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 عبداهلل العتيبيبن غالب 
 تعليم عفيف

 محمد الجبربن جبر 
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 
 هـ1438/ 11/8 وقبل -هـ 1/6/1438 قدم للنشر

( يف كتب العلوم Next Generation Science Standards, NGSS) العلوم للجيل القادم معايري هدفت الدراسة إىل معرفة مدى توافر :المستخلص
خالل  السادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط بوحدة الطاقة يف اململكة العربية السعودية، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي من :مراحللل

(. وتكونت NGSSالسادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط؛ وذلك ملعرفة مدى تضمينها ملعايري العلوم للجيل القادم) :لمراحللحتليل كتب العلوم 
م، ومتثلت أداة الدراسة يف 2016/2017طبعة  ه1437/1438املطبقة خالل العام الدراسي احلايل الكتب  عينة الدراسة من وحدات الطاقة يف تلك

 ةة تفرع منها مخسة مؤشرات، باإلضافة إىل مقياس من ثالث(، احتوت على أربعة معايري رئيسNGSSتصميمها يف ضوء معايري ) بطاقة حتليل حمتوى مت
أن مدى تضمني مجيع مؤشرات معايري املمارسات ، وأظهرت نتائج الدراسة مستويات هي: متوفر بدرجة عالية، متوفر بدرجة متوسطة، وغري متوفر.

توسط( كانت منخفضة أو غري متوفرة، ما عدا معيار املتوسط، والثاين امليف وحدات الطاقة جبميع املراحل )السادس االبتدائي، واألول العلمية واهلندسية 
اخنفضت نسبة هذا املعيار يف كتاب الصف الثاين و  %(،52.17جاء بنسبة متوسطة بلغت )"التخطيط واالستقصاء" بكتاب الصف السادس االبتدائي 

وأظهرت النتائج أن أقل املعايري تضمينًا بالكتب املستهدفة هو %(، وبنفس النسبة جاء معيار "التخطيط واستخدام النماذج"، 33.3لتبلغ )توسط امل
مل  يف حنيتوسط، امل%( بكتاب الصف الثاين 7.41)و%( بكتاب الصف السادس، 4.34معيار "إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول"  بنسبة بلغت )

( يف حمتوى NGSSيف مصفوفة املدى والتتابع ملعايري ) كما أظهرت النتائج وجود قصور  توسط،  املمن هذه املعايري بكتاب الصف األول يضمن أي 
 مل ُتضمن هذه املعايري يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط. إذوحدة الطاقة 

 املمارسات العلمية واهلندسية.، (، وحدة الطاقة، كتب العلومNGSS) : معايريالكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

أولت حكومة اململكة العربية السعودية اهتمامًا كبرياً      
وعملت على رفع مستوى برامج  ،بقضايا الرتبية والتعليم

كان من بني اجلوانب اليت حظيت حيث   ،الرتبية والتعليم
تطوير مقررات العلوم يف مراحل التعليم  وزارة التعليمباهتمام 

 من خالل ،عامليةمقررات تعليمية  وذلك بتبين سلسلةالعام، 
والذي يُعد  ،مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية

تضمن  إذمن أحدث مشروعات الرتبية والتعليم يف اململكة، 
الصادرة عن  والرياضيات كتب العلومسلسلة  ومواءمة  ترمجة
التعليم، و  الرتبية )وزارة( McGraw-Hill) ليماجروه شركة

2008.) 
ويشكل الكتاب احلد األدىن من املواد املرجعية اليت       

جيب أن يرجع إليها املعلم، فهو يقدم له عدة تسهيالت، 
مثل: حتديد األهداف للوحدة الدراسية، وإبراز املفاهيم 
األساسية، واقرتاح األنشطة والتدريبات، وتقدمي احلد األدىن 

 (.2010، ني)العليمات والسويلم املعريف واملهاريتوى احملمن 
من وسائل  مهمةً  وسيلةً  تعد بصفة خاصةب العلوم كتو 

دد  من املعرفة العلمية املختلفة وحتقدم أشكاالً ت إذالتعلم، 
املهارات العلمية واالجتاهات وامليول العلمية اليت يؤمل من 

 (.Deng, 2007الطالب اكتساهبا )
من  كثريال تنفيذومن أجل تطوير مناهج العلوم مت        

العاملية، منها على سبيل املثال: حركة إصالح  املشروعات
اعل بني العلم والتقنية واجملتمع مناهج العلوم يف ضوء التف

(Science Technology and Society STS)( 2061ومشروع )
 American Association for)للجمعية األمريكية لتقدم العلوم 

the Advancement of science AAAS ) ومشروع املعايري
 National Science Education)القومية للرتبية العلمية 

Standards NSES)( ،2006الشايع والعقيل.)  وأخرياً قام املركز
 National Research)القومي للبحوث يف الواليات املتحدة 

Council, NRC)  املؤسسات مثل: و مع عدد من اهليئات
 ,National Academy of Science)للعلوم  الوطنية األكادميية

NAS )واجلمعية القومية ملعلمي العلوم (National Science 

Teachers Association NSTA ) ومنظمة(ACHIEVE)  ببناء
 Next Generation Science) للجيل القادم معايري العلوم

Standards NGSS( واليت مت اعتمادها عام ،)ويشري (. 2013
قدم حمكات منضبطة ودقيقة املعايري ت ( إىل أن2011) سعيد

للحكم على التقدم حنو رؤية علمية عاملية لتدريس  وعاملية
إىل إحداث ثورة يف  (NGSS) معايري وهتدف العلوم وتعلمه.

أربع ركائز: االتصال  أمهية :تؤكد على إذ ،طرق تعليم العلوم
التكامل التام للثورة و  ؛والتعاون واإلبداع والتفكري الناقد

دمج اهلندسة يف تعليم العلوم و  ؛الرقمية مع العملية التعليمية
 ةعلى ثالث (NGSS) معايري ترتكزو  (.2013)قسوم، 

 مرتكزات أساسية هي: املمارسات العلمية واهلندسية
(Science and Engineering Practices)، واملفاهيم الشاملة 
(Crosscutting Concepts)ة، واألفكار الرئيس (Disciplinary 

Core Ideas). مفاهيمي  عام  على إطار  هذه املعايري  وتستند
للمعايري العلمية لتعليم العلوم من مرحلة رياض األطفال إىل 

 املركز القومي، والذي مت إعداده من الصف الثالث الثانوي
 (.NGSS, 2011) (NRC)للبحوث 

 :الدراسةمشكلة 

 من–العربية السعودية أجرت وزارة التعليم يف اململكة       
 –الطبيعيةالعلوم مناهج الرياضيات و خالل مشروع تطوير 

اعتمدت  إذجذرية يف مقررات العلوم والرياضيات، تغيريات 
 يلماجروهلوم اجلديدة واملرتمجة عن شركة سلسلة مقررات الع

(McGraw-Hill)  ،(.هـ1431)الشريف 
وى طالب اململكة ضعف مست الدراسات إىلوتشري       

، TIMSS يف اختبارات االجتاهات الدولية للعلوم والرياضيات
( إىل تدين مستوى الطالب يف هـ1430الشمراين ) أشار فقد

 (2013قسوم )يؤكد  كما ،(2007ات لعام )ختبار هذه اال
، وهو ما (م2011( و )م2007) فيها لعاميلضعف هذا ا

 ؛والربصان ؛والشمراين، سعيد ؛علوانأكده الشمراين، 
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عام  ها( من اخنفاض مستوى الطالب في2016والدرواين )
ألن ونظرًا  .(م2011( عما كان عليه يف عام )م2015)

ساعد على حتسني التحصيل ي الرتبوية األخذ باملعايري
وبناًء على ما  (،2004ي للمتعلمني كما يشري حيدر )الدراس
احلاجة إىل تطبيق معايري تعليم من د من الدراسات عدأكدته 

 ،(2009الزويد ) دراسةكالعلوم يف تطوير مقررات العلوم،  
 .(2013نور ) (،2011وسعيد )

ونظرًا الستحداث معايري حديثة يف تعليم العلوم وهي       
 Next Generation Science) معايري العلوم للجيل القادم

Standards, NGSS)  ( كما أشار موقع املعايريNGSS, 2014) ،
هذه  تضمنيتناولت مدى ولعدم وجود دراسات عربية وحملية 

جاءت  املعايري يف كتب العلوم باململكة العربية السعودية،
 خاصة –هذه املعايري تضمنيلتحقق من مدى ل هذه الدراسة

فيكتب  –معايري الطاقة جبزء املمارسات العلمية واهلندسية
؛ وذلك نظرًا ألمهية وحدة باململكة العربية السعوديةالعلوم 

رؤية ال، و 2020الطاقة، ومتشيًا مع برنامج التحول  الوطين 
ن ركزا على االهتمام جبوانب الطاقة وكيفية ، اللذي2030

وتتحدد  االستفادة منها، واحملافظة عليها وتنويع مصادرها.
ما مدى تضمين مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: 

ب العلوم كت  محتوى وحدة الطاقة فيل NGSSمعايير
 ؟بالمملكة العربية السعودية

 أسئلة الدراسة:

ما مدى متثلت أسئلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: 
الطاقة في محتوى كتب وحدة ل NGSSتضمين معايير

من السؤال وينبثق  السعودية؟العلوم بالمملكة العربية 
 اآلتية: الفرعية الرئيس األسئلة

كتاب  حمتوىالطاقة يف  معايري وحدةما مدى تضمني  .1
 ة السعودية؟باململكة العربياالبتدائي  السادسالعلوم للصف 

كتاب  حمتوىالطاقة يف  معايري وحدةما مدى تضمني  .2
 السعودية؟العلوم للصف األول املتوسط باململكة العربية 

كتاب  حمتوىالطاقة يف  معايري وحدةما مدى تضمني  .3
 العلوم للصف الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية؟

 :الدراسةهدف 

 (NGSS) توافر معايريإىل معرفة مدى  الدراسة تهدف      
والثاين  االبتدائي، واألول السادس وفلصفليف كتب العلوم 
 .يف اململكة العربية السعودية الطاقة املتوسط بوحدة

 :الدراسةأهمية 

الح مناهج العلوم تعد هذه الدراسة، استجابة حلركة إص .1
 مبا حيقق الرؤية الوطنية للمملكة (NGSSمن منظور معايري )

(2030). 
هذه الدراسة الضوء على مدى توافر معايري تلقي  قد .2
(NGSS ).يف مناهج العلوم باململكة العربية السعودية 

تساعد خمططي ومصممي املناهج على تقومي كتب قد  .3
، والوقوف على (NGSS)مبا يتفق مع معايري  هاوتطوير العلوم 

التوجهات احلديثة يف عن ها أو بعداحلالية مدى قرب املناهج 
 .هاوتصميم العلوم الطبيعية مناهج بناء

 حدود الدراسة:

كتب حتليل  الدراسة على  اقتصرت احلدود املوضوعية:       
 بتدائي، واألول والثاين املتوسطالسادس اال لصفل العلوم

، وكتاب النشاط، ودليل التجارب بكتاب الطالب)متمثلة 
العام الدراسي واملطبقة خالل  العلمية( جبزأيهما األول والثاين

 وفللصف (NGSS)معايري ه، يف ضوء 1437/1438احلايل 
 الطاقة. لوحدة السادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط

الزمانية: مت تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي احلدود 
 ه.1437/1438األول من العام الدراسي 
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 :مصطلحات الدراسة

( بأهنا "حمكات أو 2011) تعرفها سعيد :المعايير .1
ضوابط أو أسس أو مقاييس للحكم على الكيفية أو النوعية 

اللقاين  هايعرفاجلودة للمنهاج أو ناتج التعلم"، كما  أو
( بأهنا: "آراء حمصلة لكثري من 279 ، ص2003)واجلمل 

األبعاد السيكولوجية واالجتماعية والعلمية والرتبوية وميكن 
من خالل تطبيقها تعرف الصورة احلقيقية للموضوع املراد 

 مه".تقوميه، أو الوصول إىل أحكام على الشيء الذي نقو  
 انيعرفها الباحث :(NGSSالعلوم للجيل القادم ) معايير .2

املعايري اليت قام ببنائها املركز القومي للبحوث يف  إجرائيًا بأهنا
 ,National Research Council)الواليات املتحدة األمريكية 

NRC) القًا من اإلطار املفاهيمي العام للمعايري العلمية طان
الصف الثالث الثانوي، واليت من مرحلة رياض األطفال إىل 

للجيل مبعايري العلوم ، ومسيت م(2013)عام يف مت اعتمادها 
اخلاصة باملمارسات العلمية  سيتم استخدام املعايري إذالقادم، 

 :وهي ،وحدة الطاقةواهلندسية يف 
  تطوير واستخدام مناذج  : أيواستخدام النماذجتطوير

توضح أن الطاقة يف اجملال امليكروسكويب ميكن حساهبا  
كمزيج من الطاقة املقرتنة مع حركة اجلسيمات، والطاقة 

 املقرتنة مع املوقع النسيب للجسيمات.
 ختطيط وإجراء استقصاء  : يعينالتخطيط واالستقصاء

 ات والتصميم.لتقدمي دليل، يستخدم كأساس لإلثب
 أي إنشاء منوذج استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب :

حسايب، أو منوذج حماكاة لظاهرة يوضح معىن التعبريات 
الرياضية املستخدمة حلساب التغري يف طاقة أحد املركبات يف 

 النظام.
  إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول: يعين تصميم وبناء

واملبادئ والنظريات وحتسني جهاز متوافق مع األفكار 
العلمية، يعمل وفق قيود معينة لتحويل أحد أشكال الطاقة 

 إىل شكل آخر.

عن مشروع تطوير  انبثقتهي الكتب اليت  كتب العلوم: .3
باململكة العربية السعودية مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية 

للطالب  ا يتم تدريسهواليت جلميع مراحل التعليم العام
والطالبات مبدارس التعليم العام للعام الدراسي 

 .ه1437/1438

 :اإلطار النظري

تعد حركة املعايري من أبرز التوجهات احلديثة       
مؤخراً  واملستجدات الرتبوية يف جمال التقومي. فقد انتشرت 

وحظيت بقبول وتفاعل من  ،اواسعً  انتشارًاكثقافة وفلسفة 
ستوى العامل قبل املختصني يف جمال الرتبية والتعليم على م

وتشري  (.2004)زيتون، حىت أصبحت مسة العصر 
الدراسات إىل األمهية الكبرية اليت تضطلع هبا املعايري يف جمال 

( أن األخذ باملعايري 2004حيدر ) أكد فقدتعليم العلوم، 
الرتبوية ميكن أن يساعد على حتسني التحصيل الدراسي 

جيب للمتعلمني، ويربر ذلك بأن املعايري الرتبوية حتدد ما 
د ما جيب على املتعلمني أداؤه، تدريسه حتديداً واضحاً، وحتد

ية وحتقق مفهوم املساءلة لدى القائمني على العمليات التعليم
وهذا الدور الذي تؤديه املعايري  واتج التعلم،التعلمية، وتوحد ن

 خطايبةهو ما أكده  ،من حتديد جوانب العملية التعليمية
( بأن املعايري تصف احملتوى املهم يف العلوم الذي 2005)

جيب تعلمه واألساليب التدريسية وحاجات التطور املهنية 
للمعلمني وتقنيات التعليم اليت جيب استخدامها إلبراز 

 دم.التق
( 2009( وطالب )2010شري زيتون )ي ويف هذا االجتاه

( إىل أن املعايري هتتم 2005( وحممود )2005والطناوي )
؛ لكي يكونوا ومهارة ممارسةبتلبية حاجات الطلبة من معرفة و 

املختلفة، كما توفر حمكات  التعليممثقفني علميًا يف مراحل 
ربامج اليت تزود الطلبة بفرص النوعية للحكم على جودة و 

 تعلم العلوم، وجودة تدريس العلوم وما يستطيعون فعله،
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التقوميية والسياسات التدريسية و وكذلك جودة املمارسات 
 ذات العالقة لتعلم وتعليم العلوم.

 مشاريع تعليم العلوم:
وتنوعت حركات اإلصالح والتطوير بشكل  تعددت      

( إىل صدور 2004يشري زيتون ) إذد، عقو عدة  متتابع خالل
امليالدية تقرير منذ بداية عقد الثمانينات  (300أكثر من )

هدفت إىل إعادة صياغة مناهج العلوم وإصالحها مبا 
يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي من أجل حتقيق 

وقد حدد علي الثقافة العلمية كهدف رئيس للرتبية العلمية. 
( عدة حركات معاصرة إلصالح 2010( و زيتون )2009)

الرتبية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها. ومن أهم هذه 
(، ومشروع العلم STSواجملتمع ) والتقنيةاحلركات: حركة العلم 

، ومشروع اجملال والتتابع (AAAS 2061لكل األمريكيني )
 (.NSES(، واملعايري القومية للرتبية العلمية )SS&Cوالتناسق )

 عرض ألهم هذه احلركات: أيتوفيما ي
 ,Science, Technologyع )والتقنية والمجتمحركة العلم 

and Society, STS :) 
واجملتمع أكثر  والتقنيةتعد حركة التفاعل بني العلم       

حركات إصالح مناهج العلوم وتطوير حمتواها سعيًا لتحقيق 
الثقافة العلمية، وقد ظهرت هذه احلركة نتيجة االنتقادات اليت 
وجهت إىل مناهج العلوم يف اخلمسينات والستينات امليالدية 
وهي: عدم تركيزها على العالقة املتبادلة بني العلم 

اجلانب االجتماعي للعلم، وظهور والتكنولوجيا، وعدم إظهار 
قضايا ومشكالت ذات صبغة علمية وتكنولوجية اختذت 
طابعًا حمليًا وعاملياً، ووجود تعارض بني حمتوى مناهج العلوم 

)علي،  %( مما حيتاج إليه الطالب90يف املدارس و )
 (.م2009

 Science for) العلم لكل األمريكيين (2061)مشروع 

Americans :) 
( AAASقدمت الرابطة األمريكية للتقدم العلمي )      

، (2061تعلم العلوم متثلت يف مشروع ) مبادرة لتحسني

م( بأن هذا املشروع يقدم رؤية بعيدة 2009علي ) ويذكر
متثل الثقافة العلمية  إذاملدى لإلصالح الرتبوي يف العلوم 

األساس يف إعادة بناء مقاصد الرتبية العلمية من رياض 
ويؤكد حمتوى التعليم يف  األطفال حىت هناية املرحلة الثانوية،

مهها كما أشار فقيهي عدة مبادئ أ (2061مشروع )
 :أيت( ما ي2010)

تشجيع التعلم التعاوين، وحب االستطالع، واستخدام  .1
 التفكري الناقد.

بني حمتوى العلوم للمراحل الدراسية  الرتابط والتواصل .2
 املختلفة.

 اعتماد االستقصاء العلمي كجزء من طبيعة العلم. .3
اكتساب املتعلم املعرفة واملهارات الضرورية للتعامل  .4

 بفاعلية مع القضايا االجتماعية.
 الفهم من خالل استخدام منهجية البحث العلمي. .5
وضع حمتوى يتناسب  االهتمام خبصائص املتعلم مع .6

 وهذه اخلصائص.
 النظرة التكاملية بني العلوم املختلفة. .7

من:  شروع من ثالث مراحل، كما يشري كل  ن املوتكو        
املرحلة األوىل  بأن ،(م2009( وعلي )م2010زيتون )
املعرفة واملهارات واالجتاهات العلمية اليت ينبغي فيها ُحددت 

 يف حنيساهبا من خالل الرتبية املدرسية، لكل الطالب اكت
على ترمجة توصيات املرحلة األوىل إىل  املرحلة الثانيةركزت 

املرحلة الثالثة و خطط عمل، ووضع مناذج عديدة للمنهج، 
وهي مرحلة التنفيذ، وفيها تنفذ خمرجات املرحلتني األوىل 

التعليم  طاق واسع، بغية رفع مستوى ونوعيةوالثانية على ن
 العلوم والرياضيات والتكنولوجيا كمحور أساسي للثقافة يف

 العلمية وأبعادها. 
 Scope, Sequence and) مشروع المجال والتتابع والتناسق

Coordination, S&C): 
ميثل هذا املشروع إعادة بناء منهج العلوم باملرحلة       

ة رئيسأربعة جماالت الثانوية يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
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هي: األحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض مبا يواكب 
الثقافة العلمية وإعداد األفراد اللذين ينخرطون يف أعمال 
علمية ترتبط بتلك اجملاالت، وقد صمم هذا املشروع لقصور 

 برامج العلوم فيما يتعلق مبجاالهتا وتتابعها وتناسقها.
من املرتكزات املشار  وقد أعدت مواد املشروع انطالقاً      

( وعلي م2009( وطالب )م2010إليها عند زيتون )
 وهي: (NSTA, 1995و ) (م2009)
تعلم العلوم من خالل أربعة جماالت هي: األحياء  .1

 والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض.
وضع معرفة الطالب القبلية وخرباهتم السابقة يف  .2

 احلسبان.
اخلربات احلسية إىل تقدمي تتابع احملتوى وتعلمه من  .3

 التعبريات الوصفية إىل الرموز اجملردة، وأخرياً التعبريات الكمية.
تقدمي خربة حسية للظاهرة العلمية قبل استخدام  .4

 املصطلحات اليت تشرح تلك الظاهرة.
تنقيح املفاهيم واملبادئ والنظريات عند أعلى مستويات  .5

 التجريد.
والتداخل بني التنسيق بني جماالت العلوم األربعة،  .6

 املفاهيم واملبادئ ما أمكن.
ربط التعلم يف اجملاالت األربعة مبجاالت أخرى مثل  .7

 التاريخ والدين والفلسفة.
معاجلة عدد قليل من املبادئ العلمية ذات الصلة مبا  .8

سيدرسه الطالب باجلامعة مع التأكيد على الفهم العميق 
 للعلوم.

الرتكيز على  اختزال بعض موضوعات حمتوى العلوم، مع .9
 عمق فهم املوضوعات األساسية.

 National Science) حركة المعايير القومية للتربية العلمية

Education Standards, NESE :) 
تعد حركة املعايري القومية للرتبية العلمية يف الواليات      

املتحدة األمريكية أقدم وأبرز مشروعات بناء املعايري الرتبوية 
( و زيتون م2009) العاملي، ويشري كل من علي املستوىعلى 

، 2061( إىل أن هذه املعايري اشتقت من مشروع م2010)
 ية:تا ترتكز على املبادئ واألسس اآلوأهن

العلم جلميع الطالب، وتعليم العلوم عملية نشطة،      
وكذلك التقاليد الفكرية والثقافية اليت متيز املمارسات املعاصرة 
للعلوم تعكسها العلوم الدراسية، وإصالح الرتبية العلمية جزء 

 . عموًمامن إصالح النظام الرتبوي 

 Next Generation Science) معايير العلوم للجيل القادم

Standards, NGSS): 
يف الواليات  (NRC) القومي للبحوثاملركز وضع       

إطارًا مفاهيميًا عامًا للمعايري  م2011عام  املتحدة األمريكية
العلمية من مرحلة رياض األطفال إىل الصف الثالث الثانوي 

(K-12 وقد ُبين هذا اإلطار على أساس قوي من ،)
ة لتعليم األفكار الرئيسالبحوث اليت حتدد الدراسات السابقة و 

هذا اإلطار اخلطوة األوىل لظهور املعايري  د  العلوم، ويع
وكان اهلدف األبرز  .(NGSS, 2013) م2013 عام اجلديدة

إلطار العلوم واهلندسة هو ضمان أن يكون مجيع الطالب 
يف هناية املرحلة الثانوية ميلكون املعرفة الكافية يف العلوم 

إىل امتالكهم املهارات الالزمة لدخول واهلندسة، باإلضافة 
املهن اليت خيتاروهنا، مبا يف ذلك وظائف يف جمال العلوم 

وقد متت  (.NGSS Lead States, 2013واهلندسة والتكنولوجيا )
إىل  (2011علوم واهلندسة والذي نشر يف )ترمجة إطار ال

قائمة معايري متسقة عرب التخصصات والصفوف الدراسية 
متكاملة وغنية باحملتوى والتطبيق مسيت مبعايري العلوم للجيل 

ويعد هذا اإلطار األساس الذي بنيت عليه  ،(NGSSالقادم )
 (.NGSS, 2013املعايري احملدثة )

مر تطوير معايري العلوم للجيل القادم بعدة مراحل، وقد       
 ,NGSSي كما أشار هلا موقع معايري العلوم للجيل القادم )وه

 26) حتديد الواليات املشاركة يف تطبيق املعايري ،(2013
(، مث بعد ذلك مت إصدار املسودة 2011صيف )يف  والية(

(، ومت مراجعتها من فريق الكتابة، 2011األوىل يف خريف )
مث تقدمي مالحظات على املسودة األوىل من فريق  آخر، ويف 
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( مت إصدار املسودة العامة األوىل 2012شهر يونيو من عام )
ونشرها على اإلنرتنت الستقبال املالحظات عليها، ومن مث 

العامة  ة( مت إصدار املسود2013يف شهر يناير من عام )
 نشرها على اإلنرتنت الستقبال املالحظات، وبعد الثانية ومت

بريل من جعتها، ويف أراة بعد مذلك مت إصدار املسودة األخري 
 ايري.د هذه املععتما( مت ا2013ام )ع

من  ( إىل عدد  NRC, 2012)القومي للبحوث  املركزيشري 
 ( وهي:NGSSاملبادئ اليت تقوم عليها معايري )

من الروضة إىل الصف ( K-12) جيب أن يعكس إطار .1
يف الرتبية العلمية طبيعة العلوم املرتابطة كما  ثانويالالثالث 

 .طبيعيمتارس يف العامل ال
 .توقعات أداء الطالب وليس املنهج متثل املعايري .2
التمهيدي بناء متماسك من  NGSSمفاهيم العلوم يف  .3

 حىت الصف الثالث الثانوي. 
أعمق للمحتوى فضاًل عن تطبيق  على فهم   املعايري تركز .4

 .احملتوى
حىت  ةالتمهيديرحلة املالعلوم واهلندسة من  بني تكاملال .5

 الصف الثالث الثانوي.
إلعداد الطالب للكلية، وحلياهتم  املعايريتصميم يهدف  .6

 املهنية، وإعدادهم كمواطنني.
مع املعايري األساسية املشرتكة لتسهيل التعليم  عملال .7

 مل ودعم عملية تعلم الطالب.والتعلم املتكا
كما  ة هيمرتكزات رئيس ةثالث (NGSS)وتتضمن معايري 

 :(NGSS, 2013)أشار هلا موقع معايري العلوم للجيل القادم 

: فاملمارسات العلمية الممارسات العلمية والهندسية .1
هي تلك اليت يستخدمها العلماء يف بناء النماذج أو 

واخنراط الطالب يف مثل التحقق من النظريات عن العامل، 
هذه املمارسات يساعدهم على فهم تطور املعرفة العلمية. 
أما املمارسات اهلندسية فهي اليت يستخدمها املهندسون يف 
بناء وتصميم األنظمة، واالخنراط يف املمارسات اهلندسية 

 يساعد على فهم عمل املهندسني.

ة : هتدف إىل تزويد الطالب باملعرفةاألفكار الرئيس .2
 حبيث –لتعليم كل احلقائق وليس–كافية األساسية ال

ت الحق من يف وقميكنهم احلصول على معلومات إضافية 
األفكار يف تلقاء أنفسهم، وتركز على جمموعة حمددة من 

إىل: علوم ة فكار الرئيساألوتنقسم  جمال العلوم واهلندسة.
واهلندسة احلياة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم األرض والفضاء، 

 والتكنولوجيا.
طريقة واحدة لربط األفكار : وهي الشاملةالمفاهيم  .3

ة وانضباطها تفسر املوضوعات العلمية اليت تظهر يف الرئيس
مجيع التخصصات العلمية؛ مما ميكن الطالب من تطوير 
فهم تراكمي ومتماسك ميكن استخدامه يف العلوم 

 واهلندسة.

 الدراسات السابقة:

املتتبع للدراسات والبحوث يلحظ ندرة يف إن       
الدراسات العربية واحمللية اليت تناولت معايري العلوم للجيل 

دراسة  يةاحلصول على أ نيمل يتح للباحث إذ( NGSSالقادم )
هذه  انهذه املعايري، ويعزو الباحث تناولتعربية أو حملية 

وقد أمكن احلصول على بعض  .الندرة حلداثة هذه املعايري
وقد تناول  ،اليت تناولت هذه املعايري الدراسات األجنبية

 الدراسات من خالل حمورين رئيسني مها: انالباحث

 (:NGSSدراسات تناولت معايير العلوم للجيل القادم )
 & ,Lontok, Zhangأوىل هذه الدراسات دراسة )      

Dougherty, 2015 تقييم تغطية حمتوى علم ( اليت هدفت إىل
(، باإلضافة إىل NGSSالوراثة يف معايري العلوم للجيل القادم )

مقارنة هذه املعايري مع معايري الدولة. وكشفت الدراسة أنه ال 
ميكن حتديد املفاهيم األساسية ضمن املعايري اجلديدة، مما 

تفسريه يوحي بأن نطاق احملتوى الذي تعاجله املعايري ميكن 
من املفاهيم األساسية حملو  كثريغري متسق، وأن البشكل 

(. كما أظهرت NGSSاألمية الوراثية غري موجودة يف معايري )
على نطاق  واسع يف تغطيتها الدراسة أن معايري الدولة ختتلف 
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(. ومن NGSSملفاهيم الوراثة عند مقارنتها مع معايري )
 ,Haag) الدراسات اليت تناولت هذه املعايري، دراسة

McGowan, 2015 ) واليت حبثت يف درجة دوافع املعلمني لتبين
(، ومدى NGSSاملمارسات العلمية واهلندسية من معايري )

استعدادهم لتنفيذ هذه املمارسات يف صفوفهم. وكشفت 
الدراسة أن درجة الدافع لدى معلمي املرحلة الثانوية 

ا الستخدام املمارسات العلمية واهلندسية كانت أعلى منه
، كما أن معلمي العلوم يف لدى معلمي املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية أكثر استعدادًا لتنفيذ هذه املمارسات من 
معلمي املرحلة املتوسطة. كما أظهرت الدراسة بعض العوائق 

( ومنها: نقص تدريب NGSSاليت تعيق تنفيذ معايري )
احملدود، وعدم املعلمني وتطويرهم املهين، والوقت التعليمي 

 وجود املوارد.
 ,Haagوقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )      

McGowan, 2015 يف تناوهلا حملور املمارسات العلمية )
 أهنا استخدمت املنهج ( إالNGSSواهلندسية من معايري )

 ,Haagاستخدمت دراسة ) يف حنيالوصفي التحليلي 

McGowan, 2015درجة دوافع  فةالتجرييب ملعر  ( املنهج شبه
 املعلمني لتبين هذه املمارسات واستعدادهم لتنفيذها.

معايير الأواًل: دراسات تناولت تحليل المحتوى في ضوء 
 :القومية للتربية العلمية

يف هذا احملور على الدراسات اليت تناولت  انركز الباحث      
 ؛NSES)حتليل احملتوى وفق املعايري القومية للرتبية العلمية )

(، وألنه مل NSESملعايري ) ا( امتدادً NGSSلكون معايري )
يظهر تعديل كبري على املعايري السابقة إال يف اجلوانب 

من أحدث  (NSESمعايري ) كونالتطبيقية وبروز اهلندسة، ول
عايري يف تعليم العلوم، وقد تنوعت هذه الدراسات بني امل

ة دراسدراسات عربية وأخرى أجنبية، ومن هذه الدراسات 
 اتستقصا اللتان (م2011ودراسة سعيد ) ،(2013)نور 

مدى توافر معايري حمتوى العلوم مبشروع املعايري القومية للرتبية 
وعلوم جملاالت العلوم الفيزيائية وعلوم احلياة  NSES)العلمية )

 ، فركزت دراسة نورعلومالب األرض والفضاء يف حمتوى كت
تناولت  يف حني الصف اخلامس األساسي يف فلسطني، على

دراسة سعيد الصفوف من اخلامس إىل الثامن واليت أظهرت 
يف  ة اخلاصة باحملتوىأن نسبة توافر املعايري الرئيسنتائجها 
( يف جماالت العلوم الفيزيائية، وعلوم احلياة، NSESمشروع )

املرحلة وعلوم األرض والفضاء، يف حمتوى كتب علوم 
يف  ااألساسية العليا بفلسطني كانت متوسطة وأن هناك قصورً 

توفر  نور دراسةئج أظهرت نتا يف حني حمتوى هذه الكتب.
%( من معايري احملتوى بدرجة كبرية، وتوفر ما 41.2نسبة )
%( بدرجة متوسطة، ومل يتوفر منها ما نسبته 29.4نسبته )

    ساسي.%( يف حمتوى كتاب الصف اخلامس األ29.4)
من هاتني الدراستني طريقة بناء أداة  انوقد استفاد الباحث

إىل بطاقة حتليل  (NGSSالدراسة وذلك بتحويل معايري )
وهو املنهج  هنفساملنهج  انحمتوى، كما استخدم الباحث

واليت  (2009) دراسة احملروقيةالوصفي التحليلي. أما 
فركزت على )الوصفي التحليلي(  هنفساستخدمت املنهج 

حمتوى الفيزياء ومدى تضمينه بكتب العلوم للمرحلة من 
التاسع إىل الثاين عشر بسلطنة عمان، وأظهرت نتائج 
الدراسة تباينًا يف نسب توافر املعايري اخلاصة مبحتوى الفيزياء 

%( ملعيار العلوم والتكنولوجيا كأقل 10.69تراوحت بني )
ملفاهيم والعمليات  %( ملعيار توحيد ا34.98نسبة، ونسبة )

كأعلى نسبة، فيما بلغت نسبة معيار العلوم كاستقصاء 
 %( وهي نسبة متدنية.12.39)

فقد استخدمت املنهج  (Michael, 2003دراسة ) أما      
يف  101وهدفت إىل تقومي منهج األحياء شبه التجرييب 

جامعة أوهايو، يف ضوء املعايري القومية للرتبية العلمية 
(NSES ،) وأظهرت نتائج الدراسة تطورًا كبريًا على منهج

األحياء الذي يراعي املعايري القومية مقارنة مبنهج األحياء 
التعرف إىل  (Johnson, 2006) دراسةهدفت  يف حني ،القدمي

على العوائق والصعوبات اليت متنع تطبيق معايري علم 
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(، NSESاالستقصاء مبشروع املعايري القومية للرتبية العلمية )
يف الواليات  ومت تطبيقها على مدرستني من املدارس املتوسطة

أبرز تلك ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الوسطىاملتحدة 
 العوائق تتمثل يف الصعوبات  الثقافية والتقنية.

 :التعليق على الدراسات

من خالل مراجعة األدبيات السابقة ومن خالل البحث يف 
ندرًة يف الدراسات  انالحظ الباحثقواعد البيانات املختلفة 

كما –(NGSSاليت تناولت معايري ) -وخاصًة العربية منها–
ذلك بسبب حداثة هذه  انويعلل الباحث -سابقاً  اذكر 

 دراستني أجنبيتني اناملعايري، ومع ذلك فقد تناول الباحث
إمكانية االستفادة منهما يف هذه الدراسة. فدراسة  ظهر هلما

(Lontok, Zhang, & Dougherty, 2015 تناولت احملتوى كما )
يف هذه الدراسة إال أهنا ركزت على حمتوى الوراثة يف معايري 

(NGSS )تناولت هذه الدراسة حمتوى الطاقة يف  يف حني
كما السادس االبتدائي واألول والثاين املتوسط.   الصفوف

( من Haag, McGowan, 2015من دراسة ) اناستفاد الباحث
الدراسة الذي تناولته وهو جمال املمارسات  خالل جمال

تناولت هذه  إذ(، NGSSالعلمية واهلندسية من معايري )
 .هذات اجملال الدراسة
 NSES)) اليت تناولت معايريوفيما يتعلق بالدراسات       

، وقد استفاد هذه الدراساتجمموعة من  انفقد تناول الباحث
خاصًة فيما يتعلق ببناء األداة  ةً كبري   استفادةً  انمنها الباحث
 مت حتويل املعايري إىل بطاقة حتليل حمتوى، إذ وتصميمها،

الذي استخدم يف دراسة   هنفسباإلضافة إىل استخدام املنهج 
( 2009( واحملروقية )2011( وسعيد )2013كل  من نور )

. إال أن هذه الدراسة تناولت وهو املنهج الوصفي التحليلي
( خالفًا للدراسات NGSSللجيل القادم )معايري العلوم 

. NSES)السابقة اليت تناولت املعايري القومية للرتبية العلمية )
( يف 2009احلالية مع دراسة احملروقية )واتفقت الدراسة 

تناولت دراسة احملروقية كتب  فقدتناوهلا جملموعة من املراحل 
  الثاين عشر، ودراسة سعيدالعلوم من الصف التاسع إىل

اليت تناولت املراحل من اخلامس إىل الثامن،  (2011)
تناولت الدراسة احلالية املراحل من السادس إىل الثاين و 

اختلفت مع دراسة نور اليت ركزت على  يف حنياملتوسط. 
 الصف اخلامس األساسي.

 منهج الدراسة:

املنهج الوصفي التحليلي وذلك  اناستخدم الباحث      
ملناسبته لطبيعة الدراسة من خالل حتليل كتب العلوم 

السادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط؛ وذلك  :مراحللل
 .(NGSS) ملعرفة مدى تضمينها ملعايري العلوم للجيل القادم

 مجتمع وعينة الدراسة:

السادس  لصفوفلن جمتمع الدراسة من كتب العلوم تكو       
االبتدائي، واألول والثاين املتوسط باململكة العربية السعودية 

 م2016/2017طبعة  ه1437/1438للعام الدراسي احلايل 
تكونت عينة الدراسة من  يف حني ( كتاباً،12واليت بلغت )

تاب الطالب جبزأيه وحدات الطاقة يف تلك الكتب متمثلة بك
للصف السادس  وكتاب النشاط جبزأيهاألول والثاين، 

االبتدائي، ودليل التجارب العلمية جبزأيه للصف األول والثاين 
 :يتيف اجلدول اآلوكان عدد الدروس كما  املتوسط،

 1جدول 
 عدد الدروس عينة الدراسة

 عدد الدروس الصف
 5 السادس االبتدائي

 2 األول املتوسط
 9 الثاين املتوسط

 16 اجملموع
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 أداة الدراسة: 

أداة الدراسة يف بطاقة حتليل حمتوى مت تصميمها متثلت 
ة معايري رئيس أربعة(، احتوت على NGSSيف ضوء معايري )

 ةمؤشرات، باإلضافة إىل مقياس من ثالث مخسةتفرع منها 
مستويات هي: متوفر بدرجة عالية، متوفر بدرجة متوسطة، 

األدبيات والدراسات الرتبوية   توقد حدد وغري متوفر.
 :على النحو اآليت( معيار التحليل 2010كدراسة الزهراين )

 %(.100%( إىل )75متوفر بدرجة كبرية من ) .1
%( إىل أقل من 50متوفر بدرجة متوسطة من ) .2
(75.)% 
%( إىل أقل من 25من ) ةمتوفر بدرجة منخفض .3
(50.)% 

ورد يف دراسة وقد تبىن الباحثان معيار التحليل كما       
على صندوق األداة كما احتوت زهراين السابقة،  ال

 املشاهدات لتسجيل العبارات الدالة على وجود املؤشر.

 صدق األداة:

( اخلاصة بوحدة الطاقة جزء NGSS) معايري مت ترمجة     
السادس االبتدائي،  :مراحلل)املمارسات العلمية واهلندسية( ل

واألول والثاين املتوسط، ومن مث عرضها على متخصصني يف 
 جنليزية(، والرتبية العلميةإاإلجنليزية )مرتجم، ومعلمي لغة  اللغة

)ستة حمكمني( ملراجعة الرتمجة وتعديل األخطاء املفاهيمية 
مت تصويب مالحظات احملكمني  إذواللغوية املتعلقة بالرتمجة، 

 التحليل. على بطاقة

 ثبات األداة:

حبساب ثبات األداة بطريقة الثبات عرب  انقام الباحث      
من  -أحد معلمي العلوم–مبعلم آخر  ااستعان فقد ،األفراد

 هانفسالطريقة بذوي اخلربة للقيام بعملية التحليل مرة أخرى 
، وذلك بتحليل ثالث وحدات دراسية اناليت قام هبا الباحث

والطاقة( من كتاب الصف الثاين املتوسط،   هي وحدة )املادة
)القوى والطاقة، واألنظمة البيئية ومواردها( من كتاب  اتووحد

الصف السادس االبتدائي، ومن مث حساب معامل االتفاق 
وحتليل املعلم باستخدام معادلة هولسيت،  نيبني حتليل الباحث

%(، وتدل هذه 88بلغ معامل االتفاق بني احملللني ) إذ
مقبوالً مل نسبة على ثبات عملية التحليل، ويعد هذا املعاال

 يف الدراسات إلجراء عملية التحليل.

 المعالجات اإلحصائية:

 .التكرارات والنسب املئوية .1
 معادلة هولسيت حلساب ثبات التحليل. .2

 :التحليلإجراءات 

( اخلاصة بوحدة NGSSمعايري ) اناستخدم الباحث .1
السادس االبتدائي واألول والثاين املتوسط   لصفوفلالطاقة 

 كفئات للتحليل.
املوضوع )الدرس( كوحدة حتليل يستند  اناعتمد الباحث .2

 إليها يف رصد فئات التحليل.
قراءة كتب العلوم ملراحل السادس واالبتدائي واألول  .3

 والثاين املتوسط قراءة متأنية. 
معايري حتليل حمتوى كتب العلوم عينة الدراسة يف ضوء  .4

التحليل السابقة باستخدام أسلوب حتليل احملتوى، بعد 
 التأكد من ثبات التحليل.

 استخالص النتائج وتفسريها ومناقشتها. .5

 :نتائج الدراسة: مناقشتها وتفسيرها

 إجابة السؤال األول:
ما مدى  لإلجابة عن هذا السؤال والذي نص على:      

حمتوى كتاب العلوم للصف السادس  تضمني معيار الطاقة يف
االبتدائي باململكة العربية السعودية؟ قام الباحثان حبساب 
التكرارات والنسبة املئوية لكل معيار من معايري املمارسات 
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العلمية واهلندسية اخلاصة مبحتوى وحدة الطاقة بالصف 
يف  على النحو املوضحالسادس االبتدائي وجاءت النتائج 

 (.2اجلدول رقم )

 

 2جدول 
 الممارسات العلمية والهندسية للصف السادس االبتدائي التكرارات والنسبة المئوية لمعايير

 النسبة المئوية التكرارات المعيار
 %34.77 8 تطوير واستخدام النماذج
 %52.17 12 التخطيط واالستقصاء
 %8.69 2 احلسايباستخدام الرياضيات والتفكري 

 %4.34 1 إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول
 %100 23 المجموع

( أن تضمني مجيع معايري 2يتضح من اجلدول رقم )
املمارسات العلمية واهلندسية يف وحدة الطاقة بكتاب الصف 
السادس االبتدائي جاء بدرجة منخفضة ما عدا معيار 

واالستقصاء" الذي كان أكثرها تضمينًا بنسبة  "التخطيط
جاءت نسبة توفر  يف حني%(. 52.17متوسطة بلغت )

معايري "تطوير واستخدام النماذج" و"استخدام الرياضيات 
والتفكري احلسايب" و "إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول" 

%( 8.69%( و )34.77بلغت نسبتها املئوية ) إذمنخفضة 
 توايل.%( على ال4.34و )

 إجابة السؤال الثاني:
نص السؤال الثاين على: ما مدى تضمني معيار الطاقة     

توسط باململكة العربية امليف حمتوى كتاب العلوم للصف األول 
السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحثان حبساب 
التكرارات والنسبة املئوية لكل معيار من معايري املمارسات 
العلمية واهلندسية اخلاصة مبحتوى وحدة الطاقة بالصف 

توسط، وأظهرت النتائج أن مجيع معايري املمارسات املاألول 
اصة بوحدة الطاقة غري متوفرة يف كتاب العلمية واهلندسية اخل
؛ لعدم وجود موضوعات هبذا توسطاملعلوم الصف األول 

 الكتاب ختتص بوحدة الطاقة.
 
 

 إجابة السؤال الثالث:
نص السؤال الثالث على: ما مدى تضمني معيار الطاقة     

توسط باململكة العربية امليف حمتوى كتاب العلوم للصف الثاين 
السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحثان حبساب 
التكرارات والنسبة املئوية لكل معيار من معايري املمارسات 
العلمية واهلندسية اخلاصة مبحتوى وحدة الطاقة بالصف الثاين 

يف اجلدول رقم  على النحو املوضحتوسط وجاءت النتائج امل
(3.) 

 3جدول 
الممارسات العلمية والهندسية  كرارات والنسبة المئوية لمعاييرالت

 متوسطالللصف الثاني 
 النسبة المئوية التكرارات المعيار

 %33.33 18 تطوير واستخدام النماذج
 %33.33 18 التخطيط واالستقصاء

 %25.93 14 استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب
 %7.4 4 إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول

 %100 54 المجموع
يري ( أن تضمني مجيع معا3يتضح من اجلدول رقم )    

يف وحدة الطاقة بكتاب الصف  املمارسات العلمية واهلندسية
توسط جاءت بدرجة منخفضة تراوحت بني املالثاين 

كان أكثر املعايري تضميناً   إذ%(، 33.33%( و )7.4)
توسط معياري "التخطيط املبكتاب الصف الثاين 
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واالستقصاء" و"تطوير واستخدام النماذج" بنسبة منخفضة 
%(، وهذا يؤكد ما ذُكر سابقاً 33.33بلغت لكل  منهما )

من أن كتب العلوم املطورة تتبىن النظرية البنائية القائمة على 
كان أقل املعايري تضمينًا يف الكتاب   يف حنياالستقصاء، 

نسبة  منخفضة  حات وتصميم احللول" بمعيار "إنشاء اإليضا
فيما بلغت نسبة توافر معيار %( فقط. 7.4بلغت )

 %(.25.93"استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب" )

 مناقشة النتائج وتفسيرها:

( مدى توافر معايري املمارسات 4) يوضح اجلدول رقم    
 العلمية واهلندسية يف وحدات الطاقة ونسبة هذه املعايري يف

 عام: وجهمجيع املراحل الدراسية ب

 4جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات معايير الممارسات العلمية والهندسية في وحدات الطاقة في جميع المراحل الدراسية

 متوسطالالصف الثاني  متوسطالالصف األول  الصف السادس رقم المؤشر
 النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات

 %33.33 18 0 0 34.77 8 تطوير واستخدام النماذج

 %33.33 18 0 0 %52.17 12 التخطيط واالستقصاء

 %25.93 14 0 0 %8.69 2 استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب

 %7.41 4 0 0 %4.34 1 إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول
 %100 54 0 0 %100 23 المجموع

( أن مدى تضمني مجيع 4يتضح من اجلدول رقم )    
مؤشرات معايري املمارسات العلمية واهلندسية يف وحدات 

توسط، املالطاقة جبميع املراحل )السادس االبتدائي، واألول 
متوفرة، ما عدا توسط( كانت منخفضة أو غري املوالثاين 

معيار "التخطيط واالستقصاء" بكتاب الصف السادس 
ويعزو  %(.52.17االبتدائي جاء بنسبة متوسطة بلغت )

الباحثان ارتفاع نسبة هذا املعيار مقارنة ببقية املعايري إىل أن  
كتب العلوم املطورة تتبىن النظرية البنائية القائمة على 

ية كل درس يف الكتاب يظهر يف بدا إذاالستقصاء العلمي، 
هذه النتيجة  د  نشاطًا علميًا قائمًا على االستقصاء. وتع

منطقية ومناسبة للخصائص العمرية لطالب الصف السادس 
يتم إكساهبم املهارات األساسية يف التخطيط واالستقصاء إذ 

ويؤكد  العلمي؛ للبناء عليها يف املراحل الدراسية القادمة.
( اليت أظهرت فروقاً دالًة إحصائياً 2011ذلك دراسة خليفة )

بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة 

يف االختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درس 
 يف حني تالميذها بطريقة االكتشاف املوجة يف املخترب.

توافرت بقية املعايري يف الكتاب بدرجة منخفضة كان أقلها 
معيار "إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول" بنسبة   تضميناً 

%(. مما يدل على أن كتاب الصف 4.34مئوية بلغت )
مارسات اهلندسية املتقدمة، السادس يدعم بشكل جزئي امل

هذه النتيجة مقبولة يف هذه املرحلة الدراسية. ويالحظ  د  وتع
أن نسبة معيار "استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب" يف  

%( 25.93توسط ارتفعت إىل )املكتاب الصف الثاين 
مقارنًة بنسبته يف كتاب الصف السادس االبتدائي واليت 

%(. ويعزو الباحثان هذا االرتفاع إىل الفرق 8.69بلغت )
القدرات العقلية نتيجًة خلصائص النمو لدى طالب  يف

املرحلتني، فطالب الصف السادس االبتدائي يعتمدون 
يتعامل طالب الصف  يف حنيعلى احملسوسات  اعتماًدا كبريًا

مما يدل  أفضل، وجه  الثاين املتوسط مع العمليات اجملردة ب



 ....( يف وحدة الطاقة بكتب العلوم NGSSغالب بن عبداهلل العتييب وجرب بن حممد اجلرب: مدى تضمني معايري )
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يتفق ذلك  على أن الكتب تراعي هذه الفروق بشكل إجيايب.
ملراحل النمو، فقد أشار أن مرحلة  هبياجي تقسيم مع

العمليات اجملردة تبدأ من سن الثانية عشرة ونالحظ أن 
السادس يف بداية هذه املرحلة؛ مما يعين أهنم طالب الصف 

طالب الصف  يف حني أنمل يكتسبوا بعد العمليات اجملردة، 
من توسط لديهم القدرة على التعامل مع هذا النوع املالثاين 

( أن مجيع معايري 4كما يظهر اجلدول ) العمليات.
املمارسات العلمية واهلندسية اخلاصة بوحدة الطاقة غري 

توسط. ويُرجع الباحثان املمتوفرة يف كتاب علوم الصف األول 
السبب يف ذلك إىل أن كتاب الصف األول املتوسط ال 

الكتاب تضمن  إذ إنحيتوي على موضوعات يف الطاقة، 
بسيطة عن الطاقة يف موضوع القوى حول مفاهيم أجزاء 

الطاقة حتتوي إشارات فقط عن موضوعات الطاقة حتتوي 
على مفاهيم نظرية تأسيسية حول الطاقة ولكنها ال حتتوي 

ممارسات هندسية، مع غياب اجلانب التطبيقي هلذه  ةأي
املفاهيم مما يشري إىل عدم توفر تطبيقات تنمي املمارسات 

ندسية لدى طالب هذه املرحلة. وقد الحظ العلمية واهل
الباحثان وجود موضوعات يف الطاقة يف النسخة التجريبية من 

ولكنها حذفت من الكتاب منذ  ه1430الكتاب طبعة 
 .ه1434طبعة 

يتضح من نتائج الدراسة أن مدى تضمني مجيع مؤشرات     
 معايري املمارسات العلمية واهلندسية يف وحدات الطاقة جبميع

توسط، والثاين املاملراحل )السادس االبتدائي، واألول 
توسط( كانت منخفضة بوجه  عام. ويعزو الباحثان اخنفاض امل

تضمني هذه املعايري إىل أن كتب العلوم عينة الدراسة متت 
( قبل ظهور McGraw-Hillترمجتها من سلسلة ماجروهيل)

هذه الكتب على أساس  مل ُتبن لذلك (، و (NGSSمعايري 
 دون تغيري حىت اآلن.من هذه املعايري واستمرت 

 ,Lontok, Zhangوتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )     

& Dougherty, 2015من املفاهيم  كثري( اليت أظهرت أن ال
 (.NGSSاألساسية حملو األمية الوراثية غري موجودة يف معايري )

( و 2013 نور )ائج دراسيتختتلف نتائجها مع نت يف حني
 أظهرتا أن مدى توافر معايري العلوم يف  ني( اللت2011سعيد )

متوسطة( على التوايل، و كتب العلوم كانت بدرجة )عالية، 
مع اختالف نوع املعايري. كما أظهرت نتائج الدراسة احلالية 

( يف NGSSوجود قصور يف مصفوفة املدى والتتابع ملعايري )
مل ُتضمن هذه املعايري يف كتاب العلوم  إذحمتوى وحدة الطاقة 

ُضمنت يف كتايب السادس يف حني للصف األول املتوسط، 
وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت   توسط. املبتدائي والثاين اال

( اليت أظهرت قصورًا يف مصفوفة 2011إليه دراسة سعيد )
علوم اليت ُتدرس يف  املدى والتتابع يف تضمني بعض معايري ال

كتب العلوم يف الصف اخلامس والثاين وال تدرس يف كتب 
 توسط.املالعلوم يف الصفني السادس واألول 

 التوصيات والمقترحات:

 أواًل: التوصيات:
 :مبا يأيتبناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحثان 

التأكيد على القائمني بتأليف وتطوير كتب العلوم بتبين  .1
 يف بناء وإعداد املناهج(NGSSالعلوم للجيل القادم )معايري 

 .خاصًة فيما يتعلق ببعد املمارسات العلمية واهلندسية
التأكيد على مراعاة مصفوفة املدى والتتابع يف تضمني  .2

( يف حمتوى كتب العلوم NGSS) معايري العلوم للجيل القادم
وخاصة كتاب  اخلاص بوحدة الطاقةباململكة العربية السعودية 

 توسط.املالصف األول 
العمل على تقومي كتب العلوم يف ضوء معايري العلوم  .3

 (.NGSS) للجيل القادم

 ثانياً: المقترحات:

من الدراسات حول مدى تضمني كتب  إجراء مزيد   .1
 العلوم باململكة العربية السعودية ملعايري العلوم للجيل القادم

(NGSS.يف مراحل دراسية أخرى ) 
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دراسة ملعرفة مدى حتقق معيار املدى والتتابع يف   إجراء .2
 كتب العلوم باململكة يف مجيع املراحل الدراسية.

إجراء دراسة مقارنة ملدى تضمني املعايري القومية للرتبية  .3
 (.NGSS) ( ومعايري العلوم للجيل القادمNSESالعلمية )

( على NGSSدراسة أثر معايري العلوم للجيل القادم ) .4
 .يف مراحل دراسية أخرى مهارات االستقصاء العلميتنمية 

 :المراجع

 . عمان: دار املسرية.تعليم العلوم للجميع(. 2005خطايبة، عبداهلل )
(. أثر تدريس العلوم بطريقة االكتشاف املوجه يف 2011خليفة، أمحد )

 ،(4-3)24، جملة جامعة دمشق .املخترب على التحصيل الدراسي
923-952. 

يف  تقومي حمتوى مقررات العلوم باملرحلة املتوسطة (.2010غرم اهلل )الزهراين، 
ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم 

TIMSS.  ،رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى
 مكة املكرمة.

 تقومي حمتوى كتاب العلوم للصف الثالث(. 2009الزويد، عبداهلل حممد)
رسالة  .املتوسط باململكة العربية السعودية يف ضوء املعايري الدولية

 ماجستري غري منشورة، اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين.
االجتاهات الدولية املعاصرة يف مناهج العلوم (. 2010زيتون، عايش )

 دار الشروع للنشر والتوزيع.: عمان .وتدريسها
نقدي ملعايري إعداد املعلم املتضمنة يف حتليل (. 2004زيتون، عبداحلميد )

" . املؤمتر العلمي السادس عشر "تكوين املعلماملعايري القومية للتعلم مبصر
 جبامعة عني مشس. مصر.

تقومي حمتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة (. 2011سعيد، هتاين )
رسالة ماجستري غري منشورة،  .األساسية العليا يف ضوء املعايري العاملية

 جامعة األزهر، غزة. فلسطني.
( 8-5(. مدى حتقيق معايري احملتوى )2006علي ) وشنيان، الشائع، فهد؛

 ( يف حمتوىNSESملشروع املعايري القومية للرتبية العلمية األمريكية )
جملة دراسات املناهج وطرق  .كتب العلوم يف اململكة العربية السعودية

 .188-161(، 117) جامعة عني مشس، القاهرة، ،التدريس
تقرير مشاركة اململكة يف دراسة (. ه1430الشمراين، صاحل علوان )

مركز التميز  .TIMSS2007 االجتاهات الدولية للعلوم والرياضيات
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك سعود. 

 السعودية.
الشمراين، صاحل؛ والشمراين، سعيد؛ والربصان، إمساعيل؛ والدرواين، بكليل 

إضاءات حول نتائج دول اخلليج يف دراسة التوجهات (. 2016)

مركز التميز البحثي يف  .TIMS2015الدولية يف العلوم والرياضيات 
 تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك سعود. السعودية.

(. تطوير مناهج العلوم يف املرحلة األساسية 2009) طالب، عبداهلل
جملة الرتبية العلمية، . باجلمهورية اليمنية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

 .195-151(، 2)12 اجلمعية املصرية للرتبية العلمية،
املنصورة: املكتبة  .معايري اجلودة يف تعليم العلوم(. 2009الطناوي، عفت )

 العصرية.
. األردن: دار الرتبية العلمية وتدريس العلوم(. 2009السيد ) علي، حممد
 املسرية.

(. تقييم كتاب الرياضيات 2010العليمات، عبري؛ السويلمني، منذر )أبريل، 
تطوير يف ضوء املعايري العاملية لللصف السادس األساسي وبناء منوذج ل

 .اهلامشية باجلامعةمؤمتر الرتبية يف عامل متغري  للكتب املدرسية.
(. أين موقعنا منها؟ برامج إصالح تعليم العلوم 2010فقيهي، حيىي علي )

 (.146) جملة املعرفة،. العاملية
تدريس العلوم يف العامل العريب حيتاج إىل قفزة كبرية (. 2013قسوم، نضال )

: على الرابط 16/10/2016. مت اسرتجاعه يف: وفورية
www.blog.icoproject.org 

معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة (. 2003أمحد؛ واجلمل، علي ) اللقاين،
 ، القاهرة: عامل الكتب.3ط .يف املناهج وطرق التدريس

مدى تضمني حمتوى الفيزياء بكتب العلوم (. 2009احملروقية، مرمي مخيس )
( يف سلطنة عمان للمعايري القومية األمريكية حملتوى 12-9للصفوف )

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة  .ةعلوم الرتبية العلمي
 السلطان قابوس، عمان.

(. حول املستويات املعيارية القومية للمنهج 2005حممود، حسني )يوليو، 
املؤمتر العلمي السابع عشر "مناهج التعليم واملستويات  ونواتج التعليم.

 .مصر، القاهرة املصرية للمناهج وطرق التدريس "باجلمعيةاملعيارية
حتليل وتقومي حمتوى كتاب العلوم العامة للصف (. 2013نور، زهرة حممد )

اخلامس األساسي يف ضوء املعايري ومن وجهة نظر معلمي العلوم 
رسالة ماجستري غري منشورة،  .للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني.
مشروع تطوير (. 2008م، ملتقى التخطيط والتطوير )وزارة الرتبية والتعلي

 .العلوم والرياضيات
Al-Mahrukia, M. (2009). The extent of inclusion of 

American National Science Standards in physics 

textbooks content for grades (9-12) in the Sultanate 

of Oman. Unpublished Master Thesis, Faculty of 

Education, Sultan Qaboos University, Oman. 

Al-Sha'a, F., and Shenyan, A. (2006). The extent of 

meeting the Content Standards (5-8) of the NSES in 

the Content of Science Books in Saudi Arabia, 

Journal of Curriculum and Teaching Methods 

Studies, (117), Faculty of Education, Ain Shams 

University, Cairo, 161-188 . 
Al-Zahrani, G. (2010). Evaluation of science courses 

content in the middle school in the light of the 



 ....( يف وحدة الطاقة بكتب العلوم NGSSغالب بن عبداهلل العتييب وجرب بن حممد اجلرب: مدى تضمني معايري )

 

15 

Trends International Mathematics and Science Study 

TIMSS requirements. Unpublished Doctoral Thesis, 

Faculty of Education, Umm Al-Qura University, 

Makkah. 

Deng, Z. (2007). Scientific Literacy as an Issue of 

Curriculum Inquiry. The University of Hong Kong. 

Promoting Scientific Literacy: Science. 

Fakhihi, Y. (2010). Where are we from? Programs for the 

Reform of Global Science Education, Journal of 

Knowledge, (146). 

Khalifa, A. (2011). Effect of teaching Science using the 

method of guided discovery in the laboratory on 

academic achievement, University of Damascus 

Journal, 27(3-4), 923-952. 

Michael, E.; Adadan, E.; Gul, F.;& Kutay, H. (2003). The 

changing face of biology with regard to the Nation, 

Science Standard, ERIC Document Reproduction 

no.: ED474716. 

Lontok, K. S.; Zhang, H.; & Dougherty, M. J. (2015). 

Assessing the Genetics Content in the Next 

Generation Science Standards.  

Johnson, C. (2006). Effective professional Development 

and Ghange in Practice. School Science and 

Mathematics, 106(3), 150-161. 

Haag, S.; and McGowan, C. (2015). Next Generation 

Science Standards: A National Mixed- Methods 

Study on Teacher Readiness. School Science and 

Mathematics. 

National Research Council (2012). A Framework for K-12 

Science Education: Practices, Crosscutting 

Concepts, and Core Ideas.  Washington, DC: The 

National Academies Press.  

National Science Teachers Association (1995). Scope, 

Sequence and Coordination of National Science 

Content Standards: An Addendum to the Content. 

Arlington, VA. 

NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science 

Standards: for states, by states. Washington, DC: 

The National Academies Press. 

 Noor, Z. (2013). Analysis and evaluation of 5th grade 

science textbook in the light of standards and point 

of view of science teachers in Palestine.  

Unpublished master thesis, An-Najah National 

University, Nablus, Palestine. 

Saeed, T. (2011). Content Evaluation of Palestinian 

science curricula for the higher basic level in the 

light of international standards. Unpublished Master 

Thesis, Al-Azhar University, Gaza. Palestine. 

Talib, A. (2009). Development of science curricula in the 

basic stage in the Republic of Yemen in light of the 

comprehensive quality standards, Journal of 

Egyptian Science Education Association, (12), 151-

195. 

The Next Generation Science Standards (2011). About 

NGSS. Retrieved on 16/10/2016 from URL: 

http://www.nextgenscience.org 

The Next Generation Science Standards (2013). 

Development Process. Retrieved on 16/10/2016 

from URL:  www.nextgenscience.org/development-

process 

 The Next Generation Science Standards (2014). Standards 

Background: Research and Reports. Retrieved on 

16/10/2016 from URL: 

http://www.nextgenscience.org/standards-

background-research-and-re 

Zeyton, A. (2004). Critical analysis of teacher preparation 

criteria included in the national standards of learning 

in Egypt. 16thScientific Conference "Teacher 

Training" at Ain Shams University. Egypt 

 

Zwaid, A. (2009). Content Evaluation of 9th grade science 

textbook in the Kingdom of Saudi Arabia in the light 

of international standards. Unpublished Master 

Thesis, Gulf University, Kingdom of Bahrain. 

Mahmoud, H. (July, 2005). About the national standard 

levels of curriculum and education outcomes. 

17thScientific Conference "Curriculum and Standard 

Levels" at the Egyptian Association for Curriculum 

and Teaching methods, Cairo, Egypt. 

Al-Olaimat, A. (April, 2010). Evaluation of the book of 

mathematics for the sixth grade and building a 

model for development in the light of the 

international standards for textbooks. Conference of 

Education in a Changing World at the Hashemite 

University. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2017ديسمرب  /هـ1439الرياض )ربيع الثاين    – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusion of Next Generation Science Standards (NGSS) in Energy Unit in Science Textbooks in Saudi 

Arabia  
 

Ghalib A. Al-Otaibi 

Afif Education 

 

Jabber M. Aljabber 

College of Education, King Saud University 

 

Submitted 27-02-2017 and Accepted on 07-05-2017 

 
Abstract: The study aimed to explore the extent of inclusion of Next Generation Science Standards, NGSS in 6th, 7th, and 

8thgrades science textbooks in the Energy Unit (Ed. 2016/2017). The study used a descriptive approach through content 

analysis of these science textbooks. The study sample consisted of all lessons included in Energy Unit, which are taught in all 

of the three grades during the academic year 2016. Content analysis tool was designed in the light of NGSS. It contained four 

major standards, which were divided into five indicators. Data were collected by using a 3-point likert scale, namely: highly 

available, moderately available, and unavailable. Results of the study showed that the inclusion of all standards and their 

indicators for scientific and engineering practices in all grades were low and/or unavailable, with exception to "planning and 

survey" standard in 6thgrade science textbook, where its percentage was (52.17%), which, on the other hand, decreased in 8th 

grade science textbook to reach (33.3%), where as "planning and using models" standard percentage was 

(33.3%).Additionally, findings of the study indicated that the least inclusion standard was "clarification and designing 

solutions" standard withpercentage of (4.34%) in 6th grade science textbook and (7.41%) 8th grade science textbook. Results 

also revealed that there was a deficiency regarding the scope and sequence matrix of NGSS in Energy Unit content 

knowledge, where these standards were not included in 7thgrade science textbook. Finally, recommendations and further 

research suggestions were proposed. 

 

Key Words: (NGSS) Standards, Energy Unit, Science Books, Science and Engineering Practices. 
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لدى  في مقرر استراتيجيات التدريس والتعلم فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في زيادة التحصيل الدراسي والدافعية

 (1) المرحلة الجامعيةب الطالب الصم وضعاف السمع
 

 وجدان إبراهيم الحذنّي     ماجد عبد الرحمن السالم  
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود     كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 هـ1438/ 14/8 وقبل -هـ 10/5/1438 قدم للنشر

  
 

فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف زيادة التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم لدى مدى هدفت الدراسة إىل التعرف على  المستخلص:
مت تطبيق الدراسة على عينة مكونة  إذاملرحلة اجلامعية. ب يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال اإلعاقة السمعيةالطالب الصم وضعاف السمع 

التجريبية  :اعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجرييب القائم على جمموعتنيو جبامعة امللك سعود يف مدينة الرياض.  عمس وضعيف   أصم   اطالب   28من 
من خالل تطبيق اختبارات قبلية وبعدية لقياس  وذلك اطالب   14ة اليت احتوت على عدد الضابط ، وكذلك اجملموعةا  طالب 14واليت مشلت على 
 مت تدريس يف حنيالتجريبية بواسطة اسرتاتيجية الرحالت املعرفية،  مت تدريس اجملموعة فقدوكذلك مستوى الدافعية لدى الطالب.  ،التحصيل الدراسي

، وكذلك االختبار التحصيليمن خالل  التحصيل الدراسيعلى مقياس الدراسة استندت أسابيع.  8فرتة الضابطة بالطريقة التقليدية خالل  اجملموعة
 الدراسة نتائجأشارت  (.(Pintrich, 2004والذي مت تصميمه من قبل بينرتش  Motivation Scale for Learningاستخدام مقياس الدافعية للتعلم 

االختبار التحصيلي البعدي ومقياس  والضابطة يفبني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  α=0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لوجود
وحبجم تأثري كبري. ويف ضوء هذه  ،الدافعية للتعلم، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية اليت مت تدريسها بواسطة اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب

 لطالب الصم وضعاف السمع يف التعليم اجلامعي.واليت تستهدف ا ،حتسني الدراسات املستقبلية شأهناالنتائج يوصي الباحثان بعدة توصيات من 
 

 الصم وضعاف السمع، الرحالت املعرفية، املرحلة اجلامعية، التحصيل الدراسي، الدافعية للتعلم.: الكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود –مت دعم هذا البحث من قبل مركز البحوث بكلية الرتبية  (1)



 (2017مرب ديس /هـ1439 ربيع الثاّنالرياض )   – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس  

 

18 

 المقدمة:

مع بداية اخنراط الصم وضعاف السمع يف اجلامعات 
من  كثريكة العربية السعودية، ظهرت البصفة رمسية يف اململ

عدم تكمن هذه التحديات يف و جلي،  وجه  التحديات ب
مقدرة الطالب الصم وضعاف السمع على فهم واستيعاب 
احملتوى العلمي، مما أدى إىل ضعف التحصيل األكادميي 
والتسرب الدراسي. والذي يستوجب تدخل يضمن استمرار 
الطالب يف املقاعد الدراسية، وكذلك يساهم يف رفع مستوى 

أشارت  إذلدافعية للتعلم. التحصيل األكادميي وزيادة ا
الدراسات أن اخنفاض مستوى التحصيل الدراسي لدى الصم 
يعود لعدة عوامل، من أمهها عدم مناسبة اسرتاتيجيات 
التدريس املتبعة مع الطالب الصم وضعاف السمع 

)Qi & Mitchell, 2012Biancarosa & Snow, 2006; ( لذا .
ربامج واالسرتاتيجيات لرفع كفاءة أداء يتوجب تكثيف ال

الطالب ملستويات عالية من التحصيل الدراسي من خالل 
 بشكل أكرب. تدريس فعالة اسرتاتيجيات

ويشهد عصرنا احلايل تطور تقين هائل يف شىت جماالت 
يف  كبرياحلياة، وأصبح االعتماد على التقنية احلديثة بشكل  

 فقدما يف جمال التعليم. كثري من األمور يف حياتنا وال سي
التقليدية يف التدريس  الطرق استبدال الضروريأصبح من 

من خالل مواكبة وذلك ات وإحالهلا إيصال املعلومو 
 لذااالسرتاتيجيات احلديثة لتتوافق مع متطلبات العصر. 

م ا سواء للمعلم أو همح توظيف التقنية احلديثة أمر ا أصب
املتعلم على حد سواء، ويصبح األمر ذا أمهية بالغة يف املرحلة 

ج إدرا إن  إذلألفراد من ذوي اإلعاقة، اجلامعية خصوص ا 
ليات التعلم النشط بواسطة التقنية واالسرتاتيجيات املتنوعة آ

يف التدريس، هلا مكانتها ضمن السياسات التعليمية، واليت 
أثبتت جدواها حلل غالبية املشكالت يف التعليم )فتح اهلل، 

حمور العملية التعليمية، لذلك هو املتعلم كما أن (. 2011
اء  على االختالف البد من تنويع اسرتاتيجيات التدريس بن

بني املتعلمني، وكذلك حىت تتناسب مع قدرات وخصائص 
األفراد املختلفة، خصوص ا عندما يتعلق األمر بالطالب الصم 

 ,Convertino, Marschark, Sapere, Sarchet)وضعاف السمع 

& Zupan, 2009). 
طرق التدريس التقليدية  غالبيةمة ءوقد أدت عدم مال

للطالب الصم وضعاف السمع إىل اخنفاض الدافعية جتاه 
(. 2014التعلم )صديق، البغدادي، حممد، جرجس، 

باإلضافة إىل اخنفاض كبري جد ا يف املستوى األكادميي 
للطالب الصم وضعاف السمع مقارنة بأقراهنم السامعني 

(Wauters, Van Bon, & Tellings, 2006) ،إن ضعفهم  إذ
ا يف مسامهة كبرية الشديد يف املهارات اللغوية ساهم  جد 

) ;Parault Marschark et al., 2009خفض مستواهم التحصيلي 

)& Williams, 2009 .  ويعد استخدام التقنية من خالل
 ائة التعليمية للصم وضعاف السمع ذالوسائط املتعددة يف البي

ورفع التوقعات اإلجيابية  دور فعال يف إثارة الدافعية للتعلم،
مستوى حتصيلهم ع رف من مثوتنمية قدراهتم ومهاراهتم، و 

ومن التقنيات اليت أثبتت فاعليتها يف التعليم هي  .الدراسي
  ا  واليت متتلك دور  (Web Quest)ما يعرف بالرحالت املعرفية 

يف زيادة الدافعية للتعلم، وذلك جبعل عملية التعلم ممتعة  ا  كبري 
وتليب االحتياجات املتنوعة للمتعلمني، من خالل إعطائهم 
املزيد من التحكم للوصول إىل املعلومات وتفاعلهم معها 

(March, 2004.) 

وباعتبار أن استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب 
فائدة كبرية، فمن املهم  الويب مع الطالب السامعني ذات

ذلك توظيفها مع الطالب الصم وضعاف السمع أيض ا، و 
جياد أفضل االسرتاتيجيات للتدريس، وزيادة إللمسامهة يف 

دافعيتهم ومحاسهم للتعلم، وتطوير مهاراهتم وقدراهتم على 
التواصل الفعال مما يزيد من رفع مستوى التحصيل الدراسي 

الرحالت املعرفية إن استخدام  إذ(. 2014)صاحل،  لديهم
يساهم يف  التعلم التعاوّن بني املتعلمني باإلضافة إىل تدعيم

)السيد، تنمية مهارات البحث والكتابة وعرض املعلومات 
يف  املتنوعة أن استخدام هذه األنشطةوقد ُوِجد  ،(2011
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وتنمية  إىل حد كبري من الدافعية للتعلم القاعة الدراسية يزيد
التفكري الناقد وحل املشكالت. وبذلك فإن مراعاة 

املناسبة للطالب الصم وضعاف  اسرتاتيجيات التدريس
باإلضافة إىل ذلك  املهارات التعليمية. يعزز من تنميةالسمع 

اسرتاتيجيات تدريس تتالءم مع طبيعة فقد يساهم استخدام 
التغلب على الصعوبات اليت  يفالصم وضعاف السمع 

 & ,Yang, Tzuo)حتقيق األهداف املنشودة  وعلىواجههم، ت

Komara, 2011a). 
 مبناسبتها مع خمتلفاسرتاتيجية الرحالت املعرفية  تتميز

مرونة استخدامها مع وكذلك  املواضيع واملواد الدراسية
ية الرحالت فإن اسرتاتيج من مثو  ) .Salsovic, 2009) الطالب

أسرع وأسهل،  وجه  املعلومات بساب كإاملعرفية تساهم يف 
وأكثر متعة وفاعلية بالنسبة للمتعلم، ولكن البد من توجيه 

 من تلقينه إياها، املتعلم يف كيفية احلصول على املعلومة بدال  
وهذا ما هتدف إليه هذه االسرتاتيجية جبعل املتعلم منتج ا 
للمعرفة من خالل رفع مستوى املشاركة الفعالة يف العملية 

ليمية. وميكن تعريف الرحالت املعرفية بأهنا سلسلة من التع
تعلم يف البحث عن املهارات واخلطوات اليت تساعد امل

املهام من تتضمن جمموعة  إذنرتنت، معلومات عرب اإل
علم حتقيق هدف الدرس للمتفبذلك تتيح ، إجنازها املطلوب

عالقة باملوضوع املراد العلومات ذات امل من خالل مجع
وحتليل تساهم يف تنمية مهارات مجع  من مثتدريسه، و 

 .(Skylar, Higgins, & Boone, 2007) املعلوماتوتركيب 
اليت  ومن خالل االطالع على الدراسات ذات العالقة

واليت عززت دور  اسرتاتيجية الرحالت املعرفيةاستخدمت 
من  كثريكذلك الو  يف العملية التعليميةيف االخنراط  الطالب

لطالب الصم مع ا الستخدامهااليت حُتفز و  تائج اإلجيابيةالن
للوقوف على مدى مالءمتها هلم. فقد  وضعاف السمع
(، بأن استخدام الرحالت املعرفية 2011أشارت املهر )

ساهم يف خلق دور فعال للطالب يف املرحلة اجلامعية، 
فأصبح الطالب باحث ا للمعلومة من خالل االستكشاف 

تساهم فهي أدى إىل حتسني التحصيل املعريف. والتقصي، مما 
 يف رفع مستوى الفهم واالستيعاب لدى املتعلمني بشكل كبري
العمل التعاوّن بينهم والتفاعل بكفاءة تضمني من خالل 

يتطلب من املتعلمني الرجوع  إذ. نرتنتاحلاسب واإلمع عالية 
من  وذلك نرتنتشبكة اإلعلى  إىل املصادر احملددة مسبقا  

 جلمعمن املتعلمني ضمن جمموعات  خالل العمل التعاوّن
املعلومات عن املشكلة، والبحث عن حل هلا، وبعد ذلك 
يقوم أعضاء اجملموعة بتجميع نتائج البحث حول املشكلة أو 

 مةئاملال مع اقرتاح احللول صياغة مناسبةالقضية وصياغتها 

(Sox & Rubinstein, 2009). 
إىل فاعلية اسرتاتيجية الرحالت  وقد أشارت الدراسات

من  كثرياملعرفية يف العملية التعليمية، وذلك يف تنمية ال
املهارات لدى املتعلمني يف عدة جماالت، وخاصة فيما يتعلق 

أشارت نتائج  إذبالتحصيل الدراسي والدافعية للتعلم. 
واليت متت على  (Halat ,2013الدراسة اليت قام هبا هاالت )

إىل فاعلية الرحالت املعرفية يف إثارة  خمتلفة عدة مواضيع
دافعية املتعلمني مما ساهم يف إجياد طريقة مشوقة ومثرية 

قامت الطويلعي  هنفسالهتمام الطالب. ويف السياق 
(، بدراسة هتدف إىل معرفة فاعلية اسرتاتيجية 2013)

على التحصيل  يف مقرر االجتماعيات الرحالت املعرفية
 وقدالدراسي عند مستويات بلوم املعرفية العليا والدنيا، 

اجملموعة الواحدة  ااستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ذ
طالبة، وكانت األداة تتكون من  30على عينة تتكون من 

اختبار حتصيلي. وقد أسفرت النتائج عن فاعلية اسرتاتيجية 
حصيل الدراسي جلميع الرحالت املعرفية يف تنمية الت

مستويات بلوم املعرفية الدنيا، باإلضافة إىل تنمية قدرة 
الطالبات على التحليل والرتكيب والتقومي وذلك ضمن 

يكمن السبب يف احتواء الرحالت  إذمستويات بلوم العليا. 
اليت  ت البحث والتقصي وحتليل البياناتاملعرفية على مهارا

  املتعلمني.خصائص  باختالفميكن تكييفها 
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كذلك تساهم الرحالت املعرفية يف حتسني اجتاهات 
و املتعلمني حول املواد التعليمية، فقد أجرى كلٌّ من محادنة 

دراسة هتدف إىل معرفة فاعلية استخدام  (،2014)  القطيش
الرحالت املعرفية يف حتسني التفكري الرياضي وحل املسائل 
الرياضية، وقياس اجتاهات الطالب يف مادة الرياضيات. وقد 
استخدم الباحثان املنهج شبه التجرييب، وتكونت العينة من 

مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية وضابطة.  ،ا  طالب 40
نتائج الدراسة يف وجود فروق ذات داللة إحصائية  وجتسدت

يف متوسطات تنمية مهارات التفكري الرياضي وحل املسائل 
الرياضية وكذلك يف اجتاهات الطالب حول الرياضيات، واليت 
ترجع الختالف طريقة التدريس، وذلك لصاحل اسرتاتيجية 

ة باإلضافة إىل ذلك فإن الرحالت املعرفي الرحالت املعرفية.
إهنا تساهم  إذتعمل على رفع أداء طالب املرحلة اجلامعية، 

يف عملية االستكشاف، التحليل، االستقصاء، البحث، 
وحل املشكالت واليت تتناسب مع املرحلة اجلامعية اليت 

 ,Chang)يتوجب من خالهلا تقدمي هذه املهارات للطالب 

Chen, & Hsu, 2011) لتنوعالرحالت املعرفية  هتدف. كذلك 
مصادر التعلم وما حتتويه من وسائط متعددة، إضافة إىل 
زيادة الدافعية لدى الطالب للتعلم والبحث واالستقصاء 

(Zheng, Stucky, McAlack, Menchana & Stoddart, 2004 .) 

ومن خالل تفحص األدبيات ذات العالقة باسرتاتيجية 
امعية، الرحالت املعرفية عرب الويب خصوصا  يف املرحلة اجل

 اجتاهات لزيادة سامهتفقد تبني أن الرحالت املعرفية 
يف زيادة الدافعية  قدرهتا. كذلك اإلجيابية حنو التعلم الطالب
احملتوى  وتقدمي وتنفيذ األنشطة بكثري من التفاعلللتعلم، 

التعليمي بطريقة مشوقة مع تنمية القدرة على املالحظة، 
ت وتوظيفها يف مواقف ومجع البيانات، واسرتجاع املعلوما

جديدة، باإلضافة إىل قدرهتا على تقدمي تغذية راجعة فورية 
(Aina & Sofowora, 2013) كذلك تفيد الرحالت املعرفية يف .

تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب املفاهيمي، فدراسة 
( توصلت إىل نتائج إجيابية لصاحل اجملموعة 2011فتح اهلل )

بطريقة الرحالت املعرفية واليت سامهت يف رفع  مت تدريسهااليت 
يف مقرر  مستوى التعلم الذايت واالستيعاب املفاهيمي

كذلك أشارت دراسة الشميمريي و املصري  .الكيمياء
(Alshumaimeri & Almasri, 2012 واليت مت تنفيذها على )

وذلك يف  من السنة التحضريية جبامعة امللك سعود اطالب   83
، واليت أفادت بوجود فروق ذات داللة اإلجنليزية مقرر اللغة

إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية تُعزى لصاحل اسرتاتيجية 
 الرحالت املعرفية. 

وحبكم أن احملتوى العلمي يف املرحلة اجلامعية حيتوي على 
على  يشمل صعوبة بالغةلغة أكادميية عالية املستوى، وهو ما 

وذلك لضعفهم الواضح يف غالبية الصم وضعاف السمع؛ 
ا   ،)(Marschark et al., 2009املستوى اللغوي بشكل كبري جد 

دعم قدرات فإن الرحالت املعرفية عرب الويب تساهم يف 
لى البحث الطالب يف الكتابة العلمية، من خالل تدريبهم ع

ة، وتنظيم حمتوى الكتابة، عن طريق الكلمات الرئيس
 .(Chuo, 2007) الكتابةواستخدام الكلمات العلمية يف 

كذلك مل يقتصر استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية 
على إعداد وهتيئة معلمي التعليم العام يف اجلامعات، بل 
تشتمل على تدريب معلمي الرتبية اخلاصة ما قبل اخلدمة من 
الصم وضعاف السمع على استخدام اسرتاتيجية الرحالت 

 & Yang, Tzuo)تزو وكومارا ينق و من املعرفية. فقد قام كل 

Komara, 2011b،) دراسة هدفت للسعي إىل تدريب إجراء ب
معلمي الرتبية اخلاصة ما قبل اخلدمة على استخدام هذه 

يف على املعلمني  ةاناستبالباحثون هؤالء  وز عو االسرتاتيجية، 
أثناء دورة لربنامج إعداد املعلم، وذلك ملعرفة آرائهم حول أثر 

املعرفية يف رفع مستوى أداء معلمي الرتبية اخلاصة، الرحالت 
بداع والتعلم وزيادة اإلأداة مفيدة يف تعزيز املشاركة  د  وهل تع
أشارت النتائج إىل أن غالبية املعلمني يفضلون  وقد ؟التعاوّن

بشكل كبري استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية على 
ن الرحالت املعرفية فإ من مثو  الطرق التقليدية يف التعليم.

تساهم يف تنمية قدرات املتعلمني على القراءة واالطالع، 
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والسعي إلنتاج املعرفة وليس تلقيها فقط، مما يعزز دور املتعلم  
كمحور أساسي، وبذلك تتوافق هذه االسرتاتيجية مع النظرية 

 .Kundu & Bain, 2006)) للتعلمالبنائية 
ويتضح مما سبق، توافق اسرتاتيجية الرحالت املعرفية مع 

) Kunduالنظرية البنائية للتعلم، وفاعليتها يف العملية التعليمية 

& Bain, 2006; Simina & Hamel, 2005) .تبنيي مسامهتها  إذ
بشكل كبري يف زيادة الدافعية والرغبة للتعلم لدى املتعلمني 

(Zheng et al., 2004)مهت الرحالت املعرفية يف . كذلك سا
، (Halat, 2013) للمتعلمنيجعل التعلم أكثر متعة وفاعلية 

عالوة على ذلك، أدت إىل رفع مستوى التحصيل الدراسي 
(، وتنمية التفكري التأملي 2013بشكل واضح )الطويلعي، 

(. باإلضافة إىل توافق الرحالت املعرفية مع 2014)صاحل، 
 كثريالبنائية للتعلم واليت أشار إليها الأسس ومبادئ النظرية 

(. 2014؛ خليفة و اجلباس، 2014)احلسن،  من الدراسات
تتطلب الرحالت املعرفية القيام بعمليات التحليل والرتكيب  إذ

للمعلومات، إضافة إىل البحث عنها ومعاجلتها، كذلك 
املسامهة يف العمل التعاوّن، والتفكري اإلبداعي والناقد. فهي 

وم على جمموعة من العمليات املوجهة للبحث عن تق
املعلومات عرب الويب، يتم من خالهلا تقدمي مهام تعليمية 
معينة، تساعد املتعلم يف أن يعتمد على نفسه يف القيام بتلك 

 (.March, 2004)املهام اخلاصة بالبحث واالستقصاء 
يقوم املتعلم من خالل الرحالت املعرفية ببناء املعرفة  إذ

 د  بنفسه من خالل ربط املعلومات اجلديدة بالسابقة، ويع
املتعلم فيها هو حمور العملية التعليمية، يف حني أن دور املعلم 
ميسر وموجه للتعلم. إضافة إىل أن الرحالت املعرفية تساهم 

االجتماعي بني املتعلمني، يف توفري إطار من التعاون والتفاعل 
تساهم  إذوكذلك تدعم التعلم النشط من خالل التقنية، 

التقنية يف بناء املعرفة لدى املتعلمني. باإلضافة إىل ذلك فإن 
على بيئة التعلم اإللكرتوّن،  هتيمنالنظرية البنائية يف التعلم 

الرحالت املعرفية من أفضل التطبيقات على الويب اليت  د  وتع
افق مع هذه النظرية بشكل مناسب جد ا )احلسن، تتو 

إن الرحالت املعرفية تتمركز على املتعلم يف  إذ(. 2014
بيئات التعلم اإللكرتوّن، ويتم استغالل خربات املتعلم 
السابقة يف توظيفها جلمع معلومات جديدة، ويكون تفعيل 
دور املتعلم كمشارك فعال وإجيايب كأحد خصائص الرحالت 

رفع يف ة. كذلك تساهم الرحالت املعرفية بشكل كبري املعرفي
التفكري التأملي والذي يكاد يفتقد يف التعليم مستوى 
 (.2014)صاحل، 

 مشكلة الدراسة:

بالنظر إىل الواقع احلايل يف تدريس املقررات اجلامعية 
للصم وضعاف السمع، جند أنه حىت اآلن للطالب املختلفة 

طرح  يف الطريقة التقليدية يتم االعتماد بشكل كبري على
متبوعة باالختبارات اليت تقيس  املعلومات واملتمثلة يف احملاضرة

يف عضو هيئة التدريس يتمثل دور  إذالطالب.  فهممستوى 
علومات واليت تكون يف أغلب األحيان جمردة بالنسبة املتقدمي 

 الكافية وليس لديهم اخللفية املعرفية للصم وضعاف السمع
أدى ح هلم االندماج يف العملية التعليمية. هذا األمر اليت تتي

مستوى تدّن يف  مما صاحبهاإىل مجود عملية التدريس، 
لدى الطالب سواء  على حد  التحصيل والدافعية للتعلم 

. ومع استمرار استخدام الطرق الصم وضعاف السمع
لفقد  سامهت بشكل كبريالتقليدية يف التدريس واليت 

عدد  لتسرب أدت من مثو  قدراهتم وإجنازهم الطالب الثقة يف
من الطالب الصم وضعاف السمع من اجلامعة. وكما أن 
احلقيقة اليت قد تغيب عن بعض أعضاء هيئة التدريس بأن 

لدى الطالب  واالستيعاب وتلقي املعلومات الفهمعملية 
السامعني. مما  بأقراهنمالصم وضعاف السمع خمتلفة مقارنة 

طرق واسرتاتيجيات تدريس جيعل احلاجة إىل استخدام 
وذات فاعلية يف رفع مستوى بالغ األمهية  اأمر   متنوعة

يكمن دور التعليم  إذ. (Edyburn, 2013)حتصيلهم الدراسي 
يف املرحلة اجلامعية بتمكني دور املتعلم ليصبح له دور فعال 

لتقنية ملا هلا من أثر  ا تضمنيا يف وإجيايب ومشارك، خصوص  
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 ,Rienties, Brouwer)كبري يف زيادة الدافعية والرغبة يف التعلم 

& Lygo-Baker, 2013). 
لذا نشأت احلاجة إلجياد اسرتاتيجية متكن الطالب الصم 
وضعاف السمع من االندماج يف العملية التعليمية ورفع 

استخدام اسرتاتيجية تبني أن  إذمستواهم األكادميي. 
إجيايب يكمن يف تنمية  هلا دور الرحالت املعرفية عرب الويب

التحصيل الدراسي وكذلك زيادة الفاعلية بني أوساط 
، خصوصا  يف املرحلة اجلامعية اليت تتطلب من املتعلمني

الطالب القدرة الكافية على استخدام جهاز احلاسب اآليل 
احلاجة  دعتوالبحث يف حمركات البحث املختلفة. لذا 

تدخل يتيح للطالب الصم وضعاف السمع من  وجودل
مت اختيار  لذا. مناسبة لقدراهتمالتفاعل مع املعلومات بطريقة 

والذي يعد من أهم  مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم
املقررات اليت يواجه فيها الطالب الصم وضعاف السمع 

 من كثرياليف املرحلة اجلامعية، كونه يعتمد على  اكبري    احتدي  
ختلفة يف التدريس واليت يفتقرها الطالب امل تسرتاتيجياالا

أظهرت نتائج السنوات املاضية  وقدالصم وضعاف السمع. 
األمر الذي يدعونا يف درجات الطالب،  اوواضح   اكبري   اتدني  

 استخدام بعض االسرتاتيجيات املتنوعة.بضرورة النظر يف 
اسرتاتيجية تساهم  وتنفيذ وبذلك استدعت احلاجة إىل تطبيق

يف رفع األداء األكادميي املنخفض، وكذلك يف زيادة الدافعية 
 .(Qi & Mitchell, 2012)وإجياد حل للتسرب الدراسي 

ومن خالل االطالع على أفضل املمارسات التعليمية 
 ،املهارات املختلفة لدى املتعلمنياليت سامهت يف حتسني 

من أهم  رب الويباسرتاتيجية الرحالت املعرفية عتظهر 
تعزز جانب التفاعل اإلجيايب  التعليمية اليت تاالسرتاتيجيا

من  كثريت بفاعليتها الدأشا وقد واملعريف بني الطالب.
الدراسات، خصوص ا مع التطور التقين الذي وصل إليه 
عصرنا احلايل يف سرعة وكيفية احلصول على املعلومات من 

من ذلك استوجب (. وانطالقا  2016الويب )السعيدي، 
أثناء  عالية دقة يخل من خالل تصميم منوذج تعليمي ذتد

نرتنت، من خالل ما يسمى باسرتاتيجية استخدام اإل
من أهم النماذج  د  رفية عرب الويب، والذي يعالرحالت املع

نرتنت، ستخدام اآلمن أثناء البحث يف اإلاليت جتمع بني اال
 وتعد  (. 2011 وبني التخطيط الرتبوي احملكم )السيد،

اسرتاتيجية الرحالت املعرفية أداة فعالة من أدوات التعلم 
اإللكرتوّن عرب الويب، واليت صممت على حنو منظم، حبيث 

 من ذوي تعلمنيمع امل أيض ا ميكن تكييفها واستخدامها
 فإهنم ،الصم وضعاف السمعالطالب  ، خصوصا  اإلعاقة

واليت حتتوي الدراسية  يواجهون صعوبة أمام املقرراتدائما  ما 
 .فاصيل واملفردات اللغوية اجلديدةقدر كبري من التعلى 
قد تساهم الصم االسرتاتيجية  فإن توظيف هذه من مثو  

االستفادة القصوى من شبكة اإلنرتنت  وضعاف السمع من
 إذ (.2016)محادة،  وخصائصهم مبا يتناسب مع قدراهتم

 على كوهنا ترتكزالرحالت املعرفية ذات فاعلية كبرية   تعد
االستكشاف والبحث عرب الويب هبدف احلصول  مهارات

 املعرفيةعلى املعلومات، مما تساهم يف تنمية القدرات 
ومهارات استخدام احلاسوب لدى املتعلم، األمر الذي يشبع 
 رغباته ويزيد من دافعيته للتعلم. باإلضافة إىل أن استخدام

الرحالت املعرفية عرب الويب يتيح الفرصة لالطالع على 
مصادر متنوعة مما يتناسب مع املرحلة اجلامعية، وحُيسين من 

توفر  كوهنا  قدرة املتعلم على املناقشة واحلوار والتواصل الفعال
وحتديد املهام لكل  تضمن العمل التعاوّن بيئة تعليمية غنية

يكمن  إذ .(Polly & Drew, 2009) فرد من أفراد اجملموعة
وكذلك  ا  معرفي ا  استخدام الرحالت املعرفية كوهنا توفر بعد

زيادة التفاعل واليت يعاّن منها الطالب الصم وضعاف 
لة الدراسة من وبناء  على ذلك ميكن صياغة مشكالسمع. 

فاعلية استراتيجية الرحالت  مدىما : يتخالل التساؤل اآل
المعرفية عبر الويب في زيادة التحصيل الدراسي 

في  والدافعية للتعلم لدى الطالب الصم وضعاف السمع
 لمرحلة الجامعية؟با مقرر استراتيجيات التدريس والتعلم
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 أهداف الدراسة:

 هتدف هذه الدراسة إىل:
ويب معرفة فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب ال .1

يف تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب الصم وضعاف 
املرحلة يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ب السمع

 اجلامعية.
معرفة فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب  .2

يف زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب الصم وضعاف 
رحلة امليف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم بالسمع 
 اجلامعية.

 أسئلة الدراسة:

 ية:تالدراسة اإلجابة عن األسئلة اآل حاولت
ما فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف  -1

تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب الصم وضعاف 
املرحلة يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم بالسمع 
 اجلامعية؟

ما فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف  -2
يف زيادة الدافعية للتعلم لدى الطالب الصم وضعاف السمع 

 املرحلة اجلامعية؟مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ب

 فروض الدراسة:

 ية:تالفرضيات اآل أسئلة الدراسةينبثق من  
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

0.05 ≥α  بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي لصاحل اجملموعة 

 التجريبية من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

0.05 ≥α  التجريبية واجملموعة  اجملموعةبني متوسطي درجات

الضابطة يف مقياس الدافعية للتعلم لصاحل اجملموعة التجريبية 
 من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية.

 أهمية الدراسة:

هذه الدراسة إضافة مهمة يف جمال تعليم الصم  د  تع
وضعاف السمع يف املرحلة اجلامعية، نظر ا حلداثة جتربة تعليم 

كذلك بعد مراجعة   .الصم وضعاف السمع بصفة رمسية
الدراسات السابقة العربية، وبعض الدراسات األجنبية، 

قلة الدراسات التجريبية يف املرحلة  والذي اتضح من خالهلا
. وبذلك فإن عية على الطالب الصم وضعاف السمعاجلام

استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب ميكن أن 
يساعد على تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب الصم 
وضعاف السمع، بالشكل الذي جيعلهم قادرين على االرتقاء 
ملستوى موازي للسامعني. باإلضافة إىل زيادة مستوى 

 عنصر إن هذه االسرتاتيجية تعتمد على إذتعلم، الدافعية لل
التشويق من خالل العمل التعاوّن وتنمية اإلبداع والتفكري 

 الناقد.
ومن خالل نتائج الدراسات السابقة، يتضح أن 

ية نماملعرفية عرب الويب تساهم يف ت اسرتاتيجية الرحالت
عمليات االستكشاف، التحليل، االستقصاء، البحث، وحل 

ت. والذي يتناغم مع أهداف املرحلة اجلامعية اليت املشكال
من خالل احلصول على  ا  تتطلب من املتعلم أن يصبح ُمنتج

املعلومات، بدال  من تلقيها فقط مما يهمش دور الطالب يف 
هذه املرحلة احلرجة. باإلضافة إىل تنمية قدرة الطالب 

ايت من خالل ممارسة البحث عرب اجلامعي على التعلم الذ
نرتنت، وجتميع املعلومات ذات العالقة واليت تساهم يف اإل

صقل معلم املستقبل. ومن هذا املنطلق، تكمن أمهية الدراسة 
، ةعام صفةيف إثراء جمال الرتبية اخلاصة واملكتبة العربية ب

ا جمال تعليم الصم وضعاف السمع. وذلك من خالل  وحتديد 
وتفعيل دور تصميم الدروس من خالل الرحالت املعرفية، 

التقنية بشكل فعال داخل القاعة الدراسية، باإلضافة لتفعيل 
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يكون دور الدراسات التجريبية يف هذا اجملال والذي يكاد 
 مقارنة بغريه. قليال  

 حدود الدراسة:

  احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة فاعلية
 اسرتاتيجية الرحالت املعرفية للطالب الصم وضعاف السمع

املرحلة اجلامعية على يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ب
 .مستوى التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم

  احلدود املكانية: الطالب الصم وضعاف السمع يف
 جامعة امللك سعود مبدينة الرياض.

  احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على الطالب الذكور
 من الصم وضعاف السمع.

  احلدود الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي
 .2015/2016 هـ1437-1436الثاّن من عام 

 مصطلحات الدراسة:

 الرحالت المعرفية عبر الويب:
يقصد بالرحالت املعرفية هي اسرتاتيجية تدريسية قائمة 

ذلك من خالل استخدام على البحث واالستقصاء، و 
سبق وخمطط هلا من قبل نرتنت ذات إعداد ممصادر يف اإل

عضو هيئة التدريس أو املعلم، وذلك لتعميق فهم 
املوضوعات الدراسية، وتنمية مهارات التفكري العليا من 

 (.2014خالل مجع وحتليل وتركيب املواضيع )صاحل، 
 ةتعليمي اسرتاتيجيةوتُعرف إجرائيا  من قبل الباحثني بأهنا 

ملقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم واليت يتم من  مت تصميمها
خالهلا مجع معلومات مت تنسيقها وترتيبها على منصة جوجل 

عن حول موضوعات دراسية خمتلفة تقدم للطالب كل أسبوع 
تتم عن طريق  إذزمنية حمددة  مدةنرتنت خالل طريق اإل

املقدمة، املهام، اإلجراءات، املصادر، ) ةعناصر متسلسل

إىل املعلومة من عدة ( وذلك هبدف الوصول ومي، اخلامتةالتق
 .مصادر

 التحصيل الدراسي:
يقصد بالتحصيل الدراسي هو مقدار ما ينجزه املتعلم 
من معلومات ومهارات تنمو لديه واليت يكتسبها من خالل 
تعلمه للموضوعات املختلفة، وتقاس من خالل الدرجة اليت 

لتحصيلية )العكايله، حيصل عليها بواسطة االختبارات ا
2016.) 

ويُعريف التحصيل الدراسي إجرائي ا بأنه: مقدار ما حيققه 
الطالب الصم وضعاف السمع يف املرحلة اجلامعية، بعد 
مرورهم باخلربات التعليمية املتعلقة مبوضوعات اسرتاتيجيات 
التدريس، مقاسة بالدرجة اليت حيصلون عليها من خالل 

 الذي مت إعداده من قبل الباحثني.االختبار التحصيلي 
 الدافعية للتعلم

هي حالة جتعل املتعلم يشعر بالرغبة يف التعلم، وتدفع به 
إىل االنتباه واالهتمام وامليل للموقف التعليمي ويندمج فيه من 
خالل احلماس والنشاط، واالستمرارية هبذا النشاط حىت 

، الدينوحميي التعلم )قادر  من حيقق اهلدف التعليمي
2015.) 

تفاعل  حجم ومقداروتُعريف الدافعية للتعلم إجرائي ا بأهنا 
ثناء مقرر يف أ وانتباه الطالب الصم وضعاف السمع

اسرتاتيجيات التدريس والتعلم مع املهام املعطاة هلم يف عدة 
تعليمية باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية وذلك  مواقف

 تفاعل من قبل الطالب.من خالل مقياس ملعرفة حجم ال
 لطالب الصم وضعاف السمع:

يقصد بالطالب األصم بأنه الفرد الذي يعاّن من فقدان 
ديسبل فأكثر حيول دون مساعه لألصوات سواء  70مسعي 

باستخدام املعينات السمعية أو بدوهنا. وفيما يتعلق بالطالب 
ضعيف السمع فهو الفرد الذي يعاّن من فقدان مسعي يرتاوح 

يتم التواصل من خالل اللغة  إذديسبل،  70-20بني ما 
 .)(Smith, 2007املنطوقة مع ضرورة استخدام املعني السمعي 
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 منهج الدراسة وتصميمها:

املنهج شبه التجرييب، من  على احلالية الدراسة اعتمدت
خالل دراسة أثر فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب على 

على عينة من  والدافعية للتعلملتحصيل الدراسي تنمية ا
الطالب الصم وضعاف السمع يف املرحلة اجلامعية. وذلك 

 التجريبية واجملموعة بواسطة جمموعتني متكافئتني ومها اجملموعة
ة لقياس مستوى مت تطبيق اختبارات قبلية وبعدي إذالضابطة، 

الباحثان مناسبة املنهج شبه يرى و  .التحصيل والدافعية
 كونه يتوافق مع طبيعة الدراسة.التجرييب  

التجريبية من خالل اسرتاتيجية  مت تدريس اجملموعة
وذلك برفع حمتوى مقرر  الرحالت املعرفية عرب الويب،

 إذاسرتاتيجيات التدريس والتعلم على منصة جوجل، 
موضوعات خمتلفة مت تدعيم كل موضوع  8اشتملت على 

ة، ومقاطع الفيديو بالوسائط املتعددة، والروابط ذات العالق
ءات املبدئية بالتأكد متثلت اإلجرا وقدتتضمن لغة اإلشارة. 

، اسوبنرتنت يف القاعة وسالمة أجهزة احلمن سرعة اإل
والتأكد من صحة عمل رابط املوقع والوسائط اليت يتضمنها، 

حمتوى املقرر. وبعد ذلك مت البدء باسرتاتيجية  مجيعومراجعة 
الرحالت املعرفية من خالل تقسيم الطالب إىل جمموعات 
تعاونية، وتوزيع األدوار فيما بينهم، حبيث يتم يف كل رحلة 
معرفية عمل كل طالب على أساس الدور احملدد له، مرور ا 

كل املراحل، مبا حتتويه من تقومي أداء كل جمموعة يف   ل  بك
 رحلة. 

من التعلم الرقمي ولكن  االرحالت املعرفية جزء   وتعد  
تتميز بوضوح اإلجراءات ودقة املعايري من خالل وضع 

تعتمد على  إذتسلسل لكل مرحلة )هدف تعليمي حمدد(، 
توزيع األدوار بني الطالب واالنتقال من عنصر إىل عنصر 

ول ضمن أن الطالب حققوا اهلدف األسل دقيق يآخر بتسل
. فقد مت تصميم احملتوى املراد قبل االنتقال للهدف الثاّن

، قوالب تناسب الفروق الفردية بينهم يصاله للطالب يف عدةإ

ه من خالل من احملتوى الذي ُقدم للطالب مت تصميإذ إ
وضع روابط ومصادر ذات موثوقية عالية تضمن دقة 
 املعلومات املقدمة للطالب وليس جمرد معلومات عشوائية

 املصدر. 
الضابطة بالطريقة  اجملموعةيف املقابل، مت تدريس 

واليت كانت بواسطة الشرح وإلقاء املعلومات  التقليدية،
احملاضرات،  مجيعواملعارف من جانب عضو هيئة التدريس يف 

إىل جانب طرح األسئلة والنقاش مع الطالب واإلجابة عن 
ئل بصرية بوسا عرض املعلوماتباإلضافة إىل و تساؤالهتم، 

من خالل استخدام العروض التقدميية. ويتمثل تقومي أداء 
هؤالء الطالب من خالل االعتماد على الواجبات اليت 
ُيكليفون هبا، إضافة إىل االختبارات التقليدية اليت تقوم على 

 حمتويات احملاضرة واملقرر املطلوب. 
حرصت الدراسة على اختيار مقرر اسرتاتيجيات  وقد

والتعلم كونه حيتوي على معلومات ذات أمهية بالغة التدريس 
 املتبعة والطرق باإلجراءات الطالب للطالب تتمثل يف تعريف

 وخباصة الطالب الصم وضعاف السمع تدريس يف
 من هبا وما يرتبط والكتابة القراءة تدريس اسرتاتيجيات

 تربية جمال يف التوجهات أحدث على الضوء وإلقاء أنشطة،
 ميكن اليت احلديثة الصم وفلسفات التدريس وتعليم

إىل  باإلضافة .ومدارس الدمج معاهد الصم يف استخدامها
لذا مت تكييف  الربنامج الرتبوي الفردي، مفهوم على التعرف

احملتوى الرقمي ملساعدة الطالب على فهمه من خالل 
تبسيط احملتوى وإضافة الصور ومقاطع الفيديو وكذلك 
 تضمني لغة اإلشارة يف املقرر لضمان فهمه من قبل الطالب. 

 
 : تصميم الدراسة1شكل 
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مت توزيع الطالب إىل جمموعتني متكافئتني جتريبية  وقد
إعطاء االختبار  من خالل، 1كما يشري جدول رقم   وضابطة

، وبعد طريقة التدريس، من قبلالتحصيلي لكال اجملموعتني 
سواء من خالل احملاضرة للمجموعة الضابطة، أو من خالل 
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب للمجموعة التجريبية. 

االنتهاء باإلضافة إىل مقياس الدافعية لكلتا اجملموعتني بعد 
من االختبار التحصيلي البعدي، وذلك للتحقق من مدى 

 بطريقتني خمتلفتني. دافعية الطالب بعد تقدمي املعلومات

 مجتمع الدراسة وعينته:

 ممنأصم وضعيف مسع  ا  طالب 28اشتملت الدراسة على 
مت  إذيدرسون حاليا  يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، 

( 1 )يتسابيع. ويبني اجلدول اآلأ 8الل تطبيق الدراسة خ
 وزيع الدميوغرايف لعينة الدراسة:الت

 1جدول
 التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغيرات
 57.1 16 صمم نوع اإلعاقة

 42.9 12 ضعف مسع 

 7.1 2 22-19 العمر

 
 
 

23-25 13 46.4 

26-28 8 28.6 

 17.9 5 وأكرب 29

  28 المجموع 

 أدوات الدراسة:

قبل البدء بالدراسة مت إعداد دراسة استطالعية وذلك 
 خصيصا  للتأكد من مدى جودة املوقع الذي مت تصميمة 

 راء العينة، مت إضافة بعضآهلذه الدراسة، وبعد الوقوف على 
العينة  مرئيات بناء على التعديالت والتحسينات

وقع من خالل منصة قوقل املمت تصميم  إذاالستطالعية. 
)https://sites.google.com/site/deafwebquests/home(،  وقد

استخدام نفس احملتوى التعليمي املخصص ملقرر  مت
)اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال اإلعاقة السمعية( 

خالل إضافة صور، وروابط  حمتوى رقمي من هيئة يفولكن 
حتتوي على اليت فيديو المقاطع بعض ذات مصادر خمتلفة، و 

تصميم  مت كمامرتجم لغة إشارة لشرح احملتوى بلغة اإلشارة.  

استخدام برامج وكذلك مت ، Google Sites استخدامب املوقع
جلعل احملتوى  iMovie ،Photoshop ،Keynote ،Inspirationمثل 

من قبل  ىلضمان التفاعل مع احملتو  االرقمي أكثر تشويق  
الطالب يف اجملموعة التجريبية من  متكن وقد. الطالب
مع الرحالت املعرفية قصرية املدى واليت تكون  إجيابي االتفاعل 

 طويلة املدى واليت تكونالرحالت ملدة يوم واحد، وكذلك 
 .ملدة شهرين لقياس مستوى التحصيل

ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة اليت 
مثل دراسة فتح اهلل  هنفساستخدمت تصميم الدراسة احلالية 

(، فقد 2014القطيش ) (، وكذلك دراسة محادنة و2011)
مت تصميم الدراسة لقياس مستوى التحصيل الدراسي 
والدافعية للتعلم، وذلك من خالل بناء الرحالت املعرفية 

https://sites.google.com/site/deafwebquests/home
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واليت مت ذكرها من قبل دودج  أساسية ضمن ستة عناصر
(Dodge, 2011) يف دراسته: 
o  املقدمة: وهي عبارة عن متهيد للمحاضرة واألهداف

 سطة الرحالت املعرفية عرب الويب،تناوهلا بوا متالتعليمية اليت 
ذلك بعرض فقرة قصرية أو صور ذات عالقة باملوضوع  وكان

أن تكون املقدمة واضحة وجذابة،  البدو وفكرته وأهدافه. 
عية بشكل كبري على عنصر التشويق إلثارة الداف وتعتمد

 واالستكشاف. البحث لتحفيزهم على للطالب
o  :فيها حتديد املهام املطلوبة من قبل الطالب،  تموياملهمة
للرحلة املعرفية، ويشرتط فيها أن تكون  ا  أساسي ا  عنصر  د  وتع

حتويل احملتوى إىل جمموعة من  وذلك من خاللقابلة للتنفيذ، 
األهداف أو األسئلة املتعلقة باملوضوع والواجب تنفيذها 

 زمنية معينة. مدةبواسطة عمل تعاوّن وفق 
o  :خالهلا اخلطوات العملية لتنفيذ من  وحُتد داإلجراءات

الطالب إىل جمموعات،  يُقس م فيها كلذلو املهام املطلوبة، 
طالب على دراية  هم، حبيث يكون كل  األدوار فيما بين تـُو ز عو 

 األساسي.بدوره 
o  :املعلم بتحديد املصادر اليت يستعني هبا  يقوماملصادر

ها ؤ انتقا متمن مواقع  واليت تتكونالطالب يف أداء املهام، 
أن تكون ذات موثوقية عالية  مت مراعاة إذ، يف السابق بعناية

باإلضافة لكوهنا وآمنة ومناسبة ملستوى الطالب وخرباهتم، 
 ذات عالقة تامة باملهام املطلوبة.

o ضمن  ةتقليدي طريقةالتقومي: ال تتم عملية التقومي ب
عدد من  بتحديد املعلم يقوم، بل الرحالت املعرفية ةاسرتاتيجي

، وذلك من خالل التقييم بناء  عليهااملعايري اليت سوف يتم 
، بعض معبعضهم قوائم الرصد كتقييم مدى تعاون الطالب 

 واستخدامهم للتقنية، ومهارة الوصول إىل املعلومات املطلوبة.
o ة ملخص حملتوى احملاضرة أو الدرس يف نزلمب د  اخلامتة: وتع

املعلم بتذكري الطالب مبا مت تعلمه،  إذ يقومهناية الرحلة، 
إضافة إىل حتفيزهم ملواصلة البحث عن املعرفة. وقد احتوت 
بعض الرحالت املعرفية يف هذه الدراسة على مقاطع فيديو 

 وجه  بلغة اإلشارة مت إضافتها للخامتة واليت مت تصميمها ب
 خاص، وحتتوي على ملخص لألفكار املطروحة.

 االختبار التحصيلي:
 تمقرر اسرتاتيجيايف  ُتد ر سمواضيع خمتلفة  8 اختريت 

كما يشري جدول  يف جمال اإلعاقة السمعية التدريس والتعلم
وذلك لتكون ضمن الرحالت مت تصميم االختبارات  فقد .2

 اختبار   أُِعد  ة يف هذا املقرر الرئيس املواضيعوبناء على . املعرفية
مت عرض االختبار على  وقديقيس مدى فهم الطالب، 

هذا االختبار يف السنة  واعُتِمد  حكمني. ُـ جمموعة من امل
على جمموعة جتريبية لقياس مدى فاعلية  وطُب ق  املاضية، 

االختبار عن  تصميممت  وقد، االختبار قبل البدء بتطبيقه
 طريق الرحالت املعرفية.

 2 جدول
 التحصيلياالختبار 

 إجراء االختبار المدة موضوع االختبار
 عن طريق احلاسب ساعتان طرق التواصل
 يبادعن طريق اآل ساعتان طرق التدريس
 من خالل العمل التعاوّن ساعتان حتضري الدرس

 نتاج الوسائل التعلميةمن خالل إ ساعتان الوسائل التعليمية
 عن طريق احلاسب ساعتان اإلدارة الصفية
 من خالل استخدام تعديل السلوك ساعتان اخلطة الفردية

 التجربة املباشرة ساعتان املعينات السمعية
 من خالل التدريس والتطبيق ساعتان التصميم الشامل للتعلم
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 مقياس الدافعية للتعلم: 
من خالل النظر يف الدراسات املختلفة اليت استخدمت 

 Motivation Scale for)عدة مقاييس للدافعية للتعلم 

Learning)  لدى طالب اجلامعة(Pintrich, 2004; Steinmayr 

& Spinath, 2009)م مع طبيعة ء. مت تكييف مقياس يتوا
وذلك  (Fidelity of Treatment)الدراسة، ويساهم يف زيادة 

تحقق من للتعلم. ولل دافعية الطالبقياس مستوى  دفهب
ُمحكمني ـمن ال 6على عدد ه صدق املقياس، فقد مت عرض

الرتبية اخلاصة، علم النفس والقياس والتقومي، ومت جمال يف 
على األخذ جبميع املالحظات وتعديل املقياس بناء 

مت االعتماد على مقياس بينرتش  وقد، املالحظات الواردة
(Pintrich, 2004لبناء مقياس الدافعية ). 

وفيما يتعلق بثبات املقياس فقد مت حسابه من خالل 
مما  α=.83بلغ  إذ، (Alpha Cronbach)معامل ألفا كرونباخ 

ن املقياس يف يعد مقبوال  تربوي ا لغرض هذه الدراسة. وتكو  
استخدام تدريج ليكلرت  مت ،عبارة 24صورته النهائية من 

Likert Scale 4  نقاط املتكون من )غري موافق بشدة، غري
موافق، موافق، موافق بشدة( والذي مت استخدامه يف املقياس 

 & Pintrich, 2004; Steinmayr)يف عدة دراسات ذات عالقة 

Spinath, 2009) وبذلك يرتاوح املقياس من الدرجة العظمى .
 .24، والدرجة الدنيا 96للمقياس 

ليل البيانات مجيع أسئلة الدراسة وحت نمتت اإلجابة ع
 Statistical)حصائية للعلوم االجتماعية باستخدام احلزمة اإل

Package for Social Sciences, SPSS ) من  22اإلصدار
 خالل:

  معامل ألفا كرونباخ(Alpha Cronbach)  حلساب ثبات
األداة املستخدمة وكذلك معامل بريسون لقياس االتساق 

 الداخلي.
 اب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حس

 للتحصيل الدراسي ومقياس الدافعية للتعلم.
  اختبار(T-test) اجملموعتني  داللة الفروق بني وذلك لقياس

 )الضابطة والتجريبية(.

 اإلجراءات قبل تنفيذ المعالجة التجريبية:

قبل البدء بتنفيذ الدراسة مت عمل اختبار قبلي لكال 
اجملموعتني من خالل اجملموعتني، وذلك للتأكد من تكافؤ 

 :( نتائج االختبار3 )يتيوضح اجلدول اآل إذ، الضبط القبلي

 3 جدول
 ماالختبار القبلي لمستوى تحصيل الطالب ومستوى الدافعية للتعل 

 المجموعة الضابطة المتغير
 14ن=

 المجموعة التجريبية
 14ن=

 مستوى الداللة قيمة ت

   االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
 494. 694. 8.563 27.64 9.397 30.00 االختبار التحصيلي

 418. 823. 12.918 36.64 10.351 40.29 مستوى الدافعية للتعلم

أنه ال توجد فروق ذات ( 3)ويتضح من خالل جدول 
فيما يتعلق  0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مبتوسطات درجات الطالب يف كال اجملموعتني يف االختبار 
التحصيلي وكذلك مستوى الدافعية للتعلم، وهذا يدل على 
الضبط القبلي للمجموعتني قبل البدء يف تطبيق الدراسة. 
وبعدها مت هتيئة الطالب للدراسة من خالل توفري أجهزة 

ة، وهتيئة القاعة حاسب آيل لكل طالب يف اجملموعة التجريبي
من التفاعل والعمل اجلماعي  االدراسية لتتيح للطالب مزيد  

فيما بينهم، من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية 
عرب الويب. وقد مت تدريس الطالب خالل فرتة الدراسة مجيع 
املواضيع اليت مت ذكرها سابق ا لكال اجملموعتني، ومن خالل 

 لكل جمموعة. طريقة تدريس خمتلفة
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 عرض النتائج ومناقشتها:

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
أسابيع مت إعادة تطبيق االختبار لقياس  8بعد مرور 

للتحقق من لكال اجملموعتني، وذلك  االختبار التحصيلي
إذا كان هناك ما الفرضية األوىل، واليت هدفت ملعرفة  صحة

 α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
يف االختبار التحصيلي البعدي، وذلك لصاحل اجملموعة 
التجريبية بواسطة استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية. وقد 

 ئيةملعرفة الداللة اإلحصا T-testمت استخدام اختبار 
 اآليت للنتائج: (4)اجلدول يشري  إذبني املتوسطات، للفروق 

 :4جدول 
 لطالبل االختبار البعدي لمستوى التحصيل 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 η2قيمة 
 

 dقيمة 
 

حجم 
 التأثير

 االختبار
 التحصيلي

 الضابطة
 

 التجريبية

14 
 
14 

59.29 
 

76.86 

14.731 
 

13.666 

 
26 

 
-3.272 

 
.003 

 
.201 

 
1.23 

 
 كبري

( وجود فروق ذات داللة 4ويتضح من خالل اجلدول )
إحصائية بني متوسط درجات اجملموعتني وذلك لصاحل 

بلغت قيمة  إذ، 05. عند مستوى الداللةاجملموعة التجريبية 
ويشري اجلدول بأن متوسط درجات اجملموعة  3.27-ت 

 يف حني، 13.67وباحنراف معياري قدره  76.86التجريبية 
وباحنراف  59.29 بلغ متوسط درجات اجملموعة الضابطة

 إذ. كما تشري النتائج بأن حجم التأثري كبري، 14.73معياري 
باإلضافة إىل  ،1.23لالختبار التحصيلي  dبلغت قيمة 

يساهم يف معرفة والذي  η2احتساب مربع إيتا  فقد مت ذلك
)اسرتاتيجية الرحالت املعرفية(  نسبة ما يفسره املتغري املستقل

من التابع )مستوى التحصيل( للمتغري من التباين الكلي 
 :يةتخالل املعادلة اآل

 
من التباين الكلي % 20وهذا يشري بأن  201.بلغت إذ

ملتغري التحصيل الدراسي يرجع إىل تأثري اسرتاتيجية الرحالت 
 املعرفية عرب الويب.

وميكن تفسري وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور 
وفاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف رفع أداء املستوى 

 حيث .املنخفض لدى الطالب الصم والضعاف السمع
صعوبة تكمن يف فهم  وضعاف السمعالطالب الصم  يواجه

خصوص ا يف املرحلة اجلامعية  املعىن واحملتوى األكادميي
)Parault & Williams, 2009Marschark et al., 2009; (  فهم

 حيتاجون إىل اسرتاتيجيات خمتلفة تساهم يف رفع أدائهم
مت تصميم اسرتاتيجية  لذا (.Edyburn, 2013)التحصيلي 

الرحالت املعرفية يف هذه الدراسة لكي تناسب حاجات 
املتعلمني الصم وضعاف السمع، وذلك برتمجة احملتوى إىل 
صور، وفيديو، وخرائط مفاهيمية، باإلضافة إىل لغة إشارة، 

 وقدواليت تسهل على الطالب فهم املعىن بصور متعددة. 
حلل غالبية املشكالت  فاعليتهاأثبتت الرحالت املعرفية 

(. وكذلك مناسبتها خلصائص 2011التعليمية )فتح اهلل، 
خصوص ا فيما يتعلق  (،Salsovic, 2009)املتعلمني املتنوعة 

باملرحلة اجلامعية واليت تتطلب مهارات متقدمة )املهر، 
 (. Alshumaimeri & Almasri, 2012؛ 2011

مع كل من وتتفق نتائج الدراسة يف اجلانب التحصيلي 
صديق،  (،2013الطويلعي )دراسة و (، 2011دراسة املهر )

(، 2014صاحل )و (، 2014البغدادي، حممد وجرجس )
( وكذلك دراسة الشميمريي واملصري 2016العكايله )و 
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(Alshumaimeri & Almasri, 2012 .)أشارت مجيع  إذ
بفاعلية الرحالت املعرفية فيما يتعلق السابقة الدراسات 

هذه الدراسة إضافة إىل قائمة  د  التحصيلي. وتعباجلانب 
ألفراد الصم الدراسات السابقة خصوص ا كوهنا ركزت على ا

كان من أهم أسباب   إذلة اجلامعية. حوضعاف السمع يف املر 
من وجهة نظر -التحسن الذي طرأ على اجلانب التحصيلي 

كون تصميم الدراسة ركز على نقاط الضعف اليت   -الباحثني
منها الطالب الصم وضعاف السمع، خاصة  فيما  يعاّن

مت توفري بيئة سامهت يف  فقديتعلق بفهم احملتوى األكادميي. 
إثراء اجلانب األكادميي، وذلك من خالل توفري بيئة شجعت 
على التعليم التعاوّن بواسطة تصميم موقع ساهم يف توصيل 

 يةمن الوسائط التعليم كثريالل الاحملتوى األكادميي من خ
 املختلفة.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
فيما يتعلق بالفرضية الثانية واليت تتعلق بقياس مستوى 
الدافعية للتعلم لدى الطالب، فقد مت إعادة تطبيق املقياس 

للتحقق من أسابيع لكال اجملموعتني، وذلك  8بعد مرور 
إذا كان هناك ما واليت هدفت ملعرفة  الثانية،الفرضية  صحة

 α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
يف مقياس الدافعية للتعلم، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية 
من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية. وقد مت 

 الداللة اإلحصائية للفروقملعرفة T-test  اختبار استخدام
 ج:  النتائيت( اآل5) يبني اجلدول إذبني املتوسطات، 

 5 جدول
 عدي لقياس مستوى الدافعية للتعلماالختبار الب 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 η2قيمة 
 

 dقيمة 
 

حجم 
 التأثير

 قياس
مستوى  

 ةالدافعي

 الضابطة
 

 التجريبية

14 
 
14 

46.71 

 
78.43 

13.298 

 
12.574 

 
26 

 
-6.484 

 

 
.000 

 
.19 

 
2.45 

 
 كبري

( وجود فروق ذات داللة 5ويتضح من خالل اجلدول )
لصاحل إحصائية بني متوسط درجات اجملموعتني وذلك 

بلغت قيمة  إذ، 05. اجملموعة التجريبية عند مستوى الداللة
ويشري اجلدول بأن متوسط درجات اجملموعة  .6.48-ت 

 يف حني، 12.57وباحنراف معياري قدره  78.43التجريبية 
 وباحنراف 46.71 الضابطةبلغ متوسط درجات اجملموعة 

 إذ. كما تشري النتائج بأن حجم التأثري كبري، 13.29 معياري
باإلضافة مت احتساب  .2.45لدافعية التعلم  dبلغت قيمة 

% 19، والذي يشري إىل أن 19. والذي بلغ η2مربع إيتا 
من التباين الكلي ملتغري الدافعية للتعلم يرجع إىل تأثري 

 اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب.

ازدياد مستوى الدافعية من  لوحظومن خالل الدراسة 
تفسر الفروق ذات الداللة  إذ، بشكل واضح قبل الطالب

اإلحصائية بأنه قد ساهم استخدام اسرتاتيجية الرحالت 
املعرفية يف زيادة الدافعية للتعلم من قبل الطالب. وتتفق 
نتائج الدراسة فيما يتعلق مبستوى الدافعية مع كل من دراسة 

خليفة و (، 2014محادنة والقطيش )و (، Halat, 2013هاالت )
إينا وكذلك دراسة (، 2011لسيد )(، ا2014و اجلباس )

براوير، رينتيز،  ودراسة( Aina & Sofowora, 2013وسوفورا )
(. Rienties, Brouwer & Lygo-Baker, 2013ليجوبيكر )

ويشري مقياس الدافعية الذي مت تطبيقه بوجود فروق بني 
اجملموعتني بعد االنتهاء من الدراسة، فقد زادت الدافعية لدى 

ريبية من خالل استخدام اسرتاتيجية الرحالت اجملموعة التج
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. وكذلك مستوى العمل اجلماعي، إجيايباملعرفية بشكل 
حرص  إذ .والعمل على االنتهاء من املهام املوكلة هلم

، وذلك الزمن احملددالطالب على االنتهاء من مجيع املهام يف 
لالنتقال للمستوى اآلخر. وتفسر النتائج بشكل عام بوجود 

ارتباطية إجيابية وذات داللة إحصائية بني مستوى عالقة 
الدافعية والتحصيل الدراسي، ترجع الستخدام وتوظيف 

 الرحالت املعرفية عرب الويب.

 التوصيات والمقترحات:

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، 
يوصي الباحثان مبجموعة من التوصيات واليت سوف تساهم 

 إذة، بلييف حتسني تصميم الدراسات املستق ةمسامهة فع ال
 تتمثل التوصيات يف:

إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بفاعلية الرحالت املعرفية  -1
عرب الويب يف زيادة التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم لدى 
الطالب والطالبات الصم وضعاف السمع يف مراحل دراسية 

 .خرىوكذلك مقررات دراسية أ خمتلفة
إجراء دراسات عن فاعلية ومدى الرحالت املعرفية عرب   -2

الويب يف تدريس الصم وضعاف السمع تتعلق مبتغريات 
 خرى.أ

 ل  جتهيز الصفوف الدراسية للصم وضعاف السمع بك -3
املستلزمات التقنيية اليت تساعد على تفعيل اسرتاتيجية 
الرحالت املعرفية وكافة االسرتاتيجيات املعتمدة على الويب 

 يف التدريس.
 على تصميممعلمي الصم وضعاف السمع  تدريب -4

وذلك بواسطة  تنفيذهاالرحالت املعرفية عرب الويب وطريقة 
 عقد دورات تدريبية وورش عمل.

اتباع االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس الصم وضعاف  -5
السمع واليت تعتمد على تفعيل دور الطالب الباحث 

 املتمثلة يف التلقني واإللقاء.واالبتعاد عن الطرق التقليدية 
عمل دليل للمعلم خاص باسرتاتيجية الرحالت املعرفية  -6

عرب الويب بواسطة متخصصني يف ختطيط املناهج حبيث 
للمعايري املطلوبة، وميهد الطريق أمام املعلم  ايكون متضمن  

 لتفعيل االسرتاتيجية بكفاءة أكرب.

 المراجع:

(. العالقــــة بــــني التفاعــــل الــــال متــــزامن 2014احلســــن، ريــــاض عبــــد الــــرمحن. )
األكـــــــادميي   يف تقنيات التعلم اإللكرتوّن والتحصيل والفاعلية الذاتية 

-121، 45الــــــــــنفس،   جملة رسالة الرتبية وعلميف بيئة التعلم اإللكرتوّن. 
140. 

     Web Quest (. تطويع ويب كويست2016محادة، أمل ابراهيم. )
لديهم للطالب املعاقني مسعيا  وأثره على تنمية الوعي التكنولوجي 
 .369-426(، 73) ،النفس وعلم الرتبية يف عربية دراسات 

 (. فاعلية2014محادنة، مؤنس أديب و القطيش، حسني مشوح حممد. )
يف ( Web questsاستخدام الرحالت املعرفية عرب الويب ) 
املسألة الرياضية لدى طالب  حتسني التفكري الرياضي وحل 
الصف العاشر األساسي واجتاهاهتم حنو مادة الرياضيات يف  
 .163-1، 19جائزة خليفة الرتبوية، األردن.  

(. أثر منطي اسرتاتيجية2014خليفة، مي السيد و اجلباس، نيفني حممد. )
الويب كويست يف التوجهات األكادميية لدى الطالب املعلمني  
دراسات عربية النظرية البنائية.  حنو التدريس يف ضوءواجتاهاهتم  
 .230-159(، 2)52يف الرتبية وعلم النفس،  

 (. أثر اختالف أسلوب البحث يف 2011السيد، هويدا سعيد عبد احلميد )
على تنمية الدافعية لإلجناز الدراسي لدى  Web Questالرحالت املعرفية 

-367، 146جملة الرتبية، طالب تكنولوجيا التعليم واجتاهاهتم حنوها. 
410. 

(. أثر استخدام الرحالت املعرفية عرب الويب2016السعيدي، حنان امحد. )
على تنمية مهارات تدريس الرياضيات لدى الطالبات املعلمات   
(، 2) 5لة الدورية الرتبوية املتخصصة، اجملبكلية الرتبية بأهبا.  
 49-32. 
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(. فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب لتدريس 2014صاحل، صاحل حممد. )

الكيمياء يف تنمية التفكري التأملي والتحصيل الدراسي لدى  
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، طالب املرحلة الثانوية.  
 45 ،127-178. 

، ناجي وجرجس، حممد رضى حممود والبغداديصديق، مروة سيد فتحي 
(. أثر استخدام املدخل البصري املكاّن يف 2014خليل. ) 
مبدارس الصم وضعاف السمع على  تدريس العلوم للتالميذ 
جملة جامعة الفيوم للعلوم الرتبويةالتحصيل وتنمية الدافع املعريف.  
 .340-372(، 2)3 والنفسية،  

(. اسرتاتيجية الويب كويست 2013الطويلعي، مريفت عبد الرمحن صاحل. )
يف تدريس مقرر االجتماعيات وأثرها على التحصيل الدراسي  
دراسات عربية يف الرتبية لدى طالبات الصف األول الثانوي. 
 .121-93، 44 ، وعلم النفس  

حضري البييت (. أثر فقرات الت2016العكايله، عبدالناصر سند عبد املطلب )
على التحصيل وقلق االمتحان لدى طلبة كلية الرتبية يف مقرر  
اجمللة الدورية الرتبوية املتخصصة،مناهج البحث يف علم النفس.  
  5 (5 ،)271-256. 

(. أثر التفاعل بني تنويع اسرتاتيجيات 2011فتح اهلل، مندور عبد السالم. )
وأساليب   Web Questsالرحالت املعرفية عرب الويب  التدريس 

املفاهيمي يف مادة  التعلم يف تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب 
جملة رسالة الرتبية وعلم   الكيمياء لدى طالب الصف األول الثانوي.

 .144-107 ،40النفس، 
(. فاعلية2015، سرمد صالح. )وحميي الدينقادر، آريان عبد الوهاب 

طلبة الصف الثاّن املتوسط وزيادةبرنامج اجليوجربا يف حتصيل   
دراسات عربية يف الرتبية وعلم  دافعيتهم حنو دراسة الرياضيات. 
 .269-247، 60 النفس، 

(. فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب 2011املهر، أمساء عبد املنعم حممد. )
كويست يف تنمية التحصيل املعريف لدى طالب كلية الرتبية  
 .426-385، 43، الرتبية لة كليةجمالنوعية بطنطا.  

Aina, S. A., & Sofowora, A. O. (2013). Perceived benefits 

and attitudes of student teachers to web-quest as a 

motivating, creative and inquiry-based learning tool in 

education. Higher Education  Studies, 3(5), 29. 

Alakayleh, A. (2016). The impact of items preparing 

homework on achievement and test anxiety  among 

students of the faculty of education in the  curricula 

in psychology course. International Interdisciplinary 

Journal of Education, 5(5),  256-271. 

Alhassan. R. (2014). The relationship between 

asynchronous, self-efficacy for online   

technologies, and academic achievement.  Journal 

of Education and Psychology, 45, 121- 140. 

 

Almaher, A. (2011). Effectiveness of Webquests of the 

development of cognitive achievement among students 

of college of education in Tanta. Journal of College of 

Education, 43, 385-426. 

Alsaeedy, H. (2016). The impact of the use of Webquest 

on the development of skills of teaching mathematics 

to students of education college in  Abha. 

International Interdisciplinary Journal of Education, 

5(2), 32-49.  

Alsaid, H. (2011). The impact of differences in research 

through Webquest on the development of motivation 

towards academic achievement for  educational 

technology students and their  attitudes. 

Education Journal, 146, 367-410. 

Alshumaimeri, Y. & Almasri, M. (2012). The effects of 

using Webquests on reading comprehension 

performance of Saudi EFL students. Turkish  Online 

Journal of Educational Technology,  11(4), 

295-306. 

Altwaili, M. (2013). Webquest strategy in teaching social 

studies and their impact on academic achievement 

among students of the eleventh  grade. Journal of 

Arab Studies in Education and  Psychology, 44, 

93-121. 

Biancarosa, G., & Snow, C. E. (2006). Reading next—A 

vision for action and research in middle and high 

school literacy: A report to Carnegie Corporation of 

New York (2nd ed.) Washington,  DC: Alliance for 

Excellent Education. 

Chang, C. S., Chen, T. S., & Hsu, W. H. (2011). The study 

on integrating WebQuest with mobile learning for 

environmental education. Computers & Education, 

57(1), 1228-1239. 

Chuo, T. (2007). The effects of the Webquest writing 

instruction program on EFL learners' writing 

performance, Writing apprehension, and perception. 

The Electronic Journal for English as a Second 

Language, 11(3), 1-27. 

Convertino, C. M., Marschark, M., Sapere, P., Sarchet, T., 

& Zupan, M. (2009). Predicting academic success 

among deaf college students. Journal of Deaf Studies 

and Deaf Education, 14, 324–343. 

Dodge, B. (2001). Focus: Five rules for writing a great 

Webquest. Learning and Leading with Technology, 

28(8), 6-9. 

Edyburn, D. L. (2013). Critical issues in advancing the 

special education technology evidence base. 

Exceptional Children, 80(1), 7-24. 

Fathallah, M. (2011). The effect of interaction between the 

diversification of teaching strategies learning  style 

over the Web (Web Quests) and learning  styles in 

the development of learning skills and  self-

learning in the conceptual chemistry among  students 

in first grade secondary. Journal of  Education and 

Psychology, 40, 107-144. 

Halat, E. (2013). Experience of elementary school students 

with the use of WebQuests. Mevlana International 

Journal of Education, 3(2), 68-76. 

Hamadah, A. (2016) Integrating Web Quest for the 

Hearing Disabled Students and its Effect on  Develop 

their Technological Awareness.  Journal of Arab 

Studies in Education and  Psychology, 73, 369-429. 



:  ...فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب يف زيادة التحصيل الدراسي والدافعية يف مقرر اسرتاتيجيات  ماجد بن عبدالرمحن السامل ووجدان إبراهيم احلدّني

 

33 

Hmadenah, M., & Alqutaish, H. (2014). The effectiveness 

of the use of Webquests to improve mathematical 

thinking and solving mathematical  problem for tenth 

grade and their attitudes  towards mathematics in 

Jordan. Khalifa Award  for Education, 19, 1-163. 

Khalifah, M., & Aljbas, N. (2014). Effect of the Webquest  

Kundu, R., & Bain, C. (2006). WebQuests: Utilizing  

March, T. (2004). The learning power of WebQuests. 

Educational Leadership, 61(4), 42-47. 

Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C. M., Mayer, C.,  

Parault, S. J., & Williams, H. M. (2009). Reading 

motivation, reading amount, and text comprehension 

in deaf and hearing  adults. Journal of Deaf 

Studies and Deaf  Education, 15(2), 120-135. 

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for 

assessing motivation and self-regulated learning in 

college students. Educational Psychology  Review, 

16(4), 385–407. 

Polly, D., & Drew, A. (2009). Developing higher-order 

thinking skills through webquests. Journal of 

Computing in Teacher Education 26(1), 29-34. 

Qader, A., & Mohiuddin, S. (2015). The effectiveness of 

geogebra program in the achievement level  among 

eighth grade students and increase their motivation 

towards mathematics. Journal of  Arab Studies in 

Education and Psychology, 60,  247-269. 

Qi, S., & Mitchell, R. E. (2012). Large-scale academic 

achievement testing of deaf and hard of-hearing 

students: Past, present, and future. Journal of  Deaf 

Studies and Deaf Education, 17(1), 1-18. 

Rienties, B., Brouwer, N., & Lygo-Baker, S. (2013). The 

effects of online professional development on higher 

education teachers' beliefs and intentions towards 

learning facilitation and technology. Teaching and 

Teacher Education, 29, 122-131. 

Sadiq, M., Al Baghdadi, M, & Jerjis, N. (2014) The effect 

of using spatial visual approach in teaching  science 

for deaf and hard of hearing on  achievement and 

development motivation.  Journal of Fayoum 

University for Educational  and Psychological 

Science, 3(2), 340-372. 

Salah, S. (2014). The effectiveness of Webquest to teach 

chemistry in the development of reflective  thinking 

and academic achievement among high  school 

students. Journal of Arab Studies in Education and 

Psychology, 45, 127-178. 

Salsovic, A. R. (2009). Designing a WebQuest. 

 Mathematics Teacher, 102(9), 666-671. 

Simina, V., & Hamel, M. J. (2005). CASLA through a 

social constructivist perspective: WebQuest in project-

driven language learning. ReCALL,  17(2), 217-228. 

Skylar, A. A., Higgins, K., & Boone, R. (2007). Strategies 

for adapting WebQuests for students with  learning 

disabilities. Intervention in School and  Clinic, 

43(1), 20-28. 

Smith, D. (2007). Introduction to special education: 

Making a difference. Boston: Allyn and Bacon. 
Sox, A., & Rubinstein-Ávila, E. (2009). WebQuests for 

english-language learners: Essential elements for 

design. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(1), 

38-48. 

Steinmayr, R., & Spinath, B. (2009). The importance of 

motivation as a predictor of school achievement. 

Learning and Individual Differences, 19(1), 80-90. 

strategy types on student teachers' academic orientations 

and their attitudes towards teaching in the light of 

constructivism. Journal of Arab Studies in Education 

and Psychology, 52(2), 159-230. 

technology in a constructivist manner to facilitate 

meaningful preservice learning. Art Education, 59(2), 

6-11. 

Wauters, L. N., Van Bon, W. H., & Tellings, A. E. (2006). 

Reading comprehension of Dutch deaf children. 

Reading and Writing, 19(1), 49-76. 

Wauters, L., & Sarchet, T. (2009). Are deaf students' 

reading challenges really about reading?. American 

Annals of the Deaf, 154(4), 357-70. 

Yang, C. H., Tzuo, P. W., & Komara, C. (2011a). Using 

Webquest as a universal design for learning tool to 

enhance teaching and learning in teacher preparation 

programs. Journal of College  Teaching and 

Learning, 8(3), 21. 

Yang, C. H., Tzuo, P. W., & Komara, C. (2011b). 

WebQuests and collaborative learning in teacher 

preparation: A Singapore study. Educational  Media 

International, 48(3), 209-220. 

Zheng, R., Stucky, B., McAlack, M., Menchana, M., & 

Stoddart, S. (2004). WebQuest learning as perceived 

by higher-education learners.  TechTrends, 

49(4), 41-49. 



 (2017مرب ديس /هـ1439 ربيع الثاّنالرياض )   – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس  

 

34 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

The Effectiveness of Web-Quest in Increasing Academic Achievement and Motivation in Teaching and Learning 

Strategies Among Deaf and Hard-of-Hearing Students in Higher Education 

 

Wejdan I Alhathni 

King Saud University 

Majed A Alsalem   

    King Saud University 

 

 

Submitted 06-02-2017 and Accepted on 10-05-2017 
    

   . 

Abstract: The study aimed to measure the role of Web-quest as a learning strategy to increase the academic achievement and 

motivation level in the class of teaching and learning strategies among deaf and hard-of-hearing students in higher education. 

The participants of the study were (N = 28) deaf and hard-of-hearing students who studied at King Saud University in 

Riyadh, Saudi Arabia. The study used a quasi-experimental design that had a control group n = 14 and treatment group n = 14 

and used a pre- and posttest to measure the academic achievement and motivation over the period of eight weeks. The study 

used an achievement test that been designed to measure academic achievement of students. Moreover, the Motivation Scale 

for Learning by Pintrich (2004) was used to measure the motivation level. The treatment group was taught through the Web-

quest strategy; on the other hand, the control group was taught as usual. The results of the study indicated that there were 

significant differences at the level of α=0.05 for the treatment group related to the academic achievement and motivation 

scale, with a large effect size. Based on the findings, the researchers suggested several recommendations that pave the way 

for more successful intervention for deaf and hard-of-hearing students in higher education. 

 

Key Words: Deaf and hard of hearing, Web-Quest, Higher education, Academic achievement, Motivation level. 

 

  

 



 ...كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف برامج الدراسات العليا يف كليات الدراسات اإلنسانية النسائية ابتسام بنت عبداهلل باسعيد:  

 

35 

 
 
 
 

النسائية  كليات الدراسات اإلنسانية  برامج الدراسات العليا في كفاءة أعضاء هيئة التدريس في
 بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات

 
 ابتسام بنت عبداهلل باسعيد

 جامعة امللك سعود
 

 هـ1438/ 20/8 وقبل -هـ 24/6/1438 قدم للنشر

يف  الكليـات اإلنســانية النســائية بــرامج الدراسـات العليــا يف يفهيئـة التــدريس  أعضــاءمســتوك كفـاءة  لـ هتــده هـال الدراســة تع التعــره عالمستتلل:  
ين األول: يتنـاول أصممت استبانة من جـ  استخدم املنهج الوصفي، و  طالبات الدراسات العليا. ولتحقيق هاا اهلدهمن وجهة نظر  جامعة امللك سعود

الكفـاءة : هي)( فقرة تتناول مستوك كفاءة أعضاء هيئة التدريس مقسمة عل  مخسة حماور 34البيانات اخلاصة بأفراد عينة الدراسة، والثاين: يتكون من )
. وبعد التحقق من دالالت صدقها من خـالل عرهـها علـ  عموعـة مـن ا كمـ   (الشخصية والكفاءةالتقومي، والعالقات اإلنسانية، و املهنية، و املعرفية، 

( اسـتبانة مكتملـة االسـتاابات. وأتـارت نتـائج الدراسـة تع 168أُرسلت تلكرتونياً تع مجيع طالبات الدراسات العليا، ومت اسرتداد عينة عشـوائية بلتـت )
تأيت الكفاءة الشخصية  تذ، واملتوسطة عاليةترتاوح ب  ال الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود مستوك كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف أن درجة

أقــل بوصــفها ليهــا الكفـاءة املهنيــة، ويف األخــف تـأيت كفــاءة التقـومي تليهــا كفـاءة العالقــات اإلنسـانية، وباملرتبــة الثالثــة تـأيت الكفــاءة املعرفيـة، تباملرتبـة األوع، 
فــروذ ذات داللــة تيصـــائية بــ  متوســطات اســتاابات أفــراد عينـــة الدراســة بــاختاله متتــف املريلـــة  وأتــارت النتــائج أيضــاً تع عـــدم وجــود لكفــاءات.ا

 باختاله متتف الكلية. أو دكتورال( أوالدراسية )ماجستف 

 الكفاءة الشخصية.التقومي، العالقات اإلنسانية، كفاءة املهنية،  الكفاءة املعرفية، الكفاءة  الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة  

التعليم  منظومةيف  اً أساس اً يعد عضو هيئة التدريس ركن
العايل. وتنبع أمهيته من خالل الدور الاي يقوم به يف العملية 

يلقة وصل أساسية ب  مدخالت وخمرجات  فهوالتعليمية، 
. ولكي تتمكن مؤسسات التعليم العايل من ةاملنظومة التعليمي

بد من أن ميتلك  ال  القيام بدورها التعليمي والرتبوي بفاعلية
  الكفاءات.أعضاء هيئة التدريس عموعة من 

هلاا حترص اجلامعات عل  وهع معايف حمددة الختيار 
س، تتوافق مع رسالة اجلامعة وقيمها أعضاء هيئة التدري

وبراعها العلمية، ومن مث حترص عل  وهع معايف تقومي 
  (2011ألدائهم وتطوير تمكاناهتم ودعم جهودهم )العيس ، 

لاا فإن العمل عل  تقومي أعضاء هيئة التدريس والعمل عل  
تطوير أدائهم والرفع من كفاءاهتم يعد من أهم الركائ  اليت 

 من الكفاءات ت عموعةوقد يدداجلامعات.  تعىن هبا
الكثف من اجلامعات  ربادو  س،هيئة التدريألعضاء  الالزمة

، وتدريبهم ورفع ئهمبتأسيس ويدات هدفها تطوير أدا
 املتتفات املعاصرة حبسبمهارهتم، وتنمية معارفهم، 

 .(2006 ،اخلطاب)
ن االهتمام العاملي بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ت

: التطور التكنولوجي وانعكاساته عل  العملية تعيعود 
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  فيما خيصالتعليمية، 

وتقنيات التعلم والتعليم. فقد أثرت تكنولوجيا املعلومات 
، اصراملع عل  نظم التعليم أساس وجهواحلاسب اآليل ب

ما تطلب مساعدة الطالب عل  اكتساب وهو  ،وأساليبه
ن بعد، عمهارات التعلم الاايت، والتعلم التعاوين، والتعلم 

تهافة ل يادة االهتمام بالتنمية املهنية ألعضاء اهليئات 
التدريسية بتية حتس  فعالية املخرجات التعليمية )مدين، 

2002) 
التدريس أصبحت تن العناية بتطوير كفاءات عضو هيئة 

تعليم للتحول من ال ةاملعاصر  هرورة ملحة يف هوء املتتفات

الطالب من احلصول عل  ن ك  التعليم الاي ميُ  التقليدي تع
 وت ويدهمعل  مدك احلياة،  باستمرارتعلم أفضل ومفيد 

املشتملة عل : تطوير    املهمة املهاراتاموعة من  مب
م، وتنمية الشخصية مهارهتم األساسية يف احلياة والقي

ة يدليات الفر والضمف واملواطنة والتسامح والكياسة واملسؤو 
واجملتمعية، ليكونوا مواطن  مسؤول  يعملون من أجل حتس  
عتمعاهتم، وأن يتعلموا املهارات ويكتسبوا العادات واملعاره 
اليت تؤهلهم لإلسهام يف الرفال اإلنساين، باإلهافة تع 

والتواصل بفاعلية، وأساليب العمل املنتج مهارات االتصال 
  همن فريق، والتفكف الناقد، ويل املشكالت املعقدة

 (. 2008)فينك، 
أعضاء هيئة  كفاءات  تطوير لاا فإن من األمهية العمل عل 

التدريس يف هوء معايف ومتطلبات اجلودة يف التعليم العايل، 
تباعها، ابراز أهم الوسائل واالسرتاتيايات اليت ميكن تمع 
متطلبات املتاددة واملنسامة مع هم التأكيد عل  أدوار و 

مستوك جودة التعليم وخمرجاته  ن تظهرأ، واليت ينبتي العصر
لتحس  وتطوير  التدريبية الربامج، من خالل اقرتاح التعليمية
ف ومتطلبات عل  ايتياجاهتم يف هوء معاي ةقائمأدائهم ال

 (.2013اجلودة يف التعليم )ليل ، 
غدت يئة التدريس كفاءات أعضاء هتقومي  كما أن عملية 

من تأثف يساعد  املا هل  من اإلجراءات اليت جيب االهتمام هبا
تقومي م، فاملهين وزيادة فاعليته معل  حتس  وتطوير أدائه

  ودةاجليف همان  اً أساس عامالً  يشكل هيئة التدريس أعضاء
خصائص ومواصفات عضو هيئة التدريس الشخصية  ألن

يف همان جودة التدريس وهمان  اً مهم اً معيار  تشكل واملهنية
ألن تقومي   (2012 ماجي،) حتقيق رسالة اجلامعة وأهدافها

أهم ركائ   تيدكاألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يعد 
كثف من   سع ت تذعملية االعتماد األكادميي للاامعات، 

اجلامعات ومعاهد التعليم العايل يف البلدان املختلفة تع 
تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس هبا، وذلك من خالل متابعة 

نظراً   وذلك (2004وتقومي ممارساهتم التدريسية )احلكمي، 
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للدور املهم الاي يلعبه أعضاء هيئة التدريس باجلامعات يف 
هم الشخصي واملعريف توجيه سلوك الطلبة وتع ي  منو 

كوهنم يتعاملون ويتفاعلون معهم، وكلما زاد لوتشايعه، 
التفاعل ب  الطالب واألستاذ اجلامعي زاد تكيف الطالب 
ورهال عن احلياة اجلامعية، وألمهية دور عضو هيئة التدريس 

مي دوري ألدائه من و بد من تق يف التعليم اجلامعي كان ال
ان مواطن القوة وتدعيمها وجهة نظر الطالب، وذلك لتبي

 (.2006واستاالء مواطن الضعف وعالجها )الصاوي، 
وقد صنفت الدراسات اليت تناولت خصائص األستاذ 

وهي ، (2010)تنان، جوانب  مخسةاجلامعي الكفء يف 
  :يةاآلتساسية األكفاءات المس اخل

تتألف من عموع القدرات واملهارات و   الكفاءة المعرفية
تملامه وتشمل  للتدريس يف اجلامعات بكفاءة،اليت تؤهله 

املعرفة يف  وامتالكه باملادة العلمية يف عال التخصص،
املعرفية املرتبطة بتخصصه، وأن ميتلك مقومات  التاجملا

 .(2012و)ماجي،  (2004، ي)عل التفكف العلمي.

تتعلق بقدرة عضو هيئة التدريس عل  و   الكفاءة المهنية
يتمي  سلوكه يف هال املريلة بالتفاعل  تذتطبيق ما خطط له. 

)صالح الدين،  مع الطالب بترض حتقيق أهداه الدرس
استخدام تقنية و  ،لقاء ا اهراتتممارسات  وتشمل (.2005

املعلومات واالتصاالت يف التدريس. ومهما كانت نوع 
املمارسة فالتعليم اجليد ال ميكن اخت اله بالطريقة واألسلوب 

 (. 2010ينبع من هوية املدرس وأمانته )نايت،فقط، فهو 

باملهارات  وتشمل تملام عضو هيئة التدريس  كفاءة التقويم
الالزمة جلمع البيانات أو املعلومات، باستخدام أساليب 

، واملهارية، متكنه من معرفة التتفات املعرفية، ةوأدوات حمدد
جودة والوجدانية يف تعلم طالبه، وأن يتمكن من احلكم عل  

قرارات  تصدارهاا التعليم يف هوء معايف معينة، ومن مث 
تعمل عل  حتس  هاا التعلم، مبا حيقق األهداه التعليمية 

(. ولضمان احلصول 2010)زيتون، الدراسي  املتوقعة من املقرر
عل  نتائج جيدة يل م عضو هيئة التدريس أن يتبىن تجراءات 

ذلك باستخدام عموعة جيدة للمعلومات الراجعة والتقومي، و 
ابتكار أسئلة ومسائل ( 1) :، وتشتمل عل التقومي التعليمي

تطوير معايف ومقاييس ( 2، )جل تقومي مستقبلي التوجهأمن 
 أمامخلق الفرص ( 3، )واهحة ومالئمة لتقومي أداء الطلبة

تقدمي معلومات ( 4، )الطلبة لينخرطوا يف عملية التقومي الاايت
وحمبة  د  عط  بو وفورية ومتيي ية، عل  أن تُ راجعة، متكررة 

 (.2008)فينك، 
عضو  تشمل تنمية عالقاتو   كفاءة العالقات اإلنسانية

بطالبه، وجعلها عالقات تتمي  بالود املهنية هيئة التدريس 
أن يظهر دائمًا مبستوك عاٍل من ، و وااليرتام املتبادل

أن ، و هقدوة صاحلة يف كل أقواله وأفعال لكونهاألخالذ، 
أن ، و يكون متعاونًا مع اآلخرين، وجييد العمل مع الفريق

يتقبل آراء اآلخرين بريابة صدر، كما يتقبل النقد البناء، 
 (.2004، يويناقش املوهوعات املختلفة مبوهوعية )عل

عضو هيئة التدريس حبيوية  تشمل متتعو   الكفاءة الشلصية
يشيع هال احليوية ل، بدنية كافية تؤهله للقيام بوظائفه املختلفة

ب  طالبه، ويبث فيهم روح احلماس واإلقبال عل  العمل، 
يف  منتظماً أن يكون و  .ويبعد عنهم روح الكسل والرتاخي

أن ، و أن حيتفظ بتحكم انفعايل عالو يضور ا اهرات. 
أن ينا  أعماله ومسؤولياته اجدية و يكون واثقًا من نفسه، 

ملهارات وقدرات التفكف اأن تكون لديه و  وبدافع داخلي.
يقوم  تذأن يتمي  باألمانة العلمية، و  العلمي واجتاهاته.

 (.2004، يبالبحث عن احلقائق والوصول تليها )عل
ن أعضاء هيئة التدريس من الكفاءات ك  مي مدك متَ و تق تن

، والتقومي، والعالقات اإلنسانية، ة، واملهنيةاملعرفياخلمس )
يات اليت تعمل اجلامعات ( أصبح من األساسوالشخصية

عل  معرفتها والعمل عل  تنميتها لديهم من خالل برامج 
 عدد أجريتمي و التدريب التطويرية. ونظرًا ألمهية موهوع التق

 .من الدراسات العلمية
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 الدراسات السابقة 

ع معرفة عل  سبيل املثال ت (2015دراسة )صومان، هتده 
مستوك التدريس الفعال ألعضاء هيئة التدريس من وجهة 
 تعنظر عينة من طلبة جامعة اإلسراء، وخلص البايث 

هرورة تطوير النماذج املستخدمة يف عملية تقومي أداء عضو 
اخلصوصية لبعض الكليات  ةعااهيئة التدريس وتنويعها، ومر 

 ،لكفاءةل اً والتخصصات، ودعم يوسبة أدوات التقومي رفع
املوهوعية والشفافية والسرية يف التعامل مع عملية  يمع توخ

التقومي. كالك عقد الدورات التدريبية واحللقات الدراسية 
املتخصصة باستمرار ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي، يكون 

 حمورها االسرتاتيايات املتنوعة للتدريس اجلامعي الفعال. 
ر األستاذ يف الوقت ن دو أ( 2015دراسة )ييدرة،  ووهحت

 فقداحلايل مل يعد دور املنتج، وامللقن للمعلومات واملعاره، 
أهح  دورل املطلع عل  الدراسات والتاارب ا لية والعربية 
والعاملية، واملستخدم السرتاتيايات التدريس احلديثة مثل: 
التعلم التعاوين، واالكتشاه املوجه، ويل املشكالت وغفها، 

لدك املتعلم  قدراهتم العقلية العليا مثل: ليطور وينمي 
التفكف االبتكاري اإلبداعي الناقد احلر، والقدرة عل  الربط 

أن نتائج الدراسة  وأظهرتواالستنتاج والتحليل والتقومي. 
ملهارات املرتبطة بطرذ التدريس واسرتاتياياته ووسائل التعليم ا

املرتبطة  هاراتاملما أومهارات التقومي وصلت ملستوك اجلودة، 
وتع و البايثة  ،دون املستوك جاءتبالتفاعل واالتصال فقد 

املادة  يف اهتمامهمالسبب تع يصر أعضاء هيئة التدريس 
 العلمية.  
آراء  ل ع تعرهالع ت( 2015دراسة )جرادات،  وهدفت

الطالب يف األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بقسم 
والعلوم مبحافظة وادي الدواسر الرياهيات يف كلية اآلداب 

الع ي  والعوامل املؤثرة يف  التابعة جلامعة سلمان بن عبد
ن عاالت الدراسة مجيعها أمي. وتوصلت الدراسة تع و التق

مي الطالب ألداء أعضاء هيئة و تؤثر بدرجة عالية يف تق

جاء عال عمليات التقومي باملرتبة  تذالتدريس يف القسم، 
، يف ي  جاء عال عمليات األداء التدريسي يف املرتبة األوع

الثانية، وباملرتبة األخفة جاء عال عمليات التواصل 
 والسمات الشخصية.   

مي فاعلية و تق فقد هدفت تع( 2015دراسة )اجلعافرة،  وأما 
أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ال رقاء من وجهة نظر 

التعليم. وأظهرت نتائج الدراسة  طلبتها يف هوء معايف جودة
مي الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس هو يف و ن مستوك تقأ

املستوك املرتفع عدا عال تقومي تعلم الطلبة يف املستوك 
املتوسط. وبناء عل  نتائج الدراسة أوص  البايث بعقد ورش 

ألعضاء هيئة التدريس يف خمتلف الكليات، لتطوير   تدريبية
فنية املختلفة، ومنها القياس والتقومي، ومراعاة هتم الءاكفا

الفروذ الفردية ب  الطلبة، والتعليم الاايت، واملنح  العملي 
التأكيد عل  أعضاء اهليئة التدريسية بضرورة و  ،يف التعليم

ت ويد طلبتهم بالتتاية الراجعة عن أدائهم يف االمتحانات 
 بكل جدية. والواجبات، وتقبل ماليظاهتم، والتعامل معها 

( 2013 نوآخريالسديري )دراسة  عرفت يف ي 
ة ألعضاء هيئة التدريس اجامعة امللك يااليتياجات التدريبب

لدك  تدريبيةنه توجد ايتياجات أالنتائج  وأظهرتسعود، 
من أعضاء هيئة التدريس يف مجيع املهارات  واإلناثالاكور 

ة من يالتدريبأبرز ايتياجاهتم  ناليت تضمنتها االستبانة. وكا
: ختطيط وتصميم التدريس وفق معايف واملهارات التدريسية ه

اجلودة، وتطبيق األساليب العلمية لتطوير املناهج. ومن 
املهارات الشخصية: تدارة الوقت واستثمارل بكفاءة وفاعلية، 

 . اإلقناعواستخدام مهارات 
( اليت تناولت 2011اهلده األساس لدراسة )العتييب، وكان 

)التمكن العلمي، طرذ التدريس الفعالة، ية: اجلوانب اآلت
مدك توافر تلك اجلوانب و  ،التحفي ، التقومي، خدمة اجملتمع(

لدك أعضاء هيئة التدريس اجامعة جنران من وجهة نظر 
بأهنا تتوافر لدك  أن أفراد العينة يرونالنتائج  وأظهرت .الطلبة

 اهنيشف تع أا موهو أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة، 
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اجلوانب وتتوافر مل تصل لتطلعات الطلبة وطموياهتم. 
: يتهيئة التدريس وفقًا للرتتيب اآلاخلمسة لدك أعضاء 

التمكن العلمي، طرذ التدريس الفعالة، خدمة اجملتمع، 
التقومي، التحفي . كالك توجد فروذ ذات داللة تيصائية 

يعها لصاحل ب  الاكور واإلناث يف اجلوانب اخلمسة مج
الاكور، كما توجد فروذ ذات داللة تيصائية ب  الطلبة يف 
التخصص العلمي والطلبة يف التخصص األديب مجيعها لصاحل 
التخصص األديب. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات 

هرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس عل   :أمهها
يات اسرتاتيايات طرذ التدريس الفعالة وأسس التحفي  وفن

 تطوير باإلهافة حلثهم عل  ،التقومي وأساليب خدمة اجملتمع
 قدراهتم ومهاراهتم العلمية.

 ل عالتعره فقد هدفت تع ( 2010دراسة )يبايب،  أما
اجتاهات طلبة جامعة النااح الوطنية حنو أعضاء هيئة 

ن أالدراسة عن نتائج عديدة أمهها:  وأسفرتالتدريس. 
ح الوطنية حنو أعضاء هيئة اجتاهات طلبة جامعة الناا 

قل تجيابية أن الطلبة حيملون اجتاهات أالتدريس تجيابية، كما 
حنو السمات اإلنسانية واملهنية ألعضاء هيئة التدريس 

اليت  واألدواراالجتاهات حنو أساليب التدريس مع باملقارنة 
يلعبها أعضاء هيئة التدريس، وكان ملتتفي اجلنس والكلية 

الجتاهات حنو أعضاء هيئة التدريس. وأوص  تأثفمها يف ا
هرورة تفعيل االتصال ب   :عدة توصيات منهابالبايثان 

عل  االهتمام  همأعضاء اهليئة التدريسية والطلبة، ويث
باجلانب اإلنساين عند التفاعل مع الطلبة، وت ويد أعضاء 

 هيئة التدريس بفرص لتحقيق تطورهم املهين. 

ل  بعض  ع( تع التعره  2010دراسة )جان، وأخفًا هدفت
ات تدريس عضو اهليئة التعليمية يف األقسام الرتبوية ءكفا

م القرك مبكة املكرمة من وجهة نظر طالبات أاجامعة 
ن أ عنالدراسات العليا يف كلية الرتبية. وقد كشفت الدراسة 

طالبات الدراسات العليا غف راهيات عن استخدام أعضاء 
تعليمية لطرذ التقومي والتدريس التقليدية والتعامل غف اهليئة ال

البايثة بضرورة  أوصتاإلنساين. وبناء عل  نتائج الدراسة 
اهتمام أعضاء اهليئة التعليمية بإعادة تطوير تمكاناهتن 
التدريسية هلال املريلة وذلك حبضور دورات عمادة تطوير 

برامج التطوير  أهداهالتعليم اجلامعي واجلودة وحماولة تطبيق 
 احلديثة يف ممارستهن للمهنة.

التعره عل  تع ( 2005هدفت دراسة )الت يوات، وأخفاً، 
بعض كفايات أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة مؤتة، الاين 

االجتماعية من وجهة نظر الطلبة  سون طلبة الدراساتدر  يُ 
نفسهم، وقد كشفت الدراسة أن الطلبة غف راه  عن أ

ام أعضاء اهليئة التدريسية لطرذ التقومي والتدريس استخد
ي من قبل امل غف اإلنساين والتعصب يف الرأالتقليدية والتع

 أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة.  
التعره عل  آراء  يتضح من العرض السابق مدك أمهية

الوسائل  يول كفاءة أعضاء هيئة التدريس  ألنه من الطالب
رص كثف من اجلامعات عل  األخا حتلاا  التقومي يف  الفاعلة

توجيه األسئلة تن  تذمببدأ مشاركة الطالب يف عملية التقومي، 
مبهارة من قبل املقوم  من أصحاب اخلربة يشاع الطالب 

وا حبرية كاملة عما يف نفوسهم وذلك يف كل ما رب  عل  أن يع
وهو  ،ميةخيص أعضاء هيئة التدريس وتقدميهم للربامج التعلي

ما ميكن املسؤول  من وهع اخلطط والربامج لتطوير أعضاء 
كفاءة   ميو وعليه جاءت هال الدراسة لتق هيئة التدريس.

أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الدراسات اإلنسانية النسائية 
اجامعة امللك سعود يف اجملال املعريف، واملهين، والتقومي، 

 والعالقات اإلنسانية، والشخصية.

 الدراسة شكلة م

التعليم يف  ةصر الرئيساالعن أيد هيئة التدريس أعضاء يعد  
من وجهة نظر  اً خصوص ة أدائهم،تقومي كفاءويعد ، اجلامعي
من تقدمي  اجلامعاتمن العوامل املسامهة يف متك   ،الطالب

مشكلة البحث  فإن لاا املناسبة هلم برامج التدريب التطويرية 
كفاءة وفاعلية أعضاء : ما مستوك  السؤال اآليت تتحدد يف
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والشخصية، اإلنسانية، و املهنية، و هيئة التدريس )املعرفية، 
الدراسات  برامج الدراسات العليا يف كلياتالتقومي( يف و 

ومدك مناسبة  ؟اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود
التدريسية، وحتقيقهن لألهداه الرتبوية من وجهة  أساليبهن
توفف املعلومات املناسبة ل الدراسات العليا؟طالبات نظر 

من تقدمي الربامج اليت تساعد  تطوير املهاراتلتمك  عمادة 
 وكفاءهتن.   ة أدائهنيف الرفع من جود

 :أهمية الدراسة

الضعف يف القوة و تساهم هال الدراسة يف اكتشاه مواطن 
 هيئة التدريس يف األقسام اإلنسانية النسائية يف أعضاءأداء 

عل  هن تساعد نتائججامعة امللك سعود من خالل توفف 
معرفة السلبيات، والعمل عل  تالفيها بتحس  الكفاءة 
املعرفية، واملهنية، والشخصية، وكفاءة التقومي، وكفاءة 

 العالقات اإلنسانية.
من تقدمي  تطوير املهاراتمتكن عمادة  نتائج علمية فتوف

 أعضاءبرامج التدريب التطويرية اليت تساعد يف رفع كفاءة 
يف األقسام اإلنسانية النسائية يف  ندائهأهيئة التدريس وجودة 
 جامعة امللك سعود. 

  الدراسة أهداف

 أعضاءهتده هال الدراسة تع الكشف عن مستوك كفاءة 
الكليات  برامج الدراسات العليا يف هيئة التدريس يف

املهنية، و ية: املعرفية، تسانية النسائية )يف اجلوانب اآلناإل
التقومي، والعالقات اإلنسانية، والتقومي( من وجهة نظر و 

 الطالبات. 

   أسئلة الدراسة

: ما السؤال الرئيس اآليت تتحدد مشكلة الدراسة يف    
يف برامج الدراسات  هيئة التدريس أعضاء مستوك كفاءة

من  اجامعة امللك سعود يف الكليات اإلنسانية النسائية العليا
 ية:تاألسئلة اآل ويتفرع منه وجهة نظر الطالبات؟

هيئة التدريس يف  ألعضاءما مستوك الكفاءة املعرفية . 1
 الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟

هيئة التدريس يف  ألعضاءما مستوك الكفاءة املهنية . 2
 ت اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟الكليا

هيئة التدريس يف  أعضاءما مستوك كفاءة التقومي لدك . 3
 الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟

هيئة  أعضاءما مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية لدك . 4
التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر 

 الطالبات؟

هيئة التدريس يف  ألعضاءما مستوك الكفاءة الشخصية . 5
  الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟

باختاله متتفي هل هناك فروذ ذات دالله تيصائية . 6
 املريلة الدراسية أو الكلية.

 الدراسة  حدود

 هيئة أعضاء كفاءات مستوك تقدير عل  الدراسة تقتصر

 الدراسات كليات يف الدراسات العليا برامج يف التدريس

 الطالبات نظر وجهة من سعود امللك اجامعة النسائية اإلنسانية

- 1436اجلامعي  العام من الثاين الدراسي املنتظمات يف الفصل

 هـ.1437

  مصطلحات الدراسة

واملهارات  واملعاره السمات من هي عموعة، و الكفاءات
التدريس  هيئة عضو هباجيب أن يتمتع  اليت واالجتاهات
 يضمن حتقيق مبستوك مهامه ومسؤولياته أداء من ليتمكن
 .تطويرها واستمرار خمرجاهتا التعليمية وجودة العملية جودة

اإلملام  :تشملو  ،الكفاءة المعرفية لعضو هيئة التدريس
الكامل باملقرر الدراسي، وأهدافه، وحمتوال، مع الدراية الكافية 

 مات تع الطالبات.يصال املعلو تبطرذ 
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عموعة  :وهي ،الكفاءة المهنية لعضو هيئة التدريس
القدرات اليت متتلكها ومتارسها األستاذة اجلامعية ومتكنها من 

)وتشمل: املهارة التدريسية،  أداء عملها وأدوارها ومسؤولياهتا
وكيفية أدائها، وأسسها النفسية والرتبوية، ومدك مناسبتها 

 هلا تأثف عل  العملية التعليمية.اليت  للطالبات(،
قدرهتا  :وهي ،كفاءة التقويم لدى عضو هيئة التدريس

 عل  تصدار األيكام بشأن أداء الطالبات، وحتديد نقاط

 ، مبا حيقق أهداه املقرر.أدائهنوالضعف يف  القوة
 ،كفاءة العالقات اإلنسانية لدى عضو هيئة التدريس

قدرهتا عل  تنمية عالقات تتمي  بالود وااليرتام  :وهي
املتبادل مع طالباهتا يف احلدود املهنية، بأخالذ متسقة مع 

 أخالقيات املرب  يف األقوال واألفعال. 

الظهور  :وهي ،الكفاءة الشلصية لعضو هيئة التدريس
باملظهر الالئق، والتعامل مبستوك عال من األخالذ 

فرصة هلن للمناقشة، وتقبل آرائهن، مع وااليرتام، وتتاية ال
 .القدرة عل  التحكم يف هبط النفس

 منهج الدراسة 

املنهج الوصفي الاي يعتمد عل  دراسة   استخدمت البايثة
العليا يف الدراسات  برامجكفاءة أعضاء هيئة التدريس يف 

كما    ية النسائية يف جامعة امللك سعوداإلنسانالكليات 
وحتليلها ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا  ،توجد يف الواقع

وعليه فقد مت استخدام أسلوب  (.2016)عبيدات وآخرون، 
 املسح باستخدام االستبانة بوصفها أداة جلمع البيانات.

  مجتمع الدراسة

 برامج الدراسات العليا يف ن عتمع الدراسة من طالباتيتكو  
مبرايل  جامعة امللك سعود يف الكليات اإلنسانية النسائية

( طالبة، بواقع 2345املاجستف، والدكتورال، والبالغ عددهن )
( طالبة مبريلة 514( طالبة مبريلة املاجستف، و)1831)

ووقع االختيار عل  طالبات الدراسات العليا  الدكتورال.
تمع الدراسة لقدرهتن عل  احلكم بسبب جتربتهن علتمثيل 
 يف التعليم العايل.األطول 

 الدراسة عينة 

( طالبة من طالبات 168عينة عشوائية بسيطة مكونة من )
األقسام اإلنسانية النسائية يف مرايل املاجستف والدكتورال 

قامت البايثة بتوزيع أداة الدراسة  تذاجامعة امللك سعود، 
الطالبات عن طريق نظام تواصل يف لكرتونيًا عل  مجيع ت

، ومت استبعاد استبانة (176، اسرتدت منهن البايثة )اجلامعة
( استبانات لعدم اكتمال االستاابات، ليكون العدد 8)

 %(.7,2( طالبة بنسبة تبلغ )168النهائي لعينة الدراسة )

 وصف أفراد الدراسة 

 :يةباخلصائص اآلتيتصف أفراد عينة الدراسة 
 تع  أفراد عينة الدراسة وفقًا ملتتف املريلة الدراسية يتوزع

%( مبريلة 82,7( طالبة بنسبة )139هناك )ف، عموعت 
%( 17,3( طالبة بنسبة )29املاجستف، يف ي  أن هناك )

 مبريلة الدكتورال.
 عل  النحو الكليات توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتتف وي

%( بكلية الرتبية، يف 45.2( طالبة بنسبة )76هناك ) :اآليت
بكلية تدارة %( 25,0( طالبة بنسبة )42ي  أن هناك )

%( بكلية 19,6( طالبة بنسبة )33األعمال، كما أن هناك )
( بكلية السياية 4,2( طالبات بنسبة )7) اآلداب، وهناك
%( بكلية اللتات 3,6( طالبات بنسبة )6) واآلثار، وهناك

%( بكلية 2,4( طالبات بنسبة )4والرتمجة، ويف األخف هناك )
 احلقوذ والعلوم السياسية.

 أفراد عينة الدراسة وفقًا ملتتف املعدل الرتاكميتوزع وي ،
النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة  :عل  النحو اآليت

%(، 82,7( طالبة وبنسبة )139الرتاكمي ممتاز بتكرار ) امعدهل
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 ن%( معدهل14,3( طالبة بنسبة )24يف ي  أن هناك )
%( 3,0( طالبات بنسبة )5، وهناك )جداً  الرتاكمي جيد

 .أقل من جيد جداً عدهلن الرتاكمي م

   أداة الدراسة

  بناء عل  طبيعة البيانات وعل  املنهج املتبع يف الدراسة
ل  علتعره ا جلمع املعلومات هبده استبانةصممت البايثة 
الدراسات  برامج الدراسات العليا يف كليات آراء الطالبات يف

كفاءة أعضاء يف مدك  اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود 
بالرجوع تع األدبيات  االستبانةوقد مت بناء  ،هيئة التدريس

. وتتكون االستبانة وهوعاملوالدراسات السابقة ذات العالقة ب
 ج أين:يف صورهتا النهائية من 

: يتناول البيانات األولية اخلاصة بأفراد عينة الجزء األول
، املعدل الدراسة مثل: املريلة الدراسية، الكليات، القسم

 الرتاكمي.

( فقرة تتناول مستوك كفاءة 34: يتكون من )الجزء الثاني
هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة  أعضاء

: الكفاءة املعرفية هيامللك سعود مقسمة عل  مخسة حماور، 
( 12من ) وتتكونالكفاءة املهنية و  ،( فقرات6من ) وتتكون
كفاءة ، و ( فقرات7كون من )تتو  كفاءة التقومي، و فقرة

الكفاءة  ، وأخفاً ( فقرات5تكون من )وت العالقات اإلنسانية
 ( فقرات.4تكون من )وت الشخصية

 االستبانة( ) وثبات األداة صدق
التأكد من أهنا سوه تقيس ما أُعدت  :يعين األداةصدذ 

لكل العناصر اليت جيب  ومشوهلا(، 2012لقياسه )العساه، 
الدراسة من نايية، وكالك وهوح فقراهتا ومفرداهتا يها و أن حت

ملن يستخدمها  ةمن نايية أخرك، حبيث تكون مفهوم
(، ولقد قامت البايثة بالتأكد من 2016)عبيدات وآخرون 

 :آليتاصدذ االستبانة من خالل 
 ألداة الدراسة صدق المحكمين  .1

من  عشرةمت عرهها عل   للتأكد من صدذ االستبانة    
 هموذلك لالسرتتاد بآرائهم. وقد طُلب من ا كم 

مشكورين تبداء الرأي يول مدك وهوح العبارات ومدك 
ملا وهعت ألجله، ومدك مناسبة العبارات للمحور  مالءمتها

الاي تنتمي تليه، مع وهع التعديالت واالقرتايات اليت 
ميكن من خالهلا تطوير االستبانة. وبناء عل  التعديالت 

ليت أبداها ا كمون قامت البايثة بإجراء واالقرتايات ا
 لتشملالتعديالت الالزمة اليت اتفق عليها غالبية ا كم ، 

 .بعضها اآلخرتعديل بعض العبارات وياه 
  صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة  .2

قامت البايثة  للتأكد من صدذ االتساذ الداخلي لألداة
ينة قامت البايثة الع استااباتبتطبيقها ميدانياً، وعل  

حبساب معامل االرتباط بفسون ملعرفة الصدذ الداخلي 
مت يساب معامل االرتباط ب  درجة كل عبارة  تذلالستبانة 

من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الاي تنتمي 
 .(1يظهر يف اجلدول رقم )تليه العبارة كما 

  1جدول
فتي أقستام الدراستات النستائية بجامعتة الملتك ستعود( بالدرجتة  معامالت ارتباط بيرسون لفقرات )كفاءة أعضاء هيئة التدريس وأثرهتا علتج جتودة التعلتيم العتالي

 الكلية لكل بُعد
 الكفاءة الشلصية اإلنسانيةكفاءة العالقات  كفاءة التقويم الكفاءة المهنية الكفاءة المعرفية

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0,621** 1 0,563** 1 0,625** 1 0,539** 1 0,730** 

2 0,667** 2 0,705** 2 0,658** 2 0,757** 2 0,715** 

3 0,738** 3 0,605** 3 0,763** 3 0,798** 3 0,703** 

4 0,881** 4 0,569** 4 0,594** 4 0,746** 4 0,688** 
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 الكفاءة الشلصية اإلنسانيةكفاءة العالقات  كفاءة التقويم الكفاءة المهنية الكفاءة المعرفية
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

5 0,609** 5 0521** 5 0,727** 5 0,704** - - 
6 0,526** 6 0,637** 6 0,561** - - - - 
- - 7 0,611** 7 0,560** - - - - 
- - 8 0,744** - - - - - - 
- - 9 0,731** - - - - - - 
- - 10 0,712** - - - - - - 
- - 11 0,565** - - - - - - 
- - 12 0,895** - - - - - - 

 0,01دال عند مستوك  **

( أن مجيع العبارات دالة 1يتضح من خالل اجلدول رقم )
وهاا يعطي داللة عل  ارتفاع معامالت  ،(0.01عند مستوك )

االتساذ الداخلي، كما يشف تع مؤترات صدذ مرتفعة 
 وكافية ميكن الوثوذ هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

ــــات االســــتبانة التأكــــد مــــن أن يعــــين  ثبتتتتات أداة الدراستتتتة  ثب
اإلجابـــــــة ســـــــتكون وايـــــــدة تقريبـــــــاً لـــــــو تكـــــــرر تطبيقهـــــــا علـــــــ  

(، وقـــد 2012خمتلفـــة )العســـاه، األتـــخاص ذاهتـــم يف أوقـــات 
ـــــــاس ثبـــــــات الدراســـــــة  أداة مجـــــــع بيانـــــــات قامـــــــت البايثـــــــة بقي

اجلـــدول رقـــم يوهـــح كرونبـــاو، و  لفـــاأباســـتخدام معامـــل ثبـــات 
 .( معامل الثبات  اور أداة الدراسة2)

 2جدول
 .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات ا ور الرقم

 0,833 6 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك الكفاءة املعرفية  1
 0,887 12 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك الكفاءة املهنية  2
 0,856 7 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءفاءة التقومي كمستوك   3
 0,841 5 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك كفاءة العالقات اإلنسانية  4

 0,821 4 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك الكفاءة الشخصية  5
 0,881 34 الثبات الكلي

الدراسة  استبانة( أن 2يتضح من خالل اجلدول رقم )
بلتت قيمة معامل الثبات  تذتمتع بثبات مقبول تيصائياً، ت

( وهي درجة ثبات عالية، كما تراويت 0,881الكلية )ألفا( )
(، وهي 0,887، 0,821معامالت ثبات أداة الدراسة ما ب  )

تفعة ميكن الوثوذ هبا يف تطبيق الدراسة معامالت ثبات مر 
 احلالية. 

 

 

 األساليب اإلحصائية 

 ،احلاسب اآليل يفاليت مت جتميعها  تدخال البيانات بعد
لتكون  وحتديد طول خاليا املقياس املستخدم يف حماور الدراسة

مت   (1( وأدىن درجة يف املقياس )5أعل  درجة يف املقياس )
 باستخدام احل م اإليصائية للعلوم االجتماعيةالبيانات حتليل 

(SPSS.) التكرارات ية: خالل االختبارات اإليصائية اآلت من
 Pearson) معامل ارتباط بفسون، و والنسب املئوية

correlation) معامل ألفا، و ( كرونباوCronbach's Alpha) ،



 (2017مرب ديس /هـ1439 ربيع الثاينالرياض )   – 59العدد  –علة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

44 

 Standard"االحنراه املعياري ، و  Meanاملتوسط احلسايب  و 

Deviation". 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

تجابات أفراد الدراسة عل   تتحدد النتائج من خالل
 وتساؤالهتا، وذلك عل  النحو االيت:عبارات االستبانة 

هيئة  عضاءأل الكفاءة المعرفية السؤال األول  ما مستوى
التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر 

 الطالبات؟
يم و بتق ، والتي تعنجاألول فقرات المحورلإلجابة عن  -1

والنسب  ،مت استخدام التكراراتكفاءتهن المعرفية؛ مستوى  
وجاءت واالحنراه املعياري،  ،واملتوسطات احلسابية ،املئوية
 :(3كما يوهحها اجلدول رقم ) النتائج

 
 3جدول

  هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاءالمعرفية  يوضح مستوى الكفاءة
املتوسط احلسايب درجة املوافقة هيئة التدريسألعضاء املعرفية  الكفاءة فقرات م

االحنراه املعياري 
 

الرتتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2 1,06 3,61 4,3 7 8,7 15 29,8 50 35.4 59 21,7 36 مجيع املوهوعات األساسية يف املقرر.  تطيُ  1

 واهح ومرتابط ومنظم يف أسلوباملادة العلمية ب نيعره 2
 .نحماهراهت

21 12,4 49 29.2 59 34,4 26 15,5 13 7,5 3,24 1,01 4 

 5 1,10 3,22 6,8 11 16,8 28 37,9 64 24.2 41 14,3 24 من ربط اخلربات اجلديدة باخلربات السابقة. نيتمك 3

 6 1,15 3,06 11,2 19 19,3 32 31,7 53 28 47 9,9 17 لعلمي.امع التقدم  اً حمتوك املقرر متفقن جيعل 4

 3 1,10 3,58 3,7 6 13 22 28 47 31.7 53 23,6 40 واهحة لتسهيل الفهم. أمثلة  يُعط 5

 1 1,19 3,62 6,8 11 10,6 18 23,6 40 31.7 53 27,3 46 الطالبات عل  القراءة من مصادر متنوعة. نشاعيُ  6

 - 0,90 3,39 المتوسط الحسابي العام

حمور مستوك الكفاءة لفقرات تراويت املتوسطات احلسابية 
(، وهال املتوسطات تقع بالفئت  3,62 ،3,06املعرفية ب  )

ويشف هاا الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، 
يبلغ  يف ي  تفاوت استاابات أفراد عينة الدراسة. تع

(، وهاا يدل عل  أن مستوك 3,39املتوسط احلسايب العام )
بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة  ءالكفاءة املعرفية جا

من )أن أعضاء هيئة  عينة الدراسة تع يد ما عل  كلأفراد 
واهح ومرتابط ومنظم  أسلوبن املادة العلمية بالتدريس يعره
من ربط اخلربات اجلديدة  هن، وكالك متّكننيف حماهراهت

 اً جيعلن حمتوك املقرر متفق أهننباخلربات السابقة، تهافة تع 

احلالية مع مع التقدم العلمي(، وقد اتفقت نتياة الدراسة 
( واليت توصلت تع أن مستوك 2011نتياة دراسة )العتييب، 

بدرجة  ءهيئة التدريس من املادة العلمية جا أعضاءمتكن 
 متوسطة.

يم و بتق الثاني، والتي تعنج لإلجابة عن فقرات المحور -2
فتي الكليتات  المهنيتة هيئة التدريس أعضاءمستوى كفاءة 

مت اســتخدام ؛ اإلنستتانية النستتائية متتن وجهتتة نظتتر الطالبتتات
التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالحنـــراه 

 :(4كما يوهحها اجلدول رقم ) وجاءت النتائجاملعياري، 
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 4جدول
 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاء المهنية يوضح مستوى الكفاءة

املتوسط احلسايب درجة املوافقة فقرات الكفاءة املهنية ألعضاء هيئة التدريس م
االحنراه املعياري 
 

الرتتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
بداية الفصل يوهح: حماور ي ودن الطالبات بتوصيف يف  1

 املقرر، واملتطلبات، وتوزيع الدرجات.
83 49,7 47 28 19 11,2 15 8,7 4 2,5 4,14 1,08 2 

 1 0.99 4.16 2.5 4 5 8 11.8 20 35.4 59 45.3 76 يلت من بالوقت ا دد للمحاهرة. 2
 3 1.01 3.89 2.5 4 4.3 7 28.6 48 31.1 52 33.5 56 حُيسن تدارة ا اهرة. 3
 4 1.09 3.53 5 8 12.4 21 26.1 44 37.3 63 19.3 32 أفكارهن يف ا اهرة متسلسلة ومنطقية. 4
 11 1.26 2.99 13.7 23 23 39 30.4 51 16.8 28 16.1 27 يلاأن تع تعقيد املادة العلمية. 5
يُنوعن يف أساليب التدريس )املناقشة، العصف الاهين،  6

 التعاوين، يل املشكالت، وغفها(.التعلم 
29 17.4 31 18.6 53 31.7 32 19.3 22 13 3.08 1.26 7 

 10 1.20 3.00 2.5 4 8.7 15 11.2 19 28 47 49.7 83 حيرصن عل  استخدام وسائل التعلم احلديثة وتقنياته. 7
ينوعن أساليب تثارة الدافعية واالجتاهات العلمية كحب  8

 الطالبات.املعرفة لدك 
76 45.3 59 35.4 20 11.8 8 5 4 2.5 2.88 1.17 12 

يعملن عل  تنمية اجلانب املهاري الفكري لدك  9
 الطالبات.

23 13.7 34 20.5 51 30.4 45 26.7 15 8.7 3.04 1.17 9 

 8 1.27 3.06 12.4 21 23 39 28.6 48 18.6 31 17.4 29 يعملن عل  تنمية االجتال التحليلي لدك الطالبات. 10
يرينب باملناقشة وتقبل وجهة النظر األخرك من الطالبات  11

 يف جو من الدميقراطية.
35 21.1 40 23.6 43 25.5 26 15.5 24 14.3 3.22 1.33 5 

 6 1.22 3.12 11.2 19 20.5 34 27.3 46 26.7 45 14.3 24 عند مشاركة الطالبات، يقدمن دائماً تتاية راجعة هلن. 12
 - 0.79 3.34 الحسابي العامالمتوسط 

( أن حمور مستوك 4يتضح من خالل اجلدول رقم )
هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية  ألعضاءالكفاءة املهنية 

 ا( فقرة تراويت املتوسطات احلسابية هل12النسائية يتضمن )
(، وهال املتوسطات تقع بالفئت  الثالثة 4.16، 2.88ب  )

والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، وُتشف النتياة 
السابقة تع تفاوت استاابات أفراد عينة الدراسة يول 

(، 3.34يبلغ املتوسط احلسايب العام )و  املهنية. كفاءهتنمستوك  
بدرجة  ءاملهنية جا كفاءهتنوهاا يدل عل  أن مستوك  

سطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد متو 
 ،ما عل  كل من )ترييب أعضاء هيئة التدريس باملناقشة

وتقبل وجهة النظر األخرك من الطالبات يف جو من 
تتاية راجعة للطالبات بعد  هنالدميقراطية، وكالك تقدمي
املناقشة،  يف أساليب التدريس  هنمشاركتهن، تهافة تع تنويع

،  العصف الاهين، التعلم التعاوين، يل املشكالت، وغفها
عل  تنمية االجتال التحليلي لدك الطالبات، وكالك  وعملهن
الفكري لدك الطالبات،  يعل  تنمية اجلانب املهار  عملهن

واحلرص عل  استخدام وسائل التعلم احلديثة وتقنياته(، وقد 
( 2011)العتييب،  اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة

ن عضو هيئة التدريس من ك  واليت توصلت تع أن مستوك متَ 
بدرجة متوسطة، يف ي  اختلفت  ءطرذ التدريس الفعالة جا
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( واليت 2015نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )ييدرة، 
توصلت تع أن مستوك  كفاءة عضو هيئة التدريس املرتبطة 

ملستوك  لوص قده ووسائل التعليم بطرذ التدريس واسرتاتيايات
اجلودة، كما اختلفت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 

( واليت توصلت تع أن طالبات الدراسات العليا 2010)جان، 
عن طرذ  اتاجامعة أم القرك يف األقسام الرتبوية غف راهي
، وقد يعود التدريس التقليدية ألعضاء هيئة التدريس

نتياة الدراسة مع نتياة دراسة جان االختاله ب  
  .الختاله اجلامعت  واختاله الفرتة ال منية

 الثالتتتتا، والتتتتتي تعنتتتتج لإلجابتتتتة عتتتتن فقتتتترات المحتتتتور -3
فتتي  هيئتتة التتتدريس ألعضتتاء التقتتويم مستتتوى كفتتاءةيم و بتقتت

مت ؛ الكليتتات اإلنستتانية النستتائية متتن وجهتتة نظتتر الطالبتتات
اســــتخدام التكــــرارات والنســــب املئويــــة واملتوســــطات احلســــابية 

كمــا يوهــحها اجلــدول  وجــاءت النتــائجواالحنــراه املعيــاري، 
 (:5رقم )

 5جدول

 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاءالتقويم  يوضح مستوى كفاءة
المتوسط الحسابي درجة الموافقة هيئة التدريس ألعضاءالتقويم  كفاءة فقرات م

االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

عل  مشولية جوانب التقومي وتتابع الواجبات  نحيرص 1
 يف التقومي. اً هلا وزن نعلجيواألنشطة و 

23 13.7 57 34.2 47 28 31 18.6 9 5.6 3.32 1.10 4 

 1 1,10 3,47 5,6 9 13,7 23 26,1 44 37,3 63 17,4 29 متطلبات واختبارات تتوافق مع حمتوك املقرر. نيضع 2

 2 1,17 3,43 6,8 11 16,1 27 23 39 34,8 58 19,3 32 أسئلة ذات مستويات معرفية خمتلفة. نيطري 3

 5 1,23 3,28 11,2 19 10,5 27 23,6 40 33,5 56 16,1 27 الدقة والعدل يف تصحيح أوراذ الطالبات. ينيتحر  4

 3 1,23 3,37 8,1 14 19,3 32 20,5 34 31,7 53 20,5 34 نتياة االختبارات يف الوقت املناسب. ن  يعل 5

عل  مراجعة نتائج الطالبات وتوجيههن تع مواطن  نحيرص 6
 ليعرفن مستواهن. اإلجاباتاخلطأ يف 

20 11,8 26 15,5 50 29,8 38 22,4 34 20,5 2,76 1,27 6 

 يتْحنَ الطالبات حنو استخدام التقومي الاايت، و  نيُوجه 7
 الفرصة هلن لتطبيقه.

11 6,8 25 14,9 43 25,5 47 28 42 24,8 2,51 1,21 7 

 - 0,93 3,16 المتوسط الحسابي العام

 ور مستوك كفاءة التقومي تراويت املتوسطات احلسابية      
ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة 

(، وهال املتوسطات تقع بالفئت  3,47 ،2,51امللك سعود ب  )
شف الثانية والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، وتُ 

النتياة السابقة تع تفاوت استاابات أفراد عينة الدراسة 
يبلغ املتوسط احلسايب و  .لديهنيول مستوك كفاءة التقومي 

 لديهن(، وهاا يدل عل  أن مستوك كفاءة التقومي 3,16العام )
بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة  ءجا

أعضاء هيئة التدريس الدراسة تع يد ما عل  كل من )قيام 
بإعالن نتياة االختبارات يف الوقت املناسب، وكالك 

عل  مشولية جوانب التقومي ومتابعة الواجبات  هنيرص
الدقة  هنيف التقومي، تهافة تع حتري هلا واألنشطة وجعل وزن

عل  مراجعة  هنوالعدل يف تصحيح أوراذ الطالبات، ويرص
 اإلجاباتاخلطأ يف  وتوجيههن تع مواطن ،نتائج الطالبات

ليعرفن مستواهن(، وقد اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة 
ن ك  توصلت تع أن مستوك متَ  اليت( 2011دراسة )العتييب، 
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بدرجة متوسطة، كما  ءعضو هيئة التدريس من التقومي جا
اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )اجلعافرة، 

أن فاعلية أعضاء هيئة التدريس يف توصلت تع  اليت( 2015
جامعة ال رقاء من وجهة نظر الطالبات فيما يتعلق بتقومي 
الطالبات جاءت بدرجة متوسطة، يف ي  اختلفت نتياة 

( واليت 2005الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )الت يوات، 
غف راه   ةتوصلت تع أن طلبة الدراسات العليا اجامعة مؤت

ضاء هيئة التدريس لطرذ التقومي والتدريس عن استخدام أع
التقليدية، كما اختلفت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 

توصلت تع أن مستوك كفاءة عضو هيئة  اليت( 2015)ييدرة، 
ملستوك اجلودة، كما  لالتدريس املرتبطة بالتقومي قد وص

( 2010اختلفت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )جان، 
واليت توصلت تع أن طالبات الدراسات العليا اجامعة أم القرك 

عن طرذ التقومي ألعضاء هيئة  اتيف األقسام الرتبوية غف راهي
وقد يعود سبب االختاله لتنوع وسائل التقومي  التدريس.

املتبعة يف أغلب برامج الدراسات العليا يف جامعة امللك سعود 
دمي العروض، وتجراء األحباث )واليت تشمل: االختبارات، وتق
  وترمجتها، وغفها من الوسائل(.

يم و بتق الرابع، والتي تعنج لإلجابة عن فقرات المحور -4
 هيئة التدريس ألعضاء العالقات اإلنسانية مستوى كفاءة

؛ في الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات
مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

كما يوهحها اجلدول  وجاءت النتائجواالحنراه املعياري، 
 (:6رقم )

 6جدول
 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاء العالقات اإلنسانية يوضح مستوى كفاءة

العالقات اإلنسانية لعضو هيئة  كفاءة فقرات م
 سالتدري

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

الطالبات بتض النظر عن اهتماماهتن ومهارهتن  نحيرتم 1
 وخلفياهتن.

46 27,3 57 34,2 36 21,7 16 9,3 13 7,5 3,65 1,19 1 

 4 1,22 3,37 9,3 16 13,7 23 28,6 48 27,3 46 21,1 35 ب  الطالبات. نيف معاملته يعدلن 2

 2 1,22 3,61 6,8 11 11,2 19 26,1 44 26,1 44 29,8 50 الشخصية. نظروه طالباهت نيُقدر  3

 3 1,24 3,41 9,3 16 13 22 28 47 26,7 45 23 39 إلجنازات الطالبات. نوتقديره تعااهبن ينيُبد 4

بتنمية الوازع الديين، واألخالقي، واحلس الوطين  منيهتم 5
 لدك الطالبات.

34 20,5 44 26,1 52 31,1 23 13,7 15 8,7 3,36 1,20 5 

 - 1,02 3,48 المتوسط الحسابي العام

ور مستوك كفاءة  تراويت املتوسطات احلسابية     
العالقات اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات 

(، 3,65 ،3,36اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود ب  )
وهال املتوسطات تقع بالفئت  الثالثة والرابعة من فئات املقياس 
املتدرج اخلماسي، وُتشف النتياة السابقة تع تفاوت 
استاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة العالقات 

(، وهاا يدل عل  3,48يبلغ املتوسط احلسايب العام )و  .لديهن
بدرجة عالية، وذلك  ءجا لديهنأن مستوك كفاءة العالقات 

يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة عل  كل من )ايرتام 
هتن وخلفياهتن، االطالبات بتض النظر عن اهتماماهتن ومهار 

الشخصية، تهافة تع تبداء  نوكالك تقدير ظروه طالباهت
إلجنازات الطالبات(، وقد اختلفت نتياة  نوتقديره تعااهبن
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ليت توصلت ا( 2010دراسة )يبايب، الدراسة احلالية مع نتياة 
تع هعف اجتاهات طلبة جامعة النااح الوطنية حنو السمات 
اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس، كما اختلفت نتياة الدراسة 

ليت توصلت تع أن ا( 2005احلالية مع نتياة دراسة )الت يوات، 
غف راه  عن التعامل غف  ةطلبة الدراسات العليا اجامعة مؤت

اإلنساين ألعضاء هيئة التدريس، كما اختلفت نتياة الدراسة 
ليت توصلت تع أن ا( 2010احلالية مع نتياة دراسة )جان، 

طالبات الدراسات العليا اجامعة أم القرك يف األقسام الرتبوية 
 عن التعامل غف اإلنساين ألعضاء هيئة التدريس. اتغف راهي

ال الدراسة والدراسات ب  نتائج ه وقد يعود سبب االختاله

تع عناية جامعة امللك سعود خالل السنوات املاهية  األخرك
عضاء هيئة ألمبوهوع اجلودة وما يتبعها من برامج تطوير 

 التدريس.

 اللامس، والتي تعنج لإلجابة عن أسئلة المحور -5
 هيئة التدريس ألعضاءمستوى الكفاءة الشلصية يم و بتق

؛ النسائية من وجهة نظر الطالباتفي الكليات اإلنسانية 
مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

كما يوهحها اجلدول  وجاءت النتائجواالحنراه املعياري، 
 (:7رقم )

 7 جدولال
 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاءيوضح مستوى الكفاءة الشلصية  
هيئة  ألعضاءالكفاءة الشلصية  فقرات م

 التدريس

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 4 0.95 4.43 3.7 6 1.9 3 5 8 26.7 45 62.7 105 باملظهر الالئق من ييث النظافة واهلندام. ونيظهر  1

عل   نافظحيبالبشاتة ودماثة اخللق، و  ونيتسم 2
 سالمة الطالبات النفسية والشخصية.

40 23.6 60 36 41 24.2 13 7.5 15 8.7 3.58 1.18 1 

 3 1.19 3.52 6.2 10 14.9 25 24.2 41 30.4 51 24.2 41 باالت ان. نوانفعاالهت هنتتمي  ردود 3

للطالبات، واالنتبال تع  اإلنصاتحبسن  نيتمتع 4
 آرائهن.

41 24.2 49 29.2 50 29.8 19 11.2 9 5.6 3.55 1.14 2 

 - 0.94 3.77 المتوسط الحسابي العام

ور مستوك الكفاءة  تراويت املتوسطات احلسابية      
الشخصية ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية 

(، وهال 4,43 ،3,52النسائية اجامعة امللك سعود ب  )
املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج 

(، وُتشف النتياة 4,20تع  3,41اخلماسي واليت ترتاوح ما ب  )
السابقة تع تقارب استاابات أفراد عينة الدراسة يول 

يبلغ املتوسط احلسايب العام و  الشخصية. كفاءهتنمستوك  
 ءالشخصية جا كفاءهتن(، وهاا يدل عل  أن مستوك  3,77)

بدرجة عالية، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة عل   
تسمن بالبشاتة ودماثة كل من )أن أعضاء هيئة التدريس ي

عل  سالمة الطالبات النفسية والشخصية،  وحيافظناخللق، 
للطالبات، واالنتبال تع  اإلنصاتحبسن  يتمتعنوكالك 

باالت ان(، وقد  نوانفعاالهتهن آرائهن، تهافة تع متي  ردود
اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )اجلعافرة، 

ن فاعلية أعضاء هيئة التدريس يف ليت توصلت تع أا( 2015
جامعة ال رقاء من وجهة نظر الطالبات فيما يتعلق بالسمات 
الشخصية جاءت بدرجة عالية، يف ي  اختلفت نتياة 

ليت توصلت ا( 2010الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )يبايب، 
تع هعف اجتاهات طلبة جامعة النااح الوطنية حنو السمات 

يئة التدريس، كما اختلفت نتياة الشخصية ألعضاء ه
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ليت توصلت ا( 2015الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )ييدرة، 
هيئة التدريس املرتبطة بالتفاعل  أعضاءتع أن مستوك  كفاءة 

ورمبا يعود االختاله ب   دون املستوك. ل تعواالتصال وص
وبعض الدراسات األخرك تع أعداد الطلبة يف  ةهال الدراس

، فكلما كان العدد أقل كلما متكن عضو هيئة التدريس الشعبة
 من التعامل مع الطالب بطريقة ودية.

أعضاء هيئة ( ملخصًا لكفاءة 8ويعرض اجلدول رقم )
 .التدريس يف أقسام الدراسات النسائية اجامعة امللك سعود

بدرجة عالية مبتوسط عام  ءجا هتنأن مستوك كفاء ويتضح
تأيت الكفاءة الشخصية  تذ(، 0.81)( وباحنراه معياري 3.43)

(، 0.94( وباحنراه معياري )3.77باملرتبة األوع مبتوسط عام )
( وباحنراه 3.48ليها كفاءة العالقات اإلنسانية مبتوسط عام )ت

(، وباملرتبة الثالثة تأيت الكفاءة املعرفية مبتوسط 1.02معياري )
الكفاءة املهنية ليها ت(، 0.90( وباحنراه معياري )3.39عام )

بوصفها (، ويف األخف تأيت كفاءة التقومي 3.34مبتوسط عام )
( وباحنراه معياري 3.16مبتوسط عام ) لديهنأقل الكفاءات 

وتعكس النتياة السابقة متي  أعضاء هيئة التدريس يف  .(0.93)
كبفًا  عدًدا نميتلك تذالكليات اإلنسانية اجامعة امللك سعود، 

 خصية واإلنسانية واملهنية املمي ة.من اخلصائص الش

 8الجدول 

  مدى كفاءة أعضاء هيئة التدريس في أقسام الدراسات النسائية بجامعة الملك سعود
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي كفاءة أعضاء هيئة التدريس م
 3 0.90 3.39 الكفاءة املعرفية 1
 4 0.79 3.34 الكفاءة املهنية 2
 5 0.93 3.16 كفاءة التقومي 3
 2 1.02 3.48 كفاءة العالقات اإلنسانية 4
 1 0.94 3.77 الكفاءة الشخصية 5

 - 0.81 3.43 الدرجة الكلية

( 2004 ،علي)وتتفق نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 
تع أن عضو هيئة التدريس الكفء يف مؤسسات ليت توصلت ا

ات تدريسية ومهنية ءالتعليم العايل، له مسات تخصية وكفا
ممي ة، كما اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 

ليت توصلت تع أن مستوك األداء ا( 2015)جرادات، 
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بقسم الرياهيات يف كلية 

لوم مبحافظة وادي الدواسر التابعة جلامعة سلمان اآلداب والع
بدرجة عالية، كما اتفقت نتياة الدراسة  ءجا  بن عبد الع ي 

ليت توصلت تع أن ا( 2015احلالية مع نتياة دراسة )اجلعافرة، 
مي فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس يف و الدرجة الكلية لتق

 جة عالية.جاءت بدر  لبةجامعة ال رقاء من وجهة نظر الط

السؤال الثاني  هل توجد هناك فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
حول مستوى كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الكليات 

 ياإلنسانية النسائية بجامعة الملك سعود باختالف متغير 
 الكلية(؟و )المرحلة الدراسية 

 للتعره  ة الدراسيةباختالف متغير المرحل الفروق-1
تذا ما كانت هناك فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات 
استاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة أعضاء 
هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف 

-Mannمت استخدام اختبار مان ويتين )  املريلة الدراسية

Whitney (، بدياًل عن اختبار )ت( لعينت  مستقلت  وذلك
 كما يتضح يفلعدم تكافؤ فئات متتف املريلة الدراسية،  

 :(9اجلدول رقم )
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 9جدولال
النستائية بتاختالف متغيتر التتدريس فتي الكليتات اإلنستانية  ( للفروق في مستوى كفاءة أعضاء هيئةMann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني )

 المرحلة الدراسية
 مستوى الداللة (zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المرحلة الدراسية المحور

 0,229 1,202- 11539,50 83,02 139 ماجستف مستوك الكفاءة املعرفية 

 2070,00 71,39 29 دكتورال

 0,476 0,712- 11425,50 82,2 139 ماجستف مستوك الكفاءة املهنية 

 2183,750 75,3 29 دكتورال

 0,080 1,751- 11669,00 83,95 139 ماجستف مستوك كفاءة التقومي 

 1943,00 67 29 دكتورال

 0,645 0,461- 11366,00 81,77 139 ماجستف مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية 

 2242,00 77,32 29 دكتورال

 0,639 0,469- 11149,00 80,21 139 ماجستف مستوك الكفاءة الشخصية 

 2457,00 84,73 29 دكتورال

 0,525 0,636- 11407,50 82,02 139 ماجستف الدرجة الكلية ملستوك الكفاءة 

 2201,00 75,91 29 دكتورال

فروذ ذات داللة  أي( 9من اجلدول رقم ) ال يظهر      
تيصائية ب  متوسطات استاابات أفراد عينة الدراسة يول 
مستوك كفاءة عضو هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية 
 -النسائية باختاله متتف املريلة الدراسية )ماجستف 

بلتت قيمة مستوك الداللة لألبعاد عل  التوايل  تذدكتورال(، 
(، وللدرجة الكلية 0,639، 0,645، 0,080، 0,476،  0,229)
 ( أي غف دالة تيصائياً.0,05(، ومجيعها قيم أكرب من )0,525)

وتع و البايثة النتياة تع أن النسبة األكرب من أفراد عينة 
علهن األمر الاي جيوهو الدراسة مبريلة املاجستف، 

جيعلهن متفقات يف و متاانسات من ييث املريلة الدراسية، 

آرائهن يول مستوك كفاءة عضو هيئة التدريس يف الكليات 
 اإلنسانية النسائية.

تذا ما كانت  للتعره  باختالف متغير الكلية الفروق-2
هناك فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات استاابات 

كفاءة أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة يول مستوك  
مت   يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف الكلية

(، بديالً Kruskall-Wallisاستخدام اختبار كروسكال واليس )
عن حتليل التباين األيادي، وذلك لعدم تكافؤ فئات متتف 

 :(10الكلية، وذلك يتضح من خالل اجلدول رقم )

  10جدولال
( للفروق في مستوى كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النستائية بتاختالف Kruskall-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

  متغير الكلية
 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد الكلية المحور

 0,498 3,372 80,49 42 تدارة األعمال مستوك الكفاءة املعرفية 

 78,45 33 اآلداب

 79,58 76 الرتبية

 83,50 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,0 7 السياية واآلثار
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 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد الكلية المحور

 114,92 6 اللتات والرتمجة

 0,648 2,479 75,49 42 تدارة األعمال مستوك الكفاءة املهنية 

 86,89 33 اآلداب

 81,39 76 الرتبية

 60,75 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,01 7 ثارالسياية واآل
 95,75 6 اللتات والرتمجة

 0,179 6,277 77,40 42 تدارة األعمال مستوك كفاءة التقومي 

 96,59 33 اآلداب

 74,99 76 الرتبية

 75,75 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 80,99 7 ثارالسياية واآل
 100,08 6 اللتات والرتمجة

 0,815 1,563 82,11 42 تدارة األعمال مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية 

 77,83 33 اآلداب

 81,76 76 الرتبية

 60,00 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,02 7 ثارالسياية واآل
 95,08 6 اللتات والرتمجة

 0,303 4,849 78,25 42 تدارة األعمال مستوك الكفاءة الشخصية 

 78,00 33 اآلداب

 83,41 76 الرتبية

 46,88 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,00 7 ثارالسياية واآل
 109,00 6 اللتات والرتمجة

 0,626 2,607 78,90 42 تدارة األعمال الدرجة الكلية ملستوك الكفاءة 

 83,56 33 اآلداب

 80.48 76 الرتبية

 57,75 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 80,99 7 ثارالسياية واآل
 103,67 6 اللتات والرتمجة

( أنه ال توجد هناك 10يتضح من خالل اجلدول رقم )    
فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات استاابات أفراد 

باختاله متتف الكليات،  الكفاءةعينة الدراسة يول مستوك 
، 0,498بلتت قيمة مستوك الداللة لألبعاد عل  التوايل ) تذ

(، 0,626(، وللدرجة الكلية )0,303، 0,815،  0,179،  0,648

( أي غف دالة تيصائياً، وُتشف 0,05ومجيعها قيم أكرب من )
النتياة السابقة تع تقارب استاابات أفراد عينة الدراسة عل  

 أعضاءاختاله الكلية اليت يدرسون هبا يول مستوك كفاءة 
 ويشف ذلك تعهيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية، 

يف جامعة  أعضاء هيئة التدريس اختياريف  درجة من العناية
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من الكفاءة  مناسبةمستويات  نممن تتوافر لديه مللك سعودا
 .ةالشخصيو  العلمية

 نتائج ملل: ال

 :أيتمن النتائج أمهها ما ي عددتوصلت الدراسة تع 
أن مستوك الكفاءة املعرفية لعضو هيئة التدريس يف  -1

بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا
متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد 

أعضاء هيئة التدريس يعرهن املادة العلمية  أن : ما عل
وأهنن  ا اهرات،واهح ومرتابط ومنظم يف  أسلوبب

وأهنن  ،متمكنات من ربط اخلربات اجلديدة باخلربات السابقة
 مع التقدم العلمي. اجيعلن حمتوك املقرر متفقً 

أن مستوك الكفاءة املهنية لعضو هيئة التدريس يف  -2
بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا

متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد 
أعضاء هيئة التدريس يرينب باملناقشة وتقبل  أن ما عل :

 ،بات يف جو من الدميقراطيةوجهة النظر األخرك من الطال
وينوعن يف أساليب  ،وأهنن يقدمن تتاية راجعة للطالبات

التدريس )املناقشة، العصف الاهين، التعلم التعاوين، يل 
ويعملن عل  تنمية االجتال التحليلي  ،املشكالت، وغفها(

وحيرصن عل   ،الفكري لدك الطالبات يواجلانب املهار 
 يثة وتقنياته.استخدام وسائل التعلم احلد

أن مستوك كفاءة التقومي ألعضاء هيئة التدريس يف  -3
بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا

متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد 
أعضاء هيئة التدريس يقمن بإعالن نتياة  أن ما عل :

عل  مشولية جوانب  نوحيرص ،االختبارات يف الوقت املناسب
يف  اً هلا وزن وجيعلن ،ومتابعة الواجبات واألنشطة ،التقومي
  ،ويتحرين الدقة والعدل يف تصحيح أوراذ الطالبات ،التقومي

كما حيرصن عل  مراجعة نتائج الطالبات وتوجيههن تع 
 ليعرفن مستواهن. اإلجاباتمواطن اخلطأ يف 

عضاء هيئة أن مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية أل -4
التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود 

بدرجة عالية، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة  ءجا
ايرتام الطالبات بتض النظر عن اهتماماهتن ومهارهتن  عل :

تهافة تع ، الشخصية نتقدير ظروه طالباهت، و وخلفياهتن
 ازات الطالبات.إلجن نوتقديره تعااهبنتبداء 

أن مستوك الكفاءة الشخصية ألعضاء هيئة التدريس يف  -5
بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا

أن  عالية، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة عل :
بالبشاتة ودماثة اخللق،  يتسمنأعضاء هيئة التدريس 

 يتمتعن، و ية والشخصيةعل  سالمة الطالبات النفس وحيافظن
 ، وتتمي للطالبات، واالنتبال تع آرائهن اإلنصاتحبسن 
 باالت ان. نوانفعاالهتهن ردود

أن مستوك كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف الكليات  -6
 تذبدرجة عالية،  ءاإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا
ليها كفاءة العالقات تتأيت الكفاءة الشخصية باملرتبة األوع، 

ليها الكفاءة تاإلنسانية، وباملرتبة الثالثة تأيت الكفاءة املعرفية، 
أقل الكفاءات بوصفها املهنية، ويف األخف تأيت كفاءة التقومي 

لدك أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية 
  اجامعة امللك سعود.

ب  متوسطات  ال توجد هناك فروذ ذات داللة تيصائية -7
 أعضاءاستاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة 

هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف 
  دكتورال(. -املريلة الدراسية )ماجستف 

ال توجد هناك فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات  -8
 أعضاءاستاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة 

هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف 
 الكلية.
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 توصيات الدراسة 

بأن تقدم عمادة توصي البايثة  السابقةيف هوء النتائج 
تطوير املهارات دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف 

هم يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود، تسا
 :يةوك الكفاءات اآلتتنمية مست

عرض املادة بطريقة  :فيما يتعلق)الكفاءات املعرفية  -1
ربط اخلربات اجلديدة ، وأسلوب أثناء ا اهرةيف العلمية 

الرتابط ب  حمتوك املقرر والتقدم ، وكيفية باخلربات السابقة
 .(العلمي

وكيفية  ،أساليب التدريسب فيما يتعلق:)الكفاءات املهنية  -2
 لدك الطالبات، الفكري ياملهار ي، و االجتال التحليلتنمية 

لديهن، وطرذ ساليب تثارة الدافعية واالجتاهات العلمية وأ
 .يف التدريس( استخدام وسائل التعلم احلديثة وتقنياته

 .لديهنكفاءة التقومي تنمية مستوك   -3

التحفي  كما توصي البايثة بالعمل عل  استخدام وسائل     
عل  االلتحاذ  أعضاء هيئة التدريس واملعنوي لتشايعاملادي 

كفاءهتن، بالدورات التدريبية اليت تساهم يف زيادة مستوك  
 عضاء هيئة التدريسألإقامة لقاءات مفتوية والعناية ب
 وابتكار، تواجههنأبرز املشكالت اليت  لنقاش والطالبات 

   .هلايلول مشرتكة 
لتوسع يف تعادة تجراء البايثة باتوصي ويف اخلتام       

طالبات جامعة طالب و الدراسة لتشمل وجهة نظر مجيع 
 للتعميم، قابلية أكثر نتائج عل  هبده احلصول امللك سعود

 عمادة التطوير واجلودة عليها تستند أن ميكن صدقية وأكثر

 لتطوير برامج تدريبيه مناسبة جلميع أعضاء هيئة التدريس.

 المراجع

(.  كفايــات تــدريس عضــو اهليئــة التعليميــة يف األقســام 2010جــان، خدجيــة. )
الرتبوية اجامعـة أم القـرك مبكـة املكرمـة مـن وجهـة نظـر طالبـات الدراسـات 

، 155، العــــدد علــــة اجلمعيــــة املصــــرية للمنــــاهج وطــــرذ التــــدريسالعليــــا . 
 مصر.

 معــايف هــوء يف التــدريس هيئــة أعضــاء أداء تقيــيم(.  2015. )هــاين جــرادات،
 الرياهــــيات قســـم طــــالب نظـــر وجهــــة مـــن األكــــادميي واالعتمـــاد اجلـــودة
 للعلــوم العربيــة مريكيــةإلا كادمييــةاأل اجمللــة . عبــدالع ي  بــن ســلمان اجامعــة

 (.18) لعدد ،(6) اجمللد ،والتكنولوجيا

(.  فاعليـة أداء أعضـاء هيئـة التـدريس يف جامعـة 2015اجلعافرة، عبدالسـالم. )
دراســات ال رقــاء مــن وجهــة نظــر طلبتهــا يف هــوء معــايف جــودة التعلــيم . 

 (. جامعة ال رقاء، األردن.1(، العدد )42، علد )العلوم الرتبوية
ــــب، علــــي. وفــــاخر اخلليلــــي. ) ــــة جامعــــة الناــــاح 2010يباي (. اجتاهــــات طلب

علــة الوطنيــة حنــو أعضــاء هيئــة التدريســية وعالقتهــا بتحصــيلهم الدراســي. 
(. نــــابلس، 9)، 24علــــد  (،جامعــــة الناــــاح لألحبــــاث )العلــــوم اإلنســــانية

 فلسط .
 اجلــامعي مــن لألســتاذ املتطلبــة املهنيــة (. الكفــاءات2004احلكمــي، تبــراهيم. )

املتتــفات. علــة رســالة اخللــيج العــريب  بــبعض اوعالقتهــ طالبــه نظــر وجهــة
 (.90العدد )

ـــــة (. 2015ييـــــدرة، ازدهـــــار. ) ـــــدك أعضـــــاء هيئ تقـــــومي املهـــــارات التدريســـــية ل
. )رسـالة ماجسـتف(، جامعـة املدينـة التدريس اجامعة املدينة العامليـة مبالي يـا

 العاملية، مالي يا.
أداء الطالــب وعضــو  (. اجتاهــات ومنــاذج لتقــومي2006خطــاب، ييــاة حممــد. )

املـــؤمتر القـــومي الســـنوي الثالـــث عشـــر )العـــريب هيئـــة التـــدريس واإلداريـــ . 
اخلــــــــامس(: اجلامعــــــــات العربيــــــــة يف القــــــــرن احلــــــــادي والعشــــــــرين: الواقــــــــع 

 م. اجل ء الثاين: دراسات حبثية.2006نوفمرب  27-26،والرؤك

ــــدار ع املــــنهج الدراســــي رؤيــــة عصــــريةتمــــدخل (. 2010زيتــــون، يســــن. ) . ال
 الصولتية للنشر والتوزيع. الرياض.

محــد متــويل وعمــاد تمساعيــل والســيد أبــو آل الشــيو وأمحــد الســديري، حممــد. أ
ة ألعضــاء هيئــة التــدريس اجامعــة يــ(. االيتياجــات التدريب2013هاتــم. )

 (. الرياض. 1، العدد)25، اجمللد علة العلوم الرتبويةامللك سعود. 
(. تطــــوير الكفايــــات األساســــية لألســــتاذ 2010تــــنان، أمحــــد حممــــد احلســــن )
ورتة عمل تطـوير منـاهج كليـات الرتبيـة لربنـامج اجلامعي بكليات الرتبية. 

وزارة التعلــــــيم العــــــايل والبحــــــث  .لبكــــــالوريوس الرتبيــــــة للتعلــــــيم األساســــــي
 .العلمي، اخلرطوم، السودان

ـــه. ) تقـــومي (. رؤيـــة لتطـــوير اجلامعـــة ووهـــع معـــايف ل2006الصـــاوي، حممـــد وجي
املؤمتر القومي السـنوي الثالـث عشـر )العـريب اخلـامس(: اجلامعـات األداء. 

نــــوفمرب. ملركــــ   27-26. العربيــــة يف القــــرن احلــــادي عشــــر: الواقــــع والــــرؤك
 تطوير التعليم اجلامعي. جامعة ع  مشس.

 (. تقــومي التــدريس الفعــال ألعضــاء هيئــة التــدريس مــن2014محــد. )صــومان، أ
علـة سراء وعالقتها بـبعض املتتـفات. وجهة نظر عينة من طلبة جامعة اإل

، اجمللـــد جامعـــة القـــدس املفتويـــة لألحبـــاث والدراســـات الرتبويـــة والنفســـية
 (.10الثالث، ع )
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البحـــــث (. 2016. )وعبـــــدالرمحن عـــــدس عبـــــداحلقو كايـــــد عبيـــــدات، ذوقـــــان 
 ر.. دمشق: دار الفكالعلمي: مفهومه، وأدواته، وأساليبه

كادمييـة لـدك أعضـاء هيئـة (. تقـومي بعـض اجلوانـب األ2011العتييب، منصـور. )
(. 36، العـدد )اجمللة الرتبويـةالتدريس اجامعة جنران من وجهة نظر الطلبة. 

 جامعة ع  مشس. القاهرة.

تعلـــــيم وتعلـــــم مهـــــارات التـــــدريس يف عصـــــر (، 2005عرفـــــة، صـــــالح الـــــدين، )
 ، مصر، عامل الكتب.1، طاملعلومات

املـــدخل تع البحـــث العلمـــي يف العلـــوم (. 2012العســـاه، صـــاحل بـــن محـــد. )
 . الرياض، دار ال هراء.السلوكية

(. التطوير املهين ألعضـاء هيئـة التـدريس: مـدخال لتحقيـق 2004. )عليعلي، 
ــــــيم اجلــــــامعي.  ــــــة التــــــدريس يف اجلــــــودة يف التعل مــــــؤمتر تطــــــوير عضــــــو هيئ

 ، جامعة امللك سعود.. كلية الرتبيةمؤسسات التعليم العايل
. التعليم العايل يف السعودية: ريلة البحث عن هوية(. 2011محد. )أالعيس ، 

 دار الساقي، لبنان.
م(. تقــومي الكفايــات التدريســية لــدك أعضــاء اهليئــة 2005، حممــد. )الت يــوات

ــــة مــــن وجهــــة نظــــر طلبــــة  ــــة اجامعــــة موت ــــوم الرتبوي ــــة العل التدريســــية يف كلي
مــارات . جامعــة اإل22، العــدد علــة كليــة الرتبيــةالدراســات االجتماعيــة. 

 مارات.العربية املتحدة. اإل
ـــــت(. 2008دي. )-فينـــــك، ل ـــــة حنـــــو تكـــــوين خـــــربات يف ال علم املفيـــــد: منهاي
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Abstract: This study aimed to investigating the level of competences of the faculty members in the female humanities’ 

colleges at King Saud University from the students’ perspective. To achieve this aim, the descriptive approach was used, a 

questionnaire consist of two parts, the first cover the sample’s   data, while the second measure the level of efficiency of the 

faculty members, it consists of  (34) items distributed among five topics (knowledge, professionality, evaluation, human 

relations, and personal competence). The validity and reliability of the questioner were verified and the it was distributed 

electronically to all graduate students, a random sample of (168) questionnaire with complete responses was collected. The 

results of this study indicated that the degree of the level of efficiency of the faculty members in the female humanities’ 

departments at King Saud University range from medium-high. Also the result indicate there was no statistically significant 

difference between the mean study sample variable responses depending on degree (Master or PhD) or college.  
Keywords: knowledge competence, professional competence, evaluation competence, human relations competence, personal 

competence, faculty members, female humanities’. 

 

 
 
  

 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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يَاِت الُمستقَبليَّة التي سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم  تَ َنبُّؤيَّةٌ دراسٌة  ألهمِّ التََّحدِّ
 (م2030عاِم )األخالقيَّة لدى طالب الت َّْعِليِم قَ ْبَل الجامعيِّ حتَّى 

 
 ْبُن فالٍح العصيلعبدالعزيز 

 جامعُة اإلمام حممَِّد بِن سعوٍد اإلسالميَّة - كليَّة الشَّرِيعة والدِّراسات اإلسالميَّة باألحساء

 ه 1438/ 26/8 وقبل -ه  1/7/1438 قدم للنشر

 
 

ستقَبليَّة ال يت س ُتواِجُه من اهَج العل وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  إىل استشراف أهمِّ التحدِّيَات ال مُ َهَدَفْت هذه الدِّراسُة المستّخَلص: 
مراح َل ثييَّ ٍة، َّيَّل ت األوىل يف ددي ِد الِق َيم األلالقيَّ ة، ال يت  ث ال ِ (، ولتحقيق ه ذا اد دفط  بِّق ِت الدِّراس ُة عل   2030التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )

( مؤشِّ ر،ا 30( قيم ة،، و )15ت )ُم تَ ْنِمَيُتها لد   ال  التعليم قب َل اجل امعيِّ يف من اهِج العل وم الش رعيَّة، وتَ َواَّ لت الدِّراس ُة إىل قالم ٍة بتل ض الق يم،   مَّ يَلزَ 
 فرعيًّا.
من اهَج العل وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم قب َل  ستقَبليَّة ال يت س ُتواِجهُ تعر ُف عل  أهمِّ التح دِّيات ال  مُ ََتَّ الويف املرحلة اليانَية     

ي،ا مس تقَبليًّا، وعِّع ت عل    س ِة 15، وتَ َواَّلت الدِّراسُة إىل قالمة بتل ض التح دِّيَات، اش َتَمَلت عل   )املنهج االستشرايفاجلامعيِّ ، وذلض باستخدام  ( د دِّ
 حماوَر رليسٍة. 

يَاِت اليت ستواجه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَنمِ  ويف      ية الِقَيم األلالقيَّة.املرحلة اليالية، قام الباحث بتقدمي تصو ر مقرتَح للتغل ب عل  هذه التَّحدِّ
، ب    ال   رِت وق  د َأْوَا  ِت الدِّراس  ُة بم  روِر مراجع  ِة منَوم  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، ال  يت تتم  مَُّنها من  اهُج العل  وم الش  رع     يَّة، يف مراح  ِل التعل  يم قب  َل اجل  امعيِّ

ه ا الدِّراس ُة الاليَّ ة يف ه ذه واأللر ، وتطويرِها َوْفَق ما تقتميه متطلَّب ات املرحل ة، ومس تادَّات العص ر، و  رورِِ تم م  الِق َيم األلالقيَّ ة ال يت تَ َواَّ لت إلي
َّم  ة ب عل    ه  ذه التَّح  دِّيَات، وبن  اء اعل  وم الش  رعيَّةط إلآ  اد  ليَّ  ٍة فاعل  ة للتغل   املن  اهج، واإلف  ادِِ م  ن ل  ماء تص  ميم وتط  وير من  اهج ال س  رتاتيايَّة تربويَّ  ة من

ط لنشر الِقَيم األلالقيَّة، يف   ، يف اململكة العربيَّة السعوديَّة.ومستوياته مراحِل التعليم قبَل اجلامعيِّ  مجيعومتطوِِّر

. يَات الالتَّحدِّ  الكلمات الِمْفتاحيَّة:  ُمستقَبليَّة، الِقَيم األلالقيَّة، مناهج العلوم الشرعيَّة،  ال  التعليم قبَل اجلامعيِّ
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 المقدِّمة:

أ ح  تعليُم الِقَيم األلالقيَّة  رورِ، ينبغ ي االهتم اُم ، ا، 
ومسؤوليَّة، يتحمَُّله ا اجلمي ُع دوَ  اس تيناءط فه ي تُ َع د  أك َم د د  
نواِجُهه مل د  قُ ْدرتِنا عل   تربيَ ة أبنالن اط ليكون وا أف راد،ا ا ال  
يف ذواهتم وأفك ارهم ومش اعرِهم، فوج ب ال  اُل عل   ال نَّْ ِء 

َوبا  فيم   ا يس   مَّ  بالعومل   ة،م   ن   والنَ   ام الع   املي اجلدي   د، ال   ذَّ
 واالنسالِخ من االنتماء إىل دينهم وو نهم وجمتَمعهم.

وتُ َع   د  األل   الُي مق   اييَس حقيقيَّ   ة،، ومع   ايَة دقيق   ة،ط ملعرف   ة     
، يف أ ِّ جمتَم ع م ن اعتَمع ات،  درجة التقد م، والتط و ر، والر قِ يِّ

ِت اعتَمعات والشعو  بالِقَيم األلالقيَّة، كان ت فكلَّما َّسَّك
أرق   ، وأكي  َر تق  د م،اط فاع  ا تس  اعد عل    َّاس  كها، ودقِّ  ق د  ا 
قوَّهَت        ا، وَتعَم        ل عل          تطهةه        ا، م        ن األم        راض الن س        يَّة 
واالجتماعيَّ       ة، وتُ َع       د  مس        لُة املنَوم       ة األلالقيَّ       ة يف ه       ذه 

ُِ يف اعتَم ع اعتَمعات، مس  لَة َوْع ٍي وثقاف ة، وال  تس تقيم الي ا
ب  ال اس  تناد عل    مرجعيَّ  ة ألالقيَّ  ة دَ    بر   ا وقب  و  اجلمي  ع، 

 (.19، صم2000ويتبنَّاها معَم أفراد اعتَمعط )عهرا ، 
وب  النَر إىل سياس  ة التعل  يم يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة،     

ميِكُن أ  نَ َهَم بو وح تركيَزها يف أهداف التعل يم عل   مس  لة 
الِق   َيم األلالقيَّ   ة ل   د  امل   تعلِّمط مي   ُل: أل   ِذه ب    دا  الس   لو ، 
ورعايتِ    ه برتبيَ    ة إس    الميَّة متكامل    ة يف ُلُلق    ه وِجس    ِمه وَعْقلِ    ه، 

ُمُيل الُعْلي   ا، وهتي    ِة  ب   الِقَيم والتع   اليم اإلس   الميَّة، وبال   وتزوي   ِده 
ال    رد ليك   و  عم   و،ا نافع،   ا يف بن   اء جمتَمع   ه، عل     أس   ا  م   ن 

 (.م1995الدين اإلسالميِّ النيفط )وعاِر التعليم، 
عام ، ومن اهُج العل وم الش رعيَّة  بوجهٍ وتُ َعد  املناهُج التعليميَّة     
، من أهمِّ  وجهٍ ب مرتَكزات الرتبيَ ة عل   الِق َيم األلالقيَّ ة،  لاص 

وتَ ْنِمَيِتها يف ن و  املتعلِّم ، ويف ه ذا اجلان ب ُيِش ة الغام د  
(، إىل أ  من   اهَج العل   وم الش   رعيَّة يف اململك   ة 4، صم2016)

العربيَّ     ة الس     عوديَّة تتميَّ     ز بعنايته     ا روان     ِب الِق     َيم ومَاهره     ا 
م   ع ذواهت   م، وم   ع ايل   رين، فه   ي الس   لوكيَّة ل   د  املتعلِّم    ، 

د     ي هم عل        ه     اِر القل     ب، وال     ن س، واجل     وارح، وتَ     دفَ ُعهم 
للص    م واا    ة واجلم    ا ، وذل    ض م    ن ل    ال  االهتم    ام ب    الِقَيم 

 زن)األلالقيَّ  ة، وايدا  املتنوِّع  ةط انطالق،  ا م  ن قول  ه تع  اىل: 

 مه جه ين ُّٱ، وقول             ه تع             اىل: [4:القل             م]َّ ىن نن من

، وقو  الن   ا ل  اع علي ه وس لم: ))إ  ا [14األعل :]َّىه
 .[رواه أمحد]بُِعْيُت ألََِّّم مكارم األلالي((ط 

وق  د نصَّ  ت وثيق  ة األه  داف العامَّ  ِة ملن  اهج العل  وم الش  رعيَّة     
نِة م2006)  مجي عَ (، عل  جمموعٍة م ن األه داف العامَّ ة املتم مِّ

ف من  اهج اجلوان  ب م  ن مع  ارَف ومه  اراٍت وقِ  َيٍمط إال أ  أه  دا
العلوم الشرعيَّة، ال تتحقَُّق يف َغْرِ  الِقَيم ال يت تنمِّ ي األل الَي 
ل   د  املتعلِّم    ، إال بتو    ي  الِق   َيم األلالقيَّ   ة املرغوب   ة، وق   د 

م  ن الدِّراس  ات العلميَّ  ةط كدراس  ة امل  الكي  كي  ةُ نبَّه  ْت ل  ذلض ال
(، ودراس        ِة الغام        د  م2014(، ودراس        ِة عق        اال )م2008)
 (.م2016)

وميِكُن الق وُ : إ  من اهَج العل وم الش رعيَِّة تق وم عل   َغ ْرِ      
الِق   َيم األلالقيَّ   ة ل   د  الَ    ْرِدط نَ   ر،ا ل   َدْورِها ال اع   ِل يف الت    ثة 
اإلآ   اعِّ عل     س   لوكيَّاته، ولارس   اته اليوميَّ   ة، والرتبيَ   ُة يف ذاهت   ا 

ُه    ه، وأل  عمليَّ    ٌة ِقيميَّ    ة، والِق    َيُم َتُص    وُ  العم    ل الرتب    و َّ و  توجِّ
لك    ل جمتَم    ع إنس    اين  منَومتَ    ه الِقيميَّ    َة ال    يت ُتس    ِهُم يف بقال    ه 
وُهِويَِّته ورُِقيِّه و الهط ف ا  ك لَّ أم ة َد ِرص عل   أ  ت رعَِّ أبناءه ا 
عل        قِ      َيِم جمتَمِعه      اط ليكون      وا لَِبن      ة، ا      الة، يف بن      اء جمتَم      ع 

، م1987العين ،  متماِسٍض ترِبطُه منَومٌة قيميَّة واحدٌِط )أبو
 (.77ص
ْوِر الب  ال  ال  ذ  تؤدِّي  ه      ويف ظ  لِّ م  ا تق  دَّم، وإميان،  ا ب َّيَّ  ة ال  دَّ

من  اهُج العل  وم الش   رعيَّة، وم  ا ميِك  ُن أ  يواِجَهه   ا م  ن د   دِّيات 
مستقَبليَّة يف جما  تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم 

، ج   اءت ه   ذه الدِّراس    ُة لتس   لِّل الم   وء، وتتنبَّ   َ  قب   َل اجل   امعيِّ
يَات ال     ُمستقَبليَّة ال    يت ميِك    ُن أ  تواِجَهه    ا ه    ذه  ب     همِّ التَّح    دِّ

 (.م2030املناهُج يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة حىت عاِم )
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 تحديد مشِكلة الدِّراسة:

املي ادين  لِّ برغم ما دتل ه الِقَيُم األلالقيَّة من مكانٍة رفيعٍة يف ك
م  ن الدِّراس  ات والبح  و   كي  ةالعلميَّ  ة والياتيَّ  ة، ف  ا  نت  الَج ال

السابقة ُتِشة إىل األعمة الرتبويَّة الِقيميَّة ل د  األف رادط كدراس ة  
(، و 2008(،  و )الزبي    د ، 2008)املعا     يد ،  ك    ل  م    ن

)الغام           د ، و ،(2015و )عق           اال، (،2010)الس           قاف، 
وه    ذا م    ا ي    دعو الق    المَ  عل      اع    ا  الرتب    و ِّ إىل  (،2016

الوق     وِف عل       الِق     َيم األلالقيَّ     ة ال ا      لة، امل     ؤثِِّر يف س     لو  
 األفراد، ومن مث ت عيلها وغرسها وتَ ْنِمَيتها.

وتكاد ُُتِْمُع الدِّراساُت السابقة ال يت تناول ت جان ب الِق َيم     
لعل   وم الش   رعيَّةط كدراس   ة وتَ ْنِمَيته   ا ل   د  املتعلِّم     يف من   اهج ا

عل    املكان  ة  (،2013(، ودراس  ة )ال هي  د، 2009)ال  داوود، 
ااااَّ   ِة د   ذه املن   اهج يف إكس   ا  املتعلِّم     الِق   َيَم األلالقيَّ   ة 
املناِسبَة، وتنميتها يف ن وس همط ل ذا تُ َع د  م ن أه مِّ املن اهج ال يت 

ربيَ     ة، ميِك     ُن م     ن ل     ال  توظي ه     ا بطريق     ة فاعل     ة أ  ُدْ     ِدَ  ت
 إآابيَّة. 

ُُ الدِّراس ات ال يت ُعِنيَ ْت     لذاط َظَهرت يف ايونة األلةِِ بع 
ب  الِقَيم األلالقيَّ  ة َعب ْ  َر من  اهِج العل  وم الش  رعيَّةط ولكنه  ا كان  ت 
يف جُمَمِلها تتع رَُّض جلان ب قي اِ  م د  ت وافر الِق َيم األلالقيَّ ة، 

َُ العو  وج   هٍ وتص   نيِ ها ب ام   ل امل   ؤثِّرِِ يف ع   ام ، كم   ا تناول   ت بع   
الِق   َيمط ك   اإلعالم والت ِّْقِنيَ   ة، دو  التط   ر ِي مل   ا ميِك   ُن أ  تواِجَه   ه 
ياٍت مس    تقَبليَّة يف جم    ا  تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم  ه    ذه املن    اهُج م    ن د    دِّ

 األلالقيَّة.
ونتيا  ة، ل  ذلض، واس  تاابة، لتل  ض ال  دََّعوات، ول س  هام يف     

من    اهج العل    وم الش    رعيَّةط   تط    وير ت    دريس الِق    َيم األلالقيَّ    ة يف
يَات  كان     ت ه     ذه الدِّراس     ُة االستش     رافيَُّة، ال     يت تتنبَّ      ُ بالتَّح     دِّ

ُمستقَبليَّة اليت ستواجه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال
األلالقيَّ     ة، ل     د        ال  التعل     يِم قب     َل اجل     امعيِّ ح     ىت ع     اِم 

للتغل    ب عل     ه   ذه (، وم   ن مثَّ تق   دمي تص   و ر مق   رتَح م2030)

يَات، َوْف   َق مواا    ات معياريَّ   ة لااَّ   ٍة بتَ ْنِميَ   ة الِق   َيم يف  التَّح   دِّ
 مناهج العلوم الشرعيَّة.

 أسئلة الدِّراسة:

 ية:اليَُّة ل جابة عن األس لة ايتتسع  الدِّراسُة ال    
ما الِقَيُم األلالقيَُّة اليت يَل َزُم تنميُته ا ل د    ال  التعل يم  -1

 قَ ْبَل اجلامعيِّ يف مناهج العلوم الشرعيَّة؟
يَاُت ال     -2 ُمستقَبليَّة ال    يت س    ُتواِجُه من    اهَج العل    وم  م    ا التَّح    دِّ

الش  رعيَّة، يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د     الِ  التعل  يم قَ ْب  َل 
 (؟م2030اجلامعيِّ حىت عاِم )

ُمستقَبليَّة  يَات ال   م   ا التص   و ُر املق   رتَُح للتغل    ِب عل     التَّح   دِّ  -3
ال يت س تواجه من اهَج العل  وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ  ة 

؟  لد   ال  التعليِم قَ ْبَل اجلامعيِّ
 أهداُف الدِّراسة:

 َية: تقيق األهداف اإلجراليَّة ايإىل د الدِّراسة الاليَّةُ  تِ عَ سَ 
تَ ْنِمَيُته   ا ل   د      ال  ددي   ُد الِق   َيم األلالقيَّ   ة ال   يت يَل   َزُم  -1

 التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ يف مناهِج العلوم الشرعيَّة.
يَاِت ال      -2 ُمستقَبليَّة ال     يت س     تواجه  استش     راُف أه     مِّ التَّح     دِّ

مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، ل د    ال  
 (.م2030التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )

يَات تق     دمُي  -3 تص     و ٍر نَ     ر   مق     رتَح للتغل      ب عل       التَّح     دِّ
ُمستقَبليَّة ال    يت س    تواجه من    اهج العل    وم الش    رعيَّة، يف تَ ْنِميَ    ة  ال    

 .الِقَيم األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 

 :أهمِّيَّة الدِّراسة

 :ه الدِّراسُة أَِّّيََّتها لا ي يتَتسَتمد  هذ    
: األهمِّ  وتتميَّ   ل يف إلق   اء الم   وء يَّ   ُة العلميَّ   ة )النََّةرِيَّ   ة(: أوًلا

يَاِت ال   ُمستقَبليَّة ال  يت س  تواجه من  اهَج العل  وم  عل    أب  رِع التَّح  دِّ
الش  رعيَّة يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل 

 (.م2030اجلامعيِّ حىت عاِم )
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تمثَّل في إفادة الفئاِت : وت)التَّْطِبيقيَّة(األهمِّيَّة الَعَمليَّة 
 ة:اآلتيَ 
: وذل  ض م  ن ل  ال  تزوي  دهم     ال ِ  .1 التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ

بقالم ٍة مقنَّن ٍة علميًّ ا ب الِقَيم األلالقيَّ  ة ال يت يَل َزُم تنميُته ا ل  ديهم 
. َر مناهِج العلوم الشرعيَّة املقرَِّر  َعب ْ

ن لال  تزويِدهم بقالم ٍة العلوِم الشرعيَّة: وذلض م معلِّمي .2
يَات ال  ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج  مقنَّنة علميًّ ا ب  همِّ التَّح دِّ

العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِق َيم األلالقيَّ ة، وم ن مَثَّ اإلس هام يف 
 أثناء لارساهتم التَّْدرِيسيَّة.يف تَ ْنِمَية تعليم الِقَيم األلالقيَّة 

ه   ا: وذل   ض م   ن العل   وم الش   رعيَّة ومطوِّريمن   اهِج  مص   مِّمي .3
ل     ال  تزوي     ِدهم بتص     و ر نَ     ر   مق     رتٍَح للتغل      ب عل       أب     رِع 

يَات ال  ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج العل وم الش رعيَّة يف  التَّحدِّ
،    ا  تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ

 ِدلَّة املعلِّم .يُعيُنهم عل  تمميِنه يف أَ 
: تش          كُِّل الدِّراس          ُة املنطَلَ          َق واألس          اَ ، يف الب          احي  .4

مو وِعها، وَمنَهايَِّتها، ونتالِاها، لدراسات استشرافيٍَّة ألر  
 يف جماِ  املناهج الدِّراسيَّة والِقَيم األلالقيَّة. 

 :    حدود الدِّراسة

: الحدود الموضوعيَّة  :أوًلا
 َية:ايت باحملددات الدِّراسُة الاليَّة تتحدد

الِق    َيم األلالقيَّ     ة ال    يت يَل    َزُم تَ ْنِمَيُته     ا ل    د        ال   قالم    ة -
يف من اهج  -مراح ل التعل يم الع ام  ل  ك   - التعليم قَ ْبَل اجل امعيِّ 

يَ    ة: )الِق    َيم األلالقيَّ    ة ش    رعيَّة، وذل    ض يف احمل    اور ايتالعل    وم ال
قيَّ       ة التنافس       يَّة، والِق       َيم األلالقيَّ       ة ال رديَّ       ة، والِق       َيم األلال

يَ  ْت بِنَس  ِب اتِّ   اٍي ب    احملكِّم   ، ت  رتاوح  َِ التنَيميَّ  ة(، ال  يت َح
 %(. 100% إىل80ب  )
يَات ال     قالم    ة - ُمستقَبليَّة ال    يت س    ُتواِجُه من    اهَج  أه    مِّ التَّح    دِّ

لتعل يم العلوم الشرعيَِّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، لد   ال  ا
 (.م2030قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )

يَات  تق      دمي - تص      و ٍر نَ      ر   مق      رتٍَح للتغل       ب عل        التَّح      دِّ
ُمستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال

 ، ض َعب ْ   َر وذل   األلالقيَّ   ة، ل   د      ال  التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ
َية: )األهداف، واحملتو ، و ري التَّ ْدرِيس، منَومِة املناهج ايت

 والت ِّْقِنَيات التعليميَّة، وأساليب الت َّْقِومي(.
 :ثانياا: الحدود البشريَّة

- .   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ
 :ثالثاا: الحدود الزمانيَّة

 .ه 1437/1438ُأْجرَِيت هذه الدِّراسُة يف العاِم الدِّراسيِّ     

 الدِّراسة:ُمْصطَلحاُت 

 الِقَيم األخالقيَّة: (1

(، 25، صم2016عرَّفه       ا ال       دليُل الِقيم       ي  األلالق       ي  )    
 ٌِ ، مس تمدَّ ب عا: "اقتناعاٌت ومبادُئ تتَِّصل باجلانب األلالقيِّ
م  ن ال  َوْحِي، والُع  ْرِف املعت  َم، يتبنَّاه  ا الَ   ْرُد، وتش  كِّل ل  ه مع  ايَة 

واألفع ا  واألش خاص ب القبو  ومواعيَن ََيُكم ،ا عل  األشياِء 
أو ال    رفُ، أو باُلْس    ن أو الُق    ْب ، وَتص    ُدُر عنه    ا س    لوكيَّات 

 وأعما ".
(، ب ع   ا: "جمموع   ٌة م   ن 80، صم2003وعرَّفه   ا الص   احل )    

ِِ م   ن الق  ر   الك   رمي والس   نَِّة النَّبويَّ   ة، ال  يت أََم   َر  املع  ايِة املس  تَمدَّ
لَّ اعتق   اٍد وإتق   اٍ  ل   د  اإلس   الُم ب   االلتزام ،   ا، وأا   بحت حم   

املسلم  ألحكامهم يف كلِّ ما َيصُدُر عنهم من أقوا  وأفعا  
ُِّم عالق   َتهم ب   اع تع   اىل، وب   الَكْوِ ، واعتَم   ع، وباإلنس   انيَّة  ت   ن

 مجعاَء".
ويف       وء التعري      ات الس     ابقِة، َي     دِّد الباح     ُث املقص     وَد     

ب      الِقَيم األلالقيَّ      ة يف الدِّراس      ة الاليَّ      ة ب ع      ا: جمموع      ٌة م      ن 
املؤشِّرات، تسمو بااُُلق اإلنساينِّ، وَترَق  ب ه، وتَ ُد   عل   ك ل 
س     لو  محي     د، ويَنبغِ     ي تَ ْنِمَيُته     ا ل     د   ال     ب التعل     يم قَ ْب     َل 

، من ل  ال  دراسِته مناهَج العلوم الشرعيَّة.اجلامعيِّ
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يَاُت الُمستقَبليَّة: (2  التَّحدِّ
"، مص  در ال ع  ل "َدَ  دَّ "،       يَات" مَجْ  ُع "َدَ  د  كلم  ة "التَّح  دِّ

 .يَ ب ْ    رَحْ  فل    م َلزَِم    ه: َح    د،  كَرِ     َي، باملك    اِ ، يق    ا : َح    ِد َ 
اهش     ي ،ا،   تَ َعمَّ     دَ : وأْح     َد  .اس     مٌ : وُح     َدُ ، كُس     َمي    .كَتَح     دَّ

ُِ"ط )الق  امو   وال   ُمناَعَعةُ  ال  : ال  دا  وف  ت  بالم  م والُ  َديَّا، ُمبارا
 (.1273د.ت،ص احمليل،
والتح     دِّ  اا      طالح،ا: "جمموع     ُة املمارس      اِت والم      غوِ      

الَ  اهرِِ والبا ن  ة م  ن ِقبَ  ِل أمَّ  ٍة أو جمتَم  ع متط  وٍِّر،    دَّ أمَّ  ٍة أو 
اِعه أو ادَْيَمن  ِة ال كريَّ  ة علي  ه، جمتَم  ٍع أق  لَّ تط  و ر،اط ،  دف إلم  

وِ  إىل ه ال كريَّ    ة أو الم    اريَّة، والوا    بَقْص    ِد اس    تال  ُهِويَّتِ    
أو  و        ِة األق       ارِِ األمَّ    ه منقاد،ا، وتابع،ا لم  ن سَ             دُ آَِ  الةٍ  ح

، وإ  التل    ت يف العقي   دِ، والت   اريك، والس   لو ، كم   ا ثقافته   ا
ح   دِّ  الت   زاَم أمَّ   ٍة أو جمتَم   ع  اموع   ٍة م   ن اإلج   راءات يع   ل التَّ 

         دَّ ظ        روٍف  ارل        ة أو غريب        ة، َأْوَج        َدهتا أمَّ        ٌة أل        ر "ط 
 (. 335، صم1987)ثابت،
وقد يُطَلُق التَّحدِّ  ويُ راد ب ه: "القم ايا ال يت تُيِ ة َج َدال، يف     

األوس   ا  العلميَّ   ة والدينيَّ   ة واالجتماعيَّ   ة، ب     مؤيِّ   ٍد ومع   اِرٍض 
 (.110، صم1999دا"ط )اليف، 

واملس  تقَبُل رم  ٌز ُيِش  ة إىل بع  ُ الَ  واهر، ولع  لَّ أه  مَّ ه  ذه     
ا ي ُهنا حنَو الغَ ِد بك ل م ا ينط و  الَواهِر إدراُ  الزما  إدراك، وجِّ

ات وأح       داٍ  نس       تطيع تص       و َرهاط )غي       وه،  علي       ه م       ن تغ       ة 
 م(.2001
يَاُت ال    وتُ      ُمستقَبليَُّة إجراليًّ    ا يف ه    ذه الدِّراس    ة  ع   رَُّف التَّح    دِّ

اٌت سَي ِرُ   ها النَ  ام الرتب  و  ، ذاُت عالق  ة بتَ ْنِميَ  ة  ب ع  ا: متغ  ةِّ
من    اهِج العل    وم الش    رعيَّة، َتس    تلزُِم القي    اَم  الِق    َيم األلالقيَّ    ة يف

ات  باجراءات معيَّنة، م ن حي ث االس تغالُ  األمي ُل د ذه املتغ ةِّ
ِمه.  بشكٍل ُيسِهم يف رُِقيِّ اعتَمع وتقد 

 

 

 اإلطاُر النََّةِريُّ للدِّراسة:

: مفهوم الِقَيم األخالقيَّة:  أوًلا
،     ذا  -يَّ     ة م     ن أج     ل الوا     و  إىل مص     طل  الِق     َيم األلالق

س  َيعِرُض الباح  ث تعري ،  ا للق  يم، و َل  َر ل ل  الي،  -الرتكي  ب 
 :أللالقيَّةط وذلض عل  النحو اييتومن مثَّ مصطل  الِقَيم ا

 :تعريف القيم 
تك    اد ُُتِم    ُع املع    اجم الل غويَّ    ُة عل      مع     ، واح    ٍد للقيم    ة،     

ل   ه، وأم   ٌر ق   يِّمط أ :  فالقيم   ة م    رد "قِ   َيم"، وق   وَّم الش   يَء: عدَّ
(، ويف ت       اس الع       رو  1989:192)اب       ن منَ       ور،مس       تقيمط 
"وأم    ٌر قَ     يٌِّم: مس    تقيم، وُللُ    ق ق    يِّم:  (،37د.ت:  )الزبي    د ،

ال َعيْ      َ  في      ه، وُكتُ      ٌب قيِّم      ٌة:  َحَس      ٌن، وِدي      ٌن ق      يٌِّم: مس      تقيم
ُ ال    قَّ م    ن البا     ل، والَق    يُِّم: السَّ    يُِّد وس    الس  مس    تقيمة، تب     ِّ

 األمر".
دٌِ د   ذا امل ه    وم،      ويف االا   طالح ج    اءت تعري    اٌت متع    دِّ

َدُكُمها أُ ُ ٌر ِفكريَّ ٌة متباين ٌة، وا ياغات َتعِك ُس  بيع َة اع ا ، 
ََر اليت ينتمي إليها الباحُث دالَل اع ا ، إال أ   وِوجهاِت النَّ

غال  َب ه  ذه التعري   ات تتَِّ   ق عل    أ  الِق  َيم عب  ارٌِ ع  ن املع  ايِة 
 اليت توجُِّه سلو  ال رد ملا هو مرغوٌ  يف جمتَمعه.

وتركِّز الدِّراسة الاليَُّة عل  القيمِة بوظي تها موجِّه ة، ودافع ة،     
ا ع  ن األبع  اد ال لس    يَّة واليقافيَّ  ة والعلميَّ  ة لس  لو  ال   رد، بعي  د،

املتعدِّدِ مل هومه ا، فتع رَُّف القيم ُة يف الدِّراس ات الرتبويَّ ة ب ع ا: 
"جمموع  ٌة م  ن املع  ايِة واألحك  ام تتك  وَّ  ل  د  ال   رد م  ن ل  ال  
ت اُعلِ    ه م    ع املواق    ف واا    مات ال رديَّ    ة واالجتماعيَّ    ة، ثي    ث 

نُ    ه م    ن التي    ار أه    داٍف وتوج ه    اٍت ليا ه يراه    ا ج    ديرِ، ت    َّكِّ
اته، وتتاسَّ د يف الِق َيم م ن ل ال  االهتمام ات لتوظيف إمكان

، بطريق ة مباِش رٍِ  اهات، أو السلو  العمليِّ أو الل َ يِّ أو االُتِّ
"ط )أبو العين ،   (.34، صم1987أو غِة مباشِر

 ب ع     ا: "حَمَكَّ     اتٌ ( 337ه، ص1412وعرَّفه     ا الك     يالين )    
ومق     اييُس، حَنُك     ُم ،     ا عل       األفك     اِر واألش     ياِء، واألعم     اِ  
واملو وعاِت، واملواقِف ال رديَّ ة واجلماعيَّ ة، م ن حي ث ُحْس ُنها 
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وقيمُته  ا، والرغب  ُة ،  ا، أو م  ن حي  ث س  وُءها وكراهُته  ا، أو ب    
يِن".  منزلة معيَّنة ب  هذين الدَّ

موع ٌة م ن (، ب ع ا: "جم15، صم2016عرَّفها الغام د  )كما 
املع     ايِة واملب     ادِئ ال     يت تتَِّس     م باليب     ات واالس     تقرار، وتش     كُِّل 
، واملع  ريفَّ، والِوج  داينَّ، ل  د  الط  ال ، وتوجِّ  ُه  التص  و ر العقل  يَّ
التي      اَرهم للس       لو  املرغ       و ، ويس      ع  املرب        و  لَغْرِس       ها يف 

 ن وسهم".
ُر ع  ن وبت م   ل التعري   ات الس  ابقة للقيم  ة، يالَح    أع  ا تعب ِّ      

القيم   ة بع   دٍد م   ن امل    اهيم، فت   ارِ، باملع   ايِة، وت   ارِ، باملق   اييِس، 
وت  ارِ، باملب  ادئ، إال أع  ا تتَِّ   ق عل    أع  ا َّيِّ  ل أحكام،  ا معياريَّ  ة 
، كم    ا  يَ    ِتم  م    ن لالد    ا تقي    يُم الس    لو  ال     رد ِّ أو اجلم    اعيِّ

ال  تو ِّ     أن   ه ميِك   ُن كش   ُف الِق   َيم ال   يت يتبنَّاه   ا ال    رُد م   ن ل   
األنشطة الس لوكيَّة ال يت َتص ُدر ع ن ال  رد يف املواق ِف املختل  ة،  
كم   ا أع   ا تتك   وَّ  م   ن ل   ال  الت اع   ل م   ع املواق   ِف واا   ماِت 
املتنوِّع  ة، وتت   ثَّر بالبي   ة االجتماعيَّ  ة واليقافيَّ  ة ال  يت يع  ي  فيه  ا 

 ال رُد. 
ه ويف     وء م   ا س   بق، ميِك   ُن تعري   ُف الِق   َيم إجراليًّ   ا يف ه   ذ    

الدِّراس  ة ب ع  ا: جمموع  ٌة  ت  ارٌِ م  ن املع  ايِة، واملب  ادِئ املتقارِب  ة، 
ا عامًّ   ا للس   لو ، أو نق   اَ  ت م   يٍل يف ُا   ْنع  ال   يت تعم   ل مرش   د،
القرار، أو لتقومي املعتَقدات واألفعا ، ال يت ت رتبل ارتبا ، ا وثيق، ا 

 بالس ُموِّ األلالقيِّ والذايتِّ لد  أفراد اعتَمع.
 خالق:تعريف األ 

(: "َللَ    َق: اا    اُء وال    الُم 395،2/214ق    ا  اب    ن ف    ار  )    
والق   اُف أا   ال : أح   ُدَّا: تق   ديُر الش   يء، وايل   ر: َماَلَس    ُة 
الشَّ     ْيِء... وم     ن األا     ل األو  ااُلُ     ق، وه     و السَّ     ايَّةط أل  

ط أ : م ا هِ بِ  قْ لِ عليه، وفالٌ  َلِليٌق بكذا، وأل ااحَبه قد ُقدِّرَ 
ُر فيه ذلض".َأْلَلَقهط أ :   هو لَّن يُ َقدَّ

وتنوَّع    ت التعري     ات االا    طالحيَّة ل ل    الي، ف ش    ار اب    ُن    
( إىل أ  ااُلُ       َق: "ح       اٌ  لل       ن ِس 41ه، ص421ِمْس       َكَوْيِه )

داعي   ٌة د   ا إىل أفعاد   ا، م   ن غ   ة ِفْك   ٍر وال َرِويَّ   ة، وه   ذه ال   ا  
ط  تنقس  م إىل قس  مِ : منه  ا م  ا يك  و   بيعيًّ  ا م  ن أا  ل املِ  زاس

كاإلنس   ا  ال   ذ  َيرُِّك   ه أدَ ش   يٍء حن   َو َغَم   ٍب، وَيِه   يج م   ن 
أق  لِّ س  بٍب، وكاإلنس  ا  ال  ذ  َآْ  ُرُ م  ن أيس  ِر ش  يءط كال  ذ  
يَ       زَد م      ن أدَ ا      وت َيط      ُري َ َْع      ه، أو يرت      اد م      ن ل      م 
َيس  َمُعه... ومنه  ا م   ا يك  و  مس  ت اد،ا بالع   ادِ والت  در  ، ور َّ   ا  

مث يس   تمر  علي   ه أوال، ف    وال، ح   ىت  ك   ا  مب   دره بالرويَّ   ة وال ك   ِر،
 يصَة َمَلَكة، وُلُلق،ا".

األل          الَي ب ع          ا:  (79، صم2000وع          رَّف عي          دا  )    
"جمموعٌة من املعاين والص ات املستِقرَِِّ يف الن س، ويف   ولها 
وميزاِع    ا، ََيُس    ُن الِ ْع    ُل يف نَ    ر اإلنس    ا  أو يَ ْق    ُبُ ، وم    ن مثَّ 

 عنه". يُقِدُم عليه أو َُيِْامُ 
ويف   وء م  ا س  بق، يتَِّم    أ  َدَّ  َة ت  دالال، ب    مص  طلَحِي     

الِق      َيِم واألل      الِي، إال أ  ه      ذا الت      داُلَل ال َيِص      ُل إىل ح      دِّ 
اُدفط فلكلِّ مصطلٍ  منهما داللٌة  تِل ة.  الرتَّ

 :تعريف الِقَيم األخالقيَّة 
األلالقيَّ  ة، فعرَّفه  ا تع  دَّدِت التعري   اُت ال  يت تناول  ِت الِق  َيَم      

"مع   ايُة إلا   دار األحك   ام  (، ب ع   ا:43، صم2001ا   احل )
األلالقيَّ   ة ال   يت يس   تخِدُمها ال    رد أو اجلماع   ُةط لاللتي   ار ب     
البدالِل املختِل ة يف املواقِف اليت تتطلَّب ق راراٍت، أو س لوكيَّاٍت 

 معيَّنة،".
وع       ُة (، ب ع       ا: "جمم20، صم2016وعرَّفه       ا العبيك       ي )    

ِِ م  ن الق  ر   الك  رمي والس   نَِّة النَّبويَّ  ة،  الم  وابِل واملع  ايِة املس  تَمدَّ
ُِّم أ اَ  سلو  ال رد واجلماعة، والقراراِت املتََّخذَِ ُُتاه  اليت تن

 مواقِف الياِ اليوميَّة".
( أ  الِقَيم األلالقيَّ ة ه ي: 43ص، م2005وتر  سلوت )    

ُم يف بن   اء املنَوم   ة األلالقيَّ   ة ل   د  "جمموع   ُة الِق   َيم ال   يت ُتس   هِ 
ال    رد، ثي   ث يَ   نعِكُس ذل   ض عل     مواقِ    ه املعرفيَّ   ة والس   لوكيَّة 

 والن سيَّة".
(، أ  الِقَيم 55، صم2016وَأْوَ حت دراسُة    منالِر )   

األلالقيَّة ه ي: "جمموع ُة الِق َيم ااُلقيَّ ة، والر وحيَّ ة، والس  لوكيَّة، 
ال   يت تس   ع  من   اهُج التعل   يم إىل ترس   يخها يف ن    و  الط   ال  
املتعلِّم ، من لال  ما يقدَّم دم من مناهَج ُتس ِهم يف دقي ق 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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لبا ن ة، االلتزاِم ااُُلقيِّ إلاالح ألالقه م وأعم ادم الَ اهِر وا
 رث  يت ىت نت مت زتُّٱ قتم      قول    ه تع    اىل: 

ٱ.[57: يونس]ٱَّىق يف ىف يث ىث نث مث زث

ويع  رُِّف الباح  ُث الِق  َيم األلالقيَّ  ة يف    وء م  ا س  بق ب عَّ  ا:     
جمموع   ٌة م   ن املؤشِّ   رات، َتس   ُمو ب   ااُُلق اإلنس   اينِّ، وَترق     ب   ه، 
وتَ   ُد   عل     ك   لِّ س   لو  محي   د، وينبغ   ي تَ ْنِمَيُته   ا ل   د   ال   ب 
التعل      يم قَ ْب      َل اجل      امعيِّ م      ن ل      ال  دراس      ته من      اهَج العل      وم 

 الشرعيَّة.
 أَثَ ُر الِقَيِم األخالقيَّة على الفرد والمجتَمع: ثانياا:
تَمع، وم ن للِقَيِم األلالقيَِّة  ثاٌر إآابيَّة عل  بناء ال رد واع    

 :أهمِّ هذه ايثار ما ي يت
 بالنسبة للفرد: -
 ي:َيم األخالقيَّة على الفرد ما يأتمن ُصَور تأثير القِ     
  ُعل    -عزَّ وجلَّ  - مه اعُ الذ  كرَّ  اإلنسا َ  زُ لا ميي ِّ  الِقَيم

  مك لك اك يق ىق ُّٱق   ا  تع   اىل: طقَ لَ   ا لَ لَّ    كي   ةٍ 
 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك
لذاط ف ا  الن ا  م ط ورو  ،[70: اإلسراء]َّىن نن من

عل      حمبَّ    ِة الِق    َيم األلالقيَّ    ة اَلَس    نةط كالَع    ْدِ ، واإلحس    ا ، 
والبَ   ْذ ، والرَّمح   ة، والي   اء، والَعْ    ِو، وعل     الن  ُ    وِر لَّ   ا ِس   واهاط  
ك   البَ ْغِي، والِك   ْمِ، والُع   ْدَواِ ، والغَ   ْدِر، واجَلَش   ِع، وحن   ِو ذل   ض، 

ِق      َيُم األلالقيَّ      ة، اْرتَ َق      ت وكلَّم      ا دقَّق      ت ل      د  اإلنس      ا  ال
 ، إنس      انيَُّته، وَتَس      ام  ب دميَّتِ      هط )ال      دليل القيم      ي  األلالق      ي 

 (.60، صم2016
  ،الِق      َيُم تعط      ي ال       رَد فُرا      ة، وَدفع      ة، حن      َو دس        َوْعيِ      ه

ومعتَقدات  ه، وس  لوكيَّاتِهط لتتَِّم  َ  الرري  ة أماَم  ه، وم  ن مثَّ تس  اعده 
ُع م    دلوالِت اإل     ار الِ ك    ر ِّ عل      فَ ْه    ِم الع    اس حولَ    ه، وتوسِّ    

 لَ ْهِم حياته وعالقاته.
  ،كم  ا أع  ا دقِّ  ُق لل   رد اإلحس  اَ  باألم  ا ، وتعطي  ه فرا  ة

نُ   ه م   ن دقي   ق م   ا ه   و مطل   وٌ  من   ه يف  للتعب   ة ع   ن ذاتِ   ه، وَّكِّ
 إ ار الشريعة اإلسالميَّة.

  ُه   ه حن   َو تعم   ل عل     إا   الح ال    رِد ن س   يًّا وُلُلقيًّ   ا، وتوجِّ
وااَ   ْةِ، ودقِّ   ُق لل    رد الوس   طيَّة يف ال ع   ل، والِ ك   ر، اإلحس   ا  
 والَقو .

 بالنسبة للمجتَمع: -
كم   ا تت   ري الِق   َيم األخالقيَّ   ُة أَثَ َره   ا عل   ى س   لوي الف   رد       

فه  ي تَت  ُرُي أَثَ   راا إيجابي   ا عل  ى س  لوي المجتَم  ع أي ا  ا  وم  ن 
 ي:َيم على المجتَمع ما يأتصوِر تأثيِر القِ 

  ِحْ ُ  ُهِويَّ ِة اعتَم ع وَََّي  زِهط ف الِقَيُم تش كِّل حِمْ ور،ا رليس، ا م ن
ثقاف  ة اعتَم  ع، وه  ي تعك  س أ   اَ  الس  لو  اإلنس  اينِّ املم  ار  
في   ه، ونَ   ر،ا لتغلغُ   ِل الِق   َيم يف جوان   ِب الي   اِ كافَّ   ة،، ف   ا  ُهِويَّ   َة 

ُن ، ا، وال ب دَّ اعتَمع تتش كَُّل َوف ْق، ا للمنَوم ة القيميَّ ة ال يت ي ؤمِ 
أ  نَلَح      أ  جمتَمع    اِت الي    وِم ه    ي جمتَمع    اٌت متنوِّع    ٌة، فيه    ا 
أجن    اٌ  وأع    راي  تِل     ةط ل    ذا ال ب    د م    ن الرتكي    ز عل      الِق    َيم 

 (.45، صم2013األلالقيَّةط )اجلالد، 
  اإلس    هاُم ب    التنب ؤ  عرف    ة مس    تقَبل اعتَمع    اتط فه    ي  نزل    ة

ط )الزيود،   (.29، صم2011املؤشِّرات للحماِر
  دقي   ُق ال   ربِل والتناس   ق ب     أج   زاء ثقاف   ة اعتَم   ع بعِم   ها

ب   بعُ، وتَ ْنِقيتُ   ه م   ن األنانيَّ   ة امل رِ    ة، وتزوي   ُده بالكي يَّ   ة ال   يت 
 يتعامل ،ا مع اعتَمعات اإلنسانيَّة األلر .

  ،ددي   ُد الغاي   ات الك   م  للماتَم   عط ليس   ع  إىل دقيِقه   ا
، َوف ْق،ا للغاية األوىل من بدال، من ادامشيَّة والطَّيْ  ِ  االجتماعيِّ

َلْل   ِق اإلنس   اِ ، املتميِّل   ِة يف عب   ادِ اِع ع   زَّ وج   لَّط )الغام   د ، 
 (.26، صم2016

 ثالثاا: تصنيفات الِقَيم األخالقيَّة:
ات ََّ    ق الرتبوي    و  عل     أَّيَّ   ِة تص   نيف املنَوم   ة األلالقيَّ   ةط     

الِق       َيَم األلالقيَّ       ة كي       ةٌِ، ،َ       َدِف تس       هيل دراس       ِتهاط إذ إ  
ومتشعِّبٌة، ومتداِللٌة، وتص نيُ ها يس اعد عل   التقلي ل م ن ه ذا 
ٌد ميِك   ُن  الت   دالِل، وم   ع ذل   ض ال يوج   د تص   نيٌف وا    ٌ  وحم   دَّ
ُد  ، أَّ ه     ا: تع     د  االعتم     اُد علي     ه، وه     ذا يع     ود إىل أم     وٍر كي     ِة

ُد ُميُ   وِدم وا اه   اهِتم،  ثقاف   ات املهتمِّ     بعل   م األل   الي، وتع   د  ُتِّ
 كما أ  تصنيَف هذه الِقَيِم يدلل دَت ِوجهاِت النَر.
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م   ن الدِّراس   اِت والبح   و  واألدبيَّ   ات  وق   د تناول   ِت الكي   ةُ     
(، م2014الديي  ة الِق  َيَم األلالقيَّ  ة، ومنه  ا: دراس  ُة اجلهيم  ي )

ال  يت ا  نَّ ت الِق  َيم األلالقيَّ  ة إىل: )الِق  َيم األلالقيَّ  ة اإلنس  انيَّة 
الِق  َيم األلالقيَّ  ة الشخص  يَّة(،  –الِق  َيم األلالقيَّ  ة التنافس  يَّة  –

(، إىل: )الِق      َيم األلالقيَّ      ة م2009وا      نَّ ْتها دراس      ُة امل      زين )
الِق    َيم األلالقيَّ    ة  –الِق    َيم األلالقيَّ    ة االجتماعيَّ    ة  –الذاتيَّ    ة 
 الِقَيم األلالقيَّة العلميَّة(. –الو نيَّة 
( تص         ني ،ا للق         يم م2016العبيك         ي )وق         دَّمت دراس         ة     

األلالقيَّ  ة، ركَّ  زت في  ه عل    أربع  ِة أبع  اٍد رليس  ٍة للِق  َيِم، َّيَّل  ت 
 –الِق   َيم الو نيَّ   ة  –الِق   َيم االجتماعيَّ   ة  –يف: )الِق   َيم الدينيَّ   ة 

الِق   َيم ااُلقيَّ   ة العامليَّ   ة(، وذل   ض باإلف   ادِ م   ن تص   نيف س   م ر 
(Sprangerالذ  يُ َعد  من أ ،)  شهِر وأمشِل التص ني اِت يف جم ا

ق    ام س    م ر بتص    نيف الق    يم َوف ْق،    ا ألبع    اد احملت    و   إذالق    يم، 
الِق    َيم  –واملم    مو ، إىل س    تَِّة أقس    ام، ه    ي: )الِق    َيم النَريَّ    ة 

الِق    َيم  –الِق    َيم االجتماعيَّ    ة  –الِق    َيم اجلماليَّ    ة  –االقتص    اديَّة 
 (.م2010 الِقَيم الدينيَّة(ط )األغا، –الو نيَّة 
(، الِق   َيَم م1988ويف ه   ذا املِْم   ماِر، ا   نَّف أب   و العين     )    

 –ق يم البُ ْع ِد األلالق يِّ و  –األلالقيَّة إىل: )قيم البُ ْعِد امل ادِّ ِّ 
ق  يم البُ ْع  ِد و  –ق  يم البُ ْع  ِد الر وح  يِّ و  –ق  يم البُ ْع  ِد االجتم  اعيِّ و 

البُ ْع ِد اجلم ا(ِّ(، وم ن ق يم و  –قيم البُ ْعِد الِوج داينِّ و  –العقليِّ 
التص     ني ات الديي     ِة ملنَوم     ات الِق     َيم ال     يت تس     ع  لتحقي     ق 

(، ال ذ  ا نَّ ها إىل م2003أهداٍف حمدَّدٍِ: تصنيُف العطيَّ ة )
جمم   وعتِ : األوىل: الِق   َيُم املتعلِّق   ُة بالغاي   ات النهاليَّ   ة للوج   ود، 

َقبُ      و  ومنه      ا: ق      يُم الي      اِ، والس      الم، والريَّ      ة، واألم      ن، وال
، أم       ا اعموع       ُة اليانيَ       ة، فه       ي الِق       َيم املتعلِّق       ُة  االجتم       اعيِّ
باألش  كا  الس  لوكيَّة امل مَّ  لة، وه  ي الوس  الُل ال  يت دقِّ  ُق الِق  َيم 

 النهاليَّة، ومنها: الط موُح، واألمانُة، واإللالص، والصِّْدُي.
َة ولق    د ميَّل    ت التص    ني اُت الس    ابقة املختِل     ة للق    يم، اللَِّبنَ        

األساس  يََّة إلع  داد قالم  ِة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، ال  يت ينبغ  ي تَ ْنِمَيُته  ا 
ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ يف من  اهِج العل  وم الش  رعيَّة، 

ال   يت س   َيِتم  تناوُد   ا بالت ص   يل عن   د إع   داد القالم   ة يف الدِّراس   ة 
 الاليَّة.

ياُت من   اهج العل   وم الش   رعيَّة ف   ي ت َ  ْنِميَ   ة الِق   َيم رابعا   ا: تح   دِّ
 األخالقيَّة:

البن   اُء الِقيم   ي  بن   اٌء تراكم   ُي معقَّ   ٌد، ُتس   ِهم يف تش   كيِله       
عملياٌت ومواقُف متع دِّدٌِ، مقص ودٌِ وغ ُة مقص ودٍِ، ويتم افر 
علي  ه ع  دٌد م  ن املن  اهج التعليميَّ  ةط تتَِّ   ُق ه  ذه املن  اهُج يف بع  ُ 

ٌُ األه     داف، وتتق     اَ ُع وتتكام     ل، ور َّ     ا َيَ  ُص     ل بينه     ا تن     اق
 واعدواجيَّة.

يَات ال    يت تواج    ه من    اهَج وفيم    ا ي     يت      نتن    او  أه    مَّ التَّح    دِّ
 :َيم األلالقيَّة، عل  النحو اييتالعلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية القِ 

َ ْعُف الرايد املعريفِّ عند  طِّطي من اهِج العل وم الش رعيَّة  .1
ي   ؤدِّ  إىل     عِف االهتم   اِم املتعلِّ   ِق ب   الِقَيم األلالقيَّ   ة، وه   ذا 

 بتمميِنها يف هذه املناهج.
املعرف  ُة املنافيَ  ة للق  يم املرغوب  ة، وه  و م  ا يُع  َرف بالص  راعات  .2

 أو التصادم ال كر ِّ عند  طِّطي مناهِج العلوم الشرعيَّة.
َع   َدُم الُق   دِر عل     إش   را  اجله   ات العلميَّ   ة ذاِت العالق   ة  .3

عملي     اِت وط     يل وتط     ويِر ه     ذه  بتَ ْنِميَ     ة الِق     َيم األلالقيَّ     ة يف
 املناهج.

اهات املعاِر ِة للقيمة، ثيث َُتَع ل ال  رَد يَنِ  ُر  .4 وجوُد االُتِّ
اهاتِ ه ورغباتِ ه،  من االرتقاء ببعُ القيمط نَ ر،ا ألع ا و الف اُتِّ

ُُ الدِّراسات بالِقَيم السلبيَّة.  وهذا ما تعمِّ عنه بع
ة عل                 عُف قُ       درِِ أه       داف من       اهج العل       وم الش       رعيَّ  .5

ُمستقَبليَّة للم      تعلِّم واعتَم       ِع، ذاِت  استش      راف الاج      ات ال      
 العالقة بتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.

َ ْعُف األنشطة العلميَّة املصاِحبِة ملن اهج العل وم الش رعيَّة،  .6
 اليت تؤدِّ  إىل التح يز وِقلَِّة امليابِر لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.

ب  حمتو  مناهِج العلوم الشرعيَّة، والِقَيِم  َ ْعُف التناسبِ  .7
 األلالقيَّة اليت ينبغي تَ ْنِمَيُتها لد  الطلبة.
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َ       ْعُف اكتس      اِ  الط      ال  مله      ارات الت ك      ة، وح      لِّ  .8
املشكالت، والتعل م الذايتِّ، اليت من ش عا أ  ُتسِهَم يف تَ ْنِميَ ة 

 الِقَيم األلالقيَّة.
رات ال رديَّ  ة، وامله  اراِت الالعم  ة ِقلَّ  ُة االنس  اام ب    الُق  دُ  .9

 لتَ ْنِمَية القيمة، اليت يؤدِّ  إىل الن  ُ ور من هذه القيمة املرغوبة.
نتش   اُر األع   راف االجتماعيَّ   ة املنافي   ة للق   يم األلالقيَّ   ة،  .10

ال  يت َدُ  د  م  ن َدْوِر من  اهج العل  وم الش  رعيَّة يف تغي  ة التص  و رات 
 ااا  ة دذه القيم.

ُر من    اهج العل    وم الش    رعيَّة ف    ي تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم خامسا    ا: َدوْ 
 األخالقيَّة: 

أكَّ     د علم     اُء الرتبيَ     ة أ  للَم     نَهج املدرس     يِّ َدْور،ا ُمِهمًّ     ا يف     
تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم ل  د  املتعلِّم   ، ولااَّ  ة، من  اهَج العل  وم الش  رعيَّة، 

ْوُر الكب  ُة يف ترس  يك وبن  اء الِق  َيم األلالق يَّ  ة، ال   يت ال  يت د  ا ال  دَّ
يُن  َتعَم  ل عل    تك  وين الشخص  يَّة املس  ِلمِة َوْف  َق م  ا يرتم  يه ال  دِّ

 النيف.
َ                 نَهج املدرس                 ي      

كم                 ا ي                 ر  بيوش                 امب   -وامل
(Beauchamp,1996 )-  وس   يلٌة ُمِهمَّ   ٌة لنق   ل الِق   َيم ال   يت تُعط   ي

مع    ، ألغ   راض وُلطَ   ل األنش   طِة اااا   ة ب   األفرادط أل  قل   ب 
ِته   ا ه   و الِق   َيُم، أو بعب   ارٍِ أل   ر : ه   و األس   س اليقاف   ة يف عامليَّ 

.  اليت بواسطتها َُيِكُم األفراُد وجوَدهم االجتماعيَّ
ومل  ا كان  ت عمليَّ  ة تعل  يم الِق  َيم األلالقيَّ  ة تس  َتهِدُف َغ  ْرَ      

تل    ض الِق    َيِم يف ن     و  الناش     ة وتَ ْنِمَيَته    ا ل    د  الكب    ار، ف    ا  
َ   نَهج املدرس   يَّ بطُرُق   ه ووس   الِله،

يس   ع  إىل مس   اعدِِ امل   تعلِّم  امل
عل      الن ُم    وِّ األلالق    يِّ يف ش    ىتَّ مَ    اهره، ذل    ض الن ُم    و  ال    ذ  
يعب ِّ     ُر يف النهاي     ة ع     ن تك     وين الِق     َيم األلالقيَّ     ةط )اجلهيم     ي، 

 (.8، صم2015
َمنَهج  (، عل  أَّيَّة َدْوِر ال107، صم2011ويؤكِّد ساس )    

ع عناا رِه م ن لال  تط ويِر مجي يف تعزيز الِقَيم األلالقيَّة، من 
س   رتاتياياٍت، وأنش   طٍة، وتق   ومٍي. وعلي   هط أه   داٍف، وحمت   و، ، وا

   نَهج،  وج   هٍ تك   و  الِق   َيُم ب
َ
ع   ام  مكوِّن،   ا أساس،   ا م   ن مكوِّن   ات امل

ولااَّ    ة، من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة، إال أع    ا ثاج    ة إىل إبراعه    ا 

ال  مامج  واالهتم  اِم ،  ا م  ن ل  ال  التخط  يل الس  ليم، والتي  ارِ 
املناِس   بِة لتَ ْنِمَيته   ا، ال   يت تَنطلِ   ُق م   ن نَري   ات ال   تعل م الديي   ة، 
البعي    دِِ ع    ن اِل       والتلق     ط ليك    و  امل    تعلُِّم ركي    زَِ العمليَّ    ة 
التعليميَّ  ة، م  ن ل  ال  فاعليَّتِ   ه ونش  اِ هط لتحقي  ق تَ ْنِميَ  ة الِق   َيم 

، م2016األلالقيَّ    ة، وانعكاِس    ها عل      س    لوكهط )الغام    د ، 
 (.48ص
(، أ  مناهَج العلوم 77، صم1988وُيميف أبو العين  )    

الش  رعيَّة تَ ُق  وُم عل    َغ  ْرِ  الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د  ال   ردط نَ  ر،ا 
ل    َدْورِها ال اع    ِل يف الت     ثة اإلآ    اعِّ عل      س    لوكيَّاتِه ولارس    اته 

ص  و  العم   ل اليوميَّ  ةط فالرتبيَ   ُة يف ذاهت  ا عمليَّ   ٌة ِقيميَّ  ة، والِق   َيُم تَ 
ُه   ه، وأل  لك   لِّ جمتَم   ع إنس   اين  منَومتَ   ه القيميَّ   َة  الرتب   و َّ وتوجِّ
ال  يت ُتس  ِهم يف بق  اء ُهِويَّتِ  ه ورُِقيِّ  ه و ال  هط ف  ا  ك  لَّ أمَّ  ٍة َد  ِرُص 
عل    أ  ت  رعَِّ أبناءه  ا عل    ق  يِم جمتَمِعه  اط ليكون  وا لَِبنَ  ة، ا  الة 

 قيميَّة واحدِ. يف بناء جمتَمٍع متماسٍض َترِبطُه منَومةٌ 
ل    ذاط آ    ُب الرتكي    ُز عل      تط    وير من    اهِج العل    وم الش    رعيَّة     

ِِ م   ن الكت   ا  والس    نَِّةط لتعم   ل عل     تزوي   ِد املتعلِّم      املس   تَمدَّ
باألنش   طة الرتبويَّ   ة املوجَّه   ة يف ظ   لِّ الِق   َيم األلالقيَّ   ةط ،َ   َدِف 

يف بن     اء تع     ديل س     لوكيَّاهتم، وبن     اِء شخص     يَّاهتمط لَّ     ا ُيس     هم 
 اعتَمع املسِلِم، واتِّصاِف أفراده بالِقَيم ال ا لة.

 الدِّراساُت والبحوث السابقة:

باستقراء الدِّراساِت والبحو  الس ابقة، ال يت تناول ِت الِق َيَم     
األلالقيَّ ة يف املن اهج الدِّراس يَّة، يتَِّم ُ  أع ا تباين ت م ن حي  ث 

اءاُت، وامل         دالُل، اد         َدُف، واأُلس         ُس، واألدواُت، واإلج         ر 
والنَري  اُت ال  يت اس  تَنَدت عليه  ا، وتص  ني اُت الِق  َيم األلالقيَّ  ة 
ال   يت تبنَّته    ا، إال أع   ا مجيع،    ا أكَّ   دت عل      أَّيَّ   ة تل    ض الق    يِم، 
 و رورِِ تَ ْنِمَيِتها لد  املتعلِّم  يف املراحِل الدِّراسيَّة املختِل ة.

اليَّ  ةط ََتَّ تص  نيُف ه  ذه ُف إلي  ه الدِّراس  ة الودقيق،  ا مل  ا هَت  د    
الدِّراس   ات والبح   و  إىل حم   وريِن رليس   ِ ، وترتيُبه   ا تص   اعديًّا 
م     ن األق     دم إىل األح     د ، والرتكي     ُز عل       ه     دف الدِّراس     ة، 
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م    ن وَمنَهِاه    ا، وأدواهِت    ا، وعيِّنِته    ا، وأب    رِع م    ا تَ َواَّ    لت إلي    ه 
 :نتالَج، وذلض عل  النحِو اييت

ٌت تناول    ِل الِق    َيَم األخالقيَّ    ة ف    ي الِمْح    َوُر األوَّر: دراس    ا
 مناهج العلوم الشرعيَّة:    

من أهمِّ الدِّراساِت والبحوِ  اليت تناولت الِقَيم األلالقيَّ َة     
يف من     اهج العل     وم الش     رعيَّة يف الَعق     ديِن األلةيِن)من     ذ ع     ام 

 : (، ما ي يتم2016إىل عام  م2008
َه    َدَفْت إىل ددي    د الِق    َيم ال    يت  (،م2008ج    ا  اع ) دراس    ةُ 

املناس     بة لتالمي     ذ املرحل     ة االبتداليَّ     ة، والَكْش     ِف ع     ن م     د  
تم   ميِنها بك   ل  م   ن َم   نَهج الرتبيَ   ة الدينيَّ   ة اإلس   الميَّة، وَم   نَهِج 
الِق    َيم واألل    اليط وذل    ض لتحدي    د م    د  إس    هام ك    ل  منهم    ا 

تق دمي  بصوِر أكَم يف إكسا  التالميذ الِقَيَم الالعمة، وم ن مثَّ 
َ      نَهج الرتبيَ      ة الدينيَّ      ة اإلس      الميَّة باملرحل      ة 

مش      روٍد مق      رتٍَح مل
االبتداليَّ     ة، يف       وء الِق     َيم املناس     بة لتالمي     ذ ه     ذه املرحل     ة، 

، وَأَعدَّ قالمة، بالِقَيم ال العِم  واستخدم الباحث ال َمنَهج الَوْاِ يَّ
الي، توافُره   ا يف كت   ب الرتبيَ   ة اإلس   الميَّة، وكت   ب الِق   َيم واألل   

للص   وف العلي  ا م  ن املرحل  ة االبتداليَّ  ة، وق  د تَ َواَّ  لت الدِّراس  ة 
عيِّن      ة  -يف نتالِاه      ا إىل وج      ود قص      ور يف حمت      و  الكت      ب 

م  ن حي  ث م  د  التت  ابع واالس  تمراريَّة، والعم  ق يف  -الدِّراس  ة 
ع    رض الق    يم، وج    اء جم    ا  الِق    َيم االجتماعيَّ    ة واأللالقيَّ    ة يف 

الِق   َيم املاليَّ   ة واالقتص   اديَّة، مث الِق   َيم  املرتب   ة األوىل، فما   االتُ 
 البي يَّة، وألة،ا الِقَيم العقليَّة والن سيَّة. 

دراس ة، َه َدَفْت إىل التع ر ِف عل    (،م2008املالكي )وَأَعدَّ     
َدْوِر َم       نَهِج ال       ديث واليقاف       ة اإلس       الميَّة يف تعزي       ز الِق       َيم 
األلالقيَّ      ة، ل      د         ال  الص      ف األو  الي      انو ِّ  حافَ      ة 

، وتكوَّن ت عيِّن ة  الطالف، واستخَدَم الباحث ال  َمنَهج الَوْا ِ يَّ
وع     ٍة م     ن الدِّراس     ة م     ن مجي     ع مش     ريف العل     وم الش     رعيَّة، وجمم

معلِّم  ي العل  وم الش  رعيَّة، وق  ام الباح  ث باع  داد اس  تبانٍة َتِق  يس 
أربع   َة جوان   َب رليس   ٍة َّيِّ   ل الِق   َيم األلالقيَّ   ة، وه   ي: )اجلان   ب 
، واجلان     ب  اإلمي     اين ، واجلان     ب التعب      د  ، واجلان     ب الس     لوكي 

أ  درج  ة تعزي  ز جوان  ِب الدِّراس  ة إىل  وأش  ارت نت  الجُ املع  ريف (، 
َيم األلالقيَّ     ة يف َم     نَهج ال     ديِث كان     ت متوسِّ     طة،، كم     ا الِق     

أش   ارت إىل وج   ود ف   رٍي ذ  دالل   ٍة إحص   اليَّة ب     متوسِّ   طات 
استااباِت أفراد عيِّنة الدِّراسة يف الِقَيم األلالقيَّة، ال يت يعزِّعُه ا 
َم   نَهُج ال   ديث واليقاف   ة اإلس   الميَّة، َوف ْق،   ا ملتغ   ةِِّ نَ    ْوِد العم   ل 

 معلِّم(، لصاحل املشرِف . )مشرف أو
إىل ددي      د الِق      َيم  (،م2009دراس      ة العيس        )وَه      َدَفْت     

األلالقيَّ  ة الالعم  ِة لط  ال  املرحل  ة املتوسِّ  طة، م  ن ِوجه  ة نَ  ر 
معلِّم     ي العل     وم الش     رعيَّة  حافَ     ة القن      ذِ، والتع     ر ِف عل       
 أس  اليِب تَ ْنِمَيِته  ا يف العل  وم الش  رعيَّة، وم  د  اكتس  ا     ال 
املرحل   ة املتوسِّ   طة ل   بعُ تل   ض الِق   َيِم، واس   تخَدَم الباح   ث يف 

، وتكوَّن ت عيِّن ُة الدِّراس ة م ن ) دراسته ال  ( 161َمنَهج الَوْا ِ يَّ
ا للعلوم الشرعيَّة باملرحلة املتوسِّطة، وقام الباح ث باع داد  معلِّم،

( عب   ارِ، َتِق   يس ثالث   َة حم   اوَر، وه   ي: 67اس   تبانٍة ت لَّ    ت م   ن )
م األلالقيَّ  ة ل  د     ال  املرحل  ة املتوسِّ  طة، واألس  اليُب )الِق  يَ 

ال   يت ُتس   تخَدُم يف تعل   يم الِق   َيم األلالقيَّ   ة، واألفع   اُ  الس   لوكيَّة 
ل    د       ال  ه    ذه املرحل    ة(، وكش     ت نت    الُج الدِّراس    ة ع    ن 
موافق      ِة عيِّن      ة الدِّراس      ة عل        حم      وِر أَّيَّ      ة الِق      َيم األلالقيَّ      ة 

َّيَّ  ة"، كم  ا كَش  َ ت ع  ن أ  تن  و َد للط  ال ، بدرج  ة "كب  ِة األ
األس     اليِب الرتبويَّ     ة املس     تخَدمِة يف َغ     ْرِ  الِق     َيم األلالقيَّ     ة، 

 يساِعُد يف َغْرِسها بشكل جيٍِّد يف ن و  الناش ة.
بدراس   ٍة َه   َدَفْت إىل التع   ر ف عل      (،م2010الس   قاف )وق   ام 

الِق   َيم األلالقيَّ   ة املتم   مَّنة يف من   اهج العل   وم الش   رعيَّة باملرحل   ة 
املتوسِّ  طة يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة، واس  تخَدَمت الدِّراس  ة 

، وأس    لوَ  دلي    ل احملت    و ، وق    ام  ال     َمنَهج الَوْا    ِ يَّ التَّْحليلِ    يَّ
( 18لي    ل احملت    و ، احت    وت عل      )الباح    ث ببن    اء اس    تمارِِ د

قيم     ة، ألالقيَّ     ة، وأظه     رت النت     الُج أ  أكي     َر مق     رَّرات العل     وم 
الش    رعيَّة يف املرحل    ة املتوسِّ    طة احت    واء، للق    يم األلالقيَّ    ة ه    ي 

بَ لَ  َ  جمم  وُد َتْك  رار الِق  َيم  إذمق  رَّراُت الص  فِّ اليال  ث املتوسِّ  ل، 
م  ن الِق  َيم األلالقيَّ  ة ( َتْك  رار،ا، وأن  ه ال توج  د قيم  ٌة 142فيه  ا )



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
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املت ََّ ق عل   أَّيَِّته ا لط ال  املرحل ة املتوسِّ طة، ق د َللَ ت منه ا 
 مناهُج العلوم الشرعيَّة يف املرحلة املتوسِّطة.

إىل التع     ر ِف عل        (،م2011دراس     ُة عم     راَ  )كم     ا َه     َدَفْت 
م فاعليَّ      ة بَرنَ      امٍج مق      رتٍَح يف اليقاف      ة اإلس      الميَّة لتَ ْنِميَ      ة الِق      يَ 

األلالقيَّ   ة ل   د      ال  الص   ف األو  الي   انو ِّ، واس   تخَدَمِت 
، وال        الدِّراس       ُة ال        َمنَهج التا       ري َّط لتحقي       ق  َمنَهج الَوْا       ِ يَّ

أه  دافها، وَأَع  دَّ الباح  ث اس  تبانة، تم  مَّنت أربع،  ا ود  ان  قيم  ة، 
ألالقيَّ  ة، ينبغ  ي توافُره  ا يف حمت  و  كت  ب العل  وم الش  رعيَّة، كم  ا 

ناجَم،   ا مقرتَح،   ا يف اليقاف   ة اإلس   الميَّة، والتب   ار،ا دص   يليًّا، َأَع   دَّ بَر 
ومواقَف لقيا  مد  دق  ق أه داف الَمن اَمج، وكش  ت نت الُج 
الدِّراس    ة ع    ن وج    ود ف    رٍي ذ  دالل    ة إحص    اليَّة ب      درج    ات 
    ال  اعم   وعتِ : التاريبيَّ   ة والم   ابطة، يف نت   الِج االلتب   ار 

اقف(، لص احل اعموع ة التاريبيَّ ةط ل ا البَ ْعد ِّ )التحصيلي  واملو 
 ُمَعدِّ لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة. ُيِشة إىل فاعليَّة الَمناَمج ال

دراس  ة، َه  َدَفْت إىل التع  ر ِف  (،م2013أب  و لطي   ة )وأج  ر      
عل    َدْوِر من  اهج الرتبيَ  ة اإلس  الميَّة يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، 
ل  د   لب  ة املرحل  ة األساس  يَّة الُعْلي  ا يف مجهوريَّ  ة مص  ر العربيَّ  ة، 

، واش تملت عيِّن ُة الدِّراس ة  واعتَمَدِت الدِّراسة ال  َمنَهج الَوْا ِ يَّ
م ن جمتَم ع  %(5 الب ة، مييِّل و  م ا ِنس بُته )(  الب، ا و 234عل  )

( 30الدِّراس    ة، وق    ام الباح    ُث بتط    وير اس    تبانٍة تكوَّن    ت م    ن )
ِفق رِ،، دت  و  عل   جمموع  ة متنوِّع ٍة م  ن الِق َيم اإلس  الميَّة، وم  ن 
النتالج اليت أظهرهتا الدِّراس ة: أ  َدْوَر من اهج الرتبيَ ة اإلس الميَّة 

ميَّة ل د   لب ة املرحل ة األساس يَّة الُعلي ا،  يف تَ ْنِمَية الِق َيم اإلس ال
كا  بدرجة "متوسِّطة"، كما أظهرت النتالُج َع َدَم وج وِد ف رٍي 
ذ  دالل   ٍة إحص   اليٍَّة ل   َدْوِر من   اهج الرتبيَ   ة اإلس   الميَّة يف تَ ْنِميَ   ة 
الِقَيم اإلسالميَّة لد  عيِّنة الدِّراسة، وبيَّنت النتالُج وجود ف رٍي 

ة ل   َدْوِر من   اهِج الرتبيَ   ة اإلس   الميَّة يف تَ ْنِميَ   ة ذ  دالل   ة إحص   اليَّ 
.  الِقَيم اإلسالميَّة لد  عيِّنة الدِّراسة، تُعَز  ملتغةِّ الصفِّ

إىل التع    ر ِف عل       (،م2014دراس    ُة اجلهيم    ي )وَه    َدَفْت     
م   د  تم   م ِن حمت   و  كت   ب ال   ديث للص    َِّ  الي   اين واليال   ث 

يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة للق  يم الي  انو ِّ )املس  ار الطبيع  ي( 

 ، َ     نَهج الَوْا     ِ يِّ التَّْحليلِ     يِّ
األلالقيَّ     ة الالعم     ِة، وََتَّ تطبي     ُق امل

واش  َتَمل جمتَم  ُع الدِّراس  ة وعيِّنُته  ا عل    مجي  ع مو   وعات كت  ب 
ال   ديث املق   رَِّر عل     الص    َِّ  الي   اين واليال   ث الي   انو ِّ، وق   ام 

راس     ة مش     َتِملة، عل       قالم     ٍة ب     الِقَيم الباح     ث باع     داد أداِ الدِّ 
ِِ نت  الَج، م  ن أبرعِه  ا أ   األلالقيَّ  ة، وتَ َواَّ  لت الدِّراس  ُة إىل ِع  دَّ
جممود التَّْكراراِت للقيم األلالقيَّة يف مجي ع اع االت يف كت ا  

( قيم  ة،، يف ح    136ال  ديث للص  فِّ الي  اين الي  انو ِّ بَ َلغَ  ت )
األلالقيَّ   ة يف مجي   ع اع   االت يف  بل     جمم   وُد التَّْك   رارات للق   يم 

( قيم   ة،، كم   ا تَ َواَّ   لت 159كت   ا  الص   ف اليال   ث الي   انو ِّ )
الدِّراسُة إىل َعَدِم وج وِد ف رٍي ذ  دالل ة إحص اليَّة ب   الص  َِّ  
الي اين واليال  ث الي انو ِّ، يف ِنَس  ِب توعي ِع تل  ض الِق َيم األلالقيَّ  ة 

 ب  الص َِّ .

س    اٌت تناول    ل الِق    َيم األخالقيَّ    ة ف    ي الِمْح    َوُر الث    اني: درا
 مناهَج دراسيٍَّة مختِلفة:

من أهمِّ الدِّراساِت والبح وِ  ال يت تناول ت الِق َيم األلالقيَّ ة يف 
 م2012مناهَج دراسيٍَّة  تِل ة، يف الَعقَديِن األلةَيِن)منذ ع ام 

 (، ما يلي: م2016إىل عام 
دراسة، َهَدَفْت إىل التع ر ِف عل   الِق َيم  (،م2012ال ي ي )َأَعدَّ 

األلالقيَّ       ة اإلس       الميَّة املتم       مَّنِة يف مق       رَّر الل غ       ة اإل ليزيَّ       ة 
بالص     ف اليال     ث الي     انو ِّ باململك     ة العربيَّ     ة الس     عوديَّة، وَدْوِر 
الرتبيَ   ة يف تَ ْنِمَيته   ا، وَوْ    ِع تص   و ٍر مق   رتَح مل   ا آ   ب أ  يك   و  

اإل ليزيَّ   ة بالص   ف اليال   ث الي   انو ِّ يف     وء علي   ه مق   رَّر الل غ   ة 
َ  نَهج الَوْا  ِ يَّ ال  ذ  يعتِم  ُد 

ه  ذه الق  يم، واس  تخدم الباح  ث امل
عل       دلي     ل احملت     و ، واش     تَمَلت عيِّن     ة الدِّراس     ة عل       مجي     ِع 

ُمْدَرجِة يف كت      ا  الطال      ب  مو       وعات الق      راءِ واحملادث      ة ال      
اس   ة أ  الِق   َيَم بالص   ف اليال   ث الي   انو ِّ، وكش    ت نت   الُج الدِّر 

البي يَّ       ة ج       اءت باملرتب       ة األوىل، تَ َلْته       ا الِق       َيُم االقتص       اديَّة، 
فالعلميَّ   ُة، أم   ا الِق   َيُم االجتماعيَّ   ة والدينيَّ   ة والو نيَّ   ُة والصِّ   حيَّة 
واليقافيَّ        ة، فق        د ت        وفَّرت  س        توياِت وعٍ  ِنس                    عيف، 

 دِّراسة.وانعدمت الِقَيُم اجلماليَّة عل  ِنطاِي عيِّنة ال
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إىل استقص اِء ت  ثة  (،م2016   منالِر )وَهَدَفْت دراسُة     
تعل  يم بع  ُ املن  اهج الدِّراس  يَّة ب  الل غَتِ  العربيَّ  ة واإل ليزيَّ  ة، يف 
الِق   َيم األلالقيَّ   ة لط   ال  املرحل   ة اليانويَّ   ة بامل   درا  العامليَّ   ة يف 

نَهج الَوْا  ِ يَّ الس  عوديَّة، واس  تخدم الباح  ث امل   اململك  ة العربيَّ  ة
، وتكوَّن   ت عيِّن   ُة الدِّراس   ة م   ن جمموع   ٍة م   ن     ال   التَّْحليلِ   يَّ
املدار  العامليَّة للمرحلة اليانويَّة  حافَ ة ج دَِّ، وق ام بتص ميم 
اس      تبانٍة لتقي      يم أث      ر الدِّراس      ة ب      الل غَتِ  يف الِق      َيم األلالقيَّ      ة 

ة تقي      يم صِّ      لوالر وحيَّ      ة والس      لوكيَّة، وأو       حت النت      الُج أ  حم
  اليانويَّة العامليَّ ة ب الِقَيم األلالقيَّ ة مستو  التزام  ال  املدار 

 ب بعادها ااُُلقيَّة والر وحيَّة والس لوكيَّة، كا  متوسِّط،ا.
دراس  ة، َه  َدَفْت إىل الكش  ف  (،م2016العبيك  ي )وأج  ر      

الل غ    ة  ع    ن الِق    َيم األلالقيَّ    ة اإلس    الميَّة املتم    مَّنة يف مق    رَّرات
اإل ليزيَّ ة باملرحل  ة املتوسِّ  طة يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة، وق  د 

، وق      ام  اس      تخَدمِت الدِّراس      ُة ال       َمنَهاِ : الَكمِّ      يَّ والَكْي       يَّ
الباحث بتصميم استبانٍة لبن اء قالم ٍة حمكم ة ب الِقَيم األلالقيَّ ة 

واس  تمارِِ دلي  ل املناِس  ِب تم  ميُنها يف املق  رَّرات حم  لِّ الدِّراس  ة، 
( ا     حة، م    ن إمج    ا(ِّ 496احملت    و ، وتكوَّن    ت عيِّنُته    ا م    ن )

الص        حات املدروس       ة  ق       رَّرات الل غ       ة اإل ليزيَّ       ة للمرحل       ة 
عيِّن َة الدِّراس ة  -املتوسِّطة، وتَ َواَّلت الدِّراس ُة إىل أ  املق رَّراِت 

ه ا ( قيمة، ألالقيَّة، إسالميَّة، كا  أعال185اشَتَملت عل  ) -
ُمْاَمل الِق    َيم األلالقيَّ    ة العامليَّ    ةط كالتع    اي  م    ع ايل    ر،  بال    

%(، تَ َلْته   ا الِق   َيُم الدينيَّ   ة، بِنس   بة 38واح   رتاِم الغَ   ْةِ، بِنس   بة )
%( فق  ل،  13%(، وأقل ه ا الِق َيم الو نيَّ ة، بِنس بة بلغ ت )28)

كم  ا َكَش   ت الدِّراس  ُة أن  ه س يك  ن َدَّ  َة توعي  ٌع وا   ٌ  وم  درو  
للق   يم، ال يف الع   دِد، وال يف النِّس   بِة، يف حمت   و  مق   رَّرات الل غ   ة 

 اإل ليزيَّة للمرحلة املتوسِّطة.

 الت َّْعِليُق على الدِّراسات السابقة:

يتَِّم  ُ  م  ن الَع  ْرِض الس  ابق اهتم  اُم بع  ُ الب  احي  ب  الِقَيم     
ُُ ه       ذه  إذاأللالقيَّ       ة يف املن       اهج الدِّراس       يَّةط  تناول       ت بع       

راسات التعر َف عل  َدْوِر بعُ املقرَّرات الدِّراس يَّة يف تعزي ز الدِّ 

الِقَيم األلالقيَّة، وأشارت يف نتالِاها إىل األث ر اإلآ اعِّ لتل ض 
(، م2008املق  رَّرات يف تعزيزه  اط مي  ُل دراس  ة ك  ل  م  ن امل  الكي )

(، وركَّ      زت دراس      اٌت أل      ر  عل        م2013و"أب      و لطي       ة" )
م   م  بع   ُ املق   رَّرات الدِّراس   يَّة للق   يم التع   ر ف عل     م   د  ت

األلالقيَّ  ة، وأش  ارت إىل أ  ِنس  بَة تم  مينها يف تل  ض املق  رَّرات  
ط م2012)ال ي           ي، دراس          ة ك          ل  من:كان          ت            عي ة،ط ك

 (.م2016ط والعبيكي، م2014واجلهيمي، 
ُُ الدِّراس   ات م   دالَل وب   رامَج تدريس   يَّة،       كم   ا وظَّ    ت بع   

َيم األلالقيَّ     ة، وأش     ارت يف نتالاه     ا إىل متنوِّع     ة، لتعل     يم الِق     
فاعليَّ    ِة تل    ض ال    مامِج التَّْدرِيس    يَّة يف تَ ْنِميَ    ة تل    ض الِق    َيم ل    د  

ْس  رتَاتيايات التَّ  ْدرِيس دت أَِّّيَّ  َة تنوي  ِع  ُ  ُرِي وااملتعلِّم   ، وأكَّ  
 (. م2011عند تناو  الِقَيم األلالقيَّةط كدراسة عمراَ  )

س    ة الاليَّ    ُة م     ع مجي    ع الدِّراس    ات والبح     و  وتتَِّ     ق الدِّرا    
الس  ابقة، عل    أَّيَّ  ة تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د  املتعلِّم    يف 
املراح   ل التعليميَّ   ة املختل    ة، غ   َة أ  الدِّراس   ة الاليَّ   َة ان    ردت 

أوََّ  دراس   ٍة هَت   ُدُف إىل  -حَس   ب ا ِّ   الِد الباح   ث  -بكوع   ا 
ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواِجُه من   اهَج  يَات ال   استش   راف أه   مِّ التَّح   دِّ 

(، م2030العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة حىت عاِم )
يَات.  وتقدمِي تصو ر نَر   مقرتَح للتغل ب عل  هذه التَّحدِّ

وأف  ادِت الدِّراس  ة الاليَّ  ُة م  ن الدِّراس  ات الس  ابقة يف ددي  د     
الِقَيم األلالقيَّة، اليت ينبغي تَ ْنِمَيُته ا ل د    ال  التعل يم قَ ْب َل 
يَات  اجل   امعيِّ يف من   اهج العل   وم الش   رعيَّة، وبن   اِء قالم   ِة التَّح   دِّ

َيم ُمستقَبليَّة ال       يت س       تواجه ه       ذه املن       اهَج يف تَ ْنِميَ       ة الِق        ال       
األلالقيَّ  ة، ويف ت ا  يل إ اره  ا النَ  ر ِّ، وك  ذلض أف  ادت منه  ا 
يف بناء أدوات الدِّراسة، ودديِد األساليب اإلحصاليَّة املناِس بة 

 لتحليل البيانات. 

 إجراءات الدِّراسة:

يَاِت  ُف الدِّراس     ة الاليَّ     ةُ َتس     َتهدِ  استش     راَف أه     مِّ التَّح     دِّ
ُمستقَبليَّة اليت ستواجه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال

األلالقيَّ     ة، ل     د        ال  التعل     يم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ ح     ىت ع     اِم 
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للتغل    ب عل     تل   ض  مق   رتَح تق   دمَي تص   و ر نَ   ر   (، و م2030)
يَات اح        ُث ، ولتحقي        ق ه        ذا اد        دِفط س        يتناو  البالتَّح        دِّ

 :َيةَ تاإلجراءاِت اي
 َمنَهج الدِّراسة:

لتحقي  ق أه  داف الدِّراس  ة الاليَّ  ة، واإلجاب  ِة ع  ن أس   لتهاط     
 استخَدَم الباحث نوَعِ  من مناهِج البحث، َّا:

 :الَمنَهج الَوْصِفيُّ  -1
باعتب    ارِه أنس    َب َم    نَهٍج ميِك    ُن للباح    ث م    ن لالل    ه مج    ُع     

ِص      ُل البيان      ات واملعلوم      ات، ودليُله      ا، وتص      نيُ ها، فيم      ا يتَّ 
باإل      ار النَ     ر ِّ، والدِّراس     ات والبح     و  الس     ابقةط لتحقي     ِق 

 :ييتا
   إع    داُد قالم    ِة الِق    َيم األلالقيَّ    ة ال    يت يَل    َزُم تَ ْنِمَيُته    ا ل    د

 .   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ يف مناهِج العلوم الشرعيَّة
   يَات ال ُمستقَبليَّة،  بن  اُء التص  و ِر املق  رتَِح للتغل   ب عل    التَّح  دِّ

ال يت س  تواجه من اهَج العل  وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ  ة الِق َيم األلالقيَّ  ة 
.  لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ

التحلي   ل والت َّْ ِس   ة  أش   كا ِ  دَ َح   أَ  َمنَهج الَوْا   ِ ي   يُ َع   د  ال   و 
َّم ال  ذ  يعتِم  ُد عل    دراس  ِة الَ  اهرِِ كم  ا توج  ُد  ،العلم  يِّ امل  ن
ويه   تم  بَوْا    ِ ها وا    ،ا دقيق،   ا، ويعب ِّ    ُر عنه   ا تعب    ة،ا   يف الواق   ع،

يًّ   ا، ف   التعبُة الَكْي    ي  َيِص   ُف لن   ا الَ   اهرَِ،  َكْي يًّ   ا أو تعب   ة،ا َكمِّ
، فيعط  ي وا   ،ا رقميًّ  ا  ويو ِّ  ُ  لصالَص  ها، أم  ا التعب  ة الَكمِّ  ي 
يو ِّ     مق   داَر ه   ذه الَ   اهرِِ أو حاِمه   ا، ودرج   اِت ارتباِ ه   ا 

، م2005هر املختل    ة األل   ر ط )عبي   دات و ل   را ، م   ع الَ   وا
 (.191ص
 الَمنَهج اًلستشرافيُّ: -2
ال     ذ  ميِك     ُن م     ن لالل     ه استش     راُف املس     تقَبِلط وذل     ض     

يَات ال  ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج  للتعر ف عل   أه مِّ التَّح دِّ
التعل يم العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  

َمنَهُج  (، وسيتم  مَُّن ه  ذا ال  م2030قَ ْب  َل اجل  امعيِّ ح  ىت ع  اِم )
جمموع  ة، م  ن اإلج  راءات للتع  ر ف عل    ايراِء املت ََّ   ق عليه  ا ب    

ٍ )بدر،   (.329، صم1992جمموعٍة من ااماء يف جما  مع َّ

(ط لبن    اء Delphiوسيس    تخِدُم الباح    ُث أس    لوَ  دل     ا  )    
يَ  ات اليت ستواجه مناهَج العل وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة قالمِة التَّحدِّ

، والتع  ر ِف  الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ
(، ه1427عل  وجهة نَر ااماء واملختصِّ ، ويعرُِّف أمح ُد )

أسلوَ  دل ا  ب ن ه: "أس لوٌ  يش رِتُ  في ه جمموع ٌة م ن اا ماء 
م    ا، أو دراس    ٍة تتعلَّ    ُق بالا     ر أو يف الت ك    ة ح    و  مش    كلٍة 

ٍ بش    عا، أو اق   رتاِح حل   وٍ   املس   تقَبلط للوا   و  إىل ق   رار مع    َّ
 مناِسبٍة دا".

 :مجتَمع الدِّراسة
 :ع الدِّراسِة الاليَِّة لَّا ي يتيتكوَّ  جمتمَ 

كاف  ة مراح  ل التعل  يم   - مجي  ُع    ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ  -
 كة العربيَّة السعوديَّة.يف اململ -قبل اجلامعي

من    اهُج العل    وم الش    رعيَّة املق    رَِّر عل           ال  التعل    يم قَ ْب    َل  -
 .ه1437/1438اجلامعيِّ يف العاِم الدِّراسيِّ 

اا  ماء واملختص   و  يف املن  اهج و   ري الت  دريس، ويف العل  وم  -
 الشرعيَّة.
 :الدِّراسة عيِّنة
اا  ماء واملختصِّ    يف من  اهِج ََتَّ التي  اُر عيِّن  ة َقْص  ديَّة م  ن   -

العل  وم الش  رعيَّة و ُ  ُرِي تدريس  ها، وبع  ُ املختصِّ    يف العل  وم 
والعين       ة القص       دية تس       هم يف معرف       ة  راء اعتم       ع  الش       رعيَّة،

( العيِّن     َة 101، صه1431ويع     رُِّف العس     اف ) املس     تهدفط
القص    ديَّة ب ع    ا: "تع    ل أ  أس    ا  االلتي    اِر ل    مُِ الباح    ث، 

ه ب   هذه امل  َردَِ أو تل ض، َّيِّ ُل جمتَم َع البح ث"، وبل   ومعرفتُ 
 ( لبة،ا.15عدُدهم )

 أدوات الدِّراسة  وموادِّ المعاَلجة  وضبطُها: بناءُ 
ع     دد،ا م     ن  لتحقي     ق أه     داف الدِّراس     ةط ا     مَّم الباح     ثُ     

 واملوادِّ البحييَّة، وهي: األدواتِ 
 :  الِقَيم األخالقيَّة:قائمِة  إعدادُ أوًلا
قيَّة، َوْف َق ااُطُ وات قام الباحث باعداد قالمِة الِقَيم األلال    
 َية:ايت
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 َهَدُف القائمة: - أ
ال يت يَل َزُم ، الِق َيم األلالقيَّ ة َهَدَفْت هذه القالمُة إىل ددي دِ     

تَ ْنِمَيُته  ا ل  د     ال  التعل   يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ يف من  اهِج العل   وم 
 .الشرعيَّة

 بناء القائمة:تحديُد مصادِر  - ب
اعَتَم     د الباح     ُث يف بن     اء ه     ذه القالم     ِة عل       ع     دٍد م     ن     

 املصادِر، من أَِّّها:
  املص  ادُر األا  ليَّة للعل  وم الش  رعيَّة: الق  ر ُ  الك  رمي، والس   نَُّة

 النَّبويَّة.
  عل     ال   ِِ املقرَّر  مناهج العلوم الشرعيَّةمراجعُة أهداف

 .التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 

  تَ ْنِميَ  ة اس  اُت والبح  و  الس  ابقُة ال  يت ُأجرِيَ  ت يف جم  ا الدِّر 
 الِقَيم األلالقيَّة يف مقرَّرات العلوم الشرعيَّة.

  الِقَيم األلالقيَّةاألدبيَّاُت املرتِبطُة  و ود. 
  راُء اا       ماِء واحملكِّم          واملختصِّ          يف من        اهِج العل        وم 

 الشرعيَّة و ري تدريِسها.
  لطال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ  بيعُة ااصالص النَّماليَّة. 
 َوْصُف القائمة: - ت

إىل قالم   ٍة  وات الس   ابقةِ طُ   تَ َواَّ   ل الباح   ُث م   ن ل   ال  ااُ     
تم   مَّنت ثالث   َة حم   اوَر رليس   ٍة، َيش   تِمُل ك   ل  حِمْ   َوٍر منه   ا عل     

وم  ن  ( قيم  ة،ط15بل    ع  دُدها ) ،الِق  َيم األلالقيَّ  ةجمموع  ة م  ن 
م   ن املؤشِّ   رات  إىل جمموع   ةٍ  قيم   ةمثَّ ق   ام الباح   ُث برتمج   ة ك   لِّ 

ال   ذ  يو ِّ   ُحه  وِ ْح   ( مؤشِّ   ر،ا، عل     النَّ 30املعياريَّ   ة، ع   دُدها )
 :يتاي اجلدو ُ 

 1جدور 
 )الصورة األوليَّة(الِقيَم األخالقيَّة الالزمة لطالب التعليم قَ بْلَ الجامعيِّ قائمةُ 

 القيمةعدد مؤشِّرات  القيمعدد  الِمْحَور م
 10 5 الِقَيم األلالقيَّة ال رديَّة 1
 10 5 الِقَيم األلالقيَّة التنافسيَّة 2
 10 5 الِقَيم األلالقيَّة التنَيميَّة 3

 30 15 المجموع

 تحكيُم القائمة: - ث
ِعلميًّاط ََتَّ َعْرُ ها عل   جمموع ة م ن  ولمبل هذه القالمةِ     

احملكِّم     املتخصِّص     يف املن   اهج و    ري التَّ   ْدرِيس، والعل   وم 
الش      رعيَّةط إلب      داء ال      رَّْأِ  حوَد      اط إذ  ل      ب الباح      ُث م      ن 

 َية: تقالمِة يف َ ْوِء البُنود اياحملكِّم  إبداَء  رالهم حو  ال
 .األلالييف تعزيز  القيمةمد  أَِّّيَّة  -
 للِمْحَوِر الذ  تَ َقُع فيه. قيمةمد  انتماِء كلِّ  -
التعل      يم قَ ْب      َل املقرتَح      ة لط      ال  الِق      َيم م      د  مناَس      بة  -

 .اجلامعيِّ 
 .للقيمةمد  مناَسبة كلِّ مؤشِّر  -
 
 

 الوزُن النسبيُّ للقائمة: - ج
ََتَّ َع       ْرُض القالم       ِة عل         جمموع       ة م       ن املتخصِّص        ط     

الس  تخراِس ال  وع  النس   ِّ للقالم  ة، وق  د ح  دَّد الباح  ُث معي  ار،ا 
لط      ال  التعل      يم قَ ْب      َل املناِس      بة  الِق      َيم األلالقيَّ      ةاللتي      ار 
ال    يت الِق    َيُم ، واعتماِده    ا يف القالم    ة النهاليَّ    ة، وه    ي اجل    امعيِّ 

 -%80ب          ) م          بنس        ٍب تَ         رَتاوحُ نال        ت اتِّ         اَي احملكِّ 
%(، وبع     د َرْا     ِد اس     تااباِت احملكِّم      ، ََتَّ حس     اُ  100

لك      ل حِمْ      َوٍر م      ن حم      اوِر القالم      ة، وَللَ      َص  األوعا  النس      بيَّةِ 
ق د اْس تَ ْوَفِت املعي اَر ال ذ  ح دَّده الِق َيم الباحُث إىل أ  مجيَع 

 ل ،ا.سَ 
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يَات  إع     داُد دلي     لِ ثانيا     ا:  الُمس     تقَبليَّة الت     ي أه     مِّ التَّح     دِّ
س      تواجه من      اهَج العل      وم الش      رعيَّة ف      ي تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم 

 األخالقيَّة:
امَّم الباحُث دليال، للحصو  عل   البيان ات واملعلوم ات     

الالعم   ِة للدِّراس   ة، م   ن ل   ال   راء اا   ماء يف ت   دريس من   اهِج 
 العل  وم الش  رعيَّة، وتص  ميِم مناهاه  ا، وتم  مََّن ال  دليُل س  ؤاال، 

يَات ال    ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواجه ك   لَّ  استكش   افيًّا أله   مِّ التَّح   دِّ
َمنَهج يف تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم األلالقيَّ      ة:  عنص      ر م      ن عناا      ِر ال      

حمت    و  من    اهج العل    وم  –)أه    داف من    اهج العل    وم الش    رعيَّة 
الت ِّْقِنيَ  ات  –  ري ت دريس من  اهج العل وم الش رعيَّة  –الش رعيَّة 

أس   اليب  –َدمة يف من   اهج العل   وم الش   رعيَّة التعليميَّ   ة املس   تخ
 .وأدوات التقومي يف مناهج العلوم الشرعيَّة(

يَات الُمس    تقَبليَّة الت    ي  إع    داُد قائم    ةِ  ثالثا    ا: أه    مِّ التَّح    دِّ
س      تواجه من      اهَج العل      وم الش      رعيَّة ف      ي تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم 

 األخالقيَّة:
َر اإلجراءات اي      َية:توذلض َعب ْ
 تحديُد الَهَدِف من القائمة:  - أ

يَاتَه   َدَفْت ه   ذه القالم   ُة إىل       التع   ر ف عل     أه   مِّ التَّح   دِّ
ُمستقَبليَّة ال    يت س    تواجه من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة يف تَ ْنِميَ    ة  ال    

الِقَيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم قَ ْب َل اجل امعيِّ ح ىت ع اِم 

م    ن بن    اء التص    و ِر (ط لي    تمكََّن الباح    ُث يف      ولها م2030)
يَات.  املقرتَح للتغل ب عل  هذه التَّحدِّ

 بناِء القائمة: تحديُد مصادرِ  - ب
 َية: تداد القالمة عل  املصادِر اياعتَمَد الباحث يف إع

 .سياسِة التعليم يف اململكة العربيَّة السعوديَّة 
  ل     د        ال  من     اهج العل     وم الش     رعيَّةأه     داِف تعل     يم 

.التعليم قَ ْبَل   اجلامعيِّ
  الدِّراس     ات والبح     وِ  الس     ابقِة املرتِبط     ِة ُِ ب     الِقَيم بع     

 األلالقيَّة يف مناهج العلوم الشرعيَّة.
   ب  الِقَيم األلالقيَّ  ة يف من  اهج األدبيَّ  اِت الت َّْربويَّ  ة املرتِبط  ِة

 العلوم الشرعيَّة.
  يَات ال ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج العل وم  دليِل التَّح دِّ

 عيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.الشر 
  ُيف ت دريس العل وم الش رعيَّة، املختصِّ    ااماء راِء بع

 وتصميِم مناهاها.
 إعداد القائمة في صورتها األوَّليَّة: - ت

 قالمةٍ  باعدادِ  -يف  وء املصادر السابقة  -قام الباحُث     
يَات ال     ُاَم   ل ه من   اهَج العل   وم ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواج التَّح   دِّ

التعل يم قَ ْب َل ، ل د    ال  الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّ ة
ي،ا 15وق  د احتَ   َوت يف ا  ورهتا األوَّليَّ  ة عل    ) ،اجل  امعيِّ  ( د  دِّ

 َمنَهج الرليس   ِة، واجل   دوُ  مس   تقَبليًّا، وعِّع   ت عل     عناا   ِر ال   
  يو ِّ  ذلض:اييت

  2جدور 
يَات الُمستقبَليَّة التي ستواجه مناهج العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة )الصورة األوليَّة(  قائمة التَّحدِّ

 التَّحدِّيَاتعدد  الِمْحَور م
 3 الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ أهداف  1
 3 الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ حمتو   2
 3 مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة  ُُرُي َتْدرِيسِ  3
 3 الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف العلوم الشرعيَّة 4
 3  ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة  ناهِج العلوم الشرعيَّة 5

 15 المجموع
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 َضْبُط القائمة: - ث
 ها عل    جمموع  ة م  نََتَّ َعْرُ    طللتحق   ِق م  ن ا  دي القالم  ة    

 ،ت  دريس العل  وم الش  رعيَّةاا  ماِء واملختصِّ    يف املن  اهج و ُ  ري 
:  يتل  رَّْأِ  َح  ْوَ  القالم  ِة فيم  ا ي  و ل  ب الباح  ُث م  نهم إب  داَء ا

يَات حمل     اور القالم     ة)م     د  انتم     اء  ، و      وح ا     ياغة التَّح     دِّ
، إ افة أو ح ذف أو تع ديل أو َدْم ج م ا يَ َرْونَ ه العم، ا التحدِّ 

يَات وقد حدَّد الباح ُث معي ار،ا اللتي ار  ،جَلْوَدِ القالمة( التَّح دِّ
ه    ا يف القالم    ة النهاليَّ    ة، وه    ي اعتمادُ ُمستقَبليَّة ال    يت س    َيِتم   ال    

يَاتُ  نال    ت اتِّ     اَي احملكِّم      بنس    ٍب تَ     رَتاوح ب      ال    يت  التَّح    دِّ
ط اس  تناد،ا مل  ا َوَرَد يف األد  الرتب  و ِّ ال  ذ  %(100 -80%)

يؤكِّ  د عل    أن  ه إذا حص  لت ِفق  ِر التحك  يم عل    ِنس  بة اتِّ   اي 
%( ف    كيَر، فاع   ا تُ َع   د  ا   الة، 75ب     احملكِّم    ، مق   دارُها )

(. 129، صم2001لتحقي     ق الصِّ     ْدِي د     ا )بل     وم و ل     رو ، 
َرْا  ِد اس  تااباِت احملكِّم   ، ََتَّ حس  اُ  األوعا  النس  بيَّة  دَ ْع  وب َ 

لك  ل حِمْ  َوٍر م  ن حم  اوِر القالم  ة، وَللَ  َص الباح  ُث إىل أ  مجي  َع 
يَات  قد اْستَ ْوَفِت املعياَر الذ  حدَّده سل ،ا. التَّحدِّ

 إعداُد القائمِة في صورتها النهائيَّة: - ج
س  بق م  ن ُلطُ  وات، تَ َواَّ  لت الدِّراس  ُة إىل بن  اء، عل    م  ا       

يَات ال   القالم   ة النهاليَّ   ة  ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواجه من   اهَج  للتح   دِّ
العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم 

ي،ا( 15، تم    مَّنت )(م2030قَ ْب   َل اجل    امعيِّ ح    ىت ع   اِم ) ، د    دِّ
، ملن    اهِج العل    وم الش    رعيَّة رليس    ةٍ   س    ِة عناا    رَ موعَّع    ة، عل      

والت ِّْقِنيَ      اُت ،        رُي الت      دريس، و احملت      و ، و األه      دافُ وه      ي: 
 التعليميَّة، وأساليُب التقومي.

 

 ها:ها  ومناقشتُ نتائُج الدِّراسِة  وتفسيرُ 

النت  الِج ال  يت ََتَّ  ضِ رْ َه  َدَف اجل  زء ال  ا(  م  ن الدِّراس  ة إىل َع      
وبي اِ   ،بناء أدوات الدِّراس ة و  بِطها ِعلميًّ ا إليها بعدَ  لُ التَ َوا  

املعاجل      ات واألس      اليب اإلحص      اليَّة ال      يت اس      ُتخِدمت، كم      ا 
تم   مَّن ت س   َة تل   ض النت   الِج ومناقش   َتها، وس   َيعِرُض الباح   ُث 
النت    الَج مرتَّب    ة، َوْف    َق تسْلُس    ل أس     لة الدِّراس    ة، وت س    َة تل    ض 

َ       ر ِّ والدِّراس       ات النت       الِج ومناقش       َتها يف         وء اإل        ار الن
 :اييتوالبحو  السابقِة، وذلض عل  النحو 

 اإلجابة عن السؤار األوَّر من أسئلة الدِّراسة  الذي نصُّه:
ما الِقَيُم األخالقيَّ ُة الت ي يَل َزُم تَ ْنِمَيُته ا ل دى ط الب التعل يم 

 قَ ْبَل الجامعيِّ في مناهج العلوم الشرعيَّة؟
ق   ام الباح   ُث  اموع   ٍة م   ن ول جاب   ة ع   ن ه   ذا الس   ؤا ط     

اإلج   راءات ال   يت َس   َبَق ت ص   يُلها يف الدِّراس   ة، وم   ن لالد   ا ََتَّ 
ل  د  ُته  ا ال  يت ينبغ  ي تَ ْنِميَ  ب  الِقَيم األلالقيَّ  ةإىل قالم  ٍة  لُ التَ َوا   

، من     اهج العل     وم الش     رعيَّةيف  التعل     يم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ       ال  
 (15) ترليس   ٍة، تم   مَّنواش   تملت القالم   ُة عل     ثالث   ِة حم   اوَر 

 :اييت وِ حْ ( مؤشِّر،ا فرعيًّا، عل  النَّ 30)و، قيمة، 
، و ق    يم( 5، واش    تملت عل      )الِق    َيم األلالقيَّ    ة ال رديَّ    ة -
 فرعيَّة. ت( مؤشِّرا10)
، و ق   يم( 5، واش   تملت عل     )الِق   َيم األلالقيَّ   ة التنافس   يَّة -
 فرعيَّة. ت( مؤشِّرا10)
، و ق   يم( 5، واش   تملت عل     )التنَيميَّ   ةالِق   َيم األلالقيَّ   ة  -
 فرعيَّة. ت( مؤشِّرا10)

راهتا ال رعيَّة ، ومؤشِّ قيمهاويتَِّم  ت صيُل احملاوِر اليالثِة، و      
 :يتيف اجلدوِ  اي

 3جدور 
 (النهائيَّة الصورة) الشرعيَّة العلوم مناهج في الجامعيِّ  قَ بْلَ  التعليم طالب لدى تَ ْنِميَتُها ينبغي التي األخالقيَّة الِقيَم قائمةُ 

ا يتَِّصف باألخالق الشخصيَّة الفاضلة. الِمْحَوُر األوَُّر: الِقَيم األخالقيَّة الفرديَّة: وتمثِّل الِقَيم الخاصَّة بالفرد  التي تجعل سلوَكه في المواقف المختلفة قوي  ما
 مؤشِّرات القيمة م القيمة م
 اإلميا  باع تعاىل َوْفَق العقيدِ اإلسالميَّة الصحيحة 1 التقو  1

 االلتزام بالعبادات الشرعيَّة عل  الوجه الصحي  2



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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ا يتَِّصف باألخالق الشخصيَّة الفاضلة. الِمْحَوُر األوَُّر: الِقَيم األخالقيَّة الفرديَّة: وتمثِّل الِقَيم الخاصَّة بالفرد  التي تجعل سلوَكه في المواقف المختلفة قوي  ما
 مؤشِّرات القيمة م القيمة م
 القو  وال عل املطاِبُق للواقع والقيقة 3 الصِّْديُ  2

 أداُء األعما  واملعامالت بصدي 4
 َ ْبُل التصر ف يف القِّ العامِّ  5 األمانة 3

 االلتزام باألعما   سؤوليَّة وعل  أحسن وجه 6
 تر  كل ما هو قبي  من القو  وال عل 7 الياء 4

 الث عل  ردود األفعا  السنة 8
 التناع  عن شيء لغرض نبيل 9 التوا ع 5

 نبذ األنا واالستبداد 10
 الِقَيم ااااََّة باملنافسة ب  أفراد اعتَمع، اليت ُتعل سلوَ  أفراده يف املواقف املختل ة قومي،ا، يتَِّصُف بالتنافس احملمود.املِْحَوُر الياين: الِقَيم األلالقيَّة التنافسيَّة: وَّيِّل 

 التنافس اإلآاع املشرود 11 التنافس 6
 البعد عن  ري التنافس املذموم 12

 تقدمي الغة عل  الن س 13 اإلييار 7
 الغة تبلِّ مبدأ حب 14

 الرص عل  توقة الكبة 15 احرتام ايلرين 8
 أداء حقوي ايلرين 16

 مساعدِ ال رد للاماعة 17 التعاو  9
 تعزيز العمل بروح ال ريق 18

 الث عل  قو  الق 19 الشااعة والتمحيَّة 10
 دفع الشر مع توقع المرر 20

 التنَيميَّة: وَّيِّل الِقَيم ااااََّة بالتنَيم، اليت ُتعل سلوَ  األفراد يف املواقف املختل ة قومي،ا، يتَِّصُف باحرتام النَام.املِْحَور اليالُث: الِقَيم األلالقيَّة 
اذ سلو  إآاع  يساعد عل  الرتتيب والتنسيق 21 النَام 11  اوِّ

 تعزيز مبدأ احرتام النَام العامِّ واااصِّ  22
 البُ ْعد عن العشواليَّة وال و   23 اإلتقا  12

 التحلِّي  بدأ إتقا  العمل يف املواقف املختل ة 24
 عرض األمر عل  أهل الرأ  25 الشور  13

اذ القرار املناسب 26  الث  عل  الواو  إىل اوِّ
 تَ ْنِمَية الَوْعِي األملِّ لل رد 27 ح   األمن 14

 األمناملساَّة يف ال ال عل   28
 و وح لطوات وإجراءات العمل 29 الش افيَّة 15

 اوره ميعاية النزاهة ومكافحة ال ساد رمح 30
الِقَيم  يتَِّم  أ  عدد طوبناء، عل  اجلدو  السابق    

يف  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ لطال   ُتهااليت ينبغي تَ ْنِميَ  األلالقيَّة
( 3، موعَّعة، عل  )قيمة، ( 15) ت، بلغناهج العلوم الشرعيَّةم

من املؤشِّرات ال رعيَّة  مؤشِّر،ا (30   عليها )دُ حماوَر رليسٍة، ويَ 
يف  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ املرتِبطة ،ا، اليت تناِسُب  الَ  

 اململكة العربيَّة السعوديَّة، بدرجة عالية من األَِّّيَّة.

 من أسئلة الدِّراسة  الذي نصُّه: الثانيالسؤار  اإلجابُة عن
يَاُت الُمستقَبليَّة التي ستواجه مناهَج العلوم  ما التَّحدِّ
الشرعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم األخالقيَّة لدى طالب التعليم 

 (؟م2030قَ ْبَل الجامعيِّ حتى عام )
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قام الباحُث  اموعة من  ل جابة عن هذا السؤا ط      
 :البحييَّة، وذلض عل  النحو اييت اإلجراءات

 (:  Delphiأوًلا: المرحلة األولى من دلفاي )
وات طُ قدَّم الباحُث يف الدِّراسة الاليَّة َعْر ،ا م صَّال، اُ      

يَات الإعداد  ُمستقَبليَّة، اليت ستواجه مناهَج  قالمِة التَّحدِّ
التعليم ، لد   ال  ة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّةالعلوم الشرعيَّ 

لت القالمُة عل  مَ واشتَ  ،(م2030قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )
ي،ا مستقَبليًّا (15) حماوَر رليسٍة، تممَّنت  سةِ  ، عل  ددِّ
 :يتاي وِ حْ النَّ 
يَاُت أهداِف مناهِج العلوم الشرعيَّة - ، واشتملت عل  ددِّ
يَاٍت مستقبليَّة.( 3)  ددِّ

يَاُت حمتو  مناهِج العلوم الشرعيَّة - ، واشتملت عل  ددِّ
يَاٍت مستقبليَّة( 3)  .ددِّ
يَاُت  ري تدريس مناهج العلوم الشرعيَّة - ، واشتملت ددِّ

يَاٍت مستقبليَّة( 3عل  )  .ددِّ
يَاُت الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة املستخَدمة يف مناهج العلوم  - ددِّ
يَاٍت مستقبليَّة.3رعيَّة، واشتملت عل  )الش  ( ددِّ
يَاُت  ري وأساليِب التقومي املستخَدمة  ناهِج العلوم  - ددِّ

يَاٍت مستقبليَّة.3الشرعيَّة، واشتملت عل  )  ( ددِّ
يَاهتا، اامسةِ ويتَِّم  ت صيُل احملاوِر       ، يف اجلدوِ  وددِّ
 :يتاي

 4جدور 
يَات الُمستقبَليَّة التي ستواجه مناهجَ العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة حتى عام )  م(2030التَّحدِّ

 الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم األخالقيَّةالتَّحدِّيَات الُمستقَبليَّة التي سُتواِجُه مناهَج  م الِمْحَور
 القيَّة.  ِقلَُّة توف ِر ااَُطِل الِعْلِميَّة اليت َتعَمل عل  َتْطِويِر أهداِف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األل 1 أهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة

 األلالقيَّة.   عف ُقْدرِِ املتخصِّصَ  عل  القياِم بتقييٍم َدْور   ألهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة ذاِت العالقِة بتَ ْنِمَية الِقَيم  2
 األلالقيَّة.َ ْعُف ُعْمِق معرفِة معلِّمي مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة ب هداِفها وَدْورِها يف تَ ْنِمَية الِقَيم  3

 الشَّْرِعيَّة.ِقلَُّة إشراِ  اجِلهاِت الِعلميَّة ذاِت العالقة بتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، يف عمليَّاِت َتْطِوير حمتو  مناهِج الُعُلوِم  4 حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
الشَّْرِعيَّة الِقَيَم األلالقيَّة املناِسَب تَ ْنِمَيُتها لد   ال  الت َّْعِليِم قَ ْبَل  عف الُقْدرِِ عل  تمم  حمتو  مناهِج الُعُلوِم  5

.  اجلامعيِّ
 ة للمتعلِّمَ .ِقلَُّة َتْمِمِ  حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة أنشطة، عمليَّة ُتْسِهُم يف تطبيق الِقَيم األلالقيَّة يف الياِ اليوميَّ  6

ْرِسها يف  عف ُقْدَرِِ معلِّمي الُعُلوِم الشرعيَّة عل  استخدام  ُُرِي التَّْدرِيِس الدييِة، املناِسبِة لتعليم الِقَيم األلالقيَّة، وغَ  7 َتْدرِيِس مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة ُُرُي 
 ن و  املتعلِّم .

 املستخَدمِة يف مناهِج الُعلوِم الشرعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة. عف تقب ِل الطال  لطرِي التَّْدرِيِس الدييِة  8
 عف إسهاِم  ُرِي تدريس العلوم الشرعيَّة املستخَدمة يف إكساِ  الطالِ  مهاراِت الت َّْ ِكِة، وحلِّ املشكالِت، والتعل ِم  9

 الِقَيم األلالقيَّة.الذايتِّ، والتحليِل والن َّْقِد  ا ُيسِهُم يف تَ ْنِمَية 
الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف 

 مناهج العلوم الشرعيَّة
 القيَّة.قلَُّة ِعناية  طِّطي مناهِج العلوِم الشرعيَّة بتوظيف الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة الدييِة، املناِسبِة لتَ ْنِمَية الِقَيم األل 10
 الشرعيَّة عل  استخدام الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة الديية، اليت ُتسِهُم يف تعليم الِقَيم األلالقيَّة. قلَُّة تدريِب معلِّمي العلوم 11
َعَدُم التغل ب عل  اعتقاد بعُ معلِّمي العلوم الشرعيَّة، ب   استخداَم الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة الديية، ال يتناَسُب مع  12

 ة الِقَيم األلالقيَّة.املناهِج الشرعيَّة لتَ ْنِميَ 
 ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة 

  ناهِج العلوم الشرعيَّة
ِهم يف َ ْعُف اياغِة معايَة َتِقيُس أداء الطال  بدقٍَّة، يف تعل م الِقَيم األلالقيَّة املتممَّنِة يف مناهِج العلوم الشرعيَّة، وُتس 13

 معرفة مد  التقد ِم واإل اع.
  عف اإلفادِِ من نتالِج الت َّْقِومِي يف تطوير مناهِج العلوم الشرعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة. 14
 القصور يف توفة الَقْدِر الكايف من التدريب ملعلِّمي مناهِج العلوم الشرعيَّة يف جماالت الت َّْقِومِي، وأدواتِه، وأساليِبه، اليت 15

 الِقَيم األلالقيَّة.ُتسِهُم يف تَ ْنِمَية 
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 (:  Delphiثانياا: المرحلة الثانَية من دلفاي )
ََتَّ يف ه     ذه املرحل     ة س      ؤاُ  اا     ماء ح      و  إذا م     ا كان      ت     

يَاُت السابقة  َّيِّ ل  -اليت ََتَّ التَ َوا ُل إليه ا يف القالم ة  -التَّحدِّ

ي،ا مس   تقبليًّا أم   ام من    اهج العل   وم الش   رعيَّة يف تَ ْنِميَ   ة الِق   َيم د   دِّ
َج  يو ِّ   النت ال(، واجل دو  اييتم2030ة حىت ع ام )األلالقيَّ 

 اليت ََتَّ التَ َوا ُل إليها
 5جدور

راسة  يَات التي تواجه مناهجَ العلوم  -الخبراء  -رؤية أفراد عيِّنة الدِّ  :م(2030الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة حتى عاِم )حوَر التَّحدِّ
 )موقف الخبراء( التحدِّي الِمحور

ياا مستقَبلي ا أمام مناهج العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم األخالقيَّة حتى عام )  م(2030يشكِّل تحدِّ
 ًل نعم

 النسبة التَّْكرار النسبة التَّْكرار
 %7 1 %93 14 1 أهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة

2 9 60% 6 40% 
3 11 73% 4 27% 

 %27 4 %73 11 4 حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
5 8 53% 7 47% 
6 10 77% 5 33% 

 %20 3 %80 12 7  ُُرُي َتْدرِيِس مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
8 8 53% 7 47% 
9 10 77% 5 47% 

الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف مناهج 
 العلوم الشرعيَّة

10 11 73% 4 27% 
11 13 87% 2 13% 
12 9 60% 6 40% 

 ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة  ناهِج 
 العلوم الشرعيَّة

13 12 80% 3 20% 
14 14 93% 1 7% 
15 13 87% 2 13% 

ََر يف اجل  دو  الس  ابق رق  م )  -(، يتَِّم    اتِّ   اُي اا  ماء 5وب  النَّ
عل        أ  م      ا ََتَّ التَ َوا       ُل إلي      ه يف القالم      ة  –عيِّن      ة الدِّراس      ة 

ي،ا ِفعليًّ   ا يواج   ه من   اهَج العل   وم الش   رعيَّة يف  الس   ابقة، مييِّ   ل د   دِّ
، حىت  تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ

 (.م2030عاِم )
 
 

 (:  Delphiثالثاا: المرحلة الثالثة من دلفاي )
الب الِ   -ََتَّ يف هذه املرحلة التعر ُف عل  رري ة أف راد العيِّن ة      

( لب       ة،ا يف من       اهِج العل       وم الش       رعيَّة و        ري 15ع       دُدهم )
يَات ال يت س تواجه  -تدريسها، والعلوم الشرعيَّة  ملستقبل التَّحدِّ

مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، ل د    ال  
، حىت عاِم )التعليم ق َ  (، وأو حت النت الُج م2030ْبَل اجلامعيِّ

َْيدانيَّة ما 
 :ي يتامل
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 جدور
يَات التي ستواجه مناهجَ العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة  رؤية أفراد العيِّنة لمستقبَل التَّحدِّ

 رؤية الخبراء لمستقَبل التحدِّي التحدِّي الِمحور
سيختفي لوجود ُخَطٍط 

 وبرامَج منّةمة
سيستمرُّ كما هو عليه؛ لَعَدِم 

 حدوث تغيُّر
سَتزيد قوَّتُه لزيادة حدَّة 

 المسَببات
 النسبة التَّْكرار النسبة التَّْكرار النسبة التَّْكرار

 %53 8 %40 6 %7 1 1 أهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
2 2 13% 9 60% 4 27% 
3 6 40% 6 40% 3 20% 

 %40 6 %33 5 %27 4 4 حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
5 9 60% 5 33% 1 7% 
6 7 47% 5 33% 3 20% 

 %13 2 %33 5 %53 8 7  ُُرُي َتْدرِيِس مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
8 13 86% 1 7% 1 7% 
9 8 53% 5 33% 2 13% 

الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف مناهج 
 العلوم الشرعيَّة

10 5 33% 7 47% 3 20% 
11 5 33% 7 47% 3 20% 
12 10 66% 4 27% 1 7% 

 ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة  ناهِج 
 العلوم الشرعيَّة

13 3 20% 5 33% 7 47% 
14 3 20% 5 33% 7 47% 
15 4 27% 8 53% 3 20% 

 :(، يتَِّم  ما ي يت6من بيانات اجلدو  رقم )
يَات الت    ي س    تختفي لوج    ود ُخطَ    ٍط وب    رامَج  أوًلا: التَّح    دِّ
مس   تقبليٍَّة منّةم   ة )م   ن ِوجه   ة نة   ر الخب   راء والمختصِّ   ين  

 عيِّنة الدِّراسة(:
 ( عف الُق   ْدرِِ عل     تم   م  حمت   و  5التَّح   دِّ  رق   م     :)

ُته ا ل د  تَ ْنِميَ املناِسِب  الِقَيم األلالقيَّةب الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ 
ط ) % م     ن إمج     ا(ِّ حا     م 60      ال  الت َّْعلِ     يِم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ

 العيِّنة(.
 ( 6التح    دِّ  رق    م:)  الُعلُ    وِم  من    اهجِ   ِقلَّ    ُة َتْم    ِمِ  حمت    و

يف  الِق  َيم األلالقيَّ  ةب نش  طة عمليَّ  ة ُتْس  ِهُم يف تطبي  ق الشَّ  ْرِعيَّة 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47الياِ اليوميَّة للمتعلِّمَ ط )

 ( ْعُف قُ   ْدَرِِ معلِّم   ي الُعلُ   وِم الش   رعيَّة 7التح   دِّ  رق   م    َ :)
املناِس  بِة لتعل  يم الِق  َيم عل    اس  تخدام  ُ  ُرِي التَّ  ْدرِيِس الديي  ِة، 

% م  ن إمج  ا(ِّ 53األلالقيَّ  ة، وَغْرِس  ها يف ن   و  املتعلِّم   ط )
 حام العيِّنة(.

 ( ْعُف تقب  ِل الط  ال  لط  رِي التَّ  ْدرِيِس 8التح دِّ  رق  م   َ :)
الديي    ِة املس    تخَدمِة يف من    اهِج الُعل    وِم الش    رعيَّة لتَ ْنِميَ    ة الِق    َيم 

 إمجا(ِّ حام العيِّنة(.% من 86األلالقيَّةط )
 ( عُف إس   هاِم  ُ   رِي ت   دريس العل   وم 9التح   دِّ  رق   م     :)

الش   رعيَّة املس   تخَدمة يف إكس   اِ  الط   الِ  مه   اراِت الت َّْ ِك   ِة، 
وحلِّ املشكالِت، والتعل ِم ال ذايتِّ، والتحلي ِل والن َّْق ِد،   ا ُيس ِهُم 

 حام العيِّنة(. % من إمجا(ِّ 53يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّةط )
 ( َع    َدُم التغل     ب عل      اعتق    اد بع    ُ 12التح    دِّ  رق    م :)

معلِّم    ي العل    وم الش    رعيَّة، ب       اس    تخداَم الت ِّْقِنيَ    اِت التعليميَّ    ة 
الديي      ة، ال يتناَس      ُب م      ع املن      اهِج الش      رعيَّة لتَ ْنِميَ      ة الِق      َيم 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.66األلالقيَّةط )
يَات الت    ي ستس    تمرُّ كم    ا ه    ي علي    ه؛ لَع    َدِم ثانيا    ا: التَّح    دِّ 

ح  دوث تغيُّ  ٍر )م  ن ِوجه  ة نة  ر الخب  راء والمختصِّ  ين  عيِّن  ة 
 الدِّراسة(:
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 ( ْعُف قُ  ْدرِِ املتخصِّص  َ  عل    القي  اِم 2التح  دِّ  رق  م   َ :)
ذاِت العالق    ِة الُعلُ    وِم الشَّ    ْرِعيَّة  من    اهجِ بتقي    يٍم َدْور   أله    داف 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.60ط )لالقيَّةتَ ْنِمَية الِقَيم األب
 ( ِقلَّ    ُة ِعناي    ِة  طِّط    ي من    اهِج العل    وِم 10التح    دِّ  رق    م :)

الش  رعيَّة بتوظي  ف الت ِّْقِنيَ  اِت التعليميَّ  ة الديي  ِة، املناِس  بِة لتَ ْنِميَ  ة 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47الِقَيم األلالقيَّةط )

 ( ِقلَّ  ُة 11التح  دِّ  رق  م :) ت  دريِب معلِّم  ي العل  وم الش  رعيَّة
عل      اس    تخدام الت ِّْقِنيَ    اِت التعليميَّ    ة الديي    ة، ال    يت ُتس    ِهُم يف 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47تعليم الِقَيم األلالقيَّةط )
 ( القص  ور يف ت  وفة الَق  ْدِر الك  ايف م  ن 15التح  دِّ  رق  م :)

الت الت َّْق   ِومِي، الت   دريب ملعلِّم   ي من   اهِج العل   وم الش   رعيَّة يف جم   ا
وأدواتِ    ه، وأس    اليِبه، ال    يت ُتس    ِهُم يف تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم األلالقيَّ    ةط 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.53)
ِة المس بِّبات  يَات التي س َتزِيد قوَّتُه ا لزي ادة ِح دَّ ثالثاا: التَّحدِّ

 )من ِوجهة نةر الخبراء والمختصِّين  عيِّنة الدِّراسة(:
 ( ِقلَّ   ُة ت   وف ِر ااُطَ   ِل الِعْلِميَّ   ة ال   يت َتعَم   ل 1التح   دِّ  رق   م :)

تَ ْنِميَ     ة الِق     َيم لالُعلُ     وِم الشَّ     ْرِعيَّة  من     اهجِ عل      َتطْ     ِويِر أه     داِف 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.53ط )األلالقيَّة

 ( ِقلَّ     ُة إش     راِ  اجِله     اِت الِعلميَّ     ة ذاِت 4التح     دِّ  رق     م :)
، يف عمليَّ    اِت َتطْ    ِوير حمت    و  األلالقيَّ   ةتَ ْنِميَ    ة الِق    َيم العالق   ة ب
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.40ط )الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ 

 ( ْعُف ا   ياغِة مع   ايَة َتِق   يُس أداء 13التح   دِّ  رق   م    َ :)
الط  ال  بدقَّ  ٍة، يف تعل   م الِق  َيم األلالقيَّ  ة املتم  مَّنِة يف من  اهِج 

ِم واإل     اعط العل    وم الش    رعيَّة، وُتس    ِهم يف  معرف    ة م    د  التق    د 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47)
 ( ْعُف اإلف ادِِ م ن نت الِج الت َّْق ِومِي يف 14التحدِّ  رقم  َ :)

% 47تطوير مناهِج العلوم الشرعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّ ةط )
 من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.

     ( ْعُف ُعْم   قِ 3أم   ا التح   دِّ  رق   م    َ :) معرف   ِة معلِّم   ي 
تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم ب ه      داِفها وَدْورِه      ا يف الُعلُ      وِم الشَّ      ْرِعيَّة  من      اهجِ 

% م  ن إمج  ا(ِّ حا  م العيِّن  ة(، أن  ه 40فق  د أش  ار )  األلالقيَّ  ة

َ م ةط كم  ا أش  ار ) % ( 40س يخت ي لوج  ود ُلطَ ٍل وب  رامَج من
 ب ن  ه سيس  تمر  كم  ا ه  و علي   هط لَع  َدِم ح  دو  تغ  ة ٍ يف ااُطَ   لِ 

%(، ب       20ُمستقَبليَّة، يف ح      أش    ار ) وال    مامِج وال    ر َر  ال    
ِِ املسبِّبات.  هذا التحدَِّ  سَتزيد قوَّتُه لزيادِ ِحدَّ

م   ن أس   ئلة الدِّراس   ة  ال   ذي  الثال    اإلجاب   ة ع   ن الس   ؤار 
 نصُّه:

يَات الُمس  تقَبليَّة  م  ا التص  وُُّر المقت  َرل للتغلُّ  ت عل  ى التَّح  دِّ
من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة ف    ي تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم الت    ي س    تواجه 

؟  األخالقيَّة لدى طالب التعليم قَ ْبَل الجامعيِّ
م الباح    ثُ      تص    و ر،ا  يف      وء نت    الِج الدِّراس    ة الاليَّ    ة، يُق    دِّ

يَات ال     مقرتَح،     ا لكي يَّ     ة  ُمستقَبليَّة ال     يت  التغل      ب عل       التَّح     دِّ
، تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم األلالقيَّ    ةس    تواجه من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة يف 

 م(،2030التعل     يم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ ح     ىت ع     اِم )ل     د        ال  
ق        الميتَِ الِق        َيم األلالقيَّ        ة،  وذل        ض م        ن ل        ال  توظي        فِ 

يَات ال ، واس تقراِء  اليت تَ َواَّلت إليها الدِّراسةُ  ُمستقَبليَّة، والتَّحدِّ
َعب ْ َر  الس ابقة،كل  من اإل  ار النَ ر ِّ، والدِّراس ات والبح و  

ميِّل     ة يف: )األه     داِف، ، املتمن     اهِج العل     وم الش     رعيَّةمنَوم     ة 
 ُ    ُرِي التعليميَّ    ة،  الت ِّْقِنيَ    اتِ ْس    رتَاتياياِت التَّ    ْدرِيس، ااحملت    و ، 

 اعل  أ  يك و  ه ذا التص ور املق رتح منطلق، التقومي(،  أساليبِ و 
م     ن مس     لمات وإج     راءات تك      ل دقي     ق أه     داف التص     ور، 

 :اييت  ذلض عل  النَّْحِو ويتَّمِ 
 التَّصوُّر المقتَرِل: مناهج العلوم الشرعيَّة في أهدافُ  -1
مَّ  ٌة يف تو   ي  ددي  ُد األه  داف بِدقَّ  ٍة وو   وح، ُلط  وٌِ ُمهِ     

، وت ك    ٍة  مع   اِس  ري    ق التَّْخِط    يل والت َّْق    ِومي، ب س    لو  منطق    ي 
م أن    واَد ااِ    مات الت َّْربويَّ    ة امل    راَد  ، وه    ذه األه    داُف تُق    دِّ ِعلم    ي 

، م2013تعل ُمه   ا، وأدواِت التق   ومي الص   الَة للتقي   يمط )ق   الدِ، 
، ال  ا(ِّ  التَّص  و ر من  اهج العل  وم الش  رعيَّة يف أه  دافُ و (، 27ص

يَات  ال       يت َّكِّ       ُن ه       ذه املن       اهَج م       ن التغل        ب عل         التَّح       دِّ
ينبغ  ي -ُمستقَبليَّة ال  يت س  تواِجُهها يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة  ال  

 : َيةأ  تراعَي اجلوانَب ايت
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متوافق     ة م     ع سياس     ة التعل     يم يف اململك     ة العربيَّ     ة تك     و   -
 ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.السعوديَّة، اليت تؤكِّد عل  أَّيَّة ت َ 

مص وفة األهداف، يف   وء املص ادِر األا ليَّة للعل وم  تُب  -
 الشرعيَّة: القر ِ  الكرمي، والس نَِّة النبويَّة.

اِت العص  ر، والقم  ايا االجتماعيَّ  ة املرتِبط  َة  - تراع  ي مس  تادَّ
 بالِقَيم األلالقيَّة.

الِق   َيم األلالقيَّ   ِة املنَبِيق   ِة م   ن تُ َنمِّ   ي االُتِّ   اَه اإلآ   اعَّ حن   َو  -
.  أحكام الدين اإلسالميِّ

مناِس     بة لاج     ات وقُ     ُدرات       ال  التعل     يم قَ ْب     َل تك     و   -
.  اجلامعيِّ

تراع  ي الت  واعَ  ب    اجل  انبِ  النَ  ر ِّ والتطبيق  يِّ لك  لِّ قيم  ة  -
 .ألالقيَّة

 عل  النتاجات القيقيَّة لتعليم الِقَيم األلالقيَّة. ترتكز -
 ال  التعليم قَ ْب َل اجل امعيِّ عل   بع ُ األس اليب  تدرِّ  -

 العمليَّة، واملهارات الياتيَّةط ملمارسة الِقَيم األلالقيَّة.
ُتكِس    ب      الَ  التعل    يم قَ ْب    َل اجل    امعيِّ مه    اراِت الت ك    ة  -

 والت م ل يف الِقَيم األلالقيَّة وتطبيقاهتا العمليَّة.
تَّص وُّر المقت َرِل  ال مناهج العل وم الش رعيَّة ف ي محتوى -2

 وتنةيُمه  وتحديُد عناصره:
"املم  موُ  ال  ذ  َيقِّ  ُق  يُقَص  د ب  احملتو  يف ه  ذا التَّص  و ِر:      

 ع   ن جمموع   ٍة م   ن الق   الِق، وامل    اهيِم، األه   داَف، وه   و عب   ارٌِ 
ِ بتغ ة   والقيم، واملعارِف، واملهاراِت، وااِ مات اإلنس انيَّة املتغ ةِّ

 وحاج     اِت الن     ا  ال     يت َيت     ض  ،     ا امل     تعلِّمُ الزم     ا  واملك     ا ، 
 (. 289، صم2002ويت اعل معها"ط )مدكور، 

 ِاملق  رَّر  العل  وم الش  رعيَّة اهجت  وافر يف حمت  و  من  توآ  ُب أ      
، جمموع   ٌة م   ن الش   رو  أو التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ عل         ال  

بغَ َرِض الِق َيم األلالقيَّ ةط املواا اِت واملعايِةط الس تيعا  ه ذه 
يَات ال  :اييتعل  النَّْحِو  ُمستقَبليَّة، وذلض التغل ب عل  التَّحدِّ

، ال     يت تَ َواَّ     لت الِق     َيم األلالقيَّ     ة      رورُِ التََّمرُْك     ِز ح     و   -
 .إىل تصني ها ودديِدها الدِّراسة الاليَّة

   رورُِ الت َّرِْكي  ز عل    اللَِّبنَ  ات األساس  يَّة الالعم  ة الس  تيعا   -
الِق      َيم ، وتكلي     ِف الط      ال  بالبح     ث ع      ن لالقيَّ      ةالِق     َيم األ

 َك يف أذهاعم.الغاممةط حىت َترسَ 
، ال   يت تَ َواَّ   لت إليه   ا الِق   َيم األلالقيَّ   ةتم   مُ  مؤشِّ   رات  -

حمت  و  من  اهج العل  وم الش  رعيَّة املق  رَِّر عل    يف  الاليَّ  ة الدِّراس  ةُ 
 ، وتدريُب الطال  عليها. ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 

ُل النص وص الش رعيَّة املتم مِّنة للق يم األلالقيَّ ة بعناا ِر رب -
حمتويات مناهِج العلوم الش رعيَّة األل ر ، م ن ل ال  األنش طِة 

 الت اعليَّة.
س    ياقاِت ِل    ماٍت عمليَّ    ة  ِ     ْمنَ  الِق    َيم األلالقيَّ    ةتق    دمُي  -

حياتيَّ    ة، وذاِت ِا    َلٍة وثيق    ٍة ا    مات البي     ة ااارجيَّ    ة الواقعيَّ    ةط 
ب    ُ  ٍُر د    ا مع     ، يف الِق    َيم يس    تطيَع الط    الُ  َربْ    َل تل    ض ح    ىت 
 حياهتم.

الِق      َيم تق      دمُي ملخَّ      ص بن      الي  بع      د االنته      اء م      ن ش      رح  -
، وَّيي      ُل ه      ذا امللخَّ      ِص يف ا      وِر  طَّط      اٍت، أو األلالقيَّ      ة

َّماٍت رسوميَّة.  لرالَل، أو من
 من   اهجالت  واعُ  ب     التنَ  يم املنطق   يِّ املتماش  ي م   ع  بيع  ة  -

، والتنَ  يم الس  يكولوجيِّ املتماش  ي م  ع مس  تو  العل  وم الش  رعيَّة
 هم.الطال  ولصالصِ 

 في التَّصوُِّر المقتَرل: ْسِتَراتيجيَّاُت التَّْدرِيسا -3
الِق   َيم األلالقيَّ   ة يف من   اهِج ْس   رتَاتيايَّاِت ت   دريس االتي   اُر     

ُم ت   وافَر ، َتس   تلز العل   وم الش   رعيَّة لط   ال  التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ 
التغل      ب عل       العلميَّ     ة ال     يت ُتس     ِهُم يف  جمموع     ٍة م     ن املع     ايةِ 

يَات ال     ، وم    ن ُمستقَبليَّة ال    يت س    تواِجُهها ه    ذه املن    اهجُ  التَّح    دِّ
 ها:أبرعِ 
ْس   رتَاتيايَّة تدريس   يَّة مس   تخَدمة، م   ع  بيع   ة ااتَِّس   اُي ك   ل  -

 .الِقَيم األلالقيَّةتعل م 
ال     يت تركِّ     ز عل       تَ ْنِميَ     ة البح     ِث ْس     رتَاتيايَّات التي     اُر اال -

 والت كِة، والتعاوِ  وتباُدِ  األفكار، والنِّقاِش والوار.
ْس   رتَاتيايَّاُت ال   يت ُتس   اِعُد عل     ح   دو  الت اُع   ل ب     اال -

 .بالِقَيم األلالقيَّةالطال ، وتَ ْنِمَية الَوْعِي 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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س     رتاتيايات التدريس     يَّة ال     يت تناِس     ب  بيع     َة التي     ار اال -
 الِقَيم األلالقيَّة، وتاللم املرحلَة العمريَّة.تدريس 

ْسرتَاتيايَّة تدريِس ك لِّ مو  ود، اونَر،ا لت ث ر عمليَّة التيار     
بَ  روف البي   ة الص   ِّيَّة، وك  ذلض اص  الص الط  ال  النَّماليَّ  ة، 

م         ن  واملو          وِد امل         راِد دراس         ُتهط فق         د ََتَّ اق         رتاُح جمموع         ةٍ 
، الِق  َيم األلالقيَّ  ةتناِس  ُب  بيع  َة ت  دريس ْس  رتَاتيايَّات ال  يت اال

 ومن أبرعها:
 سرتاتيايَُّة دليل الِقَيم األلالقيَّة.ا -
، وأس  لو   اس  رتاتيايَّةُ  - الرتغي  ب مي  ل: األس  لو  القصص  يِّ

، وَ ْرِ  األميلة.  الُقْدِو
 ْسرتَاتيايَّة حلِّ املشِكالت.ا -
 ْسرتَاتيايَّة تنشيِل املعرفة السابقة.ا -
 ايَّة الت م ِل ما وراَء املعريفِّ.ْسرتَاتيا -
ْقِنَياُت التعليميَّة في التَّصوُّر المقتَرل: -4  الت ِّ
يَ       رتَِبُل التي       اُر الت ِّْقِنيَ       اِت التعليميَّ       ة بطبيع       ة املو        ود،     

واإلمكان   اِت املتاح   ة، ويبق     املِْح   َوُر مرتوك،   ا إلب   داد املعلِّم    ، 
املستخَدمة مناِسبة، للمو  ودط ثي ث  ُمِهم  أ  تكوَ  الت ِّْقِنَيةُ  وال

وُيسِهم الطالُ  يف إع دادها، ودقِّ ُق  تكوُ  بسيطة،، ومشوِّقة،،
 اددَف، ومن ذلض:

 الاِسب اي(  وبراجُمه املختِل ة. -
 المامُج التل زيونيَّة. -
 السَّب وِر الذكيَّة. -
 األجهِز اللوحيَّة. -
 التطبيقات التعليميَّة. -
 التَّصوُِّر المقتَرل: الت َّْقِويُم في -5

َت تِقُر أساليُب تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة إىل التقومي الوا  ،      
َس  ْهِل التطبي  ق، واإلداِر الص   يَّة ال  يت م  ن ش   عا التغل   ُب عل    

يَات ال    ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواجه أس   اليَب و    رَي التق   ومي  التَّح   دِّ
ة لتَ ْنِميَ     ة ه     ذه الق     يم، املس     تخَدمة يف من     اهج العل     وم الش     رعيَّ 

(، إىل: "أَّيَّ     ة التغذي     ة 136، صم2016وُيِش     ة الغام     د   )

ُمها املعلِّ  م إىل الطلب  ة، وك  ذلض التقي  يم ال  ذايت    الراجع  ِة ال  يت يق  دِّ
 كوسيلٍة ُمهمَّة لتَ ْنِمَية القيم".

الِق  َيم  تعل   م ُتش  ُة نت  الُج الدِّراس  اِت الت َّْربويَّ  ة إىل أ  قي  ا َ و     
ال يَعَتِم  ُد التق  ومَي النه  اليَّ )االمتح  ا ( ال  ذ  يَعتِم  ُد  األلالقيَّ  ة

 اعتم اد،ا مباش ر،اعل  تقييِم التحصيل املعريفِّ فقلط وإ ا يَعتِم ُد 
(، وه  و التق  ومُي ال  ذ  يص  احُب  عل    التق  ومي التك  ويلِّ )البن  اليِّ

م، أثن   اء عمليَّ   ة ال   تعل  يف األداَء، وَيه   ُدُف إىل تص   حي  املس   اِر 
وتزويِد املعلِّ م وامل تعلِّم بتغذي ة راجع ة ُتس ِهم يف معاجل ة جوان ِب 

 م التَّصو ُر املقرتَُح ثالثَة أنواد من التقومي، وهي:قدِّ يالقصور، و 
  ُال  التعل يم  تعل مإىل معرفة مستو   تَ ْقِومٌي قَ ْبلُي: وَيهُدف 

 دراسِتها.قَ ْبَل الَبْدِء يف  للقيم األلالقيَّة، قَ ْبَل اجلامعيِّ 
  :الِقَيم األلالقيَّةتدريس  أثناءيف تقومٌي بنالُي. 
     تق  ومٌي ع  الُي: بَ ْع  َد االنته  اِء م  ن ك  لِّ َدْر ، م  ع الرتكي  ز عل

 .يف تعل م الِقَيم األلالقيَّة األداِء القيقيِّ للمتعلِّم
ومن أساليِب الت َّْقِومِي اليت ميِكُن استخداُمها، واإلفادُِ منها     
:  يت  يف التَّص        و ر املق        رتَح، م        ا ي        ق        ومي تعل         م الط        اليف ت

املناقشُة الصَّ ِّيَّة، االلتباراُت ب نواعها )املقاليَّة، واملو وعيَّة(، و 
ومق     اييُس الِق     َيم  اناُت، والكتاب     ُة الت م ليَّ     ة والن َّْقِديَّ     ة،واالس     تب
 وبطاقُة املالَحَة، والتقومي الذايت ، وحقالُب اإل اع. ب نواعها،

 تَ ْوِصَياُت الدِّراسة:

نت الَج، توِا ي الدِّراس ُة   ا  إلي ه م ن لُ يف َ ْوِء ما ََتَّ التَ َوا      
 : يتي
  مراجع   ُة منَوم   ة الِق   َيم األلالقيَّ   ة، ال   يت تتم   مَُّنها من   اهُج

، ب     ال    رِت  العل   وم الش   رعيَّة يف مراح   ِل التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ
واألل      ر ، وتطويُره      ا َوْف      َق م      ا تقتم      يه متطلَّب      اُت املرحل      ة، 

اُت العصر.  ومستادَّ
   ِال     يت تَ َواَّ     لت إليه     ا الِق     َيم األلالقيَّ     ة      رورُِ تم     م ،
املق رَِّر عل     ال   العل وم الش رعيَّةدِّراسُة الاليَّة، يف مناهِج ال

 .التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 
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  ال يت تَ َواَّ لت الِقَيم األلالقيَّةاإلفادُِ من قالمِة مؤشِّراِت ،
 .ملناهج العلوم الشرعيَّة املعلِّم أَِدلَّةإليها الدِّراسة بتمميِنها يف 

  ب      التعليم قَ ْب      َل اجل      امعيِّ  ةالعل      وم الش      رعيَّ تزوي      ُد من      اهِج 
 تعل    مب    دواِت قي   اٍ  حديي   ة، ُتس   ِهُم يف الكش   ف ع   ن درج   ة 

 .للقيم األلالقيَّة التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ  ال  
       ته    ا ل    د  ، وأس    اليِب تَ ْنِميَ الِق    َيم األلالقيَّ    ةالرتكي    ُز عل

 ، عند عمليات بناء املناِهج ووطيِطها وتطويرِها.الطلبة
 م       ن ُِ  ل       ماِء تص       ميم من       اهج العل       وم الش       رعيَّة اإلف       اد

يَات وتطويره       ا ط إلآ       اد  ليَّ       ٍة فاِعل       ٍة للتغل        ب عل         التَّح       دِّ
ُمستقَبليَّة اليت ستواجه مناهَج العلوم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال

.  األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ
  َّم     ةٍ ابن     اُء الِق     َيم ومتط     وِّرٍِط لنش     ر  ْس     رتَاتيايَّة تربويَّ     ة من

قَ ْب  َل اجل  امعيِّ ومس  تويات التعل  يم  مراح  لِ  مجي  ع، يف األلالقيَّ  ة
 .يف اململكة العربيَّة السعوديَّة

 مقتَرحاُت الدِّراسِة:

يف       وء النت     الِج والت َّْوِا     َياِت الس     ابقِة للدِّراس     ة الاليَّ     ة،     
ُم الباح    ُث جمموع    ة، م    ن االقرتاح    اِت البحييَّ     ة ال    يت ميِك    ُن يُق    دِّ

 :يتالنحو ايإجرارها، عل  
  الص  عوبات والعوال  ق ال  يت تواج  ه من  اهج العل  وم الش  رعيَّة يف

.  تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ
  قَ ْب  َل اجل  امعيِّ التعل  يم   راح  لِ  من  اهج العل  وم الش  رعيَّةتق  ومُي 

 الِقَيم األلالقيَّة.يف َ ْوِء 
   ِالعلوم الش رعيَّة  مناهجِ يف  الِقَيم األلالقيَّةمستو  تمم

 باملراحِل التعليميَّة املختِل ة.
  قَ ْب َل اجل امعيِّ العلوم الش رعيَّة  راح ِل التعل يم  مناهجتطويُر 
 .الِقَيم األلالقيَّة  وء يف
     بن  اُء بَ ْرنَ  اَمٍج مق  رتٍَح لت  دريب معلِّم  ي العل  وم الش  رعيَّة عل

املراح      ل  لِّ علِّم        يف ك      ، ل      د  املتالِق      َيم األلالقيَّ      ةتَ ْنِميَ      ة 
 التعليميَّة.

  مق  رتٍَح ق  الٍم عل    بن  اُء تص  و ٍر ، م  دلِل التحلي  ل األلالق  يِّ
يَات ال  يت تواج  ه من  اهَج  يف وقي  ا  فاعليَّت  ه التغل   ب عل    التَّح  دِّ

ة باملراح   ِل التعليميَّ    الِق   َيم األلالقيَّ   ةتَ ْنِميَ   ة  العل   وم الش   رعيَّة يف
 املختِل ة.

 المراجع:
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 الرياض، اململكة العربية السعودية.
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.4.  سرتاتيايات تدريس القيملطرالق وا  ، عم ا : دار املسِة



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ

 

81 

ه(. الق  يم األلالقي  ة املتم  منة يف كت  ب ال  ديث يف 1435اجلهيم  ي، أمح  د. )
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 ، أث  ا  كرس  ي األم  ة ن  ايف باململك  ة العربي  ة الس  عودية. دراس  ة منش  وِر
(، جامع   ة املل   ض عب   دالعزيز، 4، م   ج )للق   يم األلالقي   ة عب   د العزي   زب   ن 
 جدِ.

م(. تق     ومي حمت     و  مق     ررات الرتبي     ة اإلس     المية باملرحل     ة 1999اليف، س     عيد. )
يف    وء د  ديات العومل  ة. كت  ا  امل  ؤَّر الق  ومي الس  نو  ال  اد  اليانوي  ة 

اجلمعية املص رية العام ة للمن اهج عشر بعنوا : "العوملة ومناهج التعليم"، 
.و ري التدريس  ، القاهِر
دور م  نهج ال  ديث واليقاف  ة اإلس  المية يف تعزي  ز (. م2008امل  الكي، مس   ر. )

. الي  انو   حافَ  ة الط  الفالق  يم األلالقي  ة ل  د     ال  الص  ف األو  
، قسم املناهج و ري التدريس، كلية الرتبية،  رسالة ماجستة غة منشوِر

 جامعة أم القر ، مكة املكرمة.
مرك ز م(. بن اء م ه وم النزاه ة يف املن اهج العراقي ة. 2008املعا يد ، س  يا ، )

 ، جامعة بغداد، العراي.الدراسات الرتبوية
ق    يم األلالقي    ة املتم    منة يف حمت    و  كت    ب لغتن    ا الم(. 2009امل    زين، لال    د. )

اجلميل     ة للمرحل     ة األساس     ية وم     د  اكتس     ا  تالمي     ذ الص     ف الراب     ع 
، كلي    ة الرتبي    ة، اجلامع    ة األساس    ي د    ا . رس    الة ماجس    تة غ    ة منش    وِر

، فلسط .  اإلسالمية بغِز
: دار ال ك ر منهاية تدريس املواد الش رعيةم(. 2002مدكور، علي. ) . الق اهِر

 ع.العر 
. الع     : دار أساس   يات القي    ا  والتق   ومي الرتب   و م(. 2004ادوي   د ، عي   د. )

 الكتا  اجلامعي.
وثيق       ة م       نهج م       واد العل       وم الش       رعية للم       رحلت  (. م2006وعاِر التعل       يم. )

. مرك    ز التط    وير الرتب    و ، اإلداِر االبتدالي    ة واملتوس    طة يف التعل    يم الع    ام
 عودية.العامة للمناهج، اململكة العربية الس

وثيق          ة سياس          ة التعل          يم يف اململك          ة العربي          ة (. م1995وعاِر املع          ارف. )
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Abstract:   This study aimed at exploring the most important future challenges facing the religious sciences curricula in the 

development of moral values among the pre-university education students until the year (2030 AD) in order to achieve this 

objective, the study applied on tree research stages, the first stage is represented in determining the moral values that should 

be developed among the pre university education students in the curricula of religious sciences .The study found a list of 

those values, including (15) values and (30) sub-indicators. 
 In the second stage, the most important future challenges are identified which will face the religious sciences curricula in the 

development of moral values among the pre university education students until using the Forward - looking approach. 
The study found  a list of those challenges which included (15 ) future challenges, distributed on five main axes. 
In the third stage , the researcher presented a proposed concept to overcome these challenges. 

The study recommended the need to review the system of moral values included in the religious sciences curricula at the pre 

university stages now and then and develop them according to the requirements of the stage, the developments of the age, the 

need to include the moral values in the curricula reached by the current study and to benefit from experts in the development 

and design of the religious sciences curricula to create an effective mechanism to overcome these challenges, build an 

advanced, systematic educational strategy to disseminate the moral values at all stages and levels of the pre university 

education, in the kingdom of Saudi Arabia. 
Key words: Future challenges, moral values, religious sciences curricula, pre university students. 
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طالب وطالبات الصف الثالث  لدىالمعرفة الرياضية المفاهيمية واإلجرائية امتالك درجة 

  (1) الثانوي
 

 
 إعداد

 مفرح بن مسعود سليمان المالكي 
                                                                     جامعة امللك سعود               -كلية الرتبية

  يحيى بن محمد أحمد المالكي
                 صبيا –مكتب تعليم الداير 

 هـ1438/ 16/11 وقبل -هـ 25/6/1438 قدم للنشر

 
 

طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي املعرفة الرياضية )املفاهيمية واإلجرائية( بإدارة  امتالكهدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على درجة المستخلص: 
علــى ابتبــار مكــون مــن جــ اين لةيــاا املعرفــة املفاهيميــةم  نياملــن ا الوصــفي التيليلــيم معتمــد اننــات ويليل ــا اســتبدم البا ثــاتعلــيم صــبيام وامــ  البي

طـالب  امـتالك( طالبـا  وطالبـة . وبعـد يليـل ااسـت ابات توصـلت الدراسـة إىل ان درجـة 547ينة مكونـة مـن )واملعرفة اإلجرائية. وطبةت الدراسة على ع
افــراد العينــة  املعرفـة اإلجرائيــة الرياضــية ف ــا ت  درجـة امــتالكم امــا متوســ  ســتوىلمعرفــة املفاهيميــة الرياضــية جـا ت ملوطالبـات الصــف الثالــث الثـانوي 

راســة ان هنــاك عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــو درجــات طــالب وطالبــات الصــف الثالــث الثــانوي ة ابتبــار املعرفــة املفاهيميــة مــنبف م وكشــفت الد ســتوىم
لصــا   ميــةبــو متوســري درجــات افــراد عينــة الدراســة  ة ابتبــار املعرفــة الرياضــية املفاهي ا  وبــو درجــا م ة ابتبــار املعرفــة اإلجرائيــةم وبينــت ان هنــاك فرقــ

اظ ــرت الدراســة كمـا بــو متوســري درجـات الرــالب والرالبـات بالصــف الثالــث الثـانوي ة ابتبــار املعرفـة الرياضــية اإلجرائيــة.   ومل يظ ــر فـر   الرالبـاتم 
لصـــا   عامـــة  رائيـــة ة ابتبـــاري املعرفـــة الرياضـــية املفاهيميـــة واإلج والرالبـــات بالصـــف الثالـــث الثـــانوي ايضـــا  وجـــود فـــر  بـــو متوســـري درجـــات الرـــالب

تكثيـف امل ـام اإلجرائيـة ليـتمكن الرالـب مـن و م الرالب املف وم الرياضيإدراك الرالبات. واوصت الدراسة بااهتمام بتدريس املفاهيم الرياضيةم وضرورة 
ااســتيعاب املفــاهيميم  نميــة وتــدريساســاليب ت علــىواملعلمــات إجــرا  امل ــارة بيســر وســ ولةم ورفــ  مســتوى ا ســاللة املةدمــة للرــالبم وتــدريب املعلمــو 

 .ملفاهيم وامل اراتااساليب تدريس على و 

 املعرفة اإلجرائية. –املعرفة املفاهيمية  –املعرفة الرياضية  -الثالث الثانوي الرياضيات للصف –امتالكدرجة : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

الرياضيات ة مةدمة املةررات الدراسية اليت تعد  تأيت    
 مالرالب لليياةم ما يويه من بنية معرفية وم ارية إجرائية

بشكل منرةيم جتعله  ا بيعد املتعلم ة تنظيم افكاره وترتتسا
نه من متك  و  ماحلياتية برريةة س لة يتعامل م  املشكالت

 .و ل ا هاجتاوز 
الرالب هو احملور الرئيس ة العملية الرتبوية  إن  

 مالفاعل ة البيث عن املعرفةو  والتعليميةم واملشارك النش 
 من البنا  املعرة املنظم واآلمن متكنهواكتشاف ا برريةة 

 الةوة جوانبمن امتالك املعرفة الرياضية ويعدُّ  والةوي؛
ولكي يةق العملية التعليمية اهداف ا بكفا ة  .ةياملعرف

 ب من املعرفة الرياضيةلوفاعلية جيب الرتكي  على متكو الرا
ضمن املةررات التعليمية  واإلجرائية( م)املفاهيمية بشةي ا
وان  مم  الترور املستمر لتلك املناها واملةررات بصوصا  
 املةررات.  البنية  املعرفية لتلك ضمناملعرفة الرياضية  تكون

ااعتماد بصورة  من الدراسات ان   عددكشفت لةد  
كاٍف   غير  اساسية على يديد طبيعة مادة الرياضيات امر  

 باخلربا ااستعانة  إذ ا بد من؛ والتعامل مع ا لف م املادة
الذين ميتلكون الةدرة العلمية على تنمية  مالرتبويو ا كفا 

 & Koçak, Bozan)وصةله التفكي الرياضي لدى الرالب 

Isik, 2009)  دراسة الرياضيات تةوم على دراسة ؛  ن
م ا يترلب ان م وتعل   اوالبرىن والعالقات فيما بين يبكا الرت 

)ابو زينةم ومعرة متو  يكون لدى الرالب تأسيس علمي  
2011). 
تدرج ة تعليم مفاهيم الرياضيات من مر لة إىل ال إن   
مر لة مفاهيم ا اليت  لكل  فم امر ة غاية ا مهية ابرى

إىل مر لة الثانوية  مالرالبم وبوصوهل اعمارتتناسب م  
رياضية كبيةم هذا هو  ومفاهيم   قد اكتسبوا م اراتٍ  نيكونو 

 املتصور واملؤمَّل. 

ة البنا   باصة امهية تكتسب مر لة التعليم الثانويإن  
باملفاهيم واملعارف والنظريات لكوهنا ت وده  ؛العلمي للرالب

 ر لةسوا   ة امل موامل ارات اليت تساعده ة مستةبل  ياته
تعدُّ الرياضيات من اهم املواد و  .سو  العمل ة ما ااامعيةم

تم على املعلم توظيف وهذا حياليت تعىن هبذا اجملالم 
م وتعل م ة تعليكل ا اإلمكانات وا ساليب التدريسية احلديثة  

 س م ة بنا  جيل مؤهل.تكي ؛  الرياضيات
 ممعرفة البىن الرياضية تعين املعرفة الرياضيةإن    
إدراك العالقة بو تلك و  مجرا اتواإل موالنظريات مواملفاهيم
املعرفة املفاهيمية  كما ان   (. Ben – Motreb, 2010)العناصر 

متثل الركي ة كوهنا  ة بنا  الفرد؛ و يوي   فاعلٍ  س م بدورٍ تر 
م باص وجهبواملعرفة الرياضية  معام وجها ساسية للمعرفة ب

منذ  ماوتنظم  مب املعارف واملعلوماتترتاليت ا داة  تعدُّ و 
من اهم ترعدُّ املفاهيم إضافة إىل ان  ماملبكرة مرا ل الرفولة

نواتا التعلم اليت يتم بواسرت ا تنظيم املعرفة العلمية ة صور 
؛ 2009عبد الفتاحم ؛ 2011عباا وااملمىنم )ذات مع

(Hill &Rowan &Ball, 2005; Metzler &Woessmann: 
2010; Kaminski & Sloutsky & Heckler: 2009) 

 متثل الرياضية املفاهيم( ان  2007يذكر ابو زينة )و 
يعين  مما الشي م ذلك امثلة مجي  بو املشرتكة اجملردة الصفة
 وبصائص صفاتب موا دة فصيلة ضمن اشيا  عدة وجود
 او مباحلواا املدركة ا شيا  من جمموعةاهنا  كما ممشرتكة

 اساا على مبع  م بعض ا  فتصني ميكن اليت ا  داث
 . واملمي ة املشرتكة اخلصائص من

 مللمبادئ العميةة املعرفة بأهنااملفاهيم الرياضية وترعرَّف 
 ممعو جمال ة مبين ا فيما املتدابلة والعالقات مواملفاهيم

 خمر  او ممرتابرة شبكة شكل على الذاكرة ة خت ين ا يتم
م واإلجرا ات مالرياضية ألفكارل ا  ف م تتضمنو م هرمي

 م اوتربية املبادئ يديد على والةدرةم ا ساسية واحلةائق
 بو واابتالف الشبه اوجه ويديد مواملصرليات ماحلةائقو 

 (.2013م السلويل) اليومية باحلياة  اوربر ماملبتلفة املفاهيم
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 الرتكي من بد ا  ويتدرج يديد مف وم املعرفة املفاهيمية؛ 
 إدراك وصوا  إىل مواحلةائق موالتعميمات ماملبادئ ف م على

 &Schneider) املف وم اج ا  بو العالقات

Jonhsone,2001). عالقات إنشا مها:  برريةتو وتتيةق 
 السابةة املعرفة بو عالقة وإنشا  م(ب و ا) املعلومات بو

 تتضمنكما   (Hiebert & Lefevre,1986) ااديدة واملعرفة
 الوعيو م باملفاهيم الوعي م ابرزها:املعارف من ا  انواع

 (.2016 مالسلويل م احلليسي) بالرموز الوعيو م باملصرليات
 والخوارزميات الرياضية )المعرفة اإلجرائية(:  المهارات

م اما تةانإو  بسرعة ما بعمل الةياميةصد بامل ارة 
فةد عرفت بتعريفات متعددةم من ام اهنا سلسلة  اخلوارزمية

 ة الفرد هبا يةوم اليت ات واإلجرا ات املنرةيةلعمليمن ا
  (.2006)ال هراينم  عمل اي تنفيذ
 ؛Conobi,2009) كونيب وريلت  منكلٌّ  فعر  و 

Rilte& Jonhson,2001)  من سلسلة بأهناامل ارة اإلجرائية 
 . لل دف للوصول تستبدم اليت ماإلجرا ات او ماخلروات

 (Hiebert& Lefevre ,1986) هيربت وليفيفر ونصَّ 
 ؛جرا اتباإل واملعرفة ماحلسابية امل ارات من نالتمك  على اهنا 
 يديد كيفية ومعرفة مواخلوارزميات مالرتاكيب لتيديد
 .صيييا    ال    ا ل   كيفية ومعرفة مالعام شكل ا ة مشكلة

 بوارزمياتإ دامها:  :صورتو اإلجرا اتتأبذ و 
 الرالب يصل متنفيذها عند سلفا   حمددة واسرتاتي يات

 وجهب ومتسلسلة ممكنة جرا اتوا برى: إم صييية إلجابة
 معينة مشكلة حللبواسرت ا الرالب  يصل ممناسب

Star,2005 ).) 
 ( Stylianides ,2013؛ Star,2005) وستيلينداستار  ام ا

 مها:  ماملعرفة اإلجرائية إىل نوعوفةسم 
 لليصول الرياضية الرموز جمموعة توليف على الةدرة -1 

 .قوانو على
 حلل   واإلجرا ات الةواعد من جمموعة تكوين على الةدرة -2

 .  املشكالت

 ةسرعادا  عمله ب على قادرا   الرالب صبحي ولكي
إلكسابه  ؛تدريبه ا دمها: ذلك يترلب امرين: فإن ةمودق

 عند املعلم علىجيب  لذلك امل ارةم واآلبر: املمارسة؛
 وي ودهم ملتدريبل  فرصة الرالب مينح ان امل ارة تعليمه

 التدريبم؛ فعماهلا وتوجه ترشدهم وتوجي ات بتعميمات
 عند وترويرها مواكتساهبا مامل ارة لتعلم الرئيسة الوسيلة هو
 (.2007مةعبابن مزينة بوا) الفرد

جرائية ترعىن بةدرة الرالب على إجرا  املعرفة اإل إن  
 مالعمليات احلسابية والرياضية ة سلسلة من اخلوارزميات

إضافة إىل اهتمام ا بأسلوب علمي متسلسل ومنرةيم 
تةان )ال هراينم إو  موسرعة مإجرا  تلك العمليات بدقةب

2006.) 
الرياضية م امل ارات وتشي الدراسات إىل ان تعل   

تساعد املتعلم على إدراك املعىنم والتربيةات للمفاهيمم 
والتعميمات الرياضيةم ومن مث تعميق وتوسي  املعرفة الرياضية 

 .(2011اليت تترلب ا املناها املتةدمة )ابو زينةم 
يعد  الف م التصوري ة الرياضياتم إضافة إىل كما  

 امل ارة اإلجرائية و دها من امل ارات اإلجرائيةم اقوى بكثي

(Alyan&Bacon,2008) 
 رك ت على هذا ااانب: اليت دراساتال منو 

( اليت هدفت إىل معرفة اي 2001دراسة غالب )
اكتساب يساعد على مستوى من مستويات منوذج ديفس 

الرالب من املةدرة على  ل املسألة وميكن  ؛املف وم الالزم
ة  ا  واضي قصورا   وتوصلت النتائا إىل ان هناك الرياضيةم 

مستوى اكتساب الرالب للمفاهيم الرياضية عن املستوى 
بلغ متوس  اكتساب الرالب للمفاهيم  إذ ؛املةبول تربويا  

وباحنراف معياري  م(79( من الدرجة الكلية )39.16)
(11.46 .) 

( دراسة هدفت إىل معرفة اثر 2002بسي )جرى العوا
املر لة  طالباانس واملستوى التعليمي ة اكتساب 

 لعينة بلغتملفاهيم وامل ارات العدديةم اا ساسية العليا 
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السادام  :من تالميذ الصفوف مطالبةو  طالبا  ( 900)
والثامنم والعاشرم وتوصلت نتائا الدراسة إىل قبول مستوى 

ة املفاهيم وامل ارات الرياضية العددية على  رالبادا  ال
 ؛مستوى املعرفة املفاهيمية واملعرفة اإلجرائية للصفوف الثالثة

على فةرات  رالبجتاوزت النسبة املالوية إلجابات الوقد 
تبو مستوى  ل املسألة الرياضية فة اما  .%(50اابتبار )

النسبة  ن  ؛منبف  ة الصفوف رالبمستوى ادا  ال ان
 %(.42)مل تت اوز ة اعالها  رالباملالوية إلجابات ال

ىل معرفة إ( اليت هدفت 2003وة دراسة امحد )
مل ارات احلسابية امستوى اكتساب طلبة الصف السادا 
ملفاهيم وامل ارات اا ساسيةم ومعرفة مستوى اكتساهبم 

مل ارات اااربيةم والتعرف على العالقة بو مستوى اكتساهبم 
ملفاهيم وامل ارات ااربيةم اواكتساهبم  محلسابية ا ساسيةا

وطالبة من املدارا  ( طالبا  635وتكونت عينة الدراسة من )
ة مديرييت الرتبية والتعليم اينو وقباطية ة  ماحلكومية

ة اكتساب الرلبة  فلسروم واظ رت نتائا الدراسة تدنيا  
ملفاهيم ااكتساهبم ن وتبوَّ امل ارات احلسابية ا ساسيةم ا

ايضا  ان هناك اظ رت النتائا و  .مةبوا  كان وامل ارات ااربية  
مل ارات احلسابية اعالقة إجيابية بو مستوى اكتساب الرلبة 

 ملفاهيم وامل ارات ااربية.اومستوى اكتساهبم  ما ساسية
( اليت 2009دراسة السامعي )ومن الدراسات ايضا  

ىل معرفة مدى اكتساب تالميذ الصف الثامن إهدفت 
واجتاها م  ممل ارات الرياضية ا ساسيةاا ساسي مدنية تع  
معرفة العالقة بو اكتساب التالميذ و حنو الرياضياتم 

مل ارات الرياضية ا ساسية وبو اجتاها م حنو الرياضياتم ا
ة اهلي(  -اثر اانس ونوع املدرسة ) كومي التعرُّف على و 

مل ارات الرياضية ا ساسيةم واجتاها م حنو ا اكتساب التالميذ
( 490من )واجريت الدراسة على عينة مكونة  .الرياضيات

من تالميذ الصف الثامن ا ساسي ة  موتلميذة تلميذا  
اظ رت النتائا ان و املدارا احلكومية وا هلية ة مدينة تع م 

اجتاهات تالميذ الصف الثامن ا ساسي حنو الرياضيات  

عالقة ارتباط موجبة ان هناك كانت إجيابيةم وكشفت النتائا 
وبو  ممل ارات الرياضية ا ساسيةابو اكتساب التالميذ 
 اجتاها م حنو الرياضيات.

هدفت إىل يديد  ةمراسد( 2009حيىي )اجرى و 
سون ر  د  ياضية ملعلمي الرياضيات الذين ير مستوى املعرفة الر 

ة حماولة لدراسة اثر بع  املتغيات السياقية  ؛هؤا  التالميذ
ملتغيات اليت تؤثر ة ايديد و على مستوى املعرفة الرياضيةم 

ما ميكن  ؛مستويات املعرفة الرياضية بصورة إجيابية او سلبية
ة و  قبل اخلدمة من توجيه براما اإلعداد ا كادميي للمعلمو

م ومتكن من توجيه ايام العمل الدراسية اليت تنظمه اثنائ ا
إىل وتوصلت الدراسة  .مديريات الرتبية ة موضوع الرياضيات

مستوى املعرفة الرياضية لدى التالميذ ان هناك تدنيا  ة 
 (م49.85بلغ متوس  عالمات التالميذ ) إذ ؛واملعلمو

فبلغ  املعلمون(م اما 7.45واحنراف معياري لعالما م )
(م واحنراف 100(م من )63.50وس  احلسايب لعالما م )تامل

(م وبلغ اعلى متوس  3.75معياري هلذه العالمات )
(م وادىن متوس  51.58ة م ارات اارب ) رالبلتيصيل ال

(. اما 44.32بلغ ) إذ ؛للتيصيل ة م ارات اهلندسة
 بلغ فةد ؛م ارات ااربة هلم فبلغ اعلى متوس   املعلمون

 ؛(م ة  و بلغ ادىن مستوى ة م ارات اهلندسة73.74)
ان ادا  التالميذ تدىن ة وتبو ايضا  (م 46.21بلغ ) إذ

م ارة اما اداؤهم ة (م 42.55)بلغ  فةد ؛م ارات التيليل
 (.53.81كان مرتفعا )فاملعرفة 

اليت هدفت إىل -ة دراسته ( 2011)ااالل وتوصل 
معرفة مستوى اكتساب طالب الصف الثالث الثانوي 

ملفاهيم الرياضيةم وعالقت ا مةدر م اعلمي ة مدينة إب ال
تكونت . على  ل املسألة الرياضية املبنية على تلك املفاهيم

 ا  تدنيإىل ان هناك  -وطالبة ( طالبا  278عينة الدراسة من )
إضافة إىل م الرياضيةم ملفاهياة مستوى اكتساب الرالب 

ة مستوى قدر م على  ل املسألة الرياضيةم ان هناك تدنيا  
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ووجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بو اكتساب الرالب 
 ملفاهيمم وقدر م على  ل املسألة الرياضية.ا

كما اظ رت دراسة بشان وقنديل والنذير والسلويل 
بتدائية إىل ( ميل معلمي الرياضيات باملر لة اا2014)

م اكرب من املعرفة املفاهيمية وجهبجرائية استبدام املعرفة اإل
وذكرت ان كتب املر لة اابتدائية املربةة  اليا  ساعدت ة 

م ولكن ا مل املعرفتو اإلجرائية واملفاهيميةإجياد التوازن بو 
 ة تةد م معرفة رياضية تؤثر على تغيي سلوك املعلمو

 .ر  متوازنة ة تةييم تعلم طالهبمدام طم او استبمتوازنة
ن وذلك لوجود عدد من العوامل السلبية اليت دفعت باجتاه ع

تك ات التدريب املتعلةة : مر البعد عن  الة التوازن من امها
م ريسم واحملتوى املعرة للمةرراتم واساليب التدباملناها

املعرفة وكتب الرياضيات اليت غالبا  ما كانت ترك  على جانب 
اإلجرائية م والرر  اليت يستبدم ا اعضا  هيالة التدريس ة 

ريةة اليت يتم تةييم رم والم ومرتك ات التةييم شرح املةررات
الب باملر لة اابتدائية م ومرتك ات التدريب اليت تلةاها رال

املعلمون م كما اشارت النتائا إىل عدم وجود فرو  دالة 
  معلمي الرياضيات ة املر لةإ صائيا ة  الة التوازن بو
م وسنوات عليميةم واإلدارة التاابتدائية تع ى ملتغيات اانس

 اخلربة.
إىل معرفة دراسة هدف في ا ( 2015) العن ياجرى و 

درجة اكتساب تالميذ الصف السادا اابتدائي املعرفة 
ة مةرر نم ارات( املضم   -ساسية )مفاهيم الرياضية ا 
معرفة ما إذا كان هناك عالقة ذات إضافة إىل الرياضياتم 

ملفاهيم الرياضية ادالة إ صائية بو درجة اكتساب التالميذ 
مل ارات الرياضية اا ساسية ودرجة اكتساب التالميذ 

 متلميذا   160وبعد تربية ا على عينة مكونة من  ما ساسية
ىل ان درجة اكتساب تالميذ الصف السادا إتوصل 

ة مةرر نفاهيم الرياضية ا ساسية املضم  ملاابتدائي ا
بلغت النسبة املالوية لإلجابات  إذ ؛الرياضيات كانت متوسرة

%(م وتعد 35.1الصييية للم موع الكلي هلذا احملور )

من  وقريبة جدا   مكوهنا اقل من املتوس   ؛غي مرضيةنسبة 
درجة اكتساب تالميذ الصف . وتبو ان الدرجة املنبفضة

ة مةرر نملضم  اابتدائي امل ارات الرياضية ا ساسية االسادا 
بلغت النسبة املالوية  إذ ؛الرياضيات كانت منبفضة

لإلجابات الصييية للم موع الكلي هلذا احملور 
كوهنا منبفضة بشكل    ؛نسبة غي مرضيةهي %(م و 18.97)

عالقة ارتباطية موجبة بو اظ رت النتائا ان هناك و . كبي
 -دراسةعينه ال-لصف السادا اابتدائي درجات تالميذ ا

ة ابتبار املفاهيم الرياضية ا ساسية وبو درجا م ة 
عالقة إضافة إىل وجود ابتبار امل ارات الرياضية ا ساسية؛ 

ارتباطية موجبة بو درجا م ة ابتبار املفاهيم احلسابية وبو 
ارتباطية موجبة درجا م ة ابتبار املفاهيم اهلندسية؛ وعالقة 

بو درجا م ة ابتبار امل ارات احلسابية ودرجا م ة 
 ابتبار امل ارات اهلندسية.

 هدفت اليت-( Wight, 2010) ويت دراسةاظ رت و 
 الرياضيةم ملفاهيما الرالب ف م مدى على التعرف إىل

  ل م ارات على التأثي ة الف م ذلك إس ام ومدى
 من الدراسة عينة وتكونت الرالبم صفوف بو املشكالت

 احلضرية املدارا ى دإب التاس  الصف من طالبا  ( 20)
 وقد ا مريكيةم املتيدة بالوايات بكاليفورنيا اخلاصة
 براما إ دى على الةائم الت رييب املن ا البا ث استبدم
 مستوى يسو بةصد ؛اش ر ثالثة استغرقت اليت التدبل
 مادة ة بالرالب اخلاصة اإلدراكية واملعارف املفاهيم

 بيالات دابل باملال ظات البا ث استعانوقد  الرياضياتم
 ا نشرة ة الرالب مشاركة مدى وتس يل الصفيةم التعلم
 جناح مدى ولةياا التدبلم برناما تضمن ا اليت ا ربعة
 متكن م اليت املبتلفة واملعارف املفاهيم اكتساب ة الرالب

 من بعدد بااستعانة البا ث قام ماملشكلة  ل   من
قرسمت و  التةدمم مستوى لةياا والبعدية الةبلية اابتبارات
 والثاين ا ول النشاطانعلى النيو اآليت:  ا ربعة ا نشرة
 الشروح من وعددا   ماحلسابية املشكالت من عددا   تضمنا



 (2017مرب ديس /هـ1439 الثاينربي  الرياض )   – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

92 

  سابية مشكلة فتضمن الثالث النشاط اما حلل ام املبتلفة
 احلل إىل للوصول الشرح بكتابةالةيام  الرالب وعلى و ل ام

 وعلى فة م رياضية مشكلة الراب  النشاطوتضمن  الصييحم
 احلل إىل للوصول املناسب الشرح بكتابة يةوم ان الرالب
 الرالب مستوى يسو ة التدبل برناما فاعلية -الصييح

 والتفسيم الشرح وم ارات ماملشكالت  ل م ارات ة
 املررو ةم الرياضية للمشكلة الصييح الناتا إىل وصوا  

 الربنامام ذلك ة بالرالب اخلاصة ا دوار تنوعإضافة إىل 
 نظر لوج ات مستمعون مث مللمشكلة قرا  مث مشركا  ف م

هبا  ااستعانة بالهلا من ميكن اليت الكيفيةاملتعلةة ب اآلبرين
 حلل انفس م على ااعتماد ميكن م قادة مث  ل ام ة

 .الرياضية املشكلة
 Hallet,Nunes,and)هاليتم ونونسم وبراينت  واجرى

Bryant ,2010)  دراسة ة جامعة اكسفورد لعينة من
من صفي الراب  واخلامس  318الرالب والرالباتم بلغت 

ة اململكة املتيدةم واوضيت النتائا ان هناك فروقا  فردية 
واإلجرائيةم واعتمادهم  بو الرلبة ة كل من املعرفة املفاهيمية

علي ا ة  ل املسائلم وان تلك الفرو  تتعلق بالفرو  
الفردية بين مم وان يصيل الرلبة الذين يعتمدون على 
املعرفة املفاهيمية ة  ل م املسائل اعلى من الذين ميتلكون 

 املعرفة اإلجرائية.
دراسة ديري م وتيزين ا م وبيرت م وكريستينو  واظ رت 

(Dary,Terzinha,Peter,and Currstino ,2012 )- اليت
هدفت إىل الكشف عن وجود فرو  فردية ة استيعاب 

جرائية املتعلةة الرالب للمعرفة املفاهيمية واملعرفة اإل
و من الصف   طالبا   119بلغت عينة الدراسة  إذ ؛بالكسور

عدم وجود ابتالف ة توزي  -السادا والثامن ة بريرانيا 
جرائية الرالب بالنسبة للمعرفة املفاهيمية العامة واملعرفة اإل

 العامة.
 ,Laswadi; Kusumahن )يبر آوة دراسة اسوادي و 

Yaya S.; Darwis, Sutawanir; Afgani, Jarnawi D ,2016 ) 

ان  الف م التصوري والرالقة اإلجرائية مها  تبو
  ن ؛مل مة املرلوبة من قبل الرالبالكفا ات الرياضية ا

ككل   الرياضية على تنظيم معرفت مهم ذلك يساعد
جياد احلل املناسب للمشكلة. إمتماسكم وتساعدهم على 

ربات التعلم ة بنا  خل حيتاجونالنتائا ان الرالب  اظ رتو 
يتم منح  إذ ؛ا اتم وفق منوذج التعلُّم امليسراملعرفة واإلجر 

 وقدالرالب فرصا  لبنا  معارف م وبنا  اإلجرا  اخلاص هبم. 
من الصف الساب .  طالبا   55تكونت عينة الدراسة من 

 عناظ رت النتائا ان الرالب الذين تعلموا الرياضيات و 
اعلى من الرالب  مستواهمطريق النموذج امليسر التعلم كان 

ان  ائات النتالذين  صلوا على التعلم التةليدي. واظ ر 
الرالب الذين تعلموا باستبدام التع ي  اعلى من  مستوى
 الرالب الذين  صلوا على التعلم بالرر  التةليدية. مستوى
هذه الدراسات ما توصلت إليه من نتائا تكشف امهية       

إجرا  م يد من الدراسات امليدانية؛ من اجل اارتةا  بالعملية 
التعليمية ة جمال الرياضيات وتنمية مفاهيم ا لدى الرالب؛ 

الةاعدة  بوصف ا ؛املر لة الثانويةوي داد هذا ا مر امهية ة 
وهذا حيتم العمل  ؛لل امعةاملتينة والركي ة ا ساسية لإلعداد 

هبم اسإكق املعرفة الرياضية لدى الرالبم و يتعمعلى 
املفاهيم وامل ارات ة املةررات الدراسية بصورة عامةم وة 

لتعلم كثي من  اساسا   تعد   إذ ؛مةرر الرياضيات بصورة باصة
للتعرف هذه الدراسة فكرة هنا تكونت من  .العلوم ا برى
الصف الثالث الثانوي  وطالبات بطال امتالكعلى درجة 

 الرياضيات. ة كتابة نملعرفة الرياضية ا ساسية املضم  من ا

 ُمْشِكلة الدراسة:

املعرفة الرياضية مدبال  م ما  لف م طبيعة  عدُّ تر       
من العمليات الرياضية؛ تساعد على  عددالرياضياتم وإجرا  

م سلبا  على تعل  عكس نالتمكن من ام ي ضعفمم و يةيق التعل  
شكاوى من تدين ال عددتتعصر احلاضر الالرالب. وة 

ستوى التعليميم املم مم على مستوى الرالبم وضعف تعل  
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. وهذه املبتلفة ا سريم ويظ ر ذلك ة مواقف التعل مو 
ت إشكالية تترلب دراسة اسباهبام ويديد العوامل اليت اد  

 إلي ا؛ ومن مث العمل على عالج ا.
 اجمليدلومن ا دراسة -وقد اشارت بع  الدراسات       

من  يعانونطالبا   ان هناك   إىل -(2009) واليافعي
 مرياضيات وااستفادة من تربيةا اال متعلُّ  ة صعوباتٍ 

 تترلب  ةيةية مشكلةوهناك من ينظر إلي ا على اهنا 
 منرةي فكرالتمت  بو  دراست ام م ارات وقدرات باصة ة

 ائقطر و  الرئيسةم الرياضية ا فكار ف م من املتعلم ك نمير 
 .عرض ام والتعامل م  مسائل ا

 على (Siswono, 2009) سيسونو دراسة نتائا اكدتو       
 برريةة الرياضية تاملشكال  ل   على قدرة الرالب ان

مستوى و م واملرونةم اإلجرائية الرالقة ىمستو  ترةاا مبتكرة
 .وطريةة  ل ا ماملشكلة تناول ة الت ديد

 ان  ة دراسته إىل   (Stanley, 2008)واشار ستانلي 
من املفاهيم  ا  مف وم 15لعدد  املفاهيمية عرفةاملضمان 

اارب ةرر الن اح ة م ىب علالالرياضية احملددة يع ز قدرة الر
 .املر لة ااامعيةة 

 تدين ان (Arabi, 2012) عريب دراسة نتائا اكدتو 
 الثانوية املر لة ة للرالب الدراسي التيصيل مستويات
 .الرياضية املشكالت حبل ااستمتاع عدم إىليع ى  بالسودان

عالقة ارتباطية ( ان هناك 2015)واثبتت دراسة العن ي 
موجبة بو درجات تالميذ الصف السادا اابتدائي ة 
ابتبار املفاهيم الرياضية ا ساسية وبو درجا م ة ابتبار 

م مما يؤكد ان امل ارة اإلجرائية الرياضية ا ساسيةامل ارات 
 ازمة لتيةيق املف وم الرياضي.

ت نتائا الدراسات السابةة وتوصيا ا دافعا  ل  لةد شكَّ 
الرالب  امتالك منللةيام هبذه الدراسةم من اجل ااطمالنان 

 كتابلمفاهيم وامل ارات الرياضية ا ساسية؛  ن  ل
املعرفة املفاهيمية  علىالرياضيات ة املر لة الثانوية يرك  

واملعرفة اإلجرائية الرياضيةم ومها معرفتان اساسيتان للتعل م ة 

املرا ل ااامعية امي  طالب الكليات العلميةم وتس مان 
 ة متكو الفرد ة سو  العمل. 

 ومن مربرات ودواف  الةيام بدراسة هذا املوضوع ان  
الشبصية ة جمال اإلشراف ومن بالل اخلربة - ون  ث  البا

اطلعا على نتائا طالب الصف الثالث الثانوي  -الرتبوي
ملدارا مكتب التعليم ميافظة الداير بالل ثالث سنواتم 

نتائا اابتبارات الن ائيةم ونتائا ابتبارات  وهي تشمل
قياام وابتبارات املسابةات اليت ينظم ا املكتب بو 

ستوى التيصيل لرالب ا ظا تدنيا  ة موقد  -راداامل
الصف الثالث الثانوي لسنوات متتابعة؛ مما يعين ان هناك 

ات للكشف عن ام واإلس ام ة مشكلة تترلب إجرا  دراس
 يت:اآلعلى النيو وميكن صياغة مشكلة الدراسة  ل ام 

الصف الثالث الثانوي  وطالبات طالب امتالكما درجة 
 ؟جرائيةالمفاهيمية واإل الرياضيةلمعرفة ل

 دراسة:أهمية ال

من املوضوع الذي تتناوله؛   اامهيت  دراسةال تستمدا
 ومن ذلك:

طالب  امتالكربيةية واقعيةم ترصد درجة تاهنا دراسة  -1
املفاهيمية  لمعرفة الرياضيةلالثانوي وطالبات الصف الثالث 

 ضمن مةرر الرياضيات. جرائيةواإل
وتربز درجة  مة توضيح الواق  احلايلس م تر ؤمل ان ير  -2

لمعرفة لطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالك
 الرياضيات ة كتابة  املضم ن جرائيةاملفاهيمية واإل الرياضية

 صف الثالث الثانوي.ال
ستشكل هذه الدراسة إضافة للمكتبة الرتبويةم بصوصا   -3

اليت تتناول  -على  د علم البا ثو -ة ظل قلة ا حباث
لمعرفة لطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالكدرجة 

 الرياضيات.  كتاباملفاهيمية واإلجرائية  ضمن  
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كتب ستس م ة تع ي  اا ود اليت تبذل لتروير    -4
باصة ة مشروع ململكة العربية السعوديةم و ة ا الرياضيات

 تروير الرياضيات والعلوم.
يتوق  ان يستفيد من نتائ  ا معلمو ومعلمات  -5

املتعلق باكتساب  الرياضياتم ة التغلب على الةصور
 .الصف الثالث الثانوي املعرفةم الذي يعاين منه طالب

 أهداف الدراسة:

 الدراسة إىل يةيق اآليت: تهدف
طــــالب وطالبــــات الصــــف الثالــــث  امــــتالك درجــــةمعرفــــة   -1

 كتـــابضــمن   جرائيــةواإلاملفاهيميـــة  الرياضــية لمعرفــةلالثــانوي 
 الرياضيات.

طـالب وطالبـات الصـف  امـتالكدرجـة معرفة العالقة بو  -2
 امــتالك م درجــةالثالــث الثــانوي للمعرفــة املفاهيميــة الرياضــية و 

 الرياضيات. كتاب ضمنلمعرفة اإلجرائية ل
طـالب وطالبـات الصـف  امـتالكفرو  بو درجـة معرفة ال -3

اإلجرائيــــة(  –الثالـــث الثــــانوي ة املعرفــــة الرياضــــية )املفاهيميــــة
 .عموم اواملعرفة الرياضية 

 الدراسةأسئلة 

 :ةتيا ساللة اآلجابة عن اإلالدراسة للوصول إىل  سعت
طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالكما درجة  -1

 الرياضيات؟ كتابالرياضية ضمن   املفاهيمية للمعرفة
 طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالكما درجة  -2
 الرياضيات؟ كتابلمعرفة اإلجرائية الرياضية ضمن  ل
ما العالقة بو درجة امتالك طالب وطالبات الصف  -3

هيمية ودرجة امتالك م للمعرفة الثالث الثانوي للمعرفة املفا
 جرائية ضمن كتاب الرياضيات؟ اإل

 امتالك درجة بو  صائيةإ دالة ذات فرو  توجد هل -4
 الرياضية لمعرفةل الثانوي الثالث الصف وطالبات طالب

 ؟عموم ااإلجرائية( واملعرفة الرياضية  –)املفاهيمية

 حدود الدراسة:

 يددت الدراسة باحلدود اآلتية:
اقتصرت الدراسة احلالية على معرفة  :الحدود الموضوعية

 لمعرفةلطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالك درجة 
م طبعة الرياضيات كتابم ضمن  الرياضية املفاهيمية واإلجرائية

 . هـ1434عام 
طالب على عيـ ن ة من  الدراسة تقتصر االحدود البشرية: 

ة وطالبات الصف الثالث الثانوي ة املدارا احلكومية 
 مدارا إدارة التعليم ميافظة صبيا التعليمية.

الدراسي   الفصل الدراسي الثاين العام :ةالزماني الحدود
 .هـ1436/1437

مدارا املر لة الثانوية احلكومية )بنو(  :ةالمكاني الحدود
 التابعة إلدارة التعليم ميافظة صبيا.

 :مصطلحات الدراسة

 Degree of Possession امتالكدرجة 
متوس  الدرجتو او )جمموع الدرجتو(  ا: بأهنإجرائيا   فعر  

اللتو حيصل علي ما الرالب ة ابتباري املعرفة الرياضية 
الصف الثالث  وطالبات )املفاهيمية واإلجرائية( لدى طالب

الرياضيات الذي اعدَّه البا ثان ة  كتابالثانوي؛ ضمن  
 هذه الدراسة. 

 Mathematical Knowledgeالمعرفة الرياضية 
رلـق ويـراد هبـا اإلملـام بتفاصـيل الشـي م املعرفة ة اللغة تر 

 (.2011)ال مرةم  وهي إدراكه بأ د احلواا
امـــــــا املعرفـــــــة الرياضـــــــية ف ـــــــي جمموعـــــــة مـــــــن املســـــــلمات 
الرياضـــيةم والةواعـــد املنرةيـــة املتفـــق علي ـــا مـــن جانـــب علمـــا  
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املتضـــمنة املعـــايي الـــيت الرياضـــياتم وعـــدد مـــن اآلرا  الرياضـــية 
 ,Pietsch)يــتم علــى اساســ ا الةيــام بعمليــة الربهــان الرياضــي

2005). 
وميكـــــن تعريف ـــــا إجرائي ـــــا بأهنـــــا جمموعـــــة مـــــن املفـــــاهيمم 
والتعميماتم وامل ارات الرياضيةم الواردة ة مةرر الرياضياتم 
الــــــيت تســــــاعد علــــــى متكــــــن طالــــــب الصــــــف الثالــــــث الثــــــانوي 

املفــــاهيمم والتعميمــــاتم  -احملتــــوى الدراســــياســــتيعاب وف ــــم 
م وميكن قياس ا عن طريق اابتبارات الـيت اعـدها -وامل ارات

 البا ثان للمعرفة الرياضية.
 Mathematical Concepts: المفاهيم الرياضية

املف وم ة اللغة اسـم مفعـول مـن الفعـل )ف ـم(م والف ـم 
ا ــد  (م وهــو2000هــو تصــور املعــىن مــن اللفــ، )ال بيــديم 
ــــيت يةــــوم الفــــرد باكتســــاهبا ــــات  ة املصــــرليات ال ــــا  عملي اثن

ومـــن تعريفاتـــه ايضـــا : انـــه بنـــا  عةلـــي يكو نـــه  .املعااـــة العةليـــة
الرالـــــب نتي ـــــة إدراك العالقـــــاتم او اخلـــــواصم او الســـــمات 
ـــــن الرالـــــب مـــــن  املشـــــرتكةم بـــــو جمموعـــــة مـــــن املثـــــياتم وميك 

 عن ــا مصــرلح تصــنيف جمموعــة املثــيات ة فالــة معينــة؛ يعــرب
 (.Juter,2006؛ 2011)بل ونم معو له دالته اللفظية 

ويرعـــــر ف املف ـــــوم إجرائيـــــا : بأنـ ــــه جمموعـــــة مـــــن املفـــــاهيم 
الرياضية ا ساسية الواردة ة مةرر الرياضياتم اليت تشرتك ة 
–عـــدد مـــن اخلصـــائصم او الســـمات ا ساســـيةم يعـــرب  عن ـــا 

كــن قياســ ا باســتبدام باســم او عنــوان )املف ــوم(م ومي -عــادة
اابتبــار التيصــيلي للمفــاهيم الــذي اعــده البا ثــان لرــالب 

 الصف الثالث الثانوي. 
 :المعرفة اإلجرائية الرياضية

امل ارة ة اللغة تررلق ويرراد هبا "احلذ  بالشي م 
واملاهر: احلاذ  بكل عمل. واام  م رة" )ابن منظورم 

 (.184لسان العربم 
الةدرة اليت ميتلك ا الفرد ة "وة ااصرالح: هي 

اجملاات الفنيةم او التةنيةم او احلرفيةم ويعرب  عن ا ة  ي   
 (.Sangwin,2003,11) "املمارسة

وترعر ف امل ارة إجرائيا : بأهنا جمموعة من امل اراتم والةدرات 
الرياضية ا ساسية الواردة ة مةرر الرياضياتم وميكن قياا 

الصف الثالث الثانوي هلام باستبدام درجة استيعاب طالب 
 ابتبار امل ارات الذي اعده البا ثان.

 إجراءات الدراسة

 دراسة:منهج ال
؛ التيليليقام البا ثان باتباع املن ا الوصفي املسيي   

 لكونه ا نسب هلذه الدراسة امليدانية.
 مجتمع الدراسة:

الصف ن جمتم  الدراسة من مجي  طالب وطالبات تكوَّ       
الثالث الثانوي علوم طبيعية ميافظة صبيا التعليميةم وعددهم 

( طالبا  وطالبةم ) سب إ صائية إدارة تعليم صبيا 3574)
(م ويبلغ عدد مدارا جمتم  هـ1436/1437 اسير للعام الد
 ( مدرسة للبنات . 42( مدرسة للبنو و)48الدراسة )

 عينة الدراسة:

بالرريةة  مطالبا  وطالبة 547مكونة من مت ابتيار عينة       
( مكاتبم هي: مكتب صبيام 3الربةيةم مشلت ابتيار )

ومكتب الدايرم ومكتب بيش؛ من بو ستة مكاتب تعليمية 
مدرسة من   16برريةة عشوائيةم بعدها قام البا ثان بابتيار 

م و  ْسب  ط بيعة برريةة عشوائية كل مكتب للبنو والبنات
 هنا متثل     ْ م  الع يـ ن ة يعد  مةبوا ؛ ف إننَّ  جمتم  الدراسة

 %( من جمتم  الدراسة.15)
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  :توزيع عي ِّنَة الدراسة على المدارس المختارة
  1 جدول

 :يوضح توزيع عي ِّنَة الدراسة على مدارس المختارة
نسبة العي َِّنة لعدد الطالب/  عدد العي َِّنة الطالباتعدد الطالب/  المدرسة الجنس المكتب

 الطالبات
 100 28 28 البا ر ذكر صبيا

 100 27 27 جريبة ذكر
 38 21 56 بضية انثى
 57 63 111 البا ر انثى
 79 19 24 الرابعة انثى

 66 50 76 بيش ا وىل ذكر بيش
 64 30 47 بيش الثانية ذكر
 68 46 68 بيش الثالثة ذكر
 97 101 104 بيش ا وىل انثى
 36 21 59 بيش الثانية انثى

 19 8 43 آل علي ذكر الداير
 62 33 53 عثوان ذكر
 100 31 31 نعامة ذكر
 35 17 48 الثانوية الثانية نثىا

 76 22 29 عثوان انثى
 74 17 23 باشر انثى

 :أدوات الدراسة

بعد ااطالع على ا دبيات والدراسات السابةةم     
؛ قام البا ثان ف على ا دوات اليت استبدمت في اوالتعر 

 بإعداد ا دوات اليت رايا اهنا يةق اهداف دراست مام وهي: 
براقة يليل حمتوى كتاب الرياضيات بةسميه ا ول  -1

براج است وث  من إعداد البا  هـ؛1434والثاينم طبعة عام 
 املعرفة الرياضية. 

طالب الصف  امتالكابتبار يصيلي؛ ملعرفة درجة  -2
 الرياضية املفاهيمية الواردة  ة كتابلمعرفة لالثالث الثانوي 

 الرياضيات.
طالب الصف  امتالكابتبار م ارات؛ ملعرفة درجة -3

 كتابلمعرفة الرياضية اإلجرائية الواردة ة  لالثالث الثانوي 
 الرياضيات.

استبدم   بطاقة تحليل محتوى كتاب الرياضيات:  .1
البا ثان براقة يليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث 

هـ؛ 1434الثانوي بةسميه ا ول والثاينم طبعة عام 
من  ماستبراج املعرفة الرياضية الواردة ة مةرر الرياضيات

عرض ا على خمتصو ة جمال املناها  بعد إعداد البا ثو
 . للتأكد من مناسبت ا ؛وطر  التدريس

طالب الصف امتالك اختبار تحصيلي لمعرفة درجة  .2
 كتابلمعرفة الرياضية الواردة في  لالثالث الثانوي 

 الرياضيات
 إعداد االختبار: 

بعد يليل كتاب الرياضيات للصف الثالث الثانويم      
ويديد نسب املعرفة املفاهيميةم ونسب املعرفة اإلجرائية لكل 
و دةم قام البا ثان بتيديد عدد اساللة كل و دة حبسب 

 النسبة الناجتة من ذلك .
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 2جدول 
 يوضح تحليل المحتوى للمفاهيم والمهارات 

 المئوية النسبة عدد المهارات المئوية النسبة عدد المفاهيم  عدد الدروس الفصل
 الفصل ا ول 
 يليل الدوال

7 41 20.7 38 16.8 

 الفصل الثاين 
 العالقات والدوال ا سية واللوغارمتية 

6 13 6.6 39 17.3 

 الفصل الثالث 
 املترابةات واملعادات املثلثية

5 9 4.5 16 7.1 

 الفصل الراب 
 الةروع املبروطية واملعادات الوسيرية 

5 26 13.1 30 13.3 

 الفصل اخلامس 
 املت  ات

5 32 16.2 30 13.3 

 الفصل السادا 
 اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة 

3 15 7.6 19 8.4 

 الفصل الساب  
 اا تمال واإل صا 

6 39 19.7 26 11.5 

 الفصل  الثامن 
 وااشتةا الن ايات 

6 23 11.6 28 12.4 

 100 226 100 198 43 المجموع
 صدق اختباري المعرفة الرياضية األساسية

للتيةق من صد  ابتباري املعرفة الرياضية املفاهيمية    
واإلجرائية مت عرضه على جمموعة من احملكمو من اعضا  

إضافة إىل بع  املتبصصو ة مناها وطر   مهيالة التدريس
تدريس الرياضيات واملشرفو ومرع ل مي الرياضيات باملر لة 

 الثانوية.
م اصبح ابتبارا املعرفة الرياضية وبعد ابذ مليوظا      

حيتويان على  مالن ائية مااإلجرائية( ة صور  –)املفاهيمية
 ( فةرةم توزعت على حماور املعرفة الرياضية بشةي ا.40)
 ور املعرفة املفاهيميةم وحيتوي على عشرين سؤاا . حم -
 ور املعرفة اإلجرائيةم وحيتوي على عشرين سؤاا .حم -

 :زمن االختبار
 قام البا ثان بتيديد زمن ابتباري املعرفة املفاهيمية       

واإلجرائية الرياضية عن طريق العينة ااسترالعيةم وذلك 
 تسلُّمورقة إجابة اول طالبم و  متسلُّ حبساب املتوس  بو 

ورقة إجابة آبر طالب ة اابتبارم وقد تبو ان املتوس  
 ( دقيةة.120هو )

 المعرفة الرياضية  امتالكتحديد درجة 
املعرفة الرياضية ة كل و دة وفق  امتالكلتيديد د ر ج ة     

  :السلم الذي يوضيه
 3جدول 

 المعرفة الرياضية امتالك درجةقدير تسلم يوضح  
 المعرفة الرياضية  امتالك درجة
 منخفضة متوسطة عالية
 %33اقل من  %66% إىل اقل من 33من % فأكثر 66من 

  :ثبات اختباري المعرفة الرياضية
 :ابتباري املعرفة الرياضية برريةتومت  ساب ثبات    

 صد بغرض التيةق من  إ دامها: استبدام معامل بيسون؛

 بصد  يةصدو  بتباري املعرفة الرياضية؛ي االدابل ااتسا 

 اابتبار فةرات من فةرة كل اتسا  مدى الدابلي ااتسا 
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 صد  من التيةقجرى و  إليهم تنتمي الذي اجملالم  فةرات 

 إجياد بواسرة ابتباري املعرفة الرياضية الدابلي ااتسا 

 فةرات من فةرة كل بو لبيسون اخلري اارتباط معامل

 هذه إليه تنتمي الذيبتبار لال الكلية والدرجة اابتبارم

من  فةرة لكل املبتلفة اارتباط معامالتأيت ي وفيما .الفةرة
 الذيبتبار اا م فةرات ابتبار املعرفة الرياضية املفاهيمية 

 ه. إلي تنتمي

 4جدول 
 نفسه  ختبارباال المعرفة الرياضية المفاهيميةاألول:  ختباراال لفقرات بيرسون ارتباط معامالت

 ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة
1 0.763 11 0.673 
2 0.676 12 0.667 
3 0.783 13 0.709 
4 0.776 14 0.697 
5 0.783 15 0.797 
6 0.687 16 0.783 
7 0.756 17 0.751 
8 0.793 18 0.789 
9 0.673 19 0.797 

10 0.698 20 0.783 

 ارتباط معامالت ان(  4)  رقم اادول بيانات من ،ال   ير 

 والبالغة- ا ولبتبار اا فةرات من فةرة كل بو بيسون
ةم إ صائي ذات دالة بتبارملال الكلية والدرجة -( فةرة20)

 ااتسا  إىل ير شن ير  وهذام الفةرات مجي  ة قوية وبدرجة

املعرفة ب املتعلقا ول  بتباراا فةرات بو الكبي الدابلي

واادول  .بتباراا هلذا الكلية الدرجة م  الرياضية املفاهيمية
من فةرات  فةرة لكل املبتلفة اارتباط معامالت يوضح يتاآل

 تنتمي الذيبتبار اا م ابتبار املعرفة الرياضية اإلجرائية 

 ه. إلي

 5جدول 
  :نفسه ختبارباالالمعرفة الرياضية اإلجرائية األول:  ختباراال لفقرات بيرسون ارتباط معامالت

 ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة ختبارمعامل االرتباط باال الفقرة
1 0.783 11 0.779 
2 0.769 12 0.683 
3 0.783 13 0.709 
4 0.691 14 0.791 
5 0.785 15 0.757 
6 0.797 16 0.737 
7 0.787 17 0.753 
8 0.697 18 0.693 
9 0.791 19 0.799 
10 0.693 20 0.787 
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 ارتباط معامالت ان(  5)  رقم اادول بيانات من ،ال   ير 

 والبالغـة- ثـاينالبتبـار اا فةـرات مـن فةـرة كـل بـو بيسـون
ةم إ صـائي ذات دالـة  بتبـارلال الكليـة والدرجـة -( فةـرة20)

ـير  وهـذا ؛قويـة وبدرجـة  بـو الكبـي الـدابلي ااتسـا  إىل ير شن

 مـ  املعرفـة الرياضـية اإلجرائيـةب املتعلـق ثـاينال بتبـاراا فةـرات

 .بتباراا هلذا الكلية الدرجة
وللتيةق من ثبات ابتباري املعرفة الرياضية املفاهيمية 

لي ا إجرائية مت تربيةه على العينة ااسترالعية املشار واإل
 ساب ثبات اابتبار باستبدام طريةة يليل جرى م و ا  سابة

 Kuder, Richardson 2002التباين لكيودر وريتشاردسون 
مت  ساب معامل الثبات ا ئي  إذ ؛(162م 2006)عالمم 

جرائية( ولالبتبار اابتبار )املعرفة املفاهيميةم املعرفة اإل
 :يوضح ذلك يت. واادول اآلعموم ا

 6جدول 
معامالت ثبات جزئي االختبار )المعرفة المفاهيمية، المعرفة 

لكيودر  ةبمعادل ةالمحسوب عموم اجرائية( ولالختبار اإل
 :20وريتشاردسون 

 معامل الثبات سئلةعدد األ االختبار
 0.78 20 اا   ا ول: املعرفة املفاهيمية

 0.74 20 جرائية: املعرفة اإلاا   الثاين
 0.79 40 عموم ااابتبار 
 معامل قيمة ان  (6)اادول  ة املوضية النتائايظ ر من 

وصـلت قيمت ـا ا ئـي  فةـد جـا ت مةبولـة؛ لكـل جـ   الثبـات
؛ 0.78( جرائيـــــــة( اابتبـــــــار )املعرفـــــــة املفاهيميـــــــةم املعرفـــــــة اإل

لالبتبـار الثبـات   معامـل قيمـةوبلغـت  علـى التـوايل. (0.74
ـــا يتســـم بتبـــار علـــى ان اامؤشـــرا  هـــذا ويعـــد  ؛(0.79) عموم 

اعلـــــى مـــــن جـــــا ت قيمتــــه  ن  ؛درجــــة مةبولـــــة مـــــن الثبـــــاتب
كنـــنر الوثـــو  0.70 علي ـــا سنيصـــل  النتـــائا الـــيتب؛ ومـــن مث مير

 .عند تربيةه على عينه الدراسة
 :معامالت السهولة والتمييزية الختبار المعرفة المفاهيمية

 ؛والتمييـــــ  موالصـــــعوبة ممت  ســـــاب معـــــامالت الســـــ ولة 
ملفــــردات اابتبــــارم عــــن طريــــق اســــتبدام املعــــادات اخلاصــــة 

نســــــــبة ؛ و صــــــــيييةتيديــــــــد نســــــــبة  اإلجابــــــــات الببــــــــذلك؛ 
املفردة اليت يصل معامل س ولت ا ف؛ اإلجابات غي الصييية

مفـردة شـديدة السـ ولةم واملفـردة صـنفت  0.80إىل اكثر مـن 
مفـردة ت صـنف 0.20اليت يصل معامـل سـ ولت ا إىل اقـل مـن 

معامــــــــل امــــــــا (. 627م 2008)الســــــــيدم م الصــــــــعوبة شــــــــديدة
لكــل مفــردة مــن مفــردات اابتبـــار؛ ف ــرى  ســابه  يــة يالتمي
مفـــردة غـــي هـــي  0.20هـــا عـــن املفردة الـــيت يةـــل معامـــل متيي  فـــ

تميي يـــة اخلرـــوات الـــيت وقـــد اتبـــ  ة  ســـاب معامـــل ال .مميـــ ة
 :ي؛ وهKelly" ي ددها "كيل

  اابتبار تنازليا .ترتيب درجات افراد العينة ة 
  صلوا على % من درجات افراد العينة الذين 27فصل 

 ا على. الدرجات
  صلوا على % من درجات افراد العينة الذين 27فصل 

 ا دىن. الدرجات
؛ Johnsonمث استبدمت معادلة "جونسون"      

 فردات اابتبار.من محلساب معامل متيي ية كل مفردة 
قيم يوضح  يتواادول اآل (.646-642م 2008السيدم )

 تلك املعامالت.

 7جدول  
 :يوضح معامالت السهولة والتمييزية لفقرات اختبار المعرفة المفاهيمية 

 التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة
1 0.70 0.36 11 0.69 0.28 
2 0.72 0.32 12 0.64 0.36 
3 0.63 0.45 13 0.58 0.24 
4 0.49 0.58 14 0.46 0.42 
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 التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة
5 0.67 0.29 15 0.68 0.27 
6 0.65 0.28 16 0.58 0.27 
7 0.74 0.63 17 0.62 0.45 
8 0.52 0.52 18 0.71 0.54 
9 0.71 0.27 19 0.72 0.65 
10 0.66 0.58 20 0.58 0.43 

ان معـــامالت الســـ ولة ملفـــردات  (7)يتضـــح مـــن ااـــدول 
وتعـد  ؛(0.74 -0.49اابتبار التيصـيلي تراو ـت مـا بـو )

 يـــــة يمعـــــامالت مةبولـــــة. وقـــــد تراو ـــــت قـــــيم معـــــامالت التمي
يشــــــي إىل قــــــدرة هــــــذا (؛ و 0.65 -0.24احملســــــوبة مــــــا بــــــو )

 بو الرالب.مفردات اابتبار على التميي  

معامالت السهولة والتمييزية الختبار المعرفة 
 :اإلجرائية

 ؛والتمييــــــ  موالصــــــعوبة ممت  ســــــاب معــــــامالت الســــــ ولة
بعــــدها جــــرى م نفســــ ا الرريةــــة الســــابةةبملفــــردات اابتبــــار 
 ر. يــة لكــل مفــردة مــن مفــردات اابتبــاي ســاب معامــل التمي
 قيم تلك املعامالت. يتويوضح اادول اآل

 8جدول 
 يوضح معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المعرفة اإلجرائية 

 التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة التمييز معامل معامل السهولة رقم الفقرة
1 0.46 0.39 11 0.71 0.46 
2 0.59 0.41 12 0.62 0.37 
3 0.64 0.47 13 0.53 0.48 
4 0.49 0.35 14 0.59 0.54 
5 0.57 0.49 15 0.63 0.37 
6 0.71 0.51 16 0.51 0.29 
7 0.67 0.33 17 0.64 0.53 
8 0.61 0.44 18 0.62 0.57 
9 0.58 0.52 19 0.41 0.35 
10 0.47 0.41 20 0.69 0.54 

ان معــــامالت الســــ ولة ملفــــردات  (8)يتضــــح مــــن ااــــدول
وتعـد  ؛(0.71 -0,41اابتبار التيصـيلي تراو ـت مـا بـو )

 يـــــة يمعـــــامالت مةبولـــــة. وقـــــد تراو ـــــت قـــــيم معـــــامالت التمي
يشــــــي إىل قــــــدرة هــــــذا (؛ و 0.57 -0.29احملســــــوبة مــــــا بــــــو )

 مفردات اابتبار على التميي  بو الرالب.

 نتائج الدراسة

طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي  امتالكما درجة  .1
 لمعرفة املفاهيمية الرياضية ضمن مةرر الرياضيات؟ل
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 9جدول
 :المعرفة المفاهيمية الرياضية ضمن مقرر الرياضياتمن الثالث الثانوي الصف  وطالباتطالب  امتالك درجة

المفاهيم الرياضية  الوحدة الدراسية
 األساسية 

سئلة عدد األ
 باالختبار

عدد تكرار 
 اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 المئوية

عدد تكرار 
 اإلجابات الخاطئة

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التمكن

 الفصل ا ول 
 يليل الدوال

 منبفضة 68.14 1491 31.86 697 4 41

 الفصل الثاين 
العالقات والدوال ا سية 

 واللوغارمتية

 متوسرة 34.7 190 65.3 357 1 13

 الفصل الثالث 
املترابةات واملعادات 

 املثلثية

 عالية 30 164 70 383 1 9

 الفصل الراب 
الةروع املبروطية 
 واملعادات الوسيرية

 منبفضة 67.89 1114 32.11 527 3 26

 الفصل اخلامس 
 املت  ات

 منبفضة 71.97 1181 28.03 460 3 32

 الفصل السادا
اإل داثيات الةربية 
 وا عداد املركبة 

 متوسرة 61.15 669 38.85 425 2 15

 الفصل الساب  
 اا تمال واإل صا 

 متوسرة 57.5 1258 42.5 930 4 39

 الفصل  الثامن 
 الن ايات وااشتةا 

 منبفضة 78.06 854 21.94 240 2 23

 متوسرة 63.26 6921 36.74 4019 20 198 مجايلاإل
 درجة امتالك( ان 9يـ تَّضنحر من النتائا ة اادول )   

الثالث الثانوي املعرفة املفاهيمية الصف  وطالباتطالب 
متوس ؛  ستوىجا ت م الرياضيات كتابالرياضية ضمن  

 فصل ووه ؛وا د فة  فصلا ة إ يا  ومل حيةق مستوى عال
ا  تـ ب ايرنواظ رت النتائا ايضا  املترابةات واملعادات املثلثية؛ 

 بوجهاملعرفة املفاهيمية الرياضية  درجة امتالكمرؤشرات  ة
 ةاملفاهيم الرياضية ة اربع امتالكدرجة فةد جا ت  ؛عام

 :يتوفق الرتتيب اآل فصولمنبفضةم وهذه ال فصول
 الن ايات وااشتةا .  -
 املت  ات.  -
 الدوال.يليل  -

 الةروع املبروطية واملعادات -
 الوسيرية.

اليت اشارت إىل ( 2009م  نتائا دراسة حيىي )هذا يتفق و    
وم  دراسة ااالل  متدين مستوى الرالب ة املعرفة الرياضية

تدين مستوى الرالب ة اكتساب اليت اشارت إىل (2011)
 .املعرفة املفاهيمية

السبب ة ذلك من وج ة نظر البا ثو  قد يكونو    
بلغ ي إذ ؛فصولإىل كثرة املفاهيم الرياضية ة هذه الراجعا  
ما يعادل  ؛مف وما   198من إمجايل  ممف وما   122عددها 

ضعف اخللفية السابةة ايضا  اب وقد يكون من ا سب م62%
لتعلم املفاهيم  اساسا   داليت تع مللمفاهيم لدى الرالب
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عرض املفاهيم الرياضية بصورة قيام املعلمو بو م ااديدة
استبدام الوسائل التعليمية املناسبة م وضعف تةليدية جمردة

م وضعف إرشاد اليت تةرب املف وم وتساعد على استيعابه
املعلمو واملعلمات للرالب والرالبات إىل كيفية التعامل م  

ومعرفة  م اواستبراج ا فكار امل مة وف م ماملفاهيم الرياضية
ضعف ااهتمام إضافة إىل  ماملصرليات والرموز ومدلوا ا

بالشكل الكاة من املعلمو وإبرازها بتوضيح مفاهيم الدرا 
   واملعلمات قبل اانتةال لل وانب اإلجرائية ة الدرا.

املفاهيم الرياضية  متالكدرجة اواظ رت النتائا ان 
 فصولوهذه المتوسرةم جا ت  فصولا ساسية ة ثالثة 

 :يتوفق الرتتيب اآل

 . اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة -
 اا تمال واإل صا . -
 واللوغارمتية.العالقات والدوال ا سي  -
ويعود السبب من وج ة نظر البا ثو إىل اارتباط الوثيق     

املفاهيم ة  إضافة إىل حمدوديةبو الدالة ا سية واللوغارمتيةم 
 الدروام وتوفر اخللفية املفاهيمية السابةة.

 املترابةات فصل ة املستوىارتفاع  سبباما      
 ووجود ماملفاهيم عدد قلةفيج  إىل  املثلثية واملعادات

 .والثانوية املتوسرة املر لة ة السابةة املعرفية اخللفية
 طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالكما درجة -2
 جرائية الرياضية ضمن مةرر الرياضيات؟لمعرفة اإلل

 10 جدول
 :جرائية الرياضية ضمن مقرر الرياضياتالمعرفة اإلمن الثالث الثانوي الصف  وطالباتطالب  امتالكدرجة  

جرائية المعرفة اإل الوحدة الدراسية
 الرياضية

سئلة عدد األ
 باالختبار

عدد تكرار 
 اإلجابات الصحيحة

النسبة 
 المئوية

عدد تكرار 
 اإلجابات الخاطئة

النسبة 
 المئوية

درجة 
 اكتسابها

 الفصل ا ول
 يليل الدوال

 منبفضة 67.58 1109 32.42 532 3 38

 الفصل الثاين
العالقات والدوال ا سية 

 واللوغارمتية

 منبفضة 71.91 1180 28.09 461 3 39

 الفصل الثالث
املترابةات واملعادات 

 املثلثية

 منبفضة 73.9 404 26.1 143 1 16

 الفصل الراب 
الةروع املبروطية 
 واملعادات الوسيرية

 منبفضة 71.85 1179 28.15 462 3 30

 الفصل اخلامس
 املت  ات

 منبفضة 75.62 1241 24.38 400 3 30

 الفصل السادا
اإل داثيات الةربية 
 وا عداد املركبة

 متوسرة 65.9 721 34.1 373 2 19

 الفصل الساب 
 اا تمال واإل صا 

 منبفضة 81.54 892 18.46 202 2 26

 الفصل  الثامن
 الن ايات وااشتةا 

 منبفضة 73.92 1213 26.08 428 3 28

 منخفضة 72.57 7939 27.43 3001 20 226 جمالياإل
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 امتالك( ان مستوى 10يـ تَّضنحر من النتائا ة اادول )     
لمعرفة اإلجرائية لالثالث الثانوي الصف  وطالباتطالب 

منبف ؛  ستوىم تجا  الرياضياتكتاب الرياضية ضمن  
 ووه ؛وا د فة فصل ا ة إ ا  ومل حيةق مستوى متوسر

واظ رت النتائا اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة؛ فصل 
 ؛عام وجهبالرياضية  اإلجرائيةاملعرفة  امتالكت دين مرؤشرات 
 فصولة سبعة  عرفة اإلجرائيةامل متالكدرجة افةد جا ت 

 :يتوفق الرتتيب اآل فصولمنبفضةم وهذه ال
 اا تمال واإل صا .   -
 الن ايات وااشتةا . -
 واملعادات املثلثية.املترابةات  -
 .العالقات والدوال ا سية واللوغارمتية -
 الةروع املبروطية واملعادات الوسيرية. -
 يليل الدوال. -
 اإل داثيات الةربية وا عداد املركبة. -
 :اآلتية ا سبابويع و البا ثان ذلك إىل     
  املسائل من كثيلعلى ا تركي  ا كبي اان  املعلمو ا يرك ون  -1

 .إجرائية م ارات وتترلب مالرالب كتاب ةالواردة 
 .والتربيق للممارسة للمتعلم املتاح الوقت قلة -2

 مللرالباملعلم  ي اعري اليت والواجبات التكليفات ضعف -3
 .احلل بوارزميات على تدربهوضعف 

 ه الدراسة م  دراسة كل من امحدذوقد اتفةت نتائا ه    
ة التأكيد على تدين مستوى ( 2009( والسامعي )2003)

الرالب ة امل ارات الرياضية؛ وابتلفت نتائ  ا م  نتائا 
( اليت اشارت إىل ان مستوى الرالب  2002) دراسة العبسي

 كان مةبوا  ة امل ارات الرياضية واملفاهيم.
طالب وطالبات الصف  امتالك درجةبو . ما العالقة 3 

 امتالك م درجةاملفاهيمية الرياضية و الثالث الثانوي للمعرفة 
إلجابة ا ؟الرياضيات كتاب ضمنجرائية الرياضية املعرفة اإل

 ل  ك  ةرصدت  تيليل النتائا اليتت بثلمتالسؤال الثالث عن 
جرائية من ابتبار املعرفة املفاهيمية الرياضية وابتبار املعرفة اإل

املعرفة  ساب درجات الرالب ة ابتباري م و الرياضية
لكل  ي؛وااحنراف املعيار  مالرياضية؛ واملتوس  احلسايب

جرائية( ؛ اإلفاهيميةابتبار من ابتباري املعرفة الرياضية )امل
 ساب معامل ارتباط بيسون بو درجات و عينة الدراسة؛ ل

إىل النتائا املوضية توصلت الدراسة و  ؛اابتبارين ة العينة
 يت:اادول اآل ة

 11 جدول
 :جرائية(اإلو من اختباري المعرفة الرياضية )المفاهيمية؛  ل  معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب في ك 

 حصائيةاإل ةالدالل معامل ارتباط بيرسون يالمعيار  االنحراف المتوسط الطالبعدد  الدرجة العظمى نوع االختبار
 0.429 3.20 7.35 547 20 املعرفة املفاهيميةابتبار 

 
 0.05دال عند مستوى 

 2.61 5.48 547 20 جرائيةاملعرفة اإلابتبار 
وجود  (11)ة اادول  واردةيتضح من مراجعة النتائا ال     

بو درجات طالب وطالبات الصف  ةعالقة ارتباطية موجب
 ماملعرفة املفاهيميةابتبار  ة (عينه الدراسةي)الثالث الثانو 

النتائا واظ رت ؛ جرائيةاملعرفة اإلابتبار  وبو درجا م ة
عند مستوى اقل من   صائيا  إان معامل اارتباط دال  ايضا  

(م 2015 ي )؛ وهذا يتفق م  دراسة العن0.05و يساوى ا
 .(2011ااالل )ودراسة 

 امتالك صائية بو درجة إهل توجد فرو  ذات دالة -4
لمعرفة الرياضية لطالب وطالبات الصف الثالث الثانوي 

 جرائية(؟اإل –)املفاهيمية
 ملإلجابــة عــن الســؤال الرابــ  مت  ســاب املتوســرات احلســابية

واســـــــــــتبدام ابتبــــــــــار)ت( لفـــــــــــرو   موااحنرافــــــــــات املعياريــــــــــة
املتوسرات جملمـوعتو مت انسـتو وغـي متسـاويتو ة احل ـم 

وذلك ابتبار صية فرض الدراسة  ؛(341م 2008)السيدم 
 بـو (α) 0.05 ≤ مسـتوى عنـد إ صـائياا دال فـر  وجـدي"
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طـــالب وطالبــــات الصـــف الثالــــث  امـــتالكدرجــــة  يمتوســـر
توصــــــلت و  مالثــــــانوي ة ابتبــــــار املعرفــــــة الرياضــــــية املفاهيميــــــة

 يت:النتائا املوضية ة اادول اآلالدراسة إىل 

 12جدول 
 :في اختبار المعرفة الرياضية المفاهيمية  ينتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالب وطالبات الصف الثالث الثانو 

 الداللة اإلحصائية المحسوبة قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد الطالب المجموعة
عند  الفر  دال إ صائيا   3.644 545 3.65 6.83 258 الرالب

 2.65 7.81 289 الرالبات (0,05مستوى)

 (   اادوليــــــــة )( عنـــــــد مســــــــتوى دالــــــــة 1.65قيمـــــــة )ت
  0.545ودرجة  رية  م(0,05)

يتضــــــح مــــــن ااــــــدول الســــــابق ان قيمــــــة )ت( احملســــــوبة      
( عند درجة  رية 1,65جتاوزت قيمت ا اادولية ) م(3.644)
(؛ ممــا يــدل علــى وجــود فــر  0,05ومســتوى دالــة ) م(545)

رـــالب والرالبـــات بالصـــف الثالـــث البـــو متوســـري درجـــات 
لصا  الرالبات  ة ابتبار املعرفة الرياضية املفاهيمية  يالثانو 

 )ذات املتوس  ا كرب(.

 موااحنرافــات املعياريــة مومت  ســاب املتوســرات احلســابية    
ملعرفـــة لرـــالب وطالبـــات الصـــف الثالـــث الثـــانوي ة ابتبـــار ا

؛ وذلـــــك ابتبـــــار صـــــية فـــــرض الدراســـــة الرياضـــــية اإلجرائيـــــة
 بـو (α) 0.05 ≤ مسـتوى عنـد إ صـائي دال فـر  وجـدي"

 طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي امتالكدرجة  متوس 
ــــــةللمعرفــــــة اإلجرائيــــــة  ــــــار املعرفــــــة الرياضــــــية اإلجرائي  م"ة ابتب

 يت:اآلالنتائا املوضية ة اادول وتوصلت الدراسة إىل 

 13جدول 
 :في اختبار المعرفة الرياضية اإلجرائية  ينتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالب وطالبات الصف الثالث الثانو 

 اإلحصائيةالداللة  المحسوبة قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف المعياري الحسابي المتوسط عدد الطالب المجموعة
عند  الفر  دال إ صائيا   0.941 545 3.14 5.60 258 الرالب

 1.99 5.39 289 الرالبات (0,05مستوى)

 (   اادوليــــــــة )( عنـــــــد مســــــــتوى دالــــــــة 1,65قيمـــــــة )ت
  0.545( ودرجة  رية 0,05)
ان قيمـــــــــة )ت( احملســـــــــوبة  (13) يتضـــــــــح مـــــــــن ااـــــــــدول    
( عنــــد درجــــة 1,65( مل تت ــــاوز قيمت ــــا اادوليــــة )0.941)

(؛ ممــا يــدل علــى عــدم 0,05ومســتوى دالــة ) م(545 ريــة )
رالب والرالبات بالصف الوجود فر  بو متوسري درجات 

 .ة ابتبار املعرفة الرياضية اإلجرائية  يالثالث الثانو 

 موااحنرافات املعيارية مومت  ساب املتوسرات احلسابية      
لرــالب وطالبــات الصــف الثالــث الثــانوي ة ابتبــاري املعرفــة 

ــا الرياضــية املفاهيميــة واإلجرائيــة وذلــك ابتبــار صــية  ؛عموم 
 (α ≤ مسـتوى عنـد إ صـائياا دال فـر  وجـديفـرض الدراسـة "

طـالب وطالبـات الصـف  امـتالكدرجـة  يمتوسـر بـو (0.05
ـــــــث الثـــــــانوي ة ابتبـــــــار  ـــــــة الرياضـــــــية  يالثال املفاهيميـــــــة املعرف

النتـــــــائا املوضـــــــية ة  توصـــــــلت الدراســـــــة إىلو   م"واإلجرائيـــــــة
 يت:اادول اآل
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 14جدول 
في اختباري المعرفة الرياضية المفاهيمية واإلجرائية   ينتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات طالب وطالبات الصف الثالث الثانو  

 عموم ا:
 الداللة اإلحصائية المحسوبة قيمة )ت( الحرية درجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط عدد الطالب المجموعة
عند  الفر  دال إ صائيا   1.855 545 6.12 12.43 258 الرالب

 3.47 13.20 289 الرالبات (0,05مستوى)
 (   اادوليـــــــــة )( عنـــــــــد مســـــــــتوى دالـــــــــة 1,65قيمـــــــــة )ت
 . 545( ودرجة  رية 0,05)
يتضــــــــح مــــــــن ااــــــــدول الســــــــابق ان قيمــــــــة )ت( احملســــــــوبة     
( عنــد درجــة  ريــة 1,65( جتــاوزت قيمت ــا اادوليــة )1.855)
(؛ ممـــا يـــدل علـــى وجـــود فـــر  0,05ومســـتوى دالـــة ) م(545)

رــــالب والرالبــــات بالصــــف الثالــــث البــــو متوســــري درجــــات 
 املعرفـــــة الرياضـــــية املفاهيميـــــة واإلجرائيـــــة ية ابتبـــــار   يالثـــــانو 
 لصا  الرالبات. عموم ا

 التوصيات

اك املف وم ااهتمام بتدريس املفاهيم الرياضية وضرورة إدر -1
الن ايات ما ة فصول سيَّ ا  الرياضي من قبل الرالب

الةروع املبروطية م و يليل الدوالم و  املت  اتم و وااشتةا 
 .واملعادات الوسيرية

الرالب من إجرا  تمكن يجرائية كي تكثيف امل ام اإل -2
اا تمال  بصوصا  ة فصول وس ولةامل ارة بيسر 

املترابةات واملعادات م و لن ايات وااشتةا م واواإل صا 
الةروع م و العالقات والدوال ا سية واللوغارمتيةم و املثلثية

 يليل الدوال.م و  املبروطية واملعادات الوسيرية
ىل مستويات عليا   مستوى ا ساللة املةدمة للرالب إرف-3

 تنمي التفكي لدى الرالب.
 واملعلمات على اساليب تنمية وتدريس تدريب املعلمو -4

 ااستيعاب املفاهيمي واساليب التدريس للمفاهيم وامل ارات.

 

 :المراج ع

ــــــدين حممــــــد ) د.ت(م  م دار 5اجمللــــــد  لســــــان العــــــربمابــــــن منظــــــور م مجــــــال ال
 صادر بيوت.
ـــــــــاها الرياضـــــــــيات املدرســـــــــية وتدريســـــــــ ام(: 2011ابـــــــــو زينـــــــــةم فريـــــــــد ) م من

 الكويت: مكتبة الفالح.
منـــــــــاها م (2007مـــــــــل   عبابنــــــــةم عبـــــــــدا  يوســـــــــف)ابــــــــو زينـــــــــةم فريـــــــــد كا

 .1م طدار املسية متدريس الرياضيات للصفوف ا وىل
دا ا ساســـــي م(. عالقـــــة جـــــنس طالـــــب الصـــــف الســـــا2003م مـــــازن )امحـــــد

باكتســـــاب املفـــــاهيم وامل ـــــارات ااربيـــــة وامل ـــــارات احلســـــابية ا ساســـــية 
ــــــوم  م جامعــــــة الن ــــــاح رســــــالة ماجســــــتي غــــــي منشــــــورةة حمافظــــــة جن
 الوطنيةم فلسرو.

ـــــــــة  م(.2011كـــــــــوثر )  بل ـــــــــونم فاعليـــــــــة اســـــــــلوب الـــــــــتعلم النشـــــــــ  ة تنمي
ـــــــدى  ـــــــا  احلركـــــــة واااذبيـــــــة ل ـــــــات املفـــــــاهيم العلميـــــــة ة جمـــــــال في ي طالب

م ص 116م مصــــــــرم عــــــــددجملــــــــة الةــــــــرا ة واملعرفــــــــةاملر لــــــــة الثانويــــــــةم 
94-123. 

(.مــــــدى اكتســــــاب املفــــــاهيم الرياضــــــية لــــــدى طلبــــــة 2011ااــــــاللم عبــــــده ) 
ـــــى  ـــــل املســـــائل  ـــــه بةـــــدر م عل الثالـــــث الثـــــانوي ة مدينـــــة إب وعالقت

 مارم اليمن.ذم جامعة رسالة ماجستي غي منشورة مالرياضية
 واقـــــ (. 2016) ســـــعود بــــن مســـــفرم الســــلويل شـــــبيب؛ بــــن ســـــعيد احلليســــيم

ــــــة للمعرفــــــة التدريســــــية املمارســــــات ــــــدى واإلجرائيــــــة املفاهيمي  معلمــــــي ل
 ع ماملتبصصــــــة الدوليــــــة الرتبويــــــة اجمللــــــة. املتوســــــرة املر لــــــة رياضــــــيات

6. 
م يةيـــــــق تـــــــاج العـــــــروا مــــــن جـــــــواهر الةـــــــاموام(.2000ال بيــــــديم الســـــــيد )

ـــــــــــــس  ـــــــــــــرتزيم اجملل ـــــــــــــراهيم ال ـــــــــــــون واآلدابم إب ـــــــــــــة والفن ـــــــــــــوطين للثةاف ال
 الكويت.

(.إدارة املعرفــــــــة واثرهــــــــا علــــــــى متيــــــــ  ا دا : دراســــــــة 2011ال مرــــــــةم نضــــــــال )
ـــــة ة قرـــــاع  ـــــة املتوســـــرة العامل ـــــات واملعاهـــــد التةني ـــــى الكلي ـــــة عل تربيةي

 غ ة.  م ااامعة اإلسالمية:رسالة ماجستي غي منشورةغ ةم 
ات الرياضـــــية ا ساســـــية ة ابتبـــــارات (. يديـــــد امل ـــــار 2006ال هـــــراينم حيـــــىي)

الةبـــــول بكليـــــات املعلمـــــو للرـــــالب املســـــت دين "ختصـــــص رياضـــــيات 
م جامعـــــــــة ام رســـــــــالة ماجســـــــــتي غـــــــــي منشـــــــــورةالتعلـــــــــيم اابتـــــــــدائي"م 

 الةرىم مكة املكرمةم السعودية.
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ـــــــدالغين )  ـــــــذ الصـــــــف الثـــــــامن 2009الســـــــامعيم عب (.مـــــــدى اكتســـــــاب تالمي
ساســـــــية وعالقتـــــــه باجتاهـــــــا م حنـــــــو ا ساســـــــي للم ـــــــارات الرياضـــــــية ا 

 م جامعة صنعا م اليمن.رسالة ماجستي غي منشورة مالرياضيات
م(. برنــــــــاما لتصــــــــييح ا برــــــــا  2011عبــــــــاام هنــــــــا ؛ و اامــــــــلم امــــــــاين )

ـــــــــات العلـــــــــم لـــــــــدى  ـــــــــة ة الكيميـــــــــا  العضـــــــــوية وتنميـــــــــة عملي املفاهيمي
طالبــــــــات شـــــــــعبة ااقتصـــــــــاد املنـــــــــ يل باســـــــــتبدام الوســـــــــائ  املتعـــــــــددةم 

ــــــــــــــــدريس ــــــــــــــــاها وطــــــــــــــــر  الت م 168م مصــــــــــــــــرم ع دراســــــــــــــــات ة املن
 .130-101ص

(. مــــــدى اكتســــــاب طلبــــــة املر لــــــة ا ساســــــية العليــــــا 2002العبســــــيم حممــــــد)
للمفــــــاهيم وامل ــــــارات الرياضــــــية العدديــــــة ة مــــــدارا وكالــــــة الغــــــوث ة 

ــــدمنرةــــة إر م جامعــــة عمــــان العربيــــةم رســــالة ماجســــتي غــــي منشــــورةم ب
 ا ردن.

 الصـــــــــــف تالميــــــــــذ اكتســــــــــاب درجــــــــــة(. 2016  رواف)العنــــــــــ يم عبــــــــــدالع ي
 مةــــــــــرر املضــــــــــمن ة ا ساســــــــــية الرياضــــــــــية املعرفــــــــــة اابتــــــــــدائي الســــــــــادا
 .7عم   اجمللة الرتبوية الدولية املتبصصةم  الرياضيات
ــــــــبم حممــــــــد ) (. اكتســــــــاب املفــــــــاهيم الرياضــــــــية وعالقت ــــــــا حبــــــــل م2001غال

ـــــــــامن ا ساســـــــــي   ة املســـــــــألة الرياضـــــــــية لـــــــــدى طـــــــــالب املســـــــــتوى الث
ـــــة اليمنيـــــة م جامعـــــة صـــــنعا م رســـــالة ماجســـــتي غـــــي منشـــــورةم اام وري

 اليمن.
ـــــــــــــدلم عبـــــــــــــدا ؛ واليـــــــــــــافعيم فاطمـــــــــــــة ) صـــــــــــــعوبات تعلـــــــــــــم  م(.2009اجملي

ـــــــيم ا ساســـــــي ة  ـــــــدى تالميـــــــذ احللةـــــــة ا وىل مـــــــن التعل الرياضـــــــيات ل
م جملـــــة جامعـــــة دمشـــــقظفـــــار مـــــن وج ـــــة نظـــــر معلمـــــات الرياضـــــياتم 

 . 177-135ص
علـــــــم الـــــــنفس اإل صـــــــائي وقيـــــــاا العةـــــــل (. 2008الب ـــــــى. )الســـــــيدم فـــــــؤاد 
 م الةاهرة: دار املعارف.6م طالبشري

بشـــــــان م بالـــــــد  لمـــــــي ؛ قنـــــــديل مرفعـــــــت عبدالصـــــــمد ؛ بشـــــــان م حممـــــــد 
ود مـــــــــــد عبـــــــــــدا  ؛ الســـــــــــلويل م مســـــــــــفر ســـــــــــعمرـــــــــــاوع ؛ النـــــــــــذير محم

 (. التــــــــــــوازن بــــــــــــو املعرفــــــــــــة اإلجرائيــــــــــــة واملعرفــــــــــــة املفاهيميــــــــــــة2014)
والعوامـــــل املـــــؤثرة فيـــــه لـــــدى معلمـــــي الرياضـــــيات باملر لـــــة اابتدائيـــــة ة 

ــــــة م ع  ــــــة العلــــــوم الرتبوي ــــــة الســــــعودية م جمل ــــــاض  2اململكــــــة العربي م الري
 جامعة امللك سعود.

 يالةيـــــــــــاا والتةـــــــــــو م الرتبـــــــــــو (. 2006عـــــــــــالمم صـــــــــــالح الـــــــــــدين حممـــــــــــود. )
: دار : اساســــــــياته وتربيةاتــــــــه وتوج اتــــــــه املعاصــــــــرة. الةــــــــاهرةيوالنفســــــــ
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Abstract  : The objective of the current study was to identify the degree of possession of third grade secondary students of 

mathematical knowledge (conceptual and procedural) at the Educational administration of Sabia, to collect data and analysis 

it the researcher used descriptive analytical approach, used a two-part test to measure conceptual knowledge and procedural 

knowledge. The study was applied to a sample of (547) male and female students.  

After the analysis of the responses, the study found that the degree of possession of the study sample of conceptual 

mathematical knowledge at an average level, and the degree of possession of the study sample of procedural mathematical 

knowledge at a low level. 

The study discovered that there is a positive correlation between the scores of students in the third grade secondary in the test 

of conceptual knowledge and their scores in the test of procedural knowledge, and showed that there is a difference between 

the average scores of the sample of the study in the test of conceptual mathematical knowledge for the benefit of female 

students, there is no difference between the average scores of male and female students in the test of procedural mathematical 

knowledge. The study also showed a difference between the average scores of male and female students in the third grade 

secondary in the tests of mathematical knowledge of conceptual and procedural as a whole for the benefit of female students. 

The study recommended attention to teach mathematical concepts, and the need for student access to understanding the 

mathematics concept, and the strengthening of procedural tasks to enable the student to perform the skill smoothly and easily, 

and raise the level of questions provided to the students, and the training of teachers on the conceptual understanding, and 

methods of teaching mathematics concepts and skills. 

 

Keywords: Degree of possession, Mathematics for third grade secondary, Mathematical knowledge, Conceptual 

knowledge,Procedural knowledge. 
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 تقويم دليل ُمعلِّم اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي في المشروع الشامل لتطوير المناهج 

 في ضوء معايير علمية مقترحة

 
 محمَّد بن عبدالعزيز النصار

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -معهد تعليم اللُّغة العربية لغري الناطقني هبا 
 هـ1438/ 27/11 وقبل -هـ 15/7/1438 قدم للنشر

ُمعلِّم اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء معايري علمية ل يهدف البحث احلايل إىل تقومي دلي: المستخلص
املشروع الشامل لتطوير املناهج؛ ورجع إىل عدد من الوثائق مقرتحة، وقد بىن الباحث عدًدا من املعايري الالزمة لتقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف 

الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها،  : والدراسات ذات العالقة، وقد حتدَّدت املعايري يف ثالثة وثالثني معيارًا توزعت على مخسة جماالت رئيسة
س، مصادر التعلم واملواد املساندة، تقومي األداء اللُّغوي. مثَّ حول الباحث هذه املعايري إىل األهداف، التخطيط لعمليات التدريس، اسرتاتيجيات التدري

ة األوىل من  أداة لتقومي دليل املعلم وللتأكد من صدقها عرضها على عدد من احملكمني، واختار الباحث طريقة إعادة التقومي، فقد اختار الباحث الوحد
د أسبوعني، وبذا حتقق الباحث من صدق األداة وثباهتا. وقد أظهرت النتائج أنَّ درجة توافر املعايري املقرتحة يف دليل كتاب املعلم، وأعاد التقومي بع

( ضعيفة، ويف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج أوصى الباحث بضرورة 1.76معلمي اللُّغة العربية للصف األول يف مجيع اجملاالت جاءت بدرجة )
 وعلى وجه اخلصوص دليل معلم اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي ملا هلذه املرحلة من أمهِّية بالغة. ةبناء أدلة معلمي اللُّغة العربيإعادة النظر يف 

 
 .تقومي، اللُّغة العربية، معلمون، دليل، املرحلة االبتدائية :الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 (2017ديسمرب  /هـ1439الرياض )ربيع الثاين    – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

110 

 :مقدمة

من التحديات اليت تواجه املدرسة يف هذا العصر        
فكلما حققت املدرسة  "التطورات املختلفة يف مجيع اجملاالت

كانت هناك تطلعات جديدة تفرضها   جناًحا يف خمرجاهتا
من هنا تأيت أمهِّية تطوير األداء   "متطلبات احلياة املتسارعة

املدرسي وأثره يف رفع جودة التعليم مبجاالته الثالثة التعليم 
والتعلم واإلدارة املدرسية إذ يوجه املدرسة لتطور توقعاهتا 
باستمرار من أجل رفع كفاءة أدائها عن طريق التحسني 

)العبد اهلل،   "والتطوير املستمرين  للعمليات بشكل صحيح
2002 ،9.) 

وتلتقي األدبيات الرتبوية على تصور للمنهج الدراسي    
أنَّه خطة عامة شاملة لتحقيق أهداف يتوخاها النظام " على 

التعليمي بقصد تزويد الطالب مبجموعة من املعلومات 
الجتاهات اليت تتفق مع واملعارف واملهارات واخلربات والقيم وا

الفلسفة العامة هلذا النظام، واملنهج منظومة متكاملة تشتمل 
األهداف، احملتوى، طرائق التدريس   :على مكونات رئيسة

)املركز العريب للبحوث الرتبوية،   "األنشطة، والوسائل التقومي
(، وحرصت وزارة التعليم يف اململكة العربية 302، 2011

اكبة هذه التطورات والتغريات العاملية؛ السعودية على مو 
توفري "فتبنت مشروًعا متخصًصا لتطوير املناهج يهدف إىل 

مناهج تربوية تعليمية متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة، تليب 
حاجات الطالب الالزمة للحياة والتعلم، ومتطلبات خطط 

سخ التنمية الوطنية، وتستوعب املتغريات احمللية والعاملية، وتر 
القيم واملبادئ اإلسالمية السامية وروح الوالء للوطن وتؤكد 

، 2012)اإلدارة العامة للمناهج،  على الوسطية واالعتدال"
1.) 

وألمهِّية اللُّغة العربية وكوهنا أداة التعلم الرئيسة؛ فقد أكَّد      
عليها املشروع الشامل يف مرحلته األوىل مع ختصصات العلوم 

لوم االجتماعية، وقد انتقل املشروع الشامل اإلسالمية والع
لتطوير املناهج بتعليم اللُّغة العربية يف املرحلة االبتدائية 
واملتوسطة نقلة نوعية؛ من منهج يعتمد على تقدمي اللُّغة 

العربية يف مواد متعددة )قواعد، نصوص، قراءة، إمالء وخط( 
ا كل   ال يتجزَّأ وتبىنَّ  إىل منهج تكاملي ينظر إىل اللُّغة على أهنَّ

 املشروع الشامل يف تعليم اللُّغة العربية مخسة مداخل األول 

املدخل الضمين ويكون بتعليم قواعد اللُّغة العربية ونظم "
تراكيبها للمتعلمني دون إشعار بذلك باستخدام األمناط 
واألساليب اللُّغوية ومناذج احملاكاة وتوظيف تلك القواعد يف 

 ،كتسبها الدارس دون تعرض ملفهومهنصوص خمتلفة ي

عىن باستخدام اللُّغة يف خمتلف املواقف واملدخل الوظيفي ويُ 
ففروع اللُّغة ما هي إال اللُّغة  دخل التكاملياحلياتية، وامل

نفسها، وأنَّ اللُّغة يف طبيعتها متكاملة؛ لذا جيب أن تقدم يف 
ويقوم على  موقف التدريس كاًل ال جزءاً، واملدخل االتصايل

التعامل مع اللُّغة على أهنا عادات سلوكية اجتماعية وأهنا  
كائن اجتماعي يتطور وينمو يف ظل اجملتمع وأفراده، واملدخل 

يل بعض النصوص الدرامي التمثيلي والذي يعتمد على حتو 
 "وتوظيف اللعب التمثيلي يف تعليم األطفال إىل أعمال متثيلية

 (.45، 1427 وزارة الرتبية والتعليم، (

ولكون هذا املشروع أحدث نقلًة نوعية يف تعليم اللُّغة    
العربية؛ ومبا أنَّ أغلب معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة 
االبتدائية غري متخصصني يف تعليم اللُّغة العربية؛ بل بعضهم 

تطلَّب هذا أن يواكب املشروع  ؛ال حيمل مؤهاًل تربوياً 
ئمني على تدريس اللُّغة العربية الشامل تدريب مكثف للقا

من املتخصصني وغريهم، ففعالية أي منهج مطور أو كتاب 
على نوعية املعلمني الذين يقومون بتدريسه "جديد تعتمد 

فهم القلب من العملية التعليمية ويتمثل دورهم يف تنفيذ 
املنهج املطور يف تطويع املناهج والكتب املطورة لظروف 

ن فيها وقراءة املادة العلمية اجلديدة اليت البيئات اليت يعملو 
تشتمل عليها الكتب اجلديدة بتعمق ووضع خطة لتعليم 
املفاهيم واملهارات اليت يشتمل عليها املنهج املطور، 
واستخدام دليل املعلم للكتاب اجلديد ودليل املنهج املطور 

 (.238، 1999بكفاءة" )طعيمة 
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الشامل ضرورة وجود  وقد أدرك القائمون على املشروع    
أدلَّة تسهم يف مساعدة معلمي اللُّغة العربية على حتقيق 
أهداف املشروع الشامل منطلقني من اهتمام خمططي املناهج 

فقد اهتموا به بقدر اهتمامهم بتخطيط  " بأمر دليل املعلم
املنهج وبنائه وتطويره، ويرجع ذلك إىل إدراك قيمته وأمهيته 

ا يقوم بتنفيذ املنهج؛ بل يرى املختصون بالنسبة للمعلم حينم
أنَّ دليل املعلم يعدُّ من مكونات املنهج أو   :يف املناهج

عناصره، ويتفق املعلم اخلبري باملهنة مع املعلم حديث العهد 
  ".هبا يف حاجة كل منهم إىل ما يسرتشد به يف تنفيذ املنهج

 (29، 1989)رمضان، 
فدليل املعلم أشبه ما يكون مبساعد للمعلم داخل غرفة    

الصف ومن األدوات املهمة اليت تساعده يف ترمجة حمتوى 
املعلومات إىل و الكتاب املدرسي ونقل اخلربات واملهارات 

لذا فإنَّ دليل املعلم "جيب أن يرتافق مع   ؛داخل غرفة الصف
لقيام بدوره كتاب الطالب وأن يكون بني يدي املعلم أثناء ا

يف عملية التعليم، فاملعلمون حمتاجون إىل دليل املعلم كي 
يكملوا النقص الذي قد يكون لديهم يف فهم طبيعة املادة 
العلمية أو يف تبصريهم باألساليب املثلى يف ختطيطها 

)مكتب الرتبية العريب  "وعرضها وتقوميها يف غرفة الصف
 (.21، 2004لدول اخلليج، 

 : وأسئلتهمشكلة البحث 

من اجلهات الرتبوية يف جمال التعليم إىل أمهِّية  كثريتشري ال   
أدلَّة املعلمني؛ فقد أعدَّ مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 
مؤلًفا بعنوان املرشد يف تأليف دليل املعلم منطلقني من حاجة 
، وخلو املكتبة العربية  شرحية من املعلمني إىل الدعم الفينِّ

رشاد مؤلفي أدلة بصفة عامة من وجود كتابات متخصصة إل
املعلمني إىل الكيفية اليت ترفع من فعالية أدلة املعلمني 
وتشجع املعلمني على اإلقبال عليها واالستفادة منها يف 
العملية التعليمية )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، 

(. كما يؤكِّد فريق تطوير التدريس يف مركز البحث 2004

( على أمهِّية 1985وك باألردن )والتطوير الرتبوي جبامعة الريم
دليل املعلم؛ وأن يشتمل على موضوعاٍت نظرية تثري معرفة 
املعلم يف وظيفته الرتبوية، وإىل هذه األمهِّية أشارت املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف دليل املعلم يف العلوم 
البيولوجية للصف الثاين الثانوي احلادي عشر )فرج، 

1978.) 

( يف دليل 1984وممَّن أكَّد أمهِّية دليل املعلم  الصغري )      
املعلم ملادة الرتبية اإلسالمية بسلطنة عمان، وفريق التطوير 
لتدريس الرياضيات يف مركز البحث والتطوير الرتبوي جبامعة 
الريموك باألردن يف دليل املعلم يف تدريس الرياضيات للمرحلة 

الرتبية والتعليم جبمهورية مصر  ( ووزارة1985اإلعدادية )
العربية يف دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف الثالث 

(، 2000(، كما أوصت دراسة حجازي )1993االبتدائي )
( إىل 2006( ودراسة احلوطي )2013ودراسة السعايدة ) 

ضرورة االعتناء بأدلة املعلمني وإعادة بنائها مبا حيقق أهداف  
 ية.كل مرحلة دراس

ولكون املشروع الشامل لتعليم اللُّغة العربية أحدث نقلًة       
نوعيًة يف تقدمي اللُّغة العربية من مواد منفصلة غري مرتابطة إىل 
منهج متكامل تتكامل فيه مجيع فروع اللُّغة العربية ولكون 
تدريس اللُّغة العربية ينهض به معلمون من ختصصات متعدِّدة 

االبتدائية، خيتلفون من حيث إعدادهم  خصوًصا يف املرحلة
؛ هذا التنوع فيهاهم حسب اجلامعات اليت يتخرجون وتأهيل

يف تأهيل املعلمني وهذه النقلة يف بناء منهج تعليم اللُّغة 
العربية؛ تطلب من وزارة التعليم بناء أدلَّة متخصصة للمعلمني 

 تبىن يف ضوء توجهات املشروع الشامل لتطوير املناهج.
وألمهِّية املعايري وكوهنا "حركة شاملة تبحث عن الكمال    

وتصبو إىل تغيري املعتقدات واالجتاهات ومراجعة املمارسات 
وحتسني البيئة املدرسية بكل تفاصيلها، وحتاول أن تدمج 
احلديث باألساليب التقليدية وقد قامت موجة اإلصالح 

كن فعالة الرتبوي املبين على املعايري على فلسفة بسيطة ول
، 2015جًدا وهي إصالح وهتيئة البيئة املناسبة" )التميمي، 
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فإنَّ مشكلة البحث احلايل حتدَّدت يف ضرورة تقومي أدلة ( 9
معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف 

 :ضوء معايري علمية مقرتحة وذلك باإلجابة عن األسئلة اآلتية

أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف املشروع . ما معايري تقومي 1
 الشامل لتطوير املناهج؟

.ما درجة توافر املعايري املقرتحة يف دليل معلمي اللُّغة 2
 العربية للصف األول االبتدائي ؟

يل معلمي اللُّغة العربية يف املشروع ل.ما التصور املقرتح لد3
 الشامل لتطوير املناهج ؟

 :أهداف البحث

 .معايري علمية مقرتحة ألدلَّة معلمي اللُّغة العربية.بناء 1
.تقومي دليل ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف الصف األول 2

االبتدائي يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء معايري 
 .مقرتحة

.تقدمي تصور مقرتح يتوقع أن يسهم يف تطوير أدلَّة 3
 .لتطوير التعليم معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل

 أهمِّية البحث :

أمهِّية املشروع الشامل لتطوير املناهج يف اململكة العربية  .1
أحدث نقلًة نوعية يف تعليم اللُّغة العربية،  إذالسعودية 

وانتقل بتعليم اللُّغة العربية من تعليم يعتمد على تقدمي فنون 
ملنهج اللُّغة العربية يف مواد خمتلفة إىل تقدميها يف ضوء ا

 التكاملي.

أدلة معلمي  أمهية وجود معايري علمية تبىن يف ضوئها  .2
 .اللُّغة العربية

يسهم البحث يف بناء أدلة معلمي اللُّغة العربية يف ضوء  .3
 معايري علمية مقرتحة.

 حدود البحث:

اقتصر البحث على بناء معايري علمية يتمَّ يف ضوئها     
تقومي أدلَّة معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير 

املناهج، واقتصر التطبيق على دليل معلم اللُّغة العربية يف 
الصف األول االبتدائي فقط، وطبق البحث يف العام 

الفصل   م2014/2015 - هـ1435/1436الدراسي 
 الدراسي الثاين.

  :مصطلحات البحث

 (:Teacher's Guidebookدليل املعلم )
ميكن اعتبار دليل املعلم مرحلة وسط بني املناهج عند 

نه إوتناوهلا بالتنفيذ امليداين، أي املستويات التخطيطية، 
حلقة وصل بني املخطط واملنفذ )املعلم(، إذ يعرض  نزلةمب

لتحقيق أهداف املنهج الدراسي،  ما يتصوره املخطط سبيالً 
للمعلم يف شأن تنفيذ  هو يقدم النصح والتوجيه واإلرشادف

املنهج هبدف حتسني نوعية املوقف التعليمي. )اللقاين 
ويقصد به الباحث ما تصدره  (.111، 1995واجلمل، 

وزارة التعليم ويزود به املعلمون ويسهم يف مساعدة املعلم 
 لتحقيق أهداف التعلم بصورة أفضل.وإرشاده ورفع كفاءته 

  (Arabic Language Teachers):معلِّمو اللُّغة العربية
كل من يكلَّف بتدريس اللُّغة العربية يف املرحلة     

االبتدائية يف مدارس التعليم العام احلكومية النهارية داخل 
 .مدينة الرياض

 The Comprehensive) املشروع الشامل لتطوير املناهج

Project For Developing The Curriculums):   
مشروع وطين؛ تنفذه وزارة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية يهدف إىل تطوير مجيع عناصر املنهج وفق 

 .أحدث النظريات واألساليب الرتبوية والعلمية املعاصرة

وتتوىل وزارة التعليم باالشرتاك مع بيوت اخلربة واملؤسسات 
ة واألكادميية الوطنية احلكومية واألهلية عمليات التعليمي

 .ختطيطه وتنفيذه وتقوميه

 ( :  Standardsاملعايري)
ف املعايري بأهنا وصف تفصيلي ملا ينبغي أن يعرفه عرَّ تُ      

املعلم ويؤمن به ويستطيع أن يقوم به داخل الصف، فهي 
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أداة فاعلة يتم من خالهلا حتديد ما جيب أن يعرفه املعلم، 
وما ينبغي أن يقوم به، باإلضافة إىل أهنا حتدد مستويات 
األداء معرفيًا ومهاريًا )األمانة العامة بإدارة الرتبية والتعليم 

ويقصد الباحث باملعايري يف هذا  والبحث العلمي، د.ت(.
على أسس علمية  البحث جمموعة من املواصفات املبنية

 ينبغي أن تتوافر يف أدلة معلمي اللُّغة العربية.

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة 

املشروع الشامل لتطوير املناهج يف اململكة العربية       
السعودية مشروع وطين؛ يهدف إىل تطوير مجيع عناصر 
بوية والعلمية  املنهج وفق أحدث النَّظريات واألساليب الرتَّ

ملعاصرة. وتتوىلَّ وزارة التعليم باالشرتاك مع بيوت اخلربة ا
واملؤسسات التعليمية واألكادميية الوطنية احلكومية واألهلية 

على مجيع  ُعِمم تقوميه. وقدو  هتنفيذعمليات ختطيطه و 
هـ. ومن أبرز الدواعي اليت دفعت 1434مناطق اململكة عام

وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل املشروع الشامل 
لتطوير املناهج الدراسية ما ملسته الوزارة من  تطورات داخلية 

فقد ُوِضَعت املناهج احلالية قبل فرتة من الزمن،  "حملية 
راً وكانت مناسبًة للظروف االجتماعية حينذاك، وقد أدت دو 

بارزاً يف خدمة اجملتمع طيلة تلك الفرتة، ولكن التطور السريع 
الذي حصل يف اجملتمع السعودي املعاصر من حيث املستوى 
الثقايف واالقتصادي، والتقين، وأساليب احلياة اليومية ووسائل 
العيش ووسائل اإلنتاج ووسائل املواصالت واالتصاالت 

وما رافقها من هجرة من والتوسع العمراين يف املدن والقرى، 
الريف والبادية إىل املدينة كان له أثر  بالغ  يف تطور كثري من 

  العالقات االجتماعية واجملتمع بقطاعاته املختلفة.
ويهدف املشروع الشامل لتطوير املناهج إىل إحداث      

نقلة نوعية يف التعليم من خالل إجراء تطوير نوعي وشامل 
كل كفاية واقتدار مواكبة الوترية السريعة يف املناهج ليستطيع ب

للتطورات احمللية و العاملية، كما يهدف أيًضا إىل توفري وسيلة 
فعالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم يف اململكة على حنو 

تكاملي عن طريق تضمني املناهج القيم اإلسالمية واملعارف 
مواطنة واملهارات واالجتاهات اإلجيابية الالزمة للتعلم، ولل

الصاحلة، والعمل املنتج واملشاركة الفاعلة يف حتقيق برامج 
التنمية، واحملافظة على األمن والسالمة والبيئة والصحة 

وتضمني املناهج التوجهات اإلجيابية احلديثة  .وحقوق اإلنسان
يف بناء املناهج مثل مهارات التفكري، ومهارات حل 

تعلم التعاوين، املشكالت، ومهارات التعلم الذايت، وال
والتواصل اجليد مع مصادر املعرفة. ورفع مستوى التعليم 

البتدائي واملتوسط( وتوجيهه حنو إكساب الفرد ااألساسي )
الكفايات الالزمة له يف حياته االجتماعية والدراسية 
والعلمية. وتنمية املهارات األدائية من خالل الرتكيز على 

الفعلية لألنشطة. وإجياد التعلم من خالل العمل واملمارسة 
تفاعل واع مع التطورات التقنية املعاصرة وخباصة التفجر 

 (.2017)الصرايرة،  ةاملعريف والثورة املعلوماتي

وتعدُّ وثيقة سياسة التعليم يف اململكة املرجع األول الذي      
نصَّت الوثيقة  إذاعتمد عليه املشروع الشامل لتطوير املناهج 

التفاعل الواعي مع التطورات  "  على يف املادة السادسة عشرة
احلضارية العاملية يف ميادين العلوم والثقافة واآلداب بتتبعها 
واملشاركة فيها وتوجيهها مبا يعود على اجملتمع واإلنسانية 
باخلري والتقدم باإلضافة إىل مرجعيات أخرى كحاجات 

سية واجلسمية، وحاجات اجملتمع الطالب العقلية والنف
والتنمية وسوق العمل، والتكامل بني املناهج التعليمية 
واألنشطة و األساليب التعليمية، واالجتاهات والتجارب 
العاملية املعاصرة يف تطوير املناهج، ونتائج التقومي الشامل 

اللجنة العليا ونتائج التجارب الدولية والبحوث والدراسات )
 (.1416، عليملسياسة الت

وطبِّق املشروع الشامل لتطوير املناهج جبميع املدارس      
العربية السعودية على النحو االبتدائية واملتوسطة يف اململكة 

 :ةتيبالصفوف اآل هـ1431/1432عام   :املرحلة األوىل  :يتاآل
الصف األول االبتدائي الصف الرابع االبتدائي، الصف األول 

يف الصف  هـ1432/1433املرحلة الثانية عام  .املتوسط 
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الثاين االبتدائي، الصف اخلامس االبتدائي، الصف الثاين 
يف الصف  هـ1433/1434املرحلة الثالثة عام .املتوسط 

الثالث االبتدائي الصف السادس االبتدائي، الصف الثالث 
 (.1427) وزارة الرتبية والتعليم،  .املتوسط

شروع واجلهد املبذول إلجناحه إال أنَّ ومع أمهِّية امل     
معلمي اللُّغة العربية مل حيصلوا على التدريب الكايف الذي 

 ميكنهم من اإلسهام يف حتقيق أهداف املشروع  فمن 

ميكن أن  إذأسباب فشل التطوير عدم كفاية أداء املعلم "
يقوم املعلم بأدوار غري كافية يف معاجلته للمنهج مثل إعداده 
وختطيطه للدروس اليومية ونشاطه غري الفعال داخل حجرة 

وهذا ما يؤكده طعيمة  (88،2004الدرس )سعادة وإبراهيم،
 ( ففعالية أي منهج مطور أو كتاب جديد 238، 1986)

تدريسه فهم يعتمد على نوعية املعلمني الذين يقومون ب"
القلب من العملية التعليمية ويتمثل دورهم يف تنفيذ املنهج 
املطور يف تطويع املناهج والكتب املطورة لظروف البيئات اليت 
يعملون فيها وقراءة املادة العلمية اجلديدة اليت تشتمل عليها 

وضع خطة لتعليم املفاهيم واملهارات و الكتب اجلديدة بتعمق 
استخدام دليل املعلم و املنهج املطور اليت يشتمل عليها 

 . "للكتاب اجلديد ودليل املنهج املطور بكفاءة

( إىل األدوار املطلوبة من املعلمني 2012ويشري احلارثي )    
إلجناح املشروع الشامل تتمثل يف التأكيد على التحاق 
املعلمني بالربامج التدريبية املرتبطة بكل ختصص واملنفذة 

ب واملقامة مبكاتب الرتبية والتعليم حسب خطط التدري
يف تدريب  %100والتدريب الرتبوي والوصول إىل نسبة 

املعلمني على حقائب التطوير املهين ملعلمي املشروع الشامل 
لتطوير املناهج. وتوفري املواد التعليمية )كتاب الطالب، كتاب 
النشاط ، دليل املعلم ( بالتنسيق مع قسم املقررات الدراسية 

 -أشرطة كاست -أقراص مدجمة توفري املواد املصاحبة )و 

( بالتنسيق مع إدارة التجهيزات والتقنيات واالستفادة اخل..…
من املواقع اإللكرتونية بإدارات الرتبية والتعليم وجتهيز املدرسة 
من حيث الفصول واألجهزة والوسائل واملستلزمات التعليمية 

على الكتب املقررة  الالزمة، واالطالع من قبل املعلمني
 والوثائق اخلاصة باملادة كل حسب ختصصه.

ولتحقيق أهداف املشروع الشامل بنيت عدد من الوثائق    
اليت ختدمه " أدلَّة تربوية للمعلمني، مواصفات الكتاب 
املدرسي، الدليل اإلجرائي للتأليف، كفايات املتعلمني يف 
التعليم العام، معايري احلكم على املواد التعليمية، ووثيقة 

مية، وثيقة التأليف اإلطار العام للمنهج، وثائق املناهج التعلي
يف املناطق التعليمية، الدليل اإلجرائي للتأليف، كفايات 
املتعلمني، معايري احلكم على جودة املواد التعليمية")وزارة 

 (.2، 1427الرتبية والتعليم، 
من امللحوظات  مل خيل املشروع الشامل لتطوير املناهجو    

 "فقد رصدت عدد من مؤشرات القصور يف املشروع الشامل

لطالب، كما أنَّ كتب كعدم مراعاة خصائص النمو ل
تناسب السنة الدراسية املخصصة هلا، إمَّا ْد عُ الطالب مل تَـ 

لصعوبة شديدة يف الصياغة تناسب مراحل أعلى، أو 
احلبكة للتبسيط الشديد الذي ال حيرتم عقل الطالب، وسوء 

الفنية لألمثلة القصصية، ويتمثل ذلك يف عدم الدقة يف 
اختيار أمساء األشخاص، تناقض الرواية، ضعف البناء 
املنطقي للحوار وتواضع شديد للتصميم التعليمي، وبروز 
ثغرات قد تناقض األهداف الرتبوية املرجوة، ويتضح ذلك يف 

م يف ضعف فرق التأليف يف اختيار وتوظيف الصور والرسو 
عام، وغرابة  وجهالكتاب املدرسي، وضعف اإلخراج ب

الصياغة يف بعض الكتب ووجود مالحظات عديدة لغوية، 
إمالئية إضافة إىل بروز هلجات خمتلفة يف بعض الكتب 

 (.1428،4)العبدالكرمي،  "الدراسية
ويف مثل هذا املشروع النَّوعي الذي تبنته وزارة الرتبية     

ناهج اللُّغة العربية جيدر بالقائمني عليه أن والتعليم لتطوير م
يولوا أدلَّة معلمي اللُّغة العربية عناية كبرية جًدا وال سيما يف 
املرحلة االبتدائية كون أغلب معلمي اللُّغة العربية من غري 
املتخصصني يف اللُّغة العربية ومل حيصلوا على ما يؤهلهم 

ة العربية أحوج ما يكونون لتدريس اللُّغة العربية، فمعلمو اللُّغ
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إىل دليل إجرائي يسهم يف إكمال النقص الذي قد يكون 
لديهم يف فهم طبيعة املادة العلمية أو يف تبصريهم باألساليب 
املثلى يف ختطيطها وعرضها وتقوميها يف غرفة الصف، كما أنَّ 
املعلمني ذوي اخلربة حيتاجون أيًضا إىل دليل من منطلق أنَّه 

يس كتاب الطالب؛ فإن جاز أن نشبه الدروس يف  موجه لتدر 
كتاب الطالب باملركبات فإنَّ قائد املركبة يف كل مرة هو يف 
حاجة إىل قراءة  دليل االستخدام حىت لو كان قائد املركبة 

  متمرًسا ولديه اخلربة  الكافية يف قيادة مركبات أخرى.
علم ولكن ال خيتلف املختصون والرتبويون على أمهِّية دليل امل

ال جند اتفاقًا على ما جيب أن يتضمنه دليل املعلم أو ما 
الذي حيتاجه املعلم يف دليل املعلم وألمهِّية هذا املوضوع 

املرشد يف (1425) أصدر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 
ولني عن تطوير ؤ ف دليل املعلم وهو موجه إىل املستألي

املناهج والكتب املدرسية ومصممي املناهج وإىل الباحثني 
حيدد األهداف العامة  "الرتبويني، فدليل املعلم ال بد أن 

واألهداف السلوكية لكل موضوع، يعرض بعض أساليب 
التدريس احلديثة، يقدِّم قائمة بالوسائل واألنشطة املصاحبة 

الكتاب يوضح كيفية اليت تعني املدرس يف شرح موضوعات 
اإلفادة من الوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة يف توضيح 
موضوعات الكتاب، يعمق املادة العلمية للمدرس وذلك 
بإضافة  عمق جديد  للموضوعات اليت يتناوهلا كتاب 
الطالب، يوجه املدرس إىل عدد من األساليب اليت جيدر 

ضمن  مناذج خاصة  يت ،باملعلم أن ينفذها يف تقومي الطالب
لتقومي الكتاب املدرسي عقب كل موضوع ويرى فريق تطوير 
التدريس يف مركز البحث والتطوير الرتبوي جبامعة الريموك 

 يشتمل الدليل على موضوعاٍت نظريةٍ أن  (1985)باألردن 
 ,تثري معرفة املعلم يف وظيفته الرتبوية، ومبادئ التخطيط

ئل التعليمية أمهيتها وكيفية ومناذج للتخطيط اليومي، والوسا
 استخدامها، القياس والتقومي.

من الدراسات األجنبية مثل هيمسلى  كثريوأشارت ال   
(Hemsley, 1997) وكويينجورث وكوز ،(Cunningsworth & 

Kuse, 1991)  وجيرينج(Gearing, 1999)  إىل أمهِّية تقومي دليل
املعلم هبدف تطوير األداء التدريسي للمعلمني وإىل الوصول 
إىل الفاعلية يف عملية التدريس وأن عملية التقييم لدليل 
املعلم تشمل األداءات التدريسية والتخطيط للدرس وطرق 
التدريس املختلفة وهتدف عملية التقومي ألدلة املعلمني إىل 

ريس وإىل التطور املستمر يف حتسني عملية التد
االسرتاتيجيات وآليات التدريس هبدف حتقيق األهداف 

 الرتبوية املقصودة .
( هدفت إىل حتديد درجة 2006ويف دراسة للحوطي )     

فاعلية أدلة املعلمني يف حتسني املمارسات التعليمية كما يراها 
م حنو تدائية واجتاهاهتمعلمو اللُّغة العربية يف املرحلة االب

أجريت مبملكة البحرين، وقد اختار الباحث عينة  استخدامها
عشوائية أربعمائة معلم ومعلمة من معلمي اللُّغة العربية يف 
مدارس وزارة الرتبية التعليم مبملكة البحرين واستخدم 
االستبانة وبطاقة مقابلة للوصول إىل النتائج ، وأظهرت 

مني جاءت متوسطة، وأن النتائج أنَّ درجة فاعلية أدلة املعل
اجتاهات العينة حنو استخدام أدلة املعلمني  تتسم باإلجيابية 

 والرغبة يف االستفادة منها.
( بىن فيها دلياًل للمعلم 1988ويف دراسة ملعروف )    

وضع هذا الدليل وفق اخلطوات لتدريس احملفوظات وقد 
عرَّف  فقد ات وأمهيتها يف اللُّغة العربية،احملفوظ : يةتاآل

على الذين يقللون من أمهِّية تلك  احملفوظات وبنيَّ أمهيتها وردَّ 
أهداف تدريس نصوص احملفوظات وبني أهم و املادة، 

األهداف ملادة احملفوظات وقد حوت اثين عشر هدفاً، وآلية 
وقد ذكر خصائص النص اجليد  اختيار نصوص احملفوظات

االبتدائية واإلعدادية وبنيَّ املناسب من النصوص للمرحلة 
 إذ على سبيل اإلمجال، وخطوات تدريس نص احملفوظات،

لتدريس نص احملفوظات يف املرحلتني االبتدائية  اوضع إطارً 
وقام بتطبيق  :يف احملفوظات اتطبيقيً  اواإلعدادية ودرسً 

اخلطوات السابقة على أحد موضوعات كتاب احملفوظات 
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ى أحد موضوعات  وكذلك عل ،للصف اخلامس االبتدائي
 كتاب احملفوظات للصف الثاين اإلعدادي.

كما نفذت وزارة الرتبية والتعليم جبمهورية مصر العربية      
دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف الثالث  1993))

االبتدائي وقد حاول واضعو الدليل أن يكون وافيًا جلميع 
ملقرر فقد تضمن العناصر اليت حيتاجها املعلم يف تدريس هذا ا

مقدمة للوحدة تتضمن موقع هذه الوحدة من املقرر الدراسي 
مع إشارة ملا حتتاجه الوحدة من ، واملوضوعات اليت تتضمنها

إعداد قبل البدء يف تدريس الوحدة، يبدأ كل درس بتمهيد 
وموقع الدرس  ،ةمناسب يذكر املعلم خبربات التالميذ السابق

أهداف الدرس، خطوات سري وما به من مفاهيم ومهارات، 
 التقومي، أنشطة إضافية. ،الدرس

ومن أجل تقومي أدلة املعلمني والوصول هبا إىل ما يسهم     
يف متكني املعلمني من املهارات التدريسية الالزمة سعى 

إىل تقومي دليل املعلم للرتبية الفنية للصفني   (1995 )اهلامي
علمي الرتبية م اخلامس والسادس األساسيني من وجهة نظر

من حيث املقدمة واإلرشادات الرتبوية الفنية واملشرفني 
واحملتوى واألنشطة والوسائل والشكل العام للدليل واستخدم 
البحث استبانة وزعت على عينة من املعلمني واملشرفني؛ 

يل لوأظهرت الدراسة أن تقديرات معلمي الرتبية الفنية لد
ألساسني تقديرات مرتفعة املعلم للصفني اخلامس والسادس ا

لكل جمال من جماالت الدليل كما أن تقديرات املشرفني 
 مرتفعة أيًضا.

( إىل تقومي دليل معلم 2000كما سعت دراسة حجازي )   
الرتبية الرياضية باحللقة الثانية من التعليم األساسي مبحافظة 
الشرقية وتوصلت إىل أنَّ صياغة األهداف غري واضحة 

سة بضرورة تصميم دليل املعلم بصورة تساعد وأوصت الدرا
املعلم على االبتكار واإلبداع وإبراز طاقاته الكامنة وضرورة 
تصميم دليل املعلم بصورة تسهم يف إثارة التلميذ وإبراز 

 فاعليته.

وينقسم كتاب املعلم يف املشروع الشامل إىل ثالثة أقسام      
انب النظري اجل : القسم األول: صنفت على النحو اآليت

ويقصد به األطر العامة واملكونات وتتمحور حول العناصر 
اآلتية: مبادئ بناء منهاج اللُّغة العربية، املواد التعليمية ملنهاج 
اللُّغة العربية وتشمل كتاب التلميذ، كتاب النشاط، كتاب 

القسم  .املعلم، الوسائل التعليمية املصاحبة، التقومي وأدواته
: إجناز تفصيلي  ويشمل ،ات التنفيذ الوحداتالثاين: إجراء

للوحدة من كتاب التلميذ ويتضمن كفايات الوحدة 
املستهدفة والوسائل التعليمية املقرتحة وإجراءات تنفيذ 
نشاطاهتا، وإجناز بقية الوحدات على النحو السابق مع 
االقتصار على إجراءات تنفيذ النشاطات النوعية لبقية 

 تنفيذ بقية النشاطات على ما ورد يف الوحدات واإلحالة يف
الوحدة األوىل. تضمني مجيع الوحدات ما خيصها من  

الوحدة ونصوص االستماع كفايات الوحدة املستهدفة دليل 
أنَّ هذا الدليل مهما   " ، وأكد معدو الدليل علىواألناشيد

م كانت منطلقاته وتوجهاته ال يشكل  أية سلطة على املعل
تنظيمي يفسح اجملال للتجديد  إال أنه إطار معرفية أو منهجية

واالبتكار لدى كل من املعلم وتالميذه وال ينبغي بأي حال 
إلبداعية يف التعامل مع امن األحوال أن حيدَّ من إمكاناهتما 

 (.4، 14)وزارة الرتبية والتعليم،  "اللُّغة ومهاراهتا املختلفة

 :إجراءات البحث

معايري تقومي أدلَّة ُمعلِّمي لسؤال األول : ما أوالً : بالنسبة ل 
؟ فقد اطلع اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج

 :الباحث على اآليت
 وثيقة منهج اللغة العربية الصادرة من وزارة التعليم. .1
 أدلة معلمي اللغة العربية الصادرة من املشروع الشامل. .2

العالقة باملعايري وأدلة بعض الدراسات العلمية ذات  .3
 معلمي اللغة العربية.

بناء قائمة املعايري ومن مث حتكيمها من قبل خمتصي  .4
 لتأكد من صدقها.لاللغة العربية 
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التأكد من ثبات األداة بإعادة التقومي لوحدة من  .5
 وحدات الدليل.

ما درجة توافر املعايري املقرتحة  :الثاين : بالنسبة للسؤالثانياً 
فقد  علمي اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي ؟يف دليل م

 :عمل الباحث اآليت
حتديد دليل معلم اللغة العربية للصف األول االبتدائي  .1

 الفصل الدراسي األول.
قام الباحث بتحويل قائمة املعايري إىل أداة للتحليل  .2

ذات تدرج رباعي )متحقق بدرجة كبرية، متوسطة، ضعيفة، 
 منعدمة(.

قراءة الدليل قراءة متأنية مع تركيز الباحث يف حتليله   .3
على اجملاالت اخلمسة الرئيسة اليت اعتمدها وهي : 

الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها، األهداف، )
التخطيط لعمليات التدريس، اسرتاتيجيات التدريس، 

( وعلى ويمصادر التعلم واملواد املساندة، تقومي األداء اللُّغ
 املعايري الفرعية حتت كل جمال.

يل لما التصور املقرتح لد:  الثالث ثالثًا : بالنسبة للسؤال
 معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج ؟

 :فقد عمل الباحث اآليت
.اعتمد الباحث يف التصور املقرتح لدليل معلمي اللغة 1

قائمة املعايري اليت حكمها العربية يف املشروع الشامل على 
 وتأكد من صدقها وثباهتا.

. ركز التصور املقرتح على اجملاالت اخلمسة الرئيسة حبيث 2
 رئيسة يف الدليل، وتكون املعايري الفرعية لكل تصبح فصواًل 

 جمال موضوعات كل فصل.
 :منهج البحث

مَّا كان هذا البحث يسعى إىل تقومي أدلَّة ُمعلِّمي ـل     
اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء 
معايري علمية مقرتحة؛ فإنَّ البحث تطلب االستعانة باملنهج 
الوصفي بتقومي حمتوى هذه األدلة يف ضوء معايري علمية 

 مقرتحة.

 :وصف مجتمع البحث وعينته

يتكوَّن جمتمع البحث من أدلة معلمي اللُّغة العربية يف      
املرحة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية، وتشكل املرحلة 
االبتدائية ست سنوات دراسية من الصف األول إىل الصف 
السادس، ولكل صف دراسي دليل للمعلم دليل للفصل 
الدراسي األول ودليل للفصل الدراسي الثاين، واختار 
الباحث الصف األول االبتدائي؛ ويعود السبب يف حتديده  
كونه بداية املرحلة الدراسية اليت ينطلق منها التالميذ إىل بقية 
املراحل الدراسية ولكون بقية األدلة تسري وفق  املنهجية اليت 

 انُتهجت يف الصف األول.
 :أدوات الدِّراسة

أواًل : قائمة باملعايري الواجب توافرها يف أدلة معلمي اللُّغة 
 :العربية

مبا أنَّ هذه الدِّراسة تبحث يف تقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة       
العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج فإنَّ التوصل إىل 
النتائج تطلَّب إعداد قائمة باملعايري الالزم توافرها يف أدلَّة 

تم يف حتديد معايري علمية يمعلمي اللُّغة العربية، هتدف إىل 
ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل دليل  ضوئها تقومي

ومن مثَّ بناء بطاقة حتليل حمتوى يف ضوء هذه  ،لتطوير املناهج
القائمة، وُرِجَع يف بناء قائمة املعايري إىل وثيقة منهج اللُّغة 

وإىل مواد ) 1427العربية الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم )
غة العربية كتاب الطالب  املشروع الشامل لتطوير مناهج اللُّ 

كتاب املعلم كتاب النشاط، كما ُرجع إىل عدد من األدبيات 
يف جمال أدلَّة املعلمني مثل املرشد يف تأليف دليل املعلم 

بية العريب لدول اخلليج العريب  ( 2004(الصادر من مكتب الرتَّ
ودليل مركز البحث والتطوير الرتبوي جبامعة الريموك باألردن 

ودليل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( 1985)
 (1404) وجرب إبراهيمو حممد الصغري، ودراسة ،  (1978)

دليل املعلم يف مادة الرتبية اإلسالمية للصف السادس 
وإىل ما صدر من مركز البحث والتطوير الرتبوي   االبتدائي.

جبامعة الريموك باألردن يف دليل املعلم يف تدريس الرياضيات 
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وزارة الرتبية والتعليم جبمهورية و ،  (1985للمرحلة اإلعدادية )
مصر العربية يف دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف الثالث 

أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة  ( وخرجت قائمة تقومي1993االبتدائي )

العربية يف املشروع الشامل يف صورهتا األولية يف مخسة 
جماالت، وبلغ عدد عباراهتا أربًعا وأربعني عبارة، واجلدول اآليت 

 يوضِّح جماالت القائمة يف صورهتا األولية:

 
 1جدول

 قائمة تقويم أدلَّة مُعلِّمي اللُّغة العربية في صورتها األولية
 عدد العبارات المجال م

 11 .الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها 1

 7 .األهداف 2

 9 .اسرتاتيجيات التدريس 3

 8 املساندة.مصادر التعلم واملواد  4

 9 تقومي األداء اللُّغوي. 5

 44 اجملموع م

 الصدق الظاهري : .أ

ا تقيس ما       للتحقِّق من الصِّدق الظاهري لألداة وأهنَّ
وضعت لقياسه، ُعرِضت بصورهتا األولية على عدد من 
احملكِّمني من أعضاء هيئة التدريس واخلرباء يف جمال مناهج 
وطرق تدريس اللُّغة العربية وطُلب منهم إبداء آرائهم يف مدى 

وتُرك جمال للتعديل انتماء العبارة إىل اجملال ومدى وضوحها، 
يف العبارات، والقرتاح عبارات أخرى، وقد خرجت البطاقة 
بصورهتا النهائية يف ثالث وثالثني عبارة بداًل من أربع 
وأربعني، فاستغىن الباحث عن عدد من العبارات يف جمال 
ليل  ُم الدَّ الفلسفة اللُّغوية، فحذفت عدد من العبارات "يقدِّ

ص املشروع " ويف جمال التخطيط مدخاًل تعريفًيا عن نصو 
حذفت عبارة "يزود الدَّليل معلمي اللُّغة العربية بآلية 
التخطيط للفصل الدراسي" لكون اخلطة حمددة من قبل وزارة 
ليل معلمي اللُّغة العربية  التعليم، وحذفت عبارة " يزود الدَّ

بآلية التخطيط للوحدة الدراسية" لكون اخلطة الدراسية حمددة 
ولة حسب األسابيع الدراسية، ويف جمال اسرتاتيجيات وجمد

ُم الدَّليل اسرتاتيجيات تدريسية  التدريس دجمت عبارة "يُقدِّ
ُم الدَّليل اسرتاتيجيات متعددة يف تقدمي  متنوعة" وعبارة "يُقدِّ

ُم الدَّليل اسرتاتيج يات تدريسية نص االستماع" وعبارة "يُقدِّ
األسلوب و فة النحوية، لدعم الوظيمتنوعة لتقدمي نصوص 

عبارة  الرسم اإلمالئي" ويف جمال التقومي حذفتو  ،اللُّغوي
حيدد الدليل املهارات اليت يتوقع من التالميذ أن يكتسبوها "

 قبل البدء يف تدريس الوحدة".
 ب : قياس الثبات لألداة

بعد التأكد من صدق األداة وتعديل ما اقترحه الزمالء 
 مقياس التدرج الرباعي المحكمون؛ اختار الباحث

 :للحكم على درجة تحقق كل معيار

 2 جدول
 مقياس تحقق المعايير في المحتوى 

 درجة تحقيق الدليل للعبارة

 منعدمة بدرجة ضعيفة بدرجة متوسِّطة بدرجة كبرية

 1أقل من  2إىل أقل من 1من  3إىل أقل من 2من  4إىل أقل من 3من 
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اختار الباحث طريقة إعادة التقومي للتحقق من ثبات األداة 
وتعتمد الطريقة على إعادة التقومي، فقد اختار الباحث 
الوحدة األوىل من كتاب املعلم، وأعاد التقومي بعد أسبوعني؛ 
ولكي يتأكد الباحث من النتائج اليت توصل إليها يف 

بيق املعادلة قام الباحث بتطالتحليل األول والتحليل الثاين، 
 ية حلساب نسبة االتفاق بني التحليلني.تاآل

نسبة االتفاق = ]تكرار نقاط االتفاق / )تكرار نقاط 
 يتاجلدول اآل100× قاط االختالف([ االتفاق + تكرار ن

 يوضح نسبة االتفاق بني التقومي األول والتقومي الثاين:

 االتفاقتكرار نقاط  تكرار نقاط االختالف نسبة االتفاق

78.13 7 25 

من اجلدول السابق يتضح أنَّ نسبة االتفاق بني التقومي 
% وهي نسبة جيدة، مما يدل على  .78األول والتقومي الثاين 

فإن  من مثأن التقومي حيتل درجة مناسبة من الثبات، و 
 الباحث اطمأن على دقة تقوميه. 

 3جدول 
 :لمجاالت البحث( ( معامل ثبات بطاقة التقويم ألفاكرونباخ

 ثبات بطاقة المالحظة ) متوسط نسب االتفاق ( عدد العبارات المجال م

 0.81 تسع عبارات .الفلسفة اللُّغوية لتعليم  اللُّغة العربية وتعلمها 1

 0.77 أربع عبارات .األهداف 2

 0.80 مثاين عبارات .اسرتاتيجيات التدريس 3

 0.79 ست عبارات مصادر التعلم واملواد املساندة. 4

 0.76 ست عبارات تقومي األداء اللُّغوي. 5

 0.78 33 المجموع م

 

  : نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته

املعايري الالزمة لتقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف   :أوالً 
لسؤال األول من أسئلة ااملشروع الشامل وقد أشار إليها 

  : البحث مبا يأيت

.ما معايري تقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف املشروع 1
 الشامل لتطوير املناهج؟

ولإلجابة عن هذا السؤال بىن الباحث قائمة معايري     
تتكون من مخسة جماالت رئيسة تتمثل يف الفلسفة اللُّغوية 
لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها يف ضوء املشروع الشامل لتطوير 
املناهج؛ كأن يُقدِّم الدَّليل مدخاًل نظريًا حول طبيعة اللُّغة 

 املداخل الرتبوية يف املشروع الشاملالعربية، ويُقدِّم تعريًفا عن 
 فويُعر   الضمين، الوظيفي، التكاملي، االتصايل، الدرامي((

)مبدأ الوحدات، مبدأ التكامل، مبدأ   مببادئ املشروع الشامل

التعلم الذايت، مبدأ التعلم البنائي، ويُوضح هيكلة بناء الوحدة 
)دليل الوحدة، مدخل الوحدة، نص  يف املشروع الشامل

 االنطالق، نص االستماع، نص الدعم، النص اإلثرائي(

)كتاب  يُوضح الدَّليل الرتابط بني مواد املشروع الشامل
ُم الدَّليل مدخالً   )الطالب، كتاب املعلم، كتاب النشاط ويُقدِّ

نص االنطالق، نص االستماع،  (تعريفًيا عن نصوص املشروع
 نص الشعري(.نص الدعم، ال

ُم الدليل األهداف العامة لتعليم       ويف جمال األهداف يُقدِّ
ُم الدليل  اللُّغة العربية يف ضوء فلسفة املشروع الشامل، ويُقدِّ

تعليمية يف ليم اللُّغة العربية لكل مرحلة األهداف العامة لتع
ُم الدليل األهداف العامة  ضوء أهداف املشروع الشامل، ويُقدِّ

ُم  ة الدراسية يف ضوء أهداف املشروع الشامل، وللوحد يُقدِّ
الدليل األهداف اخلاصة لكل درس يف ضوء أهداف املشروع 

  .الشامل
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ليل تعريفً استراتيجيات التدريس ويف جمال       ُم الدَّ ا يُقدِّ
 تدريس املرغوبة يف املشروع الشامباسرتاتيجيات ال

متثيل األدوار، االستقصاء، االكتشاف، حل املشكالت، (
ليل اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة  و، التعلم التعاوين( ُم الدَّ يُقدِّ

الصنف اللُّغوي، الوظيفة النَّحوية،   لتقدمي )نص االنطالق
األسلوب اللُّغوي، الرسم اإلمالئي، الرسم الكتايب( ويُقدُِّم 
ُم  ليل اسرتاتيجيات متعددة يف تقدمي نص االستماع ويُقدِّ الدَّ

ليل اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي نصوص الدعمال )الصنف  دَّ
اللُّغوي، الوظيفة النحوية، األسلوب اللُّغوي، الرسم اإلمالئي، 

ليل اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي   ) الرسم الكتايب ُم الدَّ ويُقدِّ
 .النص الشعري

ُم الدَّليل       ويف جمال مصادر التعلم واملواد املساندة يُقدِّ
ويتضمن  ية الوسائل التعليمية يف تنمية األداء اللُّغوي،أمهِّ 

ليل تعريًفا بالشريط السمعي املصاحب للمشروع وآلية  الدَّ
ويتضمن الدَّليل تعريًفا باللوحات املكربة  االستفادة منه،

املصاحبة للمشروع وآلية االستفادة منها، ويتضمن الدَّليل 
ة االستفادة منها، املصاحبة وآلي الفديو تعريًفا بأشرطة

ويتضمن الدَّليل تعريًفا بالوسائط املتعددة املصاحبة وآلية 
ليل  االستفادة منها. ويف جمال تقومي األداء اللُّغوي يوضح الدَّ
املهارات اليت ينبغي أن يكتسبها التالميذ قبل البدء يف دراسة 
الوحدة، وحيدد الدليل املهارات اليت يتوقع من التالميذ أن 

ُم الدَّليل تصورًا يكتسب وها قبل البدء يف تدريس الوحدة، ويُقدِّ
 عن مرتكزات التقومي اليت تتطلبها عمليات املشروع الشامل

ُم الدليل تصورًا عن ) التشخيصي، البنائي، التكويين( ويُقدِّ
 تتطلبها عمليات املشروع الشامل أدوات التقومي اليت

ويسهم الدَّليل يف  املالحظة، ملف األعمال، االختبارات()
تقدمي مناذج متنوعة من التقومي تتناسب مع فلسفة املشروع 

ويسهم الدليل يف  التشخيصي، البنائي، التكويين( ( الشامل
 (تنوع أدوات التقومي مبا يتناسب مع فلسفة املشروع الشامل

 التشخيصي، البنائي، التكويين(.
معلمي ة في دليل : درجة توافر المعايير المقترحثانيا  

للصف األول االبتدائي، وقد أشار إليه  اللُّغة العربية
  : السؤال الثاني من أسئلة البحث بما يأتي

ة توافر املعايري املقرتحة يف دليل معلمي اللُّغ .ما درجة2
 ؟العربية  للصف األول االبتدائي

ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بتقومي دليل املعلم يف     
ضوء ما بناه الباحث من معايري وقد توصل الباحث إىل 

 :النتائج اآلتية

: الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية المجال األول
 وتعلمها.

  4 الجدول
 :اللُّغة العربية وتعلمهاالفلسفة اللُّغوية لتعليم 

 درجة تحققه المعيار م
ُم الدَّليل مدخالً نظريًا حول طبيعة اللُّغة العربية. 1  1 منعدمة يُقدِّ
 1 منعدمة يتضمن الدَّليل نبذة عن خصائص النمو اللُّغوي لتالميذ الصف األول. 2
ُم الدَّليل تعريًفا عن املداخل الرتبوية يف املشروع الشامل) الضمين، الوظيفي، التكاملي، االتصايل، الدرامي(. 3  3 متوسط يُقدِّ
 4 كبرية يُوضح الدَّليل الرتابط بني مواد املشروع الشامل)كتاب الطالب، كتاب املعلم، كتاب النشاط، كتاب التهيئة واالستعداد(. 4

 4 كبرية الدَّليل هيكلة بناء الوحدة يف املشروع الشامل )مكونات الوحدة غالف الوحدة، دليل الوحدة، مدخل الوحدة، دروس الوحدة(.يُوضح  5
ُم الدَّليل مدخالً تعريفًيا عن نصوص املشروع 6  3 متوسطة )نص االستماع، النشيد، النص الرئيس(. يُقدِّ

ُم الدَّليل فكرًة شاملًة عن   7  1 منعدمة كل وحدة دراسية وفق ارتباطها حبياة الطالب.يُقدِّ
 1 منعدمة يسهم الدَّليل يف حتقيق تكامل املادة مع بقية املواد يف املشروع الشامل. 8
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 درجة تحققه المعيار م
 1 منعدمة يوضح الدَّليل  املصطلحات واألفكار واالجتاهات يف كل وحدة. 9
  2.11  

سعة ت( الذي تضمن 4من اجلدول السابق )يتضح 
معايري يف جمال الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها يف 

جاء  عموًما ضوء متطلبات املشروع الشامل أنَّ توفر املعايري
يف  قد انعدمت مخسة معايريو (، 2.11بدرجة متوسطة )

م الدليل أيَّ حديث عن اللُّغهذا اجملال ة العربية ؛ فلم يقدِّ
ُم الدَّليل  ومكانتها ومنزلتها، وأمهِّية تعليمها وتعلمها. ومل يُقدِّ
تعريًفا عن املداخل الرتبوية يف املشروع الشامل، ومل يُقدُِّم 
ليل ما يفيد املعلم يف عالقة كل وحدة دراسية حبياة  الدَّ
التلميذ، ومل يوضح الدَّليل املصطلحات واألفكار واالجتاهات 

 يف كل وحدة.املضمنة 
وضَّح الدَّليل الرتابط بني د وحتقق معياران بدرجة كبرية فق

)كتاب الطالب، كتاب املعلم، كتاب  مواد املشروع الشامل
النشاط، كتاب التهيئة واالستعداد(. بتفصيل عن كل مادة 
ليل بدرجة   ومكوناهتا واألهداف املنشودة منها، كما وضح الدَّ

املشروع الشامل )مكونات  كبرية هيكلة بناء الوحدة يف
الوحدة غالف الوحدة، دليل الوحدة، مدخل الوحدة، دروس 

نظري الوحدة( باحلديث عن كل مكون وأنَّ معرفة اإلطار ال
على اإلبداع والتصرف األمثل  ملكونات الوحدة يعني املعلم

عند مواجهة موقف تعليمي مل يُتعرض له يف الكتاب، وحتقق 
ليل تعريًفا عن املداخل  معياران بدرجة متوسطة فقد قد م الدَّ

أشار الدليل إىل التعلم الذايت  إذالرتبوية يف املشروع الشامل 
من املكونات اليت حتثُّ التلميذ على البحث عن   كثرييف ال
ما يثري تعلمه، ويعزز ما حصل عليه فهذا املنهاج ينظر كل 

إىل التلميذ على أنه قادر على البحث والتعلم الذايت ومبا 
ا دور األسرة يف تأصيل هذه يتناسب مع سنه وقدراته معززً 

القدرة وتنميتها، كما قدم  الدَّليل مدخاًل تعريفًيا عن نصوص 
رئيس (، وأورد نص االستماع، النشيد ، النص ال) املشروع

الدليل عدًدا من اإلرشادات عن االستماع مثل حيسن 
اجللوس والتوجه بالنظر إىل املتحدث، يستمع ويصغي بانتباه، 
مييز الصفات املتعلقة باألصوات، يربط الصوت باملصدر، 
ينفذ تعليمات مسموعة مكونة من خطوتني أو ثالث 

 خطوات.
 :ألهدافانيا  :  مجال اث

 5الجدول 
 األهداف مجال 

 درجة تحققه المعيار

ُم الدليل األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربية يف ضوء فلسفة املشروع الشامل.  1  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدليل األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربية يف املرحلة االبتدائية.  2  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدليل األهداف العامة للوحدة الدراسية يف ضوء أهداف املشروع الشامل. 3  4 كبرية يُقدِّ

ُم الدليل األهداف اخلاصة لكل درس يف ضوء أهداف املشروع الشامل. 4  4 كبرية يُقدِّ

  2.5 

( الذي تضمن أربعة معايري يف جمال  5يتضح من اجلدول ) 
جاء بدرجة عام  وجهٍ بأنَّ درجة حتقق املعايري  دافاأله

( فقد حتقق معياران بدرجة كبرية، فقدم 2.5متوسطة ) 
املهارات وان : "بعن ل أهدافًا واضحة وحمددة لكل وحدةالدلي

مع عرضها يف  ةً واألساليب املستهدفة" وقد جاءت متسق

الوحدة، وقد مشلت ستة جماالت االستماع،  التحدث،  
القراءة، الكتابة، األساليب والرتاكيب اللُّغوية، القيم 
واالجتاهات، وكل جمال يتضمن عدًدا من األهداف، كما 

ُم الدليل األهداف "يحتقق املعيار الرابع بدرجة كبرية  قدِّ
اخلاصة لكل درس يف ضوء أهداف املشروع الشامل لكل 
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ال ففي جمال النشيد يقرأ األبيات قراءة منغمة مقتديًا جم
بقراءة املعلم مثَّ حيفظها، يطبق القيم اإلجيابية، جييب عن 

أثناء يف األسئلة املتعلقة بالنشيد، يؤدي املعىن صحيًحا 
 اإلنشاد.

ُم الدليل األهداف العامة     ومل يتحقق املعيار األول" يُقدِّ
ضوء فلسفة املشروع الشامل" مع أمهِّية  لتعليم اللُّغة العربية يف

األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربية وأهداف كلِّ مرحلة 

دراسية وضرورة أن يتعرف معلمو اللُّغة العربية عليها إال أنَّ 
ُم الدليل  الدليل مل يتطرق هلا إطالقًا. وكذا املعيار الثاين "يُقدِّ

ة يف املرحلة االبتدائية" جاء األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربي
حتققه بدرجة منعدمة فلم يقدم الدليل أهداف تعليم اللُّغة 
العربية يف املرحلة االبتدائية مع أمهيتها وضرورة أن يطلع عليها 

 معلم اللُّغة العربية.
 

 :التدريس استراتيجيات:  ثالثا  
 6الجدول 

 استراتيجيات التدريسمجال 
 درجة تحققه المعيار

ُم الدَّليل تعريًفا باسرتاتيجيات التدريس املرغوبة يف املشروع الشامل ) االستقصاء، االكتشاف، حل  1 يُقدِّ
 املشكالت، متثيل األدوار، التعلم التعاوين(.

 1 منعدمة

ُم الدَّليل خطوات إجرائية لتقدمي احلروف والكلمات. 2  3 متوسطة يُقدِّ

ُم الدَّليل اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي النص الشعري. 3  3 متوسطة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن القراءة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 4  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن احملادثة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 5  3 متوسطة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن الكتابة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 6  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن االستماع يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 7  3 ضعيفة يُقدِّ

 1 منعدمة يشرح الدَّليل النشاطات املتضمنة يف الوحدة وفلسفة اختيارها وبنائها. 8

  2.0 

( حتقــــق معـــــايري جمـــــال اســـــرتاتيجيات 6يتضــــح مـــــن اجلـــــدول )
( فقــــد جــــاءت 2.0بدرجــــة متوســــطة )  عــــام وجــــهبالتــــدريس 

ليل  ُم الـــــــــدَّ أربعـــــــــة معـــــــــايري بدرجـــــــــة متوســـــــــطة وهـــــــــي  "يُقـــــــــدِّ
اســــرتاتيجيات متنوعــــة يف تقــــدمي احلــــروف والكلمــــات "  فقــــد 

ــــة نصــــو  ــــدليل خطــــوات إجرائي ــــدعم ) الصــــنف وضــــح ال ص ال
اللُّغوي، الوظيفة النحوية، األسلوب اللُّغوي، الرسم اإلمالئي، 
ليل تصـورًا عـن االسـتماع  ُم الـدَّ الرسم الكتـايب(، و معيـار "يُقـدِّ
يف ضـوء فلســفة وأهــداف املشـروع الشــامل"  فقــد أورد الــدليل 
بعــض التعليمــات عــن االســتماع  يراعــي آداب االســتماع مــن 

صـــــغاء بانتبـــــاه عـــــدم مقاطعـــــة املتحـــــدث، حيـــــث اجللســـــة، اإل
مييــــز األصــــوات املتعلقــــة باألصــــوات يســــتمع ويصــــغي بانتبــــاه، 

هــــادئ، مرتفــــع، مــــنخفض( يــــربط الصــــوت باملصــــدر، ينفــــذ )

تعليمات مكتوبة مكونة من خطوتني أو أكثر، يستنتج املعىن 
العـــام للـــنص املســـموع، يســـمي الشخصـــيات الـــيت ذكـــرت يف 

الشخصــيات والعمــل الــذي تقــوم الــنص املســموع، يــربط بــني 
ليل  ُم الدَّ به، يكون توجًها إجيابًيا حنو أسرته، وجاء معيار )يُقدِّ
تصورًا عن احملادثة يف ضوء فلسفة وأهـداف املشـروع الشـامل( 
بدرجة متوسـطة؛ فقـد أورد الـدليل بعًضـا مـن  التعليمـات الـيت 

م  عنـد تفيد التالميذ يف جمال احملادثـة كـأن يلتـزم التلميـذ النظـا
ـــه  طلـــب االشـــرتاك يف املناقشـــة واحلـــوار، يشـــكر مـــن يســـدي ل

بتحية اإلسالم،  يمعروفًا بعبارة مناسبة، يعتذر عن اخلطأ، حيي
جييــب عــن أســئلة شخصــية مبســطة، يصــف أحــداثًا عايشــها، 
يعرب شفهًيا عن أحداث قصـة مصـورة، يتحـدث بوضـوح عمـا 

 يريد.
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ُم الدَّليل  اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي كما جاء معيار )يُقدِّ
النص الشعري( بدرجة ضعيفة فقد قدم الدليل إرشادات 

ا يف تقدمي النص الشعري مثل يقرأ األبيات قراءة يسرية جدً 
ا بقراءة املعلم يطبق القيم اإلجيابية يف النص منغمة مقتديً 

جييب عن األسئلة املتعلقة بالنص، ومل تتحقق بقية املعايري 
الدَّليل تعريًفا باسرتاتيجيات التدريس املرغوبة يف  فلم يُقدِّمُ 

)االستقصاء، االكتشاف، حل املشكالت،  املشروع الشامل
ُم الدَّليل تصورًا عن  متثيل األدوار، التعلم التعاوين(، ومل يُقدِّ

الكتابة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل، ومل يشرح 
ليل النشاطات املتضمنة يف الوحدة  وفلسفة اختيارها الدَّ

 وبنائها.

 :المساندة والمواد التعلم مصادر: رابعا
 7الجدول 

 :مجال مصادر التعلم والمواد المساندة 
 درجة تحققه المعيار

ُم الدَّليل أمهِّية الوسائل التعليمية يف تنمية األداء اللُّغوي. 1  3 متوسطة يُقدِّ

 1 منعدمة الدَّليل تعريًفا بالشريط السمعي املصاحب للمشروع وآلية االستفادة منه. يتضمن 2

 1 منعدمة يتضمن الدَّليل تعريًفا باللوحات املكربة املصاحبة للمشروع وآلية االستفادة منها. 3

 1 منعدمة يتضمن الدَّليل تعريًفا بأشرطة )الفديو( املصاحبة وآلية االستفادة منها. 4

 1 منعدمة يتضمن الدَّليل تعريًفا بالوسائط املتعددة املصاحبة وآلية االستفادة منها. 5

 1 منعدمة يوضح الدليل املصادر والوسائل واملواد والتقنيات الالزمة لتدريس كل وحدة. 6

  1.33 

( حتقق جمال مصادر التعلم 7يتضح من اجلدول السابق)
د ( فق1.33بدرجة ضعيفة )عام  وجهٍ بواملواد املساندة 

م الدليل أمهِّية قدِّ "يُ جاء معيار واحد بدرجة متوسطة؛ 
وأشار إىل  "الوسائل التعليمية يف تنمية األداء اللُّغوي

الوسائط املتعددة وأهنا من أهم الثوابت اليت يقوم عليها هذا 
 كثرياليوم أتى إىل املدرسة وقد اكتسب ال فطالبُ  ،املنهاج

من التجارب يف فضاء التقنية احلديثة وما كانت الوسائط 
والوسائل التعليمية إال لتصل بنا إىل حتقيق األهداف 

ومن هنا كانت  الوسائط املنشودة بأقل جهد وأمتع طريقة 
والوسائل شريًكا حقيقًيا من أجل تعليم ناجع وجيل أكثر 

 وعًيا والتصاقًا بالتطور وهذه الوسائط ) قرص مضغوط،  

CD ( شريط مسعي،(cassette   ( شريط مرئيVideo )

لكرتوين تفاعلي إ لوحات مكربة، بطاقات، شفافيات، موقع
 على شبكة اإلنرتنت(.

يف الدليل مخسة معايري فلم يتضمن الدَّليل ومل يتحقق     
تعريًفا بالشريط السمعي املصاحب للمشروع وآلية 
االستفادة منه، ومل يتضمن الدَّليل تعريًفا باللوحات املكربة 
املصاحبة للمشروع وآلية االستفادة منها ومل يتضمن الدَّليل 

، ديو( املصاحبة وآلية االستفادة منهايتعريًفا بأشرطة )الف
ومل يتضمن الدَّليل تعريًفا بالوسائط املتعددة املصاحبة وآلية 
االستفادة منها، ومل يوضح الدليل املصادر والوسائل واملواد 

 والتقنيات الالزمة لتدريس كل وحدة.
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 : التقويم لألداء اللُّغويخامسا  
  8الجدول 

 :اللُّغويمجال التقويم لألداء 
 درجة تحققه المعيار

 1 منعدمة اكتسبوها قبل البدء يف دراسة الوحدة.قد يوضح الدَّليل املهارات اليت ينبغي أن يكون التالميذ  1

 4 كبرية حيدد الدليل املهارات اليت يتوقع  أن يكتسبها التالميذ  قبل البدء يف تدريس الوحدة 2

ُم الدَّليل تصورًا عن مرتكزات التقومي اليت تتطلبها عمليات املشروع الشامل ) التشخيصي، البنائي،  3 يُقدِّ
 التكويين(.

 3 متوسطة

ُم الدليل تصورًا عن أدوات التقومي اليت تتطلبها عمليات املشروع الشامل 4 ) املالحظة، ملف األعمال،  يُقدِّ
 االختبارات(.

 1 منعدمة

) التشخيصي، البنائي،  الدَّليل يف تقدمي مناذج متنوعة من التقومي تتناسب مع فلسفة املشروع الشامليسهم  5
 التكويين(.

 منعدمة
 

1 
 

 1 منعدمة يقرتح الدَّليل آليات متنوعة ملعاجلة الضعف اللُّغوي. تتناسب مع أهداف املشروع الشامل.  6

 1.83 الدرجة الكلية 

حتقق معايري جمال  (8اجلدول السابق ) تضح مني      
(، 1.83) بدرجة ضعيفةعام  وجهٍ التقومي لألداء اللُّغوي ب

، ومع حتقق املعيار الثاين بدرجة كبرية فقد فقد جاءت
قد ح الدَّليل املهارات اليت ينبغي أن يكون التالميذ وضَّ 

اكتسبوها قبل البدء يف دراسة الوحدة؛ ففي مقدمة كل 
وحدة حددت املهارات اليت ينبغي أن يكتسبها التالميذ  

ا، ويرتبط أشكال احلروف بصريً  على كأن يتعرف التالميذ
حبروف الوحدة من خالل تلوينها، يقرأ بعض الكلمات 

 حلرف ويقرأ مجالً مقرتنة بالصور.متضمنة ا
وحتقق املعيار الثالث وهو )تقدمي الدَّليل تصورًا عن     

تتطلبها عمليات املشروع الشامل مرتكزات التقومي اليت 
التشخيصي( بدرجة متوسطة فقد أوضح الدليل أنواع )

التقومي ) التكويين( وهو تقومي مستمر يصاحب عملية تعلم 
ويهدف إىل حتديد مدى تقدم التالميذ الوحدة الدراسية 

حنو إتقان املهارات املستهدفة وقد حدد لكل وحدة 
جمموعة من الكفايات النوعية املستهدفة واليت تعد معايري 

التقومي املستمر  ا املعلم وهو يقوم بعمليةيستفيد منه
التجميعي: وهو تقومي يتم يف هناية الوحدة الدراسية يهدف 

لتالميذ يف خمتلف مكونات الوحدة إىل كشف مكتسبات ا

الدراسية للوقوف على مدى حتقق أهداف الوحدة املعفية 
 واملهارية.

ومل تتحقق مخسة معايري من معايري التقومي فلم يوضح       
ليل املهارات اليت ينبغي أن يكون التالميذ اكتسبوها  قد الدَّ

ا عن الدليل تصورً  قدِّمقبل البدء يف دراسة الوحدة، ومل يُ 
 تتطلبها عمليات املشروع الشامل أدوات التقومي اليت

ليل ) املالحظة، ملف األعمال، االختبارات(، ومل يسهم الدَّ
يف تقدمي مناذج متنوعة من التقومي تتناسب مع فلسفة 

 ويين(،ــــــــــــــــــالتشخيصي، البنائي، التك) املـــــروع الشــــــاملش
ت متنوعة ملعاجلة الضعف اللُّغوي ومل يقرتح الدَّليل آليا

 تتناسب مع أهداف املشروع الشامل.
ثالث ا: التصور المقترح ألدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية في 
المشروع الشامل لتطوير المناهج وقد أشار إليها 

  : لسؤال الثالث من أسئلة البحث بما يأتيا
يف املشروع  يل معلمي اللُّغة العربيةلما التصور املقرتح لد  

 الشامل لتطوير املناهج ؟
خرج الباحث بتصور مقرتح لدليل معلمي اللغة العربية      

كل فصل يتضمن عددًا من يتضمن مخسة فصول  
 :املوضوعات
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اللُّغة العربية وتعلمها،  الفصل األول: الفلسفة اللُّغوية لتعليم
ويتضمن احلديث عن تسعة موضوعات رئيسة باالستفادة 

 من معايري هذا احملور. 
، .الفصل الثاين: األهداف والتخطيط لعمليات التدريس

ويتضمن احلديث عن أربعة موضوعات رئيسة باالستفادة 
 من معايري هذا احملور. 

من احلديث ، ويتض.الفصل الثالث: اسرتاتيجيات التدريس
عن مثانية موضوعات رئيسة باالستفادة من معايري هذا 

 احملور. 
الفصل الرابع: مصادر التعلم واملواد املساندة ويتضمن 
احلديث عن ستة موضوعات رئيسة باالستفادة من معايري 

 هذا احملور. 
الفصل اخلامس: تقومي األداء اللغوي ويتضمن احلديث ستة 

 ة من معايري هذا احملور. موضوعات رئيسة باالستفاد

 :التوصيات والمقترحات

يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحث      
وعلى  ةبضرورة إعادة النظر يف بناء أدلة معلمي اللُّغة العربي

وجه اخلصوص دليل معلم اللُّغة العربية للصف األول 
يوصي بضرورة كما  ة،االبتدائي ملا هلذه املرحلة من أمهِّية بالغ

تضمني دليل املعلم مقدمة عن الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة 
العربية وتعلمها يف ضوء متطلبات املشروع الشامل. وتزويد 

وتزويدهم  بآلية التخطيط لعمليات التدريس. املعلمني
باسرتاتيجيات التدريس املناسبة لكل وحدة، وتزويدهم 

وتعريفهم بأنواع التقومي  مبصادر التعلم واملواد املساندة.
 املناسبة لكل وحدة.

إجراء دراسة مشاهبة للتخصصات كما يقرتح الباحث      
األخرى يف املشروع الشامل لتطوير املناهج. وإجراء دراسة 
لتعرف درجة رضا معلمي اللغة العربية عن هذه األدلة، 

علمي اللُّغة العربية غري وإجراء دراسة لتعرف متطلبات م
إهنم يشكلون نسبة كبرية يف  إذصني يف اللُّغة العربية املتخص

املرحلة االبتدائية وهلم احتياجات ومتطلبات ختتلف عن بقية 
يتم يف ضوء هذه  زمالئهم املتخصصني يف اللُّغة العربية

. وختصيص أدلة ملعلمي اللُّغة املتطلبات بناء أدلة خاصة هبم
ا ساعات تربوية كافية العربية من غري الرتبويني الذين مل يدرسو 

 ومل حيصلوا على دبلوم تربوي. 

 : المراجع

 .املدرسية للمؤسسة اإلنتاجية الكفاءة رفع(. 2002العبد اهلل، إبراهيم. )
 بريوت: لبنان. شركة املطبوعات للتوزيع والنشر.

بناء وثائق (. 2011املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العريب. )
الكويت، مكتب الرتبية  .العربية واسرتاتيجيات تدريسها مناهج اللُّغة

 العريب لدول اخلليج.
فرباير(. من مشروعات اإلدارة  25، 2012اإلدارة العامة للمناهج. )

مت  مجلة المعرفة.العامة للمناهج: املشروع الشامل لتطوير املناهج. 
 ه من: 22/4/1438اسرتجاعه بتاريخ: 

http://www.almarefh.net/show_content 

_sub.php?CUV=393&SubModel=138&ID=1402 

وثيقة منهج اللُّغة العربية للمرحلتني ه(. 1427وزارة الرتبية والتعليم. )
. الرياض: مركز التطوير الرتبوي، االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام

 اإلدارة العامة للمناهج. 
. القاهرة: إعداده تدريبهاملعلم كفاياته (. 1999طعيمة، رشدي أمحد. )

 مصر، دار الفكر العريب.
تقومي املناهج وطرق التدريس  (. 1989رمضان، كافية عبد املوجود. )
 .مطبعة حكومة الكويت : . الكويتوتقنيات التعليم يف الكويت

املرشد يف تأليف دليل (. 2004مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. )
 الرياض: املؤلف. .املعلم

(. دليل املعلم 1985الريموك، فريق تطوير تدريس الرياضيات. ) جامعة
. األردن: مركز البحث يف تدريس الرياضيات للمرحلة اإلعدادية

 والتطوير الرتبوي.
: لوم البيولوجية للمرحلة الثانويةالع(. 1978فرج، عديل كامل. )حمرر(. )

ملنظمة القاهرة: مصر، ا .دليل املعلم للصف الثانوي. )احلادي عشر(
 العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف (. 1993وزارة الرتبية والتعليم. )
 . القاهرة، مصر: املؤلف.الثالث االبتدائي جبمهورية مصر العربية

(. تقومي دليل معلم الرتبية 2000حجازي، مجال الشناوي إبراهيم. )
جملة الرياضية باحللقة الثانية من التعليم األساسي مبحافظة الشرقية. 

حبوث الرتبية الرياضية، كلية الرتبية الرياضية، جامعة الزقازيق، 
23(53 ،)189-203.  
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لمي املرحلة واقع استخدام مع(. 2013السعايدة، منعم عبدالكرمي. )
األساسية يف األردن ألدلة املعلمني ومقرتحاهتم لتطويرها وحتسني 

 . رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن.توظيفها
فاعلية أدلة املعلمني يف حتسني (. 2006احلوطي، هناد عيسى حممد. )

ليم املمارسات  التعليمية كما يراها معلمو اللُّغة العربية يف التع
. رسالة ماجستري االبتدائي واجتاهاهتم حنو استخدامها مبملكة البحرين

 غري منشورة. اجلامعة األردنية، األردن.
(. حركة إصالح الرتبية اخلاصة يف 2015التميمي، أمحد بن عبدالعزيز. ) 

الواليات املتحدة األمريكية اإلصالح املبين على املعايري يف املساءلة. 
مؤسسة التربية الخاصة اصة والتأهيل، جملة الرتبية اخل

 .11-1(، 9)3.  والتأهيل
(. معجم املصطلحات 1995، علي. )اللقاين، أمحد حسني، واجلمل

. القاهرة: مصر، عامل الرتبوية املُعر فة يف املناهج وطرق التدريس
 الكتب.

عمان: األردن: دار  .اإلعالم الرتبوي(. 2017الصرايرة، ماجدة أمحد. )
 اخلليج للصحافة والنشر.

ــــراهيم وجــــرب، أمحــــد يوســــف ــــم يف مــــادة الرتبيــــة . الصــــغري، حممــــد إب دليــــل املعل
. ســــــلطنة عمــــــان، وزارة الرتبيــــــة اإلســــــالمية للصــــــف الســــــادس االبتــــــدائي

 هـ.1404والتعليم، الطبعة الثانية، 
اململكة  وثيقة سياسة التعليم يف(. 1416اللجنة العليا لسياسة التعليم. )

ا( وزارة التعليم . الرياض، وزارة الرتبية والتعليم )سابقً العربية السعودية
 هـ  من: 22/4/1438)حاليا(. مت اسرتجاعه بتاريخ: 

hail1.net/bbb/ 1-10المدير/األمانة/ .doc 

املنهج املدرسي (. 2004سعادة، جودت أمحد، وإبراهيم، عبداهلل حممد. )
 دار الفكر. عمان: األردن، . املعاصر

اإلطــــــار األمانـــــة العامــــــة بـــــإدارة الرتبيــــــة والتعلــــــيم والبحـــــث العلمــــــي. )د.ت(. 
. عمــان، 1جاالسرتشــادي ملعــايري أداء املعلــم العــريب: سياســات وبــرامج، 

هـ 18/4/1438األردن: مطبعة جامعة الدول العربية. مت اسرتجاعه يف: 
 من:

http://tarbiyah21.org/new/files/unescoreports/A

rab%20 teachers%20-Arab%20League.pdf . 
املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني (. 1986طعيمة، رشدي أمحد. )

(. مكة املكرمة. جامعة أم القرى، وحدة البحوث 1)ج بلغات أخرى.
 واملناهج.

رؤى عامة حول املشروع الشامل  هـ(.1428العبدالكرمي، صاحل عبداهلل. )
مت اسرتجاعه يف: . بية والتعليملتطوير املناهج يف وزارة الرت 

 من:  هـ20/4/1438

http://fac.ksu.edu.sa/dawerd/publications. 
(. دليل املعلم لتدريس احملفوظات. بغداد، 1988معروف، نايف حممود. )

 العراق: دار الكتب والوثائق الوطنية، وزارة الثقافة.

للرتبية الفنية للصفني تقومي دليل املعلم  (.1995اهلامي، زياد أمحد علي. )
اخلامس والسادس األساسيني من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية 

 . رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة األردنية، األردن.واملشرفني
دليل املعلم لكتاب ( 1993وزارة الرتبية والتعليم، مجهورية مصر العربية )

 .اللغة العربية الصف الثالث االبتدائي
. )اململكة العربية السعودية( الرتبية والتعليم، التطوير الرتبويوزارة 
 . علم لغيت اجلميلة للصف األول االبتدائيامل دليل(. 1428)

. .)اململكة العربية السعودية( وزارة الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي
 . كتاب الطالب للصف األول االبتدائي لغيت اجلميلة (.1428)
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Abstract: The current research aims at the assessment of the Arabic teacher's guidebook for the 1st year of the elementary in 

the comprehensive project for developing the curriculums by suggested scientific standards. The researcher depended on a 

number of necessary criteria for evaluating Arabic teachers' guides in the comprehensive project for developing curriculums, 

he depended on a number of documents and studies that have relations and the criteria were shown in thirty three phrases 

distributed on five main fields. The linguistic philosophy for teaching the Arabic language and learning it, goals, planning for 

teaching operations, teaching strategies, sources of learning and supported subjects and evaluation linguistic performance. 

The researcher changed these criteria into a means for evaluating the guide and making sure of its reliability, he showed them 

on a number of jury. The researcher selected a method for reevaluation and the method depends on reevaluation. The 

researcher selected unit one of the teacher's guide and reevaluated it after two weeks. So, the researcher made sure of 

reliability and validity. Results showed keeping suggested criteria in the Arabic language teachers' guide for the 1st year in all 

fields with (1.76) weak. According to the results of the research, the researcher recommended the necessity rethinking for 

building Arabic language teacher, guides especially, for the 1st year elementary as this stage has its extremely importance. 

Keywords Assessment, Arabic language, Teachers, Guidebook, Primary school. 
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النظريات الضمنية في الذكاء والموهبة التي تتبناها معلمات الرياضيات في المرحلتين 

 االبتدائية والمتوسطة في محافظة األحساء

 
 مالكة بنت محمد بن أحمد الراجح 

 مشرفة تربوية يف إدارة املوهوبات يف حمافظة األحساء 
 هـ1439/ 29/1 وقبل -هـ 27/7/1438 قدم للنشر

 
 

ة( هدفت الدراسة إىل الكشف عن النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة اليت تتبناها معلمات الرياضيات يف املرحلتني )االبتدائية واملتوسطالمستخلص: 
ة على عينة ودييف حمافظة األحساء، ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بتطبيق مقياس النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة بعد تقنينه على البيئة السع

مت اختيارهن عشوائًيا من املدارس اليت هبا طالبات موهوبات يف  من املرحلة املتوسطة(  121من املرحلة االبتدائية،  167معلمة :  288)مكونة من 
ذكاء واملوهبة من الفطرية، وال حمافظة األحساء، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمات الرياضيات أكثر ميًًل إىل تبين النظريات الضمنية النمائية يف ال

كبرية يف تعديل خيتلف هذا امليول باختًلف املرحلة الدراسية، يف حني خيتلف باختًلف عدد سنوات اخلربة  يف جمال التدريس، مثل هذه النتائج هلا أمهية  
ت الصفية واخلدمات املقدمة للطالبات التوجهات لدى املعلمات بصفة عامة ومعلمات الرياضيات على وجه اخلصوص وتطوير مستوى املمارسا

 املوهوبات يف الصف الدراسي.
 

 : النظريات الضمنية، املوهبة، الذكاء.الكلمات المفتاحية
 

 



 (2017مرب ديس /هـ1439 ربيع الثاينالرياض )   – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

130 

  مقدمة الدراسة:

 كالذكاء واملوهبةاستثارت املفاهيم املتعلقة بقدرات الطلبة      
من الباحثني خًلل العقدين املاضيني وذلك  عدداهتمام 

هبدف فهم طبيعة هذه القدرات وكيفية تقدمي الرعاية املثلى 
 هلا وتوظيفها لًلستفادة منها يف شىت اجملاالت .

ر طبيعة من النظريات العلمية اليت تفس كثريوقد ظهرت ال    
مدى تأثرها يف و  فيهاهذه القدرات، وتباينت آراء الباحثني 

يصف بعض الباحثني  إذ بالعوامل اخلاصة بالبيئة والوراثة،
يف حني  (،IQالذكاء على أنه قدرة عامة حتددها نسبة )

اآلخر إىل قدرات )ذكاءات( خمتلفة يتباين  هميصنفه بعض
؛وهبه،  2013بوريه،فيها األفراد ويتمايز بعضهم عن اآلخر )أ

2012. ) 
وباملثل يصف بعض الباحثني املوهبة على أهنا قدرة     

كتريمان الذي جعل احلد الفاصل   ؛استثنائية ترتبط بالذكاء
يف  ( أوأكثر،140بني الطالب املوهوب وغريه درجة الذكاء )

يصف آخرون املوهبة على أهنا قدرة استثنائية ختتلف  حني
 عن الذكاء وقد يتم تصنيفها إىل عدد من القدرات )املواهب(

 (.1998/2001؛ديفز ورمي، 1999)جروان،  املتنوعة
إن هذا التنوع الذي أظهره الباحثون يف نظرياهتم العلمية      

ال جإجراء فتح اجمل ؛ بالذكاء واملوهبةحول املفاهيم املتعلقة 
من الدراسات واألحباث هبدف رعاية الطلبة املوهوبني  كثريال

من خًلل ما يقدم هلم من برامج تربوية مناسبة لقدراهتم 
كما ظهرت بعض النظريات ،(1999 وميوهلم ) جروان،

املعتقدات اليت قد  تركز على طبيعةالعلمية األخرى اليت 
هتم ويعرب عن هذه يتبناها األفراد حوهلما وعًلقتها بسلوكيا

( Implicit Theoriesالضمنية ) املعتقدات بالنظريات
(Sternberg, 1985. ) 

وقد اقرتحت دويك نوعني متباينني من النظريات الضمنية     
 ميكن التعديل عليه أو ال فطري   أحدمها :الذكاء واملوهبةيف 

ميكن التعديل عليه وتطويره  واآلخر مكتسب   التحكم فيه،

وهلاتني الرؤيتني تأثري كبري يف حتديد  التعلم واخلربة، من خًلل
األهداف واجإجناز واجلهد املبذول لتحقيق أهداف التعلم 

(1986 , 2007 ; Dweck & Leggett , 1988  , Dweck. ) 
من  ى واسع  من النظريات الضمنية ملدً  يتبىن األفراد عدداً و     

ويستخدموهنا  القدرات العقلية األخرى كاجإبداع واحلكمة،
يف فهم  ليس فقط يف فهم طبيعة هذه القدرات بل أيضاً 

 وتكمن أمهيتها يف أهنا متثل حقيقةً  أنفسهم واآلخرين،
كما  بالنسبة ألصحاهبا وميكنها التحكم يف سلوكياهتم،

ميكنهم استخدامها كمعايري مرجعية للحكم على سلوكيات 
 (.Sternberg ,1985األفراد من حوهلم أوتوقع ممارساهتم )

ويؤكد بعض الباحثني العًلقة اليت تربط النظريات الضمنية     
بسلوكياهتم وممارساهتم  عامة   اليت يتبناها املعلمون بصفة  

ميكن هلذه النظريات أن تشكل عوائق يف تعليم  إذالصفية 
 ,الطلبة وخاصة املوهوبني منهم والعكس صحيح )الزهراين

1997; Williams , 2012 ;Epler, 2011  .) 
كان   عندما يعتقد املعلمون أن أداء طلبتهم ال يتغري أياً ف     

فإن ذلك  ؛حجم اجلهد املبذول يف تعليمهم ومتابعة تقدمهم
ال جمال  إذعلى أدائهم وممارساهتم الصفية  سينعكس سلباً 

لتطويرها من خًلل اتباع األساليب الرتبوية اليت تتوافق مع 
صة املوهوبني منهم، وستقدم احتياجات وميول طلبتهم خا

اخلربات التعلمية هلؤالء الطلبة بالشكل الذي يشعرهم بامللل 
وعدم الدافعية للتعلم، كما أن اجإصرار على اتباع نفس 

عن ذواهتم  سيئاً  املنهجية يف تعليمهم سيولد لديهم انطباعاً 
 سيصبحون أكثر كفاءةً  يف حني (،1997وقدراهتم )الزهراين، 

تدريسهم عندما يعتقدون بأن أداء طًلهبم قد  يف وفاعليةً 
 , Li –xin & Ting ) يتغري من خًلل التعلم واخلربة 

.كما ميكن أن تساعدهم معتقداهتم حول املفاهيم (2008
املرتبطة باملوهبة على حتديد طلبتهم املوهوبني وترشيحهم 

 & ,Cepero, Caridad 2008لربامج الرعاية املناسبة )

Betsyp.) 
املعتقدات الضمنية اليت يتضح أن ؛ سبق وبناء على ما    
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واملوهوبني  عامة   يتبناها القائمون على تعليم الطلبة بصفة  
ليس فقط يف التعرف عليهم  قد تقف عائقاً  خاصة   بصفة  

وإمنا قد يتعدى ذلك إىل اخللل عند اختيار  وحتديدهم،
يق أساليب أساليب الرعاية املقدمة هلم مبا فيها حتديد وتطب

إذا كان جمال الرعاية  وطرق التدريس األنسب هلم خاصةً 
فضًلً عن  الرياضية،اخلاصة كالقدرات املستهدف هوالقدرات 

ذلك ترى الباحثة أن عدم الوعي باملعتقدات الضمنية حول 
مفاهيم القدرات كالذكاء واملوهبة واجإبداع ورعايتها قد يرتتب 

اجملتمع من ذوي القدرات  عليه إمهال شرحية مهمة من أفراد
الفائقة جًدا والذين ميكن أن يكون هلم دور يف هنضة بًلدهم 

ولذلك وتقدمها، أوقد يؤدي إىل تسرهبم من مقاعد الدراسة، 
العلمية اليت برزت احلاجة إىل مثل هذا النوع من الدراسات 

ريات لدى ) املعلمني / طبيعة هذه النظ عن تكشف
 .املعلمات(

 الدراسة وتساؤالتهامشكلة 

يؤكـــد الكثـــري مـــن البـــاحثني علـــى األثـــر الـــذي قـــد حتدثـــه     
النظريــات الضــمنية الــيت يتبناهــا ) املعلمــون / املعلمــات( علــى 

، (Mohamed ,2006 ;poliquin ,2010)املمارسـات الصـفية 
والقــدرة علــى حتديــد الطلبــة املوهــوبني وإحلــاقهم بــربامج الرعايــة 

 Moon)هتم وقدراهتم وميوهلم التعلمية اليت تتناسب مع حاجا

& Brighton,2005)،  وتـــرى الباحثـــة أن عـــدم الـــوعي بتلـــك
 النظريات قد يرتتب عليه اآليت :

مة أسلوب التدريس املستخدم مع أسلوب تعلم ءعدم موا .1
مــن الطلبــة لعــدم  كبــرية    إمهــال شــرحية   مــن مو  الطلبــة األنســب،

ــــديهم الســــتثمارها يف خدمــــة أنفســــهم  ــــة بنقــــال القــــوة ل املعرف
األمــر الــذي قــد يــؤدي  ؛وجمــتمعهم ونقــال الضــعف لعًلجهــا 

إىل عزوفهم عن عمليات الـتعلم والتعلـيم وتسـرهبم مـن مقاعـد 
 الدراسة.

حباجــة الطلبــة ذوي  ) املعلمــني / املعلمــات (عــدم قناعــة   .2
قـدراهتم وتنميهـا إىل مج خاصة حتتضن القدرات العالية إىل برا

يف عمليــــــات  همإحجــــــامهم وقصــــــور  مــــــن مو ؛ أبعــــــد احلــــــدود
 الكشف عنهم وإحلاقهم هبذه الربامج .

عناصـــــر املنهـــــا   لإمهـــــال جوانـــــب التطـــــوير املختلفـــــة لكـــــ .3
احملتـوى املعـريف، العمليـات، املنتجـات التعليميـة،  املكونة من )

الــــذي يتحــــدى قــــدرات  البيئــــة التعليميــــة ( وجعلهــــا باملســــتوى
وحـــىت إن مت تبنيهـــا  وانـــب  الطلبـــة وخاصـــة املوهـــوبني مـــنهم،

ــــــك قــــــد ال يــــــؤيت  ــــــاره  عاليــــــة   تعــــــديل ذات جــــــودة   إال أن ذل
قــادر علــى تكييفهــا البالشــكل املطلــوب مــع وجــود املعلــم غــري 

 ميول الطلبة التعلمية .و  وقدراتوفق حاجات 
اللتحـــــاق عـــــن ا ) املعلمـــــني / املعلمـــــات (ابتعـــــاد بعـــــض  .4

بـــربامج التأهيـــل الرتبـــوي والتـــدريب العملـــي العتقـــادهم بعـــدم 
 حاجتهم إليها .

وعلى الرغم من تلك األمهية اليت اكتسبتها النظريات      
الضمنية حول القدرات املختلفة لألفراد خًلل السنوات 
األخرية املاضية والنتائج العلمية اليت مت التوصل إليها يف هذا 

 من التعمق مزيد  ا النوع من النتائج حباجة إىل اجملال، فإن هذ
نظرًا لقلة عدد الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال يف 
الدول العربية على حد علم الباحثة، كما أننا حباجة إىل فهم 
طبيعة هذه النظريات لدى معلمات الرياضيات بوجه خاص 

هة فيما خيدم العملية التعليمية املوجوتوظيف النتائج 
للطالبات وخاصًة املوهوبات منهن وهوما تركز عليه هذه 

التساؤالت مشكلة الدراسة يف الدراسة، لذا ميكن تلخيص 
 :اآلتية
ما مستوى النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة اليت متيل  .1

معلمات الرياضيات إىل تفعيلها يف املرحلتني )االبتدائية 
 ( ؟ واملتوسطة

املتعلقة بالذكاء واملوهبة هل ختتلف النظريات الضمنية  .2
لدى معلمات الرياضيات باختًلف املرحلة الدراسية واخلربة 

 يف جمال التدريس؟
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  أهداف الدراسة

املتعلقة بالذكاء واملوهبة اليت الضمنية  النظرياتدراسة  .1
، يف املرحلتني )االبتدائية إىل تفعيلها معلمات الرياضياتمتيل 

 .سواء أفطرية كانت أم مكتسبة توسطة (امل
دراسة تباين معلمات الرياضيات يف نظرياهتن الضمنية  .2

 املتعلقة باملوهبة والذكاء .

 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية
املعتقدات اليت يكوهنا املعلمون  تعد النظريات الضمنية أو    

ونظريــات الــتعلم والتعلــيم بصــفة عامــة القــدرات حــول طبيعــة 
أحد العوامل اليت تؤثر يف ممارساهتم وقراراهتم التدريسـية بغـض 

 خاطئــــة مأ النظــــر عمــــا إذا كانــــت هــــذه املعتقــــدات صــــحيحةً 
، وعلـى (Mohamed , 2006 ؛ 2009 ,والـدوالت  )أبوهـوال 

الــــرغم مــــن أمهيــــة هــــذه املعتقــــدات فــــإن الدراســــات واألحبــــاث 
علمات( العلمية اليت تكشف عن طبيعتها لدى )املعلمني / امل

بوجه  عام  و)معلمي / معلمات( الرياضيات بوجه  خاص  تعد 
قليلـــًة علـــى حـــد علـــم الباحثـــة خاصـــًة يف املكتبـــة العربيـــة، ممـــا 
ــــال  األمهيــــة يف ظــــل  جيعــــل الرتكيــــز علــــى هــــذا اجلانــــب أمــــراً ب
التطـــورات احلديثـــة يف امليـــدان الرتبـــوي والـــيت أصـــبحت تنـــادي 

والتطويرية املناسبة لتكـوين بضرورة إجراء التدخًلت العًلجية 
جيل  قادر  على مواجهة حتديات املستقبل وتلبية االحتياجات 

؛  2006الفرديــــة جلميــــع الطلبــــة مبــــن فــــيهم املوهوبــــون )بــــدر، 
 (. 2008مريزيق  ودرويش، 
  األهمية التطبيقية 

تــتلخص األمهيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر      
الباحثــــة يف قــــدرهتا علــــى تشــــخيص الواقــــع الفعلــــي للنظريــــات 
الضــــمنية املتعلقــــة بالــــذكاء  واملوهبــــة ســــواء أفطريــــة كانـــــت أم 
ــــــــة  ــــــــدان الرتبــــــــوي، وتقــــــــدمي احللــــــــول العًلجي مكتســــــــبة يف املي

التدريسية  والتطويرية بالوجه الذي يسهم يف تعديل املمارسات
 مبا يتناسب مع الطلبة املوهوبني .

 محددات الدراسة

 ية :تتتحدد الدراسة احلالية باحملددات اآل   
املتعلقة دراسة النظريات الضمنية  احلدود املوضوعية: .1

يف ضوء ما مت اقرتاحه من قبل الباحثني  بالذكاء واملوهبة
(1986 , 2007 ; Dweck &Leggett, 1988  , Dweck ،)

 (.2011)أيوب وعبد اجمليد، وما مت تطويره من قبل الباحثني 
 تقتصر الدراسة احلالية على عينة عشوائية احلدود البشرية: .2

درسن ي   من معلمات الرياضيات يف حمافظة األحساء
ا للمعايري العلمية املطبقة الطالبات املصنفات كموهوبات وفقً 

من يدرسن  وال تشتمل العينة على على مستوى احملافظة
 . املرحلتني مًعا

املتوسطة( ، مدارس املرحلتني ) االبتدائية احلدود املكانية: .3
 ،املربز، األحساء للقطاعات الداخلية )اهلفوف يف حمافظة

 القرى الشمالية( . ، القرى الشرقية
مت تطبيق الدراسة يف الفصل الثاين من  احلدود الزمنية: .4

 (.2013 - 2012 العام الدراسي )

 مصطلحات الدراسة

 الذكاء  واملوهبة النظريات الضمنية يف  
(Implicit Theories of Intelligence and Giftedness)    
ميكن تعريفها على أهنا: جمموعة من التصورات واملفاهيم 
املوجودة يف أذهان األفراد حول طبيعة القدرات املتعلقة 

وإجنازاهتم وتؤثر على أهدافهم  الذكاء واملوهبةمبفهومي 
( ال ميكن يةً واجلهد املبذول من قبلهم  وقد تكون )فطر 

ميكن التعديل عليها من خًلل التعلم  (ةً تعديلها أو)منائي
 ,Dweck & Leggett, 1988; 2007, 1986)واخلربة 

Dweck.) 
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ويقصد هبا يف هذه الدراسة املعتقدات )جمموعة اآلراء     
اليت تتبناها معلمات الرياضيات حول  واألعراف واألفكار(

 كسمة   إما الذكاء واملوهبةطبيعة القدرات املتعلقة مبفهومي 
 كسمة  وإما  التحكم فيها  ال ميكن تعديلها أو ( ثابتة  )فطرية  
( ميكن التعديل عليها وتطويرها من خًلل التعلم )منائية  

واخلربة وتقاس بالدرجة اليت حتققها معلمات الرياضيات 
 . جة استجاباهتن على عبارات املقياس احملدد هلذا الغرضنتي

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

األحباث  أحرزتهعلى الرغم من التقدم الكبري الذي      
والدراسات العلمية يف جمال العلوم اجإنسانية والرتبوية يف 

املفاهيم املرتبطة باألفراد   بعضفإن  السنوات األخرية،
كاملوهبة والذكاء ما زال يكتنفها بعض الغموض ويصعب 

 ا.دقيقً  حتديًداحتديدها 
من  متبايننيمن الباحثني بني نوعني  كثريومييز ال    

النظريات الصرحية  مها:بقدرات األفراد و النظريات املرتبطة 
(Explicit Theories) الضمنية ) والنظرياتImplicit 

Theories )   من  تشري النظريات الصرحية إىل جمموعة  إذ
 البىن والتصورات اليت يضعها اخلرباء يف جمال علم النفس بناءً 

تشري  يف حنيجتريبية،  علمية   على حبوث ودراسات  
من البىن والتصورات املوجودة  النظريات الضمنية إىل جمموعة  

 واضح   يف أذهان األفراد وليس بالضرورة أن يكون هلا تعريف  
 .(Zhang &Sternberg ,1998 ;Sternberg, 1985 لديهم )

نظريتني متباينتني  أن األفراد يطورون دويك وقد اقرتحت    
مها النظرية النمائية حول املفاهيم املتعلقة بالذكاء واملوهبة و 

(Incremental Theoryوالنظرية الفطرية )  (Entity 

Theory ويرى أنصار النظرية النمائية أن خصائص األفراد )
والتعديل يف حني يرى  للتطور قابلة  بالذكاء واملوهبة املرتبطة 

 موروثة   أنصار النظرية الفطرية أن هذه اخلصائص هي مسات  
كتساب اال  أصحاب نظرية  ويشار إىل اجملموعة األوىل باسم

يشار إىل اجملموعة الثانية باسم  أصحاب  يف حني واجإضافة
 .(Dweck ,2000  , 2007) نظرية الكينونة والثبات 

إن الفرق األساس بني أصحاب النظريات الضمنية     
املتعلقة مبفاهيم الذكاء  واملوهبة سواء أفطرية كانت أم 

 مقابل يف القدرة إثبات حنو املوجهة اجإجراءات هو مكتسبة
النمائية إىل  الضمنية مييل أصحاب النظريةإذ  القدرة حتسني

ويظهر ذلك  تنمية اجلهد املبذول من خًلل أهداف التعلم
يف كيفية تعاملهم مع مواقف الفشل املختلفة اليت قد 

من اجلهد هبدف  يعمدون إىل بذل مزيد   إذيتعرضون هلا 
أكرب من  سيظهرون متكناً  من مو  حتسني قدراهتم مستقبًلً 

من خًلل استخدامهم السرتاتيجيات أثناء تعلمهم يف غريهم 
  تفوق أهداف تنافسهم مع اآلخرينالتعلم العميقة اليت 

 ,Dweck, 1986; Mercer & Ryan ;2011)عبداحلميد، 
2010; Yihong, Yue chiu, Dweck, Lin, & Wan, 

فإن أصحاب النظرية الضمنية  وعلى النقيض متاماً (، 1999
 مييلون إىل تنمية هذا اجلهد من خًلل أهداف األداء الفطرية

فهم  مع البيئة، التأقلم على غري قادرة   وتبين أساليب حتفيزية  
يعتقدون أنه ال حيلة هلم لتحسني قدراهتم والرفع من كفاءة 
أدائهم وهذا يعين أهنم عندما يتعرضون ملواقف الفشل يف 

سيصبحون أمام خيارين إما فإهنم يتجنبون املواجهة و  حياهتم
 كفاءهتم عدم جإخفاء بشىت الطرقالسعي االستسًلم أو 
 & Dweck ,1986 , 2000 ; Dweck ;2011)عبداحلميد، 

Leggett , 1988; Yihong et al., 1999   ) 
وتؤثر النظريات الضمنية للمعلمني بصفة  عامة  على      

( ومىت Mohamed,2006) وتطورهم املهينممارساهتم الصفية 
فإن ذلك سيؤدي إىل حتسني أدائهم هبا وعي  لديهمما كان 

إىل توفري فرص التعلم األفضل للطلبة يؤدي ذلك  من مو 
 .( 2009)أبوهوال والدوالت، 

كما خيتلف املعلمون فيما بينهم وفقًا لنظرياهتم الضمنية      
اخلاصة حول مفاهيم القدرات املتعلقة بالطلبة كالذكاء 
واملوهبة وتكمن أمهية هذا االختًلف يف تأثرياته على 
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سلوكياهتم وتقديرهم لذاهتم من جهة وعلى طلبتهم من جهة 
 يف املوهبة أصحاب النظرية النمائية أخرى، إذ يظهر املعلمون

تنويعهم للممارسات األكادميية تقديرهم لذاهتم من خًلل 
واالجتماعية املناسبة للطلبة ويف ترشيح املوهوبني منهم 

 & Moonللربامج اليت تتناسب مع حاجاهتم وقدراهتم )

Brighton, 2005) أصحاب النظرية ، كما يظهر املعلمون
يق مستوى حتقهذا التقدير من خًلل  النمائية يف الذكاء

أعلى من الفعالية والقدرة فيما يتعلق مبشاركة طلبتهم 
واستخدامهم التدخًلت املناسبة هبدف تنمية القدرات 

 .لديهم

كما تؤثر النظريات الضمنية للمعلمني على أداء وإجنازات      
طلبتهم، فاملعلمون أصحاب النظريات الضمنية النمائية 

ملناسبة لطلبتهم ومن ميكنهم استخدام التدخًلت العًلجية ا
م يصبح الطلبة أعلى يف مستوى إجنازهم من أقراهنم الذين مل 
حيصلوا على مثل هذا النوع من التدخل، وليس ذلك 
فحسب وإمنا أيضًا سيصبحون األفضل على اجإطًلق 

(Fredericks ,2011. ) 

 وتشهد العوامل املؤثرة يف حتديد النظريات الضمنية     
عدة من  اختًلفات واملوهبة لدى املعلمني  املتعلقة بالذكاء

فقد أكد بعضهم قبل بعض الباحثني القائمني على دراستها، 
أهنا ال ختتلف باختًلف املرحلة الدراسية اليت يقومون 

، كما أكد بعضهم اآلخر أن (Strosher ,1997  )بتدريسها 
النظرية الضمنية املتعلقة بالذكاء ختتلف باختًلف عدد 

يف  ن األقل خربةً و فاملعلمربة يف جمال التدريس سنوات اخل
على خًلف  ومستقرة   ثابتة   ة  التدريس يعتقدون أن الذكاء صف

يف ، ( 2011) أيوب  وعبداجمليد ،  املعلمني األكثر خربةً 
عدم وجود أي تأثري  لعدد سنوات اخلربة  آخرون أكدحني 

باملوهبة املتعلقة يف جمال التدريس على النظريات الضمنية 
(Zhang  & Sternberg , 1998). 

يف النظريات الضمنية  هماً م يلعب التخصص دوراً كما      
املتعلقة بالذكاء واملوهبة لدى املعلمني، فمعلمواملوهوبني أكثر 
قدرًة من معلمي الفصول العادية على ترشيح الطلبة املوهوبني 

 ( 2011أيوب وعبد اجمليد ،  )وفق نوع املوهبة لديهم  
 العلوم االجتماعية والعلوم العملية األخرى أكثر ميًلً و معلمو 

من معلمي  النظريات الضمنية النمائية يف الذكاء إىل تبين
تبين النظريات الضمنية إىل  أكثر ميًلً إذ إهنم الرياضيات 
 (. Jonsson , Beach , Korp  & Erlandson , 2012الفطرية )

 الباحثة على اإلطار النظري والدراسات السابقة: تعليق

لقد أظهر الكثري من الباحثني من خًلل دراساهتم     
وحبوثهم العلمية نقال اتفاق  ونقال اختًلف  حول ما يتبناه 
األفراد بصفة  عامة  واملعلمون بصفة  خاصة  من نظريات 
ضمنية متعلقة بالذكاء واملوهبة ميكن تلخيصها يف عدة 

 نَب، فقد مشلت نقال االتفاق اآليت:جوا
أن األفراد ميتلكون نظرياهتم الضمنية اخلاصة املتعلقة  .1

مبفاهيم الذكاء واملوهبة ويطوروهنا، وهي إما أن تكون فطريًة 
 . (Sternberg , 1985 ;  Strosher, 1997) أومكتسبًة 

تؤثر النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء  واملوهبة على  .2
هداف واملمارسات السلوكية ملعاجلة مواقف اجإجناز اختيار األ

 (. ( Moon & Brighton, 2005 واملثابرة والتعلم 
توجد عًلقة بني النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء  .3

واملوهبة وبني اجإجراءات التصحيحية اليت ميكن أن ينفذها 
 Williams , 2012 ;  Hamilton)األفراد وفعاليتهم يف ذلك 

,2006 ; Li –xin & Ting , 2008) . 
أن ) معلمي، معلمات ( الرياضيات بصفة  عامة  أكثر  .4

ميًًل إىل تبين النظريات الضمنية الفطرية يف الذكاء من 
 , Jonsson , Beach , Korp  & Erlandson)املكتسبة 

2012). 
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أما نقال االختًلف اليت ظهرت ما بني نتائج الدراسات     
والبحوث العلمية اليت مت التوصل إليها من قبل القائمني 

 عليها فهي على النحو اآليت :
تأثري عدد سنوات اخلربة يف جمال التدريس على النظريات  .1

وعبد اجمليد،  )أيوبالضمنية املتعلقة بالذكاء لدى املعلمني  
2011 ) . 

عدم وجود أي تأثري  لعدد سنوات اخلربة يف جمال  .2
التدريس على النظرية الضمنية يف املوهبة لدى املعلمني 

(Zhang  & Sternberg , 1998) . 

مما سبق يتضح أنه على الرغم من الدراسات والبحوث     
االسرتاتيجيات العلمية اليت أجريت هبدف التعرف على 

مة واملوهوبني بصفة خاصة الفاعلة لتدريس الطلبة بصفة عا
قد تبقى حمدودة األثر وفق  للوصول هبم إىل إجناز  عال، فإهنا

تقاليَد تربوية  أوتصورات  ذاتية  مل حتدد ما يتم تبنيه من 
طبيعتها حتديًدا دقيًقا، لذا فقد جاءت هذه الدراسة حتمل 
 يف طياهتا الكثري من نقال الرتكيز، وذلك على النحو اآليت:

لنظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة واليت متيل إىل دراسة ا .1
 تفعيلها معلمات الرياضيات دون غريها يف حمافظة األحساء .

دراسة تأثريات العوامل املختلفة كاملرحلة الدراسية وعدد  .2
التدريس على النظريات الضمنية  سنوات اخلربة يف جمال

 املتعلقة بالذكاء  واملوهبة  .

 جراءاتها منهجية الدراسة وإ

 : منهج الدراسة
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثة املنهج    

القائم على تتبع األدبيات املتاحة يف جمال   الوصفي التحليلي
 وحتليلها.املتعلقة باملوهبة والذكاء النظريات الضمنية 

 :مجتمع الدراسة
 يتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمات الرياضيات    

لإلدارة للمرحلتني )االبتدائية، املتوسطة( يف املدارس التابعة 
يف حمافظة األحساء واليت هبا طالبات موهوبات العامة للتعليم 

 ( معلمة،578وعددهن ) (2013 - 2012للعام الدراسي )
علًما بأن اهلدف األساس من اختيار هذا النوع من املدارس 

سة تتوىل جانب هووجود معلمة أومسؤولة موهبة يف املدر 
التوعية ونشر الثقافة املتعلقة باملوهبة والذكاء داخل املدرسة 
باجإضافة إىل توفري جانب الرعاية اخلاصة للطالبات املوهوبات 

 يف املدرسة.
 :عينة الدراسة

عشوائية  من معلمات  مت تطبيق الدراسة على عينة      
الرياضيات بطريقة النسبة  واليت تشرتل مناسبة حجم العينة 

 منمن أي طبقة مع حجم الطبقة نفسها، إذ تتكون العينة 
من  125ومن املرحلة االبتدائية،  171معلمة :  296)

يف املدارس اليت هبا طالبات موهوبات،  املرحلة املتوسطة (
تيب من حجم الطبقة % ( على الرت 70%، 75متثل ) و 

مقبولة ، وتعد هذه النسبة املقرتح لكل مرحلة دراسية
ال تشمل العينة معلمات الرياضيات الًليت ، كما اإحصائيً 

، وقد بل  إمجايل عدد املستجيبات ادرسن املرحلتني معً ي  
ألدوات الدراسة يف العينة النهائية وبعد استبعاد األدوات غري 

 121من املرحلة االبتدائية،  167معلمة:  288 ) املستكملة
( أعداد معلمات 1، ويوضح اجلدول )من املرحلة املتوسطة

الرياضيات املشاركات يف الدراسة وتوزيعهن وفق متغريي 
 )املرحلة الدراسية، عدد سنوات اخلربة يف جمال التدريس(.
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 1جدول
 المشاركات ضمن عينة الدراسة تم توزيعهن حسب المرحلة الدراسية وسنوات الخبرة في مجال التدريس:أعداد معلمات الرياضيات 

  أدوات الدراسة / رابعا
 الذكاء واملوهبة الضمنية يف  مقياس النظريات تطبيقمت     

هبدف الكشف عن النظريات  لدى معلمات الرياضيات
الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة اليت تتبناها معلمات 

 1986) الذي قدمته دويكيف ضوء املقرتح الرياضيات وذلك 

, 2007 ; Dweck  & Leggett , 1988  Dweck،)  وقد ألفها
(Dupeyrat & Marine, 2005 وقام بتعريبها وتطويرها )

تطبيقها من قبلهما و ( 2011وعبد اجمليد،  الباحثان )أيوب
معلمًا ومعلمة من العاملني يف  235من  مؤلفة   على عينة  

 ،الدمام مدارس املرحلة االبتدائية من خمتلف مناطق اململكة )
 أهبا( . ،جدة ،الرياض ،تبوك اجلبيل، 

هي: مقياس  فرعية   من أربعة مقاييس  وتتألف األداة     
، ومقياس النظرية الضمنية للموهبة ،النظرية الضمنية للذكاء

ومقياس النظرية الضمنية  لإلبداع،ومقياس النظرية الضمنية 
 إذ يعكس ويتضمن كل مقياس بعدين أساسني ،للشخصية

الشخصية  اجإبداع أو الذكاء أو األول أن املوهبة أو البعد
مكون فطري ثابت حتدده املكونات اجلينية منذ امليًلد، ويف 

اجإبداع  الذكاء أو املقابل يشري البعد الثاين إىل أن املوهبة أو
  خصية مكون منائي يتطور من خًلل التعلم واخلربة،الش أو

 من هذه املقاييس من عشر مفردات يتألف كل مقياس  كما 
وتصف  فطرية   تصف مخس فقرات منها املفهوم كسمة  

مكون منائي قابل ك هفقرات األخرى املفهوم ذاتالاخلمس 
وتتم االستجابة من قبل أفراد العينة باستخدام  ،للتعديل

موافق، إىل حد ما، غري  ،االعبارات )موافق بدرجة كبرية جدً 
 .موافق على اجإطًلق(  غري، موافق

 االستعانة مبقياسي فقد مت الدراسةوحسب متطلبات     
 ( بنداً.19ومها مكونان من ) فقط،الذكاء واملوهبة  
 صدق المقياس:

 على عينة   املقياسالفرضي: مت تطبيق  صدق التكوين .1
، معلمة(94من معلمات الرياضيات بل  عددها ) استطًلعية  

للبنود املكونة للمقياس من خًلل  حساب صدق التكوين م
معامل االرتبال  )بريسون  معامًلت االرتبالقيمة حساب 

معامل االرتبال بني درجة كل ، و واآلخر بني درجة كل بعد  
وتشري النتائج اليت مت  والدرجة الكلية للبعد املضمنة فيه(، بند  

املقياس ( إىل أن  2،3اجلدولني )املوضحة يف و احلصول عليها 
 مقبولة  على النحو اآليت: يتمتع بدرجة صدق  

تشري النتائج واآلخر:  االرتبال بني درجة كل بعد   . أ
قيم معامًلت االرتبال ( إىل أن 2املوضحة يف اجلدول )

من األبعاد ) املوهبة املكتسبة، املوهبة  سون لكل بعد  بري 
 إحصائياً  ةالذكاء الفطري ( دال، الفطرية، الذكاء املكتسب

تراوحت هذه القيم ما بني اجليدة  إذ( 0.01ستوى )املعند 
، إحصائياً  مقبولة   ( ومجيعها قيم  0.89 -0.70واملرتفعة )

العكسية بني وتدل اجإشارات السالبة على وجود العًلقات 
الطردية  اتأبعاد النظرية الضمنية واجإشارة املوجبة إىل العًلق

 .بينها
الدرجة الكلية للبعد املضمنة و  االرتبال بني درجة كل بند   . ب
قيم ( إىل أن 3تشري النتائج املوضحة يف اجلدول ): فيه

ستوى املعند  معامًلت االرتبال بريسون دالة إحصائياً 
  - 0.66) اني املقبولة واملرتفعة جدً تراوحت ما ب إذ( 0.01)

0.97 ) . 

 النسبة المئوية المجموع الكلي سنوات 10أكثر من  ( سنوات 10 -6)  ( سنوات 5 -1)  المرحلة
 %%51.54 167 28 114 25 االبتدائية
 %%47.64 121 33 72 16 المتوسطة

 - 288 61 186 41 المجموع الكلي
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من النتائج )أ، ب( املوضحة أعًله  فإن املقياس صادق 
 ويقيس ما أعد لقياسه .

التحليل العاملي التوكيدي: مت التحقق من صدق البناء  .2
من  العاملي ملقياس النظريات الضمنية يف املوهبة والذكاء

النتائج اليت  التوكيدي، وتشريخًلل تطبيق التحليل العاملي 
إىل أن  (5، 4اجلدولني )مت احلصول عليها واملوضحة يف 

 على النحو اآليت:أعد لقياسه  املقياس صادق ويقيس ما
 أ. مقياس النظرية الضمنية يف الذكاء:

ملقياس البناء الثنائي  (4) تؤكد النتائج املوضحة يف اجلدول   
لتشبع البنود املكونة له على   نظراً النظرية الضمنية يف الذكاء، 

باألبعاد اليت تنتمي  اومرتفعً ا حصائيً إ دااًل  تشبعاً  كل عامل  
وهي البنود  ( بنود  5تشبع على العامل األول ) فقد إليها،

للنظرية الضمنية يف الذكاء، وتشبع اخلاصة بالبعد النمائي 
وهي البنود اخلاصة بالبعد  ( بنود  5على العامل الثاين )

للنظرية الضمنية يف الذكاء، كما بلغت قيمة مربع   الفطري
( وهي غري دالة  إحصائياً، أما مؤشرات 66.68) χ2كاي 

حسن املطابقة فقد كانت على النحواآليت : ) جذر مربعات 
GFI (0,96 ،) (، حسن املطابقة0.06) RMSEAالبواقي 

(، املطابقة املعياري 0,93) AGFIحسن املطابقة املصحح 
NFI (0,97 وهذه القيم تعين أن النموذ  املقرتح للنظرية ،))

الضمنية يف الذكاء متفق  مع البيانات وأن املقياس صادق  
عاملياً، وتشري قيم املعامًلت إىل أن البعدين معًا )النمائي، 
الفطري( يشكًلن مفهوماً واحداً للذكاء، كما بلغت قيم ألفا 

( وهي قيم  0.92) ( وللعامل الثاين0.88للعامل األول )
 مقبولة  إحصائياً.

 :قياس النظرية الضمنية يف املوهبةب. م
ملقياس ( البناء الثنائي 5تؤكد النتائج املوضحة يف اجلدول )   

لتشبع البنود املكونة له على   نظراً النظرية الضمنية يف املوهبة، 

باألبعاد اليت تنتمي ا ا ومرتفعً حصائيً إ دااًل  تشبعاً  كل عامل  
وهي البنود  ( بنود  5تشبع على العامل األول ) فقد إليها،

للنظرية الضمنية يف املوهبة، وتشبع اخلاصة بالبعد النمائي 
وهي البنود اخلاصة بالبعد  ( بنود  4على العامل الثاين )

للنظرية الضمنية يف املوهبة، كما بلغت قيمة مربع   الفطري
أما مؤشرات  ( وهي غري دالة  إحصائياً،104.88) χ2كاي 

حسن املطابقة فقد كانت على النحواآليت: )جذر مربعات 
GFI (0,94 ،) (، حسن املطابقة0.10) RMSEAالبواقي 

(، املطابقة املعياري 0,87) AGFIحسن املطابقة املصحح 
NFI (0,92 وهذه القيم تعين أن النموذ  املقرتح للنظرية ،) )

وأن املقياس صادق  الضمنية يف املوهبة متفق  مع البيانات 
عاملياً، وتشري قيم املعامًلت إىل أن البعدين معًا )النمائي، 
الفطري( يشكًلن مفهومًا واحدًا للموهبة، كما بلغت قيم 

( وهي قيم  0.87( وللعامل الثاين )0.77ألفا للعامل األول )
 .مقبولة  إحصائياً 

ملقياس صادق من النتائج ) أ، ب( املوضحة أعًله  فإن ا
 .قيس ما أعد لقياسهوي

ملقياس صادق ( املوضحة أعًله فإن ا2، 1ومن النتائج )
 . ويقيس ما أعد لقياسه

 :ثبات المقياس
للتحقق من ثبات املقياس قامت الباحثة بتطبيق طريقة     

 ، إذكرونباخ لفاأالتناسق الداخلي وحساب معامل الثبات 
الفطرية، الذكاء املوهبة ، بلغت قيمته لألبعاد )املوهبة املكتسبة

( 0.90، 0.93، 0.88، 0.92الذكاء الفطري( )، املكتسب
 على الرتتيب وتدل على  متتع املقياس

 بنود املقياس تسري باجتاهمجيع وأن  مرتفعة   بدرجة ثبات  
 :((6اجلدول) )انظر مسمى االختبار
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 2جدول

 النظريات الضمنية في  الذكاء والموهبة  ببعضها  حسب المرحلة الدراسيةعالقة األبعاد في مقياس 

 الذكاء كمكون فطري الذكاء كمكون نمائي الموهبة كمكون فطري الموهبة كمكون نمائي النظريات الضمنية
 **-0.71- **0.86 **-0.70- 1 املوهبة كمكون منائي
 **0.78 **-0.77- 1 **-0.70- املوهبة كمكون فطري
 **-0.89- 1 **-0.77- **0.86 الذكاء كمكون منائي
 1 **-0.89- **0.78 **-0.71- الذكاء كمكون فطري

   0.01** دالة عند مستوى الداللة 
 3جدول

 بالدرجة الكلية لكل بعد:عالقة بنود مقياس النظريات الضمنية في الذكاء والموهبة 

 
0.01** دالة عند مستوى الداللة 

معامل  البنود م
 االرتباط 

معامل  البنود م
 1 االرتباط 

الذكاء الفطري
 

يولد الفرد بقدر ثابت من الذكاء ال ميكن تغيريه 
 بدرجة كبرية

0.67** 11 
الموهبة  الفطرية

 
 **0.78 املوهبة تتحدد بشكل كبري منذ حلظة امليًلدأعتقد أن 

ال أعتقد أنين سوف أصبح أكثر ذكاًء يف املستقبل  2
 مما أنا عليه اآلن

ا ا كبريً أعتقد أن البيئة تؤثر يف إجياد املوهبة ولكنه ليس تأثريً  12 **0.91
 جداً 

0.86** 

يستطيع الفرد أن يتعلم أشياء جديدة ولكنه ال  3
 أن يغري من مستوى ذكائه العاميستطيع 

املوهبة كالذكاء كًلمها يوجد مبقدار ثابت يصعب تعديله  13 **0.90
 أوالتحكم فيه

0.89** 

لدى كل فرد نسبة الذكاء حمددة وال ميكن فعل  4
 الكثري لتغيريها

ا عاديًا إىل طالب التعلم واخلربات ال ميكن أن حتول طالبً  14 **0.92
 موهوب

0.90** 

ذكاء الفرد مسة موروثة ال ميكن التحكم فيها  5
 أوتعديلها بدرجة كبرية

0.84** 15 

الموهبة النمائية
 

أعتقد أن دور البيئة والرعاية أكرب من دور الوراثة يف 
 منواملوهبة وتطورها

0.88** 

6 

الذكاء النمائي
 

التعلم واخلربة ميكن أن جتعل الطالب موهوبًا يف جماالت  16 **0.66 ذكاء الفرد هويف األساس نتا  خلرباته
 خمتلفة حىت لوكانت نسبة ذكائه متوسطة

0.88** 

بإمكان أي فرد أن يصبح موهوبًا بغض النظر عن حقيقة  17 **0.97 تزيد نسبة ذكاء الفرد كلما اجتهد وتعلم أكثر 7
 قدراته وإمكاناته

0.88** 

للتعديل والتطور بدرجة   قدرات الفرد العقلية قابلة 8
 كبرية

ا مقدار ما ميلكه الطالب من قدرات، فاملوهبة ليس مهمً  18 **0.97
 ميكن أن تتألق يف كل املستويات

0.83** 

مل يولدوا موهوبني وإمنا  اأعتقد أن هناك موهوبني كثرً  19 **0.90 يتأثر ذكاء الفرد بدرجة كبرية بالبيئة اليت يعيش فيها 9
 باالهتمام والرعاية أصبحوا كذلك

0.90** 

أعتقد أن ذكائي اليوم قد زاد عما كان عليه يف  10
 املاضي

0.87**  
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 4جدول 
 :نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس النظريات الضمنية في الذكاء

 5جدول 
 الموهبةنتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس النظريات الضمنية في 

 
 
 

الخطأ  التشبع البند النظريات الضمنية العوامل
 المعياري

 ت

العامل 
 األول

 - - 0.61 ذكاء الفرد هويف األساس نتا  خلرباته كمكون منائي  الذكاء

 11.70 0.16 0.90 تزيد نسبة ذكاء الفرد كلما اجتهد وتعلم أكثر

 11.66 0.15 0.89 قدرات الفرد العقلية قابلة للتعديل والتطور بدرجة كبرية

 11.48 0.16 0.87 يتأثر ذكاء الفرد بدرجة كبرية بالبيئة اليت يعيش فيها

 10.52 0.14 0.76 أعتقد أن ذكائي اليوم قد زاد عما كان عليه يف املاضي

كمكون   الذكاء العامل الثاين
 فطري

 - - 0.63 يولد الفرد بقدر ثابت من الذكاء ال ميكن تغيريه بدرجة كبرية
 11.55 0.13 0.84 ال أعتقد أنين سوف أصبح أكثر ذكاًء يف املستقبل مما أنا عليه اآلن

يستطيع الفرد أن يتعلم أشياء جديدة ولكنه ال يستطيع أن يغري من مستوى 
 ذكائه العام

0.80 0.13 11.07 

 11.38 0.12 0.83 لدى كل فرد نسبة الذكاء حمددة وال ميكن فعل الكثري لتغيريها
 10.45 0.11 0.74 ذكاء الفرد مسة موروثة ال ميكن التحكم فيها أوتعديلها بدرجة كبرية

الخطأ  التشبع البند النظريات الضمنية العوامل
 المعياري

 ت

العامل 
 األول

 - - 0.63 أعتقد أن دور البيئة والرعاية أكرب من دور الوراثة يف منواملوهبة وتطورها املوهبة كمكون منائي

التعلم واخلربة ميكن أن جتعل الطالب موهوبًا يف جماالت خمتلفة حىت لوكانت 
 نسبة ذكائه متوسطة

0.87 0.11 11.68 

 10.39 0.10 0.74 بإمكان أي فرد أن يصبح موهوباً بغض النظر عن حقيقة قدراته وإمكاناته

تتألق يف كل ا مقدار ما ميلكه الطالب من قدرات، فاملوهبة ميكن أن ليس مهمً 
 املستويات

0.73 0.10 10.28 

ا مل يولدوا موهوبني وإمنا باالهتمام والرعاية أعتقد أن هناك موهوبني كثرً 
 أصبحوا كذلك

0.83 0.11 11.34 

املوهبة كمكون  العامل الثاين
 فطري

 - - 0.53 أعتقد أن املوهبة تتحدد بشكل كبري منذ حلظة امليًلد
 7.33 0.15 0.59 يف إجياد املوهبة ولكنه ليس تأثريًا كبريًا جداً  أعتقد أن البيئة تؤثر

 8.55 0.16 0.78 املوهبة كالذكاء كًلمها يوجد مبقدار ثابت يصعب تعديله أوالتحكم فيه

 8.61 0.15 0.79 التعلم واخلربات ال ميكن أن حتول طالًبا عادياً إىل طالب موهوب
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 6جدول
 لألبعاد المكونة في مقياس النظريات الضمنية في الذكاء والموهبة: قيم ألفا كرونباخ

 

 نتائج الدراسة

 األول:نتائج السؤال  
ما مستوى  وهو:) األولالسؤال البحثي  نلإلجابة ع     

النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة اليت متيل معلمات 
 ؟ (الرياضيات إىل تفعيلها يف املرحلتني ) االبتدائية واملتوسطة

 الذكاء واملوهبةالنظريات الضمنية يف  مقياس مت تطبيق     
على عينة الدراسة من قبل الباحثة م حساب املتوسط 
ا احلسايب واالحنراف املعياري لكل بند من بنود املقياس وفقً 

، وتشري نتائج النمائي(، و للمرحلة الدراسية للبعدين )الفطري
( إىل تبين 7التحليل اجإحصائي املوضحة يف اجلدول )

املتوسطة( ، و رياضيات يف املرحلتني )االبتدائيةمعلمات ال
املتعلقة بالذكاء نوعني متباينني من النظريات الضمنية ل

 أوالوراثي الذي ال ميكن التعديل عليه، ومها: الفطريواملوهبة 
والنمائي أواملكتسب الذي ميكن التعديل عليه من خًلل 

ها واليت ، وفًقا لقيم املتوسط احلسايب لكل  منالتعلم واجلهد
، قيمته للبعد بلغت  إذ مت احتساهبا من أصل مخس درجات 

 لدى معلمات املرحلةعلى الرتتيب  (3.77، 3.91)النمائي 
( على الرتتيب 3.72 ،4بلغت قيمته ) يف حنياالبتدائية، 

، ويف مرتفعة   ومجيعها قيم   املتوسطة، لدى معلمات املرحلة
على  (2.41، 2.37)للبعد الفطري املقابل بلغت قيمته 

يف حني بلغت ، االبتدائية لدى معلمات املرحلةالرتتيب 

 لدى معلمات املرحلةعلى الرتتيب  (2.25، 2.22قيمته )
 وتؤكد هذه النتيجة ما ،منخفضة   قيم   ومجيعها املتوسطة،

 , Dweck  &Leggett ; 2007 , 1986) ناتوصل إليه الباحث

1988  ,  Dweck) . 
 معلمات الرياضيات يف تبينكما تشري النتائج إىل       

للنظريات البعد النمائي  املتوسطة(، و املرحلتني )االبتدائية
، أكثر من البعد الفطريالضمنية املتعلقة بالذكاء  واملوهبة  

هذه  ختالفوفًقا لقيم املتوسطات احلسابية لكل منها، و 
  Jonsson , Beach , Korp) نو توصل إليه الباحث النتيجة ما

& Erlandson , 2012  ) ويرجع السبب يف ذلك من وجهة
انتشار التوعية يف جمال  أمهها نظر الباحثة إىل عدة أمور  

املوهبة والذكاء على مستوى احملافظة يف السنوات األخرية، 
معلمات العينة العشوائية املضمنة يف الدراسة مشلت  فقد 

املتوسطة( يف املدارس اليت ، و يةالرياضيات للمرحلتني )االبتدائ
وهذا يعين أن كل ، هبا طالبات مت تصنيفهن كموهوبات

موهوبات فيها  أومسؤولة( )معلمة ختصيص منها مت مدرسة  
تتوىل جانب التوعية يف يف احملافظة من قبل إدارة املوهوبات 

إىل أن اجإدارة التعليمية يف السنتني  إضافةً ، جمال الرعاية
مت االطًلع عليه من قبل الباحثة من  األخريتني وفق ما

على مستوى احملافظة أصبحت تتبىن البعد  تدريبية   خطط  
من يف النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة النمائي 

وبني معلمات  عامة   خًلل نشر الوعي بني املعلمات بصفة  
 خاصة. ت بصفة  الرياضيا

 
 

 معامل ألفا كرونباخ النظريات الضمنية
 0.92 املوهبة كمكون منائي
 0.88 املوهبة كمكون فطري
 0.93 الذكاء كمكون منائي
 0.90 الذكاء كمكون فطري
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 7جدول 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للنظريات الضمنية في الذكاء والموهبة للمرحلتين ) االبتدائية، المتوسطة (:

 الثاني:نتائج السؤال 
)هل ختتلف : وهو الثاينالسؤال البحثي  نع لإلجابة     

لدى معلمات املتعلقة بالذكاء واملوهبة النظريات الضمنية 
واخلربة يف جمال  الرياضيات باختًلف املرحلة الدراسية

 التدريس؟( 
 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعةمت تطبيق اختبار      

 (MANOVA)(( 3×2ذي التصميم العاملي) 

Multimanova لدراسة اختًلف النظريات الضمنية املتعلقة )
بالذكاء واملوهبة  وفًقا ملتغريي املرحلة الدراسية وعدد سنوات 

وبعد التأكد من توافر اخلربة يف التدريس والتفاعًلت بينها، 
 . الشرول اخلاصة بالتطبيق

( اختًلف النظريات الضمنية املتعلقة 8ويوضح اجلدول )     
سنوات اخلربة وفًقا ملتغريي )املرحلة، وعدد  بالذكاء واملوهبة 
 :( وذلك على النحواآليتيف جمال التدريس

ال يوجد تأثري مشرتك للتفاعل الثنائي بني املرحلة  .1
الدراسية وعدد سنوات اخلربة يف التدريس على النظريات 

 االحتمالية  Pالضمنية املتعلقة باملوهبة والذكاء، إذ إن قيمة 
 . (p 0.05 > ) 0.05أكرب من 

ال ختتلف النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة  .2
لدى معلمات الرياضيات يف املرحلتني )االبتدائية، واملتوسطة( 

أكرب من   االحتمالية  Pباختًلف املرحلة الدراسية إذ إن قيمة
0.05 ( < p  0.05). 

لدى  بالذكاء واملوهبةختتلف النظريات الضمنية املتعلقة  .3
املتوسطة( و معلمات الرياضيات يف املرحلتني )االبتدائية، 

  Pقيمة إذ إنالتدريس  باختًلف عدد سنوات اخلربة يف
 بلغت قيمةكما  ،(p0.05 <) 0.05االحتمالية أقل من  

( للنظريات الضمنية النمائية يف 269.75 ،375.45)ف = 
يف على الرتتيب بني معلمات الرياضيات  الذكاء واملوهبة

، 196.96 بلغت قيمة )ف = يف حني ،اجملموعات الثًلث
على  يف الذكاء واملوهبة( للنظريات الضمنية الفطرية 127.47

اليت  هااجملموعات نفس الرتتيب بني معلمات الرياضيات يف
 سبق ذكرها.

وللتحقق من املًلحظات التفسريية للفروق بني      
معلمات الرياضيات استخدمت الباحثة اختبار  جمموعات

واملوضحة ( لداللة الفروق بني املتوسطات scheffe) شيفيه
 (9نتائجه يف اجلدول )

  8جدول 
 (التدريس في الخبرة الدراسية، المرحلة)  لمتغيري وفًقا والموهبة للذكاء الضمنية النظريات في التابعة المتغيرات متعدد التباين تحليل نتائج

 F sig متوسط المربعات (dfدرجات الحرية ) مجموع المربعات المتغير التابع مصدر التباين
 0.1 3.41 21.56 1 21.56 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  املرحلة 

 0.80 0.07 0.10 1 0.10 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
 0.41 0.68 4.03 1 4.03 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.74 0.11 0.71 1 0.71 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 0.00 269.75 1704.40 2 3408.81 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اخلربة
 0.00 127.47 196.76 2 393.51 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 

 الذكاء الفطري النمائيالذكاء  الفطرية الموهبة النمائيةالموهبة  المرحلة   النظريات استجابات ناقصة ن

 ع م ع م ع م ع م
 0.77 2.37 0.93 3.91 0.81 2.41 0.86 3.77 االبتدائية 5 171
 0.80 2.22 0.88 4 0.94 2.25 0.83 3.72 املتوسطة 3 125
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 F sig متوسط المربعات (dfدرجات الحرية ) مجموع المربعات المتغير التابع مصدر التباين
 0.00 375.45 2238.67 2 4477.35 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.00 196.96 1260.25 2 2520.49 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 0.93 0.07 0.43 2 0.86 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اخلربة(× ) املرحلة 
 0.80 0.07 3.57 2 7.14 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
 0.48 0.73 4.37 2 8.74 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.25 1.41 9.02 2 18.04 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

   6.32 278 1756.52 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اخلطأ
   1.54 278 429.12 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
   5.96 278 1657.61 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
   6.40 278 1778.83 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

     103457 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اجملموع
     6920 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
     114827 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
     40172 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 
 9جدول 

:scheffeنتائج فروق المتوسطات  للنظريات الضمنية في الذكاء والموهبة في اختبار 

0.05* دالة عند مستوى الداللة 

أظهرت نتائج التحليل اجإحصائي املوضحة يف اجلدول      
 ذات الداللة اجإحصائية عند املستوىفروق ( بصفة عامة ال9)
بني املتعلقة بالذكاء واملوهبة ( يف النظريات الضمنية 0.05)

ا إىل متغري اخلربة يف جمال التدريس معلمات الرياضيات استنادً 

؛ وهذا يعين أنه كلما كانت  لصاحل املعلمات األكثر خربة
معلمات الرياضيات أكثر خربًة يف جمال التدريس كلما كن 
 أكثر ميًلً إىل تبين النظريات الضمنية النمائية من الفطرية إذ:

 sig فروق المتوسطات 2سنوات الخبرة 1سنوات الخبرة النظرية
 0.00 * -8.71- ( سنوات10-6) ( سنوات 5-1)  النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة

 0.00 *-11.67- سنوات 10أكثر من 
 0.00 *-2.96- سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)

 0.00 *3,19 ( سنوات10-6) سنوات(  5-1)  النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة

 0.00 *3.80 سنوات 10أكثر من 
 0.01 *0.60 سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)

 0.00 *-10.36- ( سنوات10-6) ( سنوات 5-1)  النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.00 *-13.38- سنوات 10أكثر من 

 0.00 *-3.02- سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)
 0.00 *8.26 ( سنوات10-6) ( سنوات 5-1)  النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 0.00 *9.29 سنوات 10أكثر من 
 0.02 1.03 سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)
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  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا
( 5 – 1معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال التدريس )

( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6كثر خربة )سنوات واأل
النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة لصاحل معلمات الرياضيات 

( 11.67، 8.71 بلغت قيمة فرق املتوسط )  إذ األكثر خربة،
 على الرتتيب .

  ً( بني 0.05ا عند مستوى الداللة )يوجد فرق دال إحصائي
 -6لتدريس )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال ا

يف النظرية الضمنية النمائية يف  ( سنوات واألكثر خربةً 10
بلغت فقد  املوهبة لصاحل معلمات الرياضيات األكثر خربة،

 ( . 2.96 قيمة فرق املتوسط )
  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا

( 5 -1 )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال التدريس 
( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6) سنوات واألكثر خربةً 

النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة لصاحل معلمات الرياضيات 
بلغت قيمة فرق  فقد ،( سنوات5 - 1الًليت خربهتن )

 ( على الرتتيب.3.80، 3.19املتوسط )
  يوجد فرق بني معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال

 10)أكثر من  واألكثر خربةً  سنوات( 10 -6التدريس )
لصاحل معلمات  يف النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبةسنوات( 
بلغت قيمة فرق  فقد ،األقل خربًة يف جمال التدريس الرياضيات
 . (0.60) املتوسط

  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا
( 5 -1التدريس )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن  يف جمال 

( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6سنوات واألكثر خربة )
النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء لصاحل معلمات الرياضيات 

، 10.36بلغت قيمة فرق املتوسط ) فقد األكثر خربة،
 ( على الرتتيب.13.38

  يوجد فرق بني معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال
 10)أكثر من  سنوات واألكثر خربةً ( 10 -6التدريس )
يف النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء لصاحل سنوات ( 

بلغت  فقد ،األكثر خربًة يف جمال التدريسمعلمات الرياضيات 
 ( .3.02قيمة فرق املتوسط )

  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا
(  5 -1التدريس )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال 

( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6سنوات واألكثر خربة )
النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء لصاحل معلمات الرياضيات 

بلغت قيمة فرق املتوسط  فقد سنوات، (5- 1) الًليت خربهتن
 ( على الرتتيب.9.29، 8.26)
  ًبني معلمات الرياضيات الًليت  يوجد فرق دال إحصائيا

 ( سنوات واألكثر خربة 10 -6خربهتن يف جمال التدريس )
يف النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء سنوات (  10)أكثر من 

األقل خربًة  يف جمال التدريس، لصاحل معلمات الرياضيات 
 .(1.03بلغت قيمة فرق املتوسط )فقد 
 :ة إىل اآليتما سبق توصلت الباحث ومن خًلل    
النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة ال ختتلف  .1

توصل  مع ما النتيجةوتتفق هذه باختًلف املرحلة الدراسية،  
 .(Strosher ,19 97)إليه 
النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة ختتلف   .2

باختًلف اخلربة يف جمال التدريس، فمعلمات الرياضيات 
األكثر خربًة يف جمال التدريس أكثر ميًًل إىل تبين النظريات 
الضمنية النمائية يف مقابل املعلمات األقل خربًة بصفة  عامة، 

 أيوبالباحثان ) وتعد هذه النتيجة مؤيدًة لـما توصل إليه 
 Zhang(، وخمالفًة ملا توصل إليه الباحثان )2011, وعبد اجمليد

 & Sternberg , 1998 وقد يرجع السبب يف ذلك من وجهة ،)
نظر الباحثة إىل أنه مع تقدم سنوات اخلربة يف جمال التدريس 
للمعلمة فإهنا تكون أكثر قدرًة على فهم واقع الصف الدراسي 

ات وفق املرحلة العمرية، فضًًل عن عمليات واحتياجات الطالب
اجإصًلح الرتبوية يف جمال التعلم النشط للسنوات األخرية 
واملنفذة من قبل اجإدارة التعليمية يف احملافظة وموجهة إىل 

 املعلمات بصفة عامة ومعلمات الرياضيات بصفة  خاصة.
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 التوصيات  

ميكن أن تقدم نتائج الدراسة احلالية عددًا من التوصيات      
القائمني على  الرتبوية املهمة بالنسبة لصناع القرار الرتبوي أو

تعليم الطلبة املوهوبني يف املؤسسات التعليمية املختلفة )إدارة 
التعليم يف احملافظة، واجلامعات، والكليات الرتبوية، واملدرسة(، 

ها بالنسبة للمهتمني بدراسة العوامل اليت تؤثر فضًًل عن أمهيت
على املمارسات التدريسية لـ) املعلمني / واملعلمات( بصفة 
عامة ولـ)معلمي / ومعلمات( الرياضيات بصفة خاصة، وميكن 
إجياز التوصيات اليت خرجت هبا هذه الدراسة يف النقال 

 اآلتية:
إدارة التعليم املختلفة )املؤسسات التعليمية ضرورة أن تتبىن  .1

جانب يف احملافظة، واجلامعات، والكليات الرتبوية، واملدرسة(، 
املتعلقة بالذكاء والتدريب يف جمال النظريات الضمنية  التوعية
خططها التأهيلية والتنموية خاصة النمائية منها يف  واملوهبة

وملعلمات الرياضيات  عامة   للمعلمات بصفة  وتكون موجهة 
خًلل تفعيل األساليب اجإشرافية املنوعة من  خاصة   بصفة  

واملناسبة هلن كالدورات أوالورش التدريبية والقراءات املوجهة 
مع ضرورة الرتكيز على املعلمات  خل،إوالنشرات الرتبوية ...

الًليت تقل عدد سنوات اخلربة هلن يف جمال التدريس عن مخس 
دام سنوات، كما جيب أن يقاس أثر هذا التدريب باستخ

 .أدوات علمية مقننة
ضرورة االستفادة من معلمات الرياضيات الًليت تزيد عدد  .2

سنوات اخلربة هلن يف جمال التدريس عن عشر سنوات ويتبنني 
البعد النمائي يف النظريات الضمنية للذكاء واملوهبة يف عمليات 

علمات األقل يف عدد سنوات التوعية والتدريب املوجهة إىل امل
 .اخلربة
فيما يتبنينه من مناقشة معلمات الرياضيات  ضرورة  .3

أثناء حول مفاهيم الذكاء واملوهبة يف  ضمنية   نظريات  
وتكون تلك نقطة انطًلقة هلن يف عمليات  ،توجيههن العملي

لديهن واالرتقاء اجإصًلح الرتبوية هبدف زيادة فاعلية التدريس 

باملستوى العلمي للطالبات بصفة  عامة  وللطالبات املوهوبات 
 .بصفة  خاصة  والوصول هبن إىل إجناز  عال 

ضرورة توحيد إجراءات عمليات اجإصًلح الرتبوي املوجهة  .4
النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة لدى معلمات  حنو

من  الرياضيات يف املرحلتني ) االبتدائية، واملتوسطة( واملنفذة
قبل املؤسسات التعليمية املختلفة، خاصًة وأن الكثري من 
الدراسات الرتبوية تشري إىل إمكانية التعديل على تلك 

 املعتقدات من خًلل التأهيل والتدريب.
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Abstract: This study aimed to explore implicit theories in intelligence and gifted that math female teachers have in primary 

and middle schools in Al- hasa. 

   To achieve this goal, the researcher applied the implicit theories scales in intelligence and gifted after standardizing it on 

Saudi environment on a sample of 288 Math female teachers (167 in the primary stage and 121 in the preparatory stage) who 

were randomly selected from schools, which have enrolled gifted students in the governorate of Al-Ahsa. 

  The results showed that Math female teachers were more likely to adopt the incremental implicit theories of intelligence 

than the innate ones. In addition, the results showed no variance in the teacher's attitudes based on the education stage, while 

there was variance in their orientation depending on the number of years of teaching. These results have a big importance to 

modify female teacher's attitudes in general and specifically math female teachers. This allows an opportunity to improve 

classroom practices and services for female gifted students. 

 

 Keywords: Implicit Theories, Giftedness, Intelligence. 
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شز  مززا الززف   افز  ميعززا مزا يفيزز  فع زا  يززا يتي الدوريززةتلتزم   .1

الززززقو ي زززز   جلعززززس الي،تيززززا ال ززززع  و   اإلسززززام  ال زززز ي 
 .اليعتب ة جاليعا وكقلك معايع  الفي  العاليعة واالخاقعة

ه  اللغزة الع  عزة  وي،ز ن أن تفيز   الدوريةلغة الفي  ف   .2
جز   يميزدميزة مزا ملخزص ال عللغزة اإلج،ل عض البح ث  ا

 ( كلية  اللغة الع  عة.250)
 ززالبح ث التزز  تعززال  الييززباي الت   يززة  الدوريززةت ززت   .3

 والفف عة.
ت زت   زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتزز  ت ز   فزز   .4

ت سززززعا  فززززاة اليع فززززة فزززز  الي،ززززا  الت  زززز و والي،ززززا  
 الفف  .

ور ح   م،زاالي البتب الت  تد م امعاي الدوريةتفي   .5
الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  

 هقي  الي،الع .
و  مززز اي فززز  العزززا   اال زززدار اأ أر زززا الدوريزززةتصزززدر  .6

ث والثال  ي يب   والثاج  خا  ش   سبتيب ش    خا 
 .ي جعةوال ا ا خا  ش    مارس خا  ش   
 :الدوريةثاجعًا: أهداف 

  :تح عق ما يأتإل   الدوريةت دف 
فاجزززأ يأخزززق فززز  االجتبزززار جف ززز  تأسزززعس فبززز  ت  ززز و و  .1

  اليعبعاي الث افعة.
اإلسزز ا  فزز  تبزز ي   زز ام  الت  عززة والتعلززع  فزز  الييلبززة  .2

 جامة. صفة الع  عة ال ع  ية خا ة  وف  العال  
 تع يف الي تيع   بأ ما ي ت،د ف  اليعدان الت   و. .3
 ث والفي .تي،عا الباحثع  والدارسع  جل  البح .4

 :الدوريةثالثًا: ق اجد الفي  ف  
اأ حزززززاث اأ زززززعلة التززززز  تفزززززاق  ق زززززايا  الدوريزززززةجيززززز   .1

 وم ض جاي الت  عة وجل  الففس.
يز  فز  فالبحز ث التز  لز  ي زبق جيز ها  ولز  ت الدوريزةجي   .2

 م ة أخ ى.
لبحززززث ثاثزززز ن  ززززفحة  ززززفحاي ا  الحزززد اأجلزززز  لعززززد .3

ي،ززاي وفززق م ا ززفاي ال اآللزز الحاسززب مبب جززة جلزز  
 .العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع  

قصززع  مزز  البحززث اليزز ا  جيزز ص مززا ملخززص  ةج ززخ إرفززاة .4
( كليزززززة  250يت،زززززاون ) واإلج،لعميزززززة. الالع  عزززززة   زززززاللغتع 

 وجتائ،ززززززسس ،ززززززومف وأهدافزززززس ي ضززززز  فعززززززس جفززززز ان البحززززززث 
   .اليفتاحعةوالبلياي 

   .ف  البتا ة والت ثعق APA فظا   لتما اال .5

 ليلخصكتا ة مت  البحث جل  شبأ جي  ي  جدا ا.6
  اللغة الع  عة او االج،لعمية.

وخيس ج خ م  م   حثس  م تلسيمو  الباحث  عي ي  . 7 
 .الدورية الت  يفي  فع ا  حثس

هيعتس أالتح ي  حق الفحص اأول  للبحث  وت  ي   ل عئة.8
 و رف س.أللتحبع   

عد إمانتس م  قبأ إال   الدوريةال يت  جي  البحث ف  .9
 اثفع  م  اليحّبيع .

التح ي  غع  ملممة     البح ث الت  تصأ إلع ا  . هعئة10
 س اء أمعمي للفي  أ  ل  ت،م.

يت  است با  البح ث للفي  خا  العا  ال،امع  ف ط .11
 )م  ش   اغ بس حت  ج اية ش   ا  يأ م  كأ جا (.

 را عًا: التحبع :
اليختصع  ف  م،ا  البحث ي سأ البحث إل  اثفع  م   .1

 أو الدراسة لتحبعيس  ون تك  اس  الباحث.
فززز  حالزززة ومززز   اخزززتاف  زززع  جتزززائ  ت  يززز  اليحبيزززع   .2

 ي سأ البحث إل  محب  ثالث.
ي د  اليحب  ت  ي اً مفصًا ج  مدى إمانتس للبحث م   .3

 جدم ا.
 .لبأ محب تص ف مبافأة رممية  .4

 خام ًا: هعئة التح ي :
 عة:ي  الي ياي اآلتتت ل  هعئة التح  

 والتأكد م  متا عة تففعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء  ي ت اها. الدوريةالعيأ جل  تب ي   .2
واست باب الباحثع  لليياركة  الدوريةاإلجا  والتع يف   .3

  بح ث  .
اسززت با  البحزز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق ززا مززا  .4

 .الدوريةش وط الفي  ف  
 زززحاب البحززز ث جززز  ت زززل  أ حزززاث   وإمبزززان إ زززا  أ .5

 جي ها م  جدمس.
 إرسا  البح ث إل  اليحبيع  واست بال ا مف  . .6
 حامة البحث لبعض التعدياي. جفدالتف عق ما الباحث  .7
اتخززات ال زز ار  يززأن جيزز  البحززث مزز  جدمززس  عززد م امعززة  .8

  راء اليحبيع  واست،ا ة الباحث ل ا.
 .ةالدورياست با  طلباي االشت اك ف   .9
 التف عق ما الفاش . .10
 م امعة الف خة اأول  للتأكد م  سامت ا م  اأخباء  .11

 قواعد النشر




