التنسيق اإلداري والفم بني التعليم العام والتعليم العايل  .2
فيما يتعّلق بقضايا الكم والكي  ذات الصلة بأعداد خرعي 
التعليم العام واملقاعد والتخصصات املتاحة لالستيعاب يف 

 . مؤسسات التعليم العايل

 هذين اسرتاتيجّية مشرتكة بنيإعاد  على العمل  .3
 من مث، و ل املنشودالتكام النوعني من التعليم مبا يؤدي إىل

 . بينهما ردم الفجوة

، واليت موحدة تسرّي عمل الوزارة اجلديدةسن أنظمة   .4
، لتحقيق أعلى عملها التكامل بني قطاعي التعليمتضمن ل

، واليت تشكل اهدف األمسى من ضم مستوى من اإلنتاجية
 .التعليم العام والتعليم العايل

 :الـمقترحـات

 : اسة احلالية يقرتع الباحث ما يأيتيف ضوء نتائج الدر 
دراسات مماثلة للتعّرف على واق  التكامل الرتبوي إجراء  .1

 . ت التعليم العام والتعليم العايلبني مؤسسا

إجراء دراسات مماثلة للتعّرف على  اذ  مقرتحة لتحقيق  .2
 التكامل الرتبوي بني مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل .

إجراء دراسات مقارنة حول التكامل الرتبوي بني  .3
ليم العام والعايل يف كل من اململكة العربية مؤسسات التع

 السعودية وبعض الدول املتقدمة األخرى .

 المراجع
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Abstract: This study aimed mainly to: Identify the obstacles to achieving educational integration for its four dimensions 

(communication - coordination - cooperation - exchange) between public education and higher education from the standpoint 

of educational leaders of the northern border area. 

This study was based on the following two questions: 

 What are the obstacles to achieving educational integration for its four dimensions (communication - coordination - 

cooperation - exchange) between public education and higher education from the standpoint of educational leaders of the 

northern border area. 

 Are there statistical significant differences at level (0.05) in educational leadership responses about obstacles 

achieving educational integration between public education and higher education based on the variables of (sex - the 

employer – qualification). 

 The researcher used the descriptive approach as the researcher designed questionnaire consists of (40) items, and 

distributed to (4) areas related to the subject of the study, then it  was verified the authenticity of the questionnaire and its 

stability, Which consisted of (60) educational leader in each of the general administration of education of the northern border 

region, as well as the University of the northern border and the researcher used percentages and duplicates, In order to 

calculate the arithmetic mean, standard deviation, of the responses of the study sample on each area of the resolution, also 

used the (T-test) for independent samples. 

The study found an important result which was : the study sample agreement on the existence of obstacles to achieving 

educational integration for its four dimensions between public education and higher  

. 

Keywords: Obstacles, educational integration, public education, higher education, the northern border. 
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 بمدينه الرياض ثانويال األول للصف المطور الفيزياء منهج لتدريس الالزمة باألدوات المدرسية المختبرات تجهيزواقع 
 
 إعداد

 وسمية بنت مرزوق المرشدي        
 جامعة اإلمام          -طالبة دكتوراه بقسم املناهج

 حصه بنت عبد الرحمن الصغير
 جامعة امللك سعود -أستاذ الرتبية العلمية املساعد
 

 هـ1437/ 12/ 23وقبل  -هـ 17/6/1437 قدم للنشر
 

ثانوي للفصل الللصف األول  منهج الفيزياء املطورهدفت الدراسة ملعرفة واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس  :المستخلص
ارس الثانوية الدراسي األول، وذلك من خالل حتديد األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء التجارب ، ومعرفة مدى توافر أدوات هذا املنهج يف خمتربات املد

 للبنات بالرياض. 
ستخدم املنهج الوصفي املسحي؛ ملسح واقع االالزمة يف جتارب الكتاب، وكذلك األدوات  املنهج الوصفي )حتليل احملتوى( ملعرفة الدراسة تاتبع     

يف ا التجارب، ثانوي الفصل الدراسي األول وحتديد  اللتحليل احملتوى من كتاب الفيزياء للصف األول  الدراسةجتهيز املختربات يف املدارس. تكونت عينة 
حدامها لتحليل احملتوى إنات بالرياض. مت استخدام أداتني مدرسة ثانوية للب 175مع الدراسة البالغ % من جمت55تكونت العينة املسحية من  حني

ة. وأظهرت واألخرى أداة مسحية تكونت من حمورين؛ التجهيزات األساسية وجتهيز أدوات منهج الفيزياء.  وقد مت استخدام األساليب اإلحصائية املناسب
أداة غري مستهلكة يتطلبها املنهج إلجراء التجارب، وميكن توفري معظمها من البيئة احمللية. كما  ةعشر  مستهلكة ومثاينل وجود مخس أدوات نتائج التحلي

التجهيزات التقنية و  مة بدرجة أكرب من املتوسطة،أظهرت نتائج املسح توفر األثاث املدرسي والتمديدات الالزمة بدرجة كبرية، واحتياطات األمن والسال
ى خفضة. أما بالنسبة لألدوات الالزمة لتجارب الفيزياء فقد كانت درجة التوفر متوسطة. ومت تقدمي عدد من التوصيات اليت قد ترفع من مستو بدرجة من

  مستقبلية.وانتهت الدراسة باقرتاح دراسات األداء يف املختربات املدرسية، مبا يسهم يف تفعيلها بشكل أفضل، 
 
 .التقنيات، املخترب احملوسب، املخترب االفرتاضي، املخترب املتنقل ،الثابتة املخترباتمفتاحية: الكلمات ال
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 مقدمة:

فجهود  ،هتمت اململكة العربية السعودية بتطوير التعليما
وذلك من  ،ا لبناء جمتمع املعرفةا متميز  التنمية تتطلب تعليم  

وتطوير تعليم العلوم  ،خالل تطوير التعليم بشكل عام 
بشكل خاص، فمن الشواهد املدللة على االهتمام بالتطوير، 

 ،مشروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام
ومشروع تطوير الرياضيات والعلوم بالشراكة مع شركة 

ماجروهل واليت لنا سلسلة العبيكان للتعليم، والذي ترجم 
ويف حديثنا عن مناهج العلوم  ،افضل املناهج عاملي  أتعد من 

 ،الوثيق مع العمل التجرييب اوارتباطه االبد أن نوضح صلته
اء كانت حكومية والذي خصص له مكان يف املدرسة سو 

 أال وهو املخترب. ةالبناء أو مستأجر 
يشري  ،وعن تاريخ ارتباط العلوم بالعمل التجرييب

 2008)خطايبة،املذكور يف   (Landolfi,2002) ولفيالند
من الرتبويني العلميني اعتنقوا الفكرة  ا"أن عدد   (438،ص

الفلسفية اليت تشري إىل أن نوعية التعلم ال ميكن احلصول 
يتم  إذ  Acts doingعليها إال من خالل أنشطة العمل 

ورمبا يكون املخترب  Real wordالتطبيق يف العامل احلقيقي 
ن هذه إأنسب البيئات لتحقيق ذلك"  كما  املدرسي هو

أكد  فقدمع تقدم العلم احلديث ا الفكرة ازدادت ترسخ  
( بأن الدراسة املعملية اليت يقوم فيها الطالب 2013) عطيو

بالنشاط املعملي و إجراء التجارب تعد من أهم االجتاهات 
 احلديثة يف تدريس وتعلم العلوم.

إىل أن  1997يف عام  Freedman وأشار فريدمان
اهات الطلبة وحو األنشطة املخربية هلا تأثري إجيايب يف اجت

كل   فهي تزيد من حتصيلهم العلمي. كما أشار من مثالعلوم و 
 1996يف عام  Hofstein& Cohen هوفشتني وكوهني  من

ىل أن األنشطة العلمية )املخربية( تعزز  العالقات إ
وتعزز النمو املعريف  ،االجتماعية وتنمي االجتاهات العلمية

على اكتساب عمليات  ا  كبري ا   ن هلا تأثري إكما   ،لدى الطلبة

إىل أن 1999عام   Tamir ريمكما أشار تا  ،العلم املختلفة
نشطة العملية املخربية هي إحدى الوسائل الناجحة األ

 ،خطايبهلتدريب الطلبة على أسلوب حل املشكالت )
( واليت Sesen & Tarhan،2013)( كما أثبتت دراسة 2008

نشطة األساس أالتعليم القائم على ن أأجريت يف تركيا ب
وتُنتج بشكل  ،املخربية يكسب الطالب املفاهيم العلمية

 ملحوظ اجتاهات إجيابية وحو تعلم العلوم.
الفيزياء الذي يستمد قوته من  علمومن العلوم الطبيعية 
 ،فهو علم جترييب )النجدي ،التجربة وحيتكم إليها

يتفهم املتعلم بقية العلوم ( ولكي 2003،راشد،عبداهلادي
خاصة أن  ،الفيزياءعلم أن يستند على أساس قوي يف البد 

خرتعات اإللكرتونية واحلواسيب هذا العلم هو سبب معظم امل
 من نتاج التكنولوجيا بدال  ن معظم الدول تسعى إلوأل

الفيزياء بوصفه أهم علم نظار وحو اجتهت األ ،استريادها
 العلوم اليت تشكل عصب التكنولوجيا احلديثة )احلافظ

 (.2013،جوهرو 
إن ضعف األداء العملي يف املدارس ال حيقق لنا ما  

تفقد مواد العلوم جوهرها وهو  ومن مث ،نتوقع منه من أهداف
وبناء  على  ،ا مادة الفيزياءوخصوص   ،التطبيق العملي

سباب عدم أأهم  أن من الباحثتاناستطالع رأي قامت به 
تنفيذ التجارب هو قلة املواد واألدوات أو وجود أدوات ال 

، ختدم املناهج احلالية بسبب خضوعها للتطوير وتغيري احملتوى
واقع جتهيز املختربات املدرسية  دراسةإىل  نيالباحثتمما حدى ب

للصف األول  منهج الفيزياء املطورباألدوات الالزمة لتدريس 
 ثانوي.ال

 مشكلة الدراسة:

أدوات املخترب يف املدارس من أكرب  نقصتعد مشكلة 
املشكالت اليت تعيق تطبيق الدروس يف مواد العلوم بشكل 

ا عام والفيزياء بشكل خاص والذي يويل تدريسها اهتمام  
للدراسة العملية، ألهنا ترتبط مببدأ التعلم باملمارسة، اليت جتعل 
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ذا  من املتعلم أكثر تفاعال  يف املوقف التعليمي، وجيعل التعلم
طويلة، كما يساعد املتعلمني على فهم  مدة  معىن، ويبقى أثره 

ما يتعلمونه، واكتساب املهارات العلمية والعملية املناسبة، 
وتنمي اجتاهاهتم وميوهلم العلمية، واكتساب اخلربة يف تركيب 
األجهزة من مكوناهتا، وتطور مهارات األداء يف األحباث 

 خرين.مل مع اآلاالتصال والع العلمية، ومهارات
وتشري توصيات العديد من البحوث اليت تطرقت  

هذه املشكلة  سة معوقات استخدام املختربات إىلإىل درا
جهزة يف املخترب كما يف ضرورة توفري وحتديث األدوات واألو 

؛ 1433 ،؛ صبان1430،؛ الزهراين1435،دراسة )احلرتومي
 ( .2009،؛ اجلرب1433 ،الغامدي

 ,Lowe, Newcombe & Stumpers) كما طرح كل من

لنقص توفر األدوات والصيانة للمدارس من  حاًل   (2013
واليت تساعد يف تنفيذ  ،خالل استخدام املختربات عن بعد

التجارب على األجهزة املادية احلقيقية اليت تقع عن بعد من 
 وذلك باستخدام التقنية. ،الطالب

على بذل جهود كبرية يف سبيل  التعليموتؤكد وزارة  
إدخال وتوفري مصادر للتعلم ومعامل جمهزة بأجهزة تساعد يف 

وذلك من خالل التعاميم اليت تصدرها  تطوير التعليم والتعلم
يف جمال املختربات واللقاءات واالجتماعات اخلاصة 
بالتجهيزات املدرسية واستحداث املختربات احملوسبة 

مجيع لتعليم إال أن ام من جهود وزارة ، وعلى الرغواالفرتاضية
املختربات املدرسية ال حتتوى على مجيع التجهيزات اليت 

ومن خالل عمل الباحثة كمشرفة  ،تساعد يف تطبيق الدروس
للمختربات املدرسية وجدت خمتربات ال حتتوى على جتهيزات 
كافية تساعد يف تطبيق املناهج املطورة، وكذلك من خالل 

ة يف حبوث قلالدراسات والبحوث، وجدت اطالعها على 
وم الوطن العريب اليت تقف على توفر أدوات املخترب يف العل

توفر أدوات املخترب مبختلف التخصصات بشكل عام ، و 
ومن هنا سعت الالزمة لتدريس الفيزياء بشكل خاص، 

واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات إىل دراسة  الباحثتان
 ثانوي.الللصف األول  منهج الفيزياء املطور الالزمة لتدريس

 أهداف الدراسة:

 ية:تحتقيق األهداف اآلإىل سعت هذه الدراسة 
زمة إلجراء جتارب الصف الدوات واألجهزة الحتديد األ -1

 ثانوي يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول. الاألول 
معرفة مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف  -2

ثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات املدارس الاألول 
 الثانوية  بالرياض.

 أهمية الدراسة:

تكمن األمهية النظرية يف أن هذه الدراسة قد تفيد 
الباحثني من خالل النتائج والتوصيات واملقرتحات يف حبوث 

 يف لألدب الرتبوي يف الوطن العريب. كما ستض  ،مستقبلية
 األهمية التطبيقية:

ولني يف العملية ؤ تسهم هذه الدراسة يف اطالع املس قد
التعليمية على مدى توفري األدوات واألجهزة اليت تساعد 

عمل العلماء( لدى علم على تنمية العمل التجرييب )امل
معاجلة اخللل والوقوف على مكامن الضعف  من مثو  ،املتعلم

 يف التجهيز.

 أسئلة الدراسة:

 :يته الدراسة عن السؤال الرئيس اآلجابت هذأ
ما واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة  -

 ثانوي؟الللصف األول  منهج الفيزياء املطورلتدريس 
 يان:تويتفرع منه السؤاالن اآل

جراء جتارب الصف األول إلزمة الة الدوات واألجهز ما األ -
 ثانوي يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول؟ال



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

314 

ما مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف األول  -
ثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات املدارس الثانوية  ال

 بالرياض؟ 

 حدود الدراسة: 

 واقتصرت عليها:ية تالتزمت هذه الدراسة باحلدود اآل  
 الحدود البحثية: -1

اقتصرت الدراسة على حصر األدوات املستخدمة يف جتارب 
الصف األول الثانوي الفصل الدراسي األول ملادة الفيزياء 

 واملوجودة يف كتاب الطالب ومدى توافرها باملدارس.
 الحدود المكانية: -2

% من املدارس الثانوية 55 ةاقتصرت الدراسة على عين
 بنات مبدينة الرياض.لل
 الحدود الزمانية: -3
متت الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  

 هـ.1436 -هـ 1435

 مصطلحات الدراسة:

 (8ص ،2007) عبد احلميديعرِّفه : املخترب املدرسي
"يقصد به البناء والفراغ واملعدات والعمليات اجلارية  بقوله:

 ضمنها".
فكار وآخرون "بأنه تفاعل نشط بني األ تامري ويعرفه -

وهو منط التفكري واألداء يتفاعل فيه التخطيط  ،والتجارب
عمال اليدوية مع األ ،والتعليل والتفسري وحل املشكالت 

 ،واملشاهدات وبعض النشاطات النفسحركية" ذكر يف )زيتون
 (.163ص،1996

 حجرة صفية ذات الباحثة إجرائيا : بأنه تعرفه يف حني -
خصائص معينة تشمل التمديدات الكهربائية ومتديدات املاء 

ت األمن والسالمة من والتصريف كما حيتوي على احتياطا
وحيتوي على أدوات وأجهزة  ،بواب طوارئ أمراوح شفط و 

ألحد  اخاصة بتدريس مواد العلوم الطبيعية وقد يكون خمصصً 
 ا. فروعها أو عامً 

ا بأهنا معدات خمربية إجرائيً األدوات: وتعرفها الباحثة 
 ،تستخدم ألداء جتربة أو ألخذ قياسات أو جلمع بيانات 

أقسام: أدوات مستهلكة مثل  ةثالثعلى وميكن تقسيمها 
وأدوات غري مستهلكة  ،دواد الكيميائية وهي قابلة للنفاامل

واألدوات الزجاجية وهي سهلة  ،مثل اجملهر واحلوامل احلديدية
 بيب والدوارق وغريها.التلف مثل األنا

)كتاب  ثانويالللصف األول  منهج الفيزياء املطور
ا ا بأنه املنهج املدّرس حاليً : تعرفه الباحثة إجرائيً الطالب(

باملدارس السعودية من خالل الكتب املرتمجة لسلسلة 
)العاشر( للفصل  الثانويماجروهل واخلاص بالصف األول 

 هـ.1435الدراسي األول والطبعة 

  :الخلفية العلمية للبحث والدراسات السابقة

هتمت معظم الدول بالعمل التجرييب كونه مفتاح ا
وقد  ،التطور واالنفجار املعريف احلاصل يف عصرنا احلاضر

ولذلك  ،ص للعمل التجرييب خمتربات يف مجيع املدارسُخصِّ 
وضعت وزارة الرتبية والتعليم يف خمططات بناء املدارس غرفة 
أو عدة غرف خاصة للعمل التجرييب ملواد العلوم مبواصفات 

 معينه.
سلسلة –وعند االطالع على مناهج العلوم املطورة 

ليس   ،جند أهنا اعتمدت على العمل التجرييب -ماجروهل
هذا املنطلق  ومن  ،كمكمل بل كأساس للوصول إىل املعرفة

ا ا متزايد  ا على وزارة الرتبية والتعليم أن تويل اهتمام  كان لزام  
لعصر من حيث استخدام باملخترب املدرسي وجتهيزه ومواكبة ا

 نرتنت وغريها.التقنية واإل
ولقد تعددت تعريفات املخترب املدرسي يف األدبيات 
املختلفة ولكنها ال تكاد خترج عن منظورين األول ينظر 

 ،مخترب كمكان والثاين ينظر له بأنه عمليات أو خرباتلل
 ،2009) لمنظور األول تعريف الشهريفمن األمثلة ل
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(: "بأنه حجرة من حجرات املبىن املدرسي حتتوي على 9ص
أدوات وأجهزة ووسائل تعليمية خمصصة إلجراء التجارب 

 ها البلطاناويف دراسة أجر  ،والنشاطات املتعلقة مبقرر"
( عرف املخترب املدرسي بأنه: "أي مكان 7ص ،2005)

يقوم فيه الطالب بتنفيذ النشاطات العملية اهلادفة إىل تنمية 
والتعامل مع املواد واألجهزة  ،قدراهتم اليدوية والعقلية

وممارسة العمل العلمي مبا فيه من استقصاء  ،واألدوات 
 ،وجتريب واكتشاف هبدف احلصول على املعرفة العلمية"

(: "أن املخترب عبارة 100ص ،2008) ذكر نبهان وكذلك
ريب واملشاهدة عن املكان الذي ميكن أن يتم فيه التج

( فعرف 442ص ،2008) خطابية واالستنتاج" وأيده
 املخترب بقولة:" مكان جمهز إلجراء التجارب العملية".

أجرهتا ( يف دراسة 145ص،1429)سليمان  وتعرفه
بأنه: " غرفة ) معمل( تقع  هباأحول تفعيل خمتربات مدينة 

ومتوفر فيها   ،بالدور األرضي يف املدارس ذات املبىن احلكومي
واليت من خالهلا  ،كافة االستعدادات والتجهيزات املعملية

تستطيع الطالبة القيام مبجموعة من العمليات والتجارب 
 ويطلق عليها خمترب الفيزياء". ،العلمية يف الفيزياء

 ،2013) شاهني وحطاب جته كل منا يف حني
عرفا املخترب بقوهلما:" هنما إ( للمنظور اآلخر حيث 68ص

ن املخترب هو العملية أو جمموعة العمليات اليت يقوم هبا إ
وقد  ،الفرد بتوضيح أو استقصاء معرفة ما عن طريق العمل 

يقوم بعمله هذا يف حدود معينه كغرفة املخترب يف املدرسة أو 
البحر أو أي مكان آخر" ومن وجهة  احلديقة أو الغابة أو

أن هذا التعريف خيلط بني مفهوم التجريب  نيالباحثتنظر 
 ،2007) تعريف حممد أما ،العملي ومفهوم املخترب 

: "بأنه التجهيزات هعرف إذخذ منحى أخر فقد أ( 130ص
واليت ميكن أن  ،واملواد واألجهزة املوجودة يف مكان معني
للقيام باألنشطة  ،تستخدم داخل هذا املكان أو خارجه

زة ميكن أن أن األجه  نيالباحثتالعملية". ومن وجهة نظر 
يل واألجهزة التقنية احلديثة و  تشمل أجهزة احلاسب اآل

أو برنامج تعليمي  CDكذلك املواد التعليمية قد تكون 
ىل إفه باإلضافة و وسائط متقدمة وخالافرتاضي أو حماكاة أ

 خرى التقليدية .املواد األ
عالقة المختبر بتنمية مهارات الطالب واتجاهاتهم نحو 

 تعلم العلوم:
تعد املختربات يف عصرنا احلاضر من أبرز اجملاالت اليت 

وترفع من  ،حتويل اجملرد إىل ثوابت يف الذهنتساعد على 
مستوى خربات كل من املعلم واملتعلم على حد سواء 

ومن أهم  ،باإلضافة إىل أهنا جزء ال يتجزأ من العملية الرتبوية
يؤدي استخدام املخترب إىل إكساب  إذ ،ركائز العلوم احلديثة

الطلبة مهارات ومعلومات وتكوين اجتاهات وميول ختدم 
 (.2004 ،أهداف تدريس العلوم )شاهني

تنمية مدارك الطالب  يف اكبري    ان للتجربة واملالحظة دور  إ
بداعية وكذلك مستوى استيعاهبم للمعلومات وقدراهتم اإل

وكما تساعد الدراسة  ،وفهمهم العميق للقوانني الطبيعية
العملية لفهم الطالب لطبيعة العلم وأمهية التجريب ودوره 

احلسية وكذلك تتيح فرصة للخربة  ،للوصول إىل احلقيقة 
أو يشم أو يرى أو حيس كما يف  املباشرة كون املتعلم يتذوق

حساس بقوة جذب املغناطيس وغريها من التجارب اليت اإل
 (.2007 ،تعزز اخلربات احلسية )عبد احلميد

دبيات الرتبوية جند أن العديد من وعند استعراض األ
كساب الطالب إات تؤكد على أمهية املختربات يف الدراس

ففي دراسة  ،علمية وتنمية اجتاهاهتم وحو العلوم مهارات
ن ( واليت هدفت إىل الكشف ع1429) جرهتا سليمانأ

كساب عمليات العلم إفعالية املختربات املدرسية يف 
واملهارات العلمية املناسبة وتنمية االجتاهات وحو العمل 

  إذ ،الثانوياملخربي يف الفيزياء لدى طالبات الصف األول 
مبدينة  الثانويالدراسة طالبات الصف األول  كان جمتمع

وقد أسفرت النتائج  ،طالبة 90والعينة التجريبية مشلت  ،أهبا
كما أثبتت   ،عن اكتساب الطالبات بعض عمليات العلم
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اكتساب الطالبات لبعض املهارات العلمية وكذلك اكتساب 
 الطالبات االجتاه وحو العمل املخربي.

( واليت Sesen & Tarhan, 2013كما أثبتت دراسة )
نشطة األساس أالتعليم القائم على ن أأجريت يف تركيا ب

وتُنتج بشكل  ،املخربية يكسب الطالب املفاهيم العلمية
 ملحوظ اجتاهات إجيابية وحو تعلم العلوم.

 ( إىل تقصي2012) وكذلك هدفت دراسة العياصرة
يراها نشطة املخربية كما دور كل من املعلم والطالب يف األ

ساسية، ومدى اتفاقها مع علمو العلوم يف املرحلة األم
وتأثري اخلربة التدريسية عليها. وكانت  ،ااملستوى املقبول تربوي  

وقد أظهرت النتائج أن نظرة  ،ا ومعلمةمعلم   116عينته 
نشطة لدور كل من املعلم والطالب يف األمعلمي العلوم 

هات احلديثة املخربية منسجمة بدرجة متوسطة مع التوج

ولكنها مل تصل إىل املستوى املقبول  ،للرتبية العلمية
 %.60% ولكنها جتاوزت مستوى احلياد 80اتربوي  

لتنمية د ضرورة املخترب ومجيع الدراسات السابقة تؤك
مهارات الطالب واجتاهاهتم وحو تعلم العلوم لذلك من 

 النتائج.الضروري تقومي املختربات وواقعها لضمان حتقق هذه 
 التطورات التي أدخلت على المختبر ومدى تأثيرها 

درك املهتمون بالرتبية العلمية وتدريس أيف اآلونة األخرية 
العلوم واملسؤولون يف الرتبية والتعليم ضرورة العمل على تطوير 

 ،معامل العلوم املدرسية حىت تساير عصر العلم والتقنية
 وتواكب االنفجار العاملي املتطور.

فقد مت استحداث العديد من التقنيات لتطوير العمل 
املخربي منها املختربات االفرتاضية واملختربات احملوسبة 

( كل نوع 1)ويستعرض اجلدول  ،باإلضافة للمخترب التقليدي
 .وعدده مع نسبة التفعيل ملدارس البنات الثانوية يف الرياض

 1 جدول
ةتوزيع المختبرات في مدارس الرياض الثانوي 

 النوع

 العدد المتوفر في المدارس مع نسبة التفعيل
 التقنيات المختبر المحوسب المختبر االفتراضي المختبر المتنقل المختبرات الثابتة

 فيزياء

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت  حتتاج 

 صيانة

 %
 للتفعيل

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت حتتاج 

 صيانة

 %
 للتفعيل

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت  حتتاج 

 صيانة

 %
 للتفعيل

عدد 
السبورات 

التفاعلية يف 
 املخترب

العدد 
 الكلي

عدد 
املختربات  
اليت  حتتاج 

 صيانة
%95 6 11 80 129 الثانوي  30 25 25%  55 22 20%  23 

وهو من املشاريع الرائدة يف  مشروع املختربات احملوسبة
ساس توظيف احلاسوب أ جمال املختربات والذي يقوم على

ويهدف لتحديث العمل املخربي  ،يف العمل املخربي
ليواكب التقدم التقين ويعوض النقص يف بعض  ،وتطبيقاته

( ويتميز هذا النوع من 2013،حطاب،التجهيزات )شاهني
املختربات بدمج التقنية واستخدام املختربات االفرتاضية مع 

 العمل اليدوي احلقيقي للمخترب التقليدي.
( لتقصي واقع 2006) الشايع ففي دراسة أجراها

ملكة وتأثريها على التعليم املختربات احملوسبة يف مناطق امل

فقد مشلت عينته  ،والتعلم واجتاهات املعلمني والطالب وحوها
 نيوخلصت النتائج بأن املعلم ،اطالب   580ا ومعلم   118

  ،ن يف مدى استخدامهاو على اختالف ختصصاهتم متقارب
جيابية إأكدت الدراسة على وجود اجتاهات  وكذلك

  يل.وحو العلوم واحلاسب اآل
 ,Wang)جنيب مجعه عدد من املتخصصني أويف تقرير 

C.-Y., Wu, H.-K., Lee, S. W.-Y.,Hwang, F.-K., 

Chang, H.-Y., Wu, Y.-T., … others,2014)  تناول 
الدراسات اليت تتعلق بالتحديثات التقنية املستخدمة يف 
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واليت قد أجريت خالل العقدين  ،املختربات التعليمية
دراسة نشرت بني  42ومت مراجعة ما جمموعه  ،األخريين
أدرجت التقنيات لدعم  2011إىل  1990عامي 

وقد مشلت املختربات  ،املختربات العلمية يف املدارس
احملوسبة واملختربات االفرتاضية واحملاكاة واملختربات عن بعد 

واليت تقدم أمثلة لتوضيح كيفية مسامهة التقنية يف  ،وغريها
علوم واملواد املختلفة يف املختربات مبستويات تسهيل تعلم ال

خص خمتلفة من املشاركة الطالبية ومكونات التجارب، وتتل
دراج التقنية يف خمتربات إنتائج الدراسات يف فهم آثار 

املدارس، فقد غري إدراج التقنية يف املختربات العلمية يف 
املدارس جتربة التعلم لدى الطالب من حيث الظواهر اليت 

ستكشفوهنا وتفاعلهم مع الظواهر واملواد الطبيعية ومنهجية ي
 التعامل مع البيانات.

( إىل الكشف 2013) جوهرو  وهدفت دراسة احلافظ 
عن أثر استخدام املخترب االفرتاضي لتجارب الفيزياء 

ن تكو  و  ،والكيمياء يف تنمية قوة املالحظة والتحصيل املعريف
واستخدم املنهج  ،توسطةجمتمع البحث من طالب املرحلة امل

سفرت النتائج عن عدم وجود فروق بني أو  ،التجرييب
  ،اجملموعة الضابطة والتجريبية يف حتصيل الطالب يف الفيزياء

كما مل توجد فروق داله يف تنمية قوة املالحظة لدى 
 الطالب. 

( إىل معرفة أثر 2009) الشهري وهدفت دراسة
رات كساب مهاإستخدام املختربات االفرتاضية يف ا

حياء لطالب الصف الثالث التجارب املعملية يف مقرر األ
احث املنهج شبه التجرييب على واستخدم الب ،ةجبد الثانوي

ونتج من هذه الدراسة وجود فروق يف اجتاه  ،اطالب   68 ةعين
الطالب وحو استخدام احلاسب واملختربات االفرتاضية 

 .باإلجياب لصاحل اجملموعة بعد االستخدام
ويف هذا البحث مت دراسة وجود هذه املستحدثات يف 

 خمتربات مدارس الرياض للمرحلة الثانوية للبنات.
 

 واقع تفعيل المختبرات :
ولعل أبرز ما ميكننا ذكره يف جمال تفعيل املختربات 
املدرسية هو مشروع تفعيل املختربات املدرسية يف العملية 

هـ )بناء 1425/1426ه يف عام ؤ نشاإوالذي مت  ،التعليمية
( ويهدف إىل إدراج 1433 ،على دليل مشاريع الوزارة

املهارات العملية والتجارب العلمية يف عملية تدريس وتقومي 
وذلك بتخصيص  ،الطالبات ملواد العلوم يف املرحلة الثانوية 

درجات للجزء العملي يف املخترب املدرسي لألعمال املدرسية 
 ،شاهني  ،ائي )الشدوخي الفصلية و االختبار  النه

2007.) 
( إىل التعرف على واقع 1423)هدفت دراسة القميزي 

استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم الطبيعية 
واستخدم الباحث املنهج  ،يف املرحلة الثانوية يف اخلرج

وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي  ،الوصفي املسحي
وخلصت النتائج إىل تطبيق  ،ومشريف مواد العلوم يف اخلرج

سفرت النتائج أكما   ،% 48.4أنشطة خمترب الفيزياء بنسبة 
عن وجود جمموعة من املعيقات منها عدم توافر معظم 

ي الغامداألدوات واألجهزة واملواد. كما هدفت دراسة 
لى دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل ( إىل التعرف ع1433)

خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية يف الطائف من 
واستخدم الباحث  ،وجهة نظر املديرين وحمضري املختربات

 117ا ومدير   64وكانت العينة  ،املنهج الوصفي التحليلي
وقد خلصت النتائج بأن مستوى تقدير مديري  ،احمضر  

ا ة يف تفعيل املخترب بشكل عام كان كبري  املدارس لدور اإلدار 
ال الطالب مث جمال وكان ترتيب التفعيل حملضر املخترب مث جم

وكان مستوى تقدير  ،مث جتهيزات املخترب معلم العلوم،
 . ااحملضرين بشكل عام متوسط  

 معوقات تفعيل  المختبرات:
( املعيقات 183ص،2013) حطابو  شاهني أورد

 واليت ميكن أن تعيق عمل املختربات بشكل عام ويف يةتاآل
 :أي مكان
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 خاصة باملخترب. ةأو غرف ةعدم وجود قاع -
مع كثرة عدد  ،ضيق املساحة املخصصة للمخترب -

 الطالب.
ساسية من ماء وغاز وكهرباء عدم توفر اخلدمات األ -

 وصرف صحي.
ة العامة من طفايات عدم توفر التهوية ومتطلبات السالم -

 سعاف وغريها.إحريق وخزانة 
ضعف توفر التجهيزات املخربية اليت تتناسب ومستوى  -

 الطلبة واملناهج الدراسية.
مما  ،اخنفاض مستوى صالحية التجهيزات املخربية املتوافرة -

و يعطي نتائج عكسية تفقد الطلبة أالتجارب جراء إيعيق 
 الثقة بالعمل املخربي.

ولت العديد من الدراسات بعض هذه وقد تنا
ىل حتديد إ( 2011) فقد هدفت دراسة الشعيلي ،املعوقات

يف سلطنة ا فنيو خمتربات العلوم هالصعوبات اليت يواجه
فكان جمتمع الدراسة  ،واليت حتد من مهامهم الفنيةعمان 

فين وفنية خمترب والعينة اليت مشلتهم الدراسة  112من  امكون  
فكشفت الدراسة عن  ،فنية بطريقة عشوائية 39و افنيً  20

جهزة يت تواجههم ومن ضمنها نقص عدد األالصعوبات ال
وقلة متابعة  ،دوات املخربية واخلزانات املخصصة حلفظهاواأل

وعدم توفر  ،الصيانة وافتقار دليل املعلم ألدوات ومواد بديلة
 أجهزة حاسب آيل يف بعض املختربات.

( اليت هدفت إىل حتديد 1433) صبان ويف دراسة
معوقات تفعيل برنامج استثمار املختربات يف تدريس 

لمني وفنيي حياء من وجهة نظر املشرفني واملعاألمقررات 
خدم املنهج الوصفي ستُ وا ،ومكة ةاملخترب يف مدينيت جد

 246املسحي ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية ومشلت 
وعة من املعوقات منها عدم وتوصلت الدراسة جملم ،افرد  

تأمني املعامل باإلمكانات واملستلزمات الضرورية مثل: 
 األجهزة واألدوات املخربية احلديثة.

( هدفت ملعرفة 2009) ويف دراسة أجراها اجلرب
معوقات استخدام املخترب من وجهة نظر معلمي العلوم 

خلصت النتائج  فقد ،الطبيعية يف املرحلة الثانوية بالرياض
وكانت املواد واألدوات واألجهزة   ،لوجود عدة معيقات

وبيئة املخترب وجتهيزاته يف الرتتيب  ،املعملية يف الرتتيب الثالث
مما يشري إىل أن معلمي  ،وكانت بدرجة متوسطة ،اخلامس

العلوم يرون أن املواد واألجهزة واألدوات املعملية مهمة 
ديثها وعدم توفرها بالشكل وبغياب صيانتها وحت ،اجدً 

 الكايف يعيق استخدام املخترب يف تدريس العلوم الطبيعية.
( إىل التعرف على 1435) احلرتومي وهدفت دراسة

واقع استخدام املخترب ومعوقات استخدامه يف تدريس 
الكيمياء من وجهة نظر املعلمني وحمضري املخترب يف حمافظة 

وتوصلت  ،احمضر   23و امعلم   30ومشلت العينة  ،الليث
الدراسة إىل أن واقع استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء 

املعوقات املتعلقة باألجهزة ضمن الدرجة املتوسطة. وأن 
دوات واملواد العملية يف الرتتيب الثاين وبدرجة مرتفعة واأل

لدى املعلمني ومتوسطة لدى احملضرين. أما املعوقات املتعلقة 
فقد جاءت يف الرتتيب األخري  ،زماتهبقاعة املخترب ومستل

 وبدرجة متوسطة.
للدراسات السابقة  نيالباحثتومن خالل استعراض 
قع على واتركز  افمنها م ،ُوجد أن اهتماماهتا ختتلف

على  وأخرى ،املختربات املدرسية وتفعيل التجارب العملية
 كذلكو  ،حتديد الصعوبات واملعوقات الستخدام املختربات

وتؤكد  ،املستحدثات التقنية وأثرها جدوى ت بعضهادرس
الدراسات يف جمملها على أمهية املخترب املدرسي وتكامل 

جود باإلضافة إىل ضرورة و  ،مكوناته ودورة يف تدريس العلوم
 اللمخترب جمهزً  امقرً مكان خمصص يف كل مدرسة يكون 
باإلضافة ألمهية  ،جبميع األدوات واملستلزمات الضرورية

دوات الالزمة وتفقد أدوات املخترب باستمرار إعداد األ
وضرورة مواكبة  ،من كفايتها وصالحيتها لالستخدام للتأكد

كما البد من توفر أدوات   ،املخترب وحمتوياته لتطورات العصر
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من والسالمة كعنصر أساسي يف كل خمترب إىل غري ذلك األ
هداف لتعليمات اليت من شأهنا حتقيق األمن القواعد وا

ا عن إحلاق الضرر املنشودة بعيد   الرتبوية والتعليمية 
 بالطالب.

 منهج البحث واجراءاته

واإلجابة عن  الدراسةهداف ألتحقيق  تانسعت الباحث
صف األول لل الطالب من خالل حتليل كتاب اتساؤالهت
باستخدام املنهج الوصفي )حتليل احملتوى( الذي  الثانوي

"بأنه عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من  يعرفه بريلسون
نظم حملتوى أجل الوصول إىل وصف كمي هادف وم

وقد  (217ص  ،2012 ،العسافأسلوب االتصال" )
احتياجات املخترب من أجهزة استخدم هذا املنهج حلصر 

 .يتطلبها املقرروأدوات وخالفة 
استبانة على املدارس  بتوزيع تانالباحثومن مث قامت  

"وهو ذلك النوع من  املسحي:املنهج الوصفي  خدمواستُ 
و أاجملتمع فراد أمجيع البحوث الذي يتم بواسطة استجواب 

 املدروسة منمنهم وذلك هبدف وصف الظاهرة  ممثلة ةعين
حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط أو لوصف  الواقع  فقط 

سباب" إىل معرفة العالقة أو استنتاج األوال يتجاوزه 
 (.179ص  ،2012 ،)العساف

دوات هيز املختربات من األوذلك لوصف واقع جت
 الثانويللصف األول  منهج الفيزياء املطورالالزمة لتدريس 

تحسينه واالرتقاء به واطالع ل وذلك هبدف اقرتاح السبل
االختصاص وقاعدة مرجعية لبحوث  يوذو ولني ؤ املس

 أخرى.
 مجتمع البحث وعينته :

ن جمتمع بالتحليل : تكو  بالنسبة للجزء اخلاص  -
ول ب الطالب ملادة الفيزياء للصف األمن كتا الدراسة
وكانت  ،هـ1435الفصل الدراسي األول طبعة  الثانوي

العينة تشمل مجيع التجارب اليت حيتويها الكتاب من جتارب 

 12بلغ جمموع العينة  إذاستهاللية والتجربة وخمترب الفيزياء 
بة ربع جتارب مبسمى جتر أستهاللية و جتارب اربع أبواقع  ةجترب

 ربع جتارب ملخترب الفيزياء .أو 
مشلت العينة املسحية للدراسة مجيع  يف حني -

يبلغ جمتمع الدراسة  إذاملدارس الثانوية للبنات مبدينة الرياض 
 ةتشمل احلكومية واملستأجر  ( مدرسة ثانوية للبنات175)

وقد  ،(1435)حسب إحصائية دليل التعليم العام لسنة 
%( 62( أداة بعد التعبئة مبا ميثل )108) الباحثتانمجعت 

وبعد فرز األدوات وحذف الناقص  ،من اجملتمع األصلي
% ( من 55( أي ما ميثل نسبة )96منها وصل العدد )

 اجملتمع األصلي للدراسة ومتت معاجلتها إحصائيا .
 :لدراسةأدوات ا

 ،أداتني لإلجابة عن أسئلة الدراسة  الباحثتانأعدت 
األوىل ختتص بتحليل كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي 
وذلك هبدف حصر األدوات واألجهزة الالزمة لتدريس 

هلذه املرحلة وذلك لإلجابة عن السؤال  منهج الفيزياء املطور
األول من الدراسة وكذلك االعتماد عليها يف بناء األداة 

واليت هتدف لإلجابة عن السؤال الثاين من الدراسة  ،الثانية
والذي خيتص مبدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور 

للفصل الدراسي األول يف خمتربات  الثانويللصف األول 
 انوية  مبدينة الرياض.املدارس الث

 رضها على احملكمنيبعومت التأكد من صدق األدوات  
كما   ،من خرباء وباحثني يف جمال املختربات ومشرفات خمترب

 Intercoderسلوب فعالية احمللل أتان استخدمت الباحث
املنهج من  لتأكد من ثبات األداة األوىل، وذلك بتحليلل

عالقة مباشرة باملخترب: الباحثة  يخالل ثالثة حمللني ذو 
 وحمضرة خمترب.  ،ومشرفة خمتربات ،ومتثل معلمة فيزياء

كما مت قياس الثبات بطريقة أخرى لألداة األوىل وذلك 
جتاوزت الشهر والنصف وهي  مدةبإعادة التحليل بعد 

االستقرار فقد كانت نتائج تطبيق معادلة هولسيت بني 
فقد كانت  ،الفاصلة بينهما دةملالتحليلني للباحثة باعتبار ا



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

320 

أداة فكان معامل  26أداة واملرة الثانية  25يف املرة األوىل 
 قيمة عالية ومقبولة . د  % وهي تع98.04الثبات بقيمة 

بعد ها ؤ فقد مت بنا)بطاقة حصر( أما األداة الثانية 
الدراسة وكذلك باالعتماد دبيات أاالطالع على العديد من 

: ني أوال  ومت وضع حمورين رئيس ،التحليلداة أعلى 
الالزمة ملنهج دوات : جتهيزات األاساسية وثاني  التجهيزات األ

ة مواضيع رئيسمن كل حمور   كونويت الثانويول الصف األ
وجتهيزات  ثاث املدرسيجتهيزات األ ول يضمفاحملور األ

ا التجهيزات خري  أوالسالمة و من التمديدات وجتهيزات األ
يتفرع احملور الثاين من أدوات  يف حني ،احلديثةالتقنية 

ولية يف صورهتا األداة ضمت األ إذمستهلكة وغري مستهلكة 
 عبارة للمحور الثاين. 23ول وعبارة للمحور األ 21

العبارات بالدرجة الكلية للمحور  ترابطوللتأكد من 
ياس صدق االتساق الداخلي لألداة ق مت الذي تنتمي إليه

بيانات استجابات أفراد الدراسة حبساب من خالل 
معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات احملور والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وقد كانت قيم معامالت 

تمتع بدرجة عالية ت ةانأن االستب الثبات مرتفعة مما يدل على
 من الثبات.

 

 

 حصائية:ساليب اإلاأل

 ية :تاألساليب اإلحصائية اآل الباحثتاناستخدمت 
أسلوب فعالية احمللل  1حلساب ثبات األداة  •
(Intercoderوالذي يشري إىل قدرة حملل ،)أو أكثر على ني 

حتليل نفس احملتوى بشكل مستقل عن اآلخر ، ومت 
 م معادلة هولسيت حلساب نسبة االتفاق بينهم.ااستخد

 .2حلساب ثبات األداة  لفا كرونباخأمعامل  •
معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي  •

 ألداة الدراسة الثانية.
 التكرارات والنسبة املئوية لوصف أفراد الدراسة. •
املتوسط احلسايب واالوحراف املعياري ملعرفة اجتاهات  •

 استجابات أفراد العينة.

 تحليل ومناقشة النتائج

 :دراسةالتحليل خصائص عينة 
بالنسبة لألداة األوىل فقد كانت حتليل حمتوى لعينة 

الفصل الدراسي األول  الثانويالدراسة كتاب الصف األول 
دوات لكل فصل احتياج التجارب الثالث من األا وحتديد  

علمة فيزياء مبثلة مم الباحثتانوقد قامت  ،من فصول الكتاب
واألخرى حمضرة وحمللتني إحدامها مشرفة خمتربات مدرسية 

  خمترب.

 2 لجدو 
 خصائص المحللين لألداة األولى

 النسبة التكرار الوصف سماال م
 %33.33 1 حمضرة خمترب الوظيفي السما 1

 %33.33 1 معلمة فيزياء
 %33.33 1 مشرفة خمتربات مدرسية

 %100 3 بكالوريوس تربوي املؤهل 2
 %0 0 بكالوريوس غري تربوي

 %66.66 2 10-6 سنوات اخلدمة 3
11- 15 1 33.33% 
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 السمأن هناك تباين وتنوع يف ا 1يتضح من اجلدول 
الوظيفي بالنسبة للمحلالت؛ ولكن مجيعهن ممن له عالقة 

أما بالنسبة للمؤهالت فاجلميع  ،مباشرة باملخترب املدرسي
  ،حاصل على مؤهل بكالوريوس تربوي يف ختصصات العلوم

 ن خربة كل احمللالت أكثر من مخس سنوات. إكما 
لدراسة فكانت بيانات العينة لالثانية عينة الأما 

 :ى النحو اآليتعلوخصائصها 
  :ساسيالعمل األ  -

 ن% من أفراد العينة عمله99أن  3يتضح من اجلدول 
% 1حمضرة خمترب، وأن  ليهع ساسي الذي مت توظيفهناأل

 .اإداري   نعمله نمنه
 3جدول

 ساسيحسب العمل األ والت عن المختبرالمسؤ توزيع  
 النسبة )%( التكرار ساسيالعمل األ

 99 95 حمضرة خمترب
 - - معلمة
 1 1 ةإداري

 100 96 اجملموع
 المؤهل العلمي:  -

 % من أفراد العينة81.2أن  4يتضح من اجلدول
العلمي دبلوم ، وأن  نمؤهله عن املخترب( ت)املسؤوال

 ن% منه4.2بكالوريوس، وأن  نمؤهله ن% منه14.6
 ثانوي. نمؤهله

 4جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 

 النسبة )%( التكرار المؤهل العلمي

 4.2 4 ثانوي
 81.2 78 دبلوم

 14.6 14 بكالوريوس
 100 96 اجملموع

 
 
 
 

  سنوات الخدمة: -
العينة سنوات فراد أ% من 49أن  5يتضح من اجلدول 

 ن% منه41.6سنوات، وأن  5أقل من  – 1من  نخدمته
 ن% منه9.4وأن  ،أكثر من عشر سنوات نسنوات خدمته
ولعل  ،سنوات 10أقل من  – 6من  نسنوات خدمته

السبب يف ذلك يعود إىل التعيني اجلديد لعدد من احملضرات 
 فاق عددهم املئة. 

 5 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة 

 النسبة )%( التكرار سنوات الخدمة

 49 47 سنوات 5أقل من  – 1

 9.4 9 سنوات 10أقل من  – 6

 41.6 40 سنوات 10من أكثر 

 100 96 اجملموع

% من املباين كانت 97.9أن  7تضح من اجلدول ي
 % من املباين مستأجرة. 2.1حكومية، وأن 

 6جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المبنى 

 النسبة )%( التكرار نوع المبنى
 97.9 94 حكومي

 2.1 2 مستأجر

 100 96 اجملموع

% من املدارس لديها 54.2أن  7يتضح من اجلدول 
ن وهي متثل أعلى نسبة، يليه املدارس اليت  لديهم ثالثة اخمترب 

% لديهم خمترب واحد 13.5% ، وأن 32.3خمتربات بنسبة 
عام؛ مما يدلل على إدراك املسؤولني يف اجلهات املختصة 

ولكن البد  ،بأمهية املختربات ودورها الفعال يف تدريس العلوم
من توفري عدد أكرب ليتناسب مع عدد الطالب يف املدرسة 
ولكي تتم االستفادة منها بشكل جيد يف مجيع الفروع 

 والتخصصات العلمية.
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 7 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد المختبرات في المدرسة

عدد المختبرات في 
 المدرسة

 النسبة )%( التكرار

 13.5 13 خمترب واحد عام
 54.2 52 ناخمترب 

 32.3 31 ثالثة خمتربات
 100 96 اجملموع

 الجهة التي توفر أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء: 
اجلهة  ،% من املدارس77.1أن  8تضح من اجلدول ي

اليت توفر أدوات املخترب اخلاصة مبادة الفيزياء هي الوزارة، وأن 

 ،واحملضرات % منهم جبهود شخصية من املعلمات19.8
على الرغم من أن توفري األدوات من ميزانيتهن اخلاصة غري 
ملزمات به ولكن اجتهاد ورغبه يف تسيري العملية التعليمية، 

% من العينة يوفر األدوات من ميزانية املدرسة 3.1وأن 
اخلاصة بالعلوم؛ ولعل هذا راجع الستغالل بعض مديرات 

أو لقلة  ،ات املدرسة األخرىاملدارس مليزانية العلوم يف احتياج
وكذلك تكاسل احملضرات يف اتباع األنظمة  ،هذه امليزانية

 املتبعة للصرف.

 8 جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجهة التي توفر أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء 

 النسبة )%( التكرار الجهة
 77.1 74 الوزارة

 3.1 3 ميزانية املدرسة اخلاصة بالعلوم
 19.8 19 جهود شخصية من املعلمات واحملضرات

 100 96 اجملموع
 :الدراسة نتائج

 :يتة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلهدفت الدراس
ما واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة 

 ؟الثانويللصف األول  الفيزياء املطور منهجلتدريس 
 يان:توالذي يتفرع منه السؤاالن اآل

جراء جتارب الصف األول إلزمة الدوات واألجهزة الما األ -
 يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول؟ الثانوي

ما مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف األول  -
تربات املدارس الثانوية  للفصل الدراسي األول يف خم الثانوي

 بالرياض؟ 
داة أن السؤال األول استخدمت الباحثة ولإلجابة ع

حملالت من خمتلف  قام بتحليل احملتوى ثالث فقدل التحلي
 ،اجملاالت الوظيفية املتعلقة باملختربات ) فنية خمترب "حمضرة"

ت نتيجة التحليل وفق وكان ،معلمة فيزياء( ،مشرفة خمتربات
 :يتاجلدول اآل

 9 جدول
 تحليل أفراد العينة لتجارب و أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء للفصل الدراسي األول 

 نسبة االتفاق%  التكرار ةادالمادة أو األ م
 %100 3 هلله 50قطع نقديه فئة 1
 %100 3 شريط الصق 2
 %100 3 حلقات معدنية  3
 %100 3 نابض 4
 %100 3 نرتنتإ 5
 %100 3 يقافساعة إ 6
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 نسبة االتفاق%  التكرار ةادالمادة أو األ م
 %100 3 بنابض سيارة لعبة 7
 %100 3   خيط  8
 %100 3 كتلة ذات خطاف 9

 %100 3 كامريا فيديو 10
 %100 3 مسطره مرتية 11
 %100 3 لوح كرتوين 12
 %100 3 لوح خشيب 13
 %100 3 مؤقت ذا شريط ورقي 14
 %33.33 1 مكعبات خشبية 15
 %100 3 كرة فوالذ 16
 U 2 66.66%نبوب طويل ميكن تشكيله على حرفأ 17
 %33.33 1 شريط ورقي للمؤقت 18
 %100 3 كجم1كتلة 19
 %100 3 ورق جرائد 20
 C 3 100%ماسك على شكل حرف  21
 %100 3 حبل مسيك )حبل( 22
 %100 3 شريط قياس مرتي 23
 %100 3 ميزان 24
 %100 3 بياينورق رسم  25
 %100 3 قطع خشبية خمتلفة الكتل 26
 %33.33 1 مستوى مائل 27
 %33.33 1 كتاب 28
 %33.33 1 طاولة خمترب 29
 %33.33 1 طالبان 30

تفقن على وجود اأن احمللالت  9ويتضح من اجلدول 
% منها مخس أدوات صنفت بأدوات 100أداة بنسبة  23

ن يف أداة اوقد اتفقت حمللت ،مستهلكةغري مستهلكة والبقية 
واحدة وهي األنبوب الذي ميكن تشكيله على شكل حرف 

U، وضعت كل حمللة أداة مل تتفق مع أحد فيها  يف حني
ترى  كل حمللة فمثال    ةوالسبب يرجع لنظر  ،أدوات 6مبجموع 

كذلك ألنه   د  وال ميكن أن يع ةالباحثة أن الطالب ليس أدا
 يف حني ،من سيشارك يف إجراء التجربة وهو كائن بشري

جيب توفريها ألنه متوفر مع  ةترى أخرى أن الكتاب ليس أدا
 ،لبة بإجراء التجربة املوجودة بها وستقوم الطاالطالبات بديهي  

مستوى  هنبعض يف حني وضعت ،وجوده ضرورة ولذلك يعد  
بطاولة املخترب وهكذا لوجود بدائل مت بعضهن كتفت وا  مائال  

 ذكرها يف الكتاب. 
وهو  خر للتأكيدباستخدام أسلوب آ وقد قامت الباحثة

ا سابيع تقريب  أمرتني بفارق زمين يقدر بستة  إجراء التحليل
أو تقنية  ةونه أداكنرتنت  كان االختالف يف نظره الباحثة لإلو 

 حديثة حتدد بأداة أخرى الستخدامها. 
كما مت إدراج ثالثة أسئلة مفتوحه للمحلالت يف هناية 

 األداة وهي:
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دوات اليت مل تذكر يف الكتاب وحيتاجها واأل ما األجهزة -
 الطالب إلجراء التجارب؟

التجارب حد أ: ذكر يف على النحو اآليتفكانت االجابات 
نرتنت ومل يذكر أي جهاز يتم من إالالزمة دوات من األ

خالله االتصال باإلنرتنت سواء كمبيوتر أو أي جهاز لوحي 
وهو شيء ضروري إلجراء التجربة  ،أو سبورة تفاعلية أو غريه

وهو ما اتفقت عليه احمللالت مجيعهن حيث  ،22صفحة 
واألخرى ذكرت  ،ذكرت إحداهن ضرورة وجود حاسب آيل

وكذلك  ،ستخدم فيها االتصال باإلنرتنتعدم وجود وسيلة ي
وذكر البعض  ،حتتاج بعض التجارب ملساطر قياس ومنقلة

 عدم ذكر عدد القطع اليت حتتاجها التجربة.
ة باألدوات اخلاصة ملنهج الصف ما أهم املشكالت املتعلق -
 ؟ الثانويول األ

أو وجود بعض  ،عدم توفر األدوات باملختربات املدرسية
دوات وتوفرها باملخترب لكنها تالفة أو غري صاحلة األ

 لالستخدام وحتتاج صيانه. 

دوات التقنية احلديثة اليت ترين ضرورة ما األجهزة واأل -
 توفرها يف املخترب املدرسي؟

 ،Data Showبروجكتور جهاز العرض  ،سبورة تفاعلية 
خمتربات  ،العموديسقاط جهاز العرض اإل ،جهاز كمبيوتر 

 .ةضية وحموسبافرتا
وبشكل عام اتفقت هذه النتائج مع الدراسات اليت طالبت 
بتوفري التقنيات املختلفة يف املختربات جلميع املدارس 

نرتنت من متطلبات جتارب هذا كون اإلا  وخصوص   ،وتفعيلها
 ت الكثري من الدراسات ضرورة توفروقد حث ،املنهج

لوم مثل املستحدثات التقنية وتوظيفها يف خمتربات الع
 ،الشايع ؛2013 ،وجوهر ،احلافظ ؛2010 ،)الزهراين
2006.) 

داة أ الباحثتانولإلجابة عن السؤال الثاين استخدمت 
وحتتوي على  ،مبنية على األداة األوىل)بطاقة حصر( مسحية 

 :مها ،حمورين
 المحور األول: التجهيزات األساسية -
 تجهيزات األثاث المدرسي -أ -

 10جدول
 تجهيزات األثاث المدرسيرأي أفراد العينة حول 

  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط

 ال نعم غير مناسبة مناسبة ال نعم

 طاولة للمعلمة )بنش( 1
 6 88 5 89 2 94 ك

1.98 0.144 1 
% 97.9 2.1 94.7 5.3 96.3 6.4 

 طاوالت للطالبات 2
 4 81 15 70 11 85 ك

 4م 0.320 1.89
% 88.5 11.5 82.4 17.6 95.3 4.7 

 مقاعد الطالبات 3
 16.7 69 27 58 11 85 ك

 4م 0.320 1.89
% 88.5 11.5 68.2 31.8 81.2 18.8 

 دواتدواليب حلفظ األ 4
 5 86 14 77 5 91 ك

1.95 0.223 3 
% 94.8 5.2 84.6 15.4 94.5 5.5 

 سبورة )ثابته أو متحركة( 5
 3 90 3 90 3 93 ك

1.97 0.175 2 
% 96.9 3.1 96.8 3.2 96.8 3.2 

 0.158، االنحراف المعياري العام =  1.93المتوسط الحسابي العام = 
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يتضح لنا أن عبارات جتهيزات األثاث  10من اجلدول 
 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلاملدرسي لدى أفرا

بلغ املتوسط احلسايب  فقدطاولة للمعلمة )بنش(  .1
% والصاحل 97.9( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 1.98)

% وميثل أكثر جتهيزات 96.3لالستخدام منها ما نسبته 
 ا وأكثرها صالحية لالستخدام.األثاث املدرسي توفر  

بلغ املتوسط احلسايب  فقدأو متحركة(  ةسبورة )ثابت .2
% والصاحل 96.9ةبمما يدل على أهنا متوفرة وبنس (1.97)

% ومدى مناسبتها لعدد 96.8لالستخدام منها 
% وقد يرجع السبب لصغر حجم بعضها أو 96.8الطالبات

خيتفي  إذ ةبطريقة غري جيدبت التهالك لقدمها أو أهنا ركِّ 
 جزء كبري من السبورة خلف بنش املعلمة.

بلغ املتوسط احلسايب  فقددوات دواليب حلفظ األ .3
% والصاحل 94.8على أهنا متوفرة بنسبة  ( مما يدل1.95)

% ومدى مناسبتها لعدد الطالبات  94.5منها لالستخدام 
%؛ فقد تتوفر الدواليب لكن ليس 84.6كانت نسبته 

بشكل كاف لكثرة عدد الطالبات مما يعين وجود أدوات 
حيتاج املخترب توفري دواليب وخزائن حلفظها  ومن مث ،أكثر

ا ملدرسة ثانوية أبد   ي اكاف  د  ال يع مثال  ثنني افوجود  ،بعدد أكرب
 بالفصل الواحد. 30يتعدى عدد الطالبات فيها 

بلغ املتوسط  فقدطاوالت للطالبات، و مقاعد الطالبات  .4
% 88.5بنسبة ( مما يدل على أهنا متوفرة 1.89)احلسايب 

 إذولكن الطاوالت الصاحل منها لالستخدام أكثر من املقاعد 
% ومدى مناسبتها لعدد 95.3بلغت نسبة الصالحية 

املقاعد الصاحل  يف حني كانت ،%82.4الطالبات بنسبة 
ومناسبتها لعدد الطالبات  ،%81.2منها لالستخدام بنسبة 

% ويرجع السبب يف اكتظاظ الفصول بعدد  68.2بنسبة 
طالبة يف الفصل  50كبري يصل يف بعض املدارس إىل  

 الواحد.
يتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ومما سبق 

( أن جتهيزات األثاث املدرسي متوفرة بشكل عام 1.93)
-%98ن مدى نسب التوفر ما بني إ إذوبنسب مرتفعة 

88.5 .% 
 تجهيز المختبر بالتمديدات الالزمة –ب 

 11 جدول
 رأي أفراد العينة حول تجهيز المختبر بالتمديدات الالزمة 

  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط

 ال نعم غير مناسبة مناسبة ال نعم

 متديدات الكهرباء 6
 16 73 9 80 7 89 ك

 2م 0.261 1.93
% 92.7 7.3 89.9 10.1 82 18 

 أنابيب الغاز 7
 31 37 9 58 29 67 ك

1.70 0.464 4 
% 69.8 30.2 86.6 13.4 54.4 45.6 

 صنابري املاء 8
 7 82 10 79 7 89 ك

 2م 0.261 1.93
% 92.7 7.3 88.8 11.2 92.1 7.9 

 قنوات تصريف املياه 9
 11 80 8 83 5 91 ك

1.95 0.223 1 
% 94.8 5.2 91.2 8.8 87.9 12.1 

 0.220، االوحراف املعياري العام =  1.87املتوسط احلسايب العام = 
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يتضح لنا أن عبارات جتهيز املخترب  11من اجلدول 
ترتتب وفق الرتتيب بالتمديدات الالزمة لدى أفراد العينة 

 :يتاآل
( 1.95بلغ املتوسط احلسايب ) فقدقنوات تصريف املياه  .1

% ولكن مدى 94.8مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 
% مما يعين أن قنوات 87.9صالحيتها يقدر بنسبة 

التصريف حتتاج للصيانة الدورية واملنتظمة لتعمل بشكل 
وال خيفى تأثري تراكم مياه اجملاري على صحة الطالبات  ،جيد

 ا إذا اختلطت مبواد كيميائية ذات رائحة نفاثه.وص  وخص
بلغ املتوسط  فقدصنابري املاء متديدات الكهرباء، و  .2

( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مئوية تقدر 1.93احلسايب )
% 92.1وتقدر صالحية صنابري املاء بـنسبة  ،%92.7بـ

% وذلك كما سبق 88،8ومدى مناسبتها لعدد الطالب 

الطاوالت وما حتوي من  إذ إنبكثرة عدد الطالبات  شارةاإل
وصالحية متديدات  ،متديدات لن تكون كافية لعدد الطالبات

% ومناسبتها لعدد الطالبات بنسبة 82الكهرباء تقدر بـ
89.9.% 

( مما يدل 1.70بلغ املتوسط احلسايب ) فقدأنابيب الغاز  .3
قدر ت إذعلى أهنا متوفرة ولكن بنسبة أقل من غريها 

% ولعل ذلك يعود لتخوف 54% وصالحيتها 69.8بـ
ا بعد تعميمات الدفاع املدارس من استخدام الغاز وخصوص  

 املدين بعد حرائق املدارس.
( أن جتهيز 1.87ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ )

املخترب بالتمديدات الالزمة متوفرة بشكل عام وبنسب ما بني 
-%95مدى نسب التوفر ما بني  نإذ إاملرتفع واملتوسط 

70.% 

 احتياطات األمن والسالمة –ج 

 12جدول 
رأي أفراد العينة حول احتياطات األمن والسالمة

 م
 

 العبارة

 متوفرة
مناسبة الكمية لعدد 

 الطالب
 صالحة لالستخدام

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

غير  مناسبة ال نعم
 مناسبة

 ال نعم

 خمارج طوارئ 10
 3 81 7 77 12 84 ك

1.87 0.332 5 
% 87.5 12.5 91.7 8.3 96.4 3.6 

 طفايات احلريق 11
 18 69 14 73 9 87 ك

1.91 0.293 2 
% 90.6 9.4 83.9 16.1 79.3 20.7 

صندوق اإلسعافات  12
 األولية

 8 81 5 84 7 89 ك
1.93 0.261 1 

% 92.7 7.3 94.4 5.6 91 9 

 جهاز اإلنذار 13
 27 49 4 72 20 76 ك

 6م 0.408 1.79
% 79.2 20.8 94.7 5.3 64.5 35.5 

 مراوح الشفط 14
 19 66 9 76 11 85 ك

1.89 0.320 3 
% 88.5 11.5 89.4 10.6 77.6 22.4 

أجهزة كشف تسرب  15
 الغاز

 29 34 8 55 33 63 ك
1.66 0.477 8 

% 65.6 34.4 87.3 12.7 54 46 
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 م
 

 العبارة

مناسبة الكمية لعدد  متوفرة
 الطالب

 صالحة لالستخدام
 المتوسط

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 مناسبة ال نعم
غير 
 مناسبة

 ال نعم

 أجهزة كشف الدخان 16
 30 46 8 68 20 76 ك

 6م 0.408 1.79
% 79.2 20.8 89.5 10.5 60.5 39.5 

 سطول رمل 17
 8 76 5 79 12 84 ك

1.88 0.332 4 
% 87.5 12.5 94 6 90.5 9.5 

رشاشات ماء يف  18
 السقف

 4 13 3 14 79 17 ك
1.18 0.384 9 

% 17.7 82.3 82.4 17.6 76.5 23.5 
 0.188، االنحراف المعياري العام =  1.76المتوسط الحسابي العام = 

يتضح لنا أن عبارات احتياطات األمن  12من اجلدول 
 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلوالسالمة لدى أفرا

بلغ املتوسط احلسايب  فقدصندوق اإلسعافات األولية  .1
( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقدر 1.93)
مناسبتها وأما  % 91% والصاحل منها لالستخدام 93بـ

 %.95لعدد الطالب فبنسبة 
( مما 1.91بلغ املتوسط احلسايب ) فقدطفايات احلريق  .2

% ومناسبتها 91ر بـ يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقد
الصاحل منها لالستخدام  وأما% 84بنسبة لعدد الطالب 

% فقط ويرجع السبب النتهاء صالحيتها وحتتاج 81فيقدر بـ
 معظمها للصيانة والتجديد.

( مما 1.89بلغ املتوسط احلسايب ) فقدمراوح الشفط  .3
% ولكن 89يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقدر بـ 

% مما يعين أهنا حباجة للصيانة 78الصاحل منها لالستخدام 
 الضرورية.شياء ية املخترب من األفتهو 
( مما يدل 1.88بلغ املتوسط احلسايب ) فقدسطول رمل  .4

بلغت نسبة التوفر  إذا على أهنا متوفرة وبدرجة عالية نسبي  
سبتها لعدد الطالب ومدى منا% 91% والصاحل منها 88
94%. 

( مما يدل 1.87بلغ املتوسط احلسايب ) فقدخمارج طوارئ  .5
احل % والص88ا تقدر بـ يض  أأهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة  على

 .%96منها لالستخدام ما نسبته
بلغ املتوسط  فقدأجهزة كشف الدخان جهاز اإلنذار، و  .6

% 79( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 1.79احلسايب )
% على التوايل ويرجع 61% و65 وصالحيتها بنسبة

 .السبب يف أن الكثري من املدارس مل تقم بتجريبها أصال  
بلغ املتوسط احلسايب  فقدأجهزة كشف تسرب الغاز  .7

% 66متوسطة ( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة 1.66)
 .%54وصالحيتها بنسبة 

بلغ املتوسط احلسايب  فقدرشاشات ماء يف السقف  .8
 متوفرة.( مما يدل على أهنا غري 1.18)

( أن 1.76ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ )
بشكل عام وقد تراوحت احتياطات األمن والسالمة متوفرة 

%( مما يعين أن توافر احتياطات 66 -%93)النسب بني 
عدا  ما ،ن والسالمة يرتاوح ما بني املرتفع واملتوسطاألم

رشاشات السقف واليت تتوفر يف املدارس التابعة للحرس أو 
ا  فقط واليت ختتلف يف تصميمها عن مدارس للدفاع سابق  

 وزارة الرتبية والتعليم وعلى مستوى أعلى من األمان.
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 التقنية الحديثةالتجهيزات  –د 
 13جدول

 رأي أفراد العينة حول التجهيزات التقنية الحديثة

  م
 العبارة

مناسبة الكمية لعدد  متوفرة
 الطالب

 صالحة لالستخدام
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

غير  مناسبة ال نعم
 مناسبة

 ال نعم

 السبورة التفاعلية 19
 4 20 5 19 72 24 ك

1.25 0.435 4 
% 25 75 79.2 20.8 83.3 16.7 

جهاز العرض  20
Data Show 

 4 49 2 51 43 53 ك
1.55 0.500 1 

% 55.2 44.8 96.2 3.8 92.5 7.5 

أجهزة احلاسب  21
 اآليل

 4 31 9 26 61 35 ك
1.36 0.484 2 

% 36.5 63.5 74.3 25.7 88.6 11.4 

مستشعرات )خمترب  22
 حموسب(

 4 23 5 22 69 27 ك
1.28 0.452 3 

% 28.1 71.9 81.5 18.5 85.2 14.8 

23 CD   خمترب
 افرتاضي

 3 8 2 9 85 11 ك
1.11 0.320 5 

% 11.5 88.5 81.8 18.2 72.7 27.3 
 6 0.293 1.09 1 8 2 7 87 9 ك إنرتنت 24

  % 9.4 90.6 77.8 22.2 88.9 11.1    
 0.216، االنحراف المعياري العام =  1.27المتوسط الحسابي العام = 

يتضح لنا أن عبارات التجهيزات التقنية  13من اجلدول
 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلاحلديثة لدى أفرا

بلغ املتوسط احلسايب  فقد Data Showجهاز العرض  .1
 % .55( مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة متوسطة 1.55)
( 1.36بلغ املتوسط احلسايب ) فقدأجهزة احلاسب اآليل  .2

 مما يدل على أهنا غري متوفرة.
بلغ املتوسط احلسايب  فقدمستشعرات )خمترب حموسب(  .3
 ( مما يدل على أهنا غري متوفرة.1.28)
( مما 1.25بلغ املتوسط احلسايب ) فقدعلية السبورة التفا .4

 يدل على أهنا غري متوفرة.
5. CD  ( 1.11بلغ املتوسط احلسايب ) فقدخمترب افرتاضي

 مما يدل على أهنا غري متوفرة.

( مما يدل على 1.09بلغ املتوسط احلسايب ) فقدإنرتنت  .6
 أهنا غري متوفرة.

( أن 1.27)ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ 
بدرجة متوسطة ية احلديثة غري متوفرة واملتوفر التجهيزات التقن

فقط وهذا ال يعين عدم توفر  Data Showهو جهاز العرض 
 ا.ا ولكن متوفرة بدرجة منخفضة جدً تقنيات حديثة هنائي  

جتهيزات األدوات الالزمة ملنهج الصف  المحور الثاني:
 .ويشمل أدوات مستهلكة وغري مستهلكة الثانوياألول 

 أدوات مستهلكة –أ 
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 14جدول 
 رأي أفراد العينة حول األدوات المستهلكة

 م
 

 العبارة

 متوفرة
مناسبة الكمية لعدد 

 الطالب
 صالحة لالستخدام

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 لوح كرتوين 1
 3 46 7 42 47 49 ك

1.51 0.503 3 
% 51 49 85.7 14.3 93.9 6.1 

 شريط الصق 2
 1 68 8 61 27 69 ك

1.72 0.45 1 
% 71.9 28.1 88.4 11.6 98.6 1.4 

ورق صحف  3
 )جرائد(

 2 39 6 35 55 41 ك
1.43 0.497 4 

% 42.7 57.3 85.4 14.6 95.1 4.9 

 خيوط 4
 3 58 5 56 35 61 ك

1.64 0.484 2 
% 63.5 36.5 91.8 8.2 95.1 4.9 

 5 0.494 1.41 3 36 3 36 57 39 ك ورق رسم بياين 5

  % 40.6 59.4 92.3 7.7 92.3 7.7    
 0.399، االنحراف المعياري العام =  1.53المتوسط الحسابي العام = 

يتضح لنا أن عبارات األدوات املستهلكة  14من اجلدول 
 :يتاد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآللدى أفر 

( مما 1.72) بلغ املتوسط احلسايب فقدشريط الصق  .1
 %.72بنسبة يدل على أنه متوفر 

( مما يدل على 1.64)بلغ املتوسط احلسايب  فقدخيوط  .2
 %.64بنسبة أهنا متوفرة 

( مما يدل 1.51)بلغ املتوسط احلسايب  فقدلوح كرتوين  .3
 %.51بنسبة على أهنا متوفرة 

بلغ املتوسط احلسايب  فقدورق صحف )جرائد(  .4
 ( مما يدل على أهنا غري متوفرة.1.43)

( مما 1.41بلغ املتوسط احلسايب ) فقدورق رسم بياين  .5
 على أهنا غري متوفرة. يدل
( أن 1.53ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ )    

مجيع  د  متوسطة ولكن تعبدرجة األدوات املستهلكة متوفرة 
هذه األدوات املستهلكة سهلة التوفري من قبل احملضرة أو 

ن بعضها مثل ورق إ إذ نملعلمة أو من قبل الطالبات أنفسها
غري أهنا  ،الكرتوين رمبا يكون من املخلفاتالصحف واللوح 

ليست مكلفة وميكن توفريها من امليزانية املخصصة للعلوم يف 
 املدرسة.

 أدوات غير مستهلكة –ب 
 15جدول 

ةالمستهلكغير رأي أفراد العينة حول األدوات 

  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 سيارة لعبة بنابض 6
 4 45 9 40 47 49 ك

1.51 0.503 11 
% 51 49 18.4 81.6 91.8 8.2 
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  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 نابض 7
 4 77 15 66 15 81 ك

1.84 0.365 2 
% 84 15.6 81.5 18.5 95.1 4.9 

 كتلة ذات خطاف 8
 2 78 12 68 16 80 ك

1.83 0.375 3 
% 83.3 16.7 85 15 97.5 2.5 

 كامريا فيديو 9
 4 12 2 14 80 16 ك

1.17 0.375 18 
% 16.7 83.3 87.5 12.5 75 25 

 مسطرة مرتية 10
 1 83 7 77 12 84 ك

1.87 0.332 1 
% 87.5 12.5 91.7 8.3 98.8 1.2 

 هللة 50قطع نقديه فئة 11
 3 44 3 44 49 47 ك

 12م 0.503 1.49
% 49 51 93.6 6.4 93.6 6.4 

 لوح خشيب 12
 3 49 5 47 44 52 ك

1.54 0.501 9 
% 54.2 45.8 91.4 9.6 94.2 5.8 

 مؤقت ذا شريط ورقي 13
 3 14 3 14 79 17 ك

1.18 0.384 17 
% 17.7 82.3 82.4 17.6 82.4 17.6 

 كرة فوالذ 14
 3 50 11 42 43 53 ك

1.55 0.500 8 
% 55.2 44.8 79.2 20.8 94.3 5.7 

أنبوب طويل ميكن تشكيله  15
 Uعلى حرف

 4 43 4 43 49 47 ك
 12م 0.503 1.49

% 49 51 91.5 8.5 91.5 8.5 

 كجم1كتلة  16
 2 59 6 55 35 61 ك

 5م 0.484 1.64
% 63.5 36.5 90.2 9.8 96.7 3.3 

 حلقات معدنية 17
 3 47 6 44 46 50 ك

1.52 0.502 10 
% 52.1 47.9 88 12 94 6 

ماسك على شكل حرف  18
C 

 3 40 5 38 53 43 ك
1.45 0.500 16 

% 44.8 55.2 88.4 11.6 93 7 

 مسيكحبل  19
 3 44 4 43 49 47 ك

 12م 0.503 1.49
% 49 51 91.5 8.5 93.6 6.4 

 شريط قياس مرتي 20
 4 41 8 37 51 45 ك

1.47 0.502 15 
% 46.9 53.1 82.2 17.8 91.1 8.9 

 ميزان 21
 8 65 14 59 23 73 ك

1.76 0.429 4 
% 76 24 80.8 19.2 89 11 

 يقافساعة إ 22
 5 56 13 48 35 61 ك

 5م 0.484 1.64
% 63.5 36.5 78.7 21.3 91.8 8.2 

 55 3 13 45 38 58 ك قطع خشبية خمتلفة الكتل 23
1.60 0.492 7 

% 60.4 39.6 77.6 22.4 94.8 5.2 



 .... الفيزياء املطور منهج لتدريس الالزمة باألدوات املدرسية املختربات واقع جتهيز ومسية بنت مرزوق املرشدي وحصة بنت عبدالرمحن الصغري:

 

331 

  م
 العبارة

 صالحة لالستخدام مناسبة الكمية لعدد الطالب متوفرة
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 الترتيب

 مناسبة ال نعم
غير 
 ال نعم مناسبة

 0.270، االنحراف المعياري العام =  1.55المتوسط الحسابي العام = 
يتضح لنا أن عبارات األدوات غري السابق  15من اجلدول 

 :يتد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآلاملستهلكة لدى أفرا
( مما يدل 1.87)بلغ املتوسط احلسايب  فقدمسطرة مرتية  .1

% ومناسبتها لعدد 88بنسبة مرتفعة على أهنا متوفرة 
 %.99% وصالحيتها بنسبة 92الطالب بنسبة 

( مما يدل على 1.84بلغ املتوسط احلسايب ) فقدنابض  . 2
% ولكن مناسبته 95% وصالحيته 84أنه متوفر بنسبة 

 %.82لعدد الطالب 
( 1.83)بلغ املتوسط احلسايب  فقدكتلة ذات خطاف  .3

 %.83بنسبة مما يدل على أهنا متوفرة 
( مما يدل على 1.76) بلغ املتوسط احلسايب فقدميزان  .4

% 89% والصاحل منه ما نسبته 76بنسبة أنه متوفر  
 %. 81ومناسبته لعدد الطالب 

بلغ املتوسط احلسايب  فقديقاف إكجم، و ساعة 1كتلة  .5
% ومدى 64بنسبة ( مما يدل على أهنا متوفرة 1.64)

 %.97% وصالحيتها 90مناسبتها لعدد الطالبات بنسبة 
بلغ املتوسط احلسايب  فقدقطع خشبية خمتلفة الكتل  .6
% ومناسبة 60بنسبة مما يدل على أهنا متوفرة  (1.60)

ن توفرها متوسط أ% مما يعين 78دها لعدد الطالبات عد
 وغري كافية إىل حد ما لكثرة عدد الطالبات.

( مما يدل 1.55)بلغ املتوسط احلسايب  فقدكرة فوالذ  .7
% وكذلك مناسبتها 55بنسبة متوسطة على أهنا متوفرة 
 % .80ألعداد الطالبات 

( مما يدل 1.54بلغ املتوسط احلسايب ) فقدلوح خشيب  .8
 %.54على أهنا متوفرة بنسبة متوسطة 

( مما 1.52بلغ املتوسط احلسايب )فقد حلقات معدنية  .9
 %.52يدل على أهنا متوفرة بنسبة متوسطة 

( 1.51)بلغ املتوسط احلسايب  فقدسيارة لعبة بنابض  .10
 % أي متوسطة التوفر.51بنسبة مما يدل على أهنا متوفرة 

وأنبوب طويل ميكن تشكيله  ،هللة 50قطع نقديه فئة .11
بلغ املتوسط احلسايب  فقد، و حبل مسيك Uعلى حرف

 ( مما يدل على أهنا غري متوفرة أو ضعيفة التوفر.1.49)
( 1.47احلسايب ) بلغ املتوسط فقدشريط قياس مرتي  .12

 .مما يدل على أنه غري متوفر
احلسايب  بلغ املتوسط فقد Cلى شكل حرف ماسك ع .13

 .غري متوفر ( مما يدل على أنه1.46)
احلسايب  بلغ املتوسط فقدشريط ورقي  ومؤقت ذ .14

 .غري متوفر ( مما يدل على أنه1.18)
( مما 1.17بلغ املتوسط احلسايب ) فقدكامريا فيديو  .15

 يدل على أهنا غري متوفرة.
( أن 1.55العام والبالغ )ويتضح من املتوسط احلسايب 

ن إستهلكة متوفرة بدرجة متوسطة كما األدوات غري امل
ميكن توفريها  ةيف البيئة احمللية وبأسعار زهيد معظمها متوفر

 .بسهولة من ميزانية املدرسة

 خالصة النتائج:

إجابة  ج اليت مت التوصل هلا واليت تعد  ميكن تلخيص النتائ
  :يت( اآل16كما يف اجلدول )  دراسة،للسؤال الرئيس يف ال
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 16جدول  
  خالصة النتائج 

 المحور  المتوسط الحسابي الترتيب التوفر

 المحور األثاث املدرسي 93,1 1 متوفرة بدرجة عالية جدا

 التمديدات الالزمة 87,1 2 عالية التوفر ولاأل

 احتياطات السالمة 76,1 3 توسطأعلى من امل

 املستحدثات التقنية 27,1 6 توفرضعيفة ال

 المحور دوات مستهلكةأ 53,1 5 التوفرتوسطة م

 دوات غري مستهلكةأ 55,1 4 التوفرتوسطة م الثاني

أن مجيع احملاور متوفرة وختتلف 16ويتضح من اجلدول 
ضعيفة  د  ا املستحدثات التقنية واليت تعما عد ،يف درجة التوفر

 رات على ضرورة توفوقد حثت الكثري من الدراس ،التوفر
يف خمتربات العلوم كدراسة كل  املستحدثات التقنية وتوظيفها

 ،الشايع؛ 2013 ،وجوهر ،احلافظ ؛2010 ،)الزهراينمن 
2006.) 
تكون مناسبتها  لى الرغم من توفر بعض األدوات وع

لعدد الطالب قليلة الكتظاظ الفصول بأعداد هائلة من 
فال ميكن حل هذه املشكلة إال بتوزيعهم جملموعات   ،الطالب

من ن إجراء التجربة بأنفسهم و كبرية مما حيرم بعض الطالب م
وقد وضحت  ،تقل الفائدة املرجوة من العمل التجرييب مث

العديد من احملضرات حاجة املختربات للصيانة والتجديد 
واليت  ،دواتر لعدم صالحية بعض التجهيزات واألاملستم

هتا العديد من الدراسات أهنا معيقات لنجاح العمل عد  
؛ 2006،؛ اجلرب1435،احلرتومي)دراسة املخربي مثل 

  (.1433،صبان
 :أيتمبا ي الباحثتانتوصي  دراسةيف ضوء نتائج ال
حتليل املنهج وكذلك مسح  الدراسة هلقد مت يف هذ

لعدد من  الباحثتانميداين للمختربات وقد توصلت 
 التوصيات.

 

 الثانوي:توصيات تتعلق بكتاب الفيزياء للصف األول 

االهتمام بصياغة النشاطات يف مجيع الكتاب بطريقة  -1
 توضح األدوات املطلوبة يف التجربة.واحدة 

حتديد املقرتحات البديلة لألنشطة أو األدوات واليت ميكن  -2
 .اأن تكون بدائل أسهل توفر  

ملمكن استخدامها كما يف حتديد الوسائل التقنية ا -3
 أو استخدامه. هالذي مل يوضح طريقة عرضنرتنت متطلب اإل

 املدرسية:توصيات لتطوير العمل يف املختربات 
أن يتناسب عدد املختربات مع عدد فصول املدرسة  -1

 والكثافة الطالبية.
جهزة وكل ما يتطلبه املنهج املطور توفري األدوات واأل -2

ا من كامريات الفيديو واملاسكات واملؤقتات ومراعاة  وخصوص  
 كثافة الطالب يف كل مدرسة.

يع املختربات الرتكيز على توفري املستحدثات التقنية يف مج -3
 وتعميم التجارب الناجحة للمختربات احملوسبة واالفرتاضية.

زيادة املخصصات املالية اليت تصرف للمدارس ملادة  -4
العلوم بفروعها بناء على عدد الطالب واحتياجات املناهج 

 للصرف. ةمع ضرورة حتديد آلية سهل ،املطورة
اث الذي  األثدورية للمختربات وتغيري صيانةجيب عمل  -5

 .ةسن 25زاد عمره عن 
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من والسالمة يف املدارس ضرورة االهتمام برفع مستوى األ -6
 ،وتوعية املسؤوالت من حمضرات ومعلمات بالطرق الالزمة

 والتجريب الدوري لطفايات احلريق والصيانة الدورية هلا.

تقترح  الدراسةضوء نتائج  العالقة: فيالمقترحات ذات 
 ي:أتما ي الباحثتان

إجراء دراسة مماثلة للصفوف الثاين والثالث للفصلني  -1
 الدراسية ملنهج الفيزياء املطور.

حياء ثلة للمناهج األخرى الكيمياء واألإجراء دراسة مما -2
 املطورة.

إجراء دراسة للكشف عن طرق صرف ميزانية العلوم  -3
 وكفايتها.

الرتكيز إجراء دراسة تقوميية لكتب العلوم وختصصاته مع  -4
 على النشاطات العملية.

 المراجع:

تقومي أداء مشريف املختربات  (.2005)إبراهيم عبد اهلل سليمان  ،البلطان
املدرسية يف ضوء مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر حمضري املختربات 

رسالة  .ومعلمي العلوم ومديري املدارس يف املرحلتني املتوسطة والثانوية
 ،كلية الرتبية   ،قسم املناهج وطرق التدريس .ماجستري غري منشورة

 جامعة امللك سعود: الرياض.
املخترب االفرتاضي  (.2013)أمحد  ،حممود عبدالسالم؛ وجوهر ،احلافظ

لتجارب الفيزياء والكيمياء وأثره يف تنمية قوة املالحظة لطالب املرحلة 
ية اجمللة العربية للدراسات الرتبو املتوسطة وحتصيلهم املعريف. 

 .31-7، (2)، واالجتماعية
معوقات استخدام املخترب يف  (.1435عبداهلل بن أمحد علي.) ،احلرتومي

تدريس مقررات الكيمياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني 
. رسالة ماجستري غري منشورة)بنني(.  وحمضري املخترب مبحافظة الليث

 جامعة أم القرى: مكة. ،كلية الرتبية   ،قسم املناهج وطرق التدريس
معوقات استخدام املخترب يف تدريس العلوم  (.2009)جرب حممد داود  ،اجلرب

من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض 
-116 (،3) 12جملة الرتبية العلمية.باململكة العربية السعودية. 

150. 
دراسة حتليلية حملتوى كتاب العلوم للصف  (.2005) يوليو/جرب حممد  ،اجلرب

السادس االبتدائي باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري تدريس 

. مصر. حبث مقدم للمؤمتر مناهج التعلم واملستويات املعيارية العلوم.
 جامعة عني مشس.

واقع استخدام املخترب يف تدريس  (.1430)أمحد منصور غرم اهلل  ،الزهراين
. ةعلوم باملدارس الليلية املتوسطة مبدينيت مكة املكرمة وجدمادة ال

كلية   ،. قسم املناهج وطرق التدريسرسالة ماجستري غري منشورة
 جامعة أم القرى: مكة. ،الرتبية

واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف  (.2010)مرمي سعد  ،الزهراين 
مبكة  مشرفات العلومخمتربات العلوم باملرحلة الثانوية من وجهة نظر 

  ،. قسم املناهج وطرق التدريسرسالة ماجستري غري منشورةاملكرمة. 
 جامعة أم القرى: مكة. ،كلية الرتبية 

(. واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف 2006)فهد سليمان  ،الشايع
جملة جامعة  املرحلة الثانوية واجتاهات معلمي العلوم والطالب وحوها.

 -441 ، 19سالمية(، الرتبوية والدراسات اإل )العلوم ودامللك سع
498. 

 ،2007) جنوى عبد الرحيم  ،عبد اللطيف عبد الكرمي؛ وشاهني ،الشدوخي 
يوليو(. التعليم والتعلم يف اململكة العربية السعودية مناذج لبعض 

حبث مقدم يف املؤمتر العلمي . الربامج واملشروعات الرتبوية التطويرية
اجلمعية املصرية للرتبية  احلادي عشر :الرتبية العلمية ...إىل أين.

 .449-437العلمية، 
(. صعوبات العمل املخربي يف سلطنة عمان 2011) علي هويشل ،الشعيلي 

جامعة  –جملة كلية الرتبية من وجهة نظر فنيي املختربات املدرسية. 
 .509-469 ،44 مصر، -طنطا

ستخدام املختربات االفرتاضية يف أثر ا (.2009)علي حممد ظافر  ،الشهري 
حياء لطالب الصف رات التجارب املعملية يف مقرر األكساب مهاإ

قسم املناهج  ،رسالة ماجستري غري منشورة. جدةمبدينة  الثانويالثالث 
 جامعة أم القرى: مكة. ،كلية الرتبية  ،وطرق التدريس

 .السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل (.2012) حممد صاحل ،العساف 
 الزهراء. دار :الرياض

يف األنشطة  (. دور كل من املعلم والطالب2012)أمحد حسن  ،العياصرة
املخربية كما يراها معلمو العلوم يف املرحلة األساسية مبحافظة جرش 

 .190-165 ،(1)13جملة العلوم الرتبوية و النفسية. اجمللدباألردن. 
دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل خمتربات  (.1433)فهد حممد أمحد  ،الغامدي 

العلوم دراسة ميدانية على املرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري 
رسالة ماجستري غري املدارس وحمضري املختربات يف حمافظة الطائف. 

جامعة أم  ،كلية الرتبية  ،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،منشورة
 القرى: مكة.

استخدام املختربات املدرسية يف تدريس  (.1423)محد عبد اهلل  ،القميزي 
العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني 

 .129-120 ،46جملة التوثيق الرتبوي،   الرتبويني.
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(. تدريس العلوم 2003)علي  ،مىن؛ وراشد ،أمحد؛ وعبد اهلادي ،النجدي
ساليب واسرتاتيجيات حديثة يف تدريس طرق وأيف العامل املعاصر: 

القاهرة: دار الفكر  العلوم. يف سلسلة مراجع الرتبية وعلم النفس.
 العريب. 

عمان: دار املسرية  تعليم العلوم للجميع.(. 2008)هلل حممد عبد ا ،خطايبة
 للنشر.

عمان: دار الشروق للنشر  تدريس العلوم.أساليب  (.1996)عايش  ،زيتون 
 والتوزيع.

 العملية يف املدرسية املختربات تفعيل (.1429)حممد سعيد  مسيحة ،سليمان
 املناسبة العملية العلم واملهارات عمليات إكساب يف وأثره التعليمية

 املرحلة طالبات الفيزياء لدى يف املخربي العمل وحو واالجتاهات
 .183-135، (114، )جملة رسالة اخلليج العريبأهبا.  مبدينة الثانوية

املخترب املدرسي (. 2013)خولة زهدي  ،مجيل نعمان ؛وحطاب ،شاهني
 عمان: دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع. .يف تدريس العلوم ودوره

. ساسية يف املختربات التعليميةالطرائق األ (.2004)مجيل نعمان  ،شاهني
 للنشر والتوزيع.عمان: دار املناهج 

معوقات مشروع استثمار  (.1433)حسن فتحي عبد امللك  ،صبان 
لمرحلة الثانوية مبدينيت املختربات املدرسية يف تدريس مقررات األحياء ل

رسالة ماجستري غري  .يف ضوء بعض املعايري املختارة مكة وجدة
جامعة أم القرى:  ،كلية الرتبية   ،قسم املناهج وطرق التدريس ،منشورة
 مكة.
عمان: دار اليازوري  املختربات املدرسية.(. 2007)الء آ ،عبد احلميد

 العلمية.
طرق تدريس العلوم بني النظرية  (.2013)حممد جنيب مصطفى ،عطيو 

 مصر: دار الفكر العريب. والتطبيق.
.عمان: ساليب احلديثة يف التعليم والتعلم األ (.2008)حممد  حيىي ،نبهان

 دار الباروزي العلمية للنشر.
 الرياض: مكتبة الرشد. طرق تدريس العلوم.(. 2007)عبد الرحيم  ،حممد 

وعات الرتبوية جبهاز الوزارة الربامج واملشر (. 1433)وزارة الرتبية والتعليم 
الرياض: اإلدارة العامة لربامج املشروعات الرتبوية  صدار الرابع(.)اإل

 )بدون رقم نشر(.
دليل التعليم العام لإلدارة العامة للرتبية (. 1435)وزارة الرتبية والتعليم  

 الرياض: تقنية املعلومات )بدون رقم نشر(. .والتعليم مبنطقة الرياض
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Abstract: The study aimed to know the Actual situation of school laboratories equipping with needed tools to teach eleventh 

grade developed physics curriculum in first semester by identifying needed tools and devices for the experiments, and check 

the availability of required tools for the curriculum in girls' high schools in Riyadh. 

The descriptive approach is used in study to know the needed tools to meet the requirements of book experiments. As well as 

using survey descriptive approach in order to survey the Actual situation of school laboratories equipping. Content analysis 

study limited to the experiments of physics book, whereas survey study included 55% of 175 girls' high schools in Riyadh. 

Two instruments were used; one of them for content analysis and the other is survey tool. The analysis results showed that 

five tools are being used and 18 unused tools needed for experiments, with the knowledge that most of the tools can be 

provided from the local environment. the survey results showed that School necessary installations are significantly available, 

security and safety precautions are available, technical equipment are lowly available. Many recommendations have been 

provided to increase performance level in school laboratories, thus make it more effective. The study suggested more studies. 

 

Keywords: fixed Laboratory, mobile Laboratory, virtual Laboratory, computerized laboratory, techniques. 
 



 ...دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية رحاب دخيل اهلل احليدري ومجال فواز العمري:

 337 

 

 

 دور "جائزة التربية والتعليم للتميز" في تحسين الكفايات اإلدارية لقائدات المدارس الحكومية بالمدينة المنورة

 إعداد
 الحيدري اهلل دخيل رحاب

 التعليم وزارة
 العمري فواز جمال

 طيبة جامعة
 هـ1437/ 12/ 23وقبل  -هـ 17/6/1437 قدم للنشر

 
 املنورة، باملدينة احلكومية املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات حتسني يف" للتميز والتعليم الرتبية جائزة" دور إىل عرفالتإىل  الدراسة هدفت: المستخلص

 رسةواملد اإلدارة فئة" للتميز والتعليم الرتبية جائزة" يف املدرسة مشاركة ملتغري تعزى اليت الدراسة عينة فرادأ آراء متوسط اإلحصائية بني الفروق وحتديد
 .مشاركتها وعدم املتميزة
 املرحلة يف احلكومية املدارس معلمات مجيع الدراسة جمتمع ومشل املعلومات، جلمع كأداة االستبانة خالل من املسحي، الوصفي املنهج استخدام ومت     

 .اجلائزة يف املشاركة وغري املشاركة املدارس معلمات نم عنقودية، عشوائية عينة اختيار ، وجرىيف املدينة املنورة (والثانوية واملتوسطة، االبتدائية،)
 لقائدات اإلدارية الكفايات توافر ملستوى العام املتوسط أن: أمهها من النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت املناسبة اإلحصائية األساليب وباستخدام

 العمل تنظيم وجمال اجليد، التخطيط وجمال الفعال، واالتصال السليم التوجيه لجما متوسط وأن عالية، بدرجة كان املنورة باملدينة احلكومية املدارس
 الدراسة عينة آراء بني إحصائي ا دالة فروق وجدت كما ،امتوسط   فكان املستمر والتحسني التقومي وجمال الرشيد القرار صنع جمال أما ،اعالي   كان املدرسي

 .اجلائزة يف املشاركة املدارس لصاحل مشاركتها، وعدم املتميزة واملدرسة اإلدارة فئة" للتميز والتعليم بيةالرت  جائزة" يف املدرسة مشاركة ملتغري تعزى
 للتميز والتعليم الرتبية جائزة معايري واستخدام احلكومية، املدارس لقائدات اإلدارية الكفاياتحتسني  أمهها من التوصيات من مبجموعة الدراسة وتوصي

 .احلكومية املدارس مجيع على وتعميمها املدارس، يف ذايتال للتقومي كأداة
  

 .املدرسية القائدة اإلدارية، الكفايات للتميز، والتعليم الرتبية جائزة: المفتاحية الكلمات
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 مقدمة الدراسة

تطور الفكر اإلداري خالل السنوات املاضية خبطى 
ملختلفة يف سريعة، ورافق هذا التطور جمموعة من التغريات ا

جماالت احلياة اليومية املعرفية والتكنولوجية، حبيث أصبح 
العامل ضمن إطار العوملة قرية كونية صغرية؛ وقد أتاحت هذه 
التغريات جماال  واسع ا للباحثني واملتخصصني باجملال اإلداري، 
للبحث يف نظريات إدارية جديدة تسهم يف حتقيق التميز يف 

 األداء املؤسسي.
د كانت نتيجة هذا التطور ظهور مفهوم التميز  وق   

كأحد نتاجات مبادئ اجلودة يف اإلدارة، الذي تبلور هدفها 
األساسي يف حتسني إدارة املؤسسات العامة، وحتقيق أفضل 
النتائج اليت متيزها عن املؤسسات املماثلة هلا )السلمي، 

(؛ ومن هنا سعت العديد من املؤسسات اإلدارية 2002
وغري الرمسية يف خمتلف دول العامل إىل توظيف  الرمسية

التطبيقات اإلدارية احلديثة لتحقيق التميز يف أداء أعماهلا، 
وأسفرت هذه اجلهود عن ظهور ما يعرف بنماذج التميز 
اإلداري، اليت أحدثت تغيري ا يف مفهوم التحسني املستمر يف 

، أداء املؤسسات املختلفة يف العصر احلايل )مجيل وسفري
(، وقد ازداد اهتمام تلك الدول بنماذج التميز، 2011

فأصبح لدى كثري منها مناذج وطنية للتميز، تتشابه معظمها 
يف املفاهيم اليت تقوم عليها، وهتدف هذه النماذج إىل رفع  
كفاءة األداء، ومن مث القدرة التنافسية هلا )اهلاليل وغبور، 

2013.) 
ز ومنها: النموذج الياباين هناك العديد من النماذج يف التمي

، والنموذج (The Japanese Excellence Modelللتميز )
 ،(The American Excellence Model)األمريكي لتميز األداء 

 The European Excellence)والنموذج األورويب للتميز 

Model.)  
وقد انعكست نتيجة التطور يف النواحي اإلدارية على النظام 

تلف دول العامل اما دعا معظم الدول املتقدمة الرتبوي يف خم
والنامية على حد سواء إىل إعادة النظر يف نظمها التعليمية؛ 

من أجل حتسني مدخالهتا وعملياهتا وجودة خمرجاهتا، من 
خالل تطوير أدائها على حنو مستمر، وحتقيق مناخ تنظيمي 

(؛ وانطالق ا من العمل 2014حيرص على التميز )امساعيل، 
على دعم أفضل املمارسات التعليمية اخلالقة يف املؤسسات 
الرتبوية، جاء إعالن وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية 
عن تأسيس جائزة سنوية للتميز الرتبوي يف جماالت خمتلفة 
مثل اإلدارة واملدرسة املتميزة واملعلم املتميز واملرشد املتميز 

(. ولقد مت تدشني 2014تميز، )جائزة الرتبية والتعليم لل
"جائزة الرتبية والتعليم للتميز" وتشغيلها من قبل اجلمعية 

هـ 1431السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت( يف عام 
 (. 2014)وزارة الرتبية والتعليم، 

وحالي ا تقوم وزارة التعليم بتطبيق جائزة اإلدارة واملدرسة 
جلائزة اليت طرأ عليها التطور املتميزة، اليت تعد من فئات ا

مت دمج فئة جائزة املدير املتميز إىل فئة جائزة  إذامللحوظ، 
املدرسة املتميزة، وأصبح يقاس دور املدير من خالل أحد 
جماالت اجلائزة وهو التميز القيادي، والذي حيتوي على سبعة 

من مؤشرات  امؤشر  ( 21معايري يستدل عليها بواسطة )
(. وتشري 2014ي )جائزة الرتبية والتعليم للتميز، التميز الرتبو 

يات معايري التميز القيادي إىل ضرورة توافر عدد من الكفا
احملرك األساسي  بوصفه اإلدارية لدى القائد املدرسي

للعمليات اإلدارية داخل املدرسة والساعي إىل حتقيق أهدافها 
 (. 2011حنو التميز )عايش، 

اعها الشخصية واملهنية واإلنسانية، بأنو دارية اإلفالكفايات 
من احلاجات األساسية لقائد املدرسة لكي يؤدي مهامه 
املكلف هبا بإتقان، وقد أكدت جمموعة من الدراسات على 
أمهية الكفايات اإلدارية واحلاجة للتدريب عليها وتنميتها 
لدى القيادة املدرسية لزيادة فاعليتهم ورفع كفايتهم النوعية 

؛ املالكي، 2010الهتمام اإلداري الرتبوي )عودة، يف جمال ا
1428.) 

الكفايات  حتسنيإن املشاركة يف اجلائزة قد تلعب دور ا يف 
اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية، وملعرفة هذا الدور 
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جاءت هذه الدراسة حملاولة الكشف عن دور "جائزة الرتبية 
ة لقائدات الكفايات اإلداري حتسنيوالتعليم للتميز" يف 

 املدارس احلكومية باملدينة املنورة.

 مشكلة الدراسة 

تسعى وزارة الرتبية والتعليم من خالل "جائزة الرتبية 
املتميزة دارية واإلىل إبراز املمارسات الرتبوية والتعليم للتميز" إ

ا  واستمرار تطويرها، وتتطلب اإلدارة واملدرسة املتميزة قائد 
قيق ا مليزة التنافس الكفايات اإلدارية حتتتوافر لديه جمموعة من 

 قد وأن املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"العاملية. 
حيدث تطور ا يف مستوى أداء العمليات القيادية باملدرسة، 
ويستدل عليه من خالل ارتفاع املستوى العام للمدارس 

 .املشاركة يف هذه اجلائزة
دورهتا هنت أ "عليم للتميز"جائزة الرتبية والتن إومبا 

يعّد من فإن قياس أثرها ومدى حتقيقها ألهدافها  اخلامسة
لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف  ؛األمهية مبكان

جعل ما وهذا  وحتسينها؛ اجلائزة لتطويرا سعي  وعالجها وذلك 
 حتسني وهو أهداف اجلائزةأحد  عن حتقق يبحثا نيالباحث

ا وأمر ا ضروري ا  ؛الكفايات اإلدارية الذي يعد مطلب ا مهم 
وصوال  إىل مدارس متميزة يفتخر هبا  املدارسلتحسني أداء 
 ميكن حتديد مشكلة الدراسة يفمن هنا ، و النظام الرتبوي

 :يتاآلاإلجابة عن السؤال الرئيس 
ما دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف حتسني الكفايات  

 ارس احلكومية باملدينة املنورة؟داإلدارية لقائدات امل

 أسئلة الدراسة

 :يةاآلتالدراسة لإلجابة عن األسئلة تسعى هذه 
ما مستوى توافر الكفايات اإلدارية لدى قائدات املدارس  .1

 احلكومية من وجهة نظر املعلمات؟
لدى قائدات  كفاية التخطيط اجليد  توافر ما مستوى .2

 باملدينة املنورة؟ املدارس احلكومية

لدى كفاية تنظيم العمل املدرسي توافر  مستوى ما  .3
 باملدينة املنورة؟ قائدات املدارس احلكومية

 كفاية التوجيه السليم واالتصال الفّعال توافرما مستوى  .4
 باملدينة املنورة؟ لدى قائدات املدارس احلكومية

لدى قائدات كفاية صنع القرار الرشيد  توافرما مستوى  .5
 نة املنورة؟باملدي املدارس احلكومية

املستمر لدى  والتحسني التقوميكفاية  توافرما مستوى  .6
 قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى توافر  .7
الكفايات اإلدارية لدى قائدات املدارس احلكومية من وجهة 
 نظر املعلمات تعزى ملتغريي مشاركة املدرسة وعدم مشاركتها
 يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة؟

 الدراسةهداف أ

 هدفت هذه الدراسة إىل: 
لكفايات اإلدارية لدى قائدات ا توافر حتديد مستوى .1

 املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
لدى قائدات  كفاية التخطيط اجليدتوافر  حتديد مستوى  .2

 دينة املنورة.بامل املدارس احلكومية
لدى كفاية تنظيم العمل املدرسي توافر  حتديد مستوى  .3

 باملدينة املنورة. قائدات املدارس احلكومية
كفاية التوجيه السليم واالتصال توافر  حتديد مستوى  .4

 باملدينة املنورة. لدى قائدات املدارس احلكومية الفّعال
لدى كفاية صنع القرار الرشيد توافر  حتديد مستوى  .5

 باملدينة املنورة. ات املدارس احلكوميةقائد
املستمر  والتحسني التقوميكفاية   توافر حتديد مستوى .6

 لدى قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
الكفايات اإلدارية توافر حتديد الفرق بني مستوى  .7

لقائدات املدارس احلكومية املشاركات يف جائزة الرتبية 
 لقائدات اإلدارية الكفاياتافر تو  مستوىوالتعليم للتميز و 

 غري املشاركات يف اجلائزة.  احلكومية املدارس
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 أهمية الدراسة

 تكمن أمهية الدراسة فيما يأيت:
"جائزة الرتبية  أحد أهدافحتسني العمل املدرسي يعد  -

 الكفاياتحتسني الذي يتم من خالل ، و والتعليم للتميز"
 .لتميز الرتبوي املنشوداملؤسسات الرتبوية وصوال  ل يفدارية اإل
حتاول الدراسة احلالية التوصل إىل نتائج وتوصيات من   -

املمكن أن تساعد املهتمني على تطوير اجلائزة وحتقيق التميز 
 الرتبوي. 

توجه الدراسة احلالية اهتمام القيادات املدرسية إىل أمهية  -
أثرها املشاركة يف اجلوائز التعليمية احمللية واإلقليمية بوجه عام و 

 .يف حتسني العمل املدرسي

 مصطلحات الدراسة

 :يةتاآلتتضمن الدراسة املصطلحات   
عرف ي(. و 2014همة والوظيفة )املعاين، الدور: هو امل  

بأنه مهمة "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" جرائي ا إالدور 
الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس  حتسنيووظيفتها يف 

 احلكومية.
الرتبية والتعليم للتميز: هي "منحة تقديرية سنوية جائزة 

تقدمها وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية 
تستهدف التكرمي الالئق لكل من املعلم املتميز، والقائد 
الرتبوي املتميز من اجلنسني، وكذلك املدارس املتميزة؛ وذلك 

ولدفعهم حنو تثمين ا جلهودهم وتقدير ا ألدائهم اإلبداعي 
التميز الدائم، ليصبحوا مناذج جمتمعية حيتذى هبا يف عصر 

، 2014ة والتعليم للتميز، التميز وجمتمع املعرفة" )جائزة الرتبي
تعريف وزارة الرتبية والتعليم جلائزة ان الباحثيتبىن (. و 2ص

 الرتبية والتعليم للتميز كتعريف إجرائي.
واملعارف اليت  هاراتالكفايات اإلدارية: "هي جمموعة امل

مري والغاليب، يف الوظيفة اإلدارية" )العا عال  تسهم يف أداء 
الكفايات اإلدارية إجرائي ا بأهنا  (. وتعرف37، ص2011

جمموعة املهارات واملعارف والقيم لدى القائدة املدرسية 

التوجيه متمثلة يف التخطيط اجليد وتنظيم العمل املدرسي و 
ال وصنع القرار الرشيد والتقومي السليم واالتصال الفع

لوظيفتها  عال  واليت تسهم يف أداء والتحسني املستمر؛ 
 اإلدارية.

 حدود الدراسة 

احلدود املوضوعية: التعرف إىل دور "جائزة الرتبية والتعليم 
الكفايات  حتسنيللتميز"، فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة يف 

 لقائدات املدارس احلكومية.دارية اإل
حلدود البشرية: طُبقت هذه الدراسة على معلمات املدارس ا

 احلكومية يف املرحلة )االبتدائية واملتوسطة والثانوية(. 
 احلدود املكانية: املدينة املنورة.

 انية: الفصل الدراسي الثاين لعاماحلدود الزم
 هـ.1435/1436

 أدبيات الدراسة

الدراسة وذلك تناولت الدراسة احلالية األطر النظرية حملاور 
 على النحو اآليت:

 . التميز1
للغة العربية إىل يف معجم ا Excellenceيشري مفهوم التميز     

(، 2014قة )معاجم، بعالمات فار خرين اآلاالختالف عن 
درجات اجلودة قصى أ، بأنه خرونآو وعرفه طعيمة 

-Merriam) كما عرفه قاموس مريام وبسرت (،2008)

Webster, 2015) ا يفوق اجلودة.بأنه م 
ومن التعريفات السابقة يتضح أن التميز يرتبط باجلودة من 

اجلودة تقدم  إذ إنحيث النشأة، ويفوقها بالنظرة املستقبلية، 
خدمة أو سلعة مبواصفات احلاضر يف حني أن التميز يقدمها 

 مبواصفات املستقبل.
ويعد التميز اإلداري من صور التميز، فهو جمموعة من 

العملية اليت هتدف إىل التخلص من األخطاء األنشطة 
ن إ(، أي 2008وحتسني جودة اخلدمة )طعيمة، وآخرون، 
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التميز اإلداري لن يتحقق باالعتماد على حتسني املاضي 
 ولكن جتويد ما هو قادم لتحقيق امليزة التنافسية. 

فيها جمموعة من  ولكي حتقق اإلدارة التميز البد أن تتوافر
( يف االلتزام مببادئ 2009النصر )بو أ املقومات حددها

وحتقيق العمليات  ،اإلدارة )تقسيم العمل، التعاون، النظام(
اإلدارية )التخطيط، التنظيم، التنفيذ، املتابعة، التقومي(، 
وااللتزام مببادئ اجلودة الشاملة )رضا العميل، صفرية 
 األخطاء، الرتكيز على جودة العمليات(، الفعالية والكفاءة،

 اإلبداع واالبتكار ومراعاة قيم وأخالقيات املنظمة واجملتمع.
أن التميز اإلداري يف جمال التعليم  (2009) بينت كحيل

يكمن يف جمموعة من العوامل وهي: وجود أهداف ورؤية 
كيز على مشرتكة، توفري بيئة تعلم تتسم بالنظام والراحة، الرت 

التعلم الفعال، توفري ، الرتكيز على التعليم و جنازاإلاجلودة يف 
التعزيز اإلجيايب، تقبل اآلراء وتشجيع اإلبداع، متابعة وتقومي 
عمل وأداء التالميذ واملعلمني مبوضوعية واالهتمام بالتنمية 

 املهنية للمعلمني.
عاملي ا تسعى إليه املؤسسات من  امطلب  ويعد التميز اإلداري 

احلكومية،  خالل مشاركتها يف جوائز التميز احلكومية وغري
 على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل.

 :جوائز التميز العالمية والعربية
أن وجود جوائز للتميز على مستوى الوطن واملؤسسات 
واإلدارات يساهم يف تطوير الفكر اإلداري ويساعد القادة 
على حتقيق الكفاءة والتميز وصوال  إىل املستوى العاملي 

العديد من الدول املتقدمة  (. لذا قامت2013)غازي، 
والنامية على حد سواء على وضع مناذج جلوائز التميز 

، وسعي ا منها قليميةواإلمع مبادئها وأهدافها احمللية تتماشى 
لتطوير مؤسساهتا وأفرادها لتحقيق امليزة التنافسية، وتتفق هذه 
اجلوائز يف معظم معايريها، ومن أبرزها معيار القيادة ودوره يف 

تخطيط االسرتاتيجي وبناء منظمة متميزة، ومن أهم اجلوائز ال
 : أيتي العاملية والعربية للتميز ما
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، نسبة إىل العامل وليم دمينج  Demingويُعرف بنموذج دمينج 
William Deming جلودة الذي شارك بعبقريته يف تطوير مراقبة ا
(، وتعد مبادئ هذا النموذج احلجر 2014اليابانية )العتييب، 

قدمه دمينج يف اليابان عام  إذاألساس يف بناء جوائز التميز، 
،  ومن املهام اليت وضعها النموذج الياباين، أن تبىن 1951

أهداف العمل حنو حتسني مستمر، عدم تقبل األخطاء 
لتفتيش، وقف التخلي عن أسلوب او والعيوب القدمية، 

استخدام و التعامل مع "املكافأة التجارية" استناد ا إىل السعر، 
أثناء يف التدريب و حلصر املشكالت، حصائية اإلساليب األ

سلوب الروتني أتقليل و ، شرافاإلسلوب أتطوير و اخلدمة، 
إلغاء معايري و بني اإلدارات ومع املوردين، إلغاء الشعارات، 

عمل وتركز على األنصبة الرقمية، العمل اليت هتمل نوعية ال
إلغاء احلواجز بني املوظفني وتنمية روح الوالء ملؤسستهم، و 

استحداث برامج إعادة التدريب لتناسب التطور يف املؤسسة 
 وتفان  ميع النقاط السابقة بإخالص وتقبل اإلدارة العليا جل

وبواسطة قنوات االتصال املفتوحة، ويرى دمينج أن أهم سبب 
ملؤسسات يأيت من الرتكيز على املواد والعمليات أكثر لفشل ا

 (. 2014من املوظفني واألداء )سلطان، 
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 Malcolm Baldrige Nationalُيسمى بنموذج مالكوم بالدريج 

Quality Award (MBNQA)،  مريكي األاستحدث النموذج
مريكي األ، وينسب إىل وزير التجارة  1987عام  للتميز يف
ملا له من اسهامات اميزة ؛ Malcolm Baldrige بالدريجمالكوم 

عمله يف اإلدارة األمريكية )العتييب، أثناء يف يف اإلدارة 
(،  ويرتكز النموذج األمريكي لتميز األداء على 2014

له،  جمموعة من املعايري تعرب عن القيم والتوجهات الرئيسة
التميز املستمد من رغبات و وتتمثل يف القيادة ذات الرؤية، 

العمالء، التعلم الشخصي والتنظيمي، الرشاقة التنظيمية، 
الرتكيز على املستقبل، اإلدارة هبدف اإلبداع واالبتكار، و 
استشعار املسؤولية العامة و استثمار اإلدارة باحلقائق، و 

القيمة وانتهاج مدخل  واملواطنة، الرتكيز على النتائج وخلق
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(. ويعد 2009النظم يف التفكري واإلدارة )باشيوة و واري، 
النموذج األمريكي للتميز أداة أساسية تستفيد منها املنظمات 
يف إجراء عملية التقييم الذايت، كما استخدمته جائزة بالدريج 
اليت تعد مدخال  لتميز األداء، وقد طُبقت هذه اجلائزة يف 

 (.2010، تعليمية )ناصف وهاشماملنظمات ال
 The European Excellence) . النموذج األورويب للتميز3

Model) 

، ز من أبرز مناذج " إدارة التميز"يُعد النموذج األورويب للتمي
ويقوم على قاعدة أساسية من فكر اجلودة الشاملة، وفعاليات 

 1988الذي أنشئ يف عام االحتاد األورويب إلدارة اجلودة 
(. وتتبلور فلسفته يف أن التميز يف 2009واري، باشيوة و )

األداء يتحقق من خالل وجود القيادة الرشيدة القادرة على 
توجيه االسرتاتيجيات، واستثمار مواردها البشرية وإدارة 
 عملياهتا بنجاح، ويستخدم هذا النموذج إلصدار احلكم مبنح

 (.2010، جائزة التميز األوروبية )ناصف وهاشم
وتستطيع املؤسسات اإلدارية الوصول للتميز حسب النموذج 

سس األمن خالل االلتزام مبجموعة من  األورويب للتميز،
وهي: الرتكيز على النتائج املستهدفة، الرتكيز على العمالء، 
القيادة الفاعلة واألهداف الواضحة، اإلدارة مبنطق العمليات 

ومتكني األفراد املتكاملة واالعتماد على احلقائق، تنمية 
العاملني يف املنظمة، التعلم املستمر واالبتكار والتجديد، 
تنمية عالقات الشراكة والتحالف وإدراك املسؤولية اجملتمعية 

 (.2002للمنظمة )السلمي، 
مكتوم لألداء التعليمي املتميز  . جائزة محدان بن راشد آل4
(Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for the 

Distinguished Academic Performance) 
جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي حدثت ستُ ا

مهمتها االرتقاء مبستوى األداء ، و 1998املتميز يف عام 
واإلبداع واإلجادة يف جمال الرتبية والتعليم، وتشجيع روح 
املبادرة واالبتكار والتميز، واملسامهة يف توفري بيئة وظروف 

ة وتعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة لالبتكار والريادة تربوي
والتميز، ومرت اجلائزة مبراحل تطويرية عديدة مشلت اتساع 
نطاقها اجلغرايف وقفزات كمية ونوعية، فقد كانت مقتصرة 

على أمارة ديب، ومن مث  مشلت مجيع األمارات ومنها إىل 
 2008مستوى دول اخلليج و العامل العريب، ويف عام 

ل آنطلقت إىل العاملية جبائزة  " جائزة محدان بن راشد ا
مكتوم / اليونسكو ملكافأة املمارسات واجلهود املتميزة 

 (.2014لتحسني أداء املعلمني" )جائزة محدان، 
 Educational Excellence). جائزة الرتبية والتعليم للتميز 5

Award) 

يم للتميز"، جاءت على املستوى احمللي "جائزة الرتبية والتعل
واليت تتضمن جمموعة من القيم اإلنسانية مثل املواطنة 
واالنتماء والعدالة والشفافية واحرتام التنوع الثقايف وتكافؤ 

 الفرص.
وقد مت تدشني "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف عام 

هـ، وتشغيلها من قبل اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية 1431
هبدف عام هو تشجيع فئات اجملتمع والنفسية )جسنت(، و 

الرتبوي، وإبراز منجزاهتم، وحتفيز األداء الرتبوي واإلداري 
 (.2014األمثل بصفة مستمرة )وزارة الرتبية والتعليم، 

وتتضمن "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" أربعة فئات وهي: 
 املعلم املتميز يف قطاع التعليم العام، واملرشد الطاليب املتميز،

واإلدارة واملدرسة املتميزة واملشرف الرتبوي املتميز. وللجائزة 
معايري تفصيلية يتم تطبيقها يف مراحل التقييم برعاية اللجنة 

 (.2014العليا للجائزة )جائزة الرتبية والتعليم للتميز، 
وتعد فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة من الفئات اليت استحدثت 

نتيجة دمج فئة املدير املتميز إىل فئة  يف الدورة الثالثة، وكانت
املدرسة املتميزة؛ وهذا يرجع إىل االرتباط بني مدير املدرسة 
واإلدارة املدرسية. ويتم تقييم املدارس املشاركة يف فئة اإلدارة 
واملدرسة املتميزة من خالل سبعة جماالت وهي: التميز 

والتعلم،  القيادي، الثقافة املؤسسية، اجلودة، جمتمع التعليم
التنمية املهنية، املدرسة الرقمية والشراكة اجملتمعية، وباستخدام 

)اللجنة العلمية: جائزة الرتبية  امؤشر  ( 82و) امعيار  ( 29)
 (.2014والتعليم للتميز، 

ويقيس جمال التميز القيادي قدرة القائد على التأثري يف 
قيق مرؤوسيه من خالل التحفيز والتوجيه ودعم األنشطة لتح
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أهداف املدرسة، ويتضمن هذا اجملال سبعة معايري وهي: بناء 
، هتيئة املناخ اإلداري الداعم للتغيري، االسرتاتيجيةاخلطة 

التعامل مع املرؤوسني، حتفيز أعضاء اجملتمع املدرسي، دعم 
األنشطة املدرسية، دعم جلان املدرسة وإدارة األزمات 

بية والتعليم للتميز، املدرسية )اللجنة العلمية: جائزة الرت 
2014  .) 

أن برامج التميز حتتاج إىل قادة هلم رؤية واضحة ومقدرة على 
التأثري يف اآلخرين إلحداث التحسني املطلوب يف أدائهم. 
وقد حققت املنظمات الناجحة متيزها من خالل وجود 
القيادة احلكيمة اليت تتعامل مع نفسيات العاملني قبل 

ادة (، فالقي2012اإلنتاجي )التوجيري، تعاملها مع عطائهم 
ئهم ، وكسب والخريناآلهي القدرة على التأثري يف 

 وتوجيهها حنو حتقيقاهتم انمكإو واحرتامهم، وحتفيز طاقاهتم 
القيادة املدرسية ليس ن إ(، كما 2012األهداف )التوجيري، 

مهمتها تسيري شؤون املدرسة واحملافظة على النظام داخلها 
إتقان التالميذ للمواد الدراسية، بل أصبح حمور  والعمل على

اهتمامها يدور حول توفري الظروف واإلمكانات اليت حتقق 
النمو الشامل املتكامل للتالميذ، وحتقيق األهداف 

 (.  2010االجتماعية واالقتصادية للمجتمع )العجمي، 
 . الكفايات اإلدارية2

كفي فهو  جاءت يف اللغة من كفى ي Competencyالكفاية 
، وهي ما يلزم بالضبط على قدر احلاجة، إىل حد يفي  كاف 

(، وهي املعارف 2015بالغرض ويغين عن غريه )املعاين، 
واملهارات والسلوك والقدرات الالزمة ألداء وظيفة ناجحة، 

 Washington State Human)قابلة للقياس واملالحظة 

Resources, 2012) ، وهي جمموعة السمات واخلصائص
الفطرية واملكتسبة اليت حتدد مدى متكن الفرد من مهارات 

 Efficiency(.أما الكفاءة 2007الزمة جملال معني )العمر، 

األهداف احملددة باستخدام املوارد جناز إهي "القدرة على 
، 2010هد" )احلريري، املتاحة دون ضياع الوقت أو اجل

الكفاية جزء من الكفاءة؛ فمن لديه ن إ(، أي 116ص

القدرة على حتقيق األهداف وفق ما هو خمطط له وبإتقان، 
ميتلك من املهارات واملعارف والقدرات بقدر ما ينجح يف 

 وظيفته.
( الكفاية اإلدارية 37، ص2011وعرف العامري والغاليب )

يف  عال  واملعارف اليت تسهم يف أداء  "هي جمموعة املهارات
اإلدارية إىل التقومي؛ الوظيفة اإلدارية". كما حتتاج الكفايات 

 & ,Abraham, Karns, Shaw)لزيادة فاعليتها وحتسني أدائها 

Mena, 2001) . وترجع أمهية حتديد الكفايات إىل كوهنا تساعد
يف الوظائف فراد األوضع التوصيف الوظيفي واختيار  يف

تدريبية،  املناسبة، وتقييم أداء املوظفني وحتديد احتياجاهتم ال
املوظفني حسب اخلطة التطويرية داء أتطوير كما تساعد يف 

للمنظمة ووضع ميزانيات التدريب وخطة التنمية 
(Washington State Human Resources, 2012). 

وتتضمن الكفايات جمموعة من العناصر حددها الطائي 
 :يةتاآل( يف النقاط 2013هر وسلمان )وطا

د إلجناز املعرفة: وتتضمن املعلومات اليت حيتاجها الفر  .1
 العمل.

العمل بطريقة جناز إملهارات: وتتضمن قدرة الفرد على ا .2
 عملية.

 االجتاهات والقيم. .3
 التصور الذايت: وهو فهم الفرد لنفسه ولآلخرين. .4
الدور االجتماعي: هي معرفة الفرد مبا هو مطلوب منه  .5

 اجتماعي ا. 
 نيكفايات حسب اهتمام الباحثوقد تعددت طرق تصنيف ال

ومفهومهم للكفاية، فقد حددت املوارد البشرية يف واشنطن 
(Washington State Human Resources, 2012)  أنواع

الكفايات، بالكفايات املعرفية وتشمل املعلومات النظرية 
والعملية الالزمة إلجناز العمل، والكفايات املهارية وهي 

متمثلة يف لسلوكية القدرات الطبيعية واملكتسبة والكفايات ا
( 2013العمل. ويرى الطائي وآخرون )ثناء أأمناط السلوك 

أن أبرز الكفايات اليت حتتاجها املنظمات هي الكفايات 
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املعرفية متشي ا مع متطلبات االنفجار املعريف يف العصر 
أن  ويرى الباحثان ؛احلديث ولتكوين منظمات موجهة معرفي ا

ىل سلوك مثمر إتحول تمل  مااملعرفة لن تعطي مثارها 
املهارات والقدرات، وعليه فإن تقسيم الكفايات  باستخدام
ومهارية وسلوكية، هو تقسيم مشتق من عناصرها،  ةإىل معرفي

 وهذا يفقد الكفاية مشوهلا هذه العناصر.
( كفايات القائد 2010وقسم أبو شاويش ) 

 كفايات رئيسة هي: أربعبوي إىل الرت 
وعي القائد الرتبوي برؤية ورسالة كفاية إدراك املعىن: وهي  .1

 مدرسته.
كفاية االنتباه: وهي قدرة القائد الرتبوي على توجيه  .2

 منسويب املدرسة حنو حتقيق أهدافها.
كفاية الثقة: وهي قدرة القائد الرتبوي على صنع عالقات  .3

 إنسانية مع منسويب املدرسة تتسم بالثقة املتبادلة.
القائد الرتبوي على حتديد نقاط كفاية الذات: وهي قدرة  .4

د جناحاته القوة والضعف لديه من خالل توثيق أعماله وحتدي
 والتغلب عليها.خفاقاته إو والعمل على تدعيمها، 

ويتضح اما سبق أن تقسيم الكفايات اخلاصة  
بالقائد الرتبوي مشتق من املهارات القيادية، وأقرب إىل 

رجة حتت املهارات املهنية املهارات اإلدراكية والسلوكية املند
يف املهارات اليت هي  احمصور  للقائد، وعليه يعد هذا التقسيم 

 جزء من الكفاية حسب تعريفها.  
( الكفايات اإلدارية إىل 2011وقسمت اجلبوري ) 

كفايات شخصية وهي أن يتصف الفرد باملرونة والرباعة 
، وكفايات واملثابرة واملعرفة العلمية والصرب والرغبة يف العمل

مهنية وهي املعرفة باملفاهيم والتعاميم اخلاصة بالوظيفة 
وكفايات إنسانية اجتماعية تتمثل بالعالقات اإلنسانية اجليدة 

 املنظمة. هداف أساء واملرؤوسني وتعاوهنم لتحقيق بني الرؤ 
وتتفق هذه الكفايات مع مهام القائد الرتبوي يف  

يمي )وزارة الرتبية والتعليم، املدرسة اليت وردت يف الدليل التنظ
 ( وهي:1435

 قيادة عملية التعليم والتعلم يف املدرسة. .1
 توزيع املهام على مجيع منسويب املدرسة. .2
حتديد احتياج املدرسة من اهليئة التعليمية، وحتديد الزائد  .3

 منهم.
اإلشراف على )إعداد اخلطة العامة للمدرسة، هتيئة مرافق  .4

الس واللجان وفرق العمل، دراسة نتائج املدرسة، اجمل
 االختبارات، خطة الفصل الصيفي(.

بناء وتطوير قدرات منسويب املدرسة من معلمني ووكالء  .5
 وفنيني.

 تدوير األعمال اإلدارية بني الوكالء كل عامني دراسيني. .6
امليزانية التشغيلية، أعمال اهليئة التعليمية متابعة ) .7

 واإلدارية(.
 التنسيق والتعاون مع املشرفني الرتبويني. .8
إطالع جملس املدرسة ومنسوبيها على التعاميم واللوائح  .9

 واألنظمة ومناقشتها والعمل مبوجبها.
 إعداد تقارير تقومي األداء الوظيفي ملنسويب املدرسة. .10
 تعزيز دور املدرسة االجتماعي. .11
العمل املدرسي  تقدمي املقرتحات اليت تساعد يف تطوير .12

 ورفعها للجهات املسؤولة.
 القيام بأي مهام يكلف هبا يف جمال اختصاصه.  .13
أن الكفايات تعد من أهم  من خالل ما سبق يتضح 

ط وتنظيم وتوجيه متطلبات العمليات اإلدارية من ختطي
عملها  القائدة املدرسيةوتقومي، لتؤدي قرار واتصال واختاذ 

  على الوجه املطلوب. 

 الدراسات السابقة

ضوع بإجراء مسح للدراسات السابقة املتعلقة مبو قام الباحثان 
جوائز التميز والكفايات يف الدراسة واليت تناولت موضوع 

م عرضها تنازلي ا على املؤسسات اإلدارية، واليت سوف يت
 :يتاآلالنحو 
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( التعرف إىل درجة أداء 2015هدفت دراسة شطناوي )
افظة إربد ملهامهم اإلدارية والفنية من مديري املدارس يف حم

وجهة نظر املعلمني، ومت استخدام االستبانة جلمع املعلومات 
باملنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إىل أن درجة 
أداء املديرين الفين واإلداري كان بدرجة متوسطة، وأوصت 
الدراسة بالعمل على رفع مستوى أداء املديرين وضرورة وضع 

 مج لتفعيل العالقة مع اجملتمع.برا
( باملنهج الوصفي، إىل أن 2013وتوصلت دراسة الفار )

لالزمة ملديري املدارس الثانوية درجة توافر الكفايات اإلدارية ا
-عة يف مجيع جماالت أداة الدراسةيف فلسطني كانت مرتف

االستبانة، ماعدا جمايل التقومي، والرقابة والتوجيه، وأوصت 
ضرورة تعزيز مديري املدارس وتقدمي حوافز هلم الدراسة ب

 للحفاظ على مستوى مرتفع من الكفايات اإلدارية لديهم.
اليت هدفت إىل حتديد أهم ( Rao, 2013)أما دراسة راو 

املهارات الالزمة للتفوق القيادي، فقد أكدت على أمهية 
صياغة رؤية واحدة ومعاجلة األزمات هبدوء وجتهيز القادة 

كما أكدت على أمهية التدريب املستمر للقادة ومزج اجلدد،  
 املهارات املادية وغري املادية، لتحقيق التميز القيادي.

( التعرف إىل مدى مناسبة 2012دراسة النوح ) هدفت 
معايري جائزة الرتبية والتعليم ملدير املدرسة املتميز من وجهة 

ياض؛ وقد  نظر مديري املدارس واملشرفني الرتبويني مبدينة الر 
للدراسة،  أداة  وباستخدام االستبانة  اوصفي  كان منهجها 

وتوصلت إىل نتائج منها: وافق أفراد عينة الدراسة على أن 
معايري القيادة الرتبوية الفعالة، والتشاورية وتوثيق العالقة 
والروابط باجملتمع احمللي، ومعايري إدارة التغري والتطوير وإدارة 

رة الرقمية، مناسبة بدرجة عالية، أما معيار بيئة التعلم واإلدا
التخطيط االسرتاتيجي مناسبة بدرجة متوسطة، وعلى ذلك 
أوصت الدراسة مبراجعة معيار التخطيط االسرتاتيجي 

 وتطويره.  
مستوى لى عالتعرف إىل ( 2012وهدفت دراسة فالح )

الكفايات املهنية ملديري املدارس الثانوية احلكومية يف دولة 

ويت وعالقته بدرجة مشاركة املعلمني يف صناعة القرار من الك
 اارتباطي   امسحي   اوصفي  وجهة نظرهم، وكان املنهج املستخدم 

مستوى توافر ن أاالستبانة، وخلصت الدراسة إىل  باستخدام
بدرجة  الكفايات املهنية ملديري املدارس الثانوية كانت

لقرار كانت اعة امشاركة املعلمني يف صنن إمتوسطة، كما 
الدراسة بضرورة تنمية الكفايات وصت أو بدرجة متوسطة، 

 املهنية للمديرين واعتماد الطرق العلمية يف صنع القرار.
وحبثت دراسة كلرجريو وبيسكوسوليدو وكلرجريوز 

(Kalargyrou, Pescosolido & Kalargiros, 2012 ) موضوع
لفعالة يف القيادة ا تكوين املهارات القيادية اليت تؤدي إىل

إدارة التعليم العايل من وجهة نظر اإلداريني وأعضاء هيئة 
التدريس، وتوصلت إىل أن مهارة االتصال من أهم املهارات 

 القيادية الفردية.
 علىالتعرف إىل ( فقد هدفت 2011أما دراسة أبو اسنينة )

درجة توافر الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس املتميزين 
علميها يف األردن، وباستخدام املنهج من وجهة نظر م

الوصفي واالستبانة أداة للدراسة، وقد خلصت إىل أن درجة 
وصت أإلدارية كانت بدرجة متوسطة، كما توفر الكفايات ا

بعقد الدورات التدريبية والورش التعليمية ملساعدة املديرين 
 كفاياهتم اإلدارية.  حتسنيعلى 

فكانت لغرض دراسة ( Şahenk, 2010)أما دراسة شاهنك 
خصائص املديرين واملعلمني والطالب يف املدارس الفعالة يف 
تركيا، وأكدت على أن مدير املدرسة الفعالة يتميز باالتصال 
القوي بينه وبني املعلمني والطالب وأولياء األمور، ويكون 

يشرك نه إنولوجية، كما على استخدام األدوات التك اقادر  
يهم يف اختاذ القرارات ويف تشكيل الطالب إىل جانب معلم

 األهداف.
( دور جائزة محدان بن راشد 2009وحبثت دراسة بلفقيه )

آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز يف اإلصالح املدرسي بدولة 
اإلمارات من وجهة نظر املعلمني، وباملنهج الوصفي 
واستخدام االستبانة أظهرت نتائج الدراسة، أن اجلائزة تقوم 
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رائد يف جمال اإلصالح املدرسي من خالل املعايري اليت  بدور
وضعتها، كما رأى امليدان الرتبوي أن اجلائزة سامهت بشكل  

 كبري على نشر ثقافة التميز وارتفاع النمو املهين.  
أثر  لىعالتعرف  إىل ( هدفت2009أما دراسة الدعجة )

 تطبيق مكونات معيار القيادة على التميز يف أداء اجلهات
املشاركة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز األداء احلكومي 
والشفافية يف األردن، وتوصلت الدراسة الوصفية بواسطة 
االستبانة إىل وجود أثر لتطبيق مكونات معيار القيادة على 
التميز يف األداء، وأوصت املؤسسات احلكومية على جتذير 

اإلدارية واملالية مية معايري اجلائزة يف إجراءات العمل اليو 
 املستويات االسرتاتيجية والتشغيلية.  مجيعوالفنية وعلى 

لدراسات السابقة اليت تناولت موضوع امن خالل استطالع 
 جوائز التميز والكفايات اإلدارية، تبنّي ما هو آت:

هدفت الدراسات السابقة إىل معرفة درجة أداء مديري 
، وإىل معرفة درجة توافر املدارس ملهامهم اإلدارية والفنية

الكفايات اإلدارية الالزمة ملديري املدارس الثانوية، وحتديد 
مستوى الكفايات املهنية ملديري املدارس الثانوية احلكومية 
وعالقته بدرجة مشاركة املعلمني يف صناعة القرار، وإىل حتديد 
أهم املهارات الالزمة للتفوق القيادي، وإىل مدى مناسبة 

جائزة الرتبية والتعليم ملدير املدرسة املتميز، والتعرف معايري 
إىل املهارات القيادية اليت تؤدي إىل القيادة الفعالة يف إدارة 
التعليم العايل، والتعرف إىل درجة توافر الكفايات اإلدارية 
لدى مديري مدارس املتميزين، وحتديد خصائص املديرين 

ة، والتعرف إىل دور واملعلمني والطالب يف املدارس الفعال
جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز يف 
اإلصالح املدرسي، والتعرف إىل أثر تطبيق مكونات معيار 
القيادة على التميز يف أداء اجلهات املشاركة يف جائزة امللك 

 يف حنيعبد اهلل الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية، 
دور جائزة الرتبية لى عالتعرف إىل الية الدراسة احلهدفت 

الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس  حتسنيوالتعليم للتميز يف 
 احلكومية.

وتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اعتمادها 
 للدراسة. أداة   االستبانةاملنهج الوصفي، واستخدام 

ارس وطبقت الدراسات السابقة على مديري ومعلمي املد
واملشرفني الرتبويني، وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني يف 
اجلامعات، والدراسة احلالية طبقت على معلمات املدارس 

 احلكومية باملدينة املنورة.
وفيما يتعلق بنتائج الدراسات السابقة اخلاصة مبوضوع جوائز 
التميز فهناك اتفاق على أثر جوائز التميز يف حتسني وتطوير 

اتفقت الدراسات املتعلقة مبوضوع  يف حنيوظفني، أداء امل
الكفايات اإلدارية على تراوح درجة توافرها لدى املديرين من 
املتوسط إىل العايل، وأوصت بتطويرها بالربامج التدريبية، 
واتفقت بعض الدراسات على أن مهارة االتصال هي من 

 أهم مهارات القيادة الفعالة.
 ثنيات السابقة اتضح للباحراض الدراسومن خالل استع

ا، قلة توافر الدراسات اليت تبحث يف موحسب حدود علمه
مت احلصول على دراسة  إذجائزة الرتبية والتعليم للتميز، 

 الرياض يف طبقت واليت ،(2012) النوح دراسةواحدة وهي 
 عن وختتلف املنورة، املدينة يف احلالية الدراسةطبقت  يف حني
 معها وتتفق والعينة واجملتمع اهلدف حيث من احلالية الدراسة

 .للدراسة أداة   االستبانةكون  يف
 من التنوع السابقة الدراسات استعراض خالل من ويتضح
 يثري قد التنوع هذا وأن عمل، وأوراق ودراسات حبوث

 االستبانة، بناء على الباحثني ساعد وقد احلالية الدراسة
 الدراسات نتائج نم واالستفادة النظري، اإلطار وتدعيم
 .احلالية الدراسة بنتائج مقارنتها يف السابقة

 الدراسة منهج

 املسحي، الوصفي املنهج احلالية الدراسة اتبعت
 للتعرف ؛(2012 ،العساف) الواقع وصف إىل يهدف الذي

 واملدرسة اإلدارة فئة ،"للتميز والتعليم الرتبية جائزة" دور لىع
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 املدارس لقائدات إلداريةا الكفايات حتسني يف املتميزة
 .املنورة باملدينة احلكومية

  الدراسة مجتمع

 املدارس معلمات مجيع من الدراسة جمتمع تكّون
 معلمة( 9844) عددهن بلغ والذي املنورة، باملدينة احلكومية

 للعام والتعليم الرتبية إدارة عن الصادرة اإلحصائية حسب
 والتعليم رتبيةلل العامة اإلدارة) ه1435/1436 الدراسي
 يشكلن ألهنن املعلمات اختيار متو (. 2014 املنورة، باملدينة
 من مثو  املداس؛ بقائدات اارتباط   واألكثر األكرب الشرحية
 القائدة لدى اإلدارية الكفايات مستوى عن بصدق التعبري

 يكون لكي املدارس قائدات استبعاد مت كما املدرسية،
 قد مرتفعة درجات هنإعطائ والحتمالية متجانس ا، اجملتمع

 .النتيجة صدق يف تؤثر

 

 الدراسة عينة

 مت عنقودية، عشوائية عينة فهي الدراسة عينة أما
 القحطاين،) العينات جداول باستخدام حجمها حتديد

 Creative) ،(2010 والعمر، مذهب، آل العامري،

Research Systems, 2012)، عند معلمة،( 624) بلغت فقد 
 وذلك ؛%(5) خطأ وهامش%( 99) باجملتمع الثقة مستوى

 املادية واإلمكانات الدراسة نتيجة دقة بني التوازن حملاولة
 ثالثة إىل الدراسة جمتمع تقسيم مت وقد املتاحة، والزمانية
 املنورة، املدينة شرق التعليم إدارة مكتب يف متمثلة أقسام،

 دارةإ ومكتب املنورة، املدينة مشال التعليم إدارة ومكتب
 تابعة املدارس من عدد حتديد مث املنورة، املدينة غرب التعليم

 أن على ،على املعلمات االستبانة توزيع متو  مكتب، لكل
 جائزة يف املشاركة املدارس معلمات الدراسة عينة تشمل
 ومعلمات املتميزة، واملدرسة اإلدارة فئة للتميز والتعليم الرتبية

 :اجلدول اآليت يف نحو املوضحعلى ال املشاركة غري املدارس

  1جدول
 بيانات عينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد الفئة البيان
 17.5 109 سنوات 5من سنة إىل  الخبرة

 18.1 113 سنوات 10سنوات إىل  6من 
 64.4 402 سنة فأكثر 11من 

 85.9 536 بكالوريوس المؤهل
 6.1 38 ماجستري

 - - دكتوراه
 8.00 50 أخرى

 74.80 467 متدربة التدريب
 25.2 157 غري متدربة

 34.00 212 مشاركة المشاركة
 66.00 412 غري مشاركة

 33.00 206 االبتدائية المرحلة
 34.50 215 املتوسطة

 32.50 203 الثانوية
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 الدراسة أداة

 لدراسة استبانة تصميم مت الدراسة ألهداف حتقيق ا
 االعتماد متو  احلكومية، املدارس قائداتل اإلدارية الكفايات

 من السابقة والدراسات الكتب على االستبانة تصميم يف
 الدراسة، مبوضوع العالقة ذات عمل وأوراق حبوث

جلائزة الرتبية والتعليم للتميز  التنظيميالدليل  واالستفادة من
 على االستبانة اشتملت وقد فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة،

 :وهي أساسية جزاءأ ثالثة

 الدراسة عينة عن أولية بيانات يتضمن والذي: األول اجلزء
 (.التدريب اخلربة، املؤهل،) وهي
 املشاركة) وهي املدرسة عن أولية بيانات يتضمن: الثاين اجلزء

 املتميزة، واملدرسة اإلدارة فئة للتميز والتعليم الرتبية جائزة يف
 املدينة، منطقة ستوىم على الرتشيح املشاركة، مرات عدد

 (.الدراسية املرحلة

 متمثلة املدرسة لقائدة اإلدارية الكفايات تناول: الثالث اجلزء
 : وهي جماالت مخسة يف
 عبارات سبعة ويتضمن اجليد التخطيط جمال. 
 عبارات مثانية ويتضمن املدرسي العمل تنظيم جمال. 
 سبعة ويتضمن الفّعال واالتصال السليم التوجيه جمال 
 .باراتع
 عبارات سبعة ويتضمن الرشيد القرار صنع جمال. 
 سبعة ويتضمن املستمر والتحسني التقومي جمال 

 .عبارات
 لشموليته اخلمس؛ بدرجاته ليكرت مقياس على االعتماد متو 

 القائدة امارسة مستوى حبسب وذلك نتائجه، وثبات ودقته
: اآليت حسب وزن ا درجة كل وأعطيت للكفاية، املدرسية

 أوافق ال ،3= ما حلد صحيح ،4= أوافق ،5= بشدة وافقأ)
 إىل جاباتاإل تلك تصنيف متّ  مث ،(1= بشدة أوافق ال ،2=

 :يةاآلت املعادلة خالل من املدى متساوية مستويات مخسة
 األداة بدائل عدد /( قيمة أقل- قيمة أكرب= ) الفئة طول

   ( =5-1 )/5  =0.80 
 2 جدول
 األداة في المستخدم درجالت وفق الفئات توزيع

 ال أوافق بشدة ال أوافق صحيح لحد ما أوافق أوافق بشدة الوصف
 1.80 - 1.00 2.60 - 1.81 3.40 - 2.61 4.20 - 3.41 5.00 - 4.21 مدى املتوسطات

ا التقدير للتعليق على النتائج ا منخفضة متوسطة عالية عالية جد   منخفضة جد 

 لألداة الظاهري الصدق

 قدرهتا من والتأكد االستبانة صدق من قللتحق
 االستبانة عرض مت أجله، من أعدت الذي الغرض قياس على

 هيئة أعضاء من احملكمني من جمموعة على األولية صورهتا يف
 التعليم، وزارة يف اإلداريني ساتذةواأل اجلامعات يف التدريس

 وذلك ،(1 رقم ملحق) حمكمني( 7) عددهم بلغ والذي
 من املرئيات وإبداء ومناسبتها، العبارات وضوح ىمد لتحديد
 مت احملكمني من امللحوظات مجع وبعد تعديل، أو إضافة

 صورهتا يف االستبانة إلخراج العبارات بعض صياغة عادةإ
 .النهائية

 لألداة الداخلي االتساق صدق

 على لألداة الداخلي االتساق صدق حساب مت
 الدراسة، عينة غري من معلمة( 42) عددها استطالعية عينة
 العالقة لقياس" بريسون" االرتباط معامل حساب طريق عن
 تنتمي الذي للمجال الكلية والدرجة عبارة كل درجة بني

 جملموع الكلية والدرجة عبارة كل درجة بني والعالقة إليه،
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 :يةاآلت اولاجلد توضحها كما ،اجملاالت جملموع الكلية والدرجة جمال كل بني والعالقة اجملاالت،

 3جدول 
 معامل ارتباط "بيرسون" العبارة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م المجال

 التخطيط اجليد

1 0.850** 5 0.901** 
2 0.849** 6 0.847** 
3 0.888** 7 0.703** 
4 0.934**  

 تنظيم العمل املدرسي

8 0.583** 12 0.802** 
9 0.742** 13 0.764** 

10 0.817** 14 0.729** 
11 0.703** 15 0.388* 

 التوجيه السليم واالتصال الفعال

16 0.855** 20 0.894** 
17 0.862** 21 0.595** 
18 0.879** 22 0.753** 
19 0.897**  

 صنع القرار الرشيد

23 0.646** 27 0.579** 
24 0.892** 28 0.895** 
25 0.937** 29 0.874** 
26 0.841**  

 التقومي والتحسني املستمر

30 0.854** 34 0.786** 
31 0.892** 35 0.828** 
32 0.926** 36 0.818** 
33 0.886**  

 0.05*دال عند                 0.01**دال عند 
الداخلية رتباط االقيم معامالت أن  3يتضح من اجلدول    

الداخلي( لكل عبارة والدرجة الكلية للمجال اق تساال)
( 0.01) دالة إحصائي ا عند مستوى الداللةاملنتمية إليه 

تتمتع بدرجة ، وهذا يؤكد أن عبارات االستبانة (0.05و)
أعدت ألجله.دة، ميكن التعويل عليها لقياس ما صدق جي

 4 جدول
 ع المجاالتلمجمو  "بيرسون" العبارة بالدرجة الكليةمعامل ارتباط  

 معامل االرتباط "  العبارة معامل االرتباط "  العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 0.811** 10 0.780** 19 0.837** 28 0.812** 
2 0.704** 11 0.694** 20 0.867** 29 0.845** 
3 0.786** 12 0.821** 21 0.523** 30 0.870** 
4 0.838** 13 0.715** 22 0.730** 31 0.887** 
5 0.854** 14 0.693** 23 0.753** 32 0.902** 
6 0.911** 15 0.351* 24 0.821** 33 0.842** 
7 0.711** 16 0.845** 25 0.863** 34 0.716** 
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 معامل االرتباط "  العبارة معامل االرتباط "  العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
8 0.490** 17 0.819** 26 0.835** 35 0.757** 
9 0.708** 18 0.887** 27 0.443** 36 0.785** 

 0.05*دالة عند               0.01عند ** دال 
الداخلي  االرتباطأن قيم معامالت  4يتضح من اجلدول 

جة الكلية جملموع الداخلي( لكل عبارة مع الدر  االتساق)
( 0.01عند مستوى الداللة )حصائي ا إاجملاالت دالة 

(، وهذا يؤكد أن عبارات االستبانة تتمتع بدرجة 0.05و)
تعويل عليها لقياس ما أعدت من صدق جيدة، ميكن ال

 أجله.
  5 جدول

معامل ارتباط "بيرسون" كل مجال مع الدرجة الكلية لمجموع 
 المجاالت

 معامل االرتباط  المجال
 **0.934 اجليد التخطيط

 **0.953 املدرسي العمل تنظيم
 **0.961 التوجيه السليم واالتصال الفعال

 **0.943 صنع القرار الرشيد
 **0.962 والتحسني املستمر التقومي

 0.01**دال عند مستوى 
لكل جمال  االرتباطأن قيم معامالت  5يتضح من اجلدول 

من جماالت الدراسة بالدرجة الكلية جملموع اجملاالت دالة 
(، وهذا يؤكد أن مجيع 0.01إحصائي ا عند مستوى الداللة )

جماالت الدراسة تتمتع بدرجة صدق جيدة، ميكن التعويل 
 عليها لقياس ما أعدت من أجله.

 ثبات أداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة واحلصول على نفس 
دامها حتت نفس الظروف على نفس النتائج عند تكرار استخ

معامل " كرونباخ ألفا " على العينة  استخدام، مت شخاصاأل
لدراسة، كما يتضح ( معلمة من غري عينة ا42االستطالعية )

 :اآليتول يف اجلد

 6جدول 
 معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة

عدد  المجال
 البنود

معامل ثبات "كرونباخ 
 ألفا"

 0.937 7 التخطيط اجليد
 0.839 8 املدرسي العمل تنظيم

 0.918 7 التوجيه السليم واالتصال الفعال
 0.912 7 صنع القرار الرشيد

 0.939 7 التقومي والتحسني املستمر
 0.979 36 الثبات الكلي

 اجليد التخطيط جملال الثبات معامل أن 6 اجلدول من يتضح
 العمل تنظيم جمال ثبات معامل وبلغ ،(0.937) بلغ

 واالتصال السليم التوجيه جمال أما ،(0.839) املدرسي
 القرار صنع جمال ثبات معامل وبلغ ،(0.918) فبلغ الفعال
 التقومي جمال يف( 0.939) وبلغ ،(0.912) الرشيد

 وارتفاع ،(0،979) بلغ الكلي والثبات املستمر، والتحسني
 العبارات مجيع أن يعين اجملاالت ثبات عن الكلي الثبات
 ثبات معامل أن يتضح ذلك ومن بعض،مع  بعضها متسقة

 .عليه االعتماد وميكن مرتفع الدراسة أداة

 األساليب اإلحصائية

تخدام أساليب إلجابة عن أسئلة الدراسة مت اسل
اإلحصاء الوصفي املناسبة بواسطة برنامج الرزمة اإلحصائية 

SPSS  :وهي 
  لوصف  املتوسطات احلسابيةالتكرارات والنسب املئوية و

  خصائص أفراد الدراسة، وعرض النتائج.
  االتساق  صدقساب حل "بريسوناالرتباط "معامل

 .الداخلي لالستبانة
   ثبات االستبانة درجة لتحديد "كرونباخ ألفا   "معامل. 
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 استجابات يف التشتت درجة ملعرفة املعياري االحنراف 
 .الدراسة عينة
  اختبار "ت" للعينات املستقلة لتحديد الفروق بني

 املتوسطات.

 

 

 ومناقشتها الدراسة نتائج

 لدى اإلدارية الكفايات توافر مستوى ما: األول السؤال
 علمات؟امل نظر وجهة من احلكومية املدارس قائدات
 والنسب التكرارات استخدام جرى األول السؤال عن لإلجابة

 لوصف املعياري واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية
 اإلدارية الكفايات توافر مستوى حول الدراسة عينة استجابة
  :اآليتدول اجل حسب احلكومية، املدارس لقائدات

 7جدول 
 للكفايات اإلدارية لقائدات المدارس المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا

 اإلدارية للكفايات الكلية الدرجة أن 7يتضح من اجلدول 
ويعزى ، (3.501) حسايب ومبتوسط، عاليةبدرجة  كانت

املدارس  الكفايات اإلدارية لقائداتارتفاع درجة توافر 
احلكومية إىل الدورات التدريبية اليت تتلقاها قائدات املدارس 
لتطوير أدائهن املهين اليت سعت إليها وزارة التعليم من خالل 

، وقد نية املستدامة مثل مشروع "تطوير"مشاريع التنمية امله
ية تعزى إلدراك قائدات املدارس ألمهية الكفايات اإلدار 

املدرسي، إال أن هذه الكفايات حتتاج إىل  إلجناز عملهن
ا.  املزيد من التنمية لتصل لدرجة عالية جد 

النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الفار هذه تتفق و    
ملديري دارية اإل ( يف أن درجة توافر الكفايات2013)

املدارس كانت بدرجة عالية يف معظم جماالت االستبانة، كما 
( يف أن جمايل 2010ذه النتيجة مع دراسة عودة )تتفق ه

، وختتلف اتوافر  صنع القرار والتقومي من أقل الكفايات اإلدارية 
واليت أظهرت ( 2011أبو اسنينة )هذه النتيجة مع دراسة 

نتائجها أن مستوى توافر الكفايات اإلدارية ملديري املدارس  
تني إىل الف بني النتيجكانت بدرجة متوسطة، ويعزى االخت

( اعتمدت الوسط املرجح 2011أبو اسنينة )أن دراسة 
(، وهذا 3.48(، وأن املتوسط احلسايب العام عندها بلغ )3)

 املتوسط يعطي درجة عالية يف معيار الدراسة احلالية. 
 لدى اجليد التخطيط كفاية توافر مستوى ما السؤال الثاني:

  املنورة؟ باملدينة احلكومية املدارس قائدات
 والنسب التكرارات استخدام جرى الثاين السؤال عن لإلجابة

 لوصف املعياري واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية
كفاية التخطيط  توافر مستوى حول الدراسة عينة استجابة

 :اآليتاجلدول  حسب احلكومية، املدارس قائداتاجليد لدى 
 
 

 النتيجة االنحراف المعياري المتوسط* الحسابي المجال الترتيب
 عالية 0.903 3.678 التوجيه السليم واالتصال الفعال 1
 عالية 0.968 3.571 التخطيط اجليد 2
 عالية 0.868 3.540 تنظيم العمل املدرسي 3
 وسطةمت 0.975 3.356 صنع القرار الرشيد 4
 متوسطة 1.051 3.354 التقومي والتحسني املستمر 5

 عالية 0.886 3.501 املتوسط* احلسايب العام              
 درجات 5*املتوسط احلسايب من 
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 8جدول 
 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال التخطيط الجيد

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة الترتيب

 عالية 1 1.070 3.974 للوزارة. االسرتاتيجيةتضع خطة اسرتاتيجية للمدرسة يف ضوء اخلطة  1
 عالية 2 1.085 3.825 املدرسية. تُتابع تطبيق اخلطة 6
 عالية 3 1.129 3.747 تُعد اخلطة التشغيلية لعملية التعليم يف املدرسة. 5
 عالية 4 1.128 3.654 تُراعي الواقعية يف وضع اخلطة مدرسية. 3
 عالية 5 1.303 3.534 ُتشارك منسوبات املدرسة عند وضع اخلطة املدرسية. 2
 متوسطة 6 1.221 3.388 دريب منسوبات املدرسة.تضع اخلطط املناسبة لت 4
 متوسطة 7 1.278 2.873 تضع خطط لتطوير املناهج الدراسية. 7

 عالية - 0.968 3.571 املتوسط* العام للمجال
 درجات 5*املتوسط احلسايب من 

 على املوافقة لدرجة العام املتوسطأن  8يتضح من اجلدول 
 بلغت عالية بدرجة ققةمتح اجليد التخطيط جمال عبارات

 متوسطات وتراوحت، درجات( 5) أصل من( 3.571)
 تضع) العبارات وحصلت متوسطة، إىل عالية بني املوافقة
 االسرتاتيجية اخلطة ضوء يف للمدرسة اسرتاتيجية خطة

 اخلطة تُعد)و( املدرسية اخلطة تطبيق تُتابع)و( للوزارة
 املوافقة، درجات ىأعل( املدرسة يف التعليم لعملية التشغيلية

 املناهج لتطوير خطط تضع) العبارة حصلت حني يف
 ارتفاع نتيجة تعزىوقد  .املوافقة درجات أقل( الدراسية
 قائدات إدراك إىل اجليد، التخطيط جملال العام املتوسط
 ومتابعتهن املدرسة، مستوى على التخطيط ألمهية املدارس

 إال الرتبويات، شرفاتامل من املستمرة واملتابعة اخلطة، تنفيذ
 عناية إىل حيتاج مهني ا املعلمات مستوى لرفع التخطيط أن
 الذي املناهج لتطوير التخطيط وكذلك املدارس، قائدات من
 ضعف إىل جماله، يف احلسايب متوسطه اخنفاض يعزى قد

 تنفيذ بعد الراجعة التغذية عملية يف املدارس قائدات مشاركة
 (2014) العمرات دراسة مع تيجةالن هذه وختتلف .املناهج
 امتالك درجة أن بينت اليت( 2012) الطلحي ودراسة
 كانت االسرتاتيجي التخطيط ملهارة املدارس مديري

 وبيئة جمتمع تغري إىل االختالف ذلك يرجع وقد متوسطة،
 الكفايات يف الطلحي دراسة ولتخصص الدراسة،

 . التخطيطية
تنظيم العمل  فايةك توافر مستوى ما :الثالثالسؤال 

  املنورة؟ باملدينة احلكومية املدارس قائدات لدى املدرسي
 التكرارات استخدام جرى الثالث السؤال عن لإلجابة  

 املعياري واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب
كفاية  توافر مستوى حول الدراسة عينة استجابة لوصف

 احلكومية، دارسامل قائداتتنظيم العمل املدرسي لدى 
  :اآليتاجلدول  حسب

 9جدول
 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال تنظيم العمل المدرسي

 النتيجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة رقم العبارة

ا 1 1.020 4.231 الدراسي.تُوزع املهام على منسوبات املدرسة من بداية العام  8  عالية جد 
 عالية 2 1.157 3.840 تُنظم قبول الطالبات املستجدات. 13
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 على املوافقة لدرجة العام املتوسطأن  9يتضح من اجلدول 
 عالية بدرجة متحققة املدرسي العمل تنظيم جمال عبارات

 وتراوحت ،درجات( 5) أصل من( 3.540) بلغت
ا عالية بني املوافقة متوسطات  وحصلت متوسطة، إىل جد 

 العام بداية من املدرسة وباتمنس على املهام تُوزع) العبارات
 تضبط)و (املستجدات الطالبات قبول تُنظم)و( الدراسي

 حصلت حني يف املوافقة، درجات أعلى( املدرسي النظام
 أقل( املدرسة إىل الرتبويات املشرفات زيارة تُنظم) العبارة

 .املوافقة درجات
 املدرسي العمل تنظيم جملال العام املتوسط ارتفاع ويعزى
 املعرفة كسبتهنأ اليت املدارس، لقائدات اإلدارية ةللخرب 

 على املهام توزيع مثل املدرسة، إلدارة الالزمة واملهارة
 وحتتاج. املدرسي النظام ضبط على والعمل املدرسة منسوبات

 حيث من والتطوير التدريب من مزيد إىل الكفايات هذه
 للمدرسة املشرفات زيارة وتنظيم املساعدات، بني املهام تدوير

 (.1435 والتعليم، الرتبية وزارة) التنظيمية الالئحة حسب
 التوجيه كفاية توافر مستوى ما :السؤال الرابع

 احلكومية املدارس قائدات لدى الفّعال واالتصال السليم
  املنورة؟ باملدينة
 والنسب التكرارات استخدام جرى الرابع السؤال عن لإلجابة

 لوصف املعياري واالحنراف بيةاحلسا واملتوسطات املئوية
 التوجيهكفاية  توافر مستوى حول الدراسة عينة استجابة

 احلكومية، املدارس قائداتلدى  الفّعال واالتصال السليم
 :اآليتاجلدول  حسب

 10جدول 
 الفعال لالمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال التوجيه السليم واالتصا

 عالية 3 1.186 3.795 تضبط النظام املدرسي. 12
 عالية 4 1.167 3.590 حُتدد احتياجات املدرسة من اهليئة اإلدارية. 10
 عالية 5 1.247 3.548 تُوزع امليزانية املالية للمدرسة حسب األولويات. 14
 عالية 6 1.220 3.452 تُفوض بعض صالحياهتا للمعلمات. 15
 متوسطة 7 1.266 2.981 ُتدّور املهام بني مساعدات املدرسة كل عامني دراسيني. 9

 متوسطة 8 1.311 2.883 تُنظم زيارة املشرفات الرتبويات إىل املدرسة. 11
 ةعالي - 0.868 3.540 املتوسط* العام للمجال

 درجات 5*املتوسط احلسايب من 

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة الترتيب

 عالية 1 0.979 4.167 تُوجه املعلمات إىل استخدام األساليب الرتبوية احلديثة يف عملية التعليم. 16
 عالية 2 1.151 3.816 توجه منسوبات املدرسة بعبارات واضحة. 18
 عالية 3 1.098 3.808 هتا الرتبوية.تُتابع تنفيذ توجيها 20
 عالية 4 1.117 3.792 تستخدم طرائق االتصال الكتابية يف التوجيه. 21
 عالية 5 1.140 3.760 املدرسية.عمال األنسوبات املدرسة إجراءات تنفيذ تشرح مل 19
 عالية 6 1.216 3.526 تار الوقت املناسب لالتصال باملعلمات داخل املدرسة.خت 17
 متوسطة 7 1.319 2.881 تتصل مبؤسسات القطاع اخلاص لإلسهام يف إحداث التغيري البّناء يف املدرسة. 22

 عالية - 0.903 3.678 املتوسط* العام للمجال
 درجات 5*املتوسط احلسايب من 
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 على املوافقة لدرجة العام املتوسطأن  10يتضح من اجلدول 
 بدرجة متحققة الفّعال لواالتصا السليم التوجيه جمال عبارات

 وتراوحت، درجات( 5) أصل من( 3.678) بلغت عالية
 العبارات وحصلت متوسطة، إىل عالية بني املوافقة متوسطات

 يف احلديثة الرتبوية األساليب استخدام إىل املعلمات تُوجه)
( واضحة بعبارات املدرسة منسوبات توجه)و( التعليم عملية

 يف املوافقة، درجات أعلى( الرتبوية توجيهاهتا تنفيذ تُتابع)و
 اخلاص القطاع مبؤسسات تتصل) العبارة حصلت حني

 درجات أقل( املدرسة يف البّناء التغيري إحداث يف لإلسهام
 .املوافقة
 الفعال واالتصال السليم التوجيه جمال متوسط ارتفاع ويعزى

 مديرات متتلكها اليت الكفايات أبرز من التوجيه أن إىل
 منهن، القائدات لدى موجودة تكون من مثو  رساملدا

 الستخدام املعلمات توجيه أمهية املدارس قائدات وإلدراك
 املدرسة قائدة اتصال ولسهولة احلديثة، التعليم أساليب

 أن إال. االتصال عن مبعزل يتم لن التوجيه إذ إن مبنسوباهتا

 مع االتصال حيث من التطوير إىل حباجة الكفايات هذه
 املدرسة، داخل البّناء التغيري يف للمشاركة اخلارجي تمعاجمل

 وضع بضرورة( 2015) شطناوي دراسة به وصتأ ما وهذا
 مع النتيجة هذه وختتلف .باجملتمع املدرسة عالقة تفّعل برامج
 أقل من التوجيه كفاية أن أظهرت إذ( 2013) الفار دراسة

 بيئة تغري إىل االختالف يعزى وقد ؛اتوافر   اإلدارية الكفايات
 . الدراسة

 الرشيد القرار صنع كفاية توافر مستوى ما :السؤال الخامس
  املنورة؟ باملدينة احلكومية املدارس قائدات لدى
 التكرارات استخدام جرى اخلامس السؤال عن لإلجابة   

 املعياري واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب
كفاية  توافر مستوى ولح الدراسة عينة استجابة لوصف

 حسب احلكومية، املدارس قائداتلدى الرشيد  القرار صنع
 التايل:اجلدول 

 11جدول 
 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال صنع القرار الرشيد 

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النتيجة الترتيب

 عالية 1 1.058 3.954 تتخذ القرارات اإلدارية طبق ا لألنظمة الوزارية. 23

 عالية 2 1.104 3.604 تُتابع تنفيذ القرارات املتخذة. 28

 متوسطة 3 1.198 3.404 ختتار الوقت املناسب الختاذ القرار. 25

 متوسطة 4 1.251 3.393 تتخذ القرار املناسب بعد دراسة معمقة للموقف. 24

 متوسطة 5 1.268 3.301 حترص على مشاركة منسوبات املدرسة يف صناعة القرارات املدرسية. 26

 متوسطة 6 1.197 3.244 تضع البدائل املناسبة للقرارات املتخذة. 29

 منخفضة 7 1.179 2.593 ُتشرك الطالبات يف صناعة القرارات املدرسية. 27
 توسطةم - 0.975 3.356 املتوسط* العام للمجال

 درجات 5*املتوسط احلسايب من 
 املوافقة لدرجة العام املتوسطأن  11يتضح من اجلدول   

 بدرجة متحققة الرشيد القرار صنع جمال عبارات على
 وتراوحت، درجات( 5) أصل من( 3.356) بلغت متوسطة

 وحصلت منخفضة، إىل عالية بني املوافقة متوسطات
( الوزارية لألنظمة طبق ا اريةاإلد القرارات تتخذ) العبارتان

 يف املوافقة، درجات أعلى( املتخذة القرارات تنفيذ تُتابع)و
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 القرارات صناعة يف الطالبات ُتشرك) العبارة حصلت حني
 جملال املتوسطة النتيجة وتعزى .املوافقة درجات أقل( املدرسية

 منسوبات املدرسية القائدة شراكإ عدم إىل الرشيد القرار صنع
 صنع عملية يف وإداريات وطالبات معلمات من درسةامل

 برأي املدرسة قائدة ثقة ضعف إىل ترجع قد اليت القرار؛
 أن (Şahenk, 2010) شاهنك دراسة أكدت وقد منسوباهتا،

 القرارات اختاذ يف معلميهم جانب إىل الطالب املدير مشاركة
 هذه وتتفق .فاعلية أكثر املدرسة جيعل األهداف تشكيل ويف

 مشاركة أن أظهرت اليت( 2012) فالح دراسة مع النتيجة
 . متوسطة بدرجة كانت املدرسي القرار صنع يف املعلمني

 والتحسني التقومي كفاية توافر مستوى ما :السؤال السادس
  املنورة؟ باملدينة احلكومية املدارس قائدات لدىاملستمر 
 التكرارات استخدام جرى اخلامس السؤال عن لإلجابة
 املعياري واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب
كفاية  توافر مستوى حول الدراسة عينة استجابة لوصف
 احلكومية، املدارس قائداتلدى املستمر  والتحسني التقومي

 اجلدول التايل: حسب
 12جدول 

 ويم والتحسين المستمرالمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال التق
رقم 

 العبارة
المتوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

 عالية 1 1.236 3.463 تقّوم أداء منسوبات املدرسة مبوضوعية. 31

 عالية 2 1.161 3.446 تستخدم الوسائل املناسبة لتقومي العمل املدرسي. 30

 عالية 3 1.157 3.418 ات.تقّوم مستوى تعلم الطالب 33

 عالية 4 1.188 3.407 تُوظف نتائج عملية تقومي منسوبات املدرسة يف تطوير أدائهن املهين. 32

 متوسطة 5 1.253 3.330 تُوّجه منسوبات املدرسة إىل استخدام أسلوب التقومي الذايت. 36

 متوسطة 6 1.237 3.300 ُتشرك منسوبات املدرسة يف عملية تقومي العمل املدرسي. 35

 متوسطة 7 1.285 3.117 تُوظف نتائج قياس مستوى تعلم الطالبات يف وضع برامج لتطوير مستواهن. 34
 متوسطة - 1.051 3.354 املتوسط* العام للمجال

 درجات 5*املتوسط احلسايب من 
 على املوافقة لدرجة العام املتوسطأن  12يتضح من اجلدول 

 بدرجة متحققة املستمر التحسنيو  التقومي جمال عبارات
 وتراوحت، درجات( 5) أصل من( 3.354) بلغت متوسطة

 العبارات وحصلت متوسطة، إىل عالية بني املوافقة متوسطات
 الوسائل تستخدم)و( مبوضوعية املدرسة منسوبات أداء تقّوم)

 تعلم مستوى تقّوم)و( املدرسي العمل لتقومي املناسبة
 العبارة حصلت حني يف ملوافقة،ا درجات أعلى( الطالبات

 برامج وضع يف الطالبات تعلم مستوى قياس نتائج تُوظف)
 النتيجة وتعزى .املوافقة درجات أقل( مستواهن لتطوير

 لقلة الدائم والتحسني املستمر التقومي جمال لدرجة املتوسطة

 ملستوى التقومي بعد التحسني بعملية املدارس قائدات اهتمام
 هدفها التقومي عملية يفقد ما وهذا علمات،وامل الطالبات
 معلمات مشاركة ضعف نإ كما التقييم، مرحلة عند وتوقفها
 التقومي مستوى يف يؤثر املدرسي التقومي عملية يف املدرسة
 .العمل فريق روح املدرسة عن ويُبعد املركزية صفة ويعطيه
 والطلحي( 2013) الفار دراسيت مع النتيجة هذه وتتفق

 لدى التقومي جمال متوسط اخنفاض أظهرت اليت (2012)
 املدارس. مديري

 إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :السابع السؤال
 املدارس قائدات لدى اإلدارية الكفايات توافر ملستوى
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 مشاركة ملتغريي تعزى املعلمات نظر وجهة من احلكومية
 فئة" يزللتم والتعليم الرتبية جائزة" يف مشاركتها وعدم املدرسة
 املتميزة؟ واملدرسة اإلدارة

" ت" اختبار استخدام مت السابع السؤال عن لإلجابة  
 استجابة متوسطات بني الفروق لتحديد املستقلة للعينات

 لقائدات اإلدارية الكفايات مستوى حول الدراسة عينة
 وكانت اجلائزة يف املشاركة ملتغري تبع ا احلكومية املدارس
 :اآليتول اجلد حسب النتيجة

 13جدول 
حول مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات المدارس الحكومية تبعًا للمشاركة  الدراسة عينة أفراد آراء بين الفروق إحصائيات اختبار "ت" لداللة

 في "جائزة التربية والتعليم للتميز"

 قيمة 412ن= غير مشاركة 212ن= مشاركة المجال
 ت

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ئيةحصااإل

الفرق  درجة الفرق
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط لصالح

 املشاركة 0.350 دالة 0.00 4.971 0.910 3.382 0.790 3.732 المتوسط العام

أن هناك  13 أظهرت نتائج اختبار "ت" املوضحة يف اجلدول
يف مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية  افرق  

دارس املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"  فئة يف امل
اإلدارة واملدرسة املتميزة عن املدارس غري املشاركة يف اجلائزة، 

( وهي ذات داللة  إحصائية 4.971بلغت قيمة "ت" ) إذ
(، وقد بلغ متوسط الكفايات 0.05على مستوى أقل من )

( 3.732) اإلدارية لقائدات املدارس املشاركة يف اجلائزة
ايات ( يف حني بلغ متوسط الكف0،790باحنراف معياري )

( 3.382يف اجلائزة )شاركة املغري اإلدارية لقائدات املدارس 
يتبني أن مستوى الكفايات  إذ(، 0.910باحنراف معياري )

اإلدارية لقائدات املدارس املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم 
املتميزة أعلى منه يف املدارس غري للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة 

( درجة، وتتفق هذه 0.350املشاركة يف اجلائزة حبوايل )
دراسة الدعجة و  (2009دراسة بلفقيه )النتيجة مع 

لتطبيق جائزة التميز جيايب إوجود أثر كدت أليت ا ( 2009)
 على النمو املهين والتميز يف األداء. 

اسة حول مستوى وملعرفة الفروق بني استجابة عينة الدر 
الكفايات اإلدارية يف كل جمال من جماالت الدراسة، تبع ا 

استخراجها كما يف اجلدول مت ملتغري املشاركة يف اجلائزة، 
 :اآليت

 14جدول 
ل مجال لكدارية لقائدات المدارس الحكومية حول مستوى الكفايات اإل الدراسة عينة أفراد آراء بين الفروق إحصائيات اختبار "ت" لداللة

 من مجاالت الدراسة تبعًا للمشاركة في "جائزة التربية والتعليم للتميز"

 قيمة 412ن= غير مشاركة 212ن= مشاركة المجال
 ت

مستوى 
 الداللة

داللة ال
 حصائيةاإل

درجة 
 الفرق

الفرق 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط لصالح

 3.873 التخطيط الجيد
 عال  

0.847 3.415 
 عايل

 املشاركة 0.458 دالة 0.000 6.023 0.991

التقويم والتحسين 
 المستمر

3.621 
 عال  

0.988 3.217 
 متوسط

 املشاركة 0.404 دالة 0.000 4.625 1.057

التوجيه السليم واالتصال 
 الفّعال

3.910 
 عال  

0.755 3.559 
 عال  

 املشاركة 0.351 دالة 0.000 5.031 0.949
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 3.561 القرار الرشيد صنع
 عال  

0.916 3.250 
 متوسط

 املشاركة 0.311 دالة 0.000 3.816 0.988

 3.699 تنظيم العمل المدرسي
 عال  

0.780 3.458 
 عال  

 املشاركة 0.241 دالة 0.001 3.460 0.900

يف مستوى الكفايات  افرق  أن هناك  14يتضح من اجلدول 
ة اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية يف مجيع جماالت الدراس

 "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"تبع ا ملتغريي مشاركة املدرسة يف 
فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة وعدم املشاركة يف اجلائزة، وكانت 

اجملاالت لصاحل املدارس املشاركة نتيجة الفروق يف مجيع 
(، وقد حصل جمال 0.241 -0.458بدرجة ترتاوح بني )

(، يليه جمال 0.458قدار )التخطيط اجليد على أكرب فرق، مب
( درجة، مث جمال التوجيه 0.404التقومي والتحسني املستمر )
 ( درجة، مث جمال صنع0.351السليم واالتصال الفّعال )

( درجة، وأقل الفروق جملال تنظيم 0.311القرار الرشيد )
 جائزة" أن يعين وهذا. درجة( 0.241) بفرق املدرسي العمل
 دور هلا املتميزة واملدرسة اإلدارة فئة" يزللتم والتعليم الرتبية
 املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات حتسني يف إجيايب

 والتحسني والتقومي اجليد التخطيط جمال يف خاصة احلكومية
يف جمال التوجيه  يقل اإلجيايب الدور هذا وأن املستمر،

واالتصال الفّعال وصنع القرار الرشيد، وأقل درجة يف دور 
 ئزة كانت جملال تنظيم العمل املدرسي.اجلا

بنتيجة متوسطات اجملاالت يف  السابعومبقارنة نتيجة السؤال 
، يتضح أن الثاين إىل السادس السؤال أسئلة الدراسة من

مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس يف جمايل صنع 
القرار الرشيد والتقومي والتحسني املستمر كان بدرجة متوسطة 

ب عدم مشاركتهم يف اجلائزة، ويتضح من ذلك أن بسب
معايري ومؤشرات "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة 
واملدرسة املتميزة، اليت ختدم جمال التخطيط وصنع القرار 

، وإدارة األزمات االسرتاتيجيةوالتقومي مثل معيار بناء اخلطة 
يات، والتحسني نشر ثقافة احلوار، وإدارة العملو املدرسية، 

 عال  املستمر وقياس وتقومي األداء املدرسي، كانت مبستوى 

 ة فرق يف مستوى الكفايات اإلداريةاما أدى إىل صناع
 لقائدات املدارس احلكومية. 

وتعد درجة الفرق بني متوسطي الكفايات اإلدارية لقائدات 
ملشاركة قائدات  ادافع  املدارس املشاركة وغري املشاركة، 

رس يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املدا
ميتلكن هنن إذ إاملتميزة، الاليت مل يسبق هلن املشاركة، 

الكفايات اإلدارية مبتوسط مقارب ملثيالهتن من قائدات 
 املدارس املشاركة يف اجلائزة.

 الدراسة نتائج

 : يةاآلت النتائج إىل الدراسة توصلت
 اإلدارية الكفايات توافر ملستوى العام املتوسط أن .1

 عالية بدرجة كان املنورة باملدينة احلكومية املدارس لقائدات
(3.501.) 
 توافر مستوى أعلى الفّعال واالتصال التوجيه جمال أن .2
 التخطيط جمال وتاله املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات يف

 .املدرسي العمل تنظيم مث السليم
 توافر مستوى أقل املستمر والتحسني التقومي جمال جاء .3
 ويعلوه احلكومية، املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات يف

 (.0.002) بفارق الرشيد القرار صنع جمال
 عالية، بدرجة جاء اجليد التخطيط جمال متوسط أن .4

 متوسطة، إىل عالية بني املوافقة متوسطات وتراوحت
 ضوء يف للمدرسة اتيجيةاسرت  خطة تضع) العبارات وحصلت

( املدرسية اخلطة تطبيق تُتابع)و( للوزارة االسرتاتيجية اخلطة
 أعلى( املدرسة يف التعليم لعملية التشغيلية اخلطة تُعد)و

 خطط تضع) العبارة حصلت حني يف املوافقة، درجات
 .املوافقة درجات أقل( الدراسية املناهج لتطوير
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 بدرجة جاء ملدرسيا العمل تنظيم جمال متوسط أن .5
ا عالية بني املوافقة متوسطات وتراوحت عالية،  إىل جد 

 منسوبات على املهام ُتوزع) العبارات وحصلت متوسطة،
 الطالبات قبول تُنظم)و( الدراسي العام بداية من املدرسة

 درجات أعلى( املدرسي النظام تضبط)و (املستجدات
 املشرفات رةزيا تُنظم) العبارة حصلت حني يف املوافقة،

 .املوافقة درجات أقل( املدرسة إىل الرتبويات
 جاء الفّعال واالتصال السليم التوجيه جمال متوسط أن .6

 إىل عالية بني املوافقة متوسطات وتراوحت عالية، بدرجة
 استخدام إىل املعلمات تُوجه) العبارات وحصلت متوسطة،

 توجه)و( التعليم عملية يف احلديثة الرتبوية األساليب
 توجيهاهتا تنفيذ تُتابع)و( واضحة بعبارات املدرسة منسوبات

 العبارة حصلت حني يف املوافقة، درجات أعلى( الرتبوية
 التغيري إحداث يف لإلسهام اخلاص القطاع مبؤسسات تتصل)

 .املوافقة درجات أقل( املدرسة يف البّناء
 متوسطة، بدرجة جاء الرشيد القرار صنع جمال متوسط أن.7

 منخفضة، إىل عالية بني املوافقة متوسطات وتراوحت
 لألنظمة طبق ا اإلدارية القرارات تتخذ) العبارتان وحصلت

درجات أعلى( املتخذة القرارات تنفيذ تُتابع)و( الوزارية

 صناعة يف الطالبات ُتشرك) العبارة حصلت حني يف املوافقة،
 .املوافقة درجات أقل( املدرسية القرارات

 بدرجة جاء املستمر والتحسني التقومي جمال متوسط أن .8
 إىل عالية بني املوافقة متوسطات وتراوحت متوسطة،
 املدرسة منسوبات أداء تقّوم) العبارات وحصلت متوسطة،
 العمل لتقومي املناسبة الوسائل تستخدم)و( مبوضوعية
 درجات أعلى( الطالبات تعلم مستوى تقّوم)و( املدرسي
 مستوى قياس نتائج تُوظف) العبارة حصلت نيح يف املوافقة،

 درجات أقل( مستواهن لتطوير برامج وضع يف الطالبات تعلم
 .املوافقة

 مستوى يف حصائيةإ داللة ذات معنوية فروق وجود .9
 تعزى احلكومية املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات توافر

 فئة"  تميزلل والتعليم الرتبية جائزة" يف املدرسة مشاركة ملتغريي
 وذلك اجلائزة، يف مشاركتها وعدم املتميزة واملدرسة اإلدارة
 . درجة( 0.350) بفارق اجلائزة يف املشاركة املدارس لصاحل

 مستوى يف إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود .10
 مجيع يف احلكومية املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات توافر

 الرتبية جائزة" يف املدرسة مشاركة ملتغريي تبع ا الدراسة جماالت
 مشاركتها وعدم املتميزة واملدرسة اإلدارة فئة" للتميز والتعليم

 لصاحل اجملاالت مجيع يف الفروق نتيجة وكانت اجلائزة، يف
 .املشاركة املدارس

 املستمر، والتحسني والتقومي اجليد، التخطيط جمايل أن .11
 لقائدات اإلدارية تالكفايا مستوى يف فرق أكرب على حصال

 يف املشاركة وغري املشاركة املدارس بني احلكومية، املدارس
 .املتميزة واملدرسة اإلدارة فئة" للتميز والتعليم الرتبية جائزة

 يف احلكومية املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات أن .12
 كانت املستمر والتحسني والتقومي الرشيد القرار صنع جمايل

 والتعليم الرتبية جائزة" يف املشاركة املدارس لدى عالية بدرجة
 لدى متوسطة وبدرجة املتميزة، واملدرسة اإلدارة فئة" للتميز

 .اجلائزة يف املشاركة غري املدارس

 التوصيات

 توافر مستوى أن أظهرت الدراسة نتائج أن من الرغم على
 بدرجة كانت احلكومية املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات

ا، العالية إىل تصل مل هنافإ ية،عال  أن النتائج أظهرت كما جد 
 جائزة" يف املدرسة ملشاركة تعزى التوافر درجة يف افروق   هناك
 لصاحل املتميزة واملدرسة اإلدارة فئة" للتميز والتعليم الرتبية

 رفع يف اجيابي  إ اأثر   للجائزة أن يعين اما املشاركة، املدارس
 إال احلكومية، املدارس لقائدات ريةاإلدا الكفايات مستوى

 ذلك ضوء ويف(. 0.50) من أقل بدرجة كان ثراأل هذا أن
 :اآليت النحو على التوصيات من جمموعة إىل التوصل ميكن
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 املدارس لقائدات تدريبية دورات التعليم وزارة تنظم أن .1
 التدريب جهات خالل من اإلداري، دائهنأ لتحسني
 .اجلامعات مع وبالتعاون املختصة

 تطوير يف املدارس قائدات دور التعليم وزارة تعزز أن .2
 مؤمترات يف للقائدات الفاعلة املشاركة خالل من املناهج

 .املناهج تطوير وملتقيات
 يف املدارس لقائدات الصالحية التعليم وزارة متنح أن .3

 . املدرسة إىل الرتبويات املشرفات زيارة وتنسيق تنظيم
 مع املدارس قائدات جتمع ولقاءات تندوا عقد .4

 بينهم االتصال لتعزيز اخلاص القطاع مؤسسات يف املسؤولني
 املدارس يف اخلاص للقطاع الفاعلة املشاركة سبل وحبث

 .احلكومية
 منسوبات ملشاركة وضوابط اأسس   التعليم وزارة توفر أن .5

 .املدرسي القرار صنع يف املدرسة
 لإلجراءات الرتبويات شرفاتامل من اجلادة املتابعة .6

 املعلمات مستوى لتحسني املدرسة قائدة قبل من املتخذة
 .والطالبات

" للتميز والتعليم الرتبية جائزة" دليل التعليم وزارة تعمم أن.7
 .الذايت التقومي عملية يف الستخدامه املدارس مجيع على

 واألهلية احلكومية املدارس مجيع التعليم وزارة إلزام .8
 ومتابعتها سنوي ا؛" للتميز والتعليم الرتبية جائزة" يف باملشاركة

 .الرتبوي اإلشراف مكاتب يف دائمة جلنة خالل من
 الرتبية جائزة" ومؤشرات معايري من التعليم وزارة ترفع أن .9

 مبجايل اخلاصة املتميزة، واملدرسة اإلدارة فئة" للتميز والتعليم
 .والتوجيه التنظيم

 المقترحات

 املواضيع من" للتميز والتعليم الرتبية جائزة" عو موض يعد 
 لذا املطلوب، بالشكل يتطرق هلا الباحثون مل اليت احلديثة

 واألحباث الدراسات من املزيد إلجراء خصب ا جماال   يعد
 :يةاآلت الدراسات إجراء الباحثان قرتحي لذلك ونظر ا. العلمية

 يف" للتميز والتعليم الرتبية جائزة" دور عن دراسة إجراء 
 مدن يف احلكومية املدارس لقائدات اإلدارية الكفايات حتسني
 .أخرى
 املدارس قائدات عزوف سبابأ تبحث دراسة إجراء 

 ".للتميز والتعليم الرتبية جائزة" يف املشاركة عن
 للتميز والتعليم الرتبية جائزة" بني مقارنة دراسة إجراء" 

 .املتميز التعليمي لألداء ممكتو  آل راشد بن محدان وجائزة

 المراجع
دارية اإل(. درجة توافر الكفايات 2011، سبتمربأبو اسنينة، عونية طالب )

جملة لدى مديري مدارس املتميزين من وجهة نظر معلميها يف األردن. 
 .67-17(، 8)2، مصر، الطفولة والرتبية

 ضمان رإطا برنامج دور(. 2010) حممود الرمحن عبد بشري شاويش، أبو
 األنروا مدارس مديري لدى اإلدارية الكفايات بعض تنمية يف اجلودة

 اجلامعة اإلسالمية، غزة. ،منشورة غري ماجستري رسالة. غزة مبحافظة
: مصر القاهرة،. املتميز دارياإل داءاأل(. 2009) النصر، مدحت أبو

 .والنشر للتدريب العربية اجملموعة
إحصائية (. 2014يم باملدينة املنورة )ديسمرب، اإلدارة العامة للرتبية والتعل

من موقع وزارة سرتداد اال. مت 1436-1435الكوادر البشرية )بنات( 
 :الرتبية والتعليم

                 http://www.madinaedu.gov.sa 

القاهرة،  إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم.(. 2014، حممد صادق )مساعيلإ
 ية للتدريب والنشر.مصر: اجملموعة العرب

 التعليمية اإلدارة مناذج(. 2009) الرب وواري، نزار اهلل عبد حلسن باشيوة،
 دراسة: العاملية والتحوالت الشاملة اجلودة متطلبات بني املعاصرة

 ، اجلمهورية اليمنية،اجلامعي التعليم جودة لضمان العربية اجمللة. مقارنة
2(3،) 105-130. 

(. دور جائزة محدان بن راشد آل 2009)أغسطس، بلفقيه، جنيب حمفوظ 
: مارات اإلميز يف اإلصالح املدرسي بدولة مكتوم لألداء التعليمي املت

جملة دراسات يف املناهج الواقع واملأمول من وجهة نظر املعلمني. 
 .179-158(، 149، مصر، )وطرق التدريس

 .ن.د ،لرياضا. اإلدارة عن ويسألونك(. 2012) محد بن صاحل التوجيري،
د . مت االسرتداالفائزون باجلائزة(. 2014جائزة الرتبية والتعليم للتميز )أكتوبر، 

للتميز: م من موقع جائزة الرتبية والتعلي
http://tamayaz.org.sa/winners-ar.php 

دليل جائزة الرتبية والتعليم (. 2014جائزة الرتبية والتعليم للتميز )أكتوبر، 
داد من موقع جائزة الرتبية والتعليم للتميز: . مت االسرت للتميز

http://tamayaz.org.sa/index-ar.php 
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 التعليمي لألداء مكتوم آل راشد بن محدان جائزة(. 2014)محدان  جائزة
 مكتوم آل راشد بن محدان جائزة موقع من االسرتداد مت. املتميز
 :املتميز التعليمي لألداء

          http://ha.ae/ar#about-the-awards 
 ؤساءر ل اإلدارية الكفايات(. 2011، حزيران) حميمد مهدي وداد اجلبوري،

 جملة. نظرهم وجهة من القادسية جامعة كليات يف العلمية األقسام
 .132 -116 (،8) 5 العراق، ،االنسانية للعلوم للبنات الرتبية كلية

يته وكيف ميكن (. التميز يف األداء: ماه2011مجيل، أمحد وسفري، حممد )
منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء حتقيقه يف املنظمات. 

، )ص ص. 2011نوفمرب  23-22، املايل وحتديات األداء البيئي
 جامعة ورقلة.، (. اجلزائر153-161

 يف املستقبل ملدارس اإلدارية القيادات إعداد(. 2010) عمر رافدة احلريري،
 .وموزعون ناشرون الفكر دار: عمان(. 2ط) الشاملة اجلودة ضوء

(. أثر تطبيق مكونات معيار القيادة على 2009الدعجة، فراس حممود )
دراسة ميدانية على اجلهات املشاركة يف جائزة امللك : التميز يف األداء
رسالة ماجستري غري  لتميز األداء احلكومي والشفافية.عبد اهلل الثاين 

 .جامعة بلقاء، األردن ،منشور
 وزير جائزة:  التميز حوكمة(. 2014) يوسف الرمحن عبد اهلل عبد سلطان،

(، 88)23الشارقة،  ،الشرطي دورية الفكر .امنوذج   للتميز الداخلية
21- 56. 

دارة يف عصر مناذج وتقنيات اإل: إدارة التميز(. 2002السلمي، علي )
 دار غريب للطباعة والنشر. ،. القاهرةاملعرفة

 احلكومية املدارس مديري أداء(. 2015، فرباير) موسى نواف شطناوي،
 الرتبوية، العلوم جملة . والفنية اإلدارية ملهامهم إربد حمافظة يف واخلاصة
 .37-19 (،1) 27 الرياض،

(. 2013. )محد وسلمان، فاضل فاضل مجيل وطاهر، حسون علي الطائي،
 ملستوياتا يف الوظيفية بالفروق وعالقتها الكفايات إدارة مراحل
 ،العراق ،داريةواإل االقتصادية للعلوم نباراأل جامعة جملة. اإلدارية

5(10،) 241- 260. 
 أمحد سعيد وسليمان، حسني حسن والبيالوي، محدأ طعيمة، رشدي
 بن حممد والبندري، املهدي حمسن وسعيد، الرمحن عبد والنقيب،
 يف لةالشام اجلودة(. 2008) أمحد مصطفى الباقي، وعبد سليمان
 دار ،عمان(. 2ط) االعتماد ومعايري التميز مؤشرات بني: التعليم
 .املسرية

 املطلوبة التخطيطية الكفايات(. 2012) سعيد مساعد بن مقبول الطلحي،
 املشرفون يراها كما الطائف مبدينة الثانوية املرحلة مدارس ملديري

 كةالقرى، م أم جامعة ،ةمنشور رسالة ماجستري غري . الرتبويون
 .املكرمة

(. 2011العامري، صاحل مهدي حمسن  والغاليب، طاهر حمسن منصور )
 دار وائل . ،. عماناإلدارة واألعمال

(. تقومي كفايات مديري مدارس املرحلة 2011عايش، أمحد مجيل )خريف، 
، جتماعيةاجملة شؤون األساسية التابعة لوكالة الغوث يف األردن. 

 .44-9(، 111)28اإلمارات، 
 النظرية الرتبوي والتخطيط اإلدارة(. 2010) حسنني حممد لعجمي،ا

 .والطباعة والتوزيع للنشر املسرية دار ،عمان. والتطبيق
 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. 2012العساف، صاحل محد )

 دار الزهراء للنشر والتوزيع. ،(. الرياض2)ط
 الرتبية مكتب ،الرياض. بوينيالرت  لغة(. 2007) سعود بن العزيز عبد العمر،

 .اخلليج لدول العريب
 سرتاتيجياال التخطيط مهارات(. 2014، يونيو) سامل حممد العمرات،

 نظر وجهة من البرتاء تربية مدارس ومديرات مديري لدى املتحققة
 ،(2)15 البحرين، ،والنفسية الرتبوية العلوم جملة. واملعلمات املعلمني

307- 335. 
(. الكفايات اإلدارية ملديري املدارس األساسية يف 2010حممد ) عودة، هديل

رسالة ماجستري غري  .حمافظة مأدبا وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني
 جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، األردن. ،منشورة

 معايري كأحد القيادة ملعيار التطبيقية املمارسات(. 2013) علي علي غازي،
، مصر عمالاأل إدارة جملة. املؤسسي التميز تحقيقل املمكنات

 .14-10(، 142)ع
(. درجة توافر الكفايات اإلدارية وكفايات 2013الفار، شهناز )مارس، 

القيادة التحويلية لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية يف فلسطني. 
(، 7)27، فلسطني، نسانيةاإلجامعة النجاح لألحباث للعلوم  جملة

1377-1414. 
 ملديري املهنية الكفايات مستوى(. 2012) فرحان عيد الرمحن عبد فالح،

 مشاركة بدرجة وعالقته الكويت دولة يف احلكومية الثانوية املدارس
رسالة ماجستري غري  .نظرهم وجهة من القرار صناعة يف املعلمني
 .األوسط، األردن الشرق جامعة ،منشورة

 بن معدي مذهب، وآل سامل بن أمحد ،والعامري سعيد بن سامل القحطاين،
 يف البحث منهج(. 2010) الرمحن عبد بن بدران العمر، و حممد
 .املؤلفون ،الرياض. (3)ط السلوكية العلوم

 املعلم جودة تطوير يف املدرسية اإلدارة دور(. 2009) عثمان أمل كحيل،
-1، املعريف التدفق عصر يف العريب املعلم دور. التميز لتحقيق الفعال

 جرش جامعة ،جرش(. 809-767ص ص.) ،2009أبريل  3
 .الرتبية علوم كلية - اخلاصة

 اإلدارة جائزة معايري(. 2014) للتميز والتعليم الرتبية جائزة: العلمية اللجنة
 .والتعليم الرتبية وزارة ،الرياض. املتميزة واملدرسة

دارية والفنية الكفايات اإل. (1428املالكي، فهد بن عبد الرمحن بن علي )
املتوافرة لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الطائف من وجهة نظر 

جامعة أم القرى،  ،رسالة ماجستري غري منشورة. املديرين واملعلمني
 مكة املكرمة.
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. مت االسرتداد من موقع املعاين: املعجم الوسيط(. 2014املعاين )نوفمرب، 
http://www.almaany.com/ 

 :املعاين     موقع من االسرتداد . متاملعجم الوسيط(. 2015. )املعاين

http://www.almaany.com/ 
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Abstract: The study aimed to identify the role of the "Education Excellence Award " in the management skills improvement 

for public schools' leaders in Medina from the standpoint of the teachers, by finding the level of availability of the 

administrative skills of the public schools'  leaders, and to identify statistical differences between the average views of a study 

sample, which attributed to the participation of school personnel In "Education Excellence Award " management  category 

and the outstanding and non-participating school. 

The method has used a descriptive survey, and adopted the resolution as a tool to gather information, and  the study included 

a population of all public school teachers in the school (elementary, intermediate, and secondary) in Medina, and selected a 

random sample (Cluster) of participated and non-participated ,in the award, school teachers, and  used appropriate statistical 

methods. The study found a range of results: that the overall average of  the administrative skills level of availability  of the 

of public schools'  leaders in Medina was a high degree, and that the average area of proper guidance and effective 

communication, and the field of good planning, and the organization of school work was a high degree, but the intelligent 

decision making  field and continuous evaluation improvement was moderately, also found statistically significant 

differences between the study sample attributed to the school's participation in the "Education Excellence Award " 

management category and outstanding school and not participating, in favor of participating in the award schools . 

 Key words: Education Excellence Award, managerial skills and A school leader. 

 

 

 

 

 



 



 ....ن بنت حسني حج عمر فاعلية احلقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام فاطمة بنت غرم اهلل آل محد وسوزا

 365 

 
 
 

 SWH المشكلة لحلكموجه  الـكتابة استراتيجيةباستخدام صائية القائمة على األنشطة االستق تدريبيةال حقيبةال فاعلية
 البنائي للتدريس الكيمياء معلمات تحول فيودورها المرحلة الثانوية لدى طالبات 

 
 إعداد

 أحمد آل اهلل غرم بنت فاطمة
  اتاملوهوب وحدة رئيسة الرتبوية املشرفة

 الرياض جنوب التعليم مبكتب

 عمر حج حسين بنت سوزان
 املساعد العلوم التدريس وطرق املناهج أستاذ

 
 هـ1437/ 12/ 24 وقبل -هـ 17/6/1437 قدم للنشر

 
 

ولتحقيق هذا ، بنائيلتبين معلمات الكيمياء للتدريس ال SWH الـالبحث ملعرفة فاعلية حقيبة تدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية  يهدفالمستخلص: 
، SWH الـملكتب التعليم جنوب الرياض، الاليت حضرن احلقيبة التدريبية  اتمعلمات الكيمياء العشر التابع ن اجملتمع منوتكو   .استخدم املنهج الوصفي

الشخصية، والثاين: مشل املعلومات األول:  ،تثالثة جماالاستبانة مشلت ، نيتإعداد أدا عشوائياً. ومتومتثلت عينة البحث يف ثالث معلمات مت اختيارهن 
عليها  االستجابةمن الفقرات يتم  احماور: النظرية البنائية، واالستقصاء، والكتابة كموجهات حلل مشكلة يف تعليم العلوم. وتضمن كل حمور عددً  ةثالث

افقة متاماً(، واجملال الثالث: عبارة عن تساؤالت مفتوحة، وبطاقة وفق مقياس ليكرت اخلماسي )موافقة متاماً، موافقة، غري متأكدة، غري موافقة، غري مو 
بة الفردية مالحظة تكونت من شقني، البيانات العامة، ومراحل النشاط االستقصائي: مرحلة ما قبل النشاط، ومرحلة املشاركة يف النشاط، ومرحلة الكتا

مارسات التدريسية البنائية، وقدرهتن على توظيف مسات االستقصاء يف األنشطة متكن املعلمات من بعض املاملهمة نتائج الوكان من  يف النشاط،
توجيه معلمات الكيمياء حنو ممارسات تنطلق من فكر املهمة التوصيات  ومن. يف أنواع االستقصاء SWHمهارات توظيف اسرتاتيجية الـ نواكتساهب
بين لت، وتوجيه املشرفات الرتبويات حلث املعلمات SWH الـمة هتدف الستخدام اسرتاتيجية أثناء اخلديف وتزويدهن بدورات تدريبية  ومعايريها،البنائية 

يف تنمية التفكري  SWH الـ. وتقرتح الباحثة تقدمي دراسة عن استخدام مهارات االستقصاء احلر واسرتاتيجية أساليب التدريس البنائي ملختلف املراحل
 اإلبداعي لدى الطالبات.

 
 .البنائي، التدريس النمو املهين، ، حل املشكلة، االستقصاءSWH الـاسرتاتيجية  :ةكلمات مفتاحيال
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 مقدمةال

الــتعلم الــتعلم البنــائي يعــد مظلــة كبــرية ينــدر   تهــا 
ــــة  ــــاالستقصــــائي وتعــــد الكتاب ــــيم  اموجًه حلــــل املشــــكلة يف تعل

الرتبيـــة يف العلـــوم أحـــد اســـرتاتيجيات هـــذا النـــوع مـــن الـــتعلم ف
ـــة ا ـــة األلفي  ـــديات و ـــوالت جديـــدة يف تواجـــه لثالثـــة امليالدي

خمتلــــف اجملــــاالت العلميــــة والثقافيــــة والسياســــية واالجتماعيــــة، 
التحــديات والتحــوالت تكمــن يف اجملــال املعــريف مــن أبــرز ولعــل 

العلمـــي. كـــل ذلـــد دفـــع بالـــدول إأ الســـعي لتطـــوير أنظمتهـــا 
ررات الدراسـية، الرتبوية والتعليمية، وإعادة النظر يف حمتـوى املقـ

وتطوير أساليب التعليم والتعلم من خالل تبين نظريـات تربويـة 
وكانـــت النظريـــة عـــن الســـابق تســـاير هـــذ  التحـــديات.  خمتلفـــة

البنائيــــة مــــن بــــني النظريــــات الــــري بــــرزت يف الســــنوات األخــــرية 
والــري هتــتم مبــا خــرق داخــل عقــل املــتعلم عنــد توليــد  للمعرفــة، 

يف توليــد  هــذ  املعرفــة. وقــد ذكــر احلــا  وبــاملتاريات الــري تــ ثر 
 ( أنه: 93، ص2008بكرق )

تلقى من معلومات، فإن هذ  ي  عمل التفكري فيما ي  عندما 
ا يعيه املعلومات تتالال يف أعماق العقل، لتصبح ادراكً 

اإلنسان ويفهم جوانبه املختلفة. هذا اإلدراك، والفهم 
تطلع ي الري“علةالفا املعرفة” هوتلقاها، يللمعلومات الري 

مل فيها عي  ليها. فاملعلومات وحدها ال تكفي؛ وال ب د أن إ
هذا ما ذكرته حج عمر إأ شري وي التفكري كي ت صبح معرفة.

-( أن البنائية Simon( عن سيمون )67ص، 2013)
فاملتعلم  ،للتعلم كب عدين: عام وخاص تنظر-تعلمكنظرية 

"يعكس  إذ، امعً يبين معرفته نتيجة تفاعل هذين الب عدين 
 ،وِّن من تفاعل املتعلم مع العامل الفيزيقي من حولهتكاملعىن امل

تكوِّن ويعكس املعىن امل ،ومع غري  من األفراد )الب عد العام(
فالبنائية   من تأمل املتعلم يف هذا التفاعل )الب عد اخلاص(".

والفهم واالستدالل وتطبيق املعرفة،  إأ التفكريتشري كتعليم 
س الوقت ال يتم من خالها إمهال املهارات األساسية، وبنف

فالتعليم البنائي يعتمد على الفكرة الري ترى أن الطالب 
 (.2007املتعلم يبين نفسه بنفسه )زيتون، 

-Inquiry-basedويعكس التعّلم االستقصائي 

Learning  ًما ا يف العلوم منوذ  التعّلم البنائي، الذق غالب
مما ا االستقصاء أكثر تعقيدً  د  النشط. ويعم ل  يشار إليه بالتع

يفرتض  ،فالتعلم القائم على االستقصاء ،عادةً  هينظر إلي
اناماس املتعلمني واهنماكهم يف عمل الِعلم بطبيعته وصورته 

يتضمن أنشطة تشايل العقل  إذ ،الري يقوم هبا العلماء
وين وتركز على التفاعل النشط حملاولة تك ،وتشايل اليدين مًعا

املعىن، إضافة إأ إشباع الفضول الفطرق وحب االستطالع 
 (.2013لدى املتعلمني )حج عمر، 

ويف هذا اجملال لتطوير أساليب التدريس واستخدام 
النظرية البنائية وأساليب التعلم االستقصائي نادى الرتبويون 

أداة معرفية تساعد بوصفها والباحثون بأمهية توظيف الكتابة 
 ,Fraser, 1978; Hamilation, 1978; Emig)  على التعلم

1977; Barnes, 1976)، ( وأوضحت إمييجEmig, 

( أن للكتابة دورًا فريدًا ومميزًا يف تنمية .1977.28,122-128
فالكتابة عبارة عن وسيلة متر املعلومات خالها على  ،التعلم

مستويات ثالثة، اليد: الري  رك القلم عرب الصفحات و تا  
ظائف حركية؛ والعني: الري تقرأ ما أمتت كتابته وتنشط لو 

والعقل: الذق يبلور وميحص ما أمتت   ،الوظائف احلسيه
 . فكراً و لياًل  ،كتابته ليشبع اخلطوات األكثر عمقاً 

( أن الكتابة مبختلف 1994وأوضح احلريب )
أنواعها تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني، من حيث قدرة  

التعبري حبسب قدراته، كما تعطي املتعلمني  كل شخص على
الفرصة ملراجعة أفكارهم بإعادة النظر فيما قاموا بكتابته. 

( "أن الكتابة الواضحة 180ص ،2009وترى عليش )
فالعمق والوضوح  ،توضح الصلة الوثيقة بني التفكري والكتابة

سن نوعية الكتابة، بينما تفيد الكتابة كأداة  يف التفكري ُي 
  1996) ماير وهيلمان شاروأ م لصقل التفكري وتطوير ".تعل

(Mayer & Hillman,  أن الكتابة ليست جمرد أداة للتعبري
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 ،ا وسيلة للكشف عنهولكنها أيضً  ،عما نفكر فيه فحسب
حدى أدوات إهنا إإذ  ،عرفي  وما ال  رفعي  ما  و ديد

التواصل املهمة الري تسهم يف تشكيل األفكار وتوضيحها بل 
 ا يف اكتشافها.سهم أيضً ت

 ,Hand & Keys, 1999, 66)وقد طور هاند وكيز 

( بدمج نوعني من Vسرتاتيجية شكل احلرف )( ا27-29
الكتابة: الرمسية )تقرير النشاط االستقصائي( وغري الرمسية 
)التعقيب أو التأمل(، مع أنشطة العلوم االستقصائية، هبدف 

حا اهيمية، واقرت على بناء معرفة مف مساعدة املتعلمني
اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم 

The Science Writing Heuristic (SWH). 

 مشكلة البحث 

من مهام القائد،  ام مزخً لِّ عم  ـلقد أصبحت مهنة ال
خب أن خمع  وجه، ولكي يكون دور املعلم فعااًل والناقد وامل

م هاًل تأهياًل جيداً بني التخصص واخلربة، وأن يكون 
ومكتسبًا اخلربة الالزمة لصقل جتربته يف ضوء دقة التوجيه 

ال ُيتا  املعلمون  إذرب اإلشراف املتنوع واملناسب، الفين ع
إأ التدريب الرمسي فحسب، بل هم حباجة للمتابعة وتقدمي 

 ،التاذية الراجعة لكل برنامج تدرييب يقّدم هم )شاهني
1996 .) 

 & Hand)لصدد، يشري هاند وترخست ويف هذا ا 

Treagust, 1994,20(1):97-113)  جمالنيإأ أن هناك 
ضمن البحث الرتبوق  اكافيً   امل تتم إعارهتما انتباهً  نيرئيس

أثناء يف يف جمال الرتبية العلمية ومها: تزويد معلمي العلوم 
اخلدمة بفرص لتطبيق اسرتاتيجيات التعلم، والتعليم البنائي، 

دراسة شارت وأ ري املعلمني املرتبط مبوضوع البنائية.وتفك
بوق يف عدم كفاية برامج التدريب الرت إأ ( 2001)الوهر، 

 ا مبفاهيم النظرية البنائية.افيً ك  اإكساب معلمي العلوم وعيً 
صعوبات وجود ( إأ 2013وتوصلت حج عمر )  

، وجتلت تلد SWHتواجه معلمات العلوم يف تبين الـ

بيئة التعلم لستقبلي املدعم ال اخلوف من عدم الصعوبات يف
الواقعية سواء من مديرة املدرسة أو من املشرفات، أو 
الوالدين، وصعوبة  ديد الفكرة العامة من الوحدة، 
والصعوبات املرتبطة بتطبيق االستقصاء من منظور بنائي ي كد 
على التفاعل النشط للمتعلم مع بيئة التعلم املادية واألفراد 

 فيها.
وباملقابل أظهرت الدراسات الري طبقت اسرتاتيجية  

يف املرحلتني املتوسطة والثانوية نتائجاً إخابية يف دعم  SWHلـا
 ,Handو سني الفهم والتحصيل والتاري املفاهيمي )

2004; Hand, Hohenshell & Prain,  Wallace & Yang ,

2004; Hohenshell & Hand, 2006 ،ـ(، ه1434؛ اجلمعان
وعلى املستوى اجلامعي سجلت دراسة رود وجرينبو وهاند 

(Rudd, Greenbowe & Hand, 2001 )خابية بعد اإل نتائجال
أظهر الطالب فهمًا أفضل  إذ، SWHتطبيق اسرتاتيجية الـ

للمفاهيم العلمية الري مت تناوها يف خمترب الكيمياء. كما ذكر 
أن الطالب  (Greenbowe & Hand,  2006)جرينبو وهاند 

حصلوا على نتائج أفضل  SWHالذين درسوا باسرتاتيجية الـ
يف االختبار مقارنة بالطالب الذين درسوا بطريقة املخترب 

  SWHالـأمهية اسرتاتيجية ث على التقليدية. األمر الذق ُي
يف إكساب الطالب مهارات ومفاهيم علمية جديدة سواء 

لعلوم، وملختلف يف مادة الكيمياء، أو يف خمتلف مواد ا
 املراحل الدراسية.

، SWH الـوبناء على النتائج اإلخابية السرتاتيجية 
( من صعوبات 2013وما أشارت إليه دراسة حج عمر )
 Handهاند وترخست )التدريس من منظور البنائية، ودراسة 

& Treagust, 1994)  ضرورة هتيئة الفرص أشارت إأ الري
خلدمة ملمارسة التعليم البنائي، أثناء ايف ملعلمات العلوم 
( الري أكدت عدم كفاية برامج 2001ودراسة الوهر )

التدريب املوجههة للنظرية البنائية، مت  ديد مشكلة هذا 
البحث يف معرفة فاعلية توظيف اسرتاتيجية الكتابة  
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يف تبين  SWHكموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم الـ
 لتدريس من منظور بنائي.معلمات الكيمياء للبنائية وا

 أهداف البحث: 

فاعلية حقيبة تدريبية  تعرفإأ هدف البحث 
يف تبين معلمات  SWHاسرتاتيجية الـضوء يف مقرتحة 
 لتدريس البنائي.االكيمياء 

 البحث: سؤال 

فاعلية حقيبة عن س ال: ما اإلجابة البحث حاول 
 معلمات يف تبين SWHتدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية الـ

 لتدريس البنائي؟ االكيمياء 

 أهمية البحث: 

 :ن إخاز أمهية البحث يف النقاط اآلتيةكمي
 رق التدريس لتفعيل متكني معلم الكيمياء من التنويع يف ط

 يف عملية التعلم.  اا نشطً صرً عله عندور املتعلم جل
 ولني عن العملية التعليمية   يف اطالع املس يسهم البحث

امة الدورات التدريبية للمعلمني يف جمال على أمهية إق
 .SWHاسرتاتيجية الـ

  يفيد الباحثني من خالل النتائج والتوصيات واملقرتحات
 مستقبلية يف جمال تنمية الكتابة التأملية. يف حبوث 

 حدود البحث: 

 ية:تقتصر البحث على احلدود اآلا
 .SWHسرتاتيجية الـا موضوعية:الحدود ال
مت إجراء البحث يف املدارس احلكومية  :مكانيةالحدود ال

 التابعة ملكتب إشراف جنوب يف مدينة الرياض. الثانوية 
مت تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي  زمانية:الحدود ال
 هـ.1436-1435ألول من العام الدراسي ا

معلمات الكيمياء ملدارس املرحلة الثانوية  الحدود البشرية :
 .مكتب التعليم جنوب الرياض

 مصطلحات البحث: 

ملصطلحات األساسية، من ا االبحث عددً تضمن 
 :ها  عرضها مع توضيح التعريف اإلجرائيأيتوسيتم فيما ي

 Training Portfolioالحقيبة التدريبية 

( بأهنا "اجلهود 13ص ،2009يعرفها الطعاين )
املنظمة واملخططة لتطوير معارف وخربات واجتاهات 

م أكثر فعالية يف أداء مهامهم". وذلد جبعله ،املتدربني
بأهنا: خطة شاملة  إجرائيا  وتعرف الباحثة احلقيبة التدريبية 

وخطوات إجرائية تتمثل يف التعريف  ،تتضمن أهداف وحمتوى
للتحول للتدريس وكيفية تطبيقها  SWHباسرتاتيجية الـ

 البنائي.
استراتيجية الكتابة كموجهات لحل المشكلة في تعليم 

  :SWHـالعلوم ال
مستمدة من البنائية هي اسرتاتيجية تعليمية 

توظف االتصال الفهمي لبناء املعرفة التعبريية  إذالتفاعلية 
وتقدم قالبني  ،العلمية ضمن إطار األنشطة االستقصائية

 ,Hand & Keysللتعلم أحدمها للمعلم واآلخر للمتعلم )

م هـ( بأهنا جمموعة املها1434وتعرفها اجلمعان )(. 1999
مراحل املناقشات الري تقوم هبا املعلمة لتحقيق أكرب عدد من 

أثناء تطبيق النشاط االستقصائي يهدف  ومفاوضات املعىن
تعزيز تفاعل وتعلم املتعلمة وتسهيل مهمة كتابتها لتقرير إأ 

النشاط االستقصائي الذق يشمل الكتابة الرمسية )تقرير 
وتعرفها  ،ابة التأملية(النشاط االستقصائي( وغري الرمسية )الكت

األعمال املشتقة من األنشطة االستقصائية ب: اإجرائي  الباحثة 
والري تقوم هبا املعلمة هبدف زيادة عدد املناقشات ذات املعىن 
خالل إجراء وتطبيق النشاط االستقصائي وغاية ذلد زيادة 

وتضمني أكرب قدر من مراحل التفاعل مع الطالبات 
كما وردت يف النشاط االستقصائي  حول مفاوضات املعىن 
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كتابة تقرير وإثراء  قالب املعلم هبدف تسهيل مهمة الطالبات 
 .النشاط االستقصائي

 :Interactive Constructivism البنائية التفاعلية

 ،التعلم ُيدث من خالل بعدينأن البنائية التفاعلية ترى   
املتعلمني  للبعد العام فإن اووفقً  ،البعد العام والبعد اخلاص

يقومون ببناء املعرفة عندما يكونون قادرين على التعامل مع 
يف  ،ومع غريهم من األفراد ،العامل املادق الذق ُييط هبم

ن املعرفة تبىن عندما يقوم أحني البعد اخلاص يشري إأ 
أثناء عملية يف املتعلمون بالتأمل يف تفاعالهتم وأفكارهم 

 هذين  البعدين يكون مبقدور  ن التعلم وإذا متكن املتعلم م
وإقناع اآلخرين  ،والتفكري النقدق ،بناء الرتاكيب املعرفية

 ،والتعامل مع التاري املفهومي ،بآرائهم وممارسة االستقصاء
والتفاوض االجتماعي والقدرة على التجريب واالستكشاف 

 التفاعل بني القدمي واجلديد واملهارة يف تطبيق املعرفة هتيئة و 
(Simon, 114-145,1995,) :وت عرفها الباحثة إجرائيًا بأهنا .

مهارة املعلمة يف هتيئة البيئة الصفية للمتعلمة وتوظيف 
الكتابة  من خالل استخدام اسرتاتيجية االستقصاء 

 .SWHكموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم الـ

 الخلفية العلمية والدراسات السابقة

يف توضيح هم تسالري األطر النظرية  لتوضيح
يف ثالثة حماور:  هامت تنظيم ،مات الري بين عليها البحثاملسل  

الكتابة كموجهات حلل املشكلة  ،االستقصاء ،النظرية البنائية
يف تعليم العلوم. وتناول احملور األول: مفهوم النظرية البنائية، 

م ومرتكزاهتا، وبيئة الصف البنائية. وتناول احملور الثاين: مفهو 
تناول احملور الثالث: تقصاء، وأنواعه، ومساته. و االس

يف  ،SWHاسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة الـ
تعليم العلوم من حيث نوعي الكتابة: الكتابة الرمسية، 
والكتابة التأملية. وأدوار املعلمة وفق اسرتاتيجية الكتابة  

 يف تعليم العلوم. وأدوار املتعلمة كموجهات حلل املشكلة

وفق اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم 
 والنمو املهين من منظور الكتابة. ،العلوم

 المحور األول: النظرية البنائية
 أوال : مفهوم النظرية البنائية:

ي عّرف إيرشني وولش النظرية البنائية بأهنا الطريقة 
ة الري يقوم الطالب من خالها باكتساب العمليات املعرفي

ومعاجلتها وتطورها واستخدامها يف املواقف املعرفية احلياتية 
(Airasian &Walsh, 1997).  يرى زيتون أن البنائية ليست و

عبارة عن عملية استقبال الرتاكيب املعرفية املقصودة بالتعلم 
ت كد البنائية على بناء املتعلمني لرتاكيب ومعاين  إذفقط، 

النشط بني تراكيبهم املعرفية معرفية جديدة من خالل التفاعل 
 (.2002احلالية ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلم )زيتون، 

وتقوم النظرية البنائية كنظرية معرفية على افرتاضني، 
ال  ،أوالمها يركز على املعرفة: فاملعرفة كما يراها البنائيون

تكتسب بطريقة )سلبية( بل يتم اكتساهبا عن طريق )بنائها( 
تعلم( نفسه ومن خالل نشاطه وتفاعله مع العامل من قبل )امل

الذق حوله واكتسابه للخربات املختلفة، أما الثاين: فريكز 
القدرة على )التكيف(  املعرفة، وتتضمنعلى )وظيفة( عملية 

مع عامل اخلربة ونفعيتها للمتعلم وليس من خالل مطابقتها 
 (.Bischof & Anderson, 1998للواقع )

 ت النظرية البنائية:ثانيا : مرتكزا
 :يف اآليتتتلخص أسس ومبادئ التعلم وفق البنائية 

 يبين الفرد املعرفة داخل عقله وال تنتقل إليه مكتملة. -
يفسر الفرد ما يستقبله ويبين املعىن بناء على ما لديه من  -

 معلومات.
 للمجتمع الذق يعيش فيه الفرد أثر كبري يف بناء املعرفة. -
نفصل عن التطور النمائي للعالقة بني الذات التعلم ال ي -

 واملوضوع.
 الفهم شرط ضرورق للتعلم. -
 التعلم يقرتن بالتجربة وليس بالتلقني. -
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 بوصفها( أن تصورات النظرية البنائية 2007ويرى زيتون )
نظرية يف التعلم املعريف تنطلق من ثالثة مرتكزات أو أعمدة 

 :فيما يأيت هاصيتلخميكن 
وال يتم  ،من قبل اجلهاز املعريف للمتعلم ا(بنى )ذاتي  المعنى ي

ن املعىن يتشكل داخل عقل إنقله من املعلم إأ املتعلم. أق 
املتعلم نتيجة لتفاعل حواسه مع البيئة اخلارجية. ويتأثر املعىن 
)املفهوم( املتشكل باخلربات السابقة للمتعلم وبالسياق الذق 

ويد املتعلم باخلربات الري ُيدث فيه التعلم، وهذا يتطلب تز 
ومبا  ،متكنه من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه من جهة

تتفق واملعىن العلمي السليم الذق يتفق عليه العلماء بوجه 
 عام من جهة أخرى.

تشكيل المعاني عند المتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب 
ندما . فاملتعلم تبقى املعرفة لديه يف حالة اتزان عجهدا  عقليا  

تلد اخلربات مع إذا مل تتفق ت قدم له خربات جديدة، ولكن 
، مما يتطلب يف حالة عدم اتزان   املعريفؤ بنايصبح  ،ما يتوقع

ينكر أن وراء إعادة االتزان، فإما  اط عقله سعيً أن ينشِّ  همن
ا عدم صحتها ويقدم مربرات املتعلم املعرفة اجلديدة مدعيً 

 ُيدث تعلم جديد لدى ومسوغات الستبعادها، مبعىن ال
أن (، وإما ااملعريف كما هو عليه )متزنً  ءناالباملتعلم ويبقى 

يعّدل املتعلم البنية املعرفية لديه وذلد بالتواؤم مع اخلربات 
يتم إعادة  إذُيدث تعلم،  ومن مث ،اجلديدة واستيعاهبا

 تشكيل البناء املعريف.
( التغيير المعرفية المتكونة لدى المتعلم )تقاوم البناء

يتضح دور املعلم من خالل استخدام البنائية   .بشكل كبير
يساعد املتعلم من خالل تقدمي  إذكنظرية للتعلم املعريف، 

 ،األنشطة والتجارب الري ت كد صحة البىن املعرفية احلديثة
عند املتعلم، ألن موجود لفهم )اخلاطئ( إن كان ذلد وتبني ا

م تكون مرتسخة يف عقله، بعض املعارف السابقة لدى املتعل
وتقاوم التايري، وهنا يأيت دور استخدام النظرية البنائية يف 
التعلم من أجل تبين مفاهيم ومعارف متجددة )زيتون، 

2007.) 

 ثالثا : بيئة الصف البنائية:
على ما مسعه   إن التعلم احلقيقي لن يتم بناء

لنظرية ت كد ا إذ، املعلماملتعلم حىت ولو حفظه وكرر  أمام 
ا بالبيئة )البنائية( أن الشخص يبين معلوماته داخليًا متأثرً 

احمليطة به، واجملتمع، واللاة، وأن لكل متعلم طريقة 
وخصوصية يف فهم املعلومة، وليس بالضرورة أن تكون كما 

عندما  ا للبنائيةوعليه ميكن  قيق التعلم وفقً  .املعلم يريد
، مما ي كد على دور (Cakir, 2008) نينشيطاملتعلمون يكون 

 .بيئة التعلم النشطة
 ,Brooks & Brooks) من بروكس وبروكسكل وقد أوصى  

 :البنائية حبيثبتهيئة بيئة الصف  (1993
حبيث يساعد  ،تقبل استقاللية وذاتية املتعلم وتشجعها -1

املعلمون املتعلمون لتحقيق هويتهم الفكرية العقلية. 
مث  )ويشكلوهنا( والقضايا ةواملتعلمون الذين يطرحون األسئل

لني عن و ويكونون مس  ُياولون دراستها وحبثها و ليلها 
يصبحون قادرين على  من مثعلمهم وتقدمهم يف التعلم و ت

 حل املشكالت.
النهاية ويسمح بالتفكري يطرح فيها املعلم أسئلة مفتوحة  -2

فالتفكري التأملي يتم بناؤ  من أفكار  ،جاباتلتلقي اإل
ليقاهتم. ويف هذا  دد الطرق الري يطرح هبا اآلخرين وتع

املعلمون األسئلة والطرق الري يستجيب املتعلمون ها مدى 
 جناح املتعلم يف أنشطة االستقصاء الري يقوم هبا وي ديها.

فاملعلم يف بيئة الصف  ،العليا تشجع مستويات التفكري -3
البنائية يتحدى الطالب للوصول إأ ما وراء معرفة احلقائق 

 وحفظ املعلومات.
ينشال فيها املتعلمون يف احلوار واملناقشات واملناظرات  -4

ويكون ذلد فقط  ،العلمية مع املعلم ومع بعضهم بعضاً 
عندما يشعرون بدرجة من الراحة يف التعبري عن أفكارهم 

 جيداً.
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تشجع املتعلمون لالخنراط واالهنماك يف اخلربات الري  -5
ملناقشات من جهة وتشجع ا ،تتحدى الفرضيات من جهة

 أخرى.
يستخدم فيها املتعلمون البيانات اخلام واملصادر األولية   -6

واملواد املادية املتفاعلة لتزويد الطالب باخلربات بداًل من 
 استخدام بيانات اآلخرين ومعلوماهتم واالعتماد عليها فقط.

 دور المعلم في بيئة الصف البنائي:
 إذ ،أدوار املعلمنييف  اريً يتايفرض البنائية إن تبين 

يتطلب من املعلم البنائي القيام بأدوار مطلوبة يف 
 :(2007)زيتون، التدريس. اسرتاتيجيات 

: يتم العمل فيها داخل توفير بيئة صفية بنائية تفاعلية .1
 ،ويراجعون ،ويقارنون ،فيناقشون ،جمموعات )تعاونية( صارية

 ويتفاعلون مع اجملموعات األخرى.
وممارسات  راتيجيات تدريسيةتصميم وتبني است .2

 تنطلق من فكر البنائية ومعايريها.
  تعليمية:-توفير بيئة تعلمية وممارسات تعلمية .3

والقدرة على حل  ،والعمل بروح الفريق ،كالعمل اجلماعي
 ،الناقد( التأمليوإعمال العقل والتفكري ) ،املشكالت

 وغريها. ... والعصف الذهين
ة في المواقف توظيف الخبرات السابقة للطلب .4

وربطها بالتعلم اجلديد  ،الجديدة التعليمية-التعلمية
 ملساعدة الطالب على )بناء( اخلربات اجلديدة املكتسبة.

وتوفري خربات وأنشطة  ،الطالبتعرف خصائص  .5
ومهمات ومواقف تعلمية تتفق وهذ  اخلصائص وتطورها 

 .بشكل خعلها أكثر مالءمة لبناء مواقف تعلمية جديدة
ام استراتيجيات وأساليب وأدوات التقييم استخد .6

فال يوجد إجابة صحيحة وخاطئة  ،البديل الحقيقي
بل معرفة األفكار واملفاهيم احلالية الري ُيملها ذلد  ،للمتعلم

الطالب. فاملعلم البنائي ُياول أن يقود الطالب وييسر تعلمه 
 إأ بناء فهم جديد واكتساب مهارات جديدة.

( ستة جماالت So, 2002)سو وذكرت دراسة 
 هي:ملمارسات املعلم البنائي 

: من األول: يستخدم المعرفة الحالية لتوجيه التعليم
 خالل:

 وعي املعلمني لألفكار )واملفاهيم( احلالية لدى املتعلمني. -1
 يتحدى أفكار املتعلمني )مبادرات املتعلمني وأفكارهم(. -2
 خعل األفكار اجلديدة تصل إأ املتعلمني. -3

حيث املتعلمون البدائل: ي : يوجه المتعلمين لتوليد الثان
، ويولدون البدائل، ويفسرون ويصفوهنايالحظون الظاهرة، 

 التناقضات واملفاهيم اخلاطئة )البديلة(.
 الثالث: يطرح األسئلة الواضحة المعالم:

 بيئة تعلم غنية باألسئلة املطروحة. -1
 األسئلة تستند إأ إجابات الطالب. -2
 ب بأسئلتهم ويربرون إجاباهتم.يتوسع الطال -3

الرابع: يختار المواد واألنشطة لكي يختبر الطالب 
 أفكارهم:

 الطالب يعملون باملواد واألنشطة. -1
 الطالب منشالون باالستقصاء العلمي. -2
 يقدم املعلم أقل ما ميكن )احلد األدىن( من املساعدة. -3

 الخامس: تهيئة جو الصف الذي يقود إلى التعلم:
 مون أفكارهم ويناقشوهنا مع املعلم.الطالب يقي -1
 الطالب يقيمون أفكارهم ويناقشوهنا مع أقراهنم. -2

السادس: تزويد الطالب بالفرص لتحقيق األفكار 
 الجديدة:

 يربط نقاط التعليم احلالية باملعرفة السابقة. -1
 يطبق الطلبة املعرفة يف مواقف حقيقية جديدة. -2

 المحور الثاني: االستقصاء
 االستقصاء: مفهوم أوال  

( 231، ص2004) يرى تراوبريد ، وباييب، وبويل
أن "االستقصاء هو العملية الري يطرح من خالها العلماء 
أسئلة حول الظواهر الطبيعية، ويبحثون عن إجابات هذ  
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 من املعرفة من خالل مصدر أو األسئلة، وفهمًا أعمق بداًل 
 عمليات أخرى". 

 Inquiry وتشري األدبيات إأ أن االستقصاء
يتضمن طرح األسئلة، وهو شكل من أشكال التعلم املوجه 

وجوهرها )حب االستطالع( الطبيعي، واالستقصاء يف  ،ذاتياً 
وفكرق )عقلي(  Practicalالتعلم والتعليم نشاط عملي 

Intellectual واالستقصاء يرتبط بالعلم  ،يف آن واحد
لعلم  وتفكري(. والعلم كاستقصاء أو ا ،وطريقة ،)كمادة

 ،أو مهارات التفكري )والبحث( العلمي ،كعملية استقصائية
بوصفها على االستقصاء يف عملية التعلم  و مجيعها ت كد و 

 (.2007العلوم وتدريسها )زيتون، اسرتاتيجية يف مناهج 
ويطلق على الطريقة االستقصائية يف التعليم والتعلم 

وينقب يف بالطريقة التنقيبية، ألن املتعلم املستقصي يبحث 
 مصادر املعرفة املختلفة من أجل التوصل إأ هدفه

املطلع على األدب الرتبوق وخد  (.2003)الفتالوق، 
لالستقصاء  ،تعريفات خمتلفة يف ألفاظها متحدة يف مضموهنا

 :(2011، 2008ما ذكر  قطيط ) منها
االستقصاء: العمليات العقلية القائمة على متثيل املفاهيم  -

 ملية يف العقل.واملبادئ الع
االستقصاء تطور املهارات املعرفية للبحث ومعاجلة  -

 املعلومات.
االستقصاء: طريقة تعليمية منطقية تعمل على الفضول  -

 ا عن احلقيقة.والشد العقالين حبثً 
االستقصاء: من خالله خرق املتعلم اختبار الفرضية  -

 أو إجابة عن س ال. ،وضعت كحل ملشكلة
التدريس الري تتطلب  االستقصاء: إحدى طرق

 ،مواجهة املتعلم مبشكلة يف صورة موقف أو مهمة أو س ال
ووضع الفروض الري تتمثل يف حلول  ،ويطلب منه  ليلها

وجتريب هذ  الفروض للوصول إأ حلول عملية  ،متوقعة ها
ومن مث تطبيق احللول املقرتحة يف  ،للمشكالت املدروسة

 . مواقف جديدةمواقف جديدة لتثبيتها وتعميمها يف

يقصد باالستقصاء أن يبحث  ،مما سبق اواستنتاجً 
الفرد معتمدًا على نفسه للتوصل إأ احلقيقة أو املعرفة. أما 
يف جمال عمليري التعليم والتعلم فإن االستقصاء هو نوع من 

جمموعة من  (املستقصي)املتعلم فيه أنواع التعليم يستخدم 
مليات توليد الفرضيات املهارات واالجتاهات الالزمة لع

وتنظيم املعلومات والبيانات وتقوميها، وإصدار قرار ما إزاء 
إلجابة عن س ال أو التوصل لالفرضيات املقرتحة الري صاغها 

إأ حقيقة أو مشكلة ما مث تطبيق ما مت التوصل إليه على 
عدة دراسات للتعرف  تيوقد أجر ، أمثلة ومواقف جديدة

سرتاتيجيات التدريس املستمدة من على أثر بعض املداخل وا
دراسة أظهرت البنائية على عدة متاريات مرتبطة بالتعلم، فقد 

االستقصاء أثر طريقري ْ  الري هدفت ملعرفة( 2008عطية )
فروق ذات داللة إحصائية لوجود واالكتشاف يف التحصيل 

يف التحصيل الفورق وامل جل، بني أداء الطالب الذين درسوا 
تشاف واالستقصاء، وأداء الطالب الذين درسوا بطريقة االك

قة املناقشة والطريقة التقليدية. ويف املقابل أوضحت بطري
 ،( أثر استخدام االستقصاء املوجه2001دراسة احلسين )

وحل املشكالت يف مستوى التحصيل العلمي لطلبة الصف 
 أكدت دراسة يف حنيلكيمياء. األول الثانوق يف مادة ا

االستقصاء وشبكات املفاهيم أثر طريقري  (2002عكور )
طلبة الصف الثامن األساسي يف العلوم مهارات ساب كإيف 

 التفكري اإلبداعي. 
 ثانيا : أنواع االستقصاء

ينظر إأ اسرتاتيجية االستقصاء يف التعلم والتعليم  
كمستويات ثالثة تصنف وفقًا لدور املعلم أو املتعلم فيها 

 (:صرف، بت330ص، 2007)زيتون، 
وفيه :   Structured Inquiryاالستقصاء المبني )المنمط( 

ويتدخل فيها كليًا من حيث  ،يكون للمعلم الدور األكرب
 تقدمي األسئلة أو املواقف املشكلة واإلجراءات. 

وفيه يكون تدخل : Guided Inquiryاالستقصاء الموجه 
 )دور( املعلم جزئياً.
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ويكون دور : Open Inquiry( االستقصاء الحر )المفتوح
املعلم وتدخله يف هذا املستوى االستقصائي يف حد  األدىن 

 أو ال يذكر.

ظر إأ اسرتاتيجية ني   ،ويف وجهة نظر حديثة أخرى
االستقصاء كعملية منائية تطورية يف أدبيات تدريس العلوم 

(Bonnstetter, 1998 ومستمرة ومتسلسلة يف مخسة )
ا مس ولية التعلم بني املعلم تنتقل فيهمستويات استقصائية 

 (.1جدول واملتعلم )
 1جدول

 أنواع مستويات االستقصاء الخمس
 المسؤول في مجاالت االستقصاء الست أنواع مستويات االستقصاء

تحديد موضوع  
 االستقصاء

طرح سؤال 
 االستقصاء

توفير المواد 
 التعليمية

تصميم 
 االستقصاء

تحليل 
 النتائج

الوصول 
 لالستنتاجات

 استقصاء تشايل اليدين التقليدق
Traditional Hands-On Inquiry 

 املعلم املعلم املعلم املعلم املعلم املعلم

 Structuredاالستقصاء املبين )املنمط( 
Inquiry 

املعلم  املعلم املعلم املعلم املعلم
 واملتعلم

 املتعلم

 املعلم املتعلم املعلم واملتعلم املعلم املعلم املعلم Guided Inquiryاالستقصاء املوجه 
 -Studentاالستقصاء املتمركز حول املتعلم 

Directed Inquiry 
 املعلم املعلم املعلم املتعلم املعلم واملتعلم املعلم

 Studentاستقصاء الطالب )الباحث(
Researcher 

 املعلم املعلم املعلم املتعلم املتعلم املعلم واملتعلم

  اءثالثا: سمات االستقص
السمات األساسية لالستقصاء حسب مت  ديد 

 يف مخس مسات (NRC, 2000)رؤية اجمللس الوطين للبحث 
تتضمن مشاركة املتعلم يف طرح أسئلة علمية التوجه، وإعطاء 
أولوية لألدلة يف الرد على األسئلة، وصياغة تفسريات من 

، وربط التفسريات باملعرفة العلمية، (Evidence) األدلة
 عن تعلمه مس واًل ليصبح  ،التفسرياتتواصل وتربير تلد وال

ويعكس هذا بدرجة كبرية نتيجة لنشاطه يف بناء معىن خلرباته، 
 لالستقصاء تظهرها مستويات  التصنيف مكونات أعقد

الري حددها اجمللس بسلم التقدير اللفظي  االستقصاء مسات
ملشاركة  املكون من أربعة مستويات خمتلفة لتقدير كل مسة تبعاً 

 املتعلمني يف االستقصاء.
اخلمس ( مسات االستقصاء األساسية 2يوضح اجلدول )و 

 (NRC, 2000حسب رؤية اجمللس الوطين للبحث )
وتشري إأ )سيطرة املعلم إما ومستويات  قيقها الري تعكس 

علم وتعكس دور املاملتعلم )أو سيطرة بنائي( العلم غري دور امل
 .طبيق النشاط االستقصائيوذلد خالل ت بنائي(ال

  2جدول 
 سمات االستقصاء

 السمة
 مداخل التدريس = مستوى أداء )سيطرة( المتعلم

 مفعلة لدور المتعلم بتوجيه من المعلم باشتقاق من المعلم مفعلة لدور المعلم
1 2 3 4 

يف  املتعلم يشارك
 علمية التوجه األسئلة

يوفر املعلم س ال 
ن أق االستقصاء أو يوفر م

يعيد املتعلم صياغة س ال 
االستقصاء املقدم من قبل 

خيتار املتعلم س ال االستقصاء 
من جمموعة أسئلة أو يطرح 

يطرح املتعلم س ال 
 االستقصاء
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 السمة
 مداخل التدريس = مستوى أداء )سيطرة( المتعلم

 مفعلة لدور المتعلم بتوجيه من المعلم باشتقاق من المعلم مفعلة لدور المعلم
1 2 3 4 

 ا جديدً س ااًل  و أق مصدر آخراملعلم أ مصدر آخر
 أولوية املتعلم يعطي
 Evidence  لألدلة

 األسئلة على عند الرد

ات وطريقة يوفر املعلم البيان
 التحليل

يوفر املعلم البيانات ويطلب 
 من املتعلم  ليلها

يوجه املتعلم جلمع بيانات 
 حمددة

ُيدد املتعلم نوع البيانات 
 الالزمة كأدلة وخمعها

يبين أو يصيغ املتعلم 
تفسريات من األدلة 

Evidence 
 يوفر املعلم األدلة

ا حمتملة يعطى املتعلم طرقً 
صياغة الستخدام األدلة يف 

 التفسريات

يوجه املتعلم خالل عملية 
 صياغة التفسريات من األدلة

يصيغ املتعلم تفسرياته بعد 
 تلخيص األدلة

يربط املتعلم التفسريات 
 باملعرفة العلمية

يوفر املعلم مجيع 
 االرتباطات

يوفر املعلم بعض االرتباطات 
 احملتملة

يوجه املتعلم لبعض اجملاالت 
 علميةواملصادر للمعرفة ال

يفحص املتعلم مصادر 
املعرفة ويشكل الروابط مع 

 التفسريات

يتواصل املتعلم ويربر 
 التفسريات

يوفر املعلم خطوات 
 وآليات التواصل

يوفر املعلم توجيهات عامة  
 للتواصل وعرض املربرات

يدرب املتعلم للتواصل وعرض 
 املربرات

يصيغ املتعلم حجة منطقية 
ومعقولة للتواصل وعرض 

 فسرياتالت
 -Writing-to المحور الثالث: الكتابة من أجل التعلم

learn  
من فوائد الكتابة أن النص املكتوب يوفر تاذية 
راجعة للمتعلم على املدى البعيد لكونه متاحًا للمراجعة 
ومن خالها يستطيع املتعلم أن ي كد أو يبعد املعاين 

رتبطة به. غري املأو  ،واألفكار الري ال تعرب عن املوضوع
كون الكاتب يبني بوضوح   ،اا مرتابطً ترب الكتابة نسيجً وتع

من خالل إخاد الروابط  ،العالقات بني عناصر النص
والتحليلية بني اجملموعات املفاهيمية باستخدام  ،الرتكيبية

 ،القواعد البالغية. وتتميز الكتابة بأهنا نشطة وتشاركية
املتعّلم وهذ  تتوافق مع وترية  من مثوشخصية أكثر و 

اخلصائص املرتبطة بالكتابة هي ما حنتا  إليه يف عملية 
 ,Zinsser) ومن تعريف زينسر (.Emig, 1977) التعّلم

بأهنا استخدام الكتابة  ،للكتابة من أجل التعلم  1988)
أو توصيل فكرة  ،بشكل نشط من أجل أداء مهمة معينة

عن األفكار   التعبري اخلاصميكن تعريف الكتابة بأهنا  ،ما
وذلد باستخدام معاين واضحة  الفهمتعكس حبيث 
 . من قبل املتعلم ومعروفة

( نقاًل عن 77، ص2013وذكرت حج عمر )
أن الكتابة من أجل التعلم تعد " (Britton, 1970)بريتون 

إحدى حركات الكتابة عرب املنهج وهي مدخل من مداخل 
 ألق خطة أو تعليم العلوم الري ت كد على التأثري اإلخايب

اسرتاتيجية تشمل و فز مشاركة املتعلمني يف عمليات كتابية 
. وتتضح أمهية استخدام "تساعدهم على تعلم املفاهيم

 يف اآليت:( 1998)طعيمه، الكتابة يف خطة التدريس 
 النص،( تساعد الكتابة املتعّلم على فهم أفضل حملتوى 1 

 ري هي ق يدال وذلد ألنه يقوم مبعاجلة املفاهيم اجلديدة
الكتابة )وهذا خعل املعلمة تتبىن اخلطط واالسرتاتيجيات 

 املتعلقة بالكتابة(. 
( تساعد الكتابة املعلمة على سهولة تطبيق التوجيه 2

واإلرشاد حول مفاهيم الدرس، من منطلق أن املهام الكتابية 
املختلفة املعطاة من قبل املعلمة )مثل: التأمل، القصة، 

 التعّلم،رة، املقالة( ها تأثريات إخابية على سرعة الكتابة احل
وذلد يتوقف على مقدار اإلرشاد والتوجيه )التاذية 

والتطبيق يف جماالت خمتلفة ، الراجعة( من قبل املعلمة
  .الرياضيات، الكيمياء(، )العلوم
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وعليه فإن تنويع املهام الكتابية املعطاة من قبل 
تقارير  ،املقالية ،ابة التأمليةاملعلمة للطالبات )مثل: الكت

املخترب( ت شجعهن على ممارسة أنواع خمتلفة من التفكري 
نات مما يساعدهن يف فهم البيا ،الناقد( ،اإلبداعي، )التأملي

الراجعة  ن تقدمي التاذيةإوصياغة تفسريات منطقية؛ كما 
أثناء عملية يف  نفسها املتعلمة من مسواء من قبل املعلمة، أ

ة والتأمل و ليل النص املكتوب يتيح للمتعلمة تطوير املراجع
الستخدام  اواسعً  وصقل معارفها، ويتيح للمعلمة جمااًل 

 .التقييم الكتابة يف
 م العلوميكحل مشكلة في تعل  استراتيجية الكتابة

 :(SWH)الــ
هي اسرتاتيجية تعليمية قائمة على البنائية 

عرفة العلمية، ضمن التفاعلية، ت وظف لتسهيل الفهم وبناء امل
، مت تطويرها من قبل هاند إطار نشاط املخترب االستقصائي

للجمع بني وجهري النظر يف  (Hand & Keys, 1999)وكيز 
تطبيق الكتابة من أجل التعّلم يف تعليم العلوم بدمج الكتابة 
الرمسية )تقرير املخترب( وغري الرمسية مع أنشطة العلوم 

تطوير اسرتاتيجية شكل احلرف   عمال على إذاالستقصائية 
(V هبدف مساعدة املتعلمني على بناء معرفة مفاهيمية )

والتعبري من خالل كتابة تقرير النشاط االستقصائي الذق 
(، )التأملخمع بني نوعي الكتابة الرمسية وغري الرمسية 

 واقرتحا اسرتاتيجية الكتابة كحل مشكلة يف تعليم العلوم
The Science Writing Heuristic (SWH) .  وتعرفها

اجلمعان بأهنا: "املهام الري تقوم هبا املعلمة لتحقيق أكرب 
أثناء تطبيق يف عدد من مراحل املناقشات ومفاوضات املعىن 

النشاط االستقصائي هبدف تعزيز تفاعل وتعلم الطالبة 
شاط االستقصائي الذق وتسهيل مهمة كتابتها لتقرير الن

ة )تقرير املخترب االستقصائي( وغري ة الرمسييشمل الكتاب
وقد  (.8صهـ، 1434الرمسية )الكتابة التأملية(" )اجلمعان، 

ها ئتعريف كيز وزمال( 2013ذكرت حج عمر )

( بأهنا اجلسر الذق يربط بني تقارير SWHسرتاتيجية الــ)ال
  املخترب التقليدية وتكوين املعىن اخلاص باملتعلم.

األول موجه  ،البنيوتشمل هذ  االسرتاتيجية ق 
والثاين  ،للمتعلم وميثل عناصر تقرير النشاط االستقصائي

 امرشدً بوصفه املعلم به يقوم الذق قالب املعلم وميثل الدور 
لبيئة التعّلم وتتمثل يف هتيئة بيئة مفاوضات وتواصل  اوموجهً 

خالل النشاط االستقصائي سواء ملفاوضة املعىن املتكّون 
م اخلاص(، أو ملفاوضة التفسريات املقبولة ا )ب عد التعلفرديً 

وهو ما ي كد أمهية  ،من أفراد اجملموعة )ب عد التعلم العام(
التفاعل االجتماعي يف جمموعات العمل التعاونية 

  .هـ(1434)اجلمعان،  ومفاوضات املعىن املتكّون
( طريقة لدعم 1ويقدم قالب املتعلم )شكل

مية بداية من بناء األسئلة وتطوير فهم املتعلم للمفاهيم العل
وتربير  ،واختبارها من خالل تصميم جتربة لإلجابة عنها

ومقارنة األفكار مع اآلخرين  ،الفروض وربطها مع األدلة
الكتاب( وتكوين املعىن من خالل املناقشات  ،)األقران

والتأمل الذق يوضح  ،)املكون العام( وكتابة تقرير املخترب
كوين املعىن اخلاص )املكون اخلاص( لت ،أفكار املتعلم تاري
املستمرة من املفاوضات واألدلة  ةأثناء املرور بالدرو يف 

 ,Akkus) والشواهد وتفسري البيانات وتوضيح األفكار

Gunel & Hand, 2007.)  

 ما هي أسئلري عن هذ  املشكلة )التجربة(؟ألفكار أو األسئلة األولية : 
 عن س ايل )أسئلري(؟ : ماذا أعمل ألجيبالتجربة والطريقة 
 :ماذا شاهدت بعد إجراء النشاط )التجربة(؟ المالحظات والمشاهدات 
 االفتراضات (Claims) :ما هي افرتاضايت )إجابايت( عن األسئلة؟ 
  الشواهد(:(Evidence   ما هي الشواهد الري تدعم افرتاضايت؟ ملاذا

 كونت هذ  االفرتاضات؟ كيف كونتها؟
 القراءة :(Reading)  ف أقارن أفكارق مع اآلخرين )األصدقاء، كي

 الكتاب، املعلم(؟
 كيف تاريت أفكارق؟ وملاذا؟ (Reflection): التعقيب

 علمتقالب الم 1شكل 
( من عدة مراحل 2ويتكون قالب املعلم )شكل 

 (:Yore, 2005)ملفاوضات املعىن 
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مرحلة االستطالع األولية: ُيتا  املعلم بداية الستطالع  .1
ابقة لدى املتعلمني ليتمكن من التخطيط لبيئة املعرفة الس

تعلم تساعد املتعلم للبناء على املعرفة السابقة، ويتمكن من 
فهم السياق لتشجيع وإشراك املتعلمني يف املناقشات 
 العلمي الذق خرق فيه املخترب االستقصائي. 

مرحلة ما قبل النشاط: يصمم املعلم ملرحلة ما قبل   .2
 املتعلمني يف املفاهيم املتعلقة باملوضوع النشاط إلثارة تفكري

وهتيئتهم للعمل داخل النشاط من خالل العصف الذهين أو 
طرح األسئلة أو إجراء نشاط بسيط، وإتاحة الفرصة أمام 

املتعلمني لصياغة أسئلتهم اخلاصة حول املفاهيم أو األفكار 
 إذاملطروحة لتوضيح ما يرغبون يف معرفته عن املوضوع، 

هم هذا النشاط على التمييز بني األسئلة القابلة يساعد
جرائية ريها. كما خب مناقشة اخلطوات اإلللبحث من غ

يساهم يف فهم وتطوير  إذاملتعلقة بالنشاط االستقصائي، 
مهارات املتعلمني املتعلقة حبل املشكالت، والربط بني 

كري املفاهيم اجلديدة واملعرفة السابقة، والتنب  بالنتائج، والتف
 يف العالقة الري تربطها يف الس ال الذق مت طرحه.

 ألفكار الطلبة  مرحلة االستطالع األولية(Exploration of pre-instruction understanding) 
  )مرحلة ما قبل النشاط )التجربة(Pre-laboratory activities) 

 )مرحلة النشاط )التجربة (Laboratory activity) 

 1لفردية والكتابة مرحلة المناقشة ا (Negotiation-individual writing) 
  1مرحلة المناقشة الجماعية (Negotiation-group discussion)  
  مرحلة المناقشة بالمقارنة مع المصادر((Negotiation-textbook and other resources 
  2مرحلة المناقشة الفردية والكتابة ((Negotiation-individual writing 
 ألفكار الطلبة رحلة االستطالع البعديةم (Exploration of post-instruction understanding)  

 قالب المعلم 2شكل 
ن يف و : يف مرحلة النشاط ينخرط املتعلممرحلة النشاط .3

 investigationاملخترب  قيق 
 جلمع البيانات وتسجيل النتائج.  .4
تتاح  إذ (: تتضمن الكتابة الفردية1مرحلة املناقشة ) .5

الفرصة للمتعلم السرتجاع املعرفة السابقة وحماولة البحث 
عن العالقة الري تربطها مع البيانات اجلديدة وتفسري النتائج 

 وبناء املعىن اخلاص مثل كتابة املالحظات وتفسريها.
(: ومتثل مرحلة احلوار اجلماعي 3)-(2مرحلة املناقشة ) .6

 ،(اماًل )الفصل ك ريةالكب مأداخل اجملموعات سواء الصارية 
أثناء يف والري يبدأ فيها املعلم بالتفاعل احلوارق مع املتعلمني 

من أجل دعم وتوجيه انتباههم  ،إجراء النشاط االستقصائي
إأ معىن البيانات الري يتم مجعها وكيفية تفسريها لإلجابة 
عن أسئلتهم اخلاصة املرتبطة بالنشاط. يصاحب ذلد 

 وأقراهنم حول املالحظات والبيانات التفاوض بني املتعلمني
يف  ويساعد املعلم خالل التفاوض ،وصياغة فرضيات معرفية

( املتعلمني على تقييم اماًل اجملموعات الكبرية )الفصل ك
ومتكينهم من تعديل أو  ،الفرضيات واملشاهدات واألدلة

وفقاً لألدلة املقدمة الري مت دعمها من  ،تايري تلد الفرضيات
( أو 3ومرحلة املناقشة ) ،(2ت مرحلة املناقشة )املفاوضا

 ،مرحلة املقارنة مع املصادر املختلفة )الكتاب املدرسي
العلمية(. بعد ذلد يقوم  اجملالت ،الشبكة العنكبوتية

 ،ن يف هناية النشاط بكتابة تقرير املخترب االستقصائيو املتعلم
 ،متضمنًا ما مت تنفيذ  يف النشاط من أسئلة وإجراءات

 وتفسري البيانات. ،وأدلة ،وفروض
(: يتمثل دور املعلم يف مرحلة 4مرحلة املناقشة ) .7

( يف استعراض املفاهيم الري مت 4الكتابة التأملية املناقشة )
تناوها يف النشاط االستقصائي لتقريب املعىن وقياس مدى 
انعكاس ذلد على فهم املتعلم لتوضيح املفاهيم وميكن 

للمتعلم إلجراء املزيد من األنشطة  للمعلم إتاحة الفرصة
 التأكيدية إن لزم األمر. 
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م يِّ دية ألفكار املتعلمني: وفيها ي قمرحلة االستطالع البع  .8
املعلم مدى فهم املتعلمني للمفاهيم واحملتوى العلمي على 
مستوى اجملموعات )تقارير املخترب( واملستوى الفردق 

  )الكتابة التأملية(.
اسرتاتيجية  أثر توظيف ساتعدة درابينت  وقد

هـ( 1434دراسة اجلمعان )مثل ، على التحصيل (SWHالـ)
كموجهات حلل أثر استخدام اسرتاتيجية الكتابة   أكدت الري

( يف تدريس الكيمياء بنظام SWHتعليم العلوم الـ)املشكلة يف 
املقررات، يف تنمية كل من التحصيل واالجتا  حنو الكيمياء 

وهاند هوهنشل دراسة و  .ألول الثانوقلدى طالبات الصف ا
(Hohenshell & Hand,  2006)  أجريت على طالب الري

لالسرتاتيجية على خابية اإل نتائجال شارتوأاملرحلة الثانوية 
ن يدراسة هاند وآخر نتائج  معواتفقا يف هذا ،  صيل املفاهيم

((Hand, Wallace & Yang, 2004 أن  الري وجدت
( SWHباسرتاتيجية الـ)مادة الكيمياء ا الطالب الذين درسو 

من يف االختبار التحصيلي درجات أعلى قد حصلوا على 
دراسة رود وبينت  .االعتياديةالطالب الذين درسوا الطريقة 

( Rudd, Greenbowe & Hand,  2001)وجرينبو وهاند 
على طالب  SWHخابية بعد تطبيق اسرتاتيجية الـاإل النتائج

أظهر الطالب فهمًا أفضل للمفاهيم  إذة، املرحلة اجلامعي
 جرينبو وهاندذكر و العلمية الري مت تناوها يف خمترب الكيمياء. 

(Greenbowe & Hand, 2006 أن الطالب الذين ) درسوا
يف اختبار قد حصلوا على نتائج أفضل  SWH الـاسرتاتيجية ب

 الطالب الذين درسوا بطريقة املختربب مقارنةاملقنن الكيمياء 
 .االعتيادية

بعض الدراسات يف أثر استخدام كما حبثت 
يف التنمية املهنية ملعلمي العلوم، كدراسة  SWH الـاسرتاتيجية 

 SWH الـاسرتاتيجية الري وظفت  (Omar, 2008)عمر 
من خالل التعرف  للمعلمني واملعلماتهين كم شر للنمو امل

دم عاملهمة  من النتائجعلى تبنيهم للبنائية التفاعلية، وكان 
عالقة بني عدد مرات تطبيق االسرتاتيجية من قبل وجود 

العينة وتبين التدريس البنائي كم شر للنمو املهين. كما 
الصعوبات الري تواجه  (2013) عمرحج أوضحت دراسة 

ومنها صعوبة  SWH الـاسرتاتيجية  املعلمات عند تطبيق
لفكرة اختيار أنشطة استقصائية تساعد يف توضيح وتعلم ا
استثارة العامة من الوحدة أو الفصل، باإلضافة لصعوبة 

ل التفاعل مع األنشطة دافعية الطالبات للتعلم من خال
ا عدم وأيضً االستقصائية، وطرح األسئلة واملشاركة يف احلوار، 
دور  إذ إنالقدرة على االنتقال من االستقصاء إأ املفهوم، 

ا ة من املعلمات عوضً االستقصاء هو تأكيد املعلومات املقدم
. للوصول إأ معىن للمفهومكمحفز وميسر   عن دور 

( أنه رغم وعي 2012ومناظر ) وأشارت دراسة حج عمر
ملتوسطة بالنظرية معلمات الرياضيات والعلوم يف املرحلة ا

هنن يفضلن املمارسات التقليدية يف التدريس الري فإالبنائية، 
ى املعرفة خب أن يكون ت كد أن الدور األكرب يف احلصول عل

 (1)معلمة بأن لدراسة ا أشارتكما على عاتق املعلمة،  
اجتا  إخايب لدى املعلمات حنو الكتابة وتطبيقها يف لديها 

دريس ووعي املعلمات باحلاجة إلعدادهن وتدريبهن على الت
مثل  تعينهن على تطبيق مدخل الكتابة اسرتاتيجيات تدريس

   . كلة يف تعليم العلومالكتابة كموجهات حلل املش
ا سبق أمهية اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل ممويتضح 

إحدى تعد  إهنا  إذ SWHاملشكلة يف تعليم العلوم الـ
الري تيسر التعلم من خالل احلديثة، اسرتاتيجيات التدريس 

وتفسح اجملال الستخدام مشاركة املتعلم الفعالة يف التعلم، 
قيق أعلى املستويات لسمات و  مهارات االستقصاء،

االستقصاء اخلمس من حيث مراحل املفاوضات الري يهيئها 
االسرتاتيجية يف برامج  تبين املعلم يف بيئة التعلم، مما ميكن معه
تطبيق املعلمات لسمات النمو املهين للكشف عن 

االستقصاء ومراحل مفاوضات املعىن كداللة على تبنيهن 
 .للتدريس البنائي
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 البحث وإجراءاتهمنهجية 

بناًء على طبيعة البحث واملعلومات املراد احلصول   
عليها فقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بتصميم دراسة 
احلالة والذق يقوم على دراسة الواقع، ويهتم بوصفه وصفاً 
دقيقًا ويعرب عنه تعبريًا كيفياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا 

 وعبيدات، ،عدساحلق، عبد ) الظاهرة ويوضح خصائصها
(، وي كد العساف أن هذا املنهج يطبق "إلصدار 2012

، 2003أحكام تقوميية على واقع معني" )العساف، 
 (.74ص

 مجتمع البحث وعينته:
ن جمتمع البحث من مجيع معلمات الكيمياء تكو  

للمدارس الثانوية التابعة ملكتب الرتبية والتعليم جنوب 
تطبيق ل ةالتدريبيشة عمل احلقيبة ور الرياض واللوايت حضرن 

اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم 
( معلمات، ومتثلت عينة 10والبالغ عددهن ) SWH الـ

بعشوائية بسيطة البحث يف ثالث معلمات مت اختيارهن 
 .ةالثانويللمرحلة ومجيعهن يدرسن مقرر الكيمياء 

 أدوات البحث: 
ل البحث، مت االعتماد على مجع لإلجابة عن س ا

عداد إتصميم و البيانات من أكثر من مصدر، ولذلد مت 
من خمتلف اجلامعات  احمكمً  13ومت عرضها على أداتني 

 جلمع البيانات:
جماالت، األول: تعريف  ةاستبانة: تكونت من ثالث -1

حماور:  ةثالث باملعلمة واملعلومات الشخصية، والثاين: مشل
ة، واالستقصاء، والكتابة كموجهات حلل النظرية البنائي

من الفقرات  اكل حمور عددً   . وتضمنمشكلة يف تعليم العلوم
ستجابة عليها وفق مقياس ليكرت اخلماسي )موافقة يتم اال

متاماً، موافقة، غري متأكدة، غري موافقة، غري موافقة متاماً(، 
 .واجملال الثالث: عبارة عن تساؤالت مفتوحة

تكونت من شقني، األول: بيانات  بطاقة مالحظة: -2
عامة: اسم املعلمة وتاريخ املالحظة والوقت وعنوان الدرس 
والفصل، والثاين: مشل مراحل النشاط االستقصائي وهي: 
مرحلة ما قبل النشاط االستقصائي، ومرحلة املشاركة يف 
النشاط االستقصائي، ومرحلة الكتابة الفردية يف النشاط 

 .االستقصائي
  .ت اإلشرافيةاملداوال -3

 :الصدق الظاهري ألداتي البحث
من صدق أدايت البحث )االستبانة  مت التأكد

وبطاقة املالحظة( من خالل عرضهما على جمموعة من 
جمال املناهج وطرق التدريس للتأكد من  يفاملتخصصني 

ما وضعت من أجل قياسه، مة بنودمها لقياس ءمدى مال
داتني ألهداف البحث، ومعرفة آرائهم يف مدى مناسبة األ

واحلكم على ما  تويه من حيث صحة الصياغة والوضوح، 
وبعد االطالع على مالحظات ومقرتحات األساتذة 
احملكمني واألخذ هبا، مت التعديل واحلذف واإلضافة واخلرو  

 بصورة األداتني للتطبيق.
 :ثبات أداتي البحث

بطريقة الثبات قامت الباحثة حبساب معامل 
إأ  أدايت البحثقسمت الباحثة فقرات  إذالنصفية،  التجزئة

قسمني: الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية مث قامت 
 الفقرات درجات جممــوع بنيالباحثة حبساب معامل االرتباط 

ألدايت  واملكونة الزوجية، الفقرات درجات وجمموع الفردية
 بريسون طارتبا معامل قيمة بلاتبالنسبة لالستبانة  ،البحث

 معادلة ةالباحث تاستخدم مث( 0،863= ر) النصفني بني
 فقرات عدد كون بسبب املقياس طول لتعديل بروان سبريمان
 قيمة بلات وقد ،(متساويني النصفني) زوجياً  االستبانة

 األمر مرتفعة قيمة وهي ،(0،926= ر) التعديل بعد الثبات
نسبة لبطاقة ، أما بالالثبات من جيدة درجة على يدلل الذق

 النصفني بني بريسون ارتباط معامل قيمة بلاتاملالحظة 
 بروان سبريمان معادلة ةالباحث تاستخدم مث( 0،789= ر)
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 التعديل بعد الثبات قيمة بلات وقد املقياس، طول لتعديل
بعد التأكد من صدق  جيدة جداً. قيمة وهي (0،910=ر)

النهائية، ومت  وثباهتا، مت إعدادها يف صورهتا البحث يتأدا
، وقد استارق البحثتطبيقها ميدانيًا على مفردات عينة 

 من العاماألول  التطبيق معظم فرتات الفصل الدراسي
 ية:توفقاً لإلجراءات )اخلطوات( اآل (1435/1436)
جامعة )امللد على خطاب تعريف من  ةالباحث تحصل -

 بالدراسات العليا. ةرتباط الباحثايفيد  سعود(
 جامعة )امللد سعود( من موافقة على لاحلصو  مت -

أدايت  توزيع على املوافقة ألخذ البنات تعليم إلدارة لتوجيهها
 التابعة الثانوية للمدارس الكيمياء علماتم على البحث
 الربنامج حضرن واللوايت الرياض جنوب والتعليم الرتبية ملكتب
 يف املشكلة حلل كموجهات الكتابة السرتاتيجية التدرييب

 .بتطبيق االستبانة والسماح SWH ال العلوم عليمت
 األدواتصعوبات كبرية يف تطبيق  ةالباحث تواجه -

، مما تطلب املزيد من هامتت متابعتها بنفس إذومتابعتها، 
 اجلهد.

مبراجعتها  األدواتبعد استكمال مجع  ةالباحث تقام -
عدادًا إلدخاها يف احلاسب اآليل، مث إجراء توتدقيقها اس

 يل اإلحصائي ها.التحل

 :البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب •

 مجعها، مت الري البيانات و ليل البحث أهداف لتحقيق  
 املناسبة اإلحصائية األساليب من العديد است خِدمت
 االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم برنامج باستخدام

Statistical Package For Social Sciences ها مزير  والري 
 وإدخال ترميز مت أن بعد وذلد ،(SPSS) بالرمز اختصاراً 
 .اآليل احلاسب إأ البيانات
 األساليب الباحثة استخدمت البحث بيانات وملعاجلة

 : يةاآلت اإلحصائية

 frequencies and) املئوية والنسب التكرارات-1

percentages:) والوظيفية الشخصية اخلصائص على للتعرف 
 عبارات جتا  ستجاباهتما و ديد البحث، ينةع ملفردات

 .البحث أداتا تتضمنها الري ةاحملاور الرئيس
":  Weighted Mean( "املرجح) املوزون احلسايب املتوسط-2

 مفردات ستجاباتا اخنفاض أو ارتفاع مدى ملعرفة وذلد
 البحث متاريات عبارات من عبارة كل عن البحث جمتمع

 حسب العبارات ترتيب يف يفيد بأنه العلم مع األساسية،
 .موزون حسايب متوسط أعلى

 ارتفاع مدى ملعرفة وذلد":  mean"  احلسايب املتوسط-3
 احملاور عن البحث جمتمع مفردات ستجاباتا اخنفاض أو

 يفيد بأنه العلم مع ،(العبارات متوسطات متوسط) ةالرئيس
 . حسايب متوسط أعلى حسب احملاور ترتيب يف
"  Standard Deviation"  املعيارق حنرافاال ماستخدا مت-4

 جمتمع مفردات ستجاباتا احنراف مدى على للتعرف
 حمور ولكل البحث، متاريات عبارات من عبارة لكل البحث

 أن ويالحظ احلسايب، متوسطها عن الرئيسة احملاور من
 مفردات ستجاباتا يف التشتت يوضح املعيارق حنرافاال

 إأ البحث، متاريات عبارات من ةعبار  لكل البحث جمتمع
 تركزت الصفر من قيمته اقرتبت فكلما الرئيسة، احملاور جانب

 . تشتتها واخنفض ستجاباتاال
 براون – سبريمان بطريقة النصفية التجزئة ثبات- 5

spearman – Brownالبحث أدايت ثبات لقياس ؛. 
 person) بريسون رتباطا معامل استخدام مت -7

Correlation) :البحث أدايت صدق لتقدير وذلد. 

 خطوات تطبيق البحث:

معرفة فاعلية  من أجل  قيق هدف البحث وهو
يف تبين  SWH الـحقيبة تدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية 

نائي. مت القيام باإلجراءات معلمات الكيمياء للتدريس الب
 ية:تاآل
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بة  اسرتاتيجية الكتاحقيبة تدريبية بعنوان: وتنفيذ إعداد  -
 .(SWHشكلة يف تعليم العلوم )املل موجهات حلك
تقدمي احلقيبة ملركز التدريب واالبتعاث للموافقة املبدئية يف  -

 ا.ولاويً  اتطبيقها ومت تدقيق احلقيبة علميً 
عبارة عن االستبانة، وبطاقة  إعداد أدوات الدراسة وهي  -

 .والتأكد من صدقهما وثباهتما املالحظة
واملوافقات الالزمة لتطبيق  احلصول على اخلطابات، -

 احلضور للمعلمات لتوزيع البحث وتسهيل مهمة الباحثة يف
 وتطبيق بطاقة املالحظة. ةاناالستب

االتفاق مع املعلمات )عينة الدراسة( حلضور بعض  -
احلصص عدة مرات بدون تنسيق مسبق هبدف تسجيل 

الري مت تزويد املعلمة  حظةاملالحظات حسب بطاقات املال
  هبا.
والري مت  املداوالت اإلشرافية مع املعلمات أفراد العينة -
جراؤها بعد كل مالحظة لالستفسار عن اخللفية املعرفية إ

 التدريسي الذق مت مالحظته.لألداء 
 .االنتائج وتفسريه ليل  -

 

 نتائج البحث ومناقشتها

ما : البحث الذق نص على عن س اللإلجابة 
الـ ضوء استراتيجية فاعلية حقيبة تدريبية مقترحة في 

 مت في تبني معلمات الكيمياء للتدريس البنائي؟ SWHـ
 ليل البيانات الري مت مجعها من خالل أدوات البحث لكل 

وسيتم عرض النتائج بداية بالتعريف معلمة على حدة، 
أبرز ما تتمتع به من مهارات وم هالت علمية، بيان و بالعينة 

أبرز استعراض ومن مث ، ةانمث استعراض نتائج حماور االستب
واملداوالت اإلشرافية املالحظات من خالل بطاقة املالحظة، 

للتعرف عن مدى  لكل معلمة ةاناالستببنتائج ومقارنتها 
لتبنيها للبنائية يف  ام شرً بوصفه  التدريس البنائي من متكنها

 .تدريسها
 البيانات العامة للمعلمات عينة البحث
 :لمات عينة البحثمت مجع البيانات عن املع

خالل إجاباهتن  من (3)معلمة ، و(2)معلمة ، و(1)معلمة 
تعريف باملعلمة ) ةاناالستب عن أسئلة اجملال األول يف

( البيانات العامة 3، ويوضح اجلدول )(واملعلومات الشخصية
 للعينة

 3جدول 
 بيانات عامة عن المعلمات عينة البحث 

 (3)معلمة المعلمة  (2)معلمة لمة المع (1)معلمة المعلمة  البيانات
 بكالوريوس كيمياء تربوق بكالوريوس كيمياء تربوق بكالوريوس كيمياء تربوق امل هل

 أربع سنوات  مخس سنوات  سبع سنوات  اخلربة التعليمية
 أربع سنوات  ثالث سنوات  ثالث سنوات  اخلربة يف تدريس الكيمياء

 أربع دورات  دورتان  ثالث دورات  عدد الدورات
أن معلمات عينة البحث   3يتضح من اجلدول

مجيعهن خرخات قسم الكيمياء بكلية الرتبية لكن تتفاوت 
لديها  (1)معلمة ـف ،خرباهتن التعليميه والتدريسية للكيمياء

ثالث سنوات خربة تدريسية سنوات منها سبع  خربة
اثلها لكنها متبعامني عنها خربة  (2)معلمة وتقل  ،بالكيمياء

رغم أهنا كانت  (3)معلمة التدريسية للكيمياء، ويف خربهتا 

هنا  فإ لديها خربة أربع سنوات إذ إن  أقلهن خربة يف التدريس 
 كانت أكثرهن خربة يف تدريس الكيمياء.

اختالف املعلمات  ا( أيضً 3ويتضح من جدول )
 (1)معلمة إن  إذ عينة البحث يف دوراهتن التدريبية يف البنائية

دورات تدريبية هتتم بالنظرية  علىحصلتا  (3)معلمة و
حصلت  يف حنيوالتعلم النشط  ،واالستقصاء البنائية،
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 يف جمال استخدام ني تدرييتنيعلى دورت (2)معلمة 
 اسرتاتيجية االستقصاء، واسرتاتيجية التعلم النشط.

 ةنتائج االستبان
تباين  ةاناالستب حماور يتضح من استجابات املعلمات على   

( نتائج 6-4آرائهن، وفق عبارات كل حمور. وتبني اجلداول )

كل حمور من عبارات  استجابات املعلمات عينة البحث على 
: النظرية البنائية، االستقصاء، الكتابة  ةالثالث ةانحماور االستب

 كموجهات حلل املشكلة.

 4جدول 
 ةاستجابات المعلمات عينة البحث على محور النظرية البنائي

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارات
 موافقة موافقه متاًما موافقه متاًما أستطيع تعريف النظرية البنائية.

 موافقة حلد ما موافقة متاًما موافقة متاًما أوظف النظرية البنائية كفلسفة للتدريس.
 موافقة متاًما ة متاًماموافق موافقة متاًما أربط الدرس اجلديد مبا تعلمنه الطالبات بالسابق.

 موافقة موافقه متاًما موافقة أحدد املفاهيم اجلديدة املطلوب تعلمها يف الدرس.
 موافقة موافقة متاًما موافقة أحرص على توفري املصادر التعليمية املناسبة قدر اإلمكان.

 موافقة اموافقة متامً  موافقة متاًما أؤكد على استخدام الطالبة لكتاب املقرر كمرجع .
 موافقة موافقه متاًما موافقة أوفر بيئة تشجع الطالبة على التعبري عن مفاهيمها وأفكارها.

 موافقة موافقة متاًما موافقة أحرص على عدم انتقاد الطالبة لتشجيعها على املناقشة
 موافقة موافقة متاًما موافقة متاًما أحرص على أن يكون دور املعلمة ميسرة للعملية التعليمية 

على  متاًماقد وافقت  (2)معلمة أن  4يتضح من اجلدول    
 (3)معلمة التسع، بعكس املعلمة مجيع عبارات حمور البنائية 

إال يف عبارة  متاًماالري مل تصل استجاباهتا لدرجة موافقة 
أربط الدرس الجديد بما تعلمنه الطالبات واحدة هي: 

رجة موافقة، عدا معظم استجاباهتا بدت جاءو ، بالسابق

الري  أوظف النظرية البنائية كفلسفة للتدريس،عبارة: 
يف حني تراوحت استجابات  جاءت بدرجة موافقة حلد ما،

)مخس  متاًماوموافقة )أربع عبارات(،  بني موافقة (1)معلمة 
 من تسع عبارات(. 

 5جدول 
 استجابات المعلمات عينة البحث على محور االستقصاء 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1معلمة ) العبارات
 موافقة متاًماموافقه  متاًماموافقه  تساعد على التقصي ملا وراء املعرفة. باستخدام أسئلةأعد الدرس 

 موافقة حلد ما متاًماموافقة  متاًماموافقة  شبه موجه(. موجه، حر،أحدد نوع االستقصاء املستخدم )
 متاًماموافقة  متاًماموافقة  متاًماموافقة  بطريقة مناسبة أشكال اجملموعات

 متاًما موافقة متاًماموافقه  متاًما موافقة أجهز األدوات واملواد التعليمية املناسبة 
 متاًما موافقة متاًماموافقة  متاًما موافقة للتعلم.إلثارة دافعية الطالبات  ةأقدم أسئلة صفية سابر 

 متاًما موافقة متاًماموافقة  متاًماموافقة  ة.السابقأشارك الطالبات يف اسرتجاع املعرفة 
 متاًما موافقة متاًماموافقه  متاًما موافقة االستقصائي.أحدد للطالبات ما سيتم مالحظته يف النشاط 

 متاًما موافقة متاًماموافقة  متاًما موافقة أطلب من الطالبة املشاركة بأفكارها مع زميالهتا بالصف.
 موافقة متاًماموافقة  متاًماموافقة  طالبة بتكوين املعرفة املقصودة بنفسها.أحرص على أن تقوم ال

 متاًماموافقه  متاًماموافقه  متاًماموافقه  االستقصائي.أطلب من الطالبة طرح س ال على النشاط 
 متاًماموافقة  اًمامتموافقة  متاًماموافقة  أطلب من الطالبة تصميم النشاط بأسلوب يساعدها على حل أسئلتها املطروحة.
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 متاًماموافقة  متاًماموافقة  متاًماموافقة  سئلتها.أأحفز الطالبة على تفسري مالحظاهتا وربطها مع 
 متاًماموافقة  متاًماموافقة  متاًماموافقة  علمية.أشجع الطالبة على تدعيم تفسرياهتا بأدلة 

توافق استجابات املعلمتني  5يتضح من اجلدول 
االستقصاء على مجيع عبارات حمور  (2)معلمة و (1)معلمة 

معهما يف  (3)معلمة اختلفت  يف حني ،متاًمابدرجة موافقة 
)معلمة استجابت املعلمة  وقداستجاباهتا لثالث عبارات، 

أعد الدرس باستخدام أسئلة تساعد على التقصي ملا  للعبارتني: (3
املعرفة املقصودة  وأحرص على أن تقوم الطالبة بتكوين ،وراء املعرفة

أحدد نوع االستقصاء املستخدم عبارة: بدرجة موافقة، ول بنفسها
 موافقة حلد ما. بدرجة شبه موجه(، موجه، ،)حر

 6جدول 
 استجابات المعلمات عينة البحث على محور استراتيجية الكتابة 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارات
 موافقه متاًما موافقه متاًما موافقه  التعلم عند الطالبة. لكتابة لتعزيزاستخدم أ

 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة  أنوع يف املهام الكتابية املطلوبة من الطالبة.
 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة متاًما أجتنب األنشطة الكتابية لصعوبة تقوميها.

 موافقه موافقه موافقة كتابية مجاعية.  أحدد للطالبات مشروعات
 موافقة  موافقة  موافقة الكيمياء.أجتنب األنشطة الكتابية لعدم معرفري باستخدامها ضمن مقرر 

 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة متاًما أجتنب األنشطة الكتابية لضعف املهارات الكتابية لدى الطالبات.
 موافقه متاًما موافقه متاًما موافقة ة حل املشكلة.أوظف الكتابة ضمن اسرتاتيجي

 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة تتطلب األنشطة الكتابـية أساليب تدريس خاصة تتناسب مع األنشطة الكتابية.
 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة متاًما أكلف الطالبات مبهام كتابـية تأملية ضمن أنشطة املقرر.

 (2)معلمة  توافق استجابات املعلمتني 6ح من اجلدول يتض
جاءت مجيع  إذعلى عبارات هذا احملور،  (3)معلمة و

أحدد عدا العبارتني  متاًمااستجابتهما بدرجة موافقة 
للطالبات مشروعات كتابية جماعية، وأتجنب األنشطة 

، الكتابية لعدم معرفتي باستخدامها ضمن مقرر الكيمياء
)معلمة  هما بدرجة موافقة، ووافقتهما يف هذ جاءت استجابت

تراوحت استجاباهتا بني موافقة )ست عبارات(، الري  (1
  )ثالث عبارات فقط(. متاًماوموافقة 

 نتائج بطاقة المالحظة
 زيارات صفية مخس مرات مالحظة املعلمات مت 

وبدون تنسيق مسبق، واختلفت نتائج بطاقة املالحظة 
والصفوف مالحظتها،  تمتباختالف الدروس الري 

الصف األول الثانوق،  (1)معلمة درست  إذاملستهدفة، 
)معلمة الثاين الثانوق واألول و درست الصف  (2)معلمة و
الثالث الثانوق. ويوضح اجلدول األول و  درست الصف (3
 علمات عينة البحث. يارات ملالز اريخ و ( عناوين الدروس وت7)

  7جدول 
 الصفية للمعلمات عينة البحث يارات خ الز عناوين الدروس وتواري

 والصف المعلمة             
 الزيارة

 ثانوي(الثالث الو ول، األ) (3)معلمة  (ثانويالثالث الو  ول،األ) (2)معلمة  ثانوي(الول األ) (1)معلمة 

 األوأ
 العناصر واملركبات  املخاليط خواص املادة عنوان الدرس 

 هـ19/12/1435 هـ21/12/1435 هـ18/12/1435 التاريخ

 الثانية
 األلكينات  األلكينات املخاليط عنوان الدرس 

 هـ27/12/1435 هـ28/12/1436 هـ 20/12/1435 التاريخ
 األمحاض والقواعد  تركيب الذرة  العناصر واملركبات عنوان الدرس  الثالثة
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 والصف المعلمة             
 الزيارة

 ثانوي(الثالث الو ول، األ) (3)معلمة  (ثانويالثالث الو  ول،األ) (2)معلمة  ثانوي(الول األ) (1)معلمة 

 هـ2/1/1436 هـ2/1/1436 هـ2/1/1436 التاريخ

 الرابعة
 التعادل  األمحاض والقواعد تركيب الذرة الدرس عنوان 
 هـ10/2/1436 هـ10/1/1436 هـ9/1/1436 التاريخ

 اخلامسة
 احملاليل املتجانسة  التعادل  األنوية املستقرة  عنوان الدرس 

 هـ15/2/1436 هـ9/2/1436 هـ8/2/1436 التاريخ
نتائج بطاقة املالحظة لكل معلمة  11-8وتوضح اجلداول 

مرحلة ما قبل النسبة لكل حمور من حماور البطاقة األربعة: ب
مرحلة املشاركة يف النشاط و النشاط االستقصائي، 

مرحلة الكتابة الفردية يف النشاط و االستقصائي، 
مرحلة املقارنة مع املصادر وكتابة التأمل و االستقصائي، 

 تقصائي.الفردق بعد االنتهاء من النشاط االس

 
 

  8جدول 
 مالحظة المعلمات عينة البحث في محور ما قبل النشاط االستقصائي نتائج
 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة

تستخدم املعلمة اسرتاتيجيات تدريسية كالعصف الذهين لتثري أسئلة 
 ا للنشاطا وجسديً متعددة تزيد من دافعية الطالبات ذهنيً 

 %80متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %100 حققةمت %100متحققة

 %100متحققة  %100متحققة  %100متحققة تشارك املعلمة الطالبات يف اسرتجاع املعرفة السابقة

 هن عن موضوع النشاطاملعلمة الطالبات يف استطالع آرائتشارك 
 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

املصطلحات العلمية مع الطالبات إلثارة الدافعية للتفكري تستخدم املعلمة 
 وتعلم املفاهيم التابعة للموضوع احلايل

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %60متحققة 
 %40حلدما  متحققة

تستخدم املعلمة لاة اجلسد )كاإلمياءات وغريها ..( مع الطالبات مبا 
 قف التعليميةيتالءم مع املوا

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %80متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40ما  حلد متحققة

 %100 متحققة %100 متحققة %100متحققة جراءات األمن والسالمة الري تتعلق بالنشاطترشد املعلمة الطالبات الختاذ إ
خريطة مفاهيم  فيديو،للنشاط )عرض  امناسبً  اات سياقً املعلمة للطالب هتيئ

 خمطط تنظيمي ...( ،مفرغة
 %60  متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %100حلد ما  متحققة %100 متحققة %100 متحققة تشجع املعلمة الطالبات على كتابة س ال )أسئلة( النشاط
ع اجملموعات، فيها النشاط )توزي ينفذسوف الري  املعلمة البيئةهتيئ 

 .........( األدوات املستخدمة،
 %100 متحققة

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40ما  حلد متحققة

 ،(1)معلمة )عينة البحث اتفاق  8يتضح من جدول 
تشارك املعلمة العبارتني على  ((3)معلمة و، (2)معلمة و

رفة السابقة، وترشد املعلمة الطالبات الطالبة يف اسرتجاع املع
 إذ، الري تتعلق بالنشاط األمن والسالمةإجراءات الختاذ 

من خالل استخدامهن  ، وظهر ذلد%100  ققت بنسبة
 ماذا تريدين أن تعريف ...،جدول التعلم )ماذا تعرفني عن 

 (1)معلمة متكنت  يف حني .ماذا تعلمت من ..( ....عن 
 متحققة% 80ات من تسع بنسبة أربع عبار  قيق من 

 (3)معلمة مع النسبة  ما وتفاوتتحلد  متحققة% 20و
بني يف مرحلة ماقبل النشاط االستقصائي  للمحاور املتبقية

 تسع( وبني)ست عبارات من  متحققة% 80% و60
 .حلد ما متحققة %40%، و20
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 1جدول 
 ث في محور المشاركة في النشاطنتائج مالحظة المعلمات عينة البح 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة
 فز املعلمة  الطالبات  لطرح  اسئلة مفتوحة النهاية حول 

 املوضوع بطريقة تثري تفكريهن.
 %80متحققة 

 %20متحققة حلد ما 
 %80متحققة

 %20متحققة حلد ما 
 %60متحققة

 %40متحققة حلد ما 
لتفاعل الطالبات ومشاركتهن يف اجملموعات  تتيح املعلمة وقتاً 

 الصارية.
 %100متحققة  %100متحققة  %100متحققة 

لطالبات على تدوين مالحظاهتن يف دفرت ا فز املعلمة 
 املالحظات.

 %100متحققة 
 %60متحققة 

 %40متحققة حلد ما 
 %100متحققة 

مع مجيع  املشاركة بأفكارهنتشجع املعلمة الطالبات على 
 بات الفصلطال

 %80متحققة 
 %20متحققة حلد ما 

 %80متحققة 
 %20متحققة حلد ما 

 %60متحققة 
 %40متحققة حلد ما 

تطلب املعلمة من الطالبات تصميم النشاط بأسلوب 
ا لطبيعة أسئلتها املدونة )وفقً  نيساعدها لإلجابة ع

 النشاط(.
 %100متحققة 

 %60متحققة 
 %40متحققة حلد ما 

 %100متحققة 

 مالحظاهتن ودعمهاشجع املعلمة الطالبات على تفسري ت
 مبعرفة علمية.

 %100متحققة  %100متحققة  %100متحققة 

 
 (3)معلمة و (1)معلمة أن  9 يتضح من اجلدول

أربع عبارات من أصل ست يف هذا احملور  اتفقتا يف  قيققد 
اختلفتا يف  قيق العبارتني %، و 100بنسبة و متحققة بدرجة 

د حل متحققة% بدرجة 20ومتحققة  %80بنسبة  قيتنياملتب
 تحققة% م40و متحققة% 60يف مقابل ، (1)معلمة لـما 

عبارتني  (2)معلمة حققت  يف حني .(3)معلمة ـحلد ما ل
وعبارتني بنسبة %، 100بنسبة و متحققة بدرجة فقط 

حلد ما، وعبارتني متحققة % بدرجة 20و تحققة% م80
 .حلد مامتحققة  %40ومتحققة % 60بنسبة 

 10جدول 
 مرحلة الكتابة الفردية في النشاط االستقصائينتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة
 %100متحققة %100 متحققة %100متحققة تشجع املعلمة الطالبات على كتابة تقرير النشاط يف دفرت املالحظات

 %100متحققة %100 متحققة %100 متحققة مة الطالبات على شرح املفاهيم بأسلوهبن العلمي اخلاصتشجع املعل
 ،(2)معلمة و، (1)معلمة أن  10 يتضح من جدول

( قد حققن عبارات هذا احملور عينة البحث) (3)معلمة و
% 100نسبة ب مرحلة الكتابة الفردية يف النشاط االستقصائي

 .متحققةوبدرجة 
 2جدول 

 مرحلة المقارنة مع المصادر وكتابة التأمل الفردي بعد االنتهاء من النشاط االستقصائي نتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور 
 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة

 ةختلفة )كتاب مدرسي، مقاالت، جملتوفر املعلمة للطالبات القراءات امل
 %100متحققة %100 متحققةغري  %100 ققةحمت نرتنت .....( لالستفادة.ميه، اإلعل

 ث املعلمة الطالبات ملقارنة أفكارهن مبا مت االطالع عليه يف املصادر 
 %100 متحققة %100 تحققةم %100 متحققة العلمية املختلفة.
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 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة
تابة هن يف كئعد الطالبات على كيفية تقييم أداتقدم املعلمة معايري تسا

 .تقاريرهن
 %100 متحققة %100 متحققة %100ة متحقق

مفهومها اخلاص موضحة كيف تاريت  تابةعلمة من الطالبة كتطلب امل
 أفكارها مع إبراز األدلة.

 %100 متحققة %100 متحققة %100 متحققة

، ةالبات من خالل تقدمي عروض تقدمييتنوع املعلمة مشاركات الط
 ط مفاهيم، منظمات ختطيطيةملصقات، تقارير، رسم خرائ

 %60 متحققة
حلد ما  متحققة

40% 

 %80 متحققة
ما  حلد متحققة

20% 

 %60تحققةم
حلد ما  حققةمت

40% 
معلمات اتفاق استجابة  11يتضح من جدول 

 %100بنسبة ألربع عبارات من أصل مخس عينة البحث 
عدا عبارة تنوع املعلمة مشاركات  ما متحققةوبدرجة 

خالل تقدمي عروض تقدميية، ملصقات، تقرير، الطالبات من 
بدرجة  كانت .رسم خرائط مفاهيم، منظمات ختطيطية

)معلمة ـلحلد ما  متحققة %20% و80 بنسبةو  ةقمتحق
 (3)معلمة ـالو ، (1)معلمة ـللـمت مالحظتها  يف حني، (2

حلد ما  متحققةوبدرجة  %60بنسبة متحققة بدرجة 
 .%40بنسبة

 :مناقشة النتائج

جتاوب املعلمات مع النتائج السابقة يتضح من 
االسرتاتيجية من خالل تطبيقهن لألنشطة االستقصائية. 

سيتم مناقشة نتائج كل معلمة  ولإلجابة عن س ال البحث 
وفق النتائج أعال  وسيتم دعم املناقشة بشواهد  كحالة بذاهتا

وشواهد توضيحية من اإلشرافية من نتائج املداوالت 
، اخلمس لكل معلمة الزيارات الصفيةل املالحظات خال

 .باإلضافة لكتابتها التأملية حول االسرتاتيجية وتطبيقها
 :(1)معلمة ـالدراسة حالة 

 قد (1)معلمة أن تبني من املالحظات الصفية 
وقامت  ،استخدمت اسرتاتيجيات تدريسية كالعصف الذهين

دياً الطالبات ذهنيًا وجسبإثارة أسئلة متعددة لتزيد دافعية 
وشاركتهم يف عملية اسرتجاع املعارف السابقة من  ،للنشاط

مشل جدول التعلم الذق  خالل تقدمي أوراق عمل متثلت يف

عن  تريدين أن تعريف ماذا ،تعرفني عن ...ماذا  :حماور ةثالث
مت تدوين كل ما تقدمه و  ،تعلمت من .. ماذا ،....

ساؤالت يف من تالطالبات يف اجملموعات التعاونية الصارية 
مالحظته يف الثالث  توهو ما متمدونة املالحظات، 

خالل  (1)معلمة ، وباالستفسار مع  علمة يارات للمز ال
  املفاوضات ملرحلة ما املداولة اإلشرافية عن هدفها من هذ

بأمهية احلوار والنقاش  فادتأ قبل تطبيق النشاط االستقصائي
مع بقية ملناقشات بني اجملاميع املصارة وتبادل نتائج هذ  ا

عرفتها باألطر النظرية ملوهو ما يشري اجملاميع بالصف، 
ودورها يف إثارة دافعية الطالبات للتفاعل مع  لالسرتاتيجية

رحلة من مراحل قالب املعلم يف مل هامن خالل  قيق النشاط
 .SWHاسرتاتيجية الـ

للمفردات اجلديدة  (1)معلمة توظيف كما لوحظ 
رة الدافعية للتفكري وتعلم املفاهيم املتعلقة مع الطالبات إلثا

إضافة الستخدامها لاة اجلسد )كاإلمياءات ، مبوضوع الدرس
وغريها ..( مع الطالبات مبا يتالءم مع املواقف التعليمية يف 

املعلمة للطالبات وإرشاد اخلمس ها  الزيارات الصفيةمجيع 
، اطاألمن والسالمة الري تتعلق بالنشإجراءات الختاذ 

معربة عن موضوع الدرس يف  اصورً باإلضافة ألهنا استخدمت 
من  تفاعل الطالبات معهالتزيد من الثالث واخلامس الدرسني 

وهو ما يشري بشكل تعبريق على الصور التعليق  خالل
ملعرفتها بأمهية إعادة صياغة املعاين للمصطلحات العلمية 

وين معىن املتعلقة مبوضوع الدرس بألفاظ الطالبات يف تك
خاص هذ  املصطلحات واملساعدة على تعلمها وتذكرها. 
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  من خالل س اها يف وقد أكدت املعلمة هذا االستنتا 
شرافية حول أمهية إتاحة اجملال للطالبات للتعبري املداولة اإل

بأن هدفها تعليم  عن الصور املرتبطة مبوضوع الدرس وأفادت
عنها بس ال لتدريبهن الطالبات مهارة قراءة الصور والتعبري 

على صياغة األسئلة، وألن هذ  اخلطوة ستساعدهن يف 
 ربط موضوع الصورة بعنوان الدرس.تعميق املعرفة من خالل 

على إتاحة الفرصة  (1)معلمة تأكيد  لوحظكما 
 حول النشاط بل إهنا وضعت  س ال أوللطالبات لطرح أسئلة 

مما اط املقّدم جتيد كتابة س ال مناسب للنش بطاقة متيز ملن
كتابة أسئلة ل التفكري واملقارنة شجع الطالبات على

وعند  هبدف نيل بطاقة التميز،مفتوحة النهاية استقصائية 
س اها عن أمهية طرح الطالبات لس ال النشاط وخاصة طرح 

متكن  ةالسابرة احلر األسئلة أن  أسئلة مفتوحة النهاية أفادت
دها للرد على صياغة من مجع األدلة الري تساعالطالبة 

مما يشري ملعرفتها أسئلتها حول موضوع الدرس )النشاط(، 
ومستوياهتا وي كد عدم سيطرهتا على األوأ االستقصاء بسمة 

 يف تدريسها وهو ما يشري لتبنيها للبنائيةقد تعلم الطالبات و 
للبنائية  تهايف معرف ةاناالستباستجاباهتا يف نتائج  مع تفقي

 واالستقصاء.

املصارة بني اجملموعات تفاعل وجود لوحظ ا كم
أثناء تطبيق  يف (املسبقة التنظيم يف العدد والكفاءات املنّوعة)

عن طريق  (1)معلمة النشاط االستقصائي بتوجيه من املعلمة 
طرح أسئلة مفتوحة النهاية حول املوضوع إلثارة تفكري 

وتدوين كل مالحظة أو  تسجيل  مع التأكيد على الطالبات،
كتابة أق شيء يتعلق مبوضوع الدرس يف دفرت املالحظات 

مت تبادل اآلراء كما لالستقصاء حول موضوع الدرس.  
مع اجليد يف وقت طرح أفكارهن واإلنصات باملناقشة اجلادة 

، وهو ما يشري لتطبيقها ملراحل اجملموعات األخرى بالصف
املفاوضات يف قالب املعلم ويعكس معرفتها بأمهية هذ  

 . ناقشات ودورها يف تيسري التعلمامل

الفرصة للطالبات لتصميم  (1)معلمة أتاحت و 
بعد تداول اآلراء النشاط االستقصائي لإلجابة عن أسئلتهن، 

بطرح كل جمموعه تساؤالت على اجملموعه  فيما بينهن
 يتعلق بالنشاط وكيف  ققت النتائج لديهن مما األخرى مبا
، علميةالعرفة املودعمها باملالحظات على تفسري ساعدهن  

إخايب مع الطالبات بدور ومتيزت هذ  املرحلة مبشاركة املعلمة 
بل حماولة مساندهتن بأسئلة اإلجابات بالتوجيه وعدم تقدمي 

، ما يشري إأ أخرى تساعدهن على التفكري بشكل أعمق
تايري يف دورها من مصدر إلعطاء املعلومات إأ ميسر 

 .للبحث عنها
رحلة أخرى مل (1)معلمة  قيق لباحثة اوالحظت 

مقارنة  شجعت الطالبات على إذمن مراحل املفاوضات 
يف الكتاب املدرسي أو يف املصادر  وجودأفكارهن مبا هو م

 األخرى الري مت االطالع عليها من املصادر العلمية املختلفة
مث تدوين األجوبة ألسئلتهن وتدوين التقرير، الذق يوضح 

أهنا وضحت إأ ضافة إبيق االسرتاتيجية، تط متكنها من
معايري التقييم املطلوبة ألدائهن يف الكتابة من  للطالبات

خالل سلم التقدير البسيط املدون بلوح مصاحب للوح 
 يف املصادر مع مفهوم ملوجود ومبقارنة املفهوم ا. السبورق

من الطالبات  (1)معلمة  اخلاص، طلبتالطالبة املتكون 
بعد االطالع والقراءة املفاهيم بأسلوهبن اخلاص التعبري عن 

من الوسائل  اوقد استخدمت خالل تلد الفرتة عددً 
عروض بوربوينت للدروس واملفاهيم، وبعض كاملساعدة  

ا السرتاتيجية لعب األدوار، إضافة املشاهد التمثيلية  قيقً 
مما يدلل على استيعاب  خلريطة مفاهيم متعلقة باملوضوع

للدعم ملساعدة زالت  تا   سرتاتيجية ولكنها مااملعلمة لال
صياغة حجة منطقية و  يف تعلم الكتابة التأملية طالباهتا

 .بشكل أدق ومعقولة للتواصل وعرض التفسريات
أسلوب سرب األسئلة ( (1)معلمة )استخدام إن 

عن موضوع الدرس املطروح باستخدام مع الطالبات 
أّكد للباحثة  ،للدرساسرتاتيجية العصف الذهين كمفتاحية 
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قدرهتا على استفتاحية مراحل االستقصاء بأسلوب جيد  
 كتمهيد ملرحلة ما قبل النشاط االستقصائي.

ومن خالل طلب املعلمة من الطالبات كتابة تقرير 
 وفيه النشاط االستقصائي املستهدف يف دفرت املالحظات،

ها ، مع تشجيعتقوم كل طالبة بشرح املفاهيم بأسلوهبا اخلاص
على  نستخدام أق وسيلة معرفية تساعدهالللطالبات 

نرتنت من خالل ي، شبكة اإلالكتابة كالكتاب املدرس
مت توزيعه  ما الطالبات الذكية أووأجهزة حاسوب املعلمة 

ي كد عدم اعتمادها على عليهم من أوراق جملالت علمية، 
الكتاب املدرسي كمصدر للمعلومات ويشري إأ فهمها 

وترى  تعميق تعلم املفاهيم.جية ودور الكتابة يف لالسرتاتي
الباحثة أنه من خالل تلد اخلطوات اهادفة ملرحلة الكتابة 

 (1)معلمة  الفردية خالل النشاط االستقصائي استطاعت
املفاهيم الطالبة من خالل كتابة التأكد من تعلم الطالبات 

بأسلوهبا اخلاص، وتدوين نتائج التجارب على أوراق 
 حظات. املال

من خالل املداوالت اإلشرافية للمعلمة تبادر و 
 إأ تكليف عن السبب الذق دفعها تساؤالً لدى الباحثة 

كتابة تأملية رغم تقدمي بدائل ها ب الطالبات يف الوظيفة املنزلية
سابقة مبحاولة تنويع زيارات صفية والتوضيح من خالل 

ه من النشاط املشاركة يف تقدمي تقرير الطالبة عن ما تعلمت
فأكدت أن الطالبات يفتقرن ملهارة الربط يف ، االستقصائي

األفكار وهن حباجة كبرية لصقل مهارة الكتابة لديهن لتقدمي 
ملخصات وتقارير ملشاريعهن كتابية ال  تمل التنويع كعروض 

)معلمة تقدميية أو خرائط مفاهيمية أو ملصقات. وجند أن 
مسات تنفيذ مستويات  القدرة على كانت متتلد بعض (1

أن تكون بنائية يف حال متكنها من االستقصاء، وبإمكاهنا 
أثناء عملية التدريس قامت مبا يف إهنا  إذ، مهارة التواصل

 : أيتي
كانت تشارك الطالبات يف صياغة وتوجيه األسئلة  -

 املتعلقة مبوضوع الدرس.

بتوضيح أدلة علمية مقنعة عند الرد الطالبات طالبت  -
 .فيما بينهن على التفاعلالري ساعدت تساؤالت على ال

صياغة بعض التفسريات العلمية على الطالبات ساعدت  -
 ملفهوم املصطلحات املتعلقة بالدرس. 

الطالبات من خالل الواجب ربط أكدت على  -
 التفسريات باملعرفة العلمية السابقة والالحقة.

  (2)معلمة دراسة حالة 
 (2)معلمة املعلمة  تبني من املالحظات الصفية أن

سابرة أسئلة أجادت يف الطرح اجلاذب لذهن الطالبات من 
أثناء تطبيق يف دّعمت املعرفة السابقة من خالل الربط 
اركت لقد ش .هاباملشهد التمثيلي املتعلق بالذرة وكيفية تركي

هن عن موضوع النشاط، ئاملعلمة الطالبات يف استطالع آرا
مع  )النشاط( للدرساملفردات اجلديدة واستخدمت 

الطالبات إلثارة الدافعية للتفكري وتعلم املفاهيم التابعة 
ملوضوع الذرة )من خالل طرح أسئلة عن الدرس السابق 
وربطه مبوضوع الذرة، ومت تذكر نظرية رزرفورد واالحنراف 

 واالرتداد، واالنعكاس(.
هيأت قد  (2)معلمة خالل الزيارة الثانية أن وتبني 

للنشاط )عرض فيديو عن نظرية  امناسبً  اياقً للطالبات س
النشاط، س ال على كتابة  وشجعت الطالبات ،رزرفورد(

يف املداولة اإلشرافية عن هدفها  (2)معلمة وباالستفسار مع 
مشاركة الطالبة يف طرح بينت أثر س ال النشاط، كتابة يف  

 .إثارة دافعيتها وتفاعلها مع النشاط النشاط علىس ال 
تثري  (2)معلمة أن الثالثة يف الزيارة ظ لوحكما 

بطرح  )تركيب الذرة( تفكري الطالبات حول موضوع النشاط
.......، فسري......،  كيف ......، لماذا) تبتدئ بـأسئلة 
للتفاعل مع الطالبات يف  اوإتاحتها وقتً  .......(، وضحي

 رية.ااجملموعات الص
نشاط يف مرحلة املشاركة يف ال (2)معلمة ركزت و 

بروح  تابعة الطالبات يف تصميم أنشطتهناالستقصائي مب
مما ُيقق هن الفريق الواحد والتوظيف للمجموعات التعاونية 
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النشاط، ومن خالل الزيارة حول ؤالهتن اتسعن اإلجابة 
 ية:تاآل لسابرةاألسئلة ل (2)معلمة  الرابعة لوحظ استخدام

 ؟كيف متيزين األمحاض عن القواعد -
وكيف يتم  الصفة احلمضية؟ HClك مركب فسرق امتال -

 الكشف عنها؟
 ملاذا مسيت القواعد بذلد االسم؟ -

للمجموعات الصاري  واملشاركة كذلد وبطرحها 
تكوين معىن تشجعهن على كي ،  للصف بأكملهباألسئلة 

 .علمية ةتفسري مالحظاهتن، ودعمها مبعرفمن خالل 
مصادر متعددة للطالبات  (2)معلمة ووفرت 

)كتاب مدرسي، مقاالت، ءات املرتبطة مبوضوع النشاط للقرا
نرتنت( لالستفادة، ومقارنة اإلمواقع على ، ةعلمي ةجمل

األفكار الري مت تدوينها من قبل الطالبات مع ما ورد يف 
 (2)معلمة ولوحظ تشجيع املصادر العلمية املختلفة، 

للطالبات على الكتابة الفردية يف النشاط االستقصائي كأن 
لب منهم كتابة تقرير يف دفرت املالحظات، باإلضافة لشرح تط

املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدرس بأسلوهبن )كتعريف الربوتون، 
وباالطالع على عينة من والذرة، ومفهوم نظرية رزرفورد...(. 

من  (2)معلمة متكن لوحظ  تقارير الطالبات املصححة،
وخالل  .لباتتصحيح املقاالت والتعاريف الري قدمتها الطا

احملكات الري اتبعتها يف  (2)معلمة شرافية بينت املداولة اإل
تصحيح التقارير وتعويدها للطالبات على استخدامها 

 والتصحيح املتبادل فيما بينهن.

قارنة ما متت مالطالبات من  (2)معلمة وطلبت 
كتابته من تعريفات للمفاهيم مع ما ورد يف حمتوى الدرس 

رسي، وأيضاً املقارنة مع بعض املفاهيم الري ضمن الكتاب املد
 ،وجدت على الشبكة العنكبوتية من خالل )اإلنرتنت(

للمشاركة مقارنات مت التوصل إليه من  وتدوين الطالبات ما
يف ولوحظ أثناء مرحلة املشاركة للنشاط االستقصائي، يف هبا 

 (2)معلمة وأثناء الزيارة اخلامسة تفاعل أكثر بني الطالبات 
الطالبات مبقاالت وصور وبطاقات تتضمن ا ألنه مت تزويد نظرً 

الري وردت )املفردات( تعاريف جديدة وخمتلفة عن املفاهيم 
يف الكتاب املدرسي، وبتعليل السبب يف االختالف من 
الطالبات، عن طريق كتابة كل طالبة بأسلوهبا بشكل تأملي 

 فردق بعد االنتهاء من النشاط االستقصائي.

خالل س اها يف املداولة  (2)معلمة  وأكدت
عن أمهية كتابة الطالبة لتأملها الفردق بانتهاء اإلشرافية 

قدرة الطالبة على النشاط االستقصائي بأن التأمل الفردق هو 
املعرفة عن املفهوم  تعلمته وكونت ملا التدوين بسالسة

ية االسرتاتيج ملامها بقاليبإلمبهارة  قدمتهمبساعدة املعلمة وما
 (.)املعلم، واملتعلم

لديها تصور جيد عن  (2)معلمة ترى الباحثة أن و 
الزيارات الصفية البنائية وقد متثل ذلد يف تطبيق النظرية 
أسلوب سرب  (2)معلمة استخدمت  إذ، اخلمس للمعلمة

وقد  ،كمفتاحية للدرس  لعب األدواراألسئلة واسرتاتيجية 
ة مراحل االستقصاء أّكد ذلد للباحثة قدرهتا على استفتاحي

بأسلوب جيد كتمهيد ملرحلة ما قبل النشاط االستقصائي، 
ومرحلة املشاركة يف النشاط االستقصائي. ومن أمثلة الطرح 

أثناء يف مواقع عدة   (2)معلمة السابر لألسئلة الري طرحتها 
 :أيتما ي الزيارات الصفية 

 عن مسار ؟ الشعاع احنرف  لماذا (1
وما مسي ج سيم؟  ولماذا الذرة؟يوجد داخل نواة  ماذا (2

 هذ  اجلسيمات؟ هي
 ملاذا؟ دوني ليس ها شحنة؟  لماذا الذرة املتعادلة (3
 (2)معلمة  للمعلمةاملداولة اإلشرافية  يف تساؤل رح ط  و 

املقدمة األنشطة الكتابة خالل  تطبقملاذا مل لالستفسار 
، أجابت بأن وقت احلصة وعدد الطالبات ت الصفيةيارابالز 
 التأملية الكتابة)التعقيب( على تطبيق يساعدان بري ال الك

قرتحت الباحثة على أن تطّلع املعلمة على ا، فبشكل مستمر
 وظيفةً ات للطالبات بالصف والباقي يكون بعض الكتاب

 منزلية.
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متتلد بعض مسات  (2)معلمة  إنميكن القول 
االستقصاء األساسية الري تزيد من فاعلية مشاركة الطالبات 

لبنائي وذلد من خالل تسهم يف  ول املعلمة حنو التعليم او 
 :أيتمالحظة ما ي

 

الطالبات يف صياغة وتوجيه أسئلة  شاركةإتاحة الفرصة مل -
الطالبات السابقة معرفة مقارنتها بني و تتعلق باملفاهيم العلمية 

 وبني ما ورد يف املصادر األخرى.
اقشة بذكر الدليل العلمي عند من الطالبات مطالبة -

 . عنهاالتساؤالت واإلجابة 
لطالبات ببناء وصياغة التفسريات توجيه املعلمة ل -

واملعلومات مقرتنة باألدلة العلمية الصحيحة الري مت 
 تصحيحها وفق املعطيات اجلديدة. 

املوضحة التفسريات العلمية هتئية الفرصة للطالبات لتقدمي  -
فة العلمية التساؤالت باملعر عن للمفاهيم وأثناء اإلجابة 

 املستقاة من النقاش ومن اإلطالع احلر على املعلومات.
مبزيد من التفاعل والنقاش املشاركة الفاعلة مع طالباهتا  -

الذق كان يأخذ وقت احلصة كله، ويستمر بتنافس واضح 
 بني الطالبات لتقدمي األفضل.

 (3)معلمة  حالة دراسة
 (3لمة مع)لـ أثناء الزيارة األوأ يف تبني للباحثة 

جاذبة كالكرسي الساخن، تدريسية ساليب أ استخدامها
لعناصر ا حول درس اا وجسديً تزيد من دافعية الطالبات ذهنيً ل

بطرح أسئلة مل على اسرتجاع املعارف السابقة ، وتعواملركبات
 .من الطالبات لزميلتهن املرشحة لإلجابةمتعددة 

لتهيئة املعارف  يف املشاركة (3)معلمة أجادت و 
جدول التعلم،  متاستخديتالءم مع النشاط ف مبا ةملتنوعا

هن ئ، ويف استطالع آراناقشة الدرس السابق مع الطالباتوم
متت مناقشة األفكار الري تتناسب مع  عن موضوع النشاط

باملفردات املعلمة  اهتمتوقد ، طبيعة النشاط املطلوب
 .مع الطالبات السابقة واجلديدة بقراءهتا العلمية

 (3)معلمة مت االستفسار من ملداولة اإلشرافية يف او 
 التفسريية للمفردات السابقة واجلديدة ةقراءهدفها من العن 

لتأكيد املعرفة لدى الطالبات وحصر املفاهيم اخلاطئة أفادت و 
سيتحقق مع  هن من خالل تدوينها جبدول التعلم للربط مبا

خلاطئ الطالبة هناية النشاط االستقصائي ودحض املفهوم ا
 باملعرفة الصحيحة. 

نفس  (3)معلمة وخالل الزيارة الثانية اتبعت 
والربط بني املفردات اجلديدة السابقة التدريسية األساليب 

، ناسب للنشاطاملسياق اللطالبات ل، وهيأت املعلمة والسابقة
 فيديو،: عرض أيتواستخدمت لذلد من الوسائل ما ي

خالل القيام  منو  ...،خمطط تنظيمي ،خريطة مفاهيم
تقدمت جراء التجربة، إل بالنشاط االستقصائي يف املخترب

لطالبات بكتابة أسئلة النشاط خالل التجربة املعلمة ل
أثناء توزيع الطالبات إأ جمموعات يف العلمية، ومت ذلد 

املشاركة يف النشاط  التطبيق ملرحلةة نزلوكان ذلد مب تعاونية،
 االستقصائي. 

لمعلمة االستقصائي لنمو الثانية وت كد الزيارة ال
مسات االستقصاء تطبيق مستويات ومتكنها من  (3معلمة )
اهتمام املعلمة بالبيئة الصفية الداعمة الحظت الباحثة  إذ

للتعلم ومرحلة املقارنة مع املصادر وكتابة التأمل الفردق بعد 
ولوحظ خالل الزيارة ، االنتهاء من النشاط االستقصائي

السرتاتيجيات التدريس كالعصف  (3)معلمة اع الثالثة اتب
الذهين ومهارات األنشطة االستقصائية، وكان ذلد من 
خالل  فيز الطالبات على طرح أسئلة مفتوحة النهاية حول 
املوضوع بطريقة تثري التفكري، وأتاحت املعلمة وقتًا لتفاعل 

بطريقة  اونيةالطالبات ومشاركتهن يف اجملموعات الصارية التع
تفسار من الباحثة يف وباالس ،)شارك، زاو ، فكر، حرر(

شرافية بس اها ملاذامل تكن مشاركة الطالبة فردية مث املداولة اإل
خب إعطاء أنه )زاو ، شارك(، أفادت  ةاملشاركة مع اجملموع

للتفاعل ضمن اجملموعة  االنشاط وقتً أثناء يف الطالبات 
الصفي ضيق وتواصل ووقت النشاط  ومشاركة األفكار واآلراء
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الطالبات خار  الصف ضعيف ومبشاركة زميالهتا تدون 
الطالبة أهم مالحظاهتا الري تساعدها على تكوين املعىن 

تصميم النشاط بأسلوب يساعدها اخلاص ها عن املفهوم ل
 . النشاطأسئلتها املدونة وفقاً لطبيعة عن لإلجابة 

ة على لوحظ خالل الزيارة الرابعة استمرار املعلمو 
هنجها يف تبين اسرتاتيجيات البنائية، واملشاركة يف األنشطة 

أثناء يف االستقصائية، واستخدام اسرتاتيجية الكتابة وخاصة 
فاستمرت أثناء إجراء التجارب العلمية، يف ، و املعمليالنشاط 
ع الطالبات على تفسري مالحظاهتن ودعمها يتشجاملعلمة ب

خارجية غري الكتاب مبعرفة علمية مستقاة من مصادر 
  .املدرسي

تتجه  (3)معلمة لزيارة اخلامسة لوحظ أن ويف ا
كانت   فقدقصائية االستبشكل أكثر لتوظيف األنشطة 

تشجع الطالبات على شرح املفاهيم بأسلوهبن العلمي 
املختلفة  باملصادرهن يدو تز  على مع حرصها اخلاص، 

املعريف، نرتنت( لتوسيع اجملال ، اإلةعلمي ة)مقاالت، جمل
ومقارنة أفكارهن مع املصطلحات الري حصلن عليها من 

أثناء ذلد كانت تصحح يف املصادر العلمية املختلفة، و 
هن املعايري الالزمة لتقييم للطالبات ما متت كتابته وتوضح 

هن يف كتابة تقاريرهن، لوحظ يف هذ  املرحلة التوصل ئأدا
القدمية املفاهيم  ملفاهيم جديدة، والطالبات قمن بتايري بعض

 مع إبراز األدلة. ن  تاريت أفكاره إذاخلاطئة 
مدى  املداولة اإلشرافية تساءلت الباحثة عنومن 

مببادئ النظرية البنائية أجابت املعلمة بأهنا  (3)معلمة إملام 
ملمة مببادئ النظرية البنائية، وأهنا موافقة متامًا على توظيف 

أثناء عملية يف يس، وتطبقها النظرية البنائية كفلسفة للتدر 
التعلم، و رص على أن تكون املعلمة ميسرة للعملية 

أجابت بأهنا موافقة متامًا على البنود املتعلقة  وقدالتعليمية، 
والتعلم ء بالنظرية البنائية وتطبيقها، واسرتاتيجية االستقصا

 النشط.

لديها تصور جيد عن  (3)معلمة ترى الباحثة أن و 
الصفية الزيارات ية البنائية وقد متثل ذلد يف نظر تطبيق ال
لوحظ تطبيقاهتا العملية يف جمال اسرتاتيجية  إذ، ها اخلمس

وتطبيق النظرية البنائية، واستخدام اسرتاتيجية االستقصاء، 
 الكتابة كموجهات حلل مشكلة يف تعليم العلوم. اسرتاتيجية

 )معلمة)االستفسار من  اإلشرافية متويف املداولة 
مقرر عن املقرتحات لتفعيل دور الكتابة لتعزيز التعلم يف ( (3

أجابت بالعمل على تكثيف الدورات للمعلمات، و الكيمياء 
وخاصة الدورات الري تشرح طريقة التطبيق العملي 
السرتاتيجية الكتابة، باإلضافة لتوعية الطالبات أيضاً 

 بأمهيتها.
ضعف املالحظات حول  عن أبرزوس ئلت أيضًا 

، هن يف كتابة تقارير األنشطةئقدرة الطالبات على تقييم أدا
أن سبب ذلد ضيق الوقت داخل  (3)معلمة أجابت 

ُيتا  تقييم األداء الذايت لوقت طويل  إذالفصل الدراسي، 
من وقت احلصة األمر الذق يصعب تطبيقه ضمن الوقت 

املعلمة على أداء الطالبات إطالع  من مثاملتاح، ويصعب 
  .قييم ما كتنبخالل ت

القدرة متتلد  (3)معلمة ترى الباحثة أن  هبذاو 
الري تزيد من فاعلية العليا مسات االستقصاء تطبيق على 

لبنائي مشاركة الطالبات وتسهم يف  ول املعلمة حنو التعليم ا
 :أيتوذلد من خالل مالحظة ما ي

الطالبات يف صياغة وطرح أسئلة تتعلق مشاركة 
متت مقارنتها بني نفسه  الوقتيف ة و باملفاهيم العلمي

معلومات الطالبات السابقة وبني ما ورد يف املصادر األخرى، 
أسئلة  من يطرحنوهذا تفعيل لدور املتعلم ألن الطالبات هن 

 االستقصاء.
ند مناقشة بذكر الدليل العلمي عالطالبات مطالبة 

 الطالبات جبمع بياناتقامت  فقدها، نالتساؤالت واإلجابة ع
 حمددة حول موضوع الدرس. 
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ح التفسريات العلمية يتوضبالطالبات التأكيد على 
العلمي باملفهوم التساؤالت عن أثناء اإلجابة يف للمفاهيم 
 .املصادر املختلفة على من النقاش ومن اإلطالعاملستقى 

 الخالصة

مما سبق يتضح فعالية احلقيبة التدريبية الري قدمت 
يف ممارستهن للتدريس  SWHية الـللمعلمات يف اسرتاتيج

من خالل تطبيقهن ملراحل مفاوضات  ت اتضحريالبنائي، ال
يف قالب املعلم، ومن  SWHاملعىن املقرتحة يف اسرتاتيجية الـ

تطبيق مسات االستقصاء يف مستوياهتا العليا الري تعكس عدم 
سيطرة املعلمات عينة البحث على بيئة تعلم الطالبات، 

للطالبات للتفاعل واملشاركة يف املناقشات مما  الفرصةوإتاحة 
ما واتفقت نتائج البحث مع  ،يثري ويزيد من دافعيتهن للتعلم

عن نتائج دراسة  (63، ص2013)حج عمر دراسة أوردته 
تطبيق املعلمني ألق "بأن التجريبية  (Omar, 2008عمر )

مدخل تدريسي جديد يعكس مستويات فهمهم املتفاوتة، 
 يسف تفسري كل معلم ألسلوب التدر ختالالوهذا يرجع 

 التدريسبقناعاته ومفهومه ملاهية يتأثر اجلديد، والذق بدور  
وميكن مما سبق  ،"خلرباته السابقة باإلضافةومفهومه للتعلم 

 SWHاسرتاتيجية الـ تلخيص نتائج تطبيق حقيبة تدريبية يف
 يف اآليت:

 لبنائية.متكن املعلمات من بعض املمارسات التدريسية ا -
ت من توظيف مسات االستقصاء يف متكن املعلما -
 نشطة االستقصائية.األ
 الـاكتساب املعلمات مهارات توظيف اسرتاتيجية الكتابة  -

SWH  .يف أنواع االستقصاء 
القدرة على التواصل بشكل إخايب  اكتساب املعلمات -
  طالبات.الكرب مع أ

 

 

 لتوصيات والمقترحاتا

ة حقيبة تدريبية يف عرفة فاعليملهدف البحث 
تعليم العلوم الـكتابة كموجهات حلل املشكلة يف اسرتاتيجية 

ملكتب الرتبية والتعليم يف  ول معلمات الكيمياء  SWHالـ
استخدمت وقد  ،للتدريس من منظور البنائيةجنوب الرياض 

الباحثة املنهج الوصفي بتصميم دراسة احلالة والذق يقوم 
ن هذا الفصل أهم التوصيات، ويتضم على دراسة الواقع،

 ووضع بعض املقرتحات املستقبلية من قبل الباحثة. 
 التوصيات

قامت الباحثة بوضع انطالقاً من النتائج الري مت التوصل إليها، 
 ية:تالتوصيات اآل

علمات الكيمياء يف املرحلة الثانوية حنو تصميم متوجيه  .1
 تعليم يف املشكلة حلل كموجهات الكتابة اسرتاتيجيةوتبين 
  SWH الـ العلوم

أثناء اخلدمة يف تزويد معلمات الكيمياء بدورات تدريبية  .2
هتدف الستخدام اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة 

 SWH.يف تعليم العلوم الـ
ضرورة توفري بيئة صفية بنائية تفاعلية تساعد املعلمات  .3

على استخدام التعلم البنائي وأسلوب االستقصاء، 
اتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم واسرت 

 .SWH الـ
توجيه املشرفات الرتبويات لضرورة حث معلمات  .4

االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس،  الكيمياء على استخدام
واستخدام مهارات االستقصاء، وتبين أساليب التدريس 

 البنائي ملختلف املراحل.
 :المقترحات

على الدراسات السابقة، وما مت  من خالل االطالع
التوصل إليه من نتائج وتوصيات فإن الباحثة تقرتح  

 :اآليتكدراسات مستقبلية 
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تطوير مهارات املعلمات حنو لاملستخدمة وسائل دراسة ال .1
استخدام اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف 

 .SWHتعليم العلوم الـ
وجهات حلل املشكلة أثر استخدام اسرتاتيجية الكتابة كم .2

على التحصيل وتنمية مهارات  SWHيف تعليم العلوم الـ
 التفكري الناقد لدى الطالبات.

استخدام مهارات االستقصاء احلر واسرتاتيجية الكتابة   .3
يف تنمية  SWHكموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم الـ

 التفكري اإلبداعي لدى الطالبات.

 المراجع

(. 2004( )حمررون) جانيت وبويل، رودجر، باييب،و  ليسلي، تراوبريد ،
. العلمية الثقافة تطوير اسرتاتيجيات الثانوية، املدارس يف العلوم تدريس

 عبد ونادر حسن، أمحد املنعم وعبد احلميد، عبد الدين مال حممد)
 الكتاب دار: العني(. ترمجة ترياب، حامد وحسن السنهورق، العزيز
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Abstract: This research aims to determine the effectiveness of a proposed training session on the SWH strategy for 

chemistry teachers to adopt constructivist teaching. To achieve the objectives the researcher used descriptive approach of a 

case study design. Three random sample teachers were chosen from ten chemistry teachers who attended the training session 

of the SWH strategy. The research instruments were: 1) a questionnaire included three axes: the theory of constructivism, 

inquiry, and the SWH; 2) an observation card consisted of two parts: general information about participants, and the stages of 

inquiry activity. One of the main results was participants' ability of applying teaching practices attribute to constructivist 

theory, also their ability to conduct inquiry base teaching and to communicate in a positive way with more students. One of 

the main recommendations was to direct chemistry teachers to design and adopt teaching strategies based upon constructivist 

theory, and provide them with inservice training courses on the SWH, and direct supervisors to encourage teachers to use 

new teaching strategies, to implement inquiry, and to adopt constructivist teaching methods for different level. The researcher 

proposed conducting a study on the impact of using open inquiry and the SWH in the development of creative thinking 

among students.  

 

Key words: The Science Writing Heuristic (SWH), problem Solving, Inquiry, Professional development, constructivist 

teaching. 
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