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قدم للنشر 1436/11/5هـ  -وقبل 1436 /12/ 15هـ
المستخلص :استهدفت الدراسة تشخيص العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب املرحلة الثانوية وعالجها لدى هؤالء الطالب؛
ولتحقيق اهلدف السابق أعد الباحث قائمة بالعمليات الذهنية املصاحبة ملهارات فهم النص القرآين لدى طالب الصف األول الثانوي ,ومت بناء اختبار
لقياس هذه العمليات تكون من عشرين سؤاالً ,وطبق على عينة من الطالب بلغ عددهم ( )112طالبًا ,وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف ممارسة
طالب الصف األول الثانوي للعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,إذ بلغ مستوى متكن الطالب من هذه العمليات ككل نسبة مقدارها
( ,)% 52.65وهو مستوى ٍ
متدن للغاية مقارنة مبستوى التمكن احملدد يف الدراسة احلالية وهو نسبة ( ,)% 80كما كشفت نتائج الدراسة عن ضعف
ممارسة الطالب للعمليات الذهنية الفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين ,وقد كانت عملية معرفة البنية الرتكيبية للنص القرآين أقل العمليات الفرعية
بنسبة تقدر بـ ( ,)% 47.32يف حني جاءت عملية التنظيم الذايت لفهم النص القرآين يف املستوى الثاين بنسبة ( ,)%54وكانت أعلى العمليات هي
عملية الضبط والتحكم ,إذ بلغت نسبتها ( ,)%55بيد أن مجيع العمليات الذهنية الفرعية ,مل تبلغ حد التمكن ,كما تفاوت ترتيب العمليات الذهنية
الفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين ,فاحتلت عملية احلكم على دقة فهم النص القرآين الرتتيب األول بني هذه العمليات مبتوسط قدره (,)1.33
وباحنراف معياري ( ,)0.80يف حني جاءت عملية معرفة الطرائق املختلفة لفهم النص يف الرتتيب األخري مبتوسط بلغ ( ,)0.75وباحنراف معياري
( ,)0.87مث قام الباحث ببناء تصور مقرتح لتنمية هذه العمليات ,وقد أوصت الدراسة ببعض التوصيات منها :ضرورة تضمني العمليات الذهنية
املصاحبة لفهم النص القرآ ين يف منهج التفسري لطالب الصف األول الثانوي ,وتزويد املنهج بأدوات قياس حديثة تكشف عن العمليات الذهنية
املصاحبة لفهم النص القرآين ,وتدريب املعلمني على االسرتاتيجيات التعلمية احلديثة لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة للفهم.
الكلمات المفتاحية :العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,التشخيص والعالج ,طالب املرحلة الثانوية.
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المقدمة:

معانيه وتدبر آياته مث التذكر والعمل مبا فيه ,وهو املنصوص
وًل ِّم ْنـ ُه ْم يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ْم
ث فِي ِه ْم َر ُس ا
عليه يف قوله تعاىلَ  :ربَّـنَا َوابْـ َع ْ

القرآن الكرمي هو كتاب اهلل احلكيم ,ونوره املبني,
وصراطه املستقيم ,وهو آيته الكربى ,وهدايته العظمى ,أنزله
اهلل على رسوله صلى اهلل عليه وسلم ليخرج به الناس من
الظلمات إىل النور ,ويهديهم إىل صراط العزيز احلميد ,قال
تعاىل :قَ ْد جاء ُكم ِّمن اللَّ ِـه نُ ِ
ين ﴿ ﴾١٥يَـ ْه ِدي بِِه اللَّـهُ
ور َوكتَ ٌ
اب ُّمبِ ٌ
ٌ
َ
ََ

َنت الْع ِزيز ال ِ
ِ
ِ
يم
ْمةَ َويُـ َزِّكي ِه ْم ۚ إِنَّ َ
آيَاتِ َ
ك َويُـ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
كأ َ َ ُ َ
اب َوالْحك َ
ْحك ُ
﴿[ ﴾١٢٩البقرة ,]12٩ :وقال تعاىل :الَّ ِذين آتَـيـنَ ُ ِ
اب
َ ْ
اه ُم الْكتَ َ
ِ
ك ُه ُم
ئ
ـ
ل
ُو
أ
ف
ك يُـ ْؤِمنُو َن بِِه ۚ َوَمن يَ ْك ُف ْر بِِه َ َٰ َ
يَـ ْتـلُونَهُ َح َّق تَِال َوتِِه أُولَـٰئِ َ
الْ َخ ِ
اس ُرو َن ﴿[ ﴾١٢١البقرة.]١٢١ :

والتالوة يف قوله تعاىل :يَـ ْتـلُونَهُ َح َّق تَِال َوتِِه تطلق على
تالوة اللفظ وهي القراءة ,وعلى تالوة املعىن وهو التفسري,
وعلى تالوة احلكم وهو االتباع ,فالتالوة اللفظية قراءة القرآن
باللفظ الذي جيب أن يكون عليه معربًا كما جاء ال يغري,
والتالوة املعنوية أن يفسره على ما أراد اهلل تعاىل ,وحنن نعلم
مراد اهلل هبذا القرآن؛ ألنه جاء باللغة العربية كما قال تعاىل:
بِلِ َس ٍان َع َربِ ٍّي ُّمبِي ٍن ﴿[ ﴾١٩٥الشعراء ,]1٩5 :وتالوة احلكم
امتثال األوامر ,واجتناب النواهي ,وتصديق األخبار
(العثيمني1423 ,هـ.)35 :
وقد أمر اهلل تعاىل يف آيات كثرية بتدبر آيات القرآن
ِ
ار ٌك لِّيَ َّدبَّـ ُروا
َنزلْنَاهُ إِلَيْ َ
الكرمي والتفكر فيها قال تعاىل :كتَ ٌ
اب أ َ
ك ُمبَ َ
آيَاتِِه َولِيَتَ َذ َّكر أُولُو ْاْلَلْبَ ِ
اب ﴿[ ﴾٢٩ص ,]2٩ :كما أشار
َ
سبحانه وتعاىل إىل توبيخ من مل يتدبره كقوله تعاىل :أَفَ َال
يَـتَ َدبَّـرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَ ٰى قُـلُ ٍ
وب أَقْـ َفال َُها ﴿[ ﴾٢٤حممد ,]24 :وقوله
ُ
ِ
ِ
تعاىل :أَفَ َال يـتَ َدبَّـرو َن الْ ُقرآ َن ۚ ولَو َكا َن من ع ِ
ند غَ ْي ِر اللَّ ِـه ل ََو َج ُدوا فِ ِيه
ْ
َْ
ْ
َ ُ
ا ْختِ َالفاا َكثِ ايرا ﴿[ ﴾٨٢النساء ,]82 :وقوله تعاىل :أَفَـلَ ْم يَ َّدبَّـ ُروا

الس َالِم وي ْخ ِرج ُهم ِّمن الظُّلُم ِ
ات إِلَى النُّوِر بِِإ ْذنِِه
َم ِن اتَّـبَ َع ِر ْ
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ َ ُ ُ
َ
َ
صر ٍ
ويـ ْه ِدي ِهم إِل ٰ ِ
اط ُّم ْستَ ِق ٍيم ﴿[ ﴾١٦املائدة.]16 – 15 :
ََ ْ
َى َ

وهداية القرآن للنـاس تـتم مـن خـالل كشـفه وإنارتـه لكـل
اجلوانب اليت تتعلق حبركـة اننسـان ارارجيـة ,وكـذل كـل مـا
يوجد بداخله من جوانب غامضة ,وأسئلة حائرة ,وتصورات
خاطئة ,فالقرآن يكشف لنا هذه اجلوانب ,ويوجهها الوجهة

الصــحيحة ,وهــو مــا يعــرب عنهــا بـ ـ "ســبل الســالم" ,فهدفــه
األساسـي الوصـول مبـن يتبعـه إىل بـر األمـان يف كـل مـا يتعلــق
به من أمور يف الدنيا قبل اآلخرة.
وم ــن خ ــالل الق ــرآن الك ــرمي ب ــدر االنس ــجام ب ــني امل ــرء
وفطرته اجملبولة على عبـادة اهلل عـز وجـل ,وبـه بـدر السـالم
بينه وبني نفسه ,وبينه وبني من حوله من أفـراد ,وكـذل مـع
الك ــون احمل ــيط ب ــه ,وم ــع ك ــل م ــا يف يدي ــه م ــن أدوات مث ــل:
األوالد واملال وغريمها (اهلاليل2003 ,م.)21 :
ولن بدر املقصد العظيم من نزول القرآن وهو هداية
الناس إىل اهلل عز وجل وإنقاذهم من طريق الشيطان إال
بفهم معانيه ,ومعرفة ما اشتمل عليه من األوامر والنواهي,
والوعد والوعيد ,والتفكر يف آياته واالتعاظ هبا؛ ليقف املؤمن
على معامل احلياة اليت يريد القرآن الكرمي إجيادها ,ومناهج
انصالح اليت يقررها ,فيلتزم بالواجبات اليت أوجبها اهلل
عليه ,وجيتنب املنهيات اليت هناه اهلل عنها؛ مبا بقق له
ك ِّ
الذ ْك َر
َنزلْنَا إِلَيْ َ
السعادة يف الدنيا واآلخرة ,قال تعاىلَ  :وأ َ

ِ
الْ َقو َل أ َْم جاء ُهم َّما ل ِ
ين ﴿[ ﴾٦٨املؤمنون.]68 :
ْ
ْ
اء ُه ُم ْاْل ََّول َ
َم يَأْت آبَ َ
ََ

وتدبر القرآن الكرمي مبين على التفسري وفهم املعاين,
ويتضح ذل من قول الزخمشري (د.ت ,ج:)571 :1
"معىن تدبر القرآن تأمل معانيه وتبصر ما فيه" ,ومثله قول
البيضاوي (2011م ,ج" :)120 :1يتأملون يف معانيه
ويتبصرون مبا فيه".
وفهم النص القرآين هو املقصود من تالوة القرآن الكرمي
السلَمي,
والعمل هو مثرته ,ويؤكد هذا املعىن أبو عبد الرمحن ُ
وهو أحد تالميذ الصحابة فيقول" :حدثنا من كان يقرئنا
من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ,أهنم كانوا يقرتئون

لِتُبَـيِّ َن لِلن ِ
َّاس َما نُـ ِّز َل إِل َْي ِه ْم َول ََعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن ﴿[ ﴾٤٤النحل.]44 :

والقرآن الكرمي مل ينزل جملرد التالوة اللفظية فحسب؛ بل
نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أعم وأكمل ,وهو فهم
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املكونات ما وراء املعرفية فتتضمن :مراقبة الذات ,والتخطيط
لعوامل املهمة ,وتقييم اسرتاتيجيات فهم املقروء.
وتأكيـ ًـدا ملــا ســبق فقــد أشــار عصــر (1٩٩٩م )1٩ :أن
عمليات الفهم تتضمن مخس عمليات فرعية هي :العمليات
اجلزئيــة ,والعمليــات الكليــة ,وعمليــة انســهاب ,والعمليــات
التكاملية ,وعمليات ما وراء املعرفة.
وتندرج العمليات الذهنية املصاحبة للفهم حتت مصطلح
أك ـرب هــو مصــطلح مــا وراء املعرفــة؛ وتشــري إىل قــدرة القــارق
عل ــى إدارة ه ــذه العملي ــات واس ــتخدامها يف مواق ــف ال ــتعلم
املختلفة ,وتؤدي هذه العمليات بشكل أو بآخر إىل التقليل
من صعوبات التعلم ,وتسـهم يف الوقـت ذاتـه يف االرتقـاء إىل
مستويات متقدمة من التفكـري واملعاجلـة والتوظيـف ,وتسـاعد
الطالب على القيام بدور إجيايب يف مجع املعلومات وتنظيمها
ومتابعتهـ ـ ــا وتقييمهـ ـ ــا أثنـ ـ ــاء قيـ ـ ــامهم بعمليـ ـ ــة الـ ـ ــتعلم ,كمـ ـ ــا
تســاعدهم عل ــى ال ــتحكم يف تفك ــريهم وحتس ــن أس ــاليبهم يف
القراءة والدرس واالستذكار (إبراهيم2005 ,م.)٩5 :
وي ـ ــذكر فيتزجريال ـ ــد ( )Fitzgerald, 1983: 249أن
العمليات الذهنيـة املصـاحبة للفهـم تشـري إىل الـوعي والضـبط
الذايت لدى الطالـب حـول فهمـه لالسـرتاتيجيات الـيت تسـهل
مــن عمليــة الفهــم ,وتوجــد أربعــة جوانــب حمــددة تتعلــق بتلـ
العمليــات ,وهــي :حتديــد الطالــب ملــا يعرفــه ومــا ال يعرفــه عــن
النص وحتديد اسرتاتيجيات فهمه له ,ووعي الطالـب باملعرفـة
حــول االس ـرتاتيجيات املالئم ــة لفهــم ال ــنص ,ومعرفت ــه مب ــدى
احلاجــة إىل املعرفــة لفهــم الــنص ولالسـرتاتيجيات املتعلقــة بــه,
وحتديده فائدة اسرتاتيجيات التدخل.
يف حــني يشــري إدريــس واهل ـواري (2004م )38 :إىل أن
العمليـات الذهنيــة املصــاحبة للفهـم تتضــمن بعــض العمليــات
الفرعيــة ومنهــا :الــوعي :ويقصــد بــه وعــي الطالــب بعمليــات
تفكريه ,ومـدى دقتـه يف وصـف هـذا التفكـري ,واملعرفـة :وهـي
معرفة الطالـب باالسـرتاتيجيات املعرفيـة الـيت تعينـه علـى إ ـا
املهم ـ ـ ــة ,والتخط ـ ـ ــيط :ويقص ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه إدرا الطال ـ ـ ــب ألمهي ـ ـ ــة

من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر آيات ,فال
يأخذون يف العشر األخرى حىت يعلموا ما يف هذه من العلم
والعمل ,قالوا :فَـ َعلِ ْمنَا العلم والعمل" (حنبل2001 ,م,
ج.)466 :38
هكذا كان منهجهم رضوان اهلل عليهم ,كما كانوا
يسألون عن دالالت القرآن ومعانيه؛ ولذل انتفعوا بالقرآن,
وكان جيلهم خري جيل مر على وجه األرض ,حىت إن بعض
الصحابة مل بفظ القرآن ,لكنهم كانوا يتدبرونه ويتأثرون به
ضِ
اج ِع يَ ْد ُعو َن
وخيشعون عند تالوته :تَـتَ َجافَ ٰى ُجنُوبُـ ُه ْم َع ِن ال َْم َ
ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن ﴿[ ﴾١٦السجدة.]16 :
َربَّـ ُه ْم َخ ْوفاا َوطَ َم اعا َوم َّما َرَزقـْنَ ُ

والفهــم القرائــي عامــة مــا هــو إال عمليــة عقليــة وذلـ مــن
خ ـ ــالل كون ـ ــه جمموع ـ ــة م ـ ــن التمث ـ ــيالت أو الص ـ ــور الذهني ـ ــة
 Mental Imaginesالــيت تتكــون لــدى القــارق ,ولقــد دعــم
هـ ــذه الرايـ ــة التطـ ــور احلـ ــادر يف جمـ ــال علـ ــم الـ ــنفس املعـ ــريف
وتفس ـريات العلمــاء علــى عمــل فصــي املــخ مــن جهــة ,ودور
الــذاكرة قصــرية األمــد وطويلــة األمــد والــيت فســرت كيفيــة فهــم
املتعلم ملا يقرأ (عبد الباري2010 ,م.)26 :
ومتثيل املعرفـة يف الـذاكرة مـا هـو إال متثيـل لبنـاء مفـاهيمي
معق ــد ي ــنظم ذاتيً ــا داخليً ــا وخارجيً ــا ع ــن طري ــق االرتباط ــات
البنائيــة املتنوعــة ,وأنــه جيــب األخــذ يف االعتبــار التأكيــد علــى
أن التمثيـ ـ ــل النهـ ـ ــائي هلـ ـ ــذا البنـ ـ ــاء يـ ـ ــأيت نتيجـ ـ ــة عـ ـ ــدد مـ ـ ــن
التحـ ـ ـ ـ ـ ــويالت  Transformationsإذ تـ ـ ـ ـ ـ ــتم جمموعـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن
التحــويالت بالفعــل مــن خــالل املعاجلــات الكبــرية الــيت تقــوم
ب ــدور احل ــذف والبن ــاء وتعم ــيم االفرتاض ــات عن ــد املس ــتويات
الكبــرية املتنوعــة ,وكنتيجــة ملــا تلكــه الفــرد مــن معرفــة عامــة
(طلبة2013 ,م.)104 :
ويف الس ـ ــيا نفسـ ـ ــه ص ـ ــنف الصـ ـ ــاوي (200٩م)61 :
الفه ــم إىل مك ــونني رئيس ــني مه ــا :املكون ــات املعرفي ــة للفه ــم
وتشــمل فه ــم مع ــاين الكلم ــات ,وفه ــم مع ــىن اجلمل ــة ,وفه ــم
معـىن الفقــرة ,وتنظــيم املــادة املقــروءة ,وســرعة الفهــم ,أمــا عــن
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مس ــاره يف تفس ــري الق ــرآن الك ــرمي (وثيق ــة م ــنهج مـ ـواد العل ــوم
الشرعية1427 ,هـ.)243 :
كما حظي باهتمام الكثري من الباحثني فأجريت العديـد
م ــن الدراس ــات والبح ــور ال ــيت اهتم ــت بدراس ــة العملي ــات
الذهنيــة املصــاحبة لفهــم الــنص القرائــي عامــة ,ومنهــا دراســة
حمم ــد (2001م) الـ ــيت اسـ ــتهدفت دراس ــة مكونـ ــات الفهـ ــم
القرائــي امليتــامعريف لــدى عينــة مــن تالميــذ املدرســة االبتدائيــة
مرتفعــي ومنخفضــي التفكــري الناقــد ,وأظهــرت نتــائج الدراســة
عــن دور مكونــات الفهــم القرائــي امليتــامعريف يف الفهــم ,كمــا
كش ـ ــفت وج ـ ــود ف ـ ــر ذي دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ب ـ ــني متوس ـ ــطي
درجـ ــات التالميـ ــذ املرتفعـ ــي واملنخفض ـ ـي التفكـ ــري الناق ـ ــد يف
الفهم القرائي امليتامعريف لصاحل مرتفعي التفكري الناقد.
وأج ــرى عيس ــى (2007م) دراس ــة ه ــدفت إىل التحق ــق
من أثر برنامج تدرييب السرتاتيجيات التعليم التباديل على مـا
وراء الفهــم لــدى الطــالب ذوي صــعوبات الفهــم القرائــي يف
الصـ ــف ارـ ــامس االبتـ ــدائي ,وتوصـ ــلت الدراسـ ــة إىل حتسـ ــن
مستوى ما وراء املعرفة ,وكذل الفهم القرائي لـدى الطـالب
ذوي ص ـ ــعوبات الفه ـ ــم القرائ ـ ــي يف اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة ,ومل
يظهر هذا التحسن لدى نظرائهم يف اجملموعة الضابطة.
وأعــد خليفــة (2007م) دراســة اســتهدفت التحقــق مــن
فاعلية برنامج قائم على نظرية الـذكاءات املتعـددة يف حتسـني
الفهــم القرائــي املعــريف ومــا وراء املعــريف لــدى تالميــذ الصــف
الس ــادس االبت ــدائي ذوي ص ــعوبات ال ــتعلم ,وكش ــفت نت ــائج
الدراســة عــن فاعليــة هــذا الربنــامج يف حتســني مهــارات الفهــم
القرائي املعرفية وما وراء املعرفية لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائي ذوي صعوبات التعلم.

االس ـرتاتيجيات الــيت تس ــاعده علــى إ ــا املهم ــة مــع حتدي ــد
االس ـ ـ ـرتاتيجية املناس ـ ــبة هل ـ ــا ,ومراقب ـ ــة ال ـ ــذات :ويقص ـ ــد هب ـ ــا
مالحظ ــة الطال ــب لذات ــه ,وإدراك ــه لنفس ــه وش ــعوره هب ــا أثن ــاء
أدائه للمهمة وبعدها.
عالوة على ما سبق فإن العمليات املصاحبة لفهم النص
القــرآين تعــني الطــالب علــى إدارة عمليــة التفكــري ,إذ يوظــف
طالب املرحلة الثانوية العديد مـن االسـرتاتيجيات أثنـاء قـراءة
الــنص القــرآين وتفســريه ومنهــا :ربــط املعلومــة اجلديــدة باملعرفــة
السابقة هلا ,واختيـار االسـرتاتيجيات املناسـبة بـرت ٍو وتأمـل مـع
التخط ــيط واملتابع ــة والتقي ــيم املس ــتمر ألدائ ــه يف أثن ــاء قراءت ــه
لكت ــاب اهلل ,وك ــل م ــا س ــبق م ــن عملي ــات يص ــح أن نطل ــق
عليه ــا اس ــم املرون ــة الذهني ــة للق ــارق ,Reader Flexibility
وال ــيت تتمث ــل يف مه ــارة الق ــارق يف أثن ــاء تفاعل ــه م ــع الق ــرآن
الكرمي ,وتغيري اسرتاتيجية قراءته له بناء على هدفه العـام مـن
الق ـراءة مــع اســتثماره ملعارفــه وخرباتــه الســابقة يف بنــاء جديــد
للمعىن املستنبط من اآليات القرآنية.
ونظرا ألمهية عمليـات فهـم الـنص القـرآين جبانبيهـا املعـريف
ً
وم ــا وراء املع ــريف فق ــد نالـ ـه اهتم ــام و ارة الرتبي ــة والتعل ــيم؛ إذ
نص ــت األه ــداف العام ــة لت ــدريس م ــادة التفس ــري يف املرحل ــة
الثانوي ــة عل ــى ض ــرورة تفس ــري اآلي ــات والس ــور القرآني ــة ,وأن
ـليما ,وأن
فهما س ً
يفهم الطالب املعىن العام لآليات والسور ً
يعرف ـوا معــاين الكلمــات الغريبــة يف اآليــات والســور القرآنيــة,
وأن تتق ــوى مه ــارة التـ ــدبر والفه ــم واالس ــتنباط لـ ــديهم ,وأن
يتعـ ــودوا علـ ــى اكتشـ ــاف ال ـ ـرتابط بـ ــني آيـ ــات القـ ــرآن الكـ ــرمي
وسـ ــوره ,وأن يعرف ـ ـوا أس ـ ــباب النـ ــزول لآلي ـ ــات والس ـ ــور ,وأن
يستنتجوا القيم واآلداب اليت اشتملت عليها اآليـات والسـور
ويتمثلوه ــا ,وأن يعرف ـ ـوا بع ــض األحك ــام الش ــرعية ال ـ ـواردة يف
اآليــات والســور ويعمل ـوا هبــا ,مــع وعــي الطالــب بكــل هــذه
العمليات العقلية اليت ارسها يف أثناء تفسريه لكتـاب اهلل -
تبار وتعاىل -ومراقبته لفهمه وتقو ه لذاته من خالل تعديل

اإلحساس بالمشكلة:
بالرغم من أمهيـة العمليـات الذهنيـة املصـاحبة لفهـم الـنص
الق ــرآين ف ــإن الدراسـ ــات يف ه ــذا اجمل ــال تؤكـ ــد ض ــعف هـ ــذه
العمليــات لــدى طــالب التعلــيم العــام إذ تشــري نتــائج دراســة
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وهــذا االخــتالف لصــاحل مســتوى الســنة السادســة ,وك ــذل
خيتلفون يف درجة مراقبتهم لذواهتم يف أثناء القراءة ,وأظهرت
النتــائج عــدم وجــود فــرو ذات داللــة إحصــائية بــني تالميــذ
املس ـ ــتوى ار ـ ــامس والس ـ ــادس يف أبع ـ ــاد التخط ـ ــيط للمهم ـ ــة
القرائية.
ويالحـ ــظ ممـ ــا سـ ــبق أن غالبيـ ــة الدراسـ ــات ركـ ــزت علـ ــى
العمليات الذهنية املرتبطة بفهم النص بشكل عام ,ولذا فقد
أوصــت دراســة فــرج (200٩م) بضــرورة بنــاء أدوات لقيــاس
فهم ما وراء النصـوص الدينيـة ,وضـرورة إقامـة دورات تدريبيـة
للمعلمــني والطــالب لتنميــة مهــارات فهــم مــا وراء النصــوص
لـ ــدى الط ـ ــالب ,وض ـ ــرورة بن ـ ــاء تصـ ــور مق ـ ــرتح لتنمي ـ ــة ه ـ ــذه
املهارات والعمليات.
وقد أكدت نتائج دراسة السمريي ( 1431هـ) ,ونتـائج
دراســة ســعد ( 2007م) ضــعف الطــالب يف مهــارات فهــم
النص القرآين.
وممــا دعــم إحســاس الباحــث مبشــكلة الدراســة مــا الحظــه
يف أثنــاء ياراتــه امليداني ـة لــبعض املــدارس الثانويــة مــن ضــعف
الط ـ ـ ــالب يف فه ـ ـ ــم النص ـ ـ ــوص القرآني ـ ـ ــة ,وع ـ ـ ــدم إح ـ ـ ــاطتهم
باملضامني القرآنية الواردة فيها ,ولقد أكد املعلمون واملشرفون
ضــعف الطــالب يف مهــارات فهــم الــنص القــرآين ,وقــد يع ـزو
الباح ـ ـ ــث الس ـ ـ ــبب يف ذلـ ـ ـ ـ إىل ع ـ ـ ــدم توظي ـ ـ ــف الط ـ ـ ــالب
لعملي ــاهتم الذهني ــة يف أثن ــاء تفس ــري ال ــنص الق ــرآين ,مم ــا ح ــدا
الباحث لدراسة هذه املشكلة.
وبـالنظر إىل طبيعـة هـذا املوضــوع فإنـه ال توجـد دراســة -
يف حــدود علــم الباحــث  -حاولــت الكشــف عــن العمليــات
الذهنيــة املصــاحبة لفهــم الــنص القــرآين لــدى طــالب املرحلــة
الثانوية ,ومن مث نبعت فكرة هذه الدراسة.

هاردين ( ,(Hardin, 2001إىل أن درجة الوعي يف العمليـات
الذهنيــة املصــاحبة لفهــم النصــوص التفســريية Expository
 Textsختتل ــف م ــن ق ــارق إىل آخ ــر ,وت ــؤثر عل ــى س ــلوكيات
القـراءة االسـرتاتيجية  Strategic Reading Behaviorsلديــه
إذ يظهر القارق اجليد درجـة عاليـة مـن مـا وراء الفهـم تتضـح
يف معرفت ــه م ــىت يفه ــم أو ال يفه ــم؟ ,بانض ــافة إىل أن ه ــذه
العمليات الذهنية تتضمن جمموعة من العمليات مثل :املراقبة
وتنظيم الذات والتصحيح عند ارطأ.
وأظهـرت نتـائج دراسـة بوتسـاس وبادليـديو ( & (Botsas
 Padeliadu, 2003إىل أن بعـض الطـالب الـذين يعـانون مـن
ضـعف يف فهـم الــنص القرائـي يســتخدمون اسـرتاتيجية الفهــم
القرائـي  Reading Comprehension Strategy Useبدرجـة
قليل ـ ــة مقارن ـ ــة ب ـ ــأقراهنم ,كم ـ ــا أن ه ـ ــذه االس ـ ـرتاتيجية تتس ـ ــم
بالســطحية ,وال ختلــق لــديهم ال ـوعي مبشــكالت الفهــم الــيت
ت ـواجههم يف أثن ــاء الق ـراءة ,ع ــالوة علــى أهن ــم يقوم ــون بس ــد
الفج ـ ـوات املتضـ ــمنة يف معـ ــىن املقـ ــروء بطرائـ ــق غـ ــري مالئمـ ــة
 ,Inappropriate Waysويظهــرون مراقبــة معرفيــة أقــل ملعرفــة
الفهم احلادثة لديهم.
وكشفت نتائج دراسة غباري وأيب شعرية (2010م)
واليت أجريت على ( )242طالبًا من طالب جامعة الزرقاء
باألردن بأهنم قد استجابوا بدرجة ضعيفة على مقياس
العمليات ما وراء املعرفية اليت متكنهم من استيعاب
النصوص ,كما بينت النتائج أنه ال توجد فرو دالة
إحصائيًا يف درجة استخدام عمليات ما وراء املعرفة اراصة
باالستيعاب القرائي تعزى إىل اجلنس أو الكلية ,يف حني
أظهرت النتائج أن هنا فروقًا ذات داللة يف درجة استخدام
عمليات ما وراء املعرفة اراصة باالستيعاب القرائي تعزى
ملتغري السنة الدراسية؛ فقد كان طالب السنة الرابعة األكثر
استخداما لتل العمليات.
ً
وأس ـ ـ ــفرت نت ـ ـ ــائج دراس ـ ـ ــة اب ـ ـ ــن الط ـ ـ ــاهر (2008م) أن
التالمي ــذ يتف ــاوتون يف مس ــتوى فهمه ــم القرائ ــي امليت ــامعريف,

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف الكشف عما تلكه
طالب املرحلة الثانوية من العمليات الذهنية املصاحبة لفهم
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أهداف الدراسة:

النص القرآين مع بناء تصور مقرتح لتنمية هذه العمليات,
وحلل هذه املشكلة يطرح الباحث األسئلة اآلتية:
 .1ما العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى
طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؟
 .2ما مستوى متكن طالب الصف األول الثانوي من
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين؟
 .3ما ترتيب طالب الصف األول الثانوي للعمليات
الذهنية الفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين؟
 .4ما التصور املقرتح لتنمية العمليات املصاحبة لفهم
النص القرآين؟

سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
 .1بناء قائمة بالعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين لدى طالب الصف األول الثانوي باململكة
العربية السعودية.
 .2تشخيص العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين من خالل اختبار يكشف عن مستوى هذه
العمليات لدى طالب الصف األول الثانوي يف أثناء
فهم النص القرآين.
 .3الكشف عن أولويات ممارسة طالب الصف األول
الثانوي للعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.
 .4تقدمي تصور نظري يوظف العمليات الذهنية املصاحبة
لفهم النص القرآين عرب منظومة منهج التفسري
(األهداف ,احملتوى ,اسرتاتيجيات التدريس ,األنشطة
التعليمية وانثرائية ,التقومي)؛ وذل لتنمية هذه العمليات
لدى طالب الصف األول الثانوي.

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة احلالية على ما يأيت:

أوًلا :الحدود البشرية:

 طالب الصف األول الثانوي؛ ألهنم ثلون بداية مرحلة
جديدة يف التعلم ,ويف مرحلة عمرية تشكلت فيها
القدرات العقلية ,واملعرفة وارربات السابقة ,وهي
عوامل مهمة تؤثر يف فهم النص القرآين؛ ومن مث ترب
احلاجة لتحديد العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين والتحقق من مستوى متكن الطالب من هذه
العمليات.

مصطلح الدراسة:
تتضمن الدراسة احلالية املصطلح اآليت:
)١

العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني

Processes
Associated With The
Understanding of The Quranic Text:

ثانياا :الحدود الموضوعية:

Mental

يعرف ليفنجستون ( )Livingston, 1997: 1العمليات
الذهنية املصاحبة للفهم بأهنا :تفكري عايل التنظيم
يتضمن أنشطة التحكم يف عمليات التفكري املتضمنة يف
التعلم ,ومن أمثلة هذه األنشطة التخطيط للطريقة اليت
تقدم هبا املهمة التعليمية ,ومراقبة الفهم وتقييم التقدم
دورا حاسًا يف التعلم
حنو إكمال املهمة ,وهي تلعب ً
والفهم الناجح؛ ويف أغلب األحيان يتم تعريف هذه
العمليات بأهنا التفكري يف التفكري.

 االقتصار على بعض العمليات الذهنية املصاحبة لفهم
النص القرآين ,واليت حظيت بنسب اتفا بني احملكمني
بنسب ترتاوح من ) % 80إىل .)%100
 تقدمي تصور نظري لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة
لفهم النص القرآين ,تارًكا اجملال للباحثني اآلخرين
لتنميتها باستخدام اسرتاتيجيات أخرى.
ثالثاا :الحدود الزمانية:

 طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام
الدراسي  1436 – 1435هـ.
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نايف بن عضيب العتييب :العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب املرحلة الثانوية....

الصف األول الثانوي لذواهتم يف أثناء تفاعلهم مع النص
تنظيما يقوم على معرفة البنية الرتكيبية للنص
القرآين الكرمي ً
القرآين ,والضبط والتحكم واليت تتضمن التخطيط ,واملراقبة
الذاتية ,وتقو ها ,وعمليات التنظيم الذايت؛ لفهم معانيه
وانملام مبا يتضمنه من أحكام ودروس وعرب ,ويقاس مستوى
متكن طالب الصف األول الثانوي من هذه العمليات من
خالل اختبار العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين الذي أُعد هلذا الغرض.

وتعرف بأهنا :الوعي واملراقبة والسيطرة على التعلم ,إذ
تتضمن الوعي واندرا هلدف النشاط والتقدم الشخصي
خالل النشاط والتحكم يف طبيعة القرارات واألفعال اليت
يقوم هبا الطالب خالل النشاط (أبو رياش ,وشريف,
والصايف2014 ,م.)182 :
يف حني يراها جونسون ( )Jonsson, 2005: 13بأهنا:
انحاطة باملعرفة والعمليات املعرفية اليت هي موضوع املعرفة,
واليت متثل مهمة السيطرة (التحكم) ,والتحقق للوظائف
املعرفية لدى الفرد ,وينظر إىل املعرفة بشكل بسيط على أهنا
املعرفة حول املعرفة ,ويرتبط هذا املفهوم مباشرة بالوعي.
أما عن فهم النص القرآين فتعرف طومسون
) (Thompson, 2000: 3 – 4الفهم القرائي بصفة عامة
على أنه عملية بنائية تفاعلية يقوم هبا القارق ,وتتضمن هذه
العملية ثالثة عناصر هي :القارق والنص القرائي ,والسيا
القرائي ,وهو جمموعة من العمليات الداخلية الشخصية اليت
ختتلف من شخص آلخر ,بل إهنا ختتلف عند الفرد من فرتة
ألخرى ومن مرحلة ألخرى.
ويعرف فرج (2001م )126 :فهم النصوص القرآنية
بأنه :إملام الطالب مبضمون النصوص القرآنية من ترمجة
ملعاين مفرداهتا وتوضيح ملا ترشد إليه وما تتضمنه من مفاهيم
وتراكيب وحقائق واستفهامات ومناقشتها واستنباط الدروس
منها والوقوف على اجتاهاهتا بأسلوب مبسط مبا بقق
اندرا الواعي هلذه النصوص.
يف حني يعرف السمريي (1431هـ )10 :فهم النص
القرآين بأنه :عملية عقلية معقدة هتدف إىل وصول الرسالة
(النص القرآين) إىل املستقبِل (الطالب) ,وفيه يتشار
الطالب مع املعلم يف بناء املعىن للنص القرآين ,وهذه العملية
تتضمن معرفة وشرح واستنباط واستنتاج وتلخيص العالقات
املتضمنة يف النص القرآين.
يف ضوء التعريفات السابقة يعرف الباحث العمليات

أهمية الدراسة:
ترب أمهية الدراسة احلالية فيما كن أن تضيفه يف
البعدين اآلتيني:
أوًلا :اْلهمية النظرية :وتتمثل يف إلقاء الضوء على
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب
املرحلة الثانوية ,بتحديد ماهيتها ,وعملياهتا ,وكيفية قياسها.
ثانياا اْلهمية العملية :وتتمثل يف إفادة الفئات اآلتية:

 )1طالب المرحلة الثانوية :وذل

بالكشف عن

العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين,
والسعي حنو تنميتها باستخدام اسرتاتيجيات التعليم
والتعلم املناسبة.

 )2معلمي العلوم الشرعية :وذل من خالل تزويدهم
باختبار يكشف عن العمليات الذهنية املصاحبة لفهم
النص القرآين ,مبا يكفل هلم الكشف عن هذه
العمليات لدى طالهبم وحماولة مراعاهتا وتنميتها يف
أثناء ممارستهم التدريسية.
 )3مصممي مناهج القرآن الكريم ومطوريها :وذل من
خالل إمدادهم بقائمة العمليات الذهنية املصاحبة
لفهم النص القرآين ,مبا يعينهم على تضمينها يف أدلة
املعلمني ومناهج التفسري ,وكذل تزويدهم باختبار
أيضا يف أدلة املعلمني ,ويف األساليب
كن تضمينه ً
التقو ية ملناهج التفسري.

الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين بأهنا :تنظيم طالب
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 )4الباحثين :وذل

تنفيــذ العمــل العقلــي ,وهنــا يــز  Flavellبــني املعرفــة مبــا وراء
املعرفة ,وبني مهارات ما وراء املعرفة وخربات ما وراء املعرفة.
ويرى الفرماوي ,ورضوان (2004م )41 :بأن
العمليات الذهنية املصاحبة للفهم تتعلق باالستبصار الذايت
الذي يقوم به الفرد جتاه جماله املعريف وجتاه بنائه املعريف وجتاه
عملياته املعرفية ,وما سيتبع ذل من حتكم يف هذه
مستخدما يف ذل مهارات إدارة ما وراء املعرفة
العمليات
ً
من ختطيط ,ومراقبة ,واختيار االسرتاتيجية املالئمة ,واختاذ
القرارات والتوجيه ما وراء املعريف.
يف حني يرى عبيد (2011م )217 :بأن العمليات
الذهنية املصاحبة  Metacognitionهي تأمالت عن املعرفة
 ,Cognitionأو التفكري فيما تفكر فيه وكيف نفكر؟,
ويرتبط هذا املفهوم بثالثة أصناف من السلو العقلي وهي:
 )1معرفة الشخص عن عمليات تفكريه ومدى دقته يف
وصفه هلذا التفكري وما يفكر فيه.
 )2حتكم الشخص وضبطه الذايت ومتابعته ملا يقوم به عند
انشغاله بعمل ذهين مثل :حل مشكلة معينة ومراقبة
جودة استخدامه هلذه املتابعة بشكل منظم ,وتوجيه
نشاطه الذهين يف هذا العمل.
 )3مدى تأثر طريقة الشخص مبعتقداته وحدسياته
ووجدانياته فيما يتعلق باجملال الذي ينشغل به ذهنه.
ويفصل يوسف (2011م )343 :ألبعاد مفهوم
العمليات الذهنية املصاحبة للفهم بأهنا نشاط عقلي خيص
الفرد ذاته ,ويتضح من خالل وعيه بعملياته املعرفية
وحتديدها ,وإدرا أبعادها وترمجتها واستخدامها ,وكذل
القدرة يف السيطرة عليها والتحكم فيها وضبطها ومراجعتها
وتقييمها ,ومن مث فإن العمليات الذهنية املصاحبة للفهم
متثل نشاطًا عقليًا تتطلب ممارستها وعيًا وخربة ومهارة ممن
يؤديها.
من خالل العرض السابق ملفهوم العمليات الذهنية

من خالل االهتمام بالعمليات

جديدا للباحثني يف
الذهنية ,مبا كن أن يفتح جماالً ً
هذا اجملال.
أدبيات الدراسة:
العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لدى

طالب المرحلة الثانوية :مفهومها ,أمهيتها ,أسسها,
تصنيفاهتا ,قياسها:

أوًلا :مفهوم العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص
القرآني:

يطلق على مفهوم العمليات الذهنية املصاحبة للفهم
العديد من املصطلحات منها :التفكري يف التفكري ,وما وراء
املعرفة ,وما وراء التفكري ,أو الوعي بالتفكري ,أو ما وراء
اندرا أو ما فو املعرفة ,ويعد هذا املصطلح أحد
التكوينات النظرية املعرفية املهمة املنتمية إىل علم النفس
املعريف املعاصر ,والذي ينظر إىل دور الفرد انجيايب والنشط
يف جتهيز املعلومات ومعاجلتها ,وذل من خالل التفاعل مع
خصائص املوقف املنشئ للسلو  ,إذ إن السلو هو نتاج
لكم املعرفة ونوعها وتنظيم الطالب هلا تنظيما ذاتيًا Self-
ً
.Regulated
ولق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا املفه ـ ـ ــوم عل ـ ـ ــى ي ـ ـ ــد فالفي ـ ـ ــل Flavell
( )Flavell, 1985: 230يف سـبعينات القـرن املاضـي إذ يشـري
إىل أن العملي ـ ــات الذهني ـ ــة تتمث ـ ــل يف معرف ـ ــة الف ـ ــرد مبعارف ـ ــه
املخزن ــة أو اعتقادات ــه ح ــول نفس ــه ,وح ــول امله ــام واألعم ــال
واالسرتاتيجيات؛ أي وعي الفرد عما يعرفه بالفعل (معرفة ما
وراء املعرفة  ,)Metacognitive Knowledgeووعيه مبا يفعله
وينفـ ـ ـ ـ ــذه أثنـ ـ ـ ـ ــاء أداء املهمـ ـ ـ ـ ــة (مهـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـ ـ ـ ــا وراء املعرفـ ـ ـ ـ ــة
 ،)Metacognitiveووعي ـ ـ ــه بإمكانات ـ ـ ــه املعرفي ـ ـ ــة
Skills
والوجدانيـة والدافعيـة (خـربة مـا وراء املعرفـة Metacognitive
 ,)Experienceوكيــف يتفاعــل؟ ,كــل هــذا يف أداء املهمــة أو

املصاحبة يعرفها الباحث إجرائيًا بأهنا :تنظيم طالب الصف
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النصوص ,وأن هنا عالقة بني الوعي ما وراء املعريف
باسرتاتيجية القراءة وفهم النص.
وتعد مراقبة العمليات املعرفية من أكثر املهارات
والعمليات الذهنية أمهية (Zhang & Wu , 2009; Wang et
) ,al., 2009كما يؤكد يب ) (Pei, 2014على العالقة بني
العمليات الذهنية املصاحبة للفهم مثل العالقة بني الوعي ما
وراء املعريف واستخدام االسرتاتيجية ,وبني الفهم.
وتؤثر العمليات الذهنية املتعلقة مبعرفة االسرتاتيجية
والضبط أو التحكم ما وراء املعريف على حدور عملية
الفهم ).(Malcolm, 2009
كما تساعد العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص يف
جعل الطالب أكثر إدرا ًكا ووعيًا ملا يتعلمونه ,وكذل
معاونتهم يف حتديد املواقف التعليمية اليت تتطلب معلومات
بعينها ,وحتديد انجراءات واالسرتاتيجيات الال مة لتنفيذها
بطريقة حتقق اهلدف منها ).(Abromitis, 1994: 7
ويشري نوفل ,وسعيفان (2011م )268 :إىل أمهية
العمليات الذهنية املصاحبة للفهم وف ًقا لراية آثر كوستا
وكالي  Costa & Kallickيف أهنا متكن الطالب من مراقبة
خطط فهم املقروء يف أثناء تنفيذها مع الوعي بإمكان إجراء
التصحيح الال م إذا تبني أن ارطة اليت رسها ال تليب
مستوى التوقعات انجيابية املنتظرة ,كما إهنا تعني يف
معاونته على عملية التقومي الذايت  ,Self-Evaluationواليت
تعد من العمليات العقلية الراقية اليت يقوم هبا؛ وذل هبدف
التحسني والتطوير املستمرين ,فضالً عن أهنا تنمي اندرا
اآليل للمهارات املتطلبة للتفكري.
وتزداد أمهية العمليات الذهنية املصاحبة للفهم يف دورها
الكبري يف التقليل من صعوبات التعلم عند فهم النصوص
القرآنية ,وتسهم يف الوقت ذاته يف االرتقاء مبستوى الطالب
إىل مستويات متقدمة من التفكري واملعاجلة والتوظيف للنص
القرآين وحسن التفاعل معه ,كما إهنا تعني طالب املرحلة
الثانوية يف القيام بدور إجيايب حول بعض سور القرآن الكرمي

األول الثانوي لذواهتم يف أثناء تفاعلهم مع النص القرآين
تنظيما يقوم على معرفة البنية الرتكيبية للنص القرآين,
الكرمي ً
والضبط والتحكم واليت تتضمن التخطيط ,واملراقبة الذاتية,
وتقو ها ,وعمليات التنظيم الذايت؛ لفهم معانيه وانملام مبا
يتضمنه من أحكام ودروس وعرب ,ويقاس مستوى امتال
طالب الصف األول الثانوي هلذه العمليات من خالل
اختبار العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين الذي
أُعد هلذا الغرض.

ثانياا :أهمية العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص
القرآني لطالب المرحلة الثانوية:
توجد العديد من التفسريات املعرفية للعمليات الذهنية
املصاحبة للفهم ,ومن هذه التفسريات ما طرحه كل من
شاس وكالر  Chase & Clarkسنة (1٩72م) واللذان
أشارا إىل أن الفهم بوصفه عملية عقلية يتضمن العديد من
العمليات الفرعية وهي – (Lapp & Flood, 2006: 287
) :290الرتميز واملقارنة والتسجيل أو احلفظ بوصفها جمموعة
من العمليات األساسية اليت تؤسس يف ضوئها معاجلة
املعلومات ,وفهم كل من الصور واجلمل اليت رست داخل
العقل يف شكل نظام من الرمو العقلية.
وتتضمن العمليات الذهنية املصاحبة للفهم أجزاء خمتلفة
تتمثل يف املعرفة والتنظيم الذايت الذي يتضـمن مراقبـة الفهـم,
وتتكون من عملية تقييم الفهم باستخدام أمناط من املعايري,
وعمليــة إصــالح الفهــم باســتخدام نــوع مــن االس ـرتاتيجيات,
كمــا إن عملي ـة مراقب ــة الفه ــم والتنظــيم ال ــذايت ب ــدثان عل ــى
مس ــتوى الالوعـ ـي ( ;Ceylan & Harputlu, 2013
.)Osterholm, 2006
ويذكر أمحدي ) (Ahmadi et al., 2013أن من
العمليات الذهنية املصاحبة للفهم الوعي باسرتاتيجية القراءة
ما وراء املعرفية Meta-cognitive Reading Strategy
Awareness؛ ألنه يعز من قدرة املتعلم على فهم
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العقلية داخل الفرد؛ ملطابقة رمو العامل ارارجي مع رمو
(Bender,
الفرد الداخلية ومن مث إجياد املعىن

وآياته ,ويتمثل هذا الدور يف مجع املعلومات وتنظيمها
ومتابعتها وتقييمها يف أثناء قيامهم بعملية التعلم ,فضالً عن
أهنا متكنهم من التحكم يف تفكريهم عند تفاعلهم مع النص
القرآين ,وحتسن من أساليب واسرتاتيجيات فهمهم هلذا
النص.

).Cunningham, Duffy & Perry, 1991: 91

أما النظرية الثانية فهي نظرية املخططات العقلية ,وهي
نظرية تفرتض أن ما يشفر أو يرمز يف الذاكرة يتأثر بشكل
إطارا
فعال باملخططات العقلية اليت تلكها الفرد بوصفها ً
عاما للمعرفة يف ضوئها يتم انتقاء وتفسري املعلومات
ً
اجلديدة ),(Henry & Reed, 1993: 254
وينظر علماء النفس املعرفيون إىل املخططات العقلية
 Schemataبأهنا مبنزلة تركيب للبيانات واملعلومات واملعرفة
معا؛ لتحويل أجزاء ارربة املتعددة لنظام ذي
وانجراءات ً
معىن تربطه عالقات ,ويعرب تنظيم وتكامل وترابط وعمق
هذا النظام عن قوة ومتاس وفعالية املخططات العقلية
املوجودة لدى املتعلم (طلبة2013 ,م.)211 :
ولذا أشارت أفنان درو ة (2004م )31 :إىل أن
املخططات العقلية هي عبارة عن بناء عقلي معريف لتخزين
املعلومات وبرجمتها وتنسيقها يف آن واحد ,فهي وسيلة
لإلدرا ومرحلة سابقة له ,وهي الشبكة اليت ختزن فيها
املعلومات على شكل رمو وأمناط هلا معىن.
ويف ضوء ما سبق كن استخالص جمموعة من األسس
واملنطلقات اليت تعد ركيزة أساسية لبناء التصور املقرتح الذي

ثالثاا :اْلسس النظرية للعمليات الذهنية المصاحبة لفهم
النصوص القرآنية:

بر ت نظريتان أساسيتان لتفسري العمليات الذهنية
املصاحبة للفهم عامة ,فالنظرية األوىل تركز على كيفية
معاجلة املعلومات يف الدماغ ,إذ باول علم النفس املعريف
 Cognitive Psychologyتزويدنا براية حول كيفية معاجلة
املعلومات يف الدماغ ,وهذا التوجه صار له حضور منذ عقد
الستينات ,إذ أصبح ينظر إىل األفراد (القراء) بوصفهم
باحثني نشيطني عن املعىن أكثر من كوهنم مستجيبني
كثريا من املعاين اليت يستقيها
سلبيني للمثريات ارارجية ,ف ً
الفرد من موقف التعلم يعتقد أنه يبنيها بنفسه ,كما إن
مهما من التطور العقلي للفرد ,وهنا
تطور املعرفة يعد جزءًا ً
ينظر إىل املعرفة بوصفها مركزية يف النشاط العقلي؛ وأن ما
يعرفه الطالب حاليًا يتعلق مبا كن أن يتعلمه ,وبكم الوقت
واجلهد الذي بتاج إليه (عاشور ,ومقدادي2013 ,م:
.)8٩
ولقد سعى علماء النفس إىل حماولة تفسري عمل
العمليات العقلية ,وفهم آلياهتا من ترميز وختزين واسرتجاع,
فهذه النظرية تركز على العمليات العقلية اليت ينفذها الفرد
ملعاجلة املعلومات اليت يستقبلها من العامل ارارج ,كما تشري
إىل أن العقل البشري يشبه احلاسوب يف تناول الرمو
ومعاجلتها ولديه جمموعة من الصور أو الرمو العقلية اليت
تشبه رمو احلاسوب الداخلية (لغة اآللة) ,فإذا تطابقت
الصور ارارجية للعامل الواقعي مع الصور العقلية بدر
املعىن ,وتتشكل املعرفة اليت هي ناتج التعلم؛ أي إنه لكي
تبىن هذه املعرفة جيب أن حتدر جمموعة من العمليات

استهدفته الدراسة احلالية ومنها :أن فهم النص القرآين
عملية بنائية نشطة ,تستلزم توافر جمموعة من العمليات
املعينة له ومنها :التخزين واالسرتجاع ,والتفاعل ,والتحليل
والرتكيب ,والبناء ,وتلعب املعرفة وارربات السابقة لقارق
دورا بالغ األثر يف فهم املعىن العام أو انمجايل
القرآن الكرمي ً
للسور ,كما تعينه هذه ارربة على استنباط املضامني الرتبوية
املتضمنة فيه ,ولقارق القرآن الكرمي دور كبري يف ربط ما
لديه من خربات ومعلومات سابقة عن النص القرآين
باملعلومات اجلديدة املكتسبة ,ويقوم قارق القرآن الكرمي
بتنظيم ما لديه من معلومات يف بنيته املعرفية يف شكل أطر
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المكون

عامة أو خمططات أو جماالت (السيكما) ,مث يقوم بتشفريها
وف ًقا لقدراته وإمكاناته املعرفية واررباتية.

 :Metacognitive Experienceوتشري إىل معرفة الطالب
جتاه معرفته مبا وراء املعرفة ,وأهدافه واسرتاتيجياته اليت رمبا
تكون عابرة أو طويلة ,وتزود هذه املعرفة الطالب بتغذية
راجعة داخلية حول مدى تقدمه احلايل ,والتوقعات
املستقبلية للتقدم حنو إ ا املهمة.

رابعا :تصنيفات العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص
ا
القرآني لطالب المرحلة الثانوية:

ينظر إىل العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين على أهنا اندرا الواعي لطالب املرحلة الثانوية,
وقدرهتم على ضبط عملياهتم املعرفية ,والتحكم فيها,
وتوجيهها ,وهذا معناه أن الطالب جيب أن يكون على
وعي تام مبا يفعله ومىت يفعله؟ ,وحتديد مدى جهله مبا
يفعله ومىت يفعله؟ ,وفضالً عن هذا مقدار الوعي بالتقدم
صوب اهلدف أو الغرض واالستدعاء التام له بعد مدة
طويلة من القراءة؛ ولذا فقد كان إسهام علم النفس املعريف
كبريا بتفسريه لكيفية عمل العقل,
يف هذا السيا
ً
إسهاما ً
وكيفية إدخال املعلومات واستدعائها.
ولذا فقد طرح فالفيل ()Flavell, 1982: 907 - 910
تصورا للعمليات املصاحبة بصفة عامة مصن ًفا إياها يف
ً
أربعة مكونات رئيسة هي:
المكون

اْلول:

Knowledge

المعرفة

بما

وراء

الثاني:

خبرات

ما

وراء

المعرفة

المكون الثالث :أهداف أو مهام ما وراء المعرفة

 :Goals or Taskوتتضمن األهداف أو املهام ,وهدفها
حتسني معرفة الشخص لألشياء ,وينسحب إ ا اهلدف أو
املهمة على كل من املعرفة وما وراء املعرفة وخربات ما وراء
املعرفة نكماله بنجاح.
المكون الرابع :استراتيجيات ما وراء المعرفة

 :Metacognitive Strategiesوتصمم هذه
االسرتاتيجيات ملراقبة العمليات املعرفية لدى الفرد ,وهي
جمموعة من العمليات املرتبة اليت تستخدم لسيطرة الفرد
وحتكمه يف أنشطته املعرفية؛ لضمان حتقيق اهلدف الذي
يسعى إليه الطالب.
ولقد أضاف روبرت سرتنربج ( Sternberg, 1988:
 )223راية أكثر تفصيالً للعمليات الذهنية املصاحبة ,وهي
على النحو اآليت:

المعرفة

 :Metacognitiveويشري إىل معرفة

املتعلم أو معتقداته حول العوامل اليت تؤثر يف األنشطة
املعرفية ,واملعرفة مبا وراء املعرفة ,ويتضمن هذا املكون
ثالثة متغريات هي:

أوًلا :عملية التخطيط ،وتتضمن جمموعة من العمليات
الفرعية وهي :حتديد اهلدف وانحساس بوجود مشكلة مع
حتديد طبيعتها ,واختيار االسرتاتيجية املناسبة لتنفيذ املهمة,
وترتيب تسلسل العمليات مع حتديد العقبات أو األخطاء
احملتملة ,وكيفية مواجهة هذه األخطاء ,مع التنبؤ بالنتائج
املرغوب فيها.

 املعرفة باملتغريات الشخصية :وتتضمن معرفة الفرد
ومعتقداته حول نفسه كشخص مفكر ومتعلم ,وما
يعتقده حول عمليات تفكري الناس اآلخرين.
 املعرفة مبتغريات املهمة :وتشمل كل املعلومات حول
املهمة املقرتحة اليت ستقدم للطالب.
 املعرفة مبتغريات االسرتاتيجية :وتتضمن متييز األهداف
العامة والفرعية ,مع حتديد العمليات املعرفية اليت
ستستخدم ن ا املهمة.

ثانياا :المراقبة والتحكم :وتتضمن انبقاء على اهلدف يف

بؤرة االهتمام ,مع احملافظة على تسلسل العمليات أو
ارطوات ,ومعرفة مىت يتحقق اهلدف؟ ,ومعرفة مىت يتم
االنتقال من عملية ألخرى؟ ,واختيار العملية املالئمة
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أوًلا :معرفة البنية التركيبية للنص القرآني ،وتتضمن
عمليتين رئيستين هما :المعرفة الخاصة بالمهمة

لتنفيذ املهمة ,واكتشاف األخطاء ,ومعرفة كيفية التغلب
على العقبات والتخلص من األخطاء.

ثالثاا :التقييم :وتتجلى يف تقييم مدى حتقق اهلدف,
واحلكم على دقة النتائج وكفايتها ,مع تقييم مدى مناسبة
الوسائل وانجراءات لتحقيق اهلدف ,وتقييم كيفية التغلب
على العقبات ,واحلكم على املهمة ككل.
ويف هذا املضمار صنف عصر (1٩٩٩م)1٩ :
العمليات الذهنية املصاحبة للقراءة عامة يف مخس عمليات
رئيسة؛ وكل عملية تتضمن جمموعة من العمليات الفرعية
اليت تنضوي حتتها ,وهي:

القرآنية ،والمعرفة المتصلة باًلستراتيجية.

ثانياا :عملية الضبط والتحكم لفهم النص القرآني،
وتتفرع إلى ثالث عمليات فرعية هي :التخطيط،
والمراقبة الذاتية وتقويم الذات.

ثالثاا :عمليات التنظيم الذاتي لفهم النص القرآني.

خامسا :قياس العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص
ا
القرآني لطالب المرحلة الثانوية:
ترتبط عملية قياس العمليات الذهنية املصاحبة للفهم
بصورة عامة بتعليم هذا النمط ,وقد قام كثري من الباحثني
بدراسات هدفت إىل قياس هذه العمليات ,وذل من
خالل العديد من أدوات القياس املوضوعية اليت وضعت هلذا
الغرض.
ولقد اعتمدت بعض الدراسات يف هذا اجملال على
بعض املقاييس العاملية اليت اهتمت ببعض العمليات دون
بعضها اآلخر ,ومن هذه الدراسات دراسة نصر والصمادي
(1٩٩6م )105 :ومقياس بنرت وسيت وماكيشي سنة
(1٩8٩م) ,والذي ضم اثنيت عشرة فقرة تقيس أربع
عمليات هي :التخطيط ,واملراقبة ,والتنظيم والتقومي,
ومقياس جاكوب وباريز املعروف بدليل الوعي القرائي

أوًلا :العمليات الجزئية :وتتضمن فهم الكلمة املفردة,
وجتميع الكلمات يف الرتكيب الواحد وف ًقا للعالقات بينها
يف صورة أكرب يف املعىن ,وانتقاء الفكرة من خالل
الوحدات اللغوية املتضمنة إياها.
ثانياا :العمليات الكلية :وتشمل النظم ,والقواعد ,والفرقة
والنمط التنظيمي للمكتوب ,والتلخيص ,واالختيار,
واألفكار العامة.

ثالثاا :عمليات اإلسهاب :وتضم االستجابات النشطة,
وتكوين الصور الذهنية ,ومكاملة املعرفة السابقة,
والتنبؤات ,وعمليات التفكري العليا :التطبيق ,والتحليل,
أخريا التقومي.
والرتكيب ,و ً

رابعا :العمليات التكاملية :وتشمل فهم الروابط ,وفهم
ا
العالقات بني كل تركيبني.

1987: 225-287( Index of Reading Awareness

 (Jacobs and Paris,لقياس ما وراء املعرفة ,ويتكون املقياس
من ( )12مفردة اختيار من متعدد تقيس أربعة جوانب
مهمة خاصة مبا وراء املعرفة عند قراءة النصوص وهي:
التقومي  ،Evaluationوالتخطيط  ،Planningوالتنظيم
 Regulationواملعرفة الشرطية ،Conditional Knowledge
ولقد طور هذا املقياس فيما بعد كمقياس للوعي ما وراء
املعريف باسرتاتيجيات القراءة من خالل (Mclain et al,
) ،1991: 81-87ومقياس شرو ودينسون سنة (1٩٩5م),
والذي تضمن اثنتني ومخسني فقرة تقيس املعرفة التصربية,

خامسا :عمليات ما وراء التعرف :وتضم السيطرة,
ا
واملالءمة ,ومهارات الدراسة.
وبناء على العرض السابق للتصنيفات املختلفة
تصورا
للعمليات الذهنية املصاحبة للفهم ,يطرح الباحث ً
هلذه العمليات واليت مثلت اللبنة األساسية نعداد قائمة
بالعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,وتتجلى
هذه العمليات فيما يأيت:
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املصاحبة السرتاتيجيات القراءة ,وقد تراوح متوسط
التقديرات بني ( )3.41و ( ,)4.48وهي نسبة متدنية.
وسعيًا لالرتقاء مبستوى األداء احلقيقي للطالب يف
العملية التعليمية قام حممد (2001م) بدراسة هدفت إىل
الكشف عن العالقة بني الفهم القرائي امليتامعريف ومهاراته
وبني التفكري الناقد؛ ولتحقيق اهلدف السابق أعد الباحث
أداتني مها :اختبار لقياس الفهم القرائي امليتامعريف ومهاراته,
واختبار لقياس مهارات التفكري الناقد ,ومت تطبيق البحث
على ( )153تلمي ًذا من تالميذ الصف ارامس مبدرسة
مصطفى حافظ االبتدائية بإدارة عني مشس التعليمية,
وكشفت النتائج عن وجود فرو دالة إحصائيًا بني التالميذ
املرتفعي واملنخفضي التفكري الناقد يف الفهم القرائي
امليتامعريف.
ومن الباحثني من اهتم بتنمية املهارات الفرعية املتضمنة
يف العمليات الذهنية كدراسة احلارثي (2008م) اليت
استهدفت التحقق من فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس
التباديل يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف القراءة لدى
طالب املرحلة الثانوية؛ ولتحقيق هذا اهلدف أعد الباحث
اختبارا حتصيليًا لقياس مهارات ما وراء املعرفة يف القراءة
ً
(التخطيط للقراءة  ,واملراقبة والتحكم يف القراءة ,وتقومي
القراءة) ,ومت التأكد من صدقه وثباته ,وأسفرت نتائج
الدراسة عن وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05بني متوسط درجات اجملموعتني يف مهارات
التخطيط للقراءة واملراقبة والتحكم ,وتقومي القراءة ,وذل
لصاحل اجملموعة التجريبية.

وانجرائية والشرطية ,والتخطيط ,وإدارة املعلومات
وتنظيمها ,ومراقبة الفهم ,وإ الة انهبام والغموض.
ولقد عد ريد ( )Reid, 2004: 195 – 196منط تقرير
الذات أحد األدوات اليت كن من خالهلا قياس العمليات
الذهنية املصاحبة للفهم عامة ,إذ قدم جمموعة من
التسااالت اليت يطرحها الطالب على ذواهتم؛ للتحقق من
توظيفهم واستخدامهم هلذه العمليات.
ومن أدوات قياس العمليات الذهنية االختبارات
التحريرية ,فقد ذكر عصر (2003م )336 :أهنا ليست
أمرا مألوفًا لقياس هذه العمليات ,ومنهم من يعتمد على
ً
أسلوب املالحظات لقياس التفكري عامة.
بيد أننا نرى أن االختبارات العقلية هي األهم واألكثر
قدرة يف التنبؤ مبدى ممارسة طالب املرحلة الثانوية للعمليات
الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,إذا ما قورنت
بأسلوب املالحظات ,وذل لسبب بديهي هو أن املالحظة
تقف عند حدود الشيء الذي يدر بالنظر ,يف حني هذه
العمليات عمليات عقلية ال تظهر باملالحظة املباشرة ,وإمنا
يستدل عليها من خالل األداء العقلي؛ ولذا فإن الباحث
اعتمد على االختبارات العقلية لقياس هذه العمليات.
سادسا :الدراسات والبحوث السابقة:
ا
توجد العديد من الدراسات اليت اهتمت بالعمليات
الذهنية املصاحبة للفهم القرائي بعامة ,ومنها دراسة نصر,
والصمادي (1٩٩6م) إذ استهدفت السعي حنو معرفة وعي
طالب هناية املرحلة الثانوية باألردن بالعمليات الذهنية
املصاحبة السرتاتيجيات القراءة املستخدمة يف مواقف القراءة
ألغراض االستيعاب ,وتقصي أثر متغريي اجلنس والتخصص
األكاد ي يف ذل ؛ ولتحقيق اهلدف السابق أعد الباحثان
مقياسا لقياس هذه العمليات ,وقد تكون هذا املقياس من
ً
أربع ومخسني فقرة ,وأظهرت النتائج وجود تفاوت يف
تقديرات أفراد العينة على مقياس الوعي بالعمليات الذهنية

إجراءات الدراسة:
يستهدف البحث احلايل تشخيص العمليات الذهنية
املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب املرحلة الثانوية؛
ولتحقيق اهلدف السابق سيتناول الباحث انجراءات اآلتية:
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العملية اْلولى :عملية معرفة البنية التركيبية للنص

أوًلا :منهج الدراسة:

القرآني ،وتتضمن بعدين مها :المعرفة الخاصة بالمهمة،
وتشمل العمليات الفرعية اآلتية :معرفة السبل املختلفة
لتذكر القصة القرآنية ,ومعرفة معاين الكلمات القرآنية الواردة
يف النص ,مث تلخيص املعىن انمجايل للنص القرآين,

اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي وهو أحد
أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم؛ لوصف ظاهرة أو
مشكلة حمددة ,وتصويرها كميًا عن طريق مجع بيانات
ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وحتليلها
وإخضاعها للدراسة الدقيقة (ارياط2010,م.)135 :

والمعرفة المتصلة باًلستراتيجية ،وتشمل العمليات
الفرعية اآلتية :معرفة الطرائق املختلفة لفهم النص القرآين,
وحتديد طرائق تدبر النص القرآين.

ثانياا :مجتمع الدراسة وعينتها:

ثل اجملتمع األصلي للدراسة احلالية مجيع طالب الصف
األول الثانوي مبدينة اررب والبالغ عددهم ( )٩00طالب,
أما عن عينة الدراسة فتم اختيارها بالطريقة العشوائية من
مدرسيت ابن املبار الثانوية واررب الثانوية ,وقد بلغت العينة
املختارة ( )112طالبًا؛ أي بنسبة ( )%12.44من أصل
اجملتمع.

العملية الثانية :عملية الضبط والتحكم لفهم النص

القرآني ،وتشمل ثالثة أبعاد فرعية هي :التخطيط لفهم
النص القرآني ،وتشمل هذه العملية :حتديد اهلدف من
اآلية القرآنية ,وحتديد صعوبات فهم النص القرآين ,والتنبؤ

باألحكام الشرعية الواردة يف النص القرآين ,ومراقبة الطالب

ثالثاا :أدوات الدراسة:

لفهم النص القرآني ،وتتضمن :اختاذ القرار باالنتقال إىل

 )١قائمة العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص

العملية التالية لفهم النص القرآين ,وحتديد مصادر التغذية
الراجعة لتدعيم فهم النص القرآين ,واستخدام اسرتاتيجيات

هدفت هذه القائمة إىل حتديد العمليات الذهنية
الرئيسة والفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب
املرحلة الثانوية؛ ولتحقيق اهلدف السابق استعان الباحث
بعدة مصادر لبناء هذه القائمة وهي :الدراسات والبحور
السابقة املرتبطة بالعمليات الذهنية املصاحبة للفهم القرائي
عامة ,والعمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين
خاصة ,واألدبيات املرتبطة بالعمليات الذهنية املصاحبة
للفهم القرائي عامة ,والعمليات الذهنية املصاحبة لفهم
النص القرآين خاصة ,وأهداف منهج التفسري باملرحلة
الثانوية ,وطبيعة ارصائص النمائية لطالب املرحلة الثانوية.

القرآني ،وتشمل :تقومي مدى حتقق فهم النص القرآين,

القرآني لطالب المرحلة الثانوية:

أ -هدف القائمة:

متنوعة ملراقبة الفهم اجليد ,والتقويم الذاتي لفهم النص

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

العملية الثالثة :عملية التنظيم الذاتي لفهم النص

القرآني ،وتتضمن :حتديد سهولة وصعوبة النص القرآين,
والعزو السبيب لدقة فهم النص القرآين ,وتنشيط املعرفة
السابقة عن النص القرآين ,وطلب العون لتحسني فهم
النص القرآين ,وتغيري أو استئناف اسرتاتيجية فهم النص
أخريا املثابرة لفهم النص القرآين.
القرآين ,و ً
ج -تحكيم القائمة:

ب -وصف القائمة:
أعد الباحث قائمة تضمنت ثالر عمليات أساسية,
تتضمن عشرين مهارة فرعية وهي:

ولضبط هذه القائمة مت عرضها على جمموعة من
احملكمني املتخصصني يف تعليم الرتبية انسالمية واللغة
العربية؛ نبداء الرأي حوهلا ,إذ طلب الباحث من احملكمني
إبداء آرائهم حول القائمة يف ضوء البنود اآلتية :مدى

14

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

ب -مصادر بناء اًلختبار:

اتسا العمليات الفرعية مع العملية الرئيسة اليت تنتمي
إليها ,ومدى مناسبة العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين لطالب املرحلة الثانوية ,ومدى أمهية العمليات
الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لطالب الصف األول
الثانوي ,وتعديل أو إضافة أو حذف بعض العمليات غري
املرتبطة ,والصياغة اللغوية لبعض العمليات العامة أو
الفرعية.

استعان الباحث بالعديد من املصادر لبناء هذا االختبار
وهي :قائمة العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين
لطالب املرحلة الثانوية ,واألدبيات والدراسات املتصلة
بعمليات فهم النص القرآين ,وأهداف منهج التفسري
باملرحلة الثانوية ,وطبيعة ارصائص النمائية لطالب املرحلة
الثانوية.

د -الوزن النسبي للقائمة:

ج -معايير بناء اختبار العمليات الذهنية المصاحبة

مت عرض القائمة على جمموعة من املتخصصني بلغ
حمكما؛ الستخراج الو ن النسيب لقائمة
عددهم مخسة عشر ً
معيارا الختيار
العمليات الذهنية ,ولقد حدد الباحث
ً
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,واعتمادها
يف القائمة النهائية ,وهي العمليات الذهنية اليت نالت اتفا
احملكمني بنسب ترتاوح من ( ,)%100 – 80وبعد رصد
استجابات احملكمني مت حساب األو ان النسبية لكل عملية
من العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,وخلص
الباحث إىل أن مجيع املهارات قد استوفت املعيار الذي
حدده سل ًفا.

لفهم النص القرآني:
التزم الباحث مبجموعة من املعايري اليت راعاها عند بنائه
الختبار العمليات الذهنية لفهم النص القرآين ,وهذه املعايري
هي :حرص الباحث على تقدمي النصوص القرآنية املتضمنة
يف االختبار بالرسم العثماين ,واختيار النصوص القرآنية من
خارج املنهج املقرر على طالب املرحلة الثانوية؛ ألن العربة
بدرجة إتقاهنم للمهارة ,وليس حفظ املهارة ,وتقدمي جمموعة
من العمليات الذهنية املصاحبة للنص القرآين ,وتكليف
الطالب بتحديد العملية الذهنية اليت ارسوهنا يف فهم النص
القرآين.

 )٢اختبار العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص

د -وصف اًلختبار:

القرآني لطالب المرحلة الثانوية:

تكون االختبار من عشرين سؤاالً ,يقيس كل سؤال
مهارة فرعية من املهارات املتضمنة يف العمليات الذهنية
املصاحبة لفهم النص القرآين ,وهي املهارات املتفق عليها
من قبل احملكمني ,وبدأ كل سؤال مبقدمة تعقبه آية قرآنية,
وثالثة بدائل؛ ليختار الطالب البديل الذي يعرب عن طبيعة
العملية الذهنية اليت ارسها يف أثناء فهم النص القرآين,
وتتوع الدرجات ( )0 – 1 – 2على البدائل الثالثة لكل
سؤال ,واجلدول اآليت يوضح مواصفات اختبار العمليات
الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لطالب املرحلة
الثانوية:

أ -هدف اًلختبار:
هدف االختبار إىل قياس العمليات الذهنية املصاحبة
لفهم النص القرآين ,وترتيب هذه العمليات لدى طالب
الصف األول الثانوي ,وقد وضع هذا االختبار لقياس ثالر
عمليات رئيسة تتضمن عشرين مهارة فرعية ,هي مجيع
املهارات اليت اتفق عليها احملكمون؛ ألن الدراسة احلالية
دراسة تشخيصية تستهدف الكشف عن هذه العمليات,
ومن مث حرص الباحث على تضمني االختبار لكل املهارات
املتفق عليها.
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جدول:١

مواصفات اختبار العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لطالب المرحلة الثانوية
العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لطالب المرحلة الثانوية

أوًلا :معرفة البنية التركيبية للنص القرآني ،وتتضمن العمليات اآلتية:
أ -املعرفة اراصة باملهمة القرآنية :وهي املعلومات واملعارف وارربات اليت
تتعلق بالقرآن الكرمي وفهمه ,وتتطلب أمناطًا خمتلفة من املعاجلة:
 .1معرفة السبل املختلفة لتذكر القصة القرآنية.
 .2معرفة معاين الكلمات القرآنية الواردة يف النص.
 .3تلخيص املعىن انمجايل للنص القرآين.
ب -املعرفة املتصلة باالسرتاتيجية :واليت ترتبط باختيار انجراءات
(التحركات) املعينة لفهم النص القرآين:
 .4معرفة الطرائق املختلفة لفهم النص القرآين
 .5حتديد طرائق تدبر النص القرآين.
ثانياا :الضبط والتحكم لفهم النص القرآني ،وتتفرع إلى ثالث عمليات فرعية
هي:
أ -التخطيط لفهم النص القرآين :وتتضمن وجود هدف حمدد للمتعلم يف
أثناء دراسته للنص القرآين ,ويكون له خطة معلومة وواضحة:
 .6حتديد اهلدف من اآلية القرآنية.
 .7حتديد صعوبات فهم النص القرآين.
 .8التنبؤ باألحكام الشرعية الواردة يف النص القرآين.
ب -مراقبة الطالب لفهم النص القرآين :ويقصد هبا توفري آليات ذاتية ملراقبة
املتعلم لعملياته الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,لتحقيق
األهداف احملددة سل ًفا ,وتوجيه مسار تفكريه لبلوغها:
 .٩اختاذ القرار باالنتقال إىل العملية التالية لفهم النص القرآين.
 .10استخدام اسرتاتيجيات متنوعة ملراقبة الفهم اجليد.
 .11حتديد مصادر التغذية الراجعة لتدعيم فهم النص القرآين.
ج -التقومي الذايت لفهم النص القرآين :وتتمثل يف احلكم على معرفة
الطالب ملضمون النص القرآين ,ووضع األهداف واختيار املصادر
املؤدية لفهمه والتفاعل معه:
 .12تقومي مدى حتقق فهم النص القرآين.
 .13احلكم على دقة فهم النص القرآين.
 .14تقييم مدى مناسبة األنشطة الذهنية لتحقيق فهم النص القرآين.
ثالثاا :التنظيم الذاتي لفهم النص القرآني :وهي عملية عقلية تقوم على
مجموعة من التكتيكات الداخلية المرتبطة بالدافعية والسلوك والسياق لفهم
النص القرآني ،وهي:

 .15حتديد سهولة وصعوبة النص القرآين.
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رقم السؤال

عدد اْلسئلة

النسبة المئوية

األول
الثاين
الثالث

5

%25

الرابع
ارامس

السادس
السابع
الثامن

٩

%45

التاسع
العاشر
احلادي عشر

الثاين عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

ارامس عشر

6

%30

نايف بن عضيب العتييب :العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب املرحلة الثانوية....
العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني لطالب المرحلة الثانوية
.16
.17
.18
.1٩
.20

العزو السبيب لدقة فهم النص القرآين.
تنشيط املعرفة السابقة عن النص القرآين.
طلب العون لتحسني فهم النص القرآين.
تغيري أو استئناف اسرتاتيجية فهم النص القرآين.
املثابرة لفهم النص القرآين.

رقم السؤال

عدد اْلسئلة

النسبة المئوية

السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون
٢0

المجموع

ه -تحكيم اًلختبار:

%١00

جدا الختبار العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
مرتفع ً
القرآين.

عرض الباحث االختبار يف صورته األولية على اررباء
واحملكمني من ذوي التخصص يف الرتبية انسالمية ,واللغة
العربية ,وخرباء القياس والتقومي الرتبوي؛ نبداء الرأي حول
ما يأيت :مناسبة األسئلة للعمليات الذهنية املصاحبة لفهم
النص القرآين ,ومناسبة األسئلة لطالب املرحلة الثانوية,
ومناسبة الدرجات املوضوعة لكل بديل من البدائل
املوضوعة لكل سؤال ,وإضافة أو حذف ما يرونه صاحلًا
لتجويد وضبط هذا االختبار ,وقد استجاب الباحث
مللحوظات وتعديالت احملكمني؛ ألهنا تصب يف مصلحة
البحث ,واالرتقاء مبستواه.

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

قام الباحث بالتطبيق النهائي الختبار العمليات الذهنية
املصاحبة لفهم النص القرآين على طالب الصف األول
الثانوي مبدرسيت ابن املبار الثانوية واررب الثانوية ,وذل
يوم ارميس املوافق الثالث من ربيع األول سنة 1436هـ,
وقد بلغ إمجايل من طبق عليه االختبار ( )112طالبًا.
رابعا :نتائج الدراسة:
ا

و -الضبط العلمي ًلختبار العمليات الذهنية:

تسعى الدراسة احلالية لتحقيق جمموعة من األهداف
ومنها :تشخيص العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين ,والتحقق من ترتيب الطالب هلذه العمليات؛
ولتحقيق ذل فقد مت تطبيق اختبار العمليات الذهنية على
طالب الصف األول الثانوي ,وكشفت النتائج عما يأيت:

طبق اختبار العمليات الذهنية تطبي ًقا استطالعيًا على
جمموعة من طالب املرحلة الثانوية مبدرسة الكسائي الثانوية
باررب ,وبلغ عددها أربعني طالبًا ,وذل يوم االثنني املوافق
 16من صفر سنة 1436هـ؛ وذل للتحقق مما يأيت:
 زمن اًلختبار ,وقد بلغ الزمن الال م لإلجابة عن

أوًلا :مستوى تمكن طالب الصف اْلول الثانوي
للعمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني ككل:

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

قام الباحث مبعاجلة البيانات إحصائيًا من خالل برنامج
 ,SPSS, Version 20وذل للتحقق من مستوى متكن
طالب الصف األول الثانوي من العمليات الذهنية املصاحبة
لفهم النص القرآين ,وكشفت نتائج الدراسة عن النتيجة اليت
يوضحها اجلدول اآليت:

 ثبات اًلختبار :مت حساب ثبات االختبار بطريقة
يوما من التطبيق
إعادة االختبار بعد مضي مخسة عشر ً
األول ,وذل يوم الثالثاء املوافق غرة ربيع األول سنة
1436هـ ,وقد بلغت قيمة معامل االرتباط لبريسون بني
التطبيقني :األول والثاين ( ,)0.86وهو معامل ارتباط
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جدول:٢

مستوى تمكن طالب الصف اْلول الثانوي من العمليات الذهنية المصاحبة لفهم النص القرآني ككل
اًلختبار

حجم
العينة

الدرجة الكلية

المتوسط

محاور

االختبار ككل

112

2360,00

21,07

الدرجة العظمى الدرجة الصغرى
0

40,00

اًلنحراف

النسبة المئوية

3,96

52,65 %

المعياري

 تقليدية أدوات التقومي املرتبطة مبنهج التفسري ,حبيث ال
تتوفر أدوات علمية مقننة تستهدف قياس هذه العمليات
قياسا علميًا.
ً
 عدم وعي معلمي التفسري هلذه العمليات ,وما تتطلبه
من عمليات فرعية ,فضالً عن غياب االسرتاتيجيات
الفاعلة اليت تدعم هذه العمليات وتثريها لدى الطالب.

يتضح من اجلدول ( )2أن أقل درجة حصل عليها
الطالب هي صفر ,وأعلى درجة هي أربعون ,وبلغ املتوسط
احلسايب ( ,)21.07واالحنراف املعياري ( ,)3.٩6وقد بلغ
متكن الطالب من هذه العمليات ككل ما نسبته (52.65
 ,)%وهو مستوى ٍ
متدن للغاية ,إذ كان من الال م أن
بصل الطالب على اثنتني وثالثني درجة من إمجايل درجة
االختبار ,والبالغة أربعون درجة؛ أي بنسبة تقدر بـ ()%80
على األقل.
ويفسر الباحث النتيجة السابقة جبملة من األسباب بياهنا
على النحو اآليت:

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

القرآني:

ونظهار ذل قام الباحث برتتيب العمليات الذهنية
الفرعية املصاحبة لفهم النص القرآين وف ًقا لدرجة ممارسة
طالب الصف األول الثانوي هلا ,وأظهرت النتائج ما يأيت:

 الرتكيز يف منهج التفسري على احلفظ األصم ملضمون
النصوص القرآنية ومعانيها ,ومعرفة األحكام الشرعية ,وما
ترشد إليه.
 عدم قدرة منهج التفسري على تضمني وتشغيل
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين بشكل
واضح وصريح ,مما يعين عدم االهتمام هبا.
جدول:3

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

حجم

الدرجة

المتوسط

الدرجة

معرفة البنية الرتكيبية للنص
القرآين
الضبط والتحكم لفهم
النص القرآين
التنظيم الذايت لفهم النص
القرآين

112

530

4,73

10

112

1109

9,90

18

0

112

721

6,43

12

0

العينة

الكلية

العظمى

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

الدرجة

الصغرى
0

اًلنحراف

النسبة المئوية

ترتيب

1,70

47,32 %

3

2,45

55%

3

2,04

0.54 %

2

المعياري

النسبة

تناولنا هذه املستويات سيتضح أن معرفة البنية الرتكيبية
للنص القرآين كانت أقل العمليات الفرعية مقارنة بعملييت
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نايف بن عضيب العتييب :العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى طالب املرحلة الثانوية....

تتطلب من الطالب تنشيط معلوماته السابقة عن النصوص
القرآنية ,وهذا بدوره يشعره بأن لديه شيئًا كن أن يسهم
يف فهم النص القرآين والتفاعل معه ,وأن خربته مقدرة من
قبل من يقوم بالتدريس هلذا املنهج ,عالوة على أن هذه
العملية تشجع الطالب على تغيري طريقة قراءته للنص القرآين
فهما عمي ًقا.
وحتليه باملثابرة لفهمه ً

الضبط والتنظيم الذايت ,فقد بلغت نسبتها (,)% 47.32
يف حني جاءت عملية التنظيم الذايت لفهم النص القرآين يف
املستوى الثاين بنسبة ( ,)% 54وكانت أعلى العمليات هي
عملية الضبط والتحكم ,إذ بلغت نسبتها ( ,)% 55بيد
أن مجيع العمليات الذهنية الفرعية ,مل تبلغ حد التمكن
واحملدد بنسبة ( )% 80من الدرجة املخصصة لكل عملية
فرعية.
ويعزو الباحث النتيجة السابقة إىل ما يأيت:

 )3عملية الضبط والتحكم لفهم النص القرآني:

وجاءت عملية الضبط والتحكم يف املستوى األول ,مع
أهنا كان من املتوقع أن يكون ترتيبها الثاين ,ولعل ذل
يرجع إىل ما تضمنته هذه العملية من عمليات فرعية تتطلب
التخطيط اجليد لفهم النص القرآين ,ومراقبة الذات أثناء
التفاعل مع التفسريات املختلفة للنصوص القرآنية ,مث تقومي
الذات بعد االنتهاء من تالوة القرآن الكرمي ,وما تضمنته
هذه العملية من عمليات فرعية تتطلب حتديد اهلدف من
القراءة ,مع التنبؤ باألحكام الشرعية الواردة فيها ,وهذه
األحكام منصوص عليها يف هذه اآليات ,كما أن إتاحة
مزيد من احلرية للطالب لالنتقال بني اآليات والسور
بسهولة ويسر كل وفق قدراته اراصة يشعر الطالب حبريته
يف الدراسة ,بانضافة إىل ذل فإن تزويد الطالب مبصادر
خمتلفة لنتائج أفعاله من خالل التغذية الراجعة يتيح له فرصة
تأمل الذات ,كما إن وضع الطالب يف موضع احلكم على
أدائه الذي يقتضي منه توضيح نقاط الضعف لديه ملعاجلتها
ومن مث تعديل املسار ,وتدعيم نقاط القوة لديه يؤدي به إىل
حتقيق فهم أعمق للنص القرآين.

 )١عملية البنية التركيبية للنص القرآني:

تركيز منهج التفسري على معاين املفردات الصعبة فقط
املتضمنة يف اآليات ,وذل من خالل شرح معانيها
جيدا إال أنه جيعل الطالب يف
للطالب ,وهذا وإن كان ً
حالة من السلبية ,جيعلهم يتكاسلون يف البحث عن املعىن
املراد ,فضالً عن أن تقدمي املعىن للنصوص القرآنية بصورة
مباشرة وعدم بذل اجلهد املطلوب يف الوصول إىل هذا املعىن
جيعل الطالب بتفظون هبا بشكل مؤقت يف الذاكرة قصرية
األمد ,كما كن تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن املنهج
يفتقر إىل تقدمي االسرتاتيجيات املناسبة لفهم النص القرآين
وسرب أغواره القريبة والبعيدة للطالب ,بانضافة إىل أن عدم
التفات املعلمني إىل العناصر الضرورية لفهم البنية الرتكيبية
للنص القرآين جيعل الطالب يعزفون عن التفاعل اجلاد مع
النصوص القرآنية املقررة عليهم.
 )٢عملية التنظيم الذاتي لفهم النص القرآني:

أما خبصوص عملية التنظيم الذايت فلعلها ترجع إىل أن
هذه العملية قد استثارت قدرات الطالب الذهنية ,حبيث
جعلتهم يتفاعلون مع النصوص القرآنية بطريقة أفضل من
معرفة البنية الرتكيبية للنص القرآين ,إال أهنا ما الت دون
املستوى املأمول منها ,كما إن هذه العملية سعت
لتشخيص جوانب السهولة والصعوبة املتضمنة يف النص
القرآين وهذا أمر يسري على طالب الصف األول الثانوي إذا
قيس ذل بقدراهتم الذهنية ,بانضافة إىل أن هذه العملية

ثالثاا :ترتيب طالب الصف اْلول الثانوي للعمليات
الذهنية الفرعية المصاحبة لفهم النص القرآني وأبعادها
المكونة لها:

قام الباحث حبساب املتوسطات الفرعية لكل بعد من
أبعاد العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,ومن
مث ترتيب هذه العمليات وف ًقا لقيمة املتوسط احلسايب,
واجلدول اآليت يوضح ذل :
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جدول:٤

ترتيب طالب الصف اْلول الثانوي للعمليات الذهنية الفرعية المصاحبة لفهم النص القرآني وأبعادها المكونة لها
العمليات
الذهنية
الفرعية

معرفة البنية
الرتكيبية
للنص
القرآين

اْلبعاد المكونة
لها

املعرفة اراصة
باملهمة
القرآنية
املعرفة املتصلة
باالسرتاتيجية
التخطيط لفهم
النص القرآين

الضبط
والتحكم
لفهم النص
القرآين

مراقبة الطالب
لفهم النص
القرآين
التقومي الذايت

لفهم النص
القرآين
التكنيكيات
التنظيم
الداخلية املرتبطة
الذايت لفهم بالدافعية والسلو
النص
والقياس
القرآين

رقم

العبارة

المتوسط

الدرجة

الدرجة

اًلنحراف

العظمى

الصغرى

المعياري

النسبة المئوية

ترتيب

النسبة

1

0,77

2

0

0,71

38,84%

1٩

2

1,17

2

0

0,73

58,93%

7

3

0,93

2

0

0,79

46,75%

17

4

0,75

2

0

0,87

37,5%

5

20

1,08

2

0

0,82

54,47%

٩

6

1,18

2

0

0,71

59,37%

7

5

1,00

2

0

0,91

8

0,92

2

50,45%

13

0

0,82

46,43%

16

٩

1,22

2

0

0,83

61,16%

3

10

0,93

2

0

0,76

46,86%

11

15

1,17

2

0

0,86

58,93%

6

12

0,95

2

0

0,87

47,77%

14

13

1,33

2

0

0,80

66,52%

1

14

1,15

2

0

0,80

57,59%

8

15

0,88

2

0

0,79

44,19%

18

16

1,06

2

0

0,81

53,12%

10

17

1,22

2

0

0,76

61,16%

2

18

1,01

2

0

0,82

50,89%

12

1٩

1,05

2

0

0,83

52,68%

11

20

1,19

2

0

0,82

59,82%

4

 عدم الرتكيز يف منهج التفسري على معرفة البنية الرتكيبية
األساسية لفهم النص القرآين ,وعدم تزويد الطالب بأصول
تفسري النص القرآين بشكل صحيح.
 عدم تزويد الطالب باالسرتاتيجيات الكفيلة للتعامل
مع النص القرآين ,وكيفية التغلب على ما يعرتضهم من
صعوبات.

يتضح من اجلدول ( )4أن العملية املتصلة باحلكم على
دقة فهم النص القرآين احتلت الرتتيب األول بني هذه
العمليات مبتوسط قدره ( ,)1.33وباحنراف معياري
( ,)0.80يف حني جاءت عملية معرفة الطرائق املختلفة
لفهم النص يف الرتتيب األخري مبتوسط بلغ (,)0.75
وباحنراف معياري ( ,)0.87وهي تؤكد نفس النتائج
السابقة اليت ترى أن األبعاد الفرعية املتعلقة ببعد معرفة البنية
الرتكيبية للنص القرآين هي أقل العمليات الفرعية ممارسة من
خالل املتعلم ,وتفسري الباحث هلذا اجلانب يرجع إىل:

 قصور األنشطة املتضمنة يف املنهج عن استثارة اجلوانب
فهما عمي ًقا وتأمالً للنص القرآين يف مستواه
اليت تستدعي ً
الظاهري والعميق.
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 االقتصار يف املنهج على فهم املعاين املباشرة دون
ارروج عن املعتاد واملألوف مع هذا النص ,مع العلم
بعظمته وما يتضمنه من وفرة التأويالت آلياته.
 جفاء منهج التفسري من حيث قلة تضمينها ملهارات
التفكري على الرغم من حض الشارع احلكيم ودعوته جل
وعال نعمال العقل والتفكري يف عظمة القدرة انهلية.
وبشكل عام فإن هذه النتائج املذكورة يف اجلدول رقم
( )4 ,3 ,2تشري إىل اخنفاض معدل الكفاءة يف ممارسة
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,برغم أن
اجلداول تشري إىل أن العمليات الذهنية املرتبطة مبعرفة البنية
الرتكيبية للنص القرآين والعمليات الفرعية املرتبطة هبا
احتلت أقل العمليات الذهنية ممارسة من قبل الطالب يف
حني احتلت العمليات الذهنية املرتبطة بعمليات الضبط
والتحكم لفهم النص القرآين ,والعمليات الذهنية املرتبطة
متقدما,
بعمليات التنظيم الذايت لفهم النص القرآين ترتيبًا
ً
وهذا خيتلف مع بعض الدراسات اليت ترى أن العمليات
الذهنية املرتبطة مبعرفة البنية الرتكيبية للنص تؤثر بدرجة كبرية
على درجة ممارسة العمليات الذهنية األخرى املرتبطة
بعمليات الضبط والتحكم وعمليات التنظيم الذايت

من البنية الرتكيبية لفهم النص ولكنه تل درجة عالية يف
إدارة هذا اجلزء من املعرفة بدرجة عالية من الوعي واملراقبة
والتنظيم ).(Flavell, 1971
رابعا :التصور المقترح لتنمية العمليات الذهنية
ا
المصاحبة لفهم النص القرآني لدى طالب الصف

اْلول الثانوي:
يف ضوء نتائج الدراسة السابقة يقدم الباحث
مقرتحا؛ لكيفية تنمية العمليات الذهنية املصاحبة
تصورا
ً
ً
لفهم النص القرآين ,وذل من خالل ارطوات اآلتية:
 )١أهداف التصور:

تعد األهداف احملددة أهدافًا تكتيكية قصرية األمد
وواضحة وحمددة وإجرائية و كن قياسها ,ومتيل األهداف
احملددة إىل وصف ما سوف يفكر فيه الطالب أو يشعر
به ,وال ش أن حتديد األهداف خطوة مهمة يف توضيح
معامل طريق التخطيط والتقومي بأسلوب منطقي وتفكري
علمي ,كما إن األهداف تقرتح أنواع ارربات الرتبوية املراد
تعلمها ,وكذا أنواع الفنيات وأدوات التقومي الصاحلة للتقييم
(قالدة2013 ,م.)27 :
فاألهداف هي ما يؤمل اكتسابه بعد أن ينتهي الطالب
من دراسته ملنهج معني يف مرحلة معينة أو صف معني
(عبداهلل1424 ,هـ ,)24 :وتتمثل أهداف التصور احلايل
يف حتقيق نواتج التعلم اآلتية:
 .1يعرف الطالب السبل املختلفة لتذكر القصة القرآنية.
 .2يعرف معاين الكلمات القرآنية الواردة يف النص.
 .3يلخص املعىن انمجايل للنص القرآين.
 .4يعرف الطرائق املختلفة لفهم النص القرآين.
 .5بدد طرائق تدبر النص القرآين.
 .6بدد اهلدف من اآلية القرآنية.
 .7بدد صعوبات فهم النص القرآين.
 .8يتنبأ باألحكام الشرعية الواردة يف النص القرآين.

)،(Rigney, 1980; Mokhtari and Reichard, 2000

ولكن تتفق هذه النتيجة بصرف النظر عن درجة ممارسة
هذه العمليات وعن ترتيب هذه العمليات مع بعض
الدراسات اليت ترى أن الفر بني هذه العمليات كالفر
بني االسرتاتيجيات املعرفية "معرفة بنية تركيب النص"
 ،Cognitive Strategiesوإسرتاتيجيات ما وراء املعرفية
"عمليات الضبط والتحكم وعمليات التنظيم الذايت"
 ،Metacognitive Strategiesيف أن األوىل حتدد أمناط
العمليات املعرفية املمارسة أثناء قراءة النص ,يف حني
تتضمن الثانية مهارات الوعي واملراقبة والتنظيم والتوجيه
هلذه العمليات مبا يتالءم مع خصائص املعلومات
ومتطلباهتا يف داخل النص ,ومن مث فالفرد قد تل جزءًا
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 تقدمي ملخص بنائي بعد االنتهاء من شرح بعض
النصوص القرآنية ,ومتثيل هذا امللخص يف صورة خمططات
أو خرائط أو منظمات رسومية.
 تدريب الطالب على التخطيط املعريف عند تالوة
القرآن الكرمي ودراسة التفسري.
 تضمني مهارات التأمل واملراقبة يف أثناء عرض النص
القرآين على الطالب ,وتدريبهم على ذل .
 تضمني عمليات الضبط الذايت يف منهج التفسري؛
وذل بتوفري جمموعة من األنشطة العقلية اليت تستثري هذه
العمليات.

 .٩يتخذ القرار باالنتقال إىل العملية التالية لفهم النص
القرآين.
 .10يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة ملراقبة الفهم اجليد.
 .11بدد مصادر التغذية الراجعة لتدعيم فهم النص
القرآين.
 .12يقوم مدى حتقق فهم النص القرآين.
 .13بكم على دقة فهم النص القرآين.
 .14يقيم مدى مناسبة األنشطة الذهنية لتحقيق فهم النص
القرآين.
 .15بدد سهولة وصعوبة النص القرآين.
 .16يعزو الطالب السبب الرئيس لدقة فهم النص القرآين.
 .17ينشط املعرفة السابقة عن النص القرآين.
 .18يطلب العون لتحسني فهم النص القرآين.
 .1٩يغري أو يستأنف اسرتاتيجية فهم النص القرآين.
 .20يثابر لفهم النص القرآين.

 تضمني منهج التفسري لبعض األدوات العلمية؛ هبدف
تدريب الطالب على كيفية التنظيم الذايت ,وتعديل مسار
تفكريهم إذا تطلب األمر ذل .
أما عن حمتوى منهج التفسري فيتمثل يف احملتوى املقرر
على طالب الصف األول الثانوي ,الفصل الدراسي األول
من عام 1436هـ ,مع ضرورة دمج العمليات الذهنية
املصاحبة لفهم النص القرآين يف املنهج القائم ,ومراعاة
املواصفات واملعايري املقرتحة؛ الستثارة هذه العمليات.

 )٢محتوى التصور المقترح:

تعين كلمة احملتوى املادة التعليمية بشكل عام بكل ما
تتضمنه من معلومات ومهارات ,واليت يتم اختيارها هبدف
حتقيق األهداف املنشودة عند الطالب ,أو هو جمموعة
ارربات اليت تقدم من خالل املقررات الدراسية؛ لتحقيق
التنمية الشاملة للطالب من خالل ما يكتسبه من املعلومات
واملفاهيم واملهارات واالجتاهات (طالفحة1434 ,هـ:
.)150
وجيب أن توجد يف حمتوى منهج التفسري لطالب
الصف األول الثانوي جمموعة من الشروط أو املواصفات
واملعايري؛ الستثارة هذه العمليات على النحو اآليت:
 ضرورة الرتكيز على اللبنات األساسية الال مة لفهم
النص القرآين ,وتعريف املفردات القرآنية عن طريق معجم
قرآين صغري يوضع يف هناية املنهج ,وتكليف الطالب
بالبحث عن املفردات الغامضة حىت ترسخ يف أذهاهنم.

 )3استراتيجيات التدريس:

كن توظيف العديد من اسرتاتيجيات التفكري؛ لتنمية
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين ,ومنها على
سبيل املثال:

أوًلا :استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة

:Prior Knowledge Strategy

Activating

وهي من اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ,إذ إهنا تساعد
الطالب على أن يصبحوا مستقلني يف تنشيط معرفتهم
جيدا.
السابقة من خالل تعرفهم املعاين اجلديدة وتعلمها ً
ويشري كليفن  Kelvynإىل ثالر مراحل رئيسة
السرتاتيجية تنشيط املعرفة السابقة وهي (إبراهيم2005 ,م:
:)128-127
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المرحلة اْلولى :قبل التعلم ،وتتضمن العديد من

 اسرتاتيجية عالقة السؤال باجلواب .QAR
 اسرتاتيجية إعادة العرض أو القراءة .Reqest

اإلجراءات هي:

 اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع
.Strategy

 يلقي الطالب نظرة سريعة على احملتوى الدراسي.

 ينظر إىل الغالف والصور وعنوان الفصل والنص.

ثالثاا:

 يناقش ما يعرفه عن العناصر السابقة.
 يربط ارربات واملالحظات الشخصية واملصادر
املختلفة باملعرفة اجلديدة اليت سيتم تعلمها.
 يبحث عن املفاهيم واملعاين املألوفة.
 يفحص الطر اليت ينتظم ويرتكب منها موضوع
الدراسة.



المرحلة الثانية :وتتضمن ما يأتي:

 يسرتجع الطالب أفكاره حول :مىت وكيف وأين كن
اسرتجاع معرفته السابقة؟.
 بدد كيف كن تطبيق املعرفة السابقة يف املواقف أو
املعلومات اجلديدة؟؛ وذل من أجل تأكيد تعلم
املعلومات اجلديدة واملفاهيم املختلفة.




المرحلة الثالثة :بعد التعلم ،وتتضمن ما يأتي:



 يقوم الطالب بتقييم مدى فاعلية استخدام معرفته
السابقة يف عمل روابط بني ما يعرفه وما باول
تعلمه.
 يؤكد فهمه ملوضوع الدراسة.





استراتيجية

التأمل

ما

:Metacognitive Reflection

Thinking Aloud

وراء

المعرفي

وتوظف هذه االسرتاتيجية عقب االنتهاء من أداء
نشاط تفكريي ما ,وتتطلب هذه االسرتاتيجية القيام
بالعديد من املهام واألفعال وهي ( يتون142٩ ,هـ:
)208-207
التأمل  :Reflectوفيها تفكر فيم فعلت حىت وصلت
حلل النشاط أو املشكلة.
انخبار  :Tellingوفيها خترب الزميل كيف توصلت
إىل احلل؟.
املشاركة  :Sharingوفيها يتم تبادل األفكار مع
األصدقاء والزمالء يف الصف أو العمل حول تل
انجراءات أو املسوغات اراصة بكل إجراء منها.
االعتبار أو إعادة النظر  :Consideringوفيها يتم
إعادة النظر يف التفكري بناء على تبادل األفكار مع
الزمالء ,ويف هذا انجراء كن للطالب القيام بإجراء
انضافة أو احلذف أو التغيري والتبديل.

 )٤اْلنشطة التعليمية واإلثرائية في التصور

تعزيز ما تعلمه.
كتابة ملخص حتريري حول ما يتضمنه املوضوع من
معلومات.
رسم بعض األشكال التوضيحية اليت تؤكد فهمه
ملوضوع الدراسة.
عرضا شفهيًا.
عرض ما تعلمه من خالل املوضوع ً

المقترح:
هي جمموعة من األداءات العقلية واحلركية اليت يقوم هبا
طالب الصف األول الثانوي داخل الصف أو خارجه؛ بغية
تعلمهم حمتوى منهج التفسري وصوالً لتحقيق األهداف
املرجوة.
وتتضمن األنشطة املتضمنة يف التصور املقرتح ما
يأيت :أنشطة االستكشاف واالستقصاء ,وأنشطة إعداد
التقارير ,وأنشطة املراقبة الذاتية والتأمل ,وأنشطة العمليات
الذهنية املصاحبة للفهم ,وأنشطة التساال الذايت ,والكتابة

ثانياا :استراتيجيات مراقبة الفهم ،وتتضمن العديد من
اًلستراتيجيات الفرعية منها:

 اسرتاتيجية نشاط التفكري القرائي املباشر
 اسرتاتيجية أعرف ,أريد أن أعرف ,تعلمت .KWL
.DRTA
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 ضرورة عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم الشرعية
ومشرفيهم لتدريبهم على العمليات الذهنية املصاحبة
لفهم النص القرآين.
 تدريب املعلمني على االسرتاتيجيات التعلمية احلديثة
لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة للفهم.

النشطة والتأملية والنقدية ,وانجابة عن األسئلة الشفهية
وعرض امللخصات ,وأنشطة تقييم الذات أكاد يًا ,وأنشطة
توليد األفكار واألسئلة والفروض والتوقعات.
 )٥التقويم:

التقومي هو عملية منظومية (أي سلسلة من ارطوات
املنظمة اليت تؤثر كل منها على األخرى) ,يتوىل القائمون
عليها مجع البيانات أو معلومات كمية وكيفية وتصنيفها
وحتليلها يف جمال معني ,ويتم ذل عن طريق توظيف
جمموعة من األساليب واألدوات اليت يقوم هبا اختصاصيون
يراقبون جودة ما يقومون به من أعمال ,ويتمثل التقومي يف
التصور املقرتح فيما يأيت :االختبارات املعرفية ,وبطاقات
التأمل ومراقبة الذات ,والتفكري بصوت مرتفع ,والعروض
الشفهية ,والكتابة التأملية والنقدية ,وإعداد اررائط الذهنية
واملخططات الرسومية ,وتلخيص املوضوع .

سادسا :مقترحات الدراسة:
ا
يف ضوء النتائج والتوصيات السابقة للدراسة احلالية يقدم
الباحث جمموعة من االقرتاحات البحثية اليت كن
إجرااها يف امليدان على النحو اآليت:
 العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين لدى
معلمي الرتبية انسالمية يف مراحل التعليم العام باململكة
العربية السعودية.
 تقومي منهج التفسري مبراحل التعليم العام يف ضوء
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.

خامسا :توصيات الدراسة:
ا

 تقومي العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين
لدى الطالب باملراحل التعليمية املختلفة :دراسة تتبعية.

بناء على نتائج الدراسة السابقة يقدم الباحث جمموعة
من التوصيات اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند تدريس
منهج التفسري لطالب الصف األول الثانوي ,وهي على
النحو اآليت:

 تنمية العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين
للطالب مبدارس التعليم العام.

 فاعلية برنامج قائم على اسرتاتيجية تنشيط املعرفة
السابقة لتنمية العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص
القرآين باملراحل املختلفة.
 فاعلية بعض اسرتاتيجيات املراقبة الذاتية لتنمية
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل
التعليمية.

 ضرورة تضمني العمليات الذهنية املصاحبة لفهم
النص القرآين يف منهج التفسري لطالب الصف األول
الثانوي.
 تزويد املنهج بأدوات قياس حديثة تكشف عن
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.
 الرتكيز عند عرض النصوص القرآنية على توضيح
البنية الرتكيبية للنص القرآين.
 انفادة من قائمة الدراسة احلالية يف تضمينها بدليل
املعلم.
 انفادة من االختبار املعد يف الدراسة احلالية؛ لقياس
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين.

 فاعلية بعض اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا لتنمية
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل
املختلفة.
 فاعلية اسرتاتيجية التفكري ما وراء املعريف لتنمية
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل
التعليمية املختلفة.
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 فاعلية اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع لتنمية
العمليات الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل
املختلفة.
 فاعلية اسرتاتيجية التفسريات الذاتية لتنمية العمليات
الذهنية املصاحبة لفهم النص القرآين باملراحل التعليمية.
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Abstract: The study aimed to diagnose mental processes associated with the understanding of the Quranic text for secondary
school students and treated with these students ; To achieve the former goal , the researcher prepared a list associated with
mental processes associated with skills to understand the Quranic text of the first year. I have been building a test to measure
these processes are twenty questions which was applied to sample of students numbered (112) students , have the results of
the study showed the weakness of the practice first grade secondary students to mental processes associated with the
understanding of the Quranic text . The results showed the weakness of the practice of first-grade students of secondary
operations associated with the mental understanding of the Quranic text, reaching the level enables students to these
operations as a whole of (52.65%) rate , A level too low compared to the level of being able to set in the present study , a
ratio of (80%), also revealed the results of the study on the weak students practice operations Sub operations associated with
the Quranic text , was the knowledge of the structure composition Quranic text below sub-processes by an estimated
(47.32%) process , while self-regulated learning processes came to metacognitive reading comprehension the Quranic text in
the second level by (54 %), the highest of operations is the setting and control process , which accounted for (55%) ,
however, that all processes subsidiary , did not amount to being able , as varied order of operations mental Sub associated
with metacognitive reading comprehension Quranic text , Ranking the process of judging the accuracy understand the
Quranic text first arrangement between these processes an average of (1.33) and a standard deviation of (0.80), while
knowledge of the different ways to understand the text in the final rankings with an average process amounted to (0.75) and a
standard deviation of (0.87) came , then the researcher built imagine a proposal for the development of these processes , and
the study recommended some of the recommendations , including: the need to include mental processes associated with
metacognitive reading comprehension of the Quranic text in the curriculum of the explanation for the students of the first
grade secondary , and provide curriculum modern tools to measure reveals these processes, and the training of teachers on
learning strategies for modern development of a cognitive reading comprehension associated with the Quranic text.
The Key Words: Mental processes associated with the understanding of the Quranic text, Diagnosis & Remediation,
secondary school students.
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اتساق المواصفات التربوية والفنية لكتاب الرياضيات للصف الثالث االبتدائي بالمملكة العربية السعودية ونظيره في
سلسلة ماجروهل

نوال محمد الراجح

2

1

عبدالعزيز محمد الرويس

فهد سليمان الشايع

5

3

هيا محمد العمراني

سهام حمد الشعالن

4

6

قدم للنشر 1436/11/5هـ  -وقبل 1437 /1/ 13هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى اتساق كتاب الرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة العربية
السعودية مع الكتاب املناظر له من السلسلة األصلية يف سلسلة ماجروهل األمريكية .وصممت هلذا الغرض أداة حتليل حمتوى
ك يفية وكمية ،تتضمن مواصفات ومؤشرات وشواهد مستخلصة من كتب سلسلة ماجروهل ودراسات وحبوث من األدب الرتبوي
ذات العالقة .وبعد التأكد من صدق وثبات األداة ،مت حتليل الكتاب من قبل فريق يضم أربعة أفراد (مت تدريبهم هلذا الغرض)
باستخدام تلك األداة .وأظهرت نتائج الدراسة بأن مستوى االتساق كان بدرجة متوسطة للمواصفات الرتبوية ،يف حني كان
بدرجة مرتفعة للمواصفات الفنية .وقدمت الدراسة توصيات لرفع مستوى االتساق يف كتاب الرياضيات وبالذات لبعض
املواصفات الرتبوية ،واملواطن اليت تتطلب التحسني.
الكلمات المفتاحية :اتساق كتاب ،املواصفات الرتبوية ،املواصفات الفنية ،كتاب الرياضيات للصف الثالث االبتدائي ،سلسلة
ماجروهل.

 1هذا البحث جزء من "الدراسة التقوميية ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية" ،واليت نفذها مركز التميز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات ،جبامعة امللك سعود بتمويل من وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية
 2األستاذ املشارك يف تعليم الرياضيات جبامعة األمرية نورة
 3األستاذ املشارك لتعليم الرياضيات جبامعة امللك سعود
 4اهليئة الوطنية لتقومي التعليم العام
 5أستاذ الرتبية العلمية جبامعة امللك سعود
 6وزارة التعليم
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ومواصفات علمية وتربوية؛ وذلك من أجل التأثري يف
ممارسات املعلمني أثناء التدريس ،وضمان جودة العملية
التعليمية (اجلرب2005،؛ الدمهش2007 ،؛ اجلهوري
واخلروصي)2010،
ويشري ويب ( )Webb, 1999إىل أن إجراءات مراجعة
الكتب املدرسية وتقوميها يتطلب الرتكيز على األنشطة
والدروس اليت تتسق مع أهداف تعلم احملتوى ،وتصميم
معايري حمددة تساعد الطالب على تعلم ذلك احملتوى .وميثل
اتساق التقومي أغلب الدراسات اليت تتناول تقومي الكتب
والربامج الدراسية ،وخصوصا يف السنوات األخرية ،بعد
تفعيل األنظمة احملاسبية الرتبوية ( .)Webb, 1999وتشري
اندرسون ( ،)Anderson, 2002إىل أن االتساق هو حتليل
العالقة بني التقومي واألهداف ،وبني األهداف واملواد
التعليمية وأنشطة التدريس ،وبني التقومي واملواد التعليمية
وأنشطة التدريس.

مقدمة
إن التطور املتسارع لتقنية املعلومات واالتصال ،وما
صاحبها من ظهور مفاهيم عديدة ،مثل االقتصاد املعريف،
والشفافية الثقافية ،ورأس املال الفكري ،والعمل عرب احلدود،
وغريها ،والتغري املفاهيمي حول الكيفية اليت يتعلم هبا الفرد؛
حفز عددا من الدول املتقدمة على إعادة النظر يف أنظمتها
التعليمية ورسم خطط ومشاريع هادفة إلصالح عمليات
التعليم والتعلم فيها.
ويف ظل خطط التنمية الوطنية املنسجمة مع التطورات
العلمية والتقنية برزت احلاجة لتطوير املناهج هبدف تطوير
التعليم وذلك ملواجهة املنافسة القوية مع غريها من الدول يف
اجملال العلمي والتقين ،ولتكون قادرة على متابعة التغريات
املتسارعة للمعلومات وإكساب املتعلمني مهارات جديدة
يف التفكري والبحث واالكتشاف.
ومن هنا ارتأى القائمون على تطوير املناهج باململكة
العربية السعودية ضرورة أن ختضع مناهج الرياضيات
للتطوير ،من خالل إجياد منهج متطور للمادة يعكس
التغريات والتطورات يف عاملنا املعاصر ،وكذلك يعكس
شخصية املتعلم املراد بناؤه يف اجملتمع السعودي .لذا سعت
وزارة التعليم لتعريب ومواءمة واحدة من السالسل العاملية يف
جمال تعليم الرياضيات والعلوم ،وهي سلسلة ماجروهل
األمريكية "."McGraw-Hill
وتعد عملية مراجعة املناهج وما ينبثق عنها من كتب
عملية مستمرة هتدف إىل متابعة التطورات املعرفية يف كل
من موضوعات املعرفة وطرائق التدريس ،وتدخل عملية
تقييم املناهج ضمن عملية مراجعتها وتصنف على أهنا جزء
من تقومي فرص التعلم اليت يتوقع أن ميارسها املتعلمون،
وذلك أن املنهج وما ينبثق عنه من مواد تعليمية وكتب متثل
فرصا حلدوث التعلم لدى املتعلمني ( الدويري.)2005 ،
ويؤكد كثري من الرتبويني وصانعي السياسات التعليمية
على ضرورة مراجعة الكتب وتقوميها استنادا على معايري

وقامت الرابطة األمريكية للتقدم العلمي

)(AAAS

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

إلى ثقافة علمية تشمل كل الطالب -بدراسة اتساق ثالثة
عشر كتابا مدرسيا للرياضيات مع معايري اجمللس الوطين
األمريكي ملعايري الرياضيات ( National Council of
 ،)Teachers of Mathematics, 1989ضمن دراسة خاصة
قام هبا كيلم ورفاقه (،)Kulm, Morris, & Grier, 2000
بواسطة  12فريقا مكونا من األكادمييني واملعلمني ،ممن
تل ّقوا تدريبا على تقومي الكتب املدرسية وفق أداة حمددة
مبقياس رباعي ،تتضمن ستة جماالت ،يندر حتتها 24
معيارا .ومت توثيق النتائج بشكل منفرد لكل كتاب ،وللكتب
بشكل متكامل ،وفقا ملدى حتقيقها لألربعة والعشرين
معيارا .وقد حصلت الكتب الثالثة األكثر حتقيقا للمعايري
على ما مقداره  2.5من  3.00ضمن اجملاالت الستة
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قبل ( )16دار نشر ،مشلت الكتب املدرسية وأدلة املعلمني
واملواد التعليمية ،ومن ضمنها ما قدمته شركة
ماكميالن/ماجروهل  Macmillan McGrawللصفوف من
الروضة إىل الصف السادس ،باستخدام بطاقة حتليل لتقييم
كل سلسلة .وأظهرت النتائج فيما يتعلق مبحتوى الكتاب
املدرسي بأن النص يظهر متثيال واسعا للثقافات ،وتتوفر
املراجعات الرتاكمية باإلضافة إىل اإلعداد لالختبارات
املعيارية ،وفيما يتعلق بالتقومي فإن الكتب متتاز بتنوع
أساليب التقومي ،واستمراريته يف كل فصل ،كما إن تنسيق
صفحات التدريبات واالختبارات مستمرة على النسق
نفسه .وفيما يتعلق بالتنظيم والبنية فإن الفصول نظمت
بشكل منطقي يساعد على االرتقاء بعملييت التعليم والتعلم،
كما تتسم النصوص بسالمة اللغة ووضوحها ،إضافة إىل
اإلشارة للمفردات اجلديدة للدرس ضمن سياق النص
الرياضي ،وتقدمي اإليضاحات البصرية بشكل واضح ومتعلق
باحملتوى الرياضي ،وتعكس اإليضاحات واللغة تنويعا يف
الثقافة مبا يتناسب مع عمر التالميذ وجنسهم ،وبالنسبة
لوضوح الطباعة فإن طول اخلطوط والتباعد بني األسطر
وختطيط الصفحة وعرض اهلوامش ساهم بشكل عام يف
العرض اجليد ،كما يتضمن الكتاب املدرسي مسردا
باملصطلحات والصيغ الرياضية ودليال باملوضوعات اليت
يتناوهلا الكتاب ،وقد نظمت املادة التعليمية خالل وحدات
متماثلة يف بنيتها حمتوية على أمثلة ومهام من واقع احلياة،
كما تتسم فنيا باجلودة مبا يالئم االستعمال اليومي هلا،
ومتتاز بسهولة االستخدام من قبل التالميذ والوالدين .وفيما
يتعلق باخلربات فإن الربنامج يركز على ممارسة التلميذ
للرياضيات ضمن أنشطة فردية ومجاعية ،وتشجيعه على
استكشاف املفاهيم الرياضية خالل الدروس املتنوعة ،وعلى
القراءة والكتابة واملناقشة الرياضية ،وعنايتها بتنمية مهارات
التفكري العليا ،ويظهر الضعف يف الربنامج مبحدودية الربط
بني املناهج الدراسية األخرى .وفيما يتعلق بالتكنولوجيا فقد

املستخلصة من وثائق معايري احملتوى للمجلس الوطين
ملعلمي الرياضيات.
وبتوظيف املنحى املستخدم نفسه يف مشروع ،2061
قام شيلد ( )Shield, 2005بتقومي كتب الرياضيات يف
مقاطعة "كوينزالند" يف أسرتاليا ،للتأكد من مدى اتساق
الكتب املدرسية يف املقاطعة مع املعايري اجلديدة اليت
اعتمدهتا الوالية ،للصفوف  .10-1وقد أجنز عملية
االتساق من خالل أربع خطوات ،متثّلت يف :بناء
اسرتاتيجية التقومي ،التطبيق التجرييب لالسرتاتيجية مث تعديلها
يف ضوء التجريب ،تدريب احملللني (معلمي املرحلة
املتوسطة) على تطبيق االسرتاتيجية ،وأخريا اخلرو بالنتائج
املتعلقة مبدى اتساق الكتب املدرسية مع معايري املقاطعة.
وقد أشار "شيلد" إىل فاعلية تطوير املؤشرات يف تتبع
االتساق يف الكتب املدرسية ،غري أنه يف املقابل حيتا
تتبعها إىل فهم عميق ملضامينها؛ وهو ما قد يكون مفقودا
لدى بعض احملللني.
كما طبّقت جتندرا وآخرون ( & Jitendra, Griffin,
 )Xin, 2010أسلوب احلالة الدراسية يف حتديد مدى
االتساق بني معايري الرياضيات والكتب املدرسية وممارسات
املعلمني يف الصف الثالث االبتدائي ،يف أربعة صفوف (72
طالبا) ،مع ربط ذلك بتحصيل الطالب واجتاهاهتم حنو
االتساق باستخدام حتليل
تقصي
الرياضيات .وقد مت ّ
ّ
احملتوى ،واملالحظة الصفية ،وأسئلة مفتوحة مصممة وفق
حل املشكلة ،ومقياس لالجتاه حنو الرياضيات .وقد خلصوا
إىل وجود تفاعل بني هذه املكونات وتأثريها على تعلم
الطالب؛ كما إن السعي إىل حتسني حتصيل الطالب ينبغي
أن يأخذ يف االعتبار تطوير الكتب املدرسية ،جنبا إىل
جنب مع تطوير املمارسة التدريسية.
أما فيما يتعلق مبحتوى مناهج الرياضيات فقد أجرى
القسم التعليمي بوالية كنتاكي ) (Kentucky, 2002دراسة
هدفت إىل تقييم جمموعة من برامج الرياضيات املعدة من
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نتائج املعيار الثاين وجود اختالف كبري يف األنشطة بسبب
غياب العديد من األقسام املهمة يف الكتب املواءمة ،فيما
ظهرت نتيجة املعيار الثالث مناسبة مواءمة لغة النصوص
املرتمجة للمستويات التعليمية لطلبة الدول األعضاء يف
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج بشكل مرضي ،أما املعيار
الرابع املتعلق مبناسبة مواءمة التعريب يف الكتب املرتمجة
خلدمة املفاهيم الرياضية والعلمية ،فكانت نتائجه مرضية
لثالثة مؤشرات هي( :الرسوم التوضيحية ،احملتوى،
األنشطة) ،يف حني كانت ضعيفة للمؤشرات الثالثة اآلتية:
(التمارين ،التدريبات ألجل التقومي ،املهارات) ،فيما أظهرت
النتائج املتعلقة باملعيار اخلامس مناسبة مواءمة الكتب
للخصوصية الثقافية للدول األعضاء يف مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج.
وأجرى مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات
دراسة هدفت إىل تقومي تطبيق مشروع تطوير الرياضيات
والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية،
وذلك عن طريق تقومي :منتجات كتب الرياضيات ومدى
اتساق املواصفات الرتبوية والفنية هلا مع السلسلة األصل،
ومدى توافق ومالءمة السلسلة مع اخلطط الدراسية احمللية
من حيث حتقق املعايري واملهارات املطلوبة يف مراحل
وجماالت التعليم العام ،وجودة تطبيقات مدخالت
وخمرجات املشروع يف امليدان .وتكونت عينة الدراسة من
منتجات املشروع (كتب الطالب والتمارين وأدلة املعلم)،
واخلطط الدراسية ،والوثائق واملعايري اليت بنيت عليها
السلسلة األصل واملعايري احمللية ومصفوفات املدى والتتابع،
واختريت عينة طبقية عشوائية من املدارس واملعلمني
والطالب من عشرين إدارة من إدارات التعليم للبنني
والبنات .أما مراحل املشروع
والصفوف املستهدفة فهي على النحو اآليت :
 املرحلة األوىل :تقومي احللقة األوىل وتستهدف الصفوف:األول والرابع والسابع.

دجمت التقنية يف األنشطة وزودت بالتعليمات الالزمة لكيفية
استخدامها ،ومن مميزات الربنامج احتواء الكتب على عنوان
ملوقع الويب والتنويع يف أشكال امليديا املضمنة غري أن هناك
عوائق يف استخدامها تتمثل يف حاجتها إىل االتصال
باإلنرتنت ،وأهنا غري جمانية.
وأجرى معهد املناهج مبدينة النسينغ )(Lansing, 2008
دراسة هدفت إىل تقييم كتب الرياضيات على عينة تكونت
من ( )20سلسلة لصفوف دراسية متنوعة واليت تراوح تاريخ
طباعتها مابني ( ،)2009-2004ومن ضمنها كتب
الرتابط الرياضي ) (Math Connectsاليت قدمتها شركة
ماكميالن /ماجروهل ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة
لبنود التقييم .وأظهرت الدراسة نتائج متفاوتة للكتب موضع
التقييم باإلضافة إىل تفاوت يف تقييم الكتاب الواحد ،فقد
توصلت نتائج الدراسة فيما يتعلق بكتب الرتابط الرياضي
) (Math Connectsللصفوف من الروضة إىل الصف
اخلامس بأن املشكالت اللفظية ظهرت بشكل قوي ،أما
الضعف فكان يف مالءمة احملتوى ملستوى الصف والربط بني
املناهج ،وتراوح تنظيم الفصول وترتيبها املنطقي بني الضعف
والقوة ،أما بقية احملاور فظهرت بشكل مالئم ،وقد علق
فريق التقييم على هذه الكتب بأن مستها املميزة هي املواد
التكميلية واليت تشتمل على إعادة التدريس ،والتدريب على
املهارات ،وأدوات األنشطة العملية ،واملصادر التعليمية.
كما أجرى مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج
( )ABEGS, 2012دراسة هدفت إىل تقييم كتب الرياضيات
والعلوم املواءمة جلميع الصفوف الدراسية ،واملطبقة يف
اململكة العربية السعودية ضمن مشروع "تطوير مناهج
الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام" ،ومملكة البحرين،
وكانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة لبنود التقييم مكونة من
مخسة معايري رئيسة .وأظهرت نتائج الدراسة املتعلقة باملعيار
األول بأن كتب الرياضيات للصفوف ( )6-1مل تتم مواءمة
نصوصها مع فلسفة الكتب األصلية بشكل تام ،وأظهرت
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الوطين األمريكي ملعلمي الرياضيات ( .)NCTMوقد مت
البدء يف تنفيذ املشروع تتابعيا على الصفوف الدراسية من
العام الدراسي 1432-1431هـ ،وحىت العام الدراسي
1434 -1433هـ (وزارة الرتبية والتعليم1431 ،هـ) .ولـما
كان من خمرجات املشروع الكتب الدراسية فإنه من األمهية
إجراء حتليل مقارن هلا لضمان توفر اجلودة املطلوبة،
والتحقق من إسهامها يف حتقيق األهداف املتوقعة منها ،إذ
إهنا أداة لتنفيذ املنهج ،ومن األبعاد املهمة لذلك حتديد
مستوى اتساق ) (Alignmentالكتب مع املصادر األصلية
اليت متت ترمجتها ومواءمتها ،والتزامها باملواصفات الفنية
والرتبوية اليت بنيت عليها السلسلة .

1433-12هـ.

الفرتة الزمنية :من 1432-4هـ إىل
املرحلة الثانية :تقومي احللقة الثانية وتستهدف الصفوف:الثاين واخلامس والعاشر.
الفرتة الزمنية :من 1434-1هـ إىل 1434-12

هـ.

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

الفرتة الزمنية :من  1435-1هـ إىل  1435-12هـ.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اتساق كتاب
الطالب ودليل املعلم مع السلسلة األصل جلميع الصفوف
املستهدفة كان بدرجة متوسطة وذلك ملواصفات األسس
الرتبوية والنظرية ومكونات الكتاب ،يف حني كان بدرجة
مرتفعة للمواصفات الفنية باستثناء كتاب الصف الثاين
االبتدائي فإنه حتقق بدرجة متوسطة ،كما بينت النتائج أن
مالئمة أسلوب التناول والعرض يف حمتوى الكتب حتققت
بدرجة متوسطة ،ما عدا كتب الصفوف :األول والرابع
االبتدائي ،واألول متوسط فقد حتققت بدرجة مرتفعة.
ومما سبق يظهر أن االتساق قد ال يعين بالضرورة التطابق
بني بعدين (مثل املنهج املقصود واملكتوب على سبيل
املثال) .وكتطبيق على هذه الدراسة ،ميكن النظر إىل
االتساق من خالل مدى االلتزام بتطبيق املواصفات الرتبوية
والفنية كما ظهرت يف سلسلة ماجروهل.

ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال
الرئيس اآلتي :ما مستوى اتساق كتاب الطالب للرياضيات

للصف الثالث االبتدائي يف اململكة العربية السعودية مع
املواصفات الرتبوية والفنية كما تظهر يف منتجات سلسلة
ماجروهل؟

يتفرع من هذا السؤال ما يأتي:
 .1ما مستوى حتقق املواصفات الرتبوية يف كتاب الطالب
للرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة العربية
السعودية؟
 .2ما مستوى حتقق املواصفات الفنية يف كتاب الطالب
للرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة العربية
السعودية؟

مشكلة الدراسة:
إميانا باألمهية اليت حيظى هبا التعليم يف اململكة العربية
السعودية؛ جاء مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
يف التعليم العام الذي يعد من املشاريع الوطنية الرتبوية
الرائدة ،ومتثل املشروع يف إعداد مناهج الرياضيات من
خالل هتيئة ومواءمة سلسلة عاملية متميزة يف هذه املناهج
وهي سلسلة ماجروهل األمريكية ( ،)McGraw-Hillإذ
صممت وفقا ملا تعكسه النتائج املستخلصة من البحوث
الرتبوية يف تعليم الرياضيات ،ووفقا لوثيقة املعايري واملستويات
( )Principles and Standards 2000الصادرة عن اجمللس

أهداف

الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مستوى اتساق كتاب
الطالب للرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة
العربية السعودية مع املواصفات الرتبوية واملواصفات الفنية
كما تظهر يف السلسلة األصلية لسلسلة ماجروهل .
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المواصفات التربوية

أهمية الدراسة:

وهي جمموعة الشروط العلمية اليت حتدد ما جيب أن يكون
عليه املنتج التعليمي من الناحية الرتبوية التعليمية جلميع
عناصر احملتوى ،واليت قام فريق البحث ببنائها اعتمادا على
مواصفات كتاب الرياضيات اليت اعتمدهتا ماجروهل،
وتظهر على شكل قائمة يتم يف ضوئها حتليل حمتوى كتاب
الرياضيات للصف الثالث االبتدائي باململكة العربية
السعودية.

تأيت أمهية هذه الدراسة من كون تقومي كتب الرياضيات
املدرسية ميثل متطلبا متجددا ،كخطوة أوىل ملواكبة
التحديثات والتطورات العاملية ،يف جمال مناهج الرياضيات.
هناك ندرة يف دراسة االتساق يف كتب الرياضياتاملدرسية ،وذلك مما يزيد من أمهية هذه الدراسة.
 تقدمي مقرتحات لتجويد كتاب الطالب للرياضيات منخالل مقارنته وحتليله يف ضوء مواصفات السلسلة األصلية
لسلسلة ماجروهل.

المواصفات الفنية

الحدود الموضوعية :كتاب الطالب للصف الثالث
االبتدائي ،يف اململكة العربية السعودية( ،الطبعة املطبقة عام
1434ه1435-هـ) ،كما تقتصر – أيضا  -على
منتجات "ماجروهل" من املواد التعليمية ،للصف الثالث
(طبعة 2009م) وقد مت اختيار الصف الثالث ألنه هناية
احللقة األوىل يف التعليم باململكة العربية السعودية.

مجتمع وعينة الدراسة:

الحدود الزمانية :العام الدراسي 1435 -1434هـ واليت

مثل املنتجات التعليمية اآلتية جمتمع وعينة الدراسة:
 .1كتاب الطالب السلسلة األصلية (ماجروهل) ،للصف
الثالث ،طبعة 2009م.
 .2كتاب الطالب ،طبعة 1434هـ للصف الثالث
االبتدائي يف اململكة العربية السعودية.
ولكون الدراسة هي جزء من الدراسة التقوميية ملشروع
تطوير العلوم الطبيعية والرياضيات يف اململكة العربية
السعودية ووفقا للجدول الزمين ملراحل الدراسة فإن لكل
مرحلة تقوميية عينة من كتب الصفوف الدراسية تبعا
للتسلسل الزمين لتطبيقها ،وقد تضمنت املرحلة الثالثة
للمشروع يف عينتها كتاب الصف الثالث االبتدائي

مت تطبيق كتاب الطالب فيها.
مصطلحات الدراسة:
االتساق  :Alignmentيرى راجا

Specifications

 :Technicalوهي

جمموعة الشروط العلمية اليت حتدد ما جيب أن يكون عليه
املنتج التعليمي من الناحية املادية الظاهرية ،وتتمثل يف
التصميم الظاهري واإلخرا الفين للمنتج التعليمي ،لكل
مكونات الكتاب ،واليت قام فريق البحث ببنائها اعتمادا
على مواصفات كتاب الرياضيات اليت اعتمدهتا ماجروهل،
وتظهر على شكل قائمة يتم يف ضوئها حتليل حمتوى كتاب
الرياضيات للصف الثالث االبتدائي باململكة العربية
السعودية.

حدود الدراسة:

(1999

Specifications

:Educational

 )Wraga,أن

االتساق يعين "التوافق بني املنهج احمللي مع مصدر
خارجي ".وإذا ما تعلق األمر برتمجة كتب من لغة إىل لغة
وثقافة أخرى أصبح التوافق واالتساق من أهم عناصر جناح
املشروع.
ويعرف إجرائيا يف هذه الدراسة :بأنه مدى االلتزام بتطبيق
املواصفات الرتبوية والفنية يف كتاب الطالب للصف الثالث
االبتدائي كما ظهرت يف الكتاب األصل يف سلسلة
ماجروهل.
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منهجية الدراسة:

ص عليه بشكل واضح وصريح يف مقدمات كتاب
 ما ن ّالطالب ودليل املعلم واألنشطة يف منتجات السلسلة
األصل.
 الفحص املتعمق للوحدات والفصول وعناصر الدروسللسلسلة األصل للوقوف على املواصفات من خالل
جتسيدها يف املنتج التعليمي.
 الدراسات الصادرة من دار النشر ماجروهل واملتعلقةمبادة الرياضيات للمساعدة يف مالحظة املواصفات
(Apthorp
وتسهيل استخراجها وصياغتها ومنها:

يف ض ــوء طبيع ــة البيان ــات واملعلوم ــات ال ــيت تس ــعى ه ــذه
الدراسة للحصول عليها؛ اعتمدت املنهج الوصفي التحليلي
وف ــق أس ــلوب حتلي ــل احملت ــوى
عرفـه هيســة وشــانون

(Analysis

 )Contentال ــذي

(and Shannon, 2005

 )Hsiehبأنــه

طريقـة علميــة تسـتخدم جمموعــة مـن اإلجـراءات املنظمـة وفــق
أسس منهجية للكشف عن اجتاهات الظـاهرة املـراد حتليلهـا،
والوق ــوف عل ــى خصائص ــها .وأض ــاف ج ــور (

George,

;Bodrova, Dean, & Florian, 2001; NCTM, 2006

 )2009أن هذا األسلوب يساعد يف التوصل إىل استدالالت

;Clements, 2007; GlencoeMcGraw-Hill, 2010

) .Glencoe Mathematics, 2011ومعايري بعض املنظمات
مثل ،)NCTM, 2000( :و()ProQuest Report, 2011
واليت اعتمد بناء مناهج ماجروهل عليها.
 املواصفات الرتبوية والفنية لسلسلة ماجروهل اليت متتترمجتها ومواءمتها من قبل شركة العبيكان للتعليم
(.)2013
 مبادئ ومعايري الرياضيات املدرسية اليت اعتمدهتاسلسلة ماجروهل واليت متت ترمجتها ومواءمتها من قبل
شركة العبيكان للتعليم (.)2013

واسـ ــتنتاجات علميـ ــة تسـ ــاهم يف تطـ ــوير أو تعـ ــديل الظـ ــاهرة
املدروسة وحتسينها.
وذكــر ديفــي

(2009

 )Devi,أن أســلوب حتليــل احملتــوى

يأخ ــذ اجت ــاهني مرتابط ــني مه ــا :حتلي ــل كم ــي ،وه ــو أس ــلوب
إحصــائي يهــتم بوجــود الظــاهرة مــن حيــث تكرارهــا أو عــدد
مرات ظهورها ،والتحليل الكيفي ،وهو أسلوب وصفي يهتم
بكيفي ــة وج ــود الظ ــاهرة ونوعه ــا باإلض ــافة إىل دراس ــة ع ــدم
وجودها.

ثانياً :محددات المواصفات التربوية والفنية :مت االتفاق
على جمموعة من احملددات ،ومتثلت فيما يأيت:
 التكرار :إذ تظهر املواصفات يف حمتوى كتب السلسلةاألصل بصفة مستمرة.
 الثبات :تتخذ هذه املواصفات منطا حمددا متسقا مهمااختلفت موضوعات الدروس.
 العمومية :ال تتصل مبوضوع معريف معني فيكونظهورها مرتبطا به بل تصدق على مجيع املوضوعات
املتضمنة يف كتب الرياضيات.

أداة الدراسة:
إن األداة املستخدمة هي إحدى األدوات اليت طورهتا
الدراسة التقوميية ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
يف مرحلته الثالثة (مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والرياضيات ،)1435 ،وفيما يأيت توضيح خطوات بناء
األداة:
أوالً :تحديد مصادر المواصفات:

مت بناء األداة للمواصفات الرتبوية والفنية للسلسلة األصل
للصف الثالث االبتدائي باالعتماد على املصادر اآلتية:

ثالثاً :الصدق والثبات للمواصفات :للتحقق من
اخلصائص السيكومرتية لقوائم املواصفات الرتبوية والفنية مت
حساب الصدق والثبات كما يأيت:
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هلذه القائمة ،إذ تراوحت ما بني ( ،)0.96-0.95وأورد
أبو هاشم ( )2004أن معامل الثبات يعد مرتفعا إذا بلغ
( )0.80فأكثر من وجهة نظر علماء الرتبية.

 الصدق  :Validityللتحقق من صدق القائمة مت عرضهاعلى عدد من احملكمني من ذوي االختصاص يف اجلامعات
السعودية ،ومت قبول املفردات اليت حصلت على نسبة اتفاق
( ٪80فما فوق) ،ومت إجراء التعديالت اليت اتفق احملكمون
على تعديلها ،وعدلت صياغة بعض املفردات ،وحذف
بعضها لكوهنا ال تنتمي إىل احملاور أو لعدم وضوحها أو
لتكرارها.
 الثبات  Reliabilityحلساب ثبات البناء للقائمة متاستخدام معامل االتفاق بني احملللني ،ومت حساب الثبات
باستخدام معامل االتفاق بني احملللني باستخدام معادلة
هولسيت ( ،)Holstiوقد بلغ معامل الثبات للمواصفات
الرتبوية ( )0.95يف حني بلغ معامل الثبات للمواصفات
الفنية ( )0.96مما يشري إىل أن معامالت االتفاق مرتفعة

رابعاً :إعداد بطاقة التحليل :بعد التأكد من صدق وثبات
قائمة املواصفات الرتبوية والفنية لكتاب الطالب مت تبويبها
يف بطاقة لتحليل كتاب الطالب ،للصف الثالث وتتخذ
هذه البطاقة أسلوب ليكرت  Likert Scaleالرباعي من
حيث مستوى التحقق ( )3مرتفع )2( ،متوسط)1( ،
منخفض )0( ،منخفض جدا ،وتتكون البطاقة من حمورين
مها :املواصفات الرتبوية ،واملواصفات الفنية ،ويبني اجلدول
( )1هذه املواصفات وعدد املؤشرات والشواهد اليت تندر
حتتها وذلك على النحو اآليت:

الجدول ()1

المواصفات التربوية والفنية لكتاب الطالب وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

م

المواصفات التربوية

م

مؤشرات شواهد

المواصفات التربوية

مؤشرات شواهد

 1يقدم احملتوى دعما لتعلم مجيع الطالب.

3

11

6

يدعم احملتوى معايري العمليات الرياضية.

9

29

 2يتسم احملتوى بالشمول والعمق والتوازن.

4

13

7

يزود احملتوى الطالب مبهمات ومهارات
للمذاكرة والتنظيم الذايت.

4

11

 3يتسم احملتوى بالرتابط املنطقي والتكامل.

3

11

8

يستخدم أدوات وأساليب تقومي متنوعة
ومستمرة للتقومي واملعاجلة.

6

23

يشجع احملتوى التعلم املتعدد املداخل.

5

13

2

3

 5جيعل الطالب حمورا للعملية التعليمية.

2

10
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124

4

م

المواصفات الفنية

مؤشرات شواهد م

يتسق الشكل اخلارجي للكتاب من حيث
1
جودة األغلفة.

6

12

تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث
2
التصميم واإلخرا .

9

25

17

44

اجملموع

 9يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات.

3

خامساً :إعداد دليل تطبيق األداة :تضمن الدليل ما يأيت:

المواصفات الفنية
يتسق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب.

مؤشرات شواهد
2

7

بعد تطبيق هذه األدوات ،وتعريفا ألبرز املصطلحات الواردة
يف بطاقات التحليل ،وحماور كل أداة ،وفئات ووحدات

مقدمة الدليل ،واهلدف من هذه الدراسة ،والنواتج املتوقعة
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 متحقق بدرجة مرتفعة :إذا مت استهداف الشاهد كما
هو يف السلسلة األصل وبنسبة تقع ما بني (-٪75
.)٪100
 متحقق بدرجة متوسطة :إذا مت استهداف الشاهد كما
هو يف السلسلة األصل بنسبة تقع ما بني (-٪50أقل من
.)٪75
 متحقق بدرجة منخفضة :إذا مت استهداف الشاهد
كما هو يف السلسلة األصل بنسبة تقع ما بني ( -25أقل
من )٪50
 متحقق بدرجة منخفضة جدا :إذا مت استهداف
الشاهد كما هو يف السلسلة األصل بنسبة أقل من
(.)٪25
كما مت توجيه احملللني إىل تتبع الشواهد غري
املتحققة يف منتجات املشروع مقارنة مبا هو موجود يف
السلسلة األصل وتدوين ذلك يف عمود مستقل أمام
كل شاهد ،حبيث يكون احملك إلصدار احلكم كيفية
استهداف الشاهد يف الكتاب من السلسلة األصل
وعدد مرات التكرار باستعمال املعادلة اآلتية( :النسبة
اليت متثل درجة التحقق = عدد مرات حتقق الشاهد يف
الكتاب ÷ عدد مرات حتقق الشاهد يف الكتاب من
السلسلة األصل للفصول املرتمجة) .ويتم كتابة املربر
هلذا القرار يف املكان املخصص لذلك ومستويات
التحقق تأخذ الوزن ( )3متحقق بدرجة مرتفعة)2( ،
متحقق بدرجة متوسطة )1( ،متحقق بدرجة
منخفضة ،و( )0متحقق بدرجة منخفضة جدا ،ليتم
التعامل معها بالطرق اإلحصائية.

التحليل لكل أداة ،وشرح مستويات التحقق وكيفية اختاذ
القرارات املوضوعية بشأهنا ،وشرحا إلجراءات التحليل
والتقومي ،وكيفية تعبئة كل أداة.
إجراءات التحليل :لتطبيق أداة الدراسة واليت متثل بطاقات

حتليل كتاب الطالب اتبعت إجراءات املنهج الوصفي
بأسلوب حتليل احملتوى وفق اإلجراءات اليت اقرتحها كاريل
( ،)Carley, 1992وكما جاءت عند ديفي (.)Devi, 2009
وهي على النحو اآليت:
 حتديد املادة املراد حتليلها :وهي كتاب الطالبللرياضيات للصف :الثالث االبتدائي ومت تطبيق األداة على
كامل الكتاب.
 حتديد فئات التحليل (ترميز الفئات  :)Codingوهيالشواهد اليت يتم تتبعها يف الكتاب.
 حتديد وحدة التحليل (ترميز املادة املراد حتليلها):تنوعت وحدات التحليل وفقا للشواهد ونطاق استهدافها
يف الكتاب ،فتارة تكون وحدة التحليل كامل الكتاب ،أو
قد تكون هي الوحدة ،أو الفصل ،أو الدرس ،أو الغالف،
أو الشكل ،أو املقدمات ،أو املالحق ...إخل ،وحددت
بالتفصيل أمام كل شاهد لبطاقات التحليل ضمن دليل
التطبيق.
 اختاذ القرار :حيكم على مستوى حتقق الشواهد وفقخطوات منهجية تبدأ بالقراءة املتأنية للكتاب املستهدف
بالتحليل ،وحتديد مستوى حتقق الشواهد يف ضوء مقارنة
حمتوى الكتاب السعودي مبا هو موجود يف السلسلة
األصل من حيث الوجود والتكرار ،إذ يعد وجود هذه
الشواهد يف السلسلة األصل وتكراراها مبنزلة العالمات
املرجعية ( (Benchmarksالختاذ القرار وذلك يف بطاقات
التحليل األولية للمحلل لكل أداة ،ويتم اختاذ القرار بشأن
مستوى التحقق وفق ما يأيت:

 تطبيق بطاقة التحليل :توىل أربعة حمللني من ذوياالختصاص يف جمال الرياضيات وطرائق
تدريسها تطبيق األداة ،إذ يقوم كل حملل بتحليل
الكتاب املسند إليه بشكل مستقل.
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األساليب اإلحصائية :استخدمت األساليب اإلحصائية

 التطبيق االستطالعي ألدوات الدراسة ،ومت ذلك بعقد( )4ورش عمل تدريبية ،إذ عقدت الورشة األوىل يف
( )1435/3/17للتعريف بأدوات التحليل وشرح
دليل تطبيق األدوات ،ومن مث التطبيق االستطالعي
هلذه األدوات بغرض التوصل إىل رؤية مشرتكة حول
اختاذ القرارات ،والفهم العميق لألداة ،وبعد شهر من
الورشة األوىل مت عقد ورشة العمل الثانية يف
(1435/4/19هـ) ملناقشة ما مت خالل تلك الفرتة
وتعديل بعض الفقرات وشرحها يف ضوء مقرتحات
احملللني ،ومت يف ورشة العمل الثانية تسليم الفريق الدليل
وأداة التحليل بصورهتا النهائية للتطبيق الفردي ،ويف
ورشيت العمل الثالثة والرابعة متت مناقشة النتائج.

اآلتية:
 معامل االتفاق بني احمللل ونفسه بعد مدة زمنيةباستخدام معادلة هولسيت  Holstiبني التحليل األول
والثاين لكل حملل ،واليت تأخذ الصورة اآلتية كما جاءت
عند ):)Isaac and Michael,1995
2N1,2
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ= G
M1 +M2

حيث ( )Gهي معامل هولسيت (.)Holsti
و( )N1,2هي عدد فئات االتفاق عند احملللني.
و( )M1هي عدد فئات التحليل عند احمللل األول.
و)  )M2هي عدد فئات التحليل عند احمللل الثاين.
 التك ـ ـرارات واملتوس ــطات احلس ــابية واالحن ـ ـراف املعيـ ــاري
والنسب املئوية هلذه التكرارات لنتائج التحليل.
 املتوسط احلسايب املوزون والنسب املئوية لنتائج التحليل
الرتاكمية لكل مواصفة أو حمور.
 حمكــات اختــاذ القـرار ملســتوى حتقــق الشـواهد واملؤشـرات
واملواصفات هي:
 للحكم على مستوى حتقق الشواهد واملؤشرات
واملواصفات مت االعتماد على تقسيم الدرجات املتحققة
للمتوسط احلسايب والنسبة املئوية يف ضوء أسلوب ليكرت
الرباعي إذ يعطى الوزن ملستويات التحقق )3( :متحقق
بدرجة مرتفعة )2( ،متحقق بدرجة متوسطة )1( ،متحقق
بدرجة منخفضة ،و( )0متحقق بدرجة منخفضة جدا.
 يتم حساب املدى لطول الفرتة وفق ما أورده
(العمر )2004،باملعادلة )0.67 = 3÷ )1-3( ( :وبعد
حتديد طول الفرتة يتم تقريبها إىل أقرب جزء من مائة،
وبذلك يكون املدى ملستوى حتقق الشواهد املؤشرات
واملواصفات كما يأيت:

 بدء عمليات التحليل الفعلية ،إذ يقوم كلحملل بتحليل الكتاب املسند إليه بشكل مستقل
على أن يتم تسليم التحليل األول بعد ( )3أسابيع
من عقد الورشة الثانية بتحليل الكتاب كامال لكل
أداة ،وبعد أن اكتمل التحليل األول مت عقد ورشة
العمل الثالثة يف (1435/5/28هـ) ملناقشة النتائج
اليت مت التوصل إليها ونقاط االتفاق واالختالف
بني احملللني يف ضوء وجودها يف السلسلة األصل،
ومن مث مت تسليم األدوات بصورهتا النهائية للتحليل
الثاين للمحللني.
 إعادة التحليل من قبل كل حملل بعد شهر منتسليم التحليل األول.
حساب الثبات واملقصود هنا ثبات النتائج إذ مت حساب
معامل االتفاق باستخدام معادلة كوبر بني احملللني األربعة
لكل حمور من حماور األدوات للتحليل الثاين وقد بلغ
معامل الثبات للمواصفات التربوية  0.91و معامل الثبات

للمواصفات الفنية .0.90
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 درجة التحقق مرتفعة إذا وقعت قيمة املتوسـط احلسـايبيف املدى ما بني ( ،)3.00-2.25وكذلك النسـب املئويـة
ما بني (.)٪100-٪75
 درجـ ـ ــة التحقـ ـ ــق متوسـ ـ ــطة إذا وقعـ ـ ــت قيمـ ـ ــة املتوسـ ـ ــطاحلسايب يف املدى ما بني (-1.5أقل من  ،)2.25وكذلك
النسب املئوية ما بني (-٪50أقل من .)٪75
 درجـ ــة التحقـ ــق منخفضـ ــة إذا وقعـ ــت قيمـ ــة املتوسـ ــطاحلسـايب مـا بـني (-0.75أقـل مـن  .)1.5وكـذلك النسـب
املئوية ما بني (-٪25أقل من .)٪50
 درجة التحقق منخفضة جدا إذا كانـت قيمـة املتوسـطاحلسايب (أقل من  )0.75وكذلك النسب املئوية (أقـل مـن
.)٪25

نتائج الدراسة:
لإلجابة عن السؤال الرئيس :ما مستوى اتساق كتاب
الطالب للرياضيات للصف الثالث االبتدائي ،يف اململكة
العربية السعودية مع املواصفات الرتبوية والفنية كما تظهر
يف منتجات سلسلة ماجروهل؟ تتم اإلجابة عن األسئلة
الفرعية هلذا السؤال على النحو اآليت:
اإلجابة عن السؤال الفرعي األول :ينص السؤال الفرعي

األول على :ما مستوى تحقق المواصفات التربوية في

كتاب الطالب للرياضيات للصف الثالث االبتدائي في

المملكة العربية السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت

حتليل نتائج كل مواصفة يف ضوء مؤشراهتا ،ومن مث تناول
مستوى حتقق املواصفات وترتيبها الكلي كما يأيت:

جدول ()2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمؤشرات المواصفات التربوية لكتاب الطالب للصف الثالث االبتدائي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

يقدم دعما يليب حاجات الطالب (املوهوبني ،سريعي التعلم ،العاديني ،بطيئي التعلم ،املتأخرين
دراسيا).

1.13

0.15

2

يراعي مستويات اإلجناز الفردية للطالب (فوق املتوسط ،ضمن املتوسط ،دون املتوسط) لضمان
وصوهلم إىل النواتج املتوقعة

1.25

0.00

3

يراعي تنوع أمناط الطالب يف التعلم (حركية ،بصرية ،مسعية ،اجتماعية ،منطقية ،فردية.)......،

1.17

0.19

مستوى تحقق المواصفة األولى

1.18

0.11

4

يشتمل على مجيع معايري الرياضيات املدرسية وفق .NCTM7

1.00

0.00

5

يركز احملتوى الرياضي على النقاط احملورية  NCTM Focal Pointsللصف.

0.50

0.15

6

يراعي التوازن بني العمق واالتساع يف املهارات واملعرفة الرياضية

2.25

0.29

7

يراعي التوازن بني التعلم الضمين والتعلم الصريح
يف تقدمي املعرفة واملهارات الرياضية.

1.75

0.00

مستوى تحقق المواصفة الثانية

1.83

0.11

يقدم املعرفة الرياضية بشكل مرتابط رأسيا عرب الفصول والدروس.

0.50

0.12

م

8

المؤشرات

Balancing Implicit and Explicit Learning

7

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), USA
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المتوسط

االنحراف

2.75

0.00

1.25

0.29

مستوى تحقق المواصفة الثالثة

1.5

0.14

.Cooperative Learning

2.00

0.00

3

0.00

 13يشجع الطالب على بناء وتوسيع املهارات واملعرفة الرياضية وتطبيقاهتا.

0.00

0.00

 14يقدم مهاما على هيئة مشروعات  Projectsتتطلب تطبيق املعرفة الرياضية بطرق متعددة

0.00

0.00

 15يستهدف تنمية مهارات التفكري بأنواعه لدى الطالب.

2.9

0.12

1.58

0.24

1.50

0.25

1،83

0.19

1.67

0.22

3.00

0.00

2

0.00

 20يستهدف تطوير مهارات االستدالل والربهان الرياضي.

2.00

0.29

 21يستهدف تنمية مهارات القراءة يف الرياضيات.

0.90

0.12

 22يستهدف تنمية مهارات الكتابة يف الرياضيات

3.00

0.00

 23يقدم أنشطة متنوعة لتنمية مهارات التحدث لدى الطالب.

3.00

0.00

 24يشجع الطالب على استخدام متثيالت متعددة للمعرفة الرياضية لتعميق الفهم.

2.50

0.19

 25يوفر احملتوى الرياضي فرصا لتطوير الثقافة البصرية لدى الطالب.

2.50

0.00

 26يستهدف تدريب الطالب على مهمات واسرتاتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر

1.75

0.00

2.27

0.07

1.00

0.00

0.00

0.00

 29يقدم إرشادات وخمططات متنوعة لتنظيم املعرفة تساعد الطالب يف املذاكرة والدراسة

1.50

0.00

 30يشجع مهارات التدوين والتلخيص لدى الطالب.

1.5

0.00

م
9

المؤشرات

الحسابي

تقدمي تطبيقات ومواقف رياضية حتقق التكامل بني الرياضيات وواقع احلياة Life Relevant

 10يربز التكامل بني الرياضيات والعلوم واملواد األخرى.
 11يقدم مهاما تشجع التعلم التعاوين

 12يقدم مهاما متنوعة تشجع االستقصاء العلمي Scientific Inquiryللمعرفة الرياضية.

مستوى تحقق المواصفة الرابعة
 16يشجع الطالب على التعلم الذايت واملستقل

Independent Learning

يقدم مهاما ترتبط باخلربة السابقة للطالب تشجعه على بناء الفهم العميق للمهارات واملعرفة الرياضية
17
املراد تعلمها.
مستوى تحقق المواصفة الخامسة
 18يستهدف تنمية مهارات واسرتاتيجيات حمددة حلل املشكلة.
 19يستهدف تدريب الطالب على اختيار وتطبيق اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكلة.

مستوى تحقق المواصفة السادسة
 27يستهدف تدريب الطالب على مهمات واسرتاتيجيات ناجحة للدراسة والفهم والتذكر.
28

يستهدف تدريب الطالب على االختبارات املعيارية  Standardized Testاليت ترتبط باملهارات
املطلوبة.

40

المعياري
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المتوسط

االنحراف

1.00

0.15

3.00

0.00

2.50

0.19

1.30

0.12

1.13

0.15

 35يعزز مهام التقومي الذايت لدى الطالب

0.25

0.00

 36يوفر احملتوى خططا عالجية متعددة مرتبطة بالتقومي.

1.08

0.10

1.51

0.09

 37يزود الطالب بروابط إلكرتونية تدعم تعلم الرياضيات

1.00

0.00

 38يشجع تطوير املعرفة الرياضية لدى الطالب باستخدام التقنية

0.00

0.00

0.50

0.00

1.53

0.10

المؤشرات

م

الحسابي

مستوى تحقق المواصفة السابعة
 31ترتبط أساليب التقومي واملعاجلة باحملتوى يف مجيع مراحله.
 32يقدم مهاما
33

وأساليب متنوعة للتقومي التشخيصي Diagnostic Assessment.

يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقومي التكويين (البنائي) Formative Assessment

 34يقدم مهاما وأساليب متنوعة للتقومي اخلتامي

.Summative Assessmen

مستوى تحقق المواصفة الثامنة

مستوى تحقق المواصفة التاسعة
مستوى تحقق المواصفات التربوية الكلي

يتضح من اجلدول ( )2أن قيمة املتوسط احلسايب
الكلية للمواصفات الرتبوية تساوي ( ،)1.53وباحنراف
معياري ( ،)0.10وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب
للصف الثالث االبتدائي (من منتجات املشروع)
باملواصفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب (من
منتجات السلسلة األصل) متوسطة؛ إذ تقع قيمة هذا
املتوسط يف املدى ما بني ( -1.50أقل من .)2.25
ويعزى ذلك إىل أن درجة حتقق هذه املواصفات
جاءت متفاوتة ،مما انعكس على نتائج هذا احملور إذ
تراوحت قيم املتوسطات احلسابية ملستوى حتقق املواصفات
ما بني ( ،)2.27-0.50فتحققت املواصفة السادسة
"يدعم احملتوى معايري العمليات الرياضية" بدرجة عالية
ومبتوسط حسايب قيمته ( .)2.27يف حني حتققت مخس
مواصفات بدرجة متوسطة ،فجاءت يف املرتبة األوىل
املواصفة الثانية "يتسم احملتوى بالشمول والعمق والتوازن"
مبتوسط حسايب قيمته ( ،)1.83تليها املواصفة اخلامسة

المعياري

"جيعل الطالب حمورا للعملية التعليمية" ،مبتوسط حسايب
قيمته ( ،)1.67تليها املواصفة الرابعة" يشجع احملتوى التعلم
النوعي املتعدد املداخل " مبتوسط حسايب قيمته (،)1.58
تليها املواصفة الثامنة "يستخدم أدوات وأساليب تقومي
متنوعة ومستمرة للتقومي واملعاجلة " مبتوسط حسايب قيمته
( ،)1.51وأخريا املواصفة الثالثة " يتسم احملتوى بالرتابط
املنطقي والتكامل" مبتوسط حسايب قيمته (.)1.50
وحتققت مواصفتان بدرجة منخفضة ،إذ جاءت
املواصفة األوىل "يقدم احملتوى دعما لتعلم مجيع الطالب"
مبتوسط حسايب قيمته ( ،)1.18تليها يف املرتبة الثانية
املواصفة السابعة "يزود احملتوى الطالب مبهمات ومهارات
للمذاكرة والتنظيم الذايت" مبتوسط حسايب ( )1.00وتليها
املواصفة التاسعة" يوظف التقنية لدعم تعلم الرياضيات"
مبتوسط حسايب قيمته ( )0.50وبدرجة منخفضة جدا.
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األول الثانوي إذ حتققت بشكل مرتفع ،كما اختلفت نتيجة

وفيما يأيت مناقشة وتفسري النتائج الستخالص
التوصيات اليت من شأهنا جتويد كتاب الطالب للرياضيات
للصف الثالث االبتدائي:
حتققت املواصفة السادسة بدرجة مرتفعة ،وهذه
النتيجة ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة مكتب الرتبية
العريب لدول اخلليج ( ،)ABEGS, 2012وتعزى النتيجة إىل
عناية كتاب الطالب مبهارات ودروس حل املسألة ،ومهارات
التفكري العليا ،ومهارات الكتابة ،والتربير الرياضي ،غري أنه
يالحظ إمهال جانب القراءة الرياضية بسبب غياب الفقرات
اليت تعىن بذلك مثل :فقرة Reading in the Content
 Areaعلى رابط  ،Math onlineوغياب رابط أو اسم
املصدر ملزيد من القراءة يف فقرة ،Real- World Link
وصفحات القراءة حلل املشكالت كذلك بالنسبة ملؤشر حل
املشكالت )(Problem-Solving Strategies and Skill؛ إذ
ظهر اختزال العديد من الفقرات اليت تعىن هبذه املهارات.
وحتققت مخس مواصفات بدرجة متوسطة ،وهي

حتقق املواصفة الثالثة مع نتيجة الدراسة التقوميية للمرحلة
الثانية للصف األول الثانوي إذ حتققت بشكل مرتفع،
واختلفت نتيجة حتقق املواصفة اخلامسة مع ما توصلت إليه
الدراسة التقوميية يف املرحلة األوىل للصف األول املتوسط إذ
حتققت بشكل منخفض .كما اختلفت نتيجة حتقق
املواصفات الثالثة واخلامسة والثامنة مع نتائج دراسة مكتب
الرتبية العريب لدول اخلليج

(2012

 )ABEGS,إذ أظهرت

نتائجها تدنيا واضحا يف تلك املواصفات.
وميكن أن تعزى هذه النتائج إىل توفر بعض
املفردات اليت حتقق شواهد املؤشرات وغياب بعضها اآلخر
مثل غياب صفحة النقاط احملورية من مقدمات الكتاب،
وربطها باحملتوى والفهارس لتكون يف بؤرة اهتمام الطالب،
بالرغم من تأكيد فلسفة كتب الرياضيات لسلسلة ماجروهل
على ذلك ،والتوجيه هلا يف صفحة مستقلة ،ومناقشتهم
حوهلا يف صفحة  ، Treasure Huntوغياب صفحات
االختبارات املعيارية  Standardized Testاليت تستهدف
تدريبا على معايري  NCTMبشكل معلن يف مالحق
الكتاب ،باإلضافة إىل اختزال بعض التدريبات واملسائل
اليت ترتبط بالواقع ،ال سيما بعض دروس حل املسألة،
وغياب اإلشارة إىل املعرفة الرياضية املرتابطة بشكل صريح
على غالف الكتاب حتت مسمى ،Math Connects
إضافة إىل غياب دروس الفصل التمهيدي Start Smart
الذي يعمل على ربط املعرفة السابقة للطالب مبجاالت
معايري احملتوى  ، NCTMوغياب دروس فصل التعلم
الالحق  Looking Aheadاليت تدرب الطالب على
مهارات رياضية ملعايري حمددة يف الصف ،وهتيئهم لتعلم
مهارات يف صفوف الحقة ،ودروس حل املشكالت
اللفظية الرابطة بني املعرفة الرياضية بالبيئة واملواد األخرى،
مثل(دروس مسائل العلوم ،ومسائل الدراسات

املواصفات :الثانية ،واخلامسة ،والرابعة ،والثامنة ،والثالثة
على الرتتيب ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه
الدراسة التقوميية اليت أجراها مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود ( ،)1433يف
مرحلتها األوىل واليت تناولت الصفوف :األول والرابع
االبتدائي ،واألول املتوسط ،ونتيجة الدراسة نفسها يف
مرحلتها الثانية واليت تناولت الصفوف :الثاين واخلامس
االبتدائي ،والثاين املتوسط ،واألول الثانوي (مركز التميز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات )1434 ،يف
درجة حتقق املواصفتني الرابعة والثامنة ،يف حني ختتلف
نتيجة حتقق املواصفة الثانية مع ما توصلت إليه الدراسة
التقوميية يف املرحلة األوىل للصفوف :األول االبتدائي واألول
املتوسط ،ونتيجة الدراسة التقوميية للمرحلة الثانية للصف
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والرياضيات )1434 ،للصفوف :الثاين واخلامس االبتدائي،
والثاين املتوسط .كما تتفق مع نتائج دراسة مكتب الرتبية
العريب لدول اخلليج (.)ABEGS, 2012
وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل عدم توفر
املفردات اليت حتقق شواهد املؤشرات ،فقد غابت مجيع املواد
اإلثرائية بشكل عام ،ولعل ذلك يعود إىل أن السلسلة
األصل تقدم موادا داعمة متعددة ،مطبوعة وإلكرتونية،
موجهة للطالب وأولياء األمور ،لدعم تنوع أمناط الطالب،
ومستويات اإلجناز ،وبعض هذه املواد مل تتضمن ضمن
عقد تنفيذ هذا املشروع ،غري أن هناك غيابا ملواد ضمن
كتاب الطالب ،سواء يف مالحق الكتاب ،أم يف مقدماته،
وهي جزء منه ،ويشار إليها يف حمتوى الدروس بشكل
صريح ،إضافة إىل غياب دروس حل املشكالت اللفظية
الرابطة بني املعرفة الرياضية بالبيئة واملواد األخرى ،مثل
دروس( :مسائل العلوم ،مسائل الدراسات االجتماعية،
 ،)...وتقليص صفحات االختبارات املعيارية
 Standardized Testإذ وردت يف بعض الفصول ،يف حني
وردت يف كل الفصول ضمن السلسلة األصل ،كما غابت
مجيع مصادر التقنية يف الكتاب املوائم ،إذ تضمن فقط رابط
شركة العبيكان للتعليم ()www.obeikaneducation.com
خبالف ما ورد يف السلسلة األصل ،واليت تضمنت روابط
متعددة للمصادر اإللكرتونية يف مقدمة الكتاب ،وبداية كل
درس ،وضمن دروس التوسع باستخدام التقنية.
اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين :ينص السؤال الفرعي
الثاين على "ما مستوى حتقق املواصفات الفنية يف كتاب
الطالب للرياضيات للصف الثالث االبتدائي يف اململكة
العربية السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت حتليل نتائج
كل مواصفة يف ضوء مؤشراهتا ،ومن مث تناول مستوى حتقق
املواصفات وترتيبها الكلي على النحو اآليت:

االجتماعية ،)...،كذلك اختزلت دروس االستكشاف،
وحذفت دروس التوسع واليت تعتمد يف الغالب على
تطبيقات تقنية ،إضافة إىل غياب املشروعات ،وغياب
التوجيه إىل العمل يف جمموعات طالبية ضمن دروس حل
املسألة على غرار ما تضمنه الكتاب األصل يف دروس
استقصاء حل املسألة ،وغياب التدريبات اإلضافية Extra
 ،Practiceوبنك املفاهيم واملهارات ،Concepts and Skills
كما مل يتم توجيه الطالب إىل حمتوى إلكرتوين يدعم التعلم
املستقل وفق قدراته يف كل صفحة كما يف الكتاب األصل.
وفيما يتعلق بأدوات وأساليب التقومي فاختزلت بعض
املفردات مثل :اختبار منتصف الفصل Mid-Chapter
 ،Checkوبدائل التقومي اإللكرتونية مثل Exam view
 ،Advance –Math Onlineكما غابت املصادر املطبوعة
اإلضافية من كتاب الطالب .وبالنسبة للتقومي التكويين فقد
غابت املصادر املطبوعةStudy and Review-Mid :
 ،Chapter Test-3Quizeكما غابت املصادر اإللكرتونية:
 ،Study and Review-Mid Chapterأما التقومي اخلتامي
فقد غابت البدائل اإللكرتونية – Exam view –Advance
 ،Math Onlineوصفحات حلول التمارين وفق الدروس
 Selected Answers and Solutionsمن املالحق ،اليت
تشجع التعلم الذايت ،وكذلك االختبارات القصرية الذاتية
.Self-Check Quizzes
وحتققت مواصفتان بدرجة منخفضة ،وهي
املواصفة األوىل والسابعة ،يف حني حتققت املواصفة التاسعة
بدرجة منخفضة جدا .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت
إليه الدراسة اليت أجراها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود ( )1433يف
مرحلتها األوىل للصفوف :األول االبتدائي ،والرابع
االبتدائي ،واألول املتوسط ،وكذلك نتائج الدراسة نفسها يف
مرحلتها الثانية (مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
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جدول ()3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمؤشرات المواصفات الفنية لكتاب الطالب للصف الثالث االبتدائي
م

المؤشرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

1

تعرب األغلفة عن احملتوى العلمي للكتاب والصف.

2.63

0.15

2
3

يتخذ الغالف لونا مييّزه عن باقي الصفوف

3،00

0.00

ترتبط األغلفة الداخلية باألغلفة اخلارجية من حيث التصميم واأللوان

3.00

0.00

4

يتسم الكتاب جبودة التجليد.

2.25

0.29

5

تتسم نوعية الورق باجلودة.

3.00

0.00

6

يتميز الكتاب بسهولة استعماله.

2.75

0.29

2.77

0.12

7

يتسم الكتاب جبودة الطباعة

3.00

0.00

8

تتوفر فهارس تعكس حمتويات الكتاب والتمايز بينها

1.58

0.10

9

تظهر املفردات اجلديدة للفصل والدروس بألوان مميزة وثابتة يف مجيع أجزاء الكتاب

3.00

0.00

10

تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة يف مجيع أجزاء الكتاب.

3.00

0.00

11

يظهر الثبات واالستمرارية يف اهلوامش والفراغات العمودية وبني األسطر.

3.00

0.00

12

يتضح الثبات واالستمرارية يف تصميم صفحات الكتاب وفق نوع احملتوى.

3.00

0.00

13

يتوفر عنصر اجلذب والتشويق يف األشكال.

3.00

0.00

14

تتسم األشكال جبودة اإلخرا .

2.83

0.20

15

وظفت األشكال بطريقة علمية يف احملتوى.

3.00

0.00

2.82

0.03

16

تتسم الرموز بالوضوح وهلا داللة علمية ومتسقة يف مجيع أجزاء الكتاب.

3.00

0.00

17

ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة يف مجيع أجزائه.

1.00

0.00

مستوى تحقق المواصفة الثالثة

2.00

0.00

مستوى تحقق المواصفات الفنية الكلي

2.53

0.05

مستوى تحقق المواصفة األولى

مستوى تحقق المواصفة الثانية

وتراوحت قيم املتوسطات احلسابية ملستوى حتقق
املواصفات ما بني ( ،)2.82-2.00فتحققت املواصفة
الثانية" تتسق مكونات الكتاب وعناصره من حيث
التصميم واإلخرا " بدرجة مرتفعة وجاءت يف املرتبة
األوىل ،ومبتوسط حسايب قيمته ( ،)2.82تليها املواصفة
األوىل "يتسق الشكل اخلارجي للكتاب من حيث جودة
األغلفة" بدرجة مرتفعة يف املرتبة الثانية ومبتوسط حسايب

يتضح من اجلدول ( )3أن قيمة املتوسط احلسايب
الكلية للمواصفات الفنية يساوي ( ،)2.53وباحنراف
معياري ( ،)0.05وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب
للصف الثالث االبتدائي (من منتجات املشروع)
باملواصفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب للصف
الثالث (من منتجات السلسلة األصل) مرتفعة؛ إذ تقع قيمة
هذا املتوسط يف املدى ما بني ( -2.25أقل من .)3.00
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املقدمات بطريقة متسقة ،تأخذ األرقام املتسلسلة واحلروف
اهلجائية ،ومل يظهر ترقيم صفحات املالحق بشكل مياثل
السلسلة األصل لعدم توفر املالحق يف كتاب الطالب من
منتجات املشروع.

قيمته ( ،)2.77وتأيت املواصفة الثالثة "يتسق الرتميز
وعالمات الرتقيم يف الكتاب " يف املرتبة األخرية وبدرجة
متوسطة ،مبتوسط حسايب قيمته ( .)2.00وفيما يأيت
مناقشة وتفسري النتائج الستخالص التوصيات اليت من
شأهنا جتويد كتاب الطالب للرياضيات للصف الثالث
االبتدائي:
حتققت املواصفتان األوىل والثانية بدرجة مرتفعة،
وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة مكتب
الرتبية العريب لدول اخلليج ( ،)ABEGS, 2012يف حني
ختتلف عنها يف املواصفة الثالثة إذ حتققت بدرجة مرتفعة.
وتعزى هذه النتيجة إىل حتقق معظم املفردات اليت حتقق
شواهد املؤشرات ،يف حني ظهر اخللل يف بعض النقاط،
مثل :صورة الغالف اخلارجي لكتاب املشروع املوائم يعكس
جزءا من احملتوى ،يف حني أن صورة الغالف اخلارجي
لكتاب السلسلة األصل يعكس أكثر من  ٪30من احملتوى
املستهدف يف الصف ،كما أن جودة الغالف اخلارجي
تقل عن جودة الغالف لكتاب السلسلة األصل،
للكتاب ّ
اليت هي من النوع السميك  hard coverالذي يصعب
متزقه ،وكذلك تقل جودة تثبيت ومتاسك األوراق الداخلية
مع الغالف اخلارجي ،فطريقة تثبيت الورق ال تتناسب مع
االستعمال املتكرر ،وكذلك ال يتوفر ملخص للمحتويات يف
صفحة  ،Contents in Briefاليت تقدم للطالب وويل
األمر واملعلم ملخصا شامال عما حيتويه الكتاب من مادة
علمية مصنفة ،كوحدات وفصول وارتباطه بالنقاط احملورية،
كما مت اختزال الفهارس ،فلم يتوفر بصفحاته جدول
احملتويات  Table of Contentsعلى غرار كتاب السلسلة
األصل ،إذ خصصت فيه صفحة لكل فصل داخل
الكتاب ،تتضمن حمتويات الفصل من حيث الدروس
وأنواعها ،والرموز اليت تشري إىل مهارات التفكري العليا
واألنشطة اليدوية ،واملعايري ،كذلك مل يظهر ترقيما
للمقدمات كما هو يف السلسلة األصل ،إذ ترقم صفحات

التوصيات:
بناء على نتائج هذا البحث؛ ميكن استخالص
التوصيات اآلتية:
 .1احملافظة على بنية كتاب الرياضيات للصف الثالث وفق
تصميم كتاب الطالب للسلسلة األصل حبيث تتضمن:
فصل البداية الذكية  ،Start smartفصول املعرفة الرياضية
 ،General lessonsوفصل التعلم الالحق ،Looking Ahead
والتدريب على االختبارات املعيارية Preparing for
 ،standardized testsمع اإلشارة إىل أمهية هذا التصميم يف
مقدمات الكتاب.
 .2إضافة صفحة معايري الرياضيات املدرسية يف مقدمة
كتاب الرياضيات للصف الثالث ،لتكون معلنة للطالب
وأولياء األمور ،بعد مواءمتها مع كتاب الصف املستهدف،
وربطها بكل درس الفهرس ويف افتتاحية الفصول ،وضمن
صفحة .TREASURE hunt
 . 3احملافظة على بنية الفصل كما يف كتاب السلسلة
األصل ،بإضافة اختبار املنتصف ، Mid-Chapterودروس
التوسع احملذوفة ،وإضافة دليل الدراسة واملراجعة Study
 Guide and Reviewالذي يقدم ملخصا للمحتوى
الرياضي ،منمطا بنمطية واضحة وحمددة وفق التسلسل
النمطي للدروس داخل الفصل ،وخيتتم به كل فصل.
 .4احملافظة على بنية الدرس كما هي يف كتاب السلسلة
األصل بإضافة املراجعة الرتاكمية ، Spiral Reviewوكذلك
فقرة تدرب على االختبار املعياري  ، Test practiceيف هناية
كل درس.
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سعود بتمويل من اإلدارة العامة للبحوث بوزارة التعليم يف
اململكة العربية السعودية.

 . 5إضافة فقرة ( + P.S.I Teamحل املسألة ضمن فريق
تعاوين) يف إطار حل املشكلة ضمن دروس استقصاء حل
املسألة  ، Problem-Solving Investigationواليت توجه
الطالب إىل أسلوب التعلم التعاوين.
 . 6توفري الفقرات اليت تدعم القراءة لدى الطالب مثل:
اختبار املفردات الرياضية ، Vocabulary Checkباإلضافة
إىل احملتوى اإللكرتوين الذي يدعم التعلم املستقل وفق
قدرات الطالب.
 . 7دعم جمال التقومي يف كتاب الطالب بتوفري مصادر
Multiple -Choice
التقومي الورقية واإللكرتونية مثل
 short- response question ،Questionsاليت تقدم شرحا
لفكرة اإلجابة عن األسئلة اإللكرتونية ،لتكون مرجعا علميا
وتقوميا للطالب واألسرة واملعلم ،وتكون متاحة من خالل
حمتوى إلكرتوين.
 . 8إضافة دروس مسائل العلوم Problem solving in
 ،Scienceومسائل الدراسات االجتماعية Problem
 ،solving in Social Studiesومسائل يف الصحة Problem
 ،Solving in Healthودروس القراءة حلل املشكلة
 ،Reading to Solve Problemsكما هي يف املواضع
املشاهبة لكتب السلسلة األصل.
 .9رفع جودة غالف الكتاب على غرار األغلفة لكتب
السلسلة األصل ،إذ يالحظ أن مساكة الغالف وطريقة
تثبيت األوراق ال يتناسب مع االستعمال املتكرر من قبل
األطفال املستهدفني لدراسة هذه الكتاب.
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Abstract: The aim of this study was to evaluate the level of alignment of mathematics textbook for the grade 3 with the
corresponding textbook produced by McGraw-Hill. Content analysis tool was designed to include specifications, indicators and
demonstrations, which extract from the McGraw-Hill series and related literature. After validity and reliability of the tool were
checked, team of four researchers was trained to apply the tool. Finding showed that the level of alignment was moderate in
terms of educational specifications, while the level of alignment was high for the technical specifications.
The study offered recommendations in order to increase the level of alignment in student textbook with the reference to areas
that require improvements.
Key Words: textbook evaluation, alignment textbooks, educational specifications, technical specifications, mathematics
textbook, McGraw-Hill series.
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مسفر بن سعود السلويل :مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي رياضيات املرحلة االبتدائية وعالقتها ...

مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات
مسفر بن سعود السلولي
أستاذ تعليم الرياضيات املشارك-كلية الرتبية جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1436/11/10هـ  -وقبل 1437 /2/ 20هـ

المستخلص :هدفت الدراسة للتعرف على مستوى املعرفة الرياضية لـدى معلمـي رياضـيات املرحلـة االبتدائيـة وعالقتـ بـبعض املتغـاات :انـن واخلـة
التعليمية والتخصص والتـدري أثنـا اخلدمـة .ولتحقيـ ذلـك اسـتخدمت الدراسـة املـنهص الو ـفي التحليلـي مـن لـالط تقبيـ مقيـار املعرفـة الرياضـية
( )MKTعلـى عينـة قوامهـا ( )195معلمـا ومعلمـة للرياضــيات باملرحلـة االبتدائيـة ا التيارهـا عشـوائيا مــن فـاف ي اخلـر واففـال يف منققـة الريــا
باململكة العربية السعودية .وقد أسفرت نتائص الدراسة عن تدين مستوى املعرفة الرياضية لدى عينة الدراسة إذ كان معدط النسبة املئويـة للمعرفـة الرياضـية
( .)%52كما أشارت النتائص إىل وجود فروق دالة إحصائيا عنـد مسـتوى ( )0.05بـ متوسـقات درجـات العينـة ملسـتوى املعرفـة الرياضـية تبعـا لل ـن
لصاحل املعلمات وتبعا للخـة التدريسـية لصـاحل اخلـة افكوـر وتبعـا للتخصـص لصـاحل اصـص الرياضـيات .كمـا أجهـرت النتـائص عـدم وجـود فـروق دالـة
إحصـائيا عنـد مسـتوى ( )0.05بـ متوسـقات درجــات العينـة ملسـتوى املعرفـة الرياضـية تبعـا لعــدد دورات التـدري يف أثنـا اخلدمـة .كمـا ذيلـت الدراســة
بعدد من التو يات.
الكلمات المفتاحية :املعرفة الرياضية معرفة احملتوى أسالي التدري

عوامل مؤثر على املعرفة الرياضية.
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لتدري الرياضيات وب القدر التدريسية العامة لدى
املعلم وأهنما ي هران يف قدر املعلم على التنويع وإعقا
مناذ وأمولة متعدد للمسائل الرياضية املقدمة للتالميذ
فضال عن مراعا التوازن ب انانب املفاهيمي واإلجرائي.
واحلديث عن املعرفة الرياضية بدأ مع أحبا شوملان
) (Shulman, 1986الي قسمت معرفة املعلم إىل ثالثة
أقسام هي :معرفة احملتوى  Content Knowledgeومعرفة
املنهص  Curriculum Knowledgeومعرفة أسالي تدري
احملتوى  Pedagogical Content Knowledgeولكن أحبا
شوملان يف معرفة املعلم أثارت اهتماما واسعا حوط معرفة
املعلم للتدري (Teachers' Knowledge for Teaching).
وكان ملفهوم معرفة أسالي تدري احملتوى ) (PCKردود
أفعاط إجيابية فن هذا املفهوم حوط الرتكيز من معرفة
احملتوى العلمي إىل نوع آلر من املعرفة يتعل بعملية
التدري  .فمعرفة أسالي تدري احملتوى تتضمن :معرفة
املوضوعات املهمة للقالب والي ال حالة من التفكا
اإلجيايب ومعرفة افمولة وما يضادها يف تدري املفهوم
ومعرفة افلقا الشائعة الي تنتشر ويقع فيها القالب.
وبعد مرور حوايل عقدين من الزمن على أحبا شوملان
حوط معرفة املعلم بدأ فري من مركز تعليم وتعلم
الرياضيات  Learning Mathematics for Teachingيف
جامعة متشي ان حتليل منوذ شوملان وبيان ثغرات وقصوره
يف معانة معرفة املعلم بكل مكوناهتا & (Ball, Thames,
) Phelps, 2008; Hill, Ball, & Schiling, 2008والعمل
على توسيع هذه املعرفة لتشمل مجيع معارف املعلم .وقام
الفري بتقوير لنموذ شوملان ليتكون من ستة أجزا ت هر
يف النموذ اآليت شكل (:)1

المقدمة:

تعمل وزار الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية منذ
عام 1427ه ـ على تنفيذ مشروع تقوير مناهص الرياضيات
والعلوم وفقا فحد ما تو لت إلي البحو يف تقوير
املواد التعليمية وقدرات وكفايات املعلم واملشرف وحتس
البيئة التعليمية .ويتقل هذا العمل تركيز على تقوير املعلم
الذي يعد العمود الفقري في ن ام تعليمي .وحىت يواك
املعلم احلراك التقويري وينفذ املنهص بكل فعالية واقتدار ال
بد من العمل على تقوير معرفت الرياضية الي متول افدا
الي من لالهلا يستقيع تقدمي احملتوى الرياضي بالشكل
املؤمل .فمستوى حتصيل القالب يف الرياضيات يفسر
بشكل كبا مبستوى معرفة املعلم الرياضية (Hill, Schiling,
& Ball, 2004; Ma, 1999; Sleep, & Eskelson, 2012).

وحيتل مصقلح معرفة املعلم الرياضية
] knowledge for teaching [MKTيف اآلونة افلا
مكانا بارزا يف افدب الرتبوي احلديث كون يتعل بالعديد
من املؤشرات الي من أبرزها نتائص حتصيل القالب يف
الرياضيات (McGraner, VanDerHeyden, & Holdhede,
) 2011وهو ما يفر على معلم الرياضيات التقوير
املستمر يف معارف التخصصية مصحوبة باالطالع على
العديد من القرائ وافسالي واالسرتاتي يات التدريسية
وتوجيفها عند تدري الرياضيات بصور حيحة تؤدي إىل
إكساب هذه املعرفة للقالب بدال من تلقينها هلم
ليحف وها ومبا مُيكن من االستفاد منها يف املراحل
التعليمية الالحقة (الكبيسي .(2008
ويقع على عات معلم املرحلة االبتدائية مسؤولية كبا
تنقل من طبيعة املواضيع الرياضية الي يقدمها للتالميذ
) (Waller, 2012إذ تقود هذه املوضوعات الرياضية املقدمة
للقالب إىل تنمية املهارات الرياضية بأنواعها املختلفة
وبذلك أشار هيل وبراون وبوط (Hill, Brown, & Ball,
) 2005لوجود عالقة ب املعرفة الرياضية الالزمة للمعلم
Mathematical

معرفة
المحتوى
والمنهج

معرفة المحتوى
وطلبته
معرفة المحتوى
وتدريسه

المعرفة
الخاصة
بالمحتوى

المعرفة العامة
بالمحتوى
المعرفة األفقية
بالرياضيات

شكل ( )1نموذج هيل وبول وسكلينق (بتصرف)
Hill, Ball, & Schilling, 2008, p.403
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 .6معرفة احملتوى واملنهص
 and Curriculum):ويقصد هبا معرفة احملتوى وما يتضمن
من مفردات ومفاهيم وعالقات تدرر يف هذا احملتوى
ويتضمن معرفة املواد التعليمية والةامص املختلفة الي تساعد
يف تعلم وتعليم املنهص بشكل فعاط .
وتركز هذه الدراسة على معرفة املعلم باحملتوى
وتدريس ) (Knowledge of Content and Teachingأو ما
يسمى املعرفة الرياضية للتدري  .والفرضية هنا أن كلما
زادت املعرفة الرياضية للتدري لدى املعلم كلما كان أكور
قدر على البحث عن احللوط غا التقليدية وبقرق وأفكار
إبداعية للمسائل الرياضية الي يقرحها على القالب وعلى
العك من ذلك فاملعلمون الذين ُيتلكون معرفة رياضية
متدنية عاد ما يقدمون املفاهيم الرياضية بشكل منقوص أو
مشوه ويركزون على اإلجرا ات بشكل أكور من تركيزهم
على تعمي املفاهيم الرياضية لدى القالب & (Leung,
 Park, 2002).وهذا ما أكده يوسسكن )(Usiskin, 2001
من ضرور أن يكون معلم الرياضيات لدي معرفة مفاهيمية
عميقة بالرياضيات حىت يستقيع تدريسها بشكل أفضل.
ويضيف واجنر وآلرون (Wagner, Lee, & Ozgun-Koca,
) 1999أن هذه املعرفة تلع دورا بارزا يف تكوين مدركات
ومعتقدات واجتاهات املعلم حنو تدري الرياضيات وأن
هذه املعرفة تعد مدلال مهما لتقوير ممارسات التدري
وحتس املخرجات التعليمية .كما إن املعلم الذين
ُيتلكون معرفة عميقة بالرياضيات يقدمون مسائل رياضية
متنوعة لقالهبم تقي مدى فهمهم لألفكار الرياضية
وكذلك مدى قدرهتم على الربط ب اففكار الرياضية
بعضها ببعض (.)Wilkins, 2002
ومعرفة املعلم تتقور بالعمل اناد وفاولة التقوير الذايت
واملعريف .غا أن هناك عوامل هلا عالقة مبعرفة املعلم .وهو ما
جعل بيخونن ( )Pehkonon, 1999يهتم بالعوامل الي
تؤثر على هذه املعرفة ويدعو إىل ضرور دراسة تلك املعرفة

وفيما يأيت توضيح ملا ورد يف النموذ حىت يكون لدى
القارئ ور مكتملة عن معرفة املعلم وأجزائها كما يراها
هيل وبوط وسكلين (.)2008
 .1املعرفة العامة باحملتوى (Common Content
 Knowledge):ويقصد هبا املعرفة الرياضية واملهارات الي
ُيتلكها الفرد الذي تلقى مستوى تعليميا مناسبا .على
سبيل املواط :القيام بقرح  147-235بشكل حيح
باستخدام القرح باالستالف وبشكل تقليدي .
 .2املعرفة اخلا ة باحملتوى (Specialized Content
 Knowledge):ويقصد هبا املعرفة الرياضية واملهارات
اخلا ة باملعلم وليست متقل في مهنة ألرى .على
سبيل املواط :إجرا عملية حسابية لقرح 147-235
دون استخدام القرح باالستالف ومتويلها بأكور من طريقة
ومنوذ .
 .3املعرفة اففقية بالرياضيات (Horizon Content
 Knowledge):ويقصد هبا معرفة املوضوعات الرياضية يف
الصفوف واملراحل الدراسية وارتباطها أفقيا ورأسيا مع
بعضها.
 .4معرفة احملتوى والقلبة (Knowledge of Content
 and Students):ويقصد هبا املعرفة الي جتمع ب معرفة ما
ُيتلك القال ومعرفة احملتوى املناس ل يف لرياضيات
عوبة فيها.
وتشمل معرفة املوضوعات الي يواج القال
فعلى سبيل املواط معرفة املعلم ملاذا يعتقد بعض القلبة أن
نتي ة طرح  147-235تساوي  88أهنا لقأ؟
 .5معرفة احملتوى وتدريس (Knowledge of Content
 and Teaching):ويقصد هبا املعرفة الي جتمع ب معرفة
احملتوى الرياضي ومعرفة أسالي تدري ذلك احملتوى.
فعلى سبيل املواط معرفة املزايا التعليمية لتدري متويالت
خمتلفة لعمليات رياضية كالقرح وانمع والضرب
وغاها.

(Knowledge of Content
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جملموعة من العوامل من أمهها عامل اخلة بالنسبة للمعلم
والذي ينعك على طريقت يف التعامل مع تالميذه وإدار
سلوكهم والتعامل مع تكنولوجيا التعليم كما أشارت
دراسة كل من جوين ) (Guny, 2014ولو وين & (Lau,
) Yuen, 2013إىل أن لة معلم الرياضيات املرتاكمة على
مدار السن جتعل واثقا عند تقدمي احملتوى التعليمي
للتالميذ وقادرا على حتفيزهم وجعل اجتاهاهتم إجيابية حنو
تعلم الرياضيات .أما عن عامل الةامص التدريبية فقد
تو لت دراسة كوبر ونيسمث (Cooper, & Nesmith,
) 2013إىل تأثا الةامص التدريبية على معارف ومعتقدات
واجتاهات معلمي الرياضيات كما أكد ذلك أيضا هامان
وآلرون ) (Hammerness, et al. 2005من أن الةامص
التدريبية من أهم العوامل الي تؤثر على معارف املعلم .
وأرجعت الدراسة ذلك إىل التالف التدري والتأهيل الذي
يتلقاه املعلم قبل اخلدمة من بعد اخلدمة وهو ما أكدت
دراسة لو و ين ) (Lau, & Yuen, 2013من أمهية ودور
برامص التدري والتقور املهين أثنا اخلدمة وانعكاسها املباشر
على التقور املفاهيمي للمعلم املرتبط بتدري الرياضيات.
أما فيما يتعل بتأثا عامل انن على معرفة معلمي
الرياضيات فقد أشارت دراسة يات ) (Yates, 2007وبوط
وآلرين ) (Ball, et al. 2008إىل أن املعلمات حير ن على
السعي املتوا ل حنو سبل تقوير معارفهن املتعلقة
بالرياضيات ويؤكد ليكان ) (Guny, 2014على أن دراسة
العوامل املؤثر يف معرفة املعلم سوا أكانت اخلة أم
الةامص التدريبية قبل وأثنا اخلدمة أم التأهيل العلمي أم
أثر انن تعد أولوية ونققة البداية إلحدا أي تقوير أو
حتس يف مستوى حتصيل القالب للرياضيات .وأوضح
ليسا ) (LeSage, 2012وما ) (Ma, 1999أن التعرف
على العوامل املؤثر يف معارف معلمي الرياضيات يكشف
الكوا من الغمو حوط تدين حتصيل القالب ويعمل
على حتس مستواهم يف الرياضيات (.)Kelly, 2012

الرياضية وحتديدها ومعرفة العوامل املؤثر فيها وهو ما زاد
االهتمام ب يف السنوات افلا وألذ مساحة واسعة يف
افدب الرتبوي للرياضيات.
ويواج املعلمون الكوا من املشكالت الي ُيكن أن
تؤثر يف بنا معارفهم الرياضية الالزمة لتدري الرياضيات
فقد أشارت دراسة الراشد والغامدي ( )1421وحديوا
دراسة السعدوي ( )2014إىل وجود مشكالت تواج
القالب املعلم بكليات الرتبية تتمول يف غياب انان
التقبيقي وضعف اإلعداد الوقايف العام للمعلم وللو مواد
اإلعداد الرتبوي من اففكار انديد الي تواك التقور
العلمي وكذلك وجود قصور يف الكفايات اخلا ة مبهارات
املعلم يف التعامل مع القالب .كما أشارت عد دراسات
إىل ارتباط معارف معلمي الرياضيات مب موعة من العوامل
املؤثر كاإلعداد العلمي واملهين قبل اخلدمة والتنمية املهنية
املقدمة هلم أثنا اخلدمة وأن هذه العوامل تؤثر بشكل
مباشر يف تقور املعرفة لدى املعلم والي تنعك على
املمارسة ومن مث على حتصيل القالب للرياضيات
(افسقل 2010؛ حليحل وحليل 2006؛ إبراهيم
2003؛ العنزي 2013؛ (Pimta, et al. 2009؛ Yates,
2007؛Hill, et al. 2005).
وقد أشارت دراسة العنزي ( )2013إىل وجود جمموعة
من العوامل املؤثر يف تعليم الرياضيات يف اململكة العربية
السعودية ومن بينها العوامل املتعلقة مبعلمي الرياضيات أثنا
اخلدمة وتقورهم املهين إذ تب وجود أوج ضعف يف
الكفايات التدريسية املقلوبة و عوبات يف التمكن من
تدري الكت املقور ومشكالت يف عمل اإلشراف
الرتبوي على التقور املهين املقلوب ملعلمي الرياضيات
ومشكالت متعلقة مبناهص الرياضيات (السلويل .)2013
وعند تركيز احلديث يف العوامل املؤثر يف املعرفة الرياضية
الالزمة لتدري الرياضيات توجد عدد من الدراسات مول
دراسة بيمتا وآلرين ) (Pimta, et al, 2009والي أشارت
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وعلي فإن الكوا من الدراسات الي أشارت هلا الدراسة
باإلضافة إىل عدد من الدراسات احمللية احلديوة تؤكد وجود
عدد من املشكالت الي تواج معلمي الرياضيات يف مجيع
املراحل بشكل عام ويف املرحلة االبتدائية بشكل لاص
(السعدوي 2014؛ العنزي 2012؛ السلويل .)2013
إال أن هذه الدراسات مل تتقرق إىل حبث أثر بعض
املتغاات املتعلقة باملعلم وعالقتها باملعرفة الرياضية
للمعلم لتدري الرياضيات .ومن مث تعد الدراسة احلالية
مبنزلة لقو على القري للكشف عن أثر تلك العوامل
متهيدا لوضع الةامص واخلقط التحسينية من قبل انهات
املعنية بإعداد معلمي الرياضيات وتقوير أدائهم مبا ينعك
على زياد حتصيل القالب يف الرياضيات.
مشكلة

) .2012وبالن ر لندر الدراسات احمللية فيما يتعل باملعرفة
الرياضية وبعض العوامل املؤثر فيها أمكن ياغة مشكلة
الدراسة يف افسئلة اآلتية:
 .1ما مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي رياضيات
املرحلة االبتدائية؟
 .2هل خيتلف مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات املرحلة االبتدائية بالتالف انن ؟
 .3هل خيتلف مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات املرحلة االبتدائية بالتالف اخلة التدريسية؟
 .4هل خيتلف مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات املرحلة االبتدائية بالتالف التخصص؟
 .5هل خيتلف مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات املرحلة االبتدائية بالتالف التدري أثنا
اخلدمة؟

الدراسة:

تشكل معرفة املعلم الرياضية الالزمة لتقدمي املفاهيم
الرياضية يف املرحلة االبتدائية أحد أركان العملية التعليمية
وامتالك هذه املعرفة يعتقد بأن يسهم يف تعلم القالب
وتنمية مهاراهتم ( )Usislin, 2001وقد أكدت العديد من
الدراسات تدين مستوى معرفة املعلم الرياضية ( Guney,
 .)2014وقد ذكر احلزو ومصقفى ( )2008تدين مستوى
معرفة املعلم يف موضوعات الكسور .كما أكد تدين مستوى
املعلم ما أشار إلي املقرب والسلويل (حتت النشر) من
ضعف امتالك العديد من املعلم العم املعريف الكايف
لتدري افعداد والعمليات عليها .كما أكدت الدراسات
وجود العديد من العوامل ذات العالقة املباشر مبعرفة املعلم
وأثرها يف ممارسات التدريسية ومن مث حتصيل القالب ( Cai,
 .)2005; Pimta, et al. 2009; Lau, & Yuen, 2013وعلي
فإن فاولة التعرف على مستوى املعرفة الرياضية لتدري
الرياضيات باملرحلة االبتدائية والتعرف على أثر العوامل
املؤثر فيها يعد نققة البداية لتقوير ورفع مستوى حتصيل
القالب (Pehkonen, 1999; LeSage, 2012; Lekan,

أهداف

الدراسة:

هتدف الدراسة إىل فاولة الكشف عن مستوى معرفة
املعلم الرياضية للتدري لدى معلمي رياضيات املرحلة
االبتدائية وعالقتها ببعض املتغاات اخلا ة باملعلم
كمتغا انن واخلة والتخصص ومستوى التدري
أثنا اخلدمة.
أهمية

الدراسة:

ُيكن هلذه الدراسة أن تسهم يف:
 تزويد القائم على التعليم يف اململكة العربية السعودية
مبستوى معرفة املعلم الرياضية الالزمة لتدري رياضيات
املرحلة االبتدائية والعوامل املؤثر فيها.
 تزويد انهات القائمة على إعداد وتأهيل املعلم
بالعوامل الي تؤثر يف معرفة املعلم والعمل على معانتها.
 تسهم يف بنا الةامص التدريبية املقدمة للمعلم أثنا
اخلدمة والي تسهم يف رفع كفا هتم.
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الكشف عن مستوى املعرفة الرياضية الالزمة لتدري
الرياضيات لدى معلمي املرحلة االبتدائية.

مصطلحات الدراسة:
املعرفة الرياضية الالزمة لتدري الرياضيات
 Content and Teaching :تعرف بأهنا املعرفة املتكاملة
ملعلم الرياضيات والي تشمل متكن من املعرفة العميقة
للمحتوى الرياضي وكذلك من مهارات واسرتاتي يات
التدري املالئمة لتقدمي هذا احملتوى الرياضي بالشكل
املقلوب .
Knowledge of

منهج الدراسة
منهج

الدراسة:

مجتمع وعينة
تكون جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات الرياضيات
باملرحلة االبتدائية يف فاف ي اخلر واففال مبنققة
الريا ومشلت عينة الدراسة  195معلما ومعلمة ممن يقوم
بتدري الرياضيات باملرحلة االبتدائية .وا التيار العينة
عشوائيا من مع م املدارر االبتدائية يف هات احملاف ت  .إذ
ا يف البداية حتديد املدارر االبتدائية بن وبنات مث ا
التيار املدارر الي سيقب فيها املقيار عشوائيا .وتوزعت
عينة الدراسة على النحو املوضح يف جدوط (:)1

وإجراءاتها:

الدراسة:

اعتمدت الدراسة على املنهص الو في التحليلي يف
جدول()1

توزيع عينة الدراسة
المتغير

عوامل المتغير

التكرار والنسبة %

النوع

ذكور
إنا
اجملموع

)74.4(145
)25.6(50
)100( 195

اخلة التدريسية

من سنت فأقل
 3إىل  5سنوات
 6إىل  8سنوات
أكور من  8سنوات
اجملموع

)10.2(20
)23.1(45
)16.4(32
)50.3(98
)100( 195

رياضيات
علوم
ألرى
اجملموع

)72.3(141
)15.4(30
)12.3(24
)100( 195

مل أشارك
دور واحد
دورتان
 3فاكور
اجملموع

)12.8(25
)17.5(38
)27.2(53
)40.5(79
)100( 195

التخصص

الدورات التدريبية
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( )29سؤاال بعضها يتضمن أكور من مفرد إذ يصبح
جمموع مفردات املقيار ( )42مفرد  .ومجيع افسئلة من
نوع االلتيار من متعدد .وتغقي هذه افسئلة جوان
متعدد من املعرفة الرياضية ملعلم املرحلة االبتدائية مول
املعرفة املرتبقة باستخدام افشكاط أو لط افعداد املرتبقة
باالبتكار يف أمناط احلل املعرفة املرتبقة باالستدالط املعرفة
املرتبقة بتحديد افلقا الشائعة املعرفة املرتبقة باستخدام
العمليات احلسابية افساسية املعرفة املرتبقة باستخدام
افعداد الكسرية أو العشرية أو الكسور وغاها من
املوضوعات الرياضية الي ت هر يف رياضيات املرحلة
االبتدائية.

يوضح اندوط ( )1توزيع عينة الدراسة على املتغاات
املتعلقة مبعرفة املعلم الرياضية.
الدراسة:

أداة
املعرفة
استخدمت الدراسة أحد مقايي
الرياضية Mathematical Knowledge for Teaching
) (MKTوهو مقيار املعرفة الرياضية لتدري الرياضيات
 Knowledge of Content and Teachingالذي ا تقويره
يف مركز تعليم وتعلم الرياضيات يف جامعة متشي ان
) Learning Mathematics for Teaching (LMTوا بنا
مفردات مقايي املعرفة الرياضية لالط فرت امتدت أكور
من عشر سنوات وقامت على نتائص البحو ودراسة
املناهص واخلةا واملختص باإلضافة إىل لةات الباحو
 (Ball et al, 2008).وطبيعة فقرات املقيار ال ترتبط مبنهص
دراسي مع بل تقي املعرفة الرياضية لتدري الرياضيات
يف املرحلة االبتدائية & (Delaney, Ball, Hill, Schilling,
 Zopf, 2008).وقد ا بنا عدد من املقايي وفقا
ملوضوعات الرياضيات فهناك مقيار افعداد ومقيار
اهلندسة وانة والقيار واإلحصا واالحتماالت .كما
اتلف هذه املقايي بالتالف املرحلة الدراسية فهناك
مقايي ملعلمي املرحلة االبتدائية وكذلك هناك مقايي
لا ة مبعلمي املرحلة املتوسقة .واستخدام هذه املقايي
خيضع لشروط املركز ) (LMTمن حيث حصوط من يريد
استخدام هذه املقايي على دور تدريبية يف املركز كذلك
يشرتط عدم اإلفصاح عن مفردات املقيار ولكن ُيكن
استخدام أمولة مشاهبة وأن تصحح االست ابات استنادا
ملفتاح التصحيح املرف مع كل مقيار .وقد حق الباحث
شروط املركز ومن مث استخدم مجيع املقايي .
تكون املقيار من جزئ  :افوط (إضافة من الباحث)
ويشمل معلومات عامة عن املعلم واملتغاات الدُيوغرافية
وهي (انن عدد سنوات اخلة التخصص الدورات
التدريبية) .أما انز الواين :وهو أسئلة املقيار ويتكون من

صدق وثبات المقياس:

قام الباحث برتمجة مقيار معرفة املعلم لتدري
الرياضيات يف املرحلة االبتدائية (Knowledge of Content
) and Teachingللغة العربية مع افلذ يف االعتبار مستوى
الدقة ومناسبت للسياق الوقايف السعودي .مث وضع املقيار
يف ورت افولية وعم ِر على خمتص ملراجعة الرتمجة والتأكد
من سالمتها .وبعد التأكد من سالمة الرتمجة مع ِرضت
النسخة العربية على عدد من املختص يف تعليم الرياضيات
لتحكيم فقرات املقيار من حيث ياغتها ووضوحها
ومال متها .وبعد املراجعة والتقوير وضع املقيار يف ور
شب هنائية مث عر على مخسة معلم من غا جمتمع
الدراسة وطل منهم تقييم كل سؤاط وفقا لوالثة مستويات
(الوضوح واملال مة والصعوبة) .وبنا على النتائص ا وضع
املقيار يف ورت النهائية متهيدا لتقبيق  .وهذه اخلقوات
تعد مبنزلة دق للمقيار بعد ترمجت  .أما ثبات املقيار فقد
ا حساب معامل ألفا كرنباخ بعد تقبي املقيار وكانت
النتي ة  0.89وهي قيمة مرتفعة تدط على ثبات عاط
للمقيار النسخة العربية .علما بأن هذه املقايي سب أن
ا حساب ثباهتا ومل يس ل أية مالح ة على الوبات حىت
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يف النسخ املرتمجة للغات ألرى

أ حاب املقيار حبيث يعقى ( )1لإلجابة الصحيحة
و( )0لإلجابة اخلقأ .وقد ا استبعاد اإلجابات غا
املكتملة أو اإلجابات الي ااذت هلا منقا معينا يف اإلجابة.
وقد ا حتديد مستوى املعرفة وفقا للنس املئوية اآلتية
(راشد والشباك :)2006
مستوى مرتفع نسبة أعلى من  %80ومستوى متوسط
نسبة أعلى من  %80-%70ومستوى منخفض نسبة
أعلى من  %70-%60ومتدن من  %60فأقل.

;(Delaney, 2012

Fauskauger, Jakobsen, Mosvold, & Bjuland, 2012).

إجراءات تطبيق المقياس:

بعد معرفة جمتمع الدراسة جرى التوا ل مع مشرف
تربوي ومشرفة تربوية يف كل إدار تعليمية للقيام بتقبي
املقيار .وقد أفاد املشرفون بأن سياسة املشرف يف زيار
املدارر هي أن كل مشرف أو مشرفة يزور عددا من
املدارر .وعلي اتف الباحث مع املشرف املسؤوط على آلية
تقبي املقيار باالستعانة باملشرف اآللرين يف التخصص
حبيث يعقى املقيار للمعلم أو املعلمة أثنا الزيار وتتم
اإلجابة عن وال يسمح بألذ املقيار لار املدرسة أو ور
من  .ومجيع املدارر بالنسبة للمشرف هلا نف فر ة الزيار
وبشكل عشوائي وعند زيار املدرسة يقدم املقيار للمعلم
أو املعلمة .وبعد شهرين من بداية تقبي املقيار مجعت
مجيع اإلجابات لتصحيحها وحتليلها.

نتائج الدراسة

ومناقشتها:

السؤاط افوط :ما مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات املرحلة االبتدائية؟
وللتعرف على مستوى املعرفة الرياضية الالزمة لتدري
الرياضيات ا حساب النس املئوية لكل مفرد نميع عينة
الدراسة على مقيار املعرفة الرياضية الالزمة للتدري كما
باندوط اآليت:

تصحيح المقياس:

بعد مجع االست ابات ا تصحيحها وفقا لتعليمات
جدول ()2

نسب اإلجابات الصحيحة على مقياس المعرفة الرياضية لمعلمي رياضيات المرحلة االبتدائية مرتبة تنازليا

م

شرح لعبارات مقياس المعرفة الرياضية للمعلم

 %اإلجابة الصحيحة

1

استنتا تعميم لناتص ضرب أي عدد يف فر.

%92

2

تصوي اخلقأ الشائع يف حتليل عدد العوامل افولية.

%78

3

%78

ياغة تقبي حيايت (تعبا لف ي) لعملية قسمة ب كسرين.

4

حتديد مستوى عوبة املسألة اللف ية حبس العمليات احلسابية املستخدمة.

%78

5

متويل الكسور على لط افعداد.

%77

6

إجرا عمليات طرح افعداد مع إعاد التسمية للقيم املكانية (املنزلية).

%75

7

تةير السب يف املقارنة ب نسبت معلوميت .

%74

8
9
10

إجرا عملية القسمة لعددين كسري .
متويل الكسور من لالط جمموعات متماثلة.
متويل الكسور من لالط شبكة متعامد .

%67
%66
%65

11

استنتا العالقة ب ناتص مجع عددين غا متساوي مع عدد ثابت.

%64
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 %اإلجابة الصحيحة

م

شرح لعبارات مقياس المعرفة الرياضية للمعلم

12
13
14
15
16
17
18

حتديد احملتمل يف طرح افعداد مع إعاد التسمية للقيم املكانية (املنزلية).
استنتا منط العالقة ب جمموعة من افعداد حبس معدط التغا يف قيمة افعداد.
استنتا منط العالقة ب جمموعة من افعداد وب جمموعة جزئية من افعداد.
ياغة تقبي حيايت (تعبا لف ي) لعملية طرح ب كسرين.
تصوي الشائع يف استنتا أكور من ور لقيمة كسر.
وضع الكسر يف أبسط ور .
حتديد أقرب نققة حلا ل ضرب كسرين على لط افعداد.

%63
%62
%61
%61
%60
%59
%55

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

استنتا تعميم لقابلية القرح ب عددين.
استنتا منط العالقة ب جمموعة من افعداد والعمليات احلسابية ب تلك افعداد.
حتديد احملتمل يف تنفيذ عملية الضرب ب كسرين.
توجيف الكسور يف العالقات ب مساحات افشكاط اهلندسية.
حتديد احملتمل عند ضرب عدد حيح يف كسر عشري.
استخدام وحدات العد للتعبا عن افعداد العشرية.
حتديد احملتمل يف إجرا العمليات احلسابية الي تتقل إعاد التسمية.
حتديد احملتمل يف املقارنة ب قيمي كسرين.
متويل الكسور من لالط مساحات غا مت انسة.
استنتا قيمة عدد عشري ب عددين عشري معلوم .
تنفيذ عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام يف عدد مكون من رقم
إجرا عمليات طرح افعداد.
متويل ناتص ضرب كسرين باستخدام افشكاط.
إجرا عمليات طرح افعداد مع تقسيم العدد املقروح من مبا يتواف مع املقروح.
استخالص قيمة نسبة من لالط العالقة ب نسبت معلومت يف مواقف حياتية.
استخدام أكور من طريقة لتمويل العدد افويل.
استنتا منط العالقة ب جمموعة من افعداد وجمموعات جزئية من تلك افعداد.
ياغة تقبي حيايت (تعبا لف ي) لعملية ضرب ب كسرين.
حتديد احملتمل يف تنفيذ عملية القسمة مع وجود باقي يف ور كسر.
استنتا العالقة ب ناتص ضرب عددين غا متساوي يف عدد ثابت.
حتديد احملتمل يف تقسيم شكل إىل جمموعة من افجزا املتساوية.
إجرا طرح افعداد الكبا بقرق مبسقة.
توضيح قيمة عدد كسري باستخدام أكور من شكل للتمويل.

%54
%53
%53
%52
%52
%51
%51
%50
%49
%47
%44
%40
%39
%37
%35
%32
%32
%30
%30
%27
%24
%23
%18

42

حتديد احملتمل يف استنتا القيمة الي حتق تساوي طريف معادلة.

%13
%52

معدل النسب المئوية لإلجابات

مقربة ملفردات املقيار وبدون اإلفصاح عن الصيغة اف لية
لألسئلة .وبنا على هذه النتي ة ُيكن استخالص ما يأيت:

يوضح اندوط ( )2أسئلة املقيار بعد إعاد تسميتها
بنا على معقيات كل سؤاط هبدف إعقا القارئ ور
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من العينة أجابوا بشكل حيح .وتدعم هذه النتي ة ما
سب وأجهرت دراسات عن املستوى املنخفض يف معرفة
املعلم الرياضية يف املرحلة االبتدائية (املقرب والسلويل
2014؛ الشمري 2005؛ مقدادي وملكاوي والزعيب
 .)2013وهذا املستوى قد يؤثر بشكل مباشر أو غا
مباشر يف عمليات التدري الي بدورها تؤثر يف مستوى
فهم وحتصيل القالب (Trend in International

بلغ معدط نسبة اإلجابات الصحيحة لعينة الدراسة %52؛
ويشا هذا إىل تدين مستوى معرفة املعلم الرياضية لتدري
الرياضيات لدى عينة الدراسة .وقد حصلت 16
( )%38.1مفرد على نسبة إجابة حيحة أعلى من
 .%60وحصلت  )%61.9( 26مفرد على نسبة أقل
من  %60من اإلجابات الصحيحة .وحصلت املفرد
"استنتا تعميم لناتص ضرب أي عدد يف فر" على أعلى
نسبة إجابة حيحة إذ بلغت  %92أي أن حوايل 180
معلما ومعلمة من العينة أجابوا بشكل حيح على هذه
املفرد  .وحصلت املفرد " حتديد احملتمل يف استنتا
القيمة الي حتق تساوي طريف معادلة" على أقل نسبة إجابة
حيحة وبلغت  %13أي إن حوايل  25معلما ومعلمة

Mathematics and Science Study [TIMSS], 2011).

وملزيد من حتليل النتائص بشكل أعم ا تقسيم مفردات
املقيار إىل موضوعات ترتبط بعضها مع بعض؛ لتب
مستوى املعرفة الرياضية الالزمة لتدري الرياضيات يف ذلك
املوضوع.

الجدول ()3
تمثيل األعداد باألشكال أو على خط األعداد:
المعرفة المرتبطة بالتمثيل باستخدام األشكال أو خط األعداد

نسبة اإلجابة الصحيحة

توضيح قيمة عدد كسري باستخدام أكور من شكل للتمويل.
حتديد احملتمل يف تقسيم شكل إىل جمموعة من افجزا املتساوية.
متويل ناتص ضرب كسرين باستخدام افشكاط.
متويل الكسور من لالط مساحات غا مت انسة.
استخدام وحدات العد للتعبا عن افعداد العشرية.
توجيف الكسور يف العالقات ب مساحات افشكاط اهلندسية.
حتديد أقرب نققة حلا ل ضرب كسرين على لط افعداد.

%18
%24
%39
%49
%51
%52
%55

مهما يف تدري الرياضيات وف ما تشا إلي معايا
)(NCTM, 2000والي تشا ضمن معاياها لتدري
التمويل Mathematics as
الرياضيات ملعيار
 Representation.وتعزز نتي ة هذه الدراسة ما تو لت ل
دراسة مقدادي وآلرين ( )2013الي أشارت إىل اخنفا
مستوى املعلم يف املعرفة املفاهيمية واإلجرائية املتعلقة
بالكسور .كما أكدت كذلك دراسة الشمري ()2005
على وجود عدد من افلقا املتعلقة بالعمليات احلسابية
املرتبقة بالكسور (انمع القرح الضرب القسمة) لدى
معلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية.

يوضح جدوط ( )3التدين يف مستوى املعرفة الرياضية
الالزمة لتدري موضوعات مرتبقة بتمويل افعداد
بافشكاط أو على لط افعداد .وهذا قد يفسر أسالي
املعلم التقليدية يف تدري الرياضيات ولا ة املوضوعات
الي تركز على التدري اجملرد للمفاهيم واخلوارزميات القائمة
على تلك املفاهيم مع العلم أن التمويل باستخدام
افشكاط أو لط افعداد حبس املوقف التعليمي يدعم
استيعاب املعرفة الرياضية وجيعل تصور مكوناهتا والعالقات
املنققية بينها أكور قبوال يف ذهن املتعلم (NCTM, 2007).
وبذلك ُيكن أن تفقد الرياضيات من الناحية التدريسية بعدا
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تنوع القرق والبدائل يف استخدام منط مع للحل جهرت
النتائص على النحو اآليت:

وبالن ر إىل املوضوعات املرتبقة بافسالي االبتكارية
غا املعتاد يف لوارزميات العمليات احلسابية افساسية أو
جدول ()4

إجراء عمليات مبتكرة وأنماط حلول مختلفة:
نسبة اإلجابة الصحيحة

المعرفة المرتبطة باالبتكار وتعد أنماط الحلول
استخدام أكور من طريقة لتمويل العدد افويل.
متويل ناتص ضرب كسرين باستخدام افشكاط.
تنفيذ عملية ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام يف عدد مكون من رقم واحد بقرق مبتكر .

%32
%39
%44

استخدام وحدات العد للتعبا عن افعداد العشرية.
توجيف الكسور يف العالقات ب مساحات افشكاط اهلندسية.

%51
%52

1998؛ السعيد  .)1998وقد يعك ذلك ثقافة عامة
من التقليد لنف القرق يف احلل ورمبا االلتزام بأدلة املعلم
وفتواها دون وجود مبادرات حقيقية من املعلم للت ديد
واالبتكار .وجدير بالذكر أن تعمي ممارسات املعلم
املرتبقة باالبتكار لن حيد بالصدفة بل حيتا برامص
تدريبية نوعية تعمل على ذلك وتوجهات لا ة باإلشراف
وتقييم املعلم وف فكات مرتبقة بقدراهتم االبتكارية.
أما يف املوضوعات الرياضية املرتبقة باملهارات ذات العالقة
باالستدالط مول استنتا العالقات و ياغة التعميمات
ف ا ت النتائص على النحو اآليت:

يوضح جدوط ( )4مستوى تدين معارف املعلم الي
ترتبط باملسائل الي تتقل حللها أفكارا غا تقليدية
والبحث عن أمناط غا معتاد  .وأشارت بعض الدراسات
إىل وجود قصور لدى معلمي الرياضيات فيما يتعل بتنمية
املهارات افساسية الي تيسر عملية االبتكار دالل الصف
الدراسي وأن الغالبية الع مى من املعلم مل حيق احلد
افدىن املقبوط لألدا يف مع م املهارات املرتبقة بعملية
االبتكار وأن املعلم ما زالوا يركزون على الشرح والتلق
واستخدام افسئلة ذات اإلجابات احملدد الي ال تسمح
للقالب بتقدمي اففكار انديد وغا املألوفة مما يؤدي إىل
ضعف قدراهتم االبتكارية (الكرش 1997؛ علي والغنام
جدول ()5

المهارات المرتبطة باالستدالل الرياضي

المعرفة المرتبطة باالستدالل
استنتا
استنتا
استنتا
استنتا

نسبة اإلجابة الصحيحة

العالقة ب ناتص ضرب عددين غا متساوي يف عدد ثابت.
منط العالقة ب جمموعة من افعداد حس اجملموعة انزئية من تلك افعداد.
تعميم لقابلية القرح ب عددين.
منط العالقة ب جمموعة من افعداد حس العمليات احلسابية وتلك افعداد.

يوضح جدوط ( )5وضوح أوج التدين يف معارف
املعلم اخلا ة باالستدالط فإن ذلك يتوقع أن يؤثر على
أمناط التدري الي قد متيل للعر الشكلي للمعرفة
الرياضية وغياب البنا االستداليل يف عالقة ومكونات البنية

27%

%32
%53
%54

املعرفية للرياضيات الي تقوم على االستدالط .وبذلك ُيكن
أن تفقد الرياضيات من الناحية التدريسية بعدا مهما يف
الرياضيات وف ما تشا إلي معايا (NCTM,
تدري
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لدى معلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية ومعرفة املعلم
هبا ف ا ت على النحو اآليت:

) 2000والي تشا ضمن معاياها لتدري الرياضيات معيار
االستدالطMathematics as Reasoning.
بالنسبة للموضوعات املرتبقة بتحديد افلقا الشائعة
احملتملة السيما افلقا الشائعة املرتبقة بالعمليات احلسابية
جدول ()6
المعرفة المرتبطة بتحديد األخطاء الشائعة لدى الطالب:
المعرفة المرتبطة بتحديد األخطاء الشائعة
حتديد
حتديد
حتديد
حتديد
حتديد
حتديد
حتديد

نسبة اإلجابة الصحيحة
%13
%24
%30
%50
%51
%52
%53

احملتمل يف استنتا القيمة الي حتق تساوي طريف معادلة.
احملتمل يف تقسيم شكل إىل جمموعة من افجزا املتساوية.
احملتمل يف تنفيذ عملية القسمة مع وجود باقي يف ور كسر
احملتمل يف املقارنة ب قيمي كسرين.
احملتمل يف إجرا العمليات احلسابية مع إعاد التسمية.
احملتمل عند ضرب عدد حيح يف كسر عشري.
احملتمل يف تنفيذ عملية الضرب ب كسرين.

يقومون بالتدري هلذه املرحلة .وهذا ما رآه كذلك أتروب
) (Attropes, 2003من وجود قصور لدى الكوا من
املعلم متعل بافتقادهم للفهم احلقيقي للمفاهيم
احلسابية وأن هذا االفتقاد املفاهيمي يلع دورا فوريا يف
تكوين افلقا املفاهيمية من لالط الرتكيز على حفظ
املعلومات واحلقائ العلمية دون التقرق لالستيعاب
املفاهيمي.
كما توضح النتائص أن كلما تقل املوقف الرياضي
استخدام أكور من عملية حسابية كلما كان املعلمون أقل
مستوى مقارنة بقدرهتم على تنفيذ العمليات احلسابية
بصور مستقلة على افعداد الصحيحة وعند التقرق
للمعارف املرتبقة بالعمليات احلسابية على افعداد الكسرية
أو العشرية يتضح أن مستوى املعلم ال يتباين كواا عن
مستوى معارفهم لتنفيذ العمليات احلسابية على افعداد
الصحيحة كما باندوط ( )7اآليت:

يوضح جدوط ( )6نتي ة غا مفاجئة يف جل وجود
بعض م اهر افلقا الشائعة يف إجرا العمليات احلسابية
لا ة يف مراحل التعليم افولية لدى القالب إذ إن
معارف املعلم غا املتعمقة يف حتديد تلك افلقا
الشائعة من جان وإبرازها للمتعلم أثنا الشرح لت ن
الوقوع فيها سينعك بصور ما على انتشار افلقا
الشائعة لدى املتعلم  .وتةز هذه النتي ة أن من املهم
العمل على رفع قدرات املعلم املهنية اخلا ة بالتعرف
على افلقا الشائعة واااذ التدابا التدريسية ملنعها إذ إن
ذلك أجدى كتخقيط وقائي من انهود الي ُيكن أن
تبذط الحقا لوضع الةامص العالجية لأللقا الشائعة
و عوبات التعلم لدى املتعلم  .وهذا ما بين يل وجينسةغ
) (Lee, & Ginsburg, 2009من وجود تسعة مفاهيم
مغلوطة وشائعة حوط تعليم وتعلم الرياضيات لتالميذ املرحلة
االبتدائية وهي منتشر على نقاق واسع ب املعلم الذين
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جدول ()7

المعرفة والمهارات المرتبطة بالعمليات الحسابية على األعداد والكسور:
نسبة اإلجابة الصحيحة

المعرفة المرتبطة بالعمليات الحسابية على األعداد والكسور
إجرا طرح افعداد الكبا بقرق مبسقة.
ياغة تقبي حيايت (تعبا لف ي) لعملية ضرب ب كسرين.
استخالص قيم العالقة ب نسبت معلومت يف مواقف حياتية.
إجرا عمليات طرح افعداد بتقسيم املقروح من مبا يتواف مع العدد املقروح.
متويل ناتص ضرب كسرين باستخدام افشكاط.
استنتا قيمة عدد عشري ب عددين عشري معلوم .
وضع الكسر يف أبسط ور .

يوضح جدوط ( )7ور عامة لتدين مستوى معارف
املعلم يف العمليات احلسابية افساسية بالنسبة لألعداد
الصحيحة أو افعداد العشرية أو الكسرية ُيول مكونا فوريا
أساسيا فن انعكار ذلك على املتعلم يف املرحلة افولية
ُيتد تأثاه على حتصيل الرياضيات يف مراحل التعليم
املتقدمة إذ إن العمليات احلسابية تعد متقلبا سابقا لكوا
من موضوعات الرياضيات افكور تقدما يف مراحل التعليم
العام وحىت مرحلة التعليم انامعي .وتربط أتارد (Attard,
) 2012هذا املستوى املعريف للمعلم باخنفا مستوى

%23
%30
%35
%37
%39
%49
%59

طلبة مرحلة التعليم افساسي يف العمليات الرياضية املرتبقة
بالعمليات احلسابية افساسية مول التعامل مع افعداد
الكبا بالقرح أو انمع وإدراك العالقات ب افرقام
بعضها ببعض (العنيزي وعبدالسيد (2002
وبصور عامة فإن املعرفة الي حصلت على نس إجابة
 %60فأكور متولت يف املعرفة املباشر والي ال تتقل
قدرات استداللية أو ابتكارية وبتعبا آلر فهي املعرفة
املرتبقة بتقبي لوارزميات احلل املباشر أو التعبا عن
العالقات مول:

جدول ()8

المعرفة والمهارات المرتبطة بالمعرفة اإلجرائية والخوارزمية:
نسبة اإلجابة الصحيحة

المعرفة المرتبطة بالعالقات أو خوارزميات الحل المباشرة
استنتا منط العالقة ب جمموعة من افعداد حس معدط التغا يف قيمة افعداد.
استنتا العالقة ب ناتص مجع عددين غا متساوي مع عدد ثابت.
متويل الكسور من لالط شبكة متعامد .
متويل الكسور على لط افعداد.
حتديد مستوى عوبة املسألة اللف ية حبس العمليات احلسابية املستخدمة.
استنتا تعميم لناتص ضرب أي عدد يف فر.

ويب اندوط ( )8من النتائص والتحليالت السابقة
اتساقا يف النتائص إذ أجهرت أن املعرفة اخلا ة باالبتكار
أو االستدالط أو حتديد افلقا الشائعة أو استخدام
أكور من عملية حسابية أو التمويل الرياضي للمعارف متول
تدنيا يف مستوى املعرفة الالزمة لتدري الرياضيات باملرحلة

%62
%64
%68
%77
%78
%92

االبتدائية يف ح أجهر املعلمون مستوى أفضل بصور
نسبية للعمليات اإلجرائية ولوارزميات احلل املباشر  .وما
يزيد من اتساق النتائص تكاملها مع العديد من الدراسات
السابقة احمللية وافجنبية مول دراسة حس ()2013
وهيل) (Hill, 2005أتروب ) (Attropes, 2003والي
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وللتحق من حة هذا التساؤط ا عمل التبار (ت)
لدرجات املعلم واملعلمات يف مقيار املعرفة الالزمة
لتدري الرياضيات باملرحلة االبتدائية وكانت النتائص على
النحو املوضح يف اندوط ( )9اآليت:

أشارت إىل تدين معارف معلمي الرياضيات فيما يتعل
باملعرفة اخلا ة باالبتكار واالستدالط أو حتديد افلقا
الشائعة بل واملعرفة الرياضية بشكل عام.
السؤال الثاني :هل يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف الجنس؟

جدول ()9

نتائج اختبار" ت" بين متوسطي درجات المعلمين والمعلمات في مستوى المعرفة الرياضية لتدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية:
النوع

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

ت

الداللة

معلمين

140

21.21

5.66

193

50

23.50

5.57

2.6
45

0.009

معلمات

ويتضح من اندوط ( )9أن قيم " ت" = ()2.6
ودالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (p<0.01وذلك لصاحل
املعلمات .وتتف نتي ة الدراسة مع نتائص دراسة يات
) (Yates,2007و بوط وآلرين ) (Ball, et al, 2008من أن
املعلمات أكور امتالكا للمعرفة الرياضية الالزمة لتدري
الرياضيات ولكنها اتلف مع ما تو لت ل دراسة
لصاونة وعلي ( )2007من أن الذكور أكور قدر من
اإلنا يف املعرفة الرياضية الالزمة لتدري الرياضيات فيما
يتعل بقدرهتم على تعلم املهارات احلسابية واهلندسية (Li,

**

تقوير معارفهن املتعلقة بالرياضيات وهو ما أشارت إلي
دراسة لشان والسلويل ورفعت ( )2013واملتعلقة مبدى
متكن معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
السعودية من مهارات تدري املفاهيم الرياضية فقد
أشارت نتائص الدراسة من لالط بقاقة مالح ة فدا
املعلم واملعلمات وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل
املعلمات ولديهن معرفة الزمة فدا تدريسي أفضل.
السؤال الثالث :هل يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف الخبرة التدريسية؟

وللتحق من معرفة أثر متغا اخلة على مستوى املعرفة
الرياضية الالزمة للتدري ا عمل التبار حتليل التباين
آحادي االجتاه ( )ANOVAلدرجات املعلم حبس
مستوى اخلة التعليمية (أقل من  3سنوات  3إىل 5
سنوات  6إىل  8سنوات أكور من  8سنوات) وكانت
النتائص على النحو املوضح يف اندوط اآليت:

1999).

وقد تفسر هذه النتي ة إىل ميل واجتاه املعلمات أكور حنو
مهنة التدري بشكل عام فهي من املهن الي متيل إليها
النسا وحير ن على العمل هبا ومن جهة ألرى يوجد
لدى املعلمات اهتمام وحرص أكة من املعلم حبضور
الةامص التدريبية والتنموية ولديهن حرص متوا ل حنو سبل
جدول ()10

نتائج تحليل التباين آحادي االتجاه ( )ANOVAلمستوى المعرفة الرياضية لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية بحسب مستوى الخبرة

التدريسية:

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

بين المجموعات

394.440

3

131.480

4.209

6028.372

192

31.235

6422.812

195

داخل المجموعات
المجموع

62

الداللة
0.007
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املعلم الالزمة لتدري الرياضيات يف املرحلة االبتدائية
ترجع فثر مستوى اخلة التعليمية .وملعرفة اجتاه الفرق الداط
ا عمل التبار توكي على النحو املوضح يف اندوط اآليت:

ويتضح من اندوط ( )10أن قيمة ف = 4.209
وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()p<0.01؛ مما يعين
أن توجد فروق ذات داللة ب متوسقات مستوى معرفة
جدول ()11

نتائج اختبار توكي للفروق الدالة على أثر مستوى الخبرة التدريسية في مستوى المعرفة الرياضية لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية:
مستوى الخبرة

أقل من  3سنوات  3إلى  5سنوات  6إلى  8سنوات

أكثر من  8سنوات

أقل من  3سنوات
1.00417

 3إلى  5سنوات
 6إلى  8سنوات

أكثر من  8سنوات

*4.62500

*3.62083

*3.23558

*2.23141

ويتضح من جدوط ( )11أن توجد فروق دالة إحصائيا
يف مستوى املعرفة الرياضية الالزمة لتدري الرياضيات
حبس مستوى اخلة التعليمية لصاحل املعلم ذوي اخلة
من ( 6إىل  8سنوات وأكور من  8سنوات) .وقد تفسر
هذه النتي ة أن لة املعلم تصل مرحلة متقدمة من النضص
بعد مخ سنوات من اخلة وأن اخلم السنوات افوىل
للمعلم هي مرحلة بنا املعرفة وفهمها وفاولة استخدامها.
وعندما ُير على املعلم مخ سنوات من اخلة واملمارسة يف
التدري يتكون لدي رؤية أكور وضوحا ورغبة يف التقوير
والتحس ومن مث تكون معارف أكور نض ا .كما ُيكن
القوط :إن املعلم ذوي اخلة افكور تتولد لديهم قناعة

1.38942

أكة بالعملية التدريسية واملعرفة الالزمة املرتبقة هبا لتدري
الرياضيات بصور أفضل من املعلم ذوي سنوات اخلة
افقل
)(Mark, Conn, Willims, & Kelley, 2006

السؤال الرابع :هل يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي
رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف التخصص؟

وللتحق من أثر التخصص يف مستوى املعرفة الرياضية
الالزمة للتدري ا عمل التبار حتليل التباين آحادي
االجتاه ( )ANOVAلدرجات املعلم حبس التخصص
(رياضيات علوم ألرى) وكانت النتائص على النحو
املوضح يف اندوط اآليت:

جدول ()12
نتائج تحليل التباين آحادي االتجاه ( )ANOVAلمستوى المعرفة الرياضية لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية بحسب التخصص:
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

441.414

3

220.707

7.158

**0.001

5981.398

192

30.832

6422.812

195

داخل المجموعات
المجموع

املعرفة الالزمة لتدري الرياضيات يف املرحلة االبتدائية ترجع
ملتغا التخصص .وملعرفة اجتاه الفرق الداط ا عمل التبار
توكي على النحو املوضح يف اندوط اآليت:

ويتضح من اندوط ( )12أن قيمة ف = 7.158
وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()p<0.01؛ مما يعين
أن توجد فروق ذات داللة ب متوسقات امتالك املعلم
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جدول ()13

نتائج اختبار توكي للفروق الدالة عن أثر التخصص في مستوى المعرفة الالزمة لتدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية:
رياضيات

التخصص

أخرى

علوم

رياضيات
1.64511

علوم

*4.50000

أخرى

2.85489

متخصص علميا بشكل أكة ولديهم قدر كبا على
تفهم افسباب احلقيقية والعوامل الي تقف ورا املعرفة
الالزمة لتدري الرياضيات وتقف ورا تدين حتصيل القلبة
يف الرياضيات من ذوي التخصصات افلرى.

ويتضح من بيانات اندوط ( )13أن توجد فروق دالة
إحصائيا يف مستوى معرفة املعلم الالزمة لتدري
الرياضيات تعزى ملتغا التخصص لصاحل املعلم
املتخصص يف جماط تعليم الرياضيات .كما مل تكن هناك
فروق ب متخصصي الرياضيات واصص العلوم .وقد
يفسر ذلك أن املتخصص يف العلوم درسوا بعض املقررات
يف الرياضيات يف أثنا اإلعداد مكنتهم من معرفة جيد عن
الرياضيات .كما إن أسالي تدري العلوم يف مع مها
تشاب أسالي التدري الي متارر يف تعليم الرياضيات .أما
كون متخصصي الرياضيات خيتلفون عن التخصصات
افلرى فيشا بركات وحرز اهلل ( )2010ومارك
وآلرون ) (Mark, et al, 2006إىل أهنا نتي ة منققية كوهنم

السؤال الخامس :هل يختلف مستوى المعرفة الرياضية لدى
معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية باختالف الدورات التدريبية؟

وللتحق من أثر الدورات التدريبية يف مستوى معرفة
املعلم ا عمل التبار حتليل التباين آحادي االجتاه
( )ANOVAلدرجات املعلم حبس مستوى التدري
أثنا اخلدمة (مل يشارك دور واحد دورتان  3فأكور)
وكانت النتائص على النحو املوضح يف اندوط ( )14اآليت:

جدول ()14

نتائج تحليل التباين آحادي االتجاه ( )ANOVAمستوى المعرفة الرياضية لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية بحسب مستوى

التدريب أثناء الخدمة:

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

111.024

3

37.008

1.132

0.330

6311.788

193

32.704

6422.812

196

داخل المجموعات
المجموع

تضيف للمعلم أية معرفة اصصية أو رمبا أن هذه الدورات
لي هلا عالقة بالتخصص .وهذا قصور يف هذه الدراسة إذ
مل تسأط عن الدورات التدريبية التخصصية وا الرتكيز على
الكم ولي الكيف .هذا باإلضافة إىل أن حوايل  %30من
املعلم مل يتلقوا سوى دور واحد أو مل يشاركوا يف أية
دور تدريبية.

ويتضح من اندوط ( )14أن قيمة ف = 1.132
وهي غا دالة إحصائيا عند مستوى داللة )(p<0.05؛ مما
يعين أن ال توجد فروق ذات داللة ب متوسقات امتالك
املعلم املعرفة الالزمة لتدري الرياضيات يف املرحلة
االبتدائية ترجع فثر مستوى التدري أثنا اخلدمة (مل
يشارك /دور واحد  /دورتان 3/فأكور) .ورمبا تعزى هذه
النتي ة إىل نوعية الدورات الي يلتح هبا املعلمون فقد ال
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 .2تقدمي برامص تدريبية وورش عمل تقوم هبا انهات
املعنية بتقوير معارف ومهارات املعلم التدريسية أثنا
اخلدمة.
 .3إجرا املزيد من الدراسات التشخيصية على مستوى
اململكة العربية السعودية حوط مدى إملام املعلم باملعرفة
لتدري موضوعات ألرى يف الرياضيات.

ملخص النتائج:
تشا النتائص بشكل عام إىل تدين مستوى معرفة
املعلم الرياضية الالزمة لتدري الرياضيات يف املرحلة
االبتدائية إذ بلغ املتوسط العام لنسبة اإلجابات الصحيحة
لعينة الدراسة  .%52كما توضح النتائص التدين يف مستوى
املعرفة الرياضية املرتبقة بتمويل افعداد على لط افعداد أو
متويلها بافشكاط اهلندسية .كما تب النتائص مستوى تدين
معارف املعلم الي ترتبط باملسائل ذات البعد االبتكاري
واإلبداعي والي تتقل حللها أفكارا غا تقليدية والبحث
عن أمناط غا معتاد  .كما أجهرت النتائص أن افلقا
الشائعة الي يقع فيها القالب ال تشكل هاجسا لدى املعلم
ولي لدي الدراسة الكاملة مبعانتها وتصحيحها .إذ إن
معارف املعلم غا املتعمقة يف حتديد تلك افلقا
الشائعة تؤدي إىل ترسيخها وانتشارها .وأجهرت النتائص
مستوى مقبوال يف املعرفة الرياضية لدى املعلم يف الفقرات
الي ال تتقل قدرات استداللية أو ابتكارية أو البحث عن
أمناط للحل غا معتاد وبتعبا آلر فهي املعرفة املرتبقة
بتقبي لوارزميات احلل املباشر أو التعبا عن العالقات.
كما أجهرت النتائص أن مستوى معرفة املعلمات أعلى من
مستوى معرفة املعلم الذكور وأن اخلة يف التدري هلا
أثر يف املعرفة لدى املعلم وكذلك املعلم املختص يف
الرياضيات مستوى معارفهم أعلى من غا املتخصص .كما
بينت النتائص عدم فعالية الدورات التدريبية الي يشارك فيها
املعلمون .

المراجع:
إبراهيم إبراهيم ( .)2013أمناط التوازن السياسي ب املعرفة املفاهيمية
واملعرفة اإلجرائية لدى معلمي الرياضيات وأثرها على تصور الفاعلية
التدريسية .جملة تربويات الرياضيات .171 – 132 )4(16
افسقل كماط ( .)2010العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل يف

الرياضيات لدى تالمذ املرحلة افساسية العليا مبدارر وكالة الغو
الدولية بققاع غز  .رسالة ماجستا غا منشور كلية الرتبية انامعة

اإلسالمية بغز .
بركات زياد؛ وحرز اهلل حسام ( .)2010أسباب تدين مستوى التحصيل

يف ماد الرياضيات لدى طلبة املرحلة افساسية الدنيا من وجه ن ر
املعلم يف فاف ة طولكرم .ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الرتبوي افوط

ملديرية الرتبية والتعليم يف فاف ة اخلليل بعنوان :التعليم املدرسي يف
فلسق  :است ابة احلاضر واستشراف املستقبل.
حس هشام ( .)2013املعرفة الرياضية الالزمة لتدري الرياضيات
باملرحلة االبتدائية لدى القالب املعلم بكلية املعلم جامعة امللك
سعود .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النف -151 )3(43
.176
حليحل فمود؛ وحليل حورية ( .)2006العوامل املؤثر على حتصيل
عمل القالب فـي الرياضـيات وطرائ للتحس  .جملة الرسالة املعهد
افكادُيي إلعداد املعلم العرب .34-1 14
لشان لالد؛ والسلويل مسفر؛ وعومان إبراهيم ( .)2013مدى متكن
معلمي الرياضيات من مهارات تدري املفاهيم الرياضية باملرحلة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية .رسالة اخلليص العريب
.129-93 )75(34
لصاونة أمل؛ وعلي بركات ( .)2007املعرفة الرياضية واملعرفة
البيداغوجية يف الرياضيات لدى القلبة املعلم  .اجمللة افردنية يف
العلوم الرتبوية .244-212 )2(2
الراشد إبراهيم؛ الغامدي محدان ( .)1421دراسة تقوُيية ملواد اإلعداد
الرتبوي يف كليات املعلم باململكة العربية السعودية من قبل أعضا
هيئة التدري جملة جامعة اإلمام .615 -607 31

التوصيات:

 .1تقوير الةامص الدراسية بكليات إعداد املعلم من
لالط مراعا التوازن ب أمناط املعرفة يف إعداد معلم
الرياضيات.
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املقرب لالد؛ السلويل مسفر؛ سعيد ردمان (يف النشر) .املعرفة الرياضية
اخلا ة بتدري افعداد والعمليات احلسابية لدى معلمي املرحلة
االبتدائية .جملة دراسات انامعة افردنية.
السلويل مسفر ( .)2013استقصا املعرفة املفاهيمية املتعلقة مبوضوعات
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راشد فمد؛ والشباك موسى ( .)2006الصعوبات وأسباهبا الي تواج
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Abstract: The objective of the study was to understand the level mathematical knowledge for teaching mathematics at the
elementary school, and to identify the impact of some variables on this knowledge, such as: gender, educational experience,
specialization, and in-service training. For this, the study used descriptive analysis approach through administering the
“Mathematics Knowledge for Teaching measures (MKT).” The study sample consisted of 195 teachers from primary school
mathematics teachers, male and female, randomly chosen from two cities in the central region. The results indicated that the
overall average of the level of mathematics knowledge for teaching was 52%. The results also indicated there was
statistically significant differences on the level of mathematics knowledge between male and female teachers in favor of
female. Also the result showed that there was statistically significant difference regarding the level of mathematics
knowledge with educational experience in favor of experienced teachers. The results indicated that the specialization in
mathematics significantly differ from non-mathematics specialist. The results also showed no impact from in-service training
on the level of knowledge necessary for teaching mathematics.

Keywords: Mathematical knowledge, content knowledge, teaching methods, factors affecting knowledge.
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دور مديرات المدارس الحكوميَّة بالرياض في إدارة التَّغيير نحو المدرسة كمنظمة متعلمة
امتثال أحمد السقا
أستاذ مساعد كلية الشرق العريب للدراسات العليا /قسم اإلدارة واإلشراف الرتبوي
نسيبة السنيدي وهديل الزغيبي

طالبتان يف كلية الشرق العريب للدراسات العليا /برنامج ماجستري اإلدارة واإلشراف الرتبوي

قدم للنشر 1436/11/23هـ -وقبل 1437 /1/ 18هـ
المستخلص :هدفت الدراسة تعرف درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض ،ودور مديرات املدارس يف إدارة التَّغيري لتطبيق
أبعاد املنظمة املتعلمة ،وتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ( )α= .05يف استجابات عينة الدراسة حول حماورها واليت تعزى
ملتغريات املؤهل العلمي ،واخلربة ،ومرحلة املدرسة .ولتحقيق أهدافها اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة للدراسة طبقت على
عينة عشوائية بسيطة قوامها ( )194مديرة مدرسة حكومية يف مدينة الرياض .وبعد التطبيق امليداين ،مت حتليل البيانات إحصائيا والتوصل إىل النتائج
اآلتية:
-

أن درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض جاءت بدرجة متوسطة على األبعاد ككل ومبتوسط عام ( 3.37من .)5
أن دور مديرة املدرسة يف إدارة التغيري حنو تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة جاء بدرجة متوسطة ،ومبتوسط عام ( 3.61من .)5
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول حماورها باختالف متغريي :املؤهل العلمي ،واخلربة .كما ال توجد
فروق تعزى ملرحلة املدرسة يف يمي األبعاد ويف األبعاد ككل باستثناء بعد تشجي التعلم التعاوين اجلماعي إذ ظهرت فروق بني املرحلة املتوسطة،
واملرحلة الثانوية لصاحل املرحلة املتوسطة .كما ظهرت فروق يف دور مديرات املدارس بني املرحلة الثانوية من جهة وكل من املرحلة االبتدائية واملرحلة
املتوسطة من جهة أخرى وجاءت الفروق لصاحل كل من املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة.
الكلمات المفتاحية :أبعاد املنظمة املتعلمة ،إدارة التغيري ،املدرسة املتعلمة.
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التطوير املنتظم للمدارس ومتكينها ،ومساندهتا من قبل يمي
مستويات النظام التعليمي.
وكان البد أن يصحب تطوير املدارس بإدارة واعية تتمثل
إدارة التغيري بشكلها العلمي حبيث تتب خطوات التغيري وهي
تتكون من عدة خطوات منها:
كما حددها بريو وآخرونَّ ،
هتيئة االلتزام بالتغيري باستخدام التحليل املشرتك للمشكالت،
وإجياد رؤية مشرتكة للتنظيم واإلدارة وحتقيق األهداف،
واحلصول على املوافقة باإليما عليها ،ونشر احليوية والعزم
اجلديد على كل أقسام املنظمة وتشجي كل قسم البتكار
طريقة لتطبيق النظام وإعادة تشكيل األنظمة ورسم السياسات
اجلديدة ،وأخريا مراجعة وتعديل االسرتاتيجيات يف ضوء
املشاكل الناجتة عن عملية التغيري (احلريري.)2011 ،
لقد عُنيت بعض البحوث والدراسات باألسس واملفاهيم
اخلاصة باملنظمات املتعلمة ،وتوفري العناصر األساسيَّة
َّ
لتحقيقها ،كما اهتمت دراسات أخرى بعالقة املنظمات
املتعلمة ببعض املفاهيم اإلداريَّة كاجلودة الشاملة واإلبدا
وغريمها .ويف دراسة (جربان )2011 ،بعنوان" :املدرسة
كمنظمة متعلمة واملدير كقائد تعليمي من وجهة نظر املعلمني
يف األردن" ،هدفت هذه الدراسة للكشف عن تصورات
املعلمني حنو مدارسهم كمنظمات متعلمة ،وحنو مديريهم
كقادة تعليميني ،وبينت النتائج أن هناك ارتباطا وثيقا بني
استجابات املشاركني حنو مدارسهم كمنظمات متعلمة
ومديريهم كقادة تعليميني.
كما أجرت عبد الفتاح ( )2013دراسة بعنوان" :درجة
توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى مديري املدارس احلكوميَّة
يف حمافظات مشال الضفَّة الغربيَّة ووسطها من وجهة نظرهم"،
ومن نتائج الدراسة أن مدير املدرسة عندما ال ميارس دوره
اإلداري فقط ،بل ميارس دوره القيادي ويشج املعلمني
ليكونوا قادة تربويني ،هذا األمر فإنه يعزز البيئة اإلجيابية
للمدرسة كاستخدام التحفيز والتشجي والتعلم املستمر .وكما
ذكر الرشودي ( )2009أن هناك خصائص متعددة متيز

مقدمة:
يعيش العامل عصر العوملة واالنفجار املعريف والثورة التَّقنيَّة
واملعلوماتيَّة يف خمتلف امليادين ،وانعكس ذلك على احلياة
ٍ
عام ٍة ليعيش األفراد واجلماعات واملنظمات تطورا سريعا
بصفة َّ
ومستمرا ،يستلزم منهم التَّعلُّم املستمر .وم األلفيَّة الثالثة
ًّ
بدأت كثري من الدول تدرك أمهيَّة التَّغيري وااللتفات إىل مراجعة
الرتبويَّة والتَّعليميَّة ،ومواكبة التَّطور املتسار يف الفكر
أنظمتها َّ
الرتبوي ،واستثمار اخلربات والتَّجارب العامليَّة الناجحة
اإلداري َّ
الرتبويَّة.
يف جمال القيادة َّ
ولقد صعدت األساليب اإلدارية من فعالية اإلدارة يف أداء
مهامها وحتسني مستويات األداء لديها وتطويرها ،وتعددت
االجتاهات اإلدارية احلديثة :ومنها اإلدارة باألهداف وإدارة
التغيري ،وإدارة املعرفة ،والتغيري التنظيمي واملنظمة املتعلمة
وغريها (احلريري.)2011 ،
وقد نال مفهوم املنظمة املتعلمة ( Learning
 )Organizationاهتماما كبريا خالل السنوات القليلة املاضية
لدى الباحثني الرتبويني م تزايد الضغوط اليت تعرضت هلا نظم
التَّعليم يف العامل ،واليت تطلبت ضرورة االستجابة ملا تواجهه
املؤسسات الرتبوية من حتديات ،إذ تطلَّب ذلك تغيري
الرتبويَّة التقليديَّة ،وتَبين مناذج وأمناط إدارية
املمارسات اإلداريَّة َّ
حديثة تواكب طبيعة العصر احلايل ،وتوفر فرص التَّعلم
املستمر ،واستخدامه يف حتقيق األهداف ،وتشجي البحث
ِّ
واحلوار واملشاركة واإلبدا (املليجي.)2010 ،
ويف اململكة العربية السعودية فإن هناك اهتمام واضح
بالتعليم انطالقا من رؤية قيادة الدولة يف أن التَّعليم يف اململكة
يعد ركيزة رئيسة لالستثمار والتَّنمية .وأن األجيال القادمة هم
الثروة احلقيقيَّة ،واالهتمام هبم هدف أساسي .لتتجلى
األولويَّة االسرتاتيجية يف خطة مشرو تطوير التَّعليم يف اململكة
العربيَّة السعوديَّة يف رف مستوى حتصيل املتعلم ،من خالل
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املنظمات وتتغري بشكل مستمر إن أرادت االستمرار والنجاح
(أبو خضري.)2007 ،
إن املشكلة يف تطبيق مفهوم املدرسة املتعلمة يكمن يف
الواق التَّنفيذي للمدارس يف مدينة الرياض ،ويف معرفة
تصورات املعلمني حنو التَّعلم مدى احلياة ،وإن إدارة عمليات
التَّغري االسرتاتيجية والتَّفاعل م اآلخرين حتقق التَّوافق بني
معدل التَّعلُّم ومعدل التَّغري املطلوب ،وهذا يستلزم من
املؤسسات التَّعليميَّة توفري عناصر املنظمة املتعلمة ،وتدريب
مستمرا (جربان .)2011 ،ومن مث فإن
العاملني هبا تدريبا
ًّ
إدارة التغيري جيب أن تسعى حنو حتقيق أهداف تطويرية
للمؤسسة التعليمية ومنها تغيري سلوكيات األفراد العاملني
لتنسجم م التغريات احمليطة وتقوية أواصر العالقات والتعاون
بني أفراد املنظمة وخلق مناخ يتسم بالدميوقراطية واملشاركة
وأيضا وض األفراد يف مواقف تساعدهم على التعلم عن طريق
العمل واستخدام فرق العمل لدف التغيري وحتقيق جناحه
(احلريري.)2011 ،
اسات امليدانيَّة يف جمتم اململكة العربيَّة
ونظرا لقلة ِّ
الدر َ
السعوديَّة ،ونتيجة التَّطورات العلميَّة والتكنولوجية ،كان البُ َّد
من مواكبة التَّغيري والوصول باملنظمات -وخاصة املدرسة-إىل
مفهوم وخصائص املدرسة كمنظمة متعلمة .وميثل التساؤل
أدناه توضيح مشكلة الدراسة:
ما دور مديرات املدارس احلكوميَّة بالرياض يف إدارة التَّغيري حنو
املدرسة املتعلمة؟

املنظمة املتعلمة عن غريها ولكن أيم معظم العلماء على أن
السرعة يف التعلم هي السمة املميزة.
وم تصاعد االهتمام بتطوير التَّعليم يالحظ أن مفهوم
املدرسة املتعلمة مل ينل حظا كافيا يف الدراسات العربية ،رغم
احلاجة الشديدة إليه يف ضوء ما تواجهه املنظمات العربيَّة من
حتديات ،إذ يالحظ أن معظم الدراسات ركزت يف عمليَّة
حبثها على تناول اجلامعات كمنظمات متعلمة ،يف حني متيزت
هذه الدراسة يف تركيز اهتمامها على املدارس .ال سيما أن
املدارس من أحوج املؤسسات التعليمية إىل تطبيق مفهوم
املنظمة املتعلمة ،وقد نادى بعض الباحثني بضرورة تفعيل
أنشطة إدارة التغيري لتشمل هيكل املدرسة ،وفلسفتها وقيمها
األساسية وأهدافها التنظيمية ،وأن املدرسة حباجة إىل منوذج
املدرسة املتعلمة (الفاعوري ،)2008 ،كما أشارت دراسة أيب
خضري ( )2006إىل أن املنظمات اليت سعت إىل التحول
ملنظمات متعلمة أصبحت أكثر سرعة وجناحا يف حتقيق ما
تسعى إليه من أهداف .ويف ضوء ما سبق فإن هناك حاجة
ألن يعمل قادة املدارس على حتويلها إىل منظمات متعلمة هتتم
بالتعلم والتعليم ،وينخرط يمي منسوبيها يف عملية التحسني
اجلماعي ،ويوفر فيها املدير فرصا تعليمية ،وتغذية راجعة،
ويعزز الثقة واإلجناز ،وهذا أمر ضروري وملح ملواكبة التغريات
اليت يشهدها العامل يف يمي اجملاالت بشكل عام والنظم
التعليمية بشكل خاص ،وتأيت هذه الدراسة لتبحث يف إدارة
التغيري لدى مديرات املدارس احلكوميَّة الالئي يشكلن حجر
األساس يف العمليَّة التعليميَّة ،حنو تطوير املدرسة إىل شكل
ومضمون حديث يتمثل يف املدرسة كمنظمة متعلمة.

أهميَّة الدراسة:
تكمن أمهيَّة الدراسة يف األمهيَّتني النظريَّة والتَّطبيقيَّة ،وذلك
على النحو اآليت:

مشكلة الدراسة:

األهميَّة العلميَّة النظريَّة:

إن مفهوم املنظمة املتعلمة له أمهيَّة كبرية يف ظل التَّغريات
كونت حالة من االضطراب والفوضى
املتسارعة احلديثة ،واليت َّ
والتَّعقيدات اليت تؤثر يف املنظمات ،ويف يمي جوانب احلياة
يف عامل اليوم؛ لذا أصبح هناك ضرورة حامسة بأن تتكيف تلك

 يؤمل أن تشكل هذه الدراسة إضافة جديدة لألدبالرتبوي يف جمال التَّعلم يف مفهوم املنظمات املتعلمة ،وهو من
َّ
الرتبويَّة.
املفاهيم املهمة واحلديثة يف أدبيات اإلدارة َّ
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 )2ما دور مديرات املدارس يف إدارة التَّغيري لتطبيق أبعاد
املنظمة املتعلمة؟
 )3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات عينة
الدراسة حول حماورها (درجة توافر األبعاد ،دور مديرة
املدرسة) تعزى ملتغريات املؤهل العلمي ،اخلربة يف الوظيفة
احلالية ،مرحلة املدرسة؟

 ويؤمل من الدراسة احلاليَّة أن تسهم يف إثراء املكتبةالعربيَّة ،لتكوين قاعدة لدراسات أخرى لباحثني تربويني
آخرين ،يهتمون مبوضو املنظمة املتعلمة.

 تكمن أمهية الدراسة يف ظل توجهات اململكة العربيةالسعودية وسعيها حنو تطبيق مفهوم التعلم التنظيمي واملنظمة
املتعلمة يف املدارس احلكومية.
 تكمن أمهيَّة الدراسة احلاليَّة يف أهنا جتم بني إدارة التَّغيريملديرات املدارس احلكوميَّة يف الرياض ومفهوم املدرسة
املتعلمة؛ لذلك تعد مصدرا حمفزا لزيادة قدرة املدارس
للتحول إىل مدارس متعلمة.
السعوديَّة بالرياض ُّ

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعيَّة :دور مديرات املدارس يف إدارة التغيري حنو
املدرسة املتعلمة.
احلدود املكانيَّة :املدارس احلكوميَّة للبنات يف مدينة الرياض.
الدر ِاسي
الدر ِاسي األول من العام ِّ
احلدود الزمنيَّة :الفصل ِّ
 1436-1435هـ.
احلدود البشريَّة :مديرات املدارس.

األهميَّة العمليَّة التَّطبيقيَّة:

 ختدم هذه الدراسة املدارس يف اململكة العربية السعودية،إذ يؤمل منها توفري بيانات ومعلومات متكن أصحاب القرار
ومديرات املدارس خاصة من إجراء التَّغيريات الالزمة للوصول
إىل مفهوم املدرسة املتعلمة.

مصطلحات الدراسة:

 كما ترجو الدراسة احلاليَّة أن تسهم نتائجها يف إعطاءصورة أوضح بشكل علمي حول دور مديرات املدارس
احلكومية يف إدارة التَّغيري ،حنو الوصول ملفهوم املنظمة املتعلمة
"املدرسة املتعلمة" ،مما يسهم يف وصول مديرات مدارس
الرياض لتطبيق التغيري ،ومن مث ميكن أن تتحول مدارسهن إىل
مدارس متعلمة.

إدارة التَّغيري :هي أسلوب منهجي للتعامل م التغيري من
منظور املنظمة والفرد ،وهي اجتاه لالنتقال باألفراد والفرق
واملنظمات إىل احلالة املستقبلية املنشودة (.)Hiatt, 2010
وعرفها عاطف ( )2009بأهنا فلسفة إلدارة املؤسسة تتضمن
التدخل املخطط يف أحد أو بعض جوانب أو أوضا املؤسسة
لتغيريها هبدف زيادة فاعليتها وحتقيق التوافق املرغوب م
مربرات هذا التغيري .كما عرفها عرفة ( )2011بأهنا إجراء
تغيري يف طريقة العمل أو إدارة املؤسسة ،من خالل خطة
واضحة املعامل ،هبدف مواكبة التغريات والتطورات احلديثة يف
حميط العمل لغرض االرتقاء باإلنتاجية ،وكفاءة العمل يف
املؤسسة واملنشأة.
ويف ضوء التَّعريف السابق ،تعرف الباحثات إدارة التغيري حنو
املنظمة املتعلمة إجرائيا على أهنا:

أهداف الدراسة وأسئلتها:
هتدف الدراسة احلاليَّة بشكل رئيس إىل معرفة دور مديرات
املدارس احلكوميَّة بالرياض يف إدارة التَّغيري حنو املدرسة
املتعلمة.
وينبثق عن هذا اهلدف الرئيس أهداف فرعيَّة تتحقق من
خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 )1ما درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدارس الرياض
احلكوميَّة للبنات ،من وجهة نظر مديراهتا؟
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هو إجراء التغيري يف طريقة إدارة املدرسة ،من أجل حتقيق
أهداف التعليم ومواكبة التغيريات والتطورات احلديثة ،من
خالل خطوات منظمة وخطة اسرتاتيجية واضحة ِّ
متكن
املدرسة من حتقيق مفهوم املنظمة املتعلمة ضمن األبعاد السبعة
اليت حددهتا الدراسة.

إجراء التغيري يف طريقة إدارة املدرسة ،من أجل حتقيق أهداف
الرتبية والتعليم ومواكبة التغيريات والتطورات احلديثة ،من
خالل خطوات منظمة وخطة اسرتاتيجية واضحة.
املنظمة املتعلمة:
يعرف بيرت سينج ( )peter Senge, 1990: 3املنظمة
املتعلمة بأهنا " املنظمة اليت يعمل أفرادها باستمرار على توسي
وزيادة قدراهتم على إجياد النتائج اليت يرغبون هبا حقا ،واليت
يتم هبا رعاية أمناط جديدة وموسعة للتفكري ،والطموح
اجلماعي ،واليت يتعلم فيها الناس رؤية الكل معا".
وهي املنظمة اليت ميكن للفرد أن يتعلم فيها؛ ألن العمليَّة
التَّعليميَّة مكرسة يف نسيج احلياة (البغدادي؛ العبادي،
 .)48:2009وعرف (املليجي )235 :2010،املنظمة
املتعلمة بأهنا "تلك املنظمة اليت تدعم قدرة األفراد والعاملني
هبا ،وحتفزهم على التعلم الفردي واجلماعي ،من خالل توفري
مناخ تنظيمي مشج على العمل ،وحمفز للتغيري والتطوير".
ويف ضوء التَّعريفات السابقة للمنظمة املتعلمة ،وبالنظر إىل أن
الرتبيَّة والتَّعليم تُعرف
املدرسة تع ُّد منظمة متعلمة يف جمال َّ
الباحثات املدرسة املتعلمة وإدارة التغيري حنوها إجرائيا:
فاملدرسة املتعلمة:
هي املدرسة اليت يتعلم فيها األفراد باستمرار كيف ميكن
الرتبية املستدامة ،ويتم فيها برامج
أن يتعلموا معا ،وتدور حول َّ
التَّعليم املستمر ،ليس للمتعلم فقط بل للجمي  ،فالكل قابل
للتعلم من طالب ومعلم ومدير وأولياء أمور ،واجلمي يف
احتياج مستمر ودائم إىل التَّعليم والتَّدريب والتَّنمية ،وهي
املدرسة اليت تض اخلطط واألطر التَّنظيميَّة والطرق اليت تدعم
وتساعد على عمليات التَّعلم املستمر ،والتَّطور الذايت ،والتَّعلم
اجلماعي هبدف زيادة قدرهتا على التَّكيف م التَّطورات
والتَّغريات املتتابعة يف البيئة ومواجهة التَّحديات.
فالفكرة األساسيَّة كي تصل املدرسة إىل مفهوم املدرسة
املتعلمة هي إجياد (جمتم مدرسي مستدمي التَّعلم).
إدارة التغيري حنو املدرسة املتعلمة:

أدبيات الدراسة:
تناولت الدراسة احلالية األطر النظرية حملاور الدراسة مرتبطة
بالدراسات السابقة ذات الصلة هبذه األطر ،إذ مت االستفادة
من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة وأبعادها،
ويف تطوير أداة الدراسة ،ويف دعم اإلطار النظري حبيث مت
توظيف نتائج الدراسات السابقة يف حماور اإلطار النظري،
وذلك على النحو اآليت:

 .1إدارة التَّغيير في المدرسة:

تضمن اإلطار النظري إلدارة التغيري يف املدرسة توضيح
عناصرها على النحو اآليت:
مفهوم إدارة التَّغيير:

ملحة يف كل املنظمات ،مهما كان
أصبح التغيري ضرورة َّ
نوعها ومهما اختلفت أهدافها ،مما جيعلها بعيدة عن اإلبدا
والتَّطور واملنافسة إن مل تستجب حلاجات التغيري.
وذكر اللوزي أن إدارة التَّغيري هي عمليَّة تبديل أو تعديل
أو إلغاء أو إضافة خمطط هلا يف بعض أهداف املؤسسات
وسياساهتا ،أو قيم واجتاهات األفراد واجلماعات فيها ،أو يف
اإلمكانات واملوارد املتاحة هلا ،أو يف أساليب العمل ووسائله،
ويستجيب هلا املديرون بأشكال وطرق خمتلفة ،لزيادة فاعليَّة
أداء هذه املؤسسات وحتقيق كفاءهتا( .احلريري.)2011 ،
ونظر جرادات وآخرون ( )2013إىل إدارة التَّغيري على أهنا
تشمل تعامل إدارة املنظمة م هذا التغيري وم القوى الدافعة
له ،وقد تكون اإلدارة واالستجابة خمططة ومعتمدة ،أو قد
تكون استجابات غري معتمدة وغري خمطّط هلا :أي إن إدارة
التغيري تشمل كل ما تقوم به اإلدارة للتعامل م التغيريات.
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أهميَّة إدارة التَّغيير بالنسبة للمدرسة:

لتتحول إىل قيم التَّعليم والتَّعلم املستمر والتَّحسني
املستمر ،من خالل رؤية شاملة لإلصالح املدرسي.

تسعى املدارس جاهدة من أجل إحداث سلسلة متواصلة
من التَّغيري يف عناصر املنظومة التَّعليميَّة كافة ،وتستهدف من
وراء ذلك حتقيق عدة أمور منها :إنشاء هيئة تنظيميَّة تقوم
بالتَّغيري التِّلقائي والتَّغيري املنظم املخطط دون احلاجة ملباشرهتا،
اجلو املالئم للطلبة،
وخلق إدارة منوذجيَّة للمدرسة ،وهتيئة ِّ
باإلضافة إىل التَّعاون بني مدير املدرسة ومرؤوسيه وبينه وبني
املعلمني والطلبة ،وأخريا مواكبة التطور العلمي والبحث والقدرة
على املنافسة (بربخ.)2011 ،

القيادة المدرسيَّة وإدارة التَّغيير:
القيادة املدرسيَّة الفعالة ال َّ
بد أن تكون قادرة على تفعيل
دور كل فرد يف املدرسة وتوجيهه إىل األداء األكفأ الذي
يسهم يف تطوير إنتاجيَّة املدرسة تربويًّا ،وما يؤكد صحة ذلك
ما توصلت إليه دراسة أجراها تشيبوانا ( )2007بعنوان" :دور
مديري املدارس يف إدارة التَّغيري باملدارس الثانويَّة" من أن مدير
املدرسة له دور كبري يف تغيري الثقافة املدرسيَّة من خالل تدريب
املعلمني ،وتغيري اجتاهاهتم إىل اإلجيابيَّة ،ويدعم ذلك ما
توصلت إليه دراسة العزام ( )2011بعنوان " عوامل بناء
املنظمة املتعلمة" من أن املدير يلعب دورا مهما يف بناء املنظمة
املتعلمة من خالل ممارساته التنفيذية حبث األفراد على حتمل
مسؤولية التحسني املستمر ،وأن من مستلزمات إحداث التغيري
أن يقوم املدير مبمارساته اإلشرافية من خالل مساعدة األفراد
على إحداث التكامل بني ما تعلموه ،وما هو مطلوب منهم
من وظائف ومهارات ،وتشجي العاملني على األخذ بروح
املبادرة .إال أن ذلك يتطلب من القيادة املدرسيَّة عدة
متطلبات كما ذكرها (ابراهيم )2011 ،وهي:

خطوات إدارة التغيير في المدرسة:
ذكر جرادات وآخرون ( )2013اخلطوات الثمان اليت
اقرتحها  kotterلتحقيق تغيري ناجح ودائم داخل املنظمة،
واليت حتمل يف طياهتا دور قائد التَّغيري ،إذ رأى أن عمليَّة
إحداث تغيري ناجح ال َّ
متر باخلطوات اآلتية:
بد من أن َّ
 .1خلق شعور داخل املنظمة بأن التَّغيري أصبح ضرورة
ملحة.
 .2إجياد حتالف لقيادة التَّغيري.
 .3وض رؤية واسرتاتيجية للتغيري.
كل أفراد املنظمة.
 .4العمل على توصيل هذه الرؤية إىل ِّ
 .5تفويض األفراد بسلطات وصالحيات متكنهم من التَّحرك
والعمل.
 .6حتقيق مكاسب على املدى القصري.
 .7تعزيز املكاسب املتحققة لبناء الدافعيَّة للمضي قدما.
 .8جعل التَّغيري وثيقة مثلى يف ثقافة املنظمة تتمثل يف
عادات ومبادئ مشرتكة يؤمن هبا يمي العاملني يف
املنظمة .وقد أكدت على أمهية الثقافة التنظيمية دراسات
عدة ،إذ توصلت دراسة هيات ميشيل ( )2010إىل
أمهيَّة دور الطالب وأولياء األمور يف إجياد املدارس
وجناحها كمنظمات تعلم مهنيَّة ،بدل أن تكون أدوارهم
مستقبلني للخدمة ،وأن جناح املدرسة كمجتم تعلم
مهين يتطلب تغيري القيم السائدة يف الثقافة املدرسيَّة،

 .1القدرة على االستيعاب املستمر للتطورات العلميَّة
الرتبوي.
وتطويعها يف اجملال َّ
 .2استمراريَّة تقومي وتطوير املناهج التَّعليميَّة مبا يتفق م
الرتبويَّة احلديثة.
التَّطورات َّ

الرتبية الكاملة
 .3صقل مواهب القيادة املدرسيَّة عن طريق َّ
واملستمرة.
 .4القدرة على متابعة سري إجراءات العمل املدرسي.

 .5اإلشراف بفعاليَّة على أعداد كبرية من القوى البشريَّة
والطالب.
الرتبوي واالستفادة من
 .6إعادة هيكلة املدرسة لتعزيز دورها َّ
إمكانات التّقنيَّة احلديثة لتخفيف الضغوط الوظيفيَّة.
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ضعف االتصال ،اإلخفاق يف التماشي م املنظمة ككل،
ومترد العاملني واملوظفني.
لذلك على مدير املدرسة أن يتعامل م هذه املقاومة
بالطريقة اإلجيابيَّة ومعرفة األسباب اليت تؤدي إىل مقاومة
التَّغيري .وهناك بعض الوسائل واإلجراءات واالسرتاتيجيات اليت
تساعد مدير املدرسة يف التَّصدي ملعوقات التَّطوير ،وملقاومة
التغيري ،ومنها كما ذكر إبراهيم ( :)2011إجياد وعي بالتَّغيري
واالقتنا بضرورته -العمل على إفهام العاملني مبضامني التَّغيري
والتَّطوير ودوافعه -ضرورة إشعار العاملني املعنيني وإشراكهم يف
كل مراحل التغيري -االستعانة باألفراد واألطراف الذين هلم
تأثري فاعل على اآلخرين -تزويد العاملني باملعلومات املتعلقة
بالتَّغيري والتَّطوير -مراعاة قيم وعادات العاملني وقيم العمل-
إثارة دافعيَّة ومحاس العاملني -استخدام أسلوب حل املشاكل.
كما أشار ياسني وآخرون ( )2013إىل بعض اإلجراءات
الوقائية اليت ميكن االعتماد عليها للتعامل م مقاومة التغيري
ومنها :إشعار األفراد املستهدفني بالتغيري بأهنم أصحاب القرار
يف التغيري ،وإشراك أكرب عدد ممكن من األفراد يف ختطيط
برنامج التغيري وصياغته ،وأخذ األهداف واملصاحل اخلاصة
باألفراد بعني االعتبار عند التخطيط للتغيري ،ومراعاة املرونة يف
خطة التغيري ،ومراعاة عدم التعدي على عادات وقيم العاملني.
وقد توصلت دراسة القصيمي ( )2007إىل وجود عالقة
ارتباط بني مقاومة التغيري واملداخل اإلدارية الالزمة ملواجهتها،
وأن املدخل األكثر شيوعا هو مدخل بناء الثقة واملتمثل يف
االعتماد على دعم العاملني احلاليني إلجنازات التغيري بوصفهم
ركنا أساسيا ،كما أشارت الدراسة إىل أمهية اختاذ بعض
املداخل للتغلب على مقاومة التغيري وهي مدخل نشر ثقافة
التغيري ،ومدخل املشاركة ،ومدخل جدولة عملية التغيري.
وأكدت دراسة الفايز ( )2008على جمموعة من العوامل
التنظيمية اليت تساعد على التغلب على مقاومة التغيري منها
التحفيز ،والثقافة التنظيمية املوجهة حنو التغيري ،ومشاركة
العاملني يف اختاذ القرار باعتبار ذلك يلعب دورا يف تقبل

 .7تنمية ثقافة مؤسسيَّة تربويَّة يف البيئة املدرسيَّة هتدف إىل
إتقان األداء عن طريق فريق العمل التَّعاوين.
الرتبويَّـ ـ ــة مب ـ ـ ــا يتناس ـ ـ ــب م ـ ـ ـ
 .8حت ـ ـ ــديث األنظم ـ ـ ــة والل ـ ـ ـوائح َّ
الرتبويَّة املعاصرة.
االجتاهات َّ

 .9تقلي ـ ـ ــل الفج ـ ـ ــوة ب ـ ـ ــني املخطط ـ ـ ــني واملش ـ ـ ـرفني م ـ ـ ــن جه ـ ـ ــة
والتَّنفيذيني من جهة أخرى.
وقد سعت دراسة أيب العز ( )2010إىل حتديد املتطلبات
الالزمة ملديري املدارس الثانوية العامة لتفعيل أسلوب إدارة
التغيري بالشكل الذي جيعله قادرا على استيعاهبا وتطبيقها يف
إدارته لتواكب متغريات العصر احلايل ،وكانت أهم نتائجها أن
مديري املدارس ميارسون ثالثة جماالت لقيادة التغيري بدرجة
منخفضة ،وهي :جمال الدعم الشخصي للعاملني يف املدرسة،
وجمال بناء ثقافة مشرتكة داخل املدرسة ،وجمال التحفيز الذهين
للعاملني.
ولنجاح املدير يف إدارة التَّغيري بصورة إجيابيَّة فإن هناك
بعض املهارات الالزمة اليت جيب توافرها لدى املدير ليتمكن
من إدارة التغيري ،كما ذكرها احلريب ( ،)2007ومنها :القدرة
على حتويل وتريمة الرغبات إىل واق  ،مراعاة الفروق الفرديَّة
بني األفراد ،عدم النظر إىل التَّغيريات املقرتحة من منظور القائد
فحسب ومشاركة أفراد اجلماعة معه ،االهتمام بتنمية قدرات
ومهارات أفراد اجلماعة باستمرار .وقد عُنيت دراسة شقورة
(" )2012بإدارة التَّغيري وعالقتها باإلبدا اإلداري لدى مديري
املدارس الثانويَّة يف حمافظات غزة" كانت أهم نتائجها أن
أسلوب "تقدمي منوذج سلوكي حيتذى به" جاء يف أعلى مراتب
أساليب إدارة التَّغيري بوزن نسيب ( ،)٪78.7ويليه أسلوب
"بناء ثقافة مشرتكة داعمة للتغيري" مث "عمليَّة تطوير رؤية
ورسالة مشرتكة للمدرسة" ،وأخريا جاء أسلوب "حتديد
أهداف املدرسة وأولوياهتا".
وإىل جانب ذلك على مدير املدرسة أن يعلم بوجود
مقاومة ومعوقات للتغيري والتَّطوير ،ومنها ما ذكره السويدان
( :)2012توق النتائج السلبية ،اخلوف من زيادة العمل،
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واسرتاتيجياهتا لتحسني وتعظيم إمكانات التَّعلم التَّنظيمي
لتأخذ مكاهنا .إذ ينظر إىل عمليَّة التَّعلم التَّنظيمي على أهنا
أحد العناصر األساسيَّة لبناء املنظمة املتعلمة .وقد برز مفهوم
التعلم التنظيمي وارتباطه بالتطوير للمؤسسات الرتبوية يف
دارسة العويسي ( )2010بعنوان "التعلم التنظيمي :مدخل
اسة بوجود
لتطوير املؤسسات الرتبوية" واليت أكدت َعيِّـنَة ِّ
الدر َ
عناصر التَّعلم التَّنظيمي باملدارس بني الكبرية واملتوسطة .إذ
كانت بدرجة عالية يف عبارات :تنمية عالقات إنسانية فاعلة
بني يمي العاملني ،وتنمية روح الفريق على مستوى املدرسة.
ويف دراسة ديوار وزميلتها وتنجتون ( )2003بعنوان "املنظمة
املتعلمة :تقرير حبثي" واليت من أهدافها التعرف على مدى
إدراك واهتمام املؤسسات التدريبية والتعليمية ومؤسسات
التعليم اإللكرتوين ،ومؤسسات تطوير املوارد البشرية ملفهوم
املنظمة املتعلمة ،ولقد توصلت نتائجها إىل أن أكثر من ثلثي
املنظمات املستجيبة تسعى جبدية ألن تصبح منظمات
متعلمة ،أو مبعىن آخر يدركون بشدة أمهية أن يصبحوا
منظمات متعلمة.

التغيري ،كما أكدت الدراسة على أمهية التكنولوجيا باعتبار
استخدام األدوات واألساليب التقنية يف العمل من األمور اليت
تساعد على تسهيل العمل وتقبل التغيري.
 .٢المدرسة كمنظمة متعلمة:

تضمن اإلطار النظري للمدرسة كمنظمة متعلمة ما يأيت:

مفهوم المنظمة المتعلمة:

تعددت التَّعريفات اليت قدمها الباحثون واملفكرون ملفهوم
املنظمة املتعلمة ،ومن أوائل ورواد هذا املفهوم والذي يع ُّد
املبتكر لفكرة املنظمة املتعلمة هو بيرت سينج ( )1994املشار
إليه يف (أبو خضري )1427 ،ولقد ذكر بأن املنظمة املتعلمة
هي "املنظمة اليت تعمل باستمرار على زيادة قدراهتا وطاقاهتا
على تشكيل املستقبل الذي ترغب يف حتقيقه" .كما تشري أبو
خضري ( )2006إىل أن املنظمة املتعلمة هي املنظمة اليت تض
اخلطط واألطر التَّنظيميَّة واالسرتاتيجيات واآلليات هبدف
زيادة قدرهتا على التَّكيف م التَّغريات السريعة يف البيئة
ومواجهة التَّحديات ،وحتقيق أهدافها بتميز وذلك من خالل
تدعيم وتشجي عمليات التَّعلم املستمر ،والتَّطوير الذايت
وتبادل التَّجارب واخلربات داخليًّا وخارجيًّا ،والتَّعلم اجلماعي
واإلدارة الفعالة للمعرفة واستخدام التكنولوجيا يف التَّعلم وتبادل
املعرفة .ويف سؤال طرحه (السويدان )2012 ،وهو مىت تتعلَّم
املنظمة؟ وذكر عدة نقاط منها :إذا تعلّم الفرد ودارت عجلة
تعلُّمه بسرعة وبال مشاكل ،وإذا مت تشكيل النماذج الذهنيَّة
لكل فرد وتطويرها باستمرار ،وإذا مت تبادل املعلومات
واملهارات باستمرار وكفاءة عالية ،وأخريا إذا متاسكت
جمتمعات التَّطبيق بقوة.
يف حني ّفرق البغدادي والعبادي ( )2010بني املنظمة
املتعلمة والتَّعلم التَّنظيمي :فالتَّعلم التَّنظيمي هو عمليَّة ينشد
من خالهلا املديرون حتسني قدرة العاملني على فهم وإدارة
املنظمة وبيئتها من خالل متكينهم من إختاذ القرارات اليت ترف
باستمرار من الفعاليَّة التَّنظيميَّة ،أما املنظمة املتعلمة فهي:
املنظمة املصممة بشكل هادف ،من خالل هيكلها وثقافتها

مفهوم المدرسة كمنظمة متعلمة:

ذكر البيالوي وحسني ( )2007أن املدرسة كمنظمة
متعلمة هي تلك املنظومة اليت تتخطى احلدود التَّقليديَّة للتعلم
الذي يركز على املعلم والطالب ،إىل الفكرة القائلة بأن يمي
أعضاء املدرسة هم مبنزلة جمتم للتعلم ،يلتزمون ببعض سبل
التَّعلم الفعال للمستقبل ،وحيتاج التَّعلم إىل أن يصبح إحدى
الضرورات األساسيَّة للقيادة املدرسيَّة ،وأيضا فإن املعلمني قد
يعتقدون أهنم مبنزلة متعلمني كالطالب .ويرى جربان
( )2011أن املدرسة املتعلمة هي املدرسة اليت ميارس فيها
التَّعلم الفردي والتَّنظيمي للمعلمني واإلداريني بشكل مستمر،
لتحقيق االندماج م البيئة ،والتَّكيف م املتغريات الداخليَّة
واخلارجيَّة وفق رؤية واضحة من العمل اجلماعي ،واالنطالق حنو
التَّميز واالبتكار ،وحتقيق التَّعلم مدى احلياة بأقصى درجات
الكفاءة والفاعليَّة .ولقد أكدت دراسة أندروز ( )2002إىل
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إمكان جناح املدرسة كمنظمة تعلم يف تطوير املمارسات
التَّدريسيَّة عن طريق املشاركة يف اخلربات بني املعلمني ،بشرط
وجود رؤية جديدة ملعلم ومدرسة املستقبل يف إطار التَّعلم
املستمر.

 -وجود رؤية مشرتكة بني أعضاء املنظمة.

 -اعتماد التَّعلم على اخلربة وجتارب املنظمة.

 اكتسـ ـ ـ ــاب املعلومـ ـ ـ ــات وختزينهـ ـ ـ ــا يف ذاكـ ـ ـ ــرة املنظمـ ـ ـ ــة ،مثاالس ـ ـ ــتفادة منه ـ ـ ــا يف ح ـ ـ ــل مش ـ ـ ــكالت املنظم ـ ـ ــة احلاليَّـ ـ ــة
واملستقبليَّة.

خصائص المنظمة المتعلمة:

هناك العديد من اخلصائص اليت متيز املنظمة املتعلمة عن
غريها من املنظمات ،ومن خالل قراءات الباحثات اتضحت
الرؤية ألهم وأبرز خصائص املنظمة املتعلمة وهي :السرعة يف
التَّغيري والتَّطوير ،فهي تدعو إىل جعل املنظمة )املدرسة) جمتمعا
دائم التَّعلم ،وذلك بالتَّعلم والتَّطوير الدائم واملستمر.
ويؤكد بعض الباحثني أمهيَّة وجود مسات جيب على املنظمة
املتعلمة أن تتصف هبا مثلما ذكر ( )Kerka, 1995واملشار إليه
يف الرشودي ( )2009وهي بأن :توفر فرص التَّعلم املستمر،
وتستخدم التَّعلم لتحقيق أهدافها ،وتربط أداء الفرد باألداء
التَّنظيمي ،وكذلك تشج على االستفسار واحلوار ،وتتبىن
اجلهد اإلبداعي بوصفه مصدرا للطاقة والتَّجديد وأخريا الوعي
املستمر بالتَّفاعل م البيئة.
ويرى كوك ورفاقه ( )Cook,j.et.al.1997املشار إليهم يف
سلطان وخضر ( )2010اخلصائص اآلتية ومنها :توفري بيئة
عمل آمنة تشج املشاركة واملصارحة والكشف عن األخطاء،
وتوفري مرونة عالية يف التَّفاعل م البيئة واستخدام التَّفكري
النظمي يف التَّعامل م املواقف وحل املشكالت واختاذ القرار.
ويف دراسة لعبد الرمحن هيجان املذكور يف (املليجي)2010 ،
أن املنظمة املتعلمة تتميز ببعض اخلصائص واملالمح وهي على
النحو اآليت:

 -التَّعلم عمليَّة تلقائيَّة ومستمرة.

وكما ذكر الطويل وعبابنة ( )2009عددا من اخلصائص ،وقد
ذكر بعضها لدى مؤلفني وباحثني آخرين فاستخلصت
الباحثات اخلصائص اليت مل تذكر سابقا منها:
 مشوليَّة التَّعلم على مستوى األفراد واجملموعات واملنظمةعموما.
 ممارسة ذكيَّة للمديرين ولفرق العمل ولألفراد. املنظمة املتعلمة على تواصل دائم م بيئتها. -تستخدم أسلوبا منظما حلل املشكالت.

 تتعلم من التَّجارب الذاتيَّة ومن جتارب اآلخرين.ويضاف إىل خلصائص السابقة خصائص ذات عالقة باملدرسة
تتمثل يف (الطويل؛ عبابنة:)2009 ،
 -التَّشاركيَّة يف األعراف والقيم.

 الرتَّكيز اجلماعي على تعلم الطلبة. -احلوار التَّأملي.

الرتبويَّة.
 عدم شخصنة املمارسة َّالفرق بين المدرسة التقليدية والمدرسة كمنظمة متعلمة:
تتميز املدرسة املتعلمة عن املدرسة التقليدية بعدة مميزات
هي كما ذكرها البيالوي وحسني (:)2007

 -استمراريَّة عمليَّة التَّعلم يف املنظمة

المدرسة التقليدية

المدرسة كمنظمة متعلمة

الرتكيز على احملتوى ،واستيعاب واكتساب قدر من املعلومات
التعلم كمنتج وخمرج
اهليكل املتمركز حول العقاب واإلثابة
هيكل تنظيمي جامد ،ومناهج تقليدية
التعلم املرتبط بالعمر

الرتكيز على تعلم كيف تتعلم
التعلم كعملية ورحلة
ينظر املعلمون والطالب لبعضهم كشركاء وليس كأدوار
هيكل تنظيمي مرن ،وحماوالت متنوعة ،وخربات تعلم خمتلفة
تكامل األعمار املختلفة يف يماعات ،والتعلم غري القائم على العمر
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المدرسة التقليدية

المدرسة كمنظمة متعلمة

األولوية لألداء النهائي
الرتكيز على العامل اخلارجي واخلربات الداخلية اليت تع ُّد غري مناسبة يف
موق املدرسة
عدم تشجي التفكري النقدي واإلبداعي
الرتكيز على التفكري التحليلي
حجرة الدراسة مصممة للكفاية واملوائمة

الرتكيز على املفهوم الذايت كمحدد أساس للتعلم الفعال
استخدام اخلربات الداخلية كسياق للتعلم
التفكري النقدي واإلبداعي كعملية ابتكاريه
الرتكيز على التحليل واالستقراء والنقد
االهتمام الزائد ببيئة التعلم ،والراحة والفراغ الشخصي

 - 3النماذج الذهنيَّة :وهي تلك االفرتاضات والتَّعميمات
والصور الذهنيَّة الراسخة يف األعماق ،واليت تؤثر يف تصور الناس
للعامل وتفسريهم لألحداث من حوهلم ،وكيفيَّة التَّعامل معها.
 - 4الرؤية املشرتكة :وهي قدرة جمموعة من األفراد على رسم
صورة مشرتكة أو متماثلة للمستقبل املنشود.
 – 5التَّعلم اجلماعي :وهو العمليَّة اليت يتم مبوجبها تنظيم
وترتيب وتوحيد جهود جمموعة من األفراد لتحقيق النتائج اليت
يرغبون يف حتقيقها.
ولقد كشفت دراسة أجراها عبابنة ( )2007عن درجة
ممارسة العاملني يف املدرسة األردنية لضوابط سنج للمنظمة
اسة ما يأيت :ميارس العاملون يف
املتعلمة ،إذ أظهرت نتائج ِّ
الدر َ
املدارس األردنيَّة الضوابط اخلمسة للمدرسة كمنظمة متعلمة
بدرجة متوسطة ،وذلك جلمي الضوابط ولألداة عامة .ومن
أعلى الضوابط اخلمسة ممارسة يف املدرسة األردنيَّة هو التَّمكن
الشخصي ،وأدناها تعلم الفريق ،وقدم الباحث أمنوذجا مقرتحا
لتحويل املدارس األردنيَّة إىل منظمات متعلمة .كما استندت
دراسة تيم ،ومرشود ( )2014بعنوان " واق تطبيق ضوابط
املنظمة املتعلمة يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف الضفة
الغربية" إىل منوذج بيرت سينج بضوابطه اخلمسة ،إذ طبقت
االستبانة أداة الدراسة على ( )84مديرا ومديرة يف مدارس
وكالة الغوث الدولية يف حمافظات الضفة الغربية ،وتوصلت
الدراسة إىل أن واق التطبيق الكلي لضوابط املنظمة املتعلمة
جاء بدرجة (متوسطة) ،وحصلت يمي اجملاالت وعددها ()5
على درجة تطبيق (متوسطة) .وأظهرت الدراسة أنه توجد
فروق تبعا ملتغري اجلنس عموما ولصاحل املديرات وكذلك توجد

نماذج المنظمة المتعلمة:
ال يوجد مدخل حمدد أو اسرتاتيجية معينة تتبعها املنظمات
يف ممارسة عمليَّة التَّعلم التَّنظيمي والتَّحول إىل منظمات
متعلمة ،لذلك فهناك العديد من النماذج للمنظمة املتعلمة
اليت تعكس وجهة نظر واضعيها ،ولقد حاول العديد من
املفكرين وض ضوابط أو جماالت أو أبعاد أو معايري للمنظمة
املتعلمة ،ومت تطبيق العديد منها كممارسات عمليَّة يف
املنظمات اإلداريَّة والصناعيَّة والتَّعليميَّة املختلفة ،ومن أشهر
النماذج وأوهلا وأكثرها شيوعا هو ما قدمه بيرت سينج يف كتابه
"الضابط اخلامس" ،وفيما يأيت عرض لبعض مناذج املنظمة
املتعلمة.
أوالً :نموذج بيتر سينج :

وض بيرت سنج عام 1990م منوذجا ،واملشار إليه يف
(املطريي )2009 ،فإنه ذكر َّ
أن سنج وض مخسة أسس ينبغي
أن تلتزم هبا املنظمة اليت تسعى إىل أن تكون منظمة متعلمة،
وهي على النحو اآليت
 - 1التَّفكري النظمي :وهو منهج وإطار عمل يقوم على رؤية
الكل بدال من اجلزء ،ورؤية العالقات البينيَّة اليت تربط بني أجزاء
النظام  ،فضال عن الرتَّكيز على األجزاء ذاهتا.
 - 2التَّميز الذايت :وهو العمل باستمرار على توضيح وحتديد
الرؤية الشخصيَّة بدقة ووضوح ،ورؤية الواق مبوضوعيَّة ،مما
يساعد على تركيز اجلهود ،واملثابرة على حتقيق ما يطمح الفرد إىل
حتقيقه.
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والثقافة التَّنظيميَّة ،ويشتمل كل عنصر منهما على جمموعة من
العناصر وتشمل :التَّعلم املستمر ،واالستفهام واحلوار ،والتَّغذية
الراجعة والتَّجريب النظمي ،والقيادة االسرتاتيجية(Yang, .

فروق تبعا ملتغري املؤهل العلمي بشكل عام ولصاحل
(بكالوريوس أو أقل) .وال توجد فروق تبعا ملتغري التخصص
على يمي اجملاالت باستثناء جمال التفكري النظمي ولصاحل
ختصص (الكليات العلمية) .وال توجد فروق تبعا ملتغري اخلربة
اإلدارية على يمي اجملاالت.

)Watkins & Marrsick, 2004

ولقد القى النموذج اهتماما بالغا يف الوطن العريب لدى
كثري من الباحثني يف استخدامه لقياس أبعاد املنظمة املتعلمة
ومنهم البنا ( )2012ويف دراسة منشورة أليب حشيش ومرجتي
( )2011كما اُستخدم النموذج ذاته يف دراسة لزايد وآخرين
( .)2009واستخدمت دراسة احلارثي ( )2014بعنوان "
درجة ممارسة مديرات املدارس الثانوية مبدينة الطائف
السرتاتيجيات املنظمة املتعلمة" سبعة اسرتاتيجيات للمنظمة
املتعلمة كان من ضمنها االسرتاتيجيات املتضمنة يف منوذج
واتكنس ومارسيك ،إذ استخدمت الدراسة سبعة جماالت منها
توفري فرص التعلم ،وتشجي احلوار واالستفسار ،وتشجي
التعلم التعاوين ،وإنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم ،ومتكني
املعلمات من تكوين رؤية يماعية .وطبقت على عينة عشوائية
بسيطة من معلمات مدارس املرحلة الثانوية احلكومية مبدينة
الطائف ،وقد توصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة مديرات
املدارس الثانوية مبدينة الطائف السرتاتيجيات املنظمة املتعلمة
كانت بدرجة كبرية.

ثانيًا :نموذج ماركردت:

أشارت أبو خضري ( )2007أن ماركردت توصل بعد
خربته وجتاربه الطويلة يف جمال التَّعلم التَّنظيمي وتطوير
املنظمات إىل أن التَّعلم التَّنظيمي من املستحيل أن يتحقق أو
أن يتم احملافظة عليه دون أن تعمل املنظمة على تطوير وفهم
مخسة أنظمة فرعيَّة وهي :التَّعلم ،التَّنظيم ،األفراد ،املعرفة،
التّقنيَّة .ويمي تلك األنظمة ضروريَّة حلصول التَّعلم التَّنظيمي
واحملافظة على استمراريته لتحقيق جناح املنظمة .وبواسطة تلك
األنظمة يميعا تُعزز وتقوى عمليَّة التَّعلم باملنظمة ،ويتداخل
نظام التَّعلم م يمي األنظمة الفرعيَّة ويتفاعل معها ،وتع ُّد
تلك األنظمة عناصر أساسيَّة وضروريَّة لتحقيق التَّعلم
التَّنظيمي ،وبناء املنظمات املتعلمة واحملافظة على بقائها
واستمرارها .وتتفاعل تلك األنظمة ويتكامل بعضها م بعض،
لذا فإن أي قصور أو ضعف يف نظام من األنظمة الفرعيَّة
باملنظمة سيؤثر حتما يف األنظمة الفرعيَّة األخرى ،ومن مث يف
قدرة املنظمة على التَّحول إىل منظمة متعلمة ترتبط بوجود
تلك األنظمة اخلمسة معا.

رابعا :نموذج العتيبي:
ً

يف (الرشودي )2009 ،ذكر أن العتييب انطلق من أن
مفهوم املنظمة املتعلمة أصبح يف العقود األخرية أحد التَّغريات
اإلداريَّة القابلة للتطبيق ملساعدة املنظمات على التَّكيف م
التَّغريات اليت أفرزهتا التَّحديات العامليَّة واحملليَّة ،وعلى التَّحول
من منظمات عاديَّة إىل متعلمة يرغب يف بنائها كثري من القادة
يف الدول النامية .وتوصل العتييب إىل أن بداية التَّغيري حنو
املنظمة املتعلمة يتطلب معرفة احلالة الراهنة للمنظمات كنظام
تعليمي ،وكشف عن أن هناك عاملني مؤثرين يف نوعيَّة
وانتشار التَّعلم التَّنظيمي يف املنظمات ،ومها :خصائص املنظمة
نفسها ،والثقافة االجتماعيَّة السائدة يف البيئة احمليطة باملنظمة.

ثالثًا :نموذج واتكنس ومارسيك:

قدمت كلٌّ من واتكنس وزميلتها مارسيك منوذجا متكامال
للمنظمة املتعلمة مبنيًّا على تعريفهم للمنظمة بأهنا "املنظمة
وحتول نفسها باستمرار ،وذلك من خالل تبين
اليت تتعلم ِّ
اسرتاتيجية للتعلم املستمر تتكامل وتسري جنبا إىل جنب م
األنشطة واألعمال اليت تقوم هبا املنظمة" .وحيدد منوذج
واتكنس ومارسيك بعدين أساسيني للمنظمة املتعلمة متكاملني
ومتداخلني ومتفاعلني م بعضهما البعض يف التَّأثري يف قدرة
املنظمة على التَّغيري والتَّطوير ،ومها األفراد والبناء التَّنظيمي
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املنظمة ،وتصميم عمليات التعلم للعاملني داخل املؤسسة
وخارجها.
 القائد كملهم :القائد هو مصدر إهلام العاملني ،ودوره هذايأيت من إدراكه ومتثله للرؤية احلالية واملستقبلية للمنظمة،
والتزامه الدائم هبذه الرؤية ،حىت تصبح أفعاله أكثر من أقواله،
مما يثري يف العاملني احلماس ويوقد فيهم الدافعية للقيام
بأعماهلم على أمت وجه.
 القائد كمعلم :القائد عنصر ثقفنة وتعلم للعاملني وذلكعند قيامه باملمارسات العملية ملا يدعوهم إليه ،وتوفري القدوة
هلم يف ذلك ،وإن دور القائد كمعلم ومثقف وقدوة يتضمن
أيضا تسهيل وتسري تعلم العاملني بإحداثه التغريات املنظمية
الالزمة يف تركيب املنظمة وهياكلها ،وتطوير نظم االتصال
والتواصل بينهم ،وتوفري فرص التعلم والنمو عرب معايشة
اخلربات داخل املنظمة وخارجها.
ومبا إن دور املدير القائد حيوي وضروري أثناء التعلم
املنظمي ،وصوال باملدرسة إىل أن تصبح منظمة متعلمة.
فلذلك خلص عطاري وعيسان ( )2003املشار إليه يف
الطويل وعبابنة ( )2009دور املدير يف حتويل املدرسة إىل
منظمة متعلمة يف اجملاالت اآلتية:
 الرؤية واألهداف :وتكمن يف سعي املدير القائد املتواصلومثابرته لتوليد إيما بني املعلمني واإلداريني والفنيني والطلبة
حول أولويات املدرسة وأهدافها مما يعطي إحساسا للجمي
بوجود رؤية مشرتكة وهدف عام يتطلعون لتحقيقه.
 الثقة :وذلك بأن يشي املدير القائد جوا من العنايةوالثقة بني أعضاء هيئة التدريس ،وروح االحرتام والتفاعل م
الطلبة وإظهار إدارة التغيري.
 تصميم هيكل منظمي متميز :يسمح باملشاركة يف عمليةصن القرار ،والتفويض ،والقيادة التشاركية ،وتشجي
استقاللية العاملني.
 تــوفري منــاخ مــن التحفي ـز الــذهين :وذلــك بتشــجي املــديرالقائــد للعــاملني علــى التفكــري املــزدوج و الثالثــي ،مبــا حيــاولون

ويتضمن النموذج الذي أعده العتييب ثالثة نظم رئيسة وأربعة
عشر متغريا ،حيث أكد ما يأيت:
 )1نظام املنظمة من حيث مثانية متغريات هي( :اهلويَّة-
الرؤية -االسرتاتيجية -اهليكلة -النظم واألساليب-
املوظفون -املهارات -واألهداف الرئيسة).
 )2نظام التَّعلم من حيث أربعة متغريات هي( :توجه التَّعلم-
إدارة املعرفة -نشاطات التَّعلم ومستواها -وتسهيالت
التَّعلم).
 )3نظام الثقافة االجتماعيَّة من حيث متغريين مها( :أمناط
السلوك املشتقة من القيم االجتماعيَّة ،واالجتاهات
الثقافيَّة).
دور مدير المدرسة في إدارة التغيير نحو المدرسة

المتعلمة:

يلعب القائد دورا مهما وبارزا لتحويل مدرسته إىل مدرسة
متعلمة ،ويكمن ذلك يف الدور القيادي الذي يقوم به ،وكما
أشار الطويل وعبابنة ( )2009أن هذا الدور يتوقف على
جمموعة من املتغريات ومنها ما ذكر سيلينز وزميله ملفورد
( )2002على الرتتيب :توافر املصادر اليت تساعد على
التعلم ،وتوافر خصائص القيادة التحويلية ،ومقدار إحساس
العاملني بالتقدير ،ودرجة رضا العاملني عن القيادة ،والتعاون
م اجملتم احمللي ،وأخريا درجة رضا الطلبة عن البيئة املدرسية.
ولقد أوضحت دراسة جرادات ( )2013أن أكثر اجملاالت
ممارسة إلدارة التغيري لدى مديري املدارس الثانوية يف منطقة
حائل هي التقومي ،وأقلها التنظيم .وكما أوضح سينج املشار
إليه يف الطويل وعبابنة ( )2009أن عمل مدير املدرسة كقائد
يف املنظمة املتعلمة يتضمن قيامه باألدوار اآلتية:
 القائد كمخطط :فهو الذي يصمم سياسات املنظمةواسرتاتيجياهتا ،ونظمها الفرعية ،ويتعدى ذلك إىل التخطيط
إلجياد التكامل واالندماج يف تطبيق ضوابط املنظمة املتعلمة،
وتفحص األفكار والرؤى والنماذج العقلية للعاملني ،وبناء رؤية
مشرتكة جديدة ،وتوحيد إمكانات العاملني لتحقيق أهداف
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ارتباطها م الظواهر املختلفة األخرى (عبيدات وآخرون ،
.)2011

حتقيقه وكيفية حتقيقه ،وتوفري الفرص هلم للـتعلم مـن بعضـهم،
واالهنماك يف عملية تعلم مستمر.
 توفري الدعم الفردي :وذلك بتقدمي الدعم املعنويللعاملني تقديرا ألعماهلم وأخذ آرائهم بعني االعتبار يف
صناعة القرار.
 السمو يف توقعات األداء :وذلك ببلورة توقعات عاليةولكنها ممكنة التنفيذ من قبل العاملني.
أي إن دور مدير املدرسة كقائد يف جمتم متعلم يتلخص يف
أن يكون معلما وقائدا وملهما للتعلم ،وهو دور خمتلف عن
دوره يف املدارس التقليدية ،فهو معين بتمكني العاملني ليأخذوا
أدوارا قيادية ،وإجياد الفرص هلم ليكونوا متعلمني ويساعدهم
يف اخلروج من عزلتهم واالنفتاح على الزمالء اآلخرين ،وتكوين
الثقافة التشاركية حبيث تكون هي السائدة يف اجملتم املدرسي.
وهذا ما أكدته دراسة جاسرب ( )2010بعنوان" :القيادة
واملدرسة كمنظمات تعلم" إذ توصلت إىل أن املعلمني
حد كبري عن تطبيق منظمات التَّعلم
واملديرين راضون إىل ٍّ
املهنيَّة مبدارسهم ،وأن هذا التَّطبيق أسهم يف التَّمكني اإلداري
للمعلمني من خالل إشراك املعلمني يف صن واختاذ القرار.
وترى الباحثات أن حتول املدرسة إىل منظمة متعلمة ينب من
اإلحساس بضرورة إدارة التغيري والتطوير ومواكبة التغريات
املتسارعة على مستوى امليدان الرتبوي ،فبتغري ثقافة التعلم
التقليدية واستبداهلا بثقافة تعلم تركز على ضرورة تعلم كل من
املعلم والطالب والقائد الرتبوي ،لتصبح املدرسة منظمة متعلمة
دائمة التحسني والتقدم.

مجتمع الدراسة:
تألف جمتمـ الدراسـة مـن يميـ مـديرات املـدارس احلكوميـة
يف مدينة الرياض والبالغ عددهن ( )947مديرة للعام الدراسي
1436 /1435ه ـ ـ ـ ــ ،وفق ـ ـ ـ ـا إلحصـ ـ ـ ــائية وزارة التعل ـ ـ ــيم للعـ ـ ـ ــام
الدراسي 1436 /1435هـ.
عينة الدراسة:
مت اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة
وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )194مديرة ،ومبا ميثل
( )%20.5من جمتم الدراسة .واجلداول اآلتية توضح
خصائص عينة الدراسة وفقا للمتغريات املدروسة:
جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة وف ًقا لمتغير المؤهل العلمي
الفئات

املؤهل العلمي

التكرار

النسبة

بكالوريوس
دراسات عليا

175

90.2

19

9.8

اجملمو

194

100.0

جدول ٢
توزيع أفراد عينة الدراسة وف ًقا لمتغير سنوات الخبرة
الفئات

اخلربة يف
الوظيفة
احلالية

من  10سنوات فأقل
أكثر من  10سنوات
اجملمو

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

التكرار

النسبة

79

40.7

115

59.3

194

100.0

جدول 3

يف ضوء طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها،
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي والذي يهتم بدراسة
الظاهرة كما توجد يف الواق ويصفها وصفا دقيقا ،ويعرب عنها
تعبريا كيفيا يصف الظاهرة ويوضح خصائصها أو تعبريا كميا
فيصف الظاهرة رقميا ويوضح مقدارها أو حجمها ودرجات

توزيع أفراد عينة الدراسة وف ًقا لمتغير المرحلة الدراسية
الفئات

املرحلة
الدراسية

81

التكرار

النسبة

املرحلة االبتدائية

81

41.8

املرحلة املتوسطة

60

30.9

املرحلة الثانوية

53

27.3

اجملمو

194

100.0
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أداة الدراسة:

جدول4

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا

بناء على طبيعة البيانات اليت يراد يمعها ،وعلى املنهج
املتب يف الدراسة ،والوقت املسموح هلا ،واإلمكانات املادية
املتاحةُ ،عدَّت االستبانة األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف
هذه الدراسة .فتم تصميم االستبانة باالستفادة من األدب
النظري والدراسات السابقة ،حبيث اشتملت على قسمني:
األول البيانات الشخصية ،والثاين حماور الدراسة :درجة توفر
أبعاد املنظمة املتعلمة ،ودور مديرات املدارس يف إدارة التَّغيري
لتطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة .مت اعتماد سلم ليكرت اخلماسي
لتصحيح أداة الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراهتا درجة
واحدة من بني درجاته اخلمس (عالية جدا ،عالية ،متوسطة،
منخفضة ،منخفضة جدا) وهي متثل رقميا (،2 ،3 ،4 ،5
 )1على الرتتيب ،وقد مت اعتماد املقياس اآليت ألغراض حتليل
النتائج:
من  2.33 -1منخفضة
من  3.67 -2.34متوسطة
من  5 -3.68مرتفعة
وقد مت احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة اآلتية:
احلد األعلى للمقياس ( - )5احلد األدىن للمقياس (= )1
عدد الفئات املطلوبة ()3
(1.33=3/)1-5
ومن مث إضافة اجلواب ) )1.33إىل هناية كل فئة.

االتساق الداخلي

المجاالت
توفري فرص التعلم املستمر
تشجي احلوار واالستفسار
تشجي التعلم التعاوين اجلماعي
إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم
متكني األفراد من رؤية يماعية مشرتكة
ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية
قيادة اسرتاتيجية داعمة للتعلم
أبعاد املنظمة املتعلمة كلها
دور مديرات املدارس

0.84
0.87
0.89
0.87
0.89
0.90
0.92
0.97
0.98

جدول 5

التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
الفئات
املؤهل العلمي
اخلربة يف الوظيفة احلالية
املرحلة الدراسية

التكرار

النسبة

بكالوريوس

175

90.2

دراسات عليا
من  10سنوات فأقل

19
79

9.8
40.7

أكثر من  10سنوات
املرحلة االبتدائية

115
81

59.3
41.8

املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية

60
53

30.9
27.3

اجملمو

194

100.0

إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية:
مت تطبيــق أداة الدراســة بعــد احلصــول علــى خطــاب تســهيل
املهمــة ،إذ مت نشــر االســتبانة إلكرتونيـا علــى مــديرات املــدارس،
واستجاب ( )149مديرة أي ما نسبته ( )%20.5من إيمايل
جمتم الدراسة.

صدق أداة الدراسة:

مت عــرض االســتبانة أداة الدراســة علــى عــدد مــن احملكمــني
املختصــني يف جمــال اإلدارة الرتبويــة ،ومت تعــديل األداة يف ضــوء

المعالجة اإلحصائية:

مالحظات احملكمني.

لتحقيــق أهــداف الدراســة مت حتليــل البيانــات الــيت يمعــت،
باسـ ــتخدام األسـ ــاليب اإلحصـ ــائية املناسـ ــبة مـ ــن برنـ ــامج احلـ ــزم
اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة Statistical Package for

ثبات أداة الدراسة:

للتأك ــد م ــن ثب ــات األداة ،مت حس ــاب االتس ــاق ال ــداخلي
علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة عــددها ()20
مديرة ،حسب معادلة كرونباخ ألفا  ،واجلـدول أدنـاه يبـني هـذه
املعامالت ،و ُعدَّت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.

.)SPSS( Social Sciences
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لإلجابـ ــة عـ ــن هـ ــذا الس ـ ـؤال مت حسـ ــاب املتوسـ ــطات احلسـ ــابية
واالحنرافـات املعياريـة لتقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة علـى فقـرات
كل بعد على حدة ،فكانت على النحو اآليت:

عرض النتائج ومناقشتها:
السؤال األول :ما درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة يف مدارس
الرياض احلكوميَّة للبنات ،من وجهة نظر مديراهتا؟

البعد األول :توفير فرص التعلم المستمر

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتوفير فرص التعلم المستمر مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة
1
2
3
3
5
6
7
8

الرقم الفقرات
6
4
3
8
5
7
1
2

تؤكد إدارة املدرسة على التعلم املستمر يف طرق العمل داخل املدرسة
توفر إدارة املدرسة الدعم املايل واملوارد األخرى لتشجي عملية التعلم
تساعد املوظفات بعضهم بعضا يف عملية التعلم
تكافئ إدارة املدرسة املوظفات الاليت يُقبلن على التعلم
تشج إدارة املدرسة عملية التعلم من خالل توفري الوقت الكايف لذلك
توفر إدارة املدرسة أحدث التكنولوجيا باستمرار
تناقش املوظفات األخطاء التنظيمية للتعلم منها
حيتجنَها للقيام باملهام املستقبلية يف أعماهلن
حتدد املوظفات املهارات اليت ْ
توفري فرص التعلم املستمر عموما

يبـني اجلـدول ( )6أن املتوسـطات احلسـابية قـد تراوحـت مــا
بـني ( ،)3.34-2.90إذ جــاءت الفقـرة رقــم ( )6والـيت تــنص
علــى "تؤكــد إدارة املدرســة علــى الــتعلم املســتمر يف طــرق العمــل
داخل املدرسة" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ ()3.34
وق ــد يع ــزى ذل ــك إىل ح ــرص اإلدارة املدرس ــية عل ــى االهتم ــام
بــتعلم املوظفــات داخــل املدرســة مــن خــالل إجيــاد فــرص الــتعلم
من طرق العمل لضمان التعلم املستمر .يف حني جاءت الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.34

.704

3.27

.769

3.25

.720

3.25

.713

3.23

.727

3.07

.762

2.92

.693

2.90

.788

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.15

.511

متوسطة

الدرجة

حيتجنَها للقيـام
رقم ( )2ونصها "حتدد املوظفات املهارات اليت ْ
باملهام املستقبلية يف أعماهلن" باملرتبة األخرية ومبتوسـط حسـايب
بلغ ( .)2.90وقد يعود ذلك إىل املركزية يف حتديد احتياجات
املوظف ــات للمه ــارات الالزم ــة لتنفي ــذ أعم ــاهلن .وبل ــغ املتوس ــط
احلسايب للبعد كله (.)3.15
البعد الثاني :تشجيع الحوار واالستفسار

جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتشجيع الحوار واالستفسار مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

10

2
3
4

14
9

5

15

13

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

تشج إدارة املدرسة املوظفات إلبداء استفساراهتن بغض النظر
عن رتبتهن الوظيفية
هتتم إدارة املدرسة ببناء الثقة املتبادلة بني املوظفات
تتعامل املوظفات فيما بينهن باحرتام متبادل
تطرح إدارة املدرسة رأيها بعد االستما آلراء املوظفات

3.69

.557

مرتفعة

3.65

.602

3.61

.594

3.54

.620

متوسطة
متوسطة
متوسطة

تتعلم املوظفات من خالل احلوار الناقد وتبادل األفكار

3.39

.749

متوسطة
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الدرجة

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 52الرياض (يمادى اآلخرة 1437هـ /مارس 2016م)
الرتبة

الرقم

الفقرات

6
7
8

12

توفر إدارة املدرسة البيئة املفتوحة املثرية للتعلم
3.22
تتقبل املوظفات النقد البناء
تقوم املوظفات بتقدمي التغذية الراجعة بصراحة وإخالص لزميالهتن 3.18

.762

3.44

.504

11
16

تشجي احلوار واالستفسار عموما

يبـني اجلـدول ( )7أن املتوسـطات احلسـابية قـد تراوحـت مــا
بني ( ،)3.69-3.18إذ جاءت الفقرة رقم ( )10واليت تنص
علـ ــى "تشـ ــج إدارة املدرسـ ــة املوظفـ ــات إلبـ ــداء استفسـ ــاراهتن
بغــض النظــر ع ــن رتبــتهن الوظيفي ــة" يف املرتبــة األوىل ومبتوس ــط
حس ـ ــايب بلـ ـ ــغ ( )3.69وق ـ ــد يعـ ـ ــزى ذل ـ ــك إىل حـ ـ ــرص إدارة
املدرسة على بناء البيئة اإلجيابية للمدرسـة مـن خـالل التشـجي
والتحفيــز للموظفــات ،وإدراك اإلدارات املدرســية ألمهيــة معرفــة
ك ـل موظفــة لعملهــا أي ـا كانــت رتبتهــا الوظيفيــة ومــن مث فهنــاك
اهتمــام بتشــجي املوظفــات علــى االستفســار إذ يــنعكس ذلــك

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

3.25

.789

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

.806

بشــكل إجيــايب علــى أدائهــن ألعمــاهلن .يف حــني جــاءت الفقــرة
رق ــم ( )16ونص ــها "تق ــوم املوظف ــات بتق ــدمي التغذي ــة الراجع ــة
بصراحة وإخالص لزميالهتن" باملرتبة األخـرية ومبتوسـط حسـايب
بلــغ ( .)3.18وقــد يعــود ذلــك إىل طبيعــة الســياق االجتمــاعي
والذي ميكـن أن تفسـر التغذيـة الراجعـة فيـه كنقـد وانتقـاص مـن
عمل اآلخرين .وبلغ املتوسط احلسايب للبعد كله (.)3.44
البعد الثالث :تشجيع التعلم التعاوني الجماعي

جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتشجيع التعلم التعاوني الجماعي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

21

2
3

22
23

4

18

5
6

20
17

7

19

الفقرات

تتعامل إدارة املدرسة م أعضاء الفريق بعدالة بغض النظر عن
املكانة الوظيفية
تكافئ إدارة املدرسة املوظفات على إجنازهن وعملهن كفريق عمل
تأخذ إدارة املدرسة بتوصيات فرق العمل
تشج إدارة املدرسة منظومة القيم يف املدرسة "العمل بأسلوب
الفريق"
تعطي إدارة املدرسة احلرية لفرق العمل يف حتديد أهدافها
توفر إدارة املدرسة فرق عمل متخصصة إلجناز املهمات اليومية
تركز إدارة املدرسة على أسلوب العمل املعتمد على فرق العمل
املدارة ذاتيا
تشجي التعلم التعاوين اجلماعي عموما

يبـني اجلـدول ( )8أن املتوسـطات احلسـابية قـد تراوحـت مــا
بني ( ،)3.64-3.23إذ جاءت الفقرة رقم ( )21واليت تنص
عل ــى "تتعام ــل إدارة املدرس ــة م ـ أعض ــاء الفري ــق بعدال ــة بغ ــض

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

3.64

.605

متوسطة

3.61

.698

3.60

.629

متوسطة
متوسطة

3.54

.668

متوسطة

3.33

.744

3.31

.768

متوسطة
متوسطة

3.23

.741

متوسطة

3.47

.543

متوسطة

النظــر عــن املكانــة الوظيفيــة" يف املرتبــة األوىل ومبتوســط حســايب
بل ــغ ( )3.64ق ــد يع ــزى ذل ــك إىل أن اإلدارة املدرس ــية ت ــدرك
أمهية العدالة م املوظفات إذ ُّ
يعد من أسس جناح سري العمليـة
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عل ــى اإلش ـ ـراف عل ــى ف ــرق العم ــل بنفس ــها ،األم ــر ال ــذي ق ــد
يعكس امليل إىل املركزية أو ضعف الثقة بالقدرات الذاتية لفرق
العمل .وبلغ املتوسط احلسايب للبعد كله (.)3.47

التعليمية ،ال سيما أن العدالة من القيم املهمة اليت حث عليها
الــدين اإلســالمي احلنيــف .يف حــني جــاءت الفقــرة رقــم ()19
ونصــها "تركــز إدارة املدرســة علــى أســلوب العمــل املعتم ـد علــى
فـرق العمــل املــدارة ذاتيـا" باملرتبــة األخــرية ومبتوسـط حســايب بلــغ
( .)3.23وقد يعود ذلك إىل احلرص الزائد من مـديرة املدرسـة

البعد الرابع :إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم

جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بإنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعلم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات

الحسابية:
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2
3
4
5
6
7

28

تتاح الفرصة للموظفات للمشاركة يف اختاذ القرار
يتاح للموظفات حرية اختيار ما يرونه مناسبا عند تنفيذ مهام العمل
حيتجنَها إلجناز أعماهلن
متُنح املوظفات صالحية التحكم باملوارد اليت ْ
تتبىن إدارة املدرسة رؤى وتوجهات موحدة بني جمموعات العمل املختلفة
توفر إدارة املدرسة قاعدة بيانات حديثة مبهارات املوظفات
هتتم إدارة املدرسة بقياس نتائج التدريب واملوارد املستخدمة يف ذلك
توفر إدارة املدرسة أنظمة لقياس الفجوة بني األداء احلايل واألداء املتوق

2.93

إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم عموما

3.22

26
27
25
24
30
29

يبـني اجلـدول ( )9أن املتوسـطات احلسـابية قـد تراوحـت مــا
بني ( ،)3.42-2.93إذ جاءت الفقرة رقم ( )28واليت تنص
علــى "تتــاح الفرصــة للموظفــات للمشــاركة يف اختــاذ الق ـرار" يف
املرتبة األوىل ومبتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.42وقـد يعـزى ذلـك
إىل يقـ ــني اإلدارة املدرسـ ــية أن مشـ ــاركة املوظـ ــف باختـ ــاذ الق ـ ـرار
جتعله يدعم القرار ويؤدي عمله مبا حيقق القرار ،وأن األسـلوب
التشـاركي يعطــي نتــائج أفضــل يف أداء العمــل .يف حــني جــاءت
الفق ــرة رق ــم ( )29ونص ــها "ت ــوفر إدارة املدرس ــة أنظم ــة لقي ــاس
الفجـ ـ ــوة بـ ـ ــني األداء احلـ ـ ــايل واألداء املتوق ـ ـ ـ " باملرتبـ ـ ــة األخـ ـ ــرية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

3.42

.695

3.40

.729

3.32

.722

3.22

.787

3.11

.832

3.10

.839
.908

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

.599

متوسطة

ومبتوس ــط حسـ ــايب بلـ ــغ ( ،)2.93وق ــد يعـ ــود ذلـ ــك إىل عـ ــدم
وج ــود عملي ــة قي ــاس موض ــوعية حلج ــم ومس ــتوى م ــا مت إجن ــازه
مقارنــة م ـ املطلــوب إجنــازه كم ـا ونوعــا والــذي ميكــن أن يكــون
بسـ ــبب االفتقـ ــار إىل أدوات قيـ ــاس دقيقـ ــة وموضـ ــوعية وسـ ــهلة
االســتخدام لــدى اإلدارات املدرســية .وبلــغ املتوســط احلســايب
للبعد كله (.)3.22
البعد الخامس :تمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة:

جدول 10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتمكين األفراد من رؤية جماعية مشتركة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات

الحسابية
الرتبة

الرقم الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

3.56

.674

3.47

.714
.708

متوسطة
متوسطة
متوسطة

.761

متوسطة

1
2
3

32
33

هتتم إدارة املدرسة باملبادرات الفريدة
هتتم إدارة املدرسة مبسامهات املوظفات يف بناء الرؤية التنظيمية
تقدم إدارة املدرسة خيارات متعددة ملهام العمل املطلوبة

3.40

4

34

تُؤمن إدارة املدرسة تفويض إدارة استخدام املوارد إلجناز األعمال

3.31

36
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الرتبة
5
6

الرقم الفقرات
31
35

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

تشارك املوظفات يف حتديد الرؤية املستقبلية ووض اخلطط التطويرية
توفر إدارة املدرسة الدعم للموظفات الختاذ قرارات ذات خماطر حمسوبة

3.27

.777

3.13

.833

متوسطة
متوسطة

متكني األفراد من رؤية يماعية مشرتكة عموما

3.36

.608

متوسطة

املدرسة الدعم للموظفات الختـاذ قـرارات ذات خمـاطر حمسـوبة"
باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلـغ ( )3.13وقـد يعـود ذلـك
إىل أن حس ــاب خم ــاطر الق ـ ـرار ل ــيس بالعملي ــة الس ــهلة ،األمـ ــر
ال ــذي ميك ــن أن جيع ـ ـل م ــديرة املدرس ــة أكث ــر ح ــذرا خبص ــوص
القرارات .وبلغ املتوسط احلسايب للبعد كله (.)3.36

يبني اجلدول ( )10أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما
بني ( ،)3.56-3.13إذ جاءت الفقرة رقم ( )32واليت تنص
علــى "هتــتم إدارة املدرســة باملبــادرات الفريــدة" يف املرتب ــة األوىل
ومبتوسط حسايب بلـغ ( )3.56وقـد يعـزى ذلـك إىل أن اإلدارة
املدرسية حترص على النهوض بالعملية التعليميـة الرتبويـة وذلـك
مـن خـالل اهتمامهــا هبـذه املبـادرات وتعزيزهــا وتنميتهـا ،خاصــة
يف ض ـ ــوء توج ـ ــه وزارة التعل ـ ــيم إىل تش ـ ــجي التمي ـ ــز واملب ـ ــادرات
املتميزة .يف حني جاءت الفقرة رقم ( )35ونصها "تـوفر إدارة

البعد السادس :ربط المدرسة بالبيئة الخارجية:

جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بربط المدرسة بالبيئة الخارجية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم الفقرات

1

42

2

40

3

39

4

38

5

37

6

41

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

خمتلف وحدات املدرسة
تراعي إدارة املدرسة أثر القرارات التنظيمية على معنويات املوظفات
حترص إدارة املدرسة على صن القرارات بناء على آراء املستفيدين
(طالبات ،معلمات ،أولياء أمور)
تشج إدارة املدرسة العمل مببدأ الشمولية يف التفكري عند معاجلة
املشكالت املختلفة
تساعد إدارة املدرسة املوظفات على املوازنة بني متطلبات العمل
ومتطلبات العائلة واجملتم
حترص إدارة املدرسة على إشراك اجملتم احمللي لتحقيق األهداف املشرتكة

3.56

.627

متوسطة

3.45

.691

متوسطة

3.42

.717

متوسطة

3.39

.713

متوسطة

3.33

.716

متوسطة

3.28

.806

متوسطة

ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية عموما

3.40

.590

متوسطة

تساعد إدارة املدرسة املوظفات على حصوهلن أجوبة الستفساراهتن من

يبني اجلدول ( )11أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما
بني ( ،)3.56-3.28إذ جاءت الفقرة رقم ( )42واليت تنص
علــى "تس ــاعد إدارة املدرس ــة املوظفــات عل ــى حص ـوهلن أجوب ــة
الستفس ــاراهتن م ــن خمتل ــف وح ــدات املدرس ــة" يف املرتب ــة األوىل
ومبتوســط حســايب بل ـغ ( ،)3.56وقــد يعــزى ذلــك إىل حــرص
إدارة املدرســة علــى تســهيل الوصــول إىل املعلومــات عنــد حاجــة
املوظفــات إليهــا ،وإدراك اإلدارة املدرســية ب ـأن وصــول املوظــف

الدرجة

للمعلوم ــة يع ــزز معرفت ــه بالعم ــل .يف ح ــني ج ــاءت الفق ــرة رق ــم
( )41ونصها "حتـرص إدارة املدرسـة علـى إشـراك اجملتمـ احمللـي
لتحقيــق األهــداف املشــرتكة" باملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب
بلــغ ( .)3.28وقــد يعــود ذل ــك إىل حداثــة االهتمــام مبوض ــو
الشراكة اجملتمعية ،وحاجة اإلدارات املدرسية لتوعية أكرب حـول
كيفية إشراك اجملتم احمللي وآليات استثمار إمكاناته يف حتقيـق
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البعد السابع :قيادة استراتيجية داعمة للتعلم

األه ـ ـ ــداف املش ـ ـ ــرتكة .وبل ـ ـ ــغ املتوس ـ ـ ــط احلس ـ ـ ــايب للبع ـ ـ ــد كل ـ ـ ـه
(.)3.40
جدول 1٢

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بقيادة استراتيجية داعمة للتعلم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية:

الرتبة

الرقم الفقرات

1
2
3
4
5
6

43
47
44
48
45
46

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

هتتم إدارة املدرسة بالفرص التدريبية والتعليمية
هتتم إدارة املدرسة بالتعلم والتدريب وصن القادة
تشارك إدارة املدرسة يمي املوظفات املعلومات حول التوجهات اجلديدة
حترص إدارة املدرسة على ضمان املطابقة بني قيم املنظمة وأفعاهلا
تؤمن إدارة املدرسة مبدأ التمكني لتحقيق رؤية املدرسة
تسعى إدارة املدرسة القتناص فرص التعلم حيثما أمكن

3.71

.575

3.60

.646

3.59

.639

3.53

.653

3.52

.677

3.49

.736

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

قيادة اسرتاتيجية داعمة للتعلم عموما

3.57

.561

متوسطة

ال ــتعلم حيثم ــا أمك ــن" باملرتب ــة األخ ــرية ومبتوس ــط حس ــايب بل ــغ
( ،)3.49وقـ ـ ــد يعـ ـ ــود ذلـ ـ ــك إىل أن فـ ـ ــرص الـ ـ ــتعلم كـ ـ ــالربامج
التدريبية واإليفاد واالبتعاث تتـاح مـن قبـل الـوزارة ويـتم إتاحتهـا
ضــمن أنظمــة حمــددة ،أمــا فــرص الــتعلم الــذايت فمــن املمكــن أن
يكـ ــون انغمـ ــاس اإلدارات املدرسـ ــية بـ ــبعض األعمـ ــال الروتينيـ ــة
وضيق الوقت من األسباب اليت تقلل من حماولـة اقتنـاص فـرص
التعلم .وبلغ املتوسط احلسايب للبعد كله (.)3.57
ومت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة
توافر أبعاد املنظمة املتعلمة عموما على النحو اآليت:

يبني اجلدول ( )12أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما
بني ( ،)3.71-3.49إذ جاءت الفقرة رقم ( )43واليت تنص
على "هتتم إدارة املدرسة بالفرص التدريبية والتعليمية" يف املرتبـة
األوىل ومبتوس ــط حس ــايب بل ــغ ( ،)3.71وق ــد يع ــزى ذل ــك إىل
حــرص اإلدارة املدرســية علــى النمــو املهــين للموظفــات وتطــوير
مس ــتواهن م ــن خ ــالل ال ــدورات التدريبي ــة ال ــيت تنظمه ــا أو م ــن
خ ـ ــالل تش ـ ــجي انض ـ ــمامهن إىل ال ـ ــدورات والن ـ ــدوات العلمي ـ ــة
خ ــارج املدرس ــة .خاص ــة أن التط ــوير امله ــين للهيئ ــة العامل ــة يف
املدرسـة يعـد مـن أهـم أدوار اإلدارة املدرسـية .يف حـني جــاءت
الفقرة رقم ( )46ونصها "تسـعى إدارة املدرسـة القتنـاص فـرص
جدول 13

عموما ،مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة لألبعاد ً
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

7
3
2
6
5
4
1

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

البعد

قيادة اسرتاتيجية داعمة للتعلم
تشجي التعلم التعاوين اجلماعي
تشجي احلوار واالستفسار
ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية
متكني األفراد من رؤية يماعية مشرتكة
إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم
توفري فرص التعلم املستمر

3.57

.561

3.47

.543

3.44

.504

3.40

.590

3.36

.608

3.22

.599

3.15

.511

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

أبعاد املنظمة املتعلمة عموما

3.37

.465

متوسطة
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حول هذا البعد إذ إن توفري فرص التعلم املستمر كانت بدرجة
عالي ــة ض ــمن ترتي ــب الفقـ ـرات األوىل .وبل ــغ املتوس ــط احلس ــايب
ألبعاد املنظمة املتعلمة عموما ( )3.37وبدرجة متوسطة وهذه
النتيجـة تتفـق مـ نتـائج دراسـة كـل مـن أيب حشـيش ()2009
وقــد حصــلت يمي ـ أبعــاد املنظمــة املتعلمــة يف جامعــة األقصــى
على درجة متوسطة وم دراسة عبابنة ( )2007والـيت أظهـرت
نتائجه ــا أن الع ــاملني يف امل ــدارس األردني ــة ميارس ــون الض ـ ـوابط
اخلمس ــة للمدرس ــة كمنظم ــة متعلم ــة بدرج ــة متوس ــطة وجـ ـربان
( )2011ال ـ ــيت توص ـ ــلت إىل تق ـ ــدير متوس ـ ــط نس ـ ــبيا لوص ـ ــف
املدرس ـ ــة كمنظم ـ ــة متعلم ـ ــة يف األردن ومبتوس ـ ــط حس ـ ــايب بل ـ ــغ
( .)3.14يف حــني ختتلــف مـ دراســة عبــدالفتاح ( )2013إذ
توصــلت إىل أن درجــة ت ـوافر خصــائص املنظمــة املتعلمــة لــدى
م ـ ــديري امل ـ ــدارس احلكومي ـ ــة يف حمافظ ـ ــة مش ـ ــال الض ـ ــفة الغربي ـ ــة
ووسطها كانت كبرية جدا لدى عينة الدراسة.

يبني اجلدول ( )13أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما
بــني ( ،)3.57-3.15إذ جــاء بعــد قيــادة اس ـرتاتيجية داعمــة
للــتعلم يف املرتبــة األوىل بــأعلى متوســط حســايب بلــغ (،)3.57
وقد يعزى ذلك إىل أن اإلدارة املدرسية تدرك مدى أمهية دورها
القي ــادي االسـ ـرتاتيجي يف املدرس ــة لتلبي ــة حاج ــات املدرس ــة ال
سيما يف ضوء ما قدمته إدارة التدريب بوزارة التعلـيم مـن بـرامج
تدريبي ــة ح ــول القي ــادة االسـ ـرتاتيجية ،وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة مـ ـ
نتـائج دراسـيت كـل مــن عبـد الفتـاح ( )2013الـيت توصــلت إىل
أن بُعــد قيــادة اس ـرتاتيجية للــتعلم علــى الرتتيــب األول مبتوســط
حسايب ( )4.36والبنا ()2012
ال ـ ــيت توص ـ ــلت إىل أن القي ـ ــادة االسـ ـ ـرتاتيجية الداعم ـ ــة لل ـ ــتعلم
جاءت باملرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ،)3.44يف حـني جـاء
بعـ ـد تـ ـوفري ف ــرص الـ ـتعلم املس ــتمر يف املرتب ــة األخ ــرية ومبتوس ــط
حســايب بلــغ ( ،)3.15وقــد يعــود ذلــك إىل عــدم تــوفر الــدعم
املادي واملعنوي املقدم للموظفات لتطوير قدراهتن على الـتعلم،
وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ـ نت ــائج دراس ــيت ك ــل م ــن أيب حش ــيش
( )2009اليت توصلت إىل أن بُعد إجياد فرص للـتعلم املسـتمر
على املرتبة األخـرية بدرجـة متوسـطة ،وأيب خضـري ( )2006إذ
احتــل فيهــا نظــام الــتعلم علــى املرتبــة اخلامســة واألخــرية بالنســبة
لدرجة توافر عناصره يف معهـد اإلدارة العامـة يف اململكـة العربيـة
الســعودية .يف حــني ختتلــف مـ نتــائج دراســة الراشــد ()2013

السؤؤؤال الثؤؤاني :مؤؤا دور مؤؤديرة المدرسؤؤة فؤؤي إدارة التغييؤؤر
نحو تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة؟

لإلجاب ــة ع ــن ه ــذا السـ ـؤال مت اس ــتخراج املتوس ــطات
احلسـ ــابية واالحنرافـ ــات املعياريـ ــة ل ـ ـدور مـ ــديرة املدرسـ ــة يف إدارة
التغيري حنـو تطبيـق أبعـاد املنظمـة املتعلمـة واجلـدول أدنـاه يوضـح
ذلك:

جدول 14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات دور مديرة المدرسة في إدارة التغيير نحو تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية:
الرتبة

الرقم الفقرات

1
2
2
4

70

4

74

6
7

72

65
63
67

68

أوفر جوا من االحرتام والتقدير املتبادلني بني املوظفات والطالبات
أحرص على أن أكون منوذجا قياديا حيتذى يب
أحرص على أن أكون عضوا فاعال يف الفريق اجلماعي املدرسي
أحفز املوظفات على إتقان العمل إلحداث التغيري
أح ـ ــث علـ ـ ــى تطبي ـ ــق أسـ ـ ــاليب ت ـ ــدريس وأنش ـ ــطة جديـ ـ ــدة تسـ ـ ــاعد
املعلمات يف التعليم
أعزز الفعاليات واألنشطة البناءة اليت تتم داخل املدرسة
أتصف باملرونة اإلدارية لتحقيق التغيري املطلوب
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المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

3.74

.546

3.72

.573

3.72

.591

3.70

.588

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.70

.598

مرتفعة

3.69

.591

3.68

.628

مرتفعة
مرتفعة
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الرتبة

الرقم الفقرات

8
9
10
10
10
10

76

14

62

15
15
15
18

57

59

19

52

19
21

53
50

22

56

22
24

58
49

25

54

26
27
28

51

75
71
60
64
66

61
69

55
73

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

3.67

.606

3.64

.596

3.63

.632

3.63

.616

3.63

.625

3.63

.641

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.62

.600

متوسطة

3.61

.628

3.61

.619

3.61

.636

3.58

.641

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.57

.642

متوسطة

3.57

.658

3.56

.659

متوسطة
متوسطة

أراعـ ــي أه ــداف املدرسـ ــة وأولوياهتـ ــا أثنـ ــاء صـ ــناعة الق ـ ـرارات املتعلقـ ــة
بإحداث التغيري
أساهم يف تركيز أهدايف على األهداف الرتبوية
أشارك املوظفات يف صياغة رؤية املدرسة
أحــرص علــى معرفــة وجهــات النظــر املشــرتكة حــول توجهــات املدرســة
وخططها املستقبلية
أض خطط سنوية وفصلية تغطي يمي أوجه نشاط املدرسة
أحدد أهداف املدرسة تشاركيا م املوظفات
أحفز على إجراء البحوث اإلجرائية والدراسات الرتبوية

3.55

.660

متوسطة

3.55

.676

3.53

.692

متوسطة
متوسطة

3.52

.646

متوسطة

3.51

.677

3.50

.685

3.38

.780

متوسطة
متوسطة
متوسطة

دور مديرات املدارس عموما

3.61

.526

متوسطة

أتاب سعي املوظفات لتحقيق النمو املهين
أشج املوظفات على املشاركة يف املؤمترات وزيارة املدارس الرائدة
أحرص على تطوير املناخ املدرسي الداعم للتغيري
أستطي إدارة الصرا داخل املدرسة
أمارس النهج اإلداري احلديث لتغيري الوض احلايل قوال وفعال
أقدم حوافز للموظفني لتحقيق اإلبدا يف التعليم
أشـ ــج املوظفـ ــات علـ ــى االسـ ــتفادة مـ ــن خـ ـربات وجتـ ــارب املـ ــدارس
اجملاورة
أراعي أن تكون األهداف واضحة وقابلة للتحقيق
أؤكد على حتمية التغيري وأقن اآلخرين به
أحرص على متابعة املستجدات الرتبوية واملعرفية
أحرص يف أهدايف على توطني العالقة اإلجيابية م اجملتم
أضـ ـ بع ــني االعتب ــار خط ــط املدرس ــة الس ــابقة عن ــد تط ــوير الـ ـربامج
املستقبلية
أراعي قابلية حتقيق الرؤية عند صياغة الرؤية املشرتكة للمدرسة
أستثمر الفرص املتاحة لتحسني الرؤية املشرتكة للمدرسة

بني العاملني والطلبة" يف أعلى مراتب منوذج سلوكي حيتذى به
مبتوسط حسايب بلغ ( )4.18وجرادات ( )2013اليت جاءت
فيها فقرة "حيرص املدير على أن تسود أجواء التفاهم بني
العاملني داخل املدرسة" بدرجة ممارسة عالية جدا .يف حني
جاءت الفقرة رقم ( )73ونصها "أحفز على إجراء البحوث
اإلجرائية والدراسات الرتبوية" باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب
بلغ ( ،)3.38وميكن أن يعزى ذلك إىل ضعف املهارات
البحثية حول كيفية القيام بالبحوث اإلجرائية لدى اإلدارات

يبني اجلدول ( )14أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما
بني ( ،)3.74-3.38إذ جاءت الفقرة رقم ( )65واليت تنص
على "أوفر جوا من االحرتام والتقدير املتبادلني بني املوظفات
والطالبات" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ (،)3.74
وقد يعزى ذلك إىل املستوى األخالقي والعلمي للمديرات يف
املدراس ،وحرص الوزارة على اختيار القيادات املناسبة ،وتتفق
هذه النتيجة م نتائج دراسة كل من شقورة ( )2012إذ
جاءت فقرة "يوفر املدير جوا من االحرتام والتقدير املتبادلني
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األبع ؤؤاد ،دور م ؤؤديرة المدرس ؤؤةر تع ؤؤزل لمتغيؤ ؤرات المؤهؤؤؤل

املدرسية ولدى املوظفات ،أو عدم الوعي بأمهية إجراء
البحوث اإلجرائية ودورها يف معاجلة املشكالت املدرسية.
وتتفق النتيجة حول هذا اجملال م نتيجة دراسة شقورة
( )2012إذ جاء حتفيز املعلمني على إعداد البحوث
اإلجرائية والدراسات الرتبوية أدىن مراتب التحفيز الذهين .وبلغ
املتوسط احلسايب لدور مديرات املدارس عموما ()3.61
وبدرجة متوسطة ،وهذه النتيجة ختتلف م نتيجة دراسة
جرادات ( )2013اليت خلصت إىل أن الدرجة الكلية ملمارسة
مديري املدارس إلدارة التغيري كانت بدرجة عالية.

العلمي ،الخبرة في الوظيفة الحالية ،مرحلة المدرسة؟
لإلجابة عن هذا السـؤال مت اسـتخراج املتوسـطات احلسـابية
واالحنرافــات املعياريــة الســتجابات عينــة الدراســة حــول حماورهــا
(درج ــة تـ ـوافر األبع ــاد ،دور م ــديرة املدرس ــة) حس ــب متغـ ـريات
املؤهـ ــل العلمـ ــي ،اخلـ ــربة يف الوظيفـ ــة احلاليـ ــة ،مرحلـ ــة املدرسـ ــة،
ولبيان الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام
اختب ــار "ت" للمؤه ــل العلم ــي واخلـ ــربة وحتلي ــل التب ــاين ملرحلـ ــة
املدرسة ،واجلداول أدناه توضح ذلك:

السؤؤال الثالؤؤث :هؤل هنؤؤار فؤؤروق ذات داللؤة إحصؤؤائية فؤؤي

أوال :المؤهل العلمي:
ً

اسؤ ؤؤتجابات عينؤ ؤؤة الدراسؤ ؤؤة حؤ ؤؤول محاورهؤ ؤؤا درجؤ ؤؤة تؤ ؤؤوافر

جدول 15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر المؤهل العلمي على استجابات عينة الدراسة حول محاورها درجة توافر

األبعاد ،دور مديرة المدرسةر:

المتوسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤط االنحؤ ؤ ؤ ؤ ؤراف قيمة

المؤهل العلمي

العدد

توفري فرص التعلم املستمر

بكالوريوس
دراسات عليا

175

3.15

19

3.14

.394

تشجي احلوار واالستفسار

بكالوريوس
دراسات عليا

175

3.45

.508

19

3.38

.481

تشجي التعلم التعاوين اجلماعي

بكالوريوس
دراسات عليا

175

3.48

.538

19

3.38

.593

إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم

بكالوريوس
دراسات عليا

175

3.22

.606

19

3.15

.533

175

3.36

.601

19

3.32

.689

175

3.41

.579

19

3.39

.701

175

3.58

.555

19

3.50

.621

175

3.37

.464

3.31

.487
.503
.722

متكـ ـ ــني األفـ ـ ـ ـراد م ـ ـ ــن رؤي ـ ـ ــة يماعي ـ ـ ــة بكالوريوس
دراسات عليا
مشرتكة

درجؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات الدالل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة

الحسابي

المعياري

"ت"

الحرية

اإلحصائية

.523

.060

192

.952

ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية

بكالوريوس
دراسات عليا

قيادة اسرتاتيجية داعمة للتعلم

بكالوريوس
دراسات عليا

أبعاد املنظمة املتعلمة عموما

بكالوريوس
دراسات عليا

19

دور مديرات املدارس

بكالوريوس

175

3.61

دراسات عليا

19

3.57

90

.597
.762
.506
.320
.077
.597
.497
.343

192
192
192
192
192
192
192
192

.551
.447
.613
.750
.939
.551
.619
.732
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األبعاد ويف األبعاد عموما ويف دور مديرات املدارس.

يتب ــني م ــن اجل ــدول ( )15ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصـائية (ألفـا =  )0.05تعــزى ألثـر املؤهــل العلمـي يف يميـ

ثانيًا :الخبرة:

جدول  :16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الخبرة على استجابات عينة الدراسة حول محاورها درجة توافر
األبعاد ،دور مديرة المدرسةر:
الخبرة في الوظيفة الحالية

المتوس ؤ ؤ ؤ ؤؤط االنح ؤ ؤ ؤراف قيمة

العدد

درج ؤ ؤ ؤؤات الدالل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة

الحسابي

المعياري

"ت"

الحرية

اإلحصائية

79

3.14

.484

-.203

192

.839

115

3.16

.531

79

3.37

.424

115

3.49

.549

79

3.39

.484

115

3.52

.576

إنشـ ـ ــاء أنظم ـ ــة ملش ـ ـ ــاركة املعرف ـ ــة من  10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات
والتعلم

79

3.15

.517

115

3.26

.647

متك ــني األفـ ـراد م ــن رؤي ــة يماعي ــة  10سنوات فأقل

79

3.28

.488

مشرتكة

اكثر من  10سنوات

115

3.41

.676

ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية

من  10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات

79

3.39

.522

115

3.41

.635

قيادة اسرتاتيجية داعمة للتعلم

 10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات

79

3.51

.559

115

3.61

.560

أبعاد املنظمة املتعلمة عموما

 10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات

79

3.31

.378

115

3.40

.515

دور مديرات املدارس

 10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات

79

3.58

.470

115

3.63

.563

توفري فرص التعلم املستمر

 10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات

تشجي احلوار واالستفسار

 10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات

تشجي التعلم التعاوين اجلماعي

 10سنوات فأقل
اكثر من  10سنوات

يتب ــني م ــن اجل ــدول ( )16ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائية (ألفا =  )0.05تعزى ألثر اخلربة يف يمي األبعاد

-1.657
-1.574
-1.283
-1.398
-.197
-1.245
-1.291
-.655

192
192
192
192
192
192
192
192

.099
.117
.201
.164
.844
.215
.198
.514

ويف األبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عموم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ويف دور م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديرات امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس.

ثالثًا :مرحلة المدرسة:

جدول 17

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول محاورها درجة توافر األبعاد ،دور مديرة المدرسةر حسب متغير

مرحلة المدرسة:

توفري فرص التعلم املستمر

الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

املرحلة االبتدائية

81

3.13

.558
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الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

60

3.21

.441

53

3.12

.514

194

3.15

.511

81

3.40

.513

60

3.51

.369

53

3.41

.613

194

3.44

.504

81

3.45

.573

60

3.60

.426

53

3.34

.588

3.47

.543
.547

تشجي احلوار واالستفسار

املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

تشجي التعلم التعاوين اجلماعي

املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

194

إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم

املرحلة االبتدائية

81

3.19

املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

60

3.32

.636

53

3.14

.625

194

3.22

.599

املرحلة االبتدائية

81

3.32

.603

املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

60

3.41

.609

53

3.36

.622

194

3.36

.608

81

3.43

.609

60

3.48

.506

53

3.29

.641

194

3.40

.590

81

3.56

.596

60

3.67

.432

53

3.49

.626

194

3.57

.561

81

3.35

.468

60

3.45

.389

53

3.30

.531

194

3.37

.465

81

3.67

.470

60

3.67

.452

3.45

.648

3.61

.526

متكني األفراد من رؤية يماعية مشرتكة

ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية

املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

قيادة اسرتاتيجية داعمة للتعلم

املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

أبعاد املنظمة املتعلمة عموما

املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
اجملمو

دور مديرات املدارس

املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية

53

اجملمو

194
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مرحل ـ ـ ــة املدرس ـ ـ ــة ،ولبي ـ ـ ــان دالل ـ ـ ــة الف ـ ـ ــروق اإلحص ـ ـ ــائية ب ـ ـ ــني
املتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية مت اس ـ ــتخدام حتلي ـ ــل التب ـ ــاين األح ـ ــادي
حسب اجلدول (:)18

يبــني اجلــدول ( )17تباينــا ظاهريــا يف املتوســطات احلســابية
واالحنرافــات الســتجابات عينــة الدراســة حــول حماورهــا (درج ــة
توافر األبعاد ،دور مديرة املدرسة) بسبب اختالف فئات متغري
جدول 18

تحليل التباين األحادي ألثر مرحلة المدرسة على استجابات عينة الدراسة حول محاورها درجة توافر األبعاد ،دور مديرة المدرسةر
المصدر

مجموع المربعات

توفري فرص التعلم املستمر

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

تشجي احلوار واالستفسار

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

تشجي التعلم التعاوين اجلماعي بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
إنش ـ ــاء أنظم ـ ــة ملشـ ـ ــاركة املعرف ـ ــة بني اجملموعات
داخل اجملموعات
والتعلم
الكلي
متك ــني األفـ ـراد م ــن رؤي ــة يماعي ــة بني اجملموعات
داخل اجملموعات
مشرتكة
الكلي
ربط املدرسة بالبيئة اخلارجية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

قيادة اسرتاتيجية داعمة للتعلم

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

أبعاد املنظمة املتعلمة عموما

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

دور مديرات املدارس

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف

.268

2

.134

50.175

191

.263

50.443

193

.476

2

.238

48.623

191

.255

49.100

193

1.872

2

.936

54.977

191

.288

56.849

193

1.047

2

.523

68.106

191

.357

69.152

193

.311

2

.156

71.040

191

.372

71.352

193

1.109

2

.555

66.155

191

.346

67.264

193

.884

2

.442

59.776

191

.313

60.660

193

.675

2

.337

41.106

191

.215

41.781

193

1.763

2

.882

51.642

191

.270

53.405

193

93

.510

.935

3.251

1.467

.419

1.601

1.413

1.568

3.261

الداللة اإلحصائية
.601

.394

.041

.233

.659

.204

.246

.211

.041
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الف ــروق الزوجي ــة الدال ــة إحص ــائيا ب ــني املتوس ــطات احلس ــابية مت
اس ــتخدام املقارن ــات البعدي ــة بطريق ــة ش ــفيه كم ــا ه ــو مب ــني يف
اجلدول ()19

يتب ــني م ــن اجل ــدول ( )18ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحص ــائية عن ــد مس ــتوى الدالل ــة (ألف ــا= )0.05تع ــزى ملرحل ــة
املدرسـ ــة يف يمي ـ ـ األبعـ ــاد ويف األبع ـ ــاد عمومـ ــا باسـ ــتثناء بع ـ ــد
تشجي التعلم التعاوين اجلماعي ودور مديرات املدارس ،ولبيان
جدول 19
المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر مرحلة المدرسة:
الفئات
تشجي التعلم التعاوين اجلماعي

دور مديرات املدارس

املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية
املرحلة االبتدائية
املرحلة املتوسطة
املرحلة الثانوية

المتوسط الحسابي

المرحلة

االبتدائية

المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

3.45
3.60

.15

3.34

.11

*.26

3.67
3.67

.00

3.45

*.21

*دالة عند مستوى الداللة (ألفا = .)0.05
يتبني من اجلدول ( )19اآليت:
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية (ألفــا =  )0.05ب ــنياملرحلة املتوسطة ،واملرحلة الثانويـة وجـاءت الفـروق لصـاحل
املرحلة املتوسطة يف تشجي التعلم التعاوين اجلماعي.
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية (ألفــا =  )0.05ب ــنياملرحلـ ــة الثانوي ـ ــة م ـ ــن جه ـ ــة وك ـ ــل م ـ ــن املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة
واملرحلة املتوسطة من جهة أخرى وجـاءت الفـروق لصـاحل
ك ـ ــل م ـ ــن املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة واملرحل ـ ــة املتوس ـ ــطة يف دور
مديرات املدارس.

*.22

احل ـوار واالستفســار" ،مث البعــد الســادس "ربــط املدرســة بالبيئــة
اخلارجيــة" ،مث البعــد اخل ـامس "متكــني األف ـراد مــن رؤيــة يماعيــة
مشرتكة" ،مث البعد الراب "إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والـتعلم"
 ،وج ــاء البع ــد األول "ت ــوفري ف ــرص ال ــتعلم املس ــتمر" يف املرتب ــة
السابعة واألخرية مبتوسط ( 3.15من .)5
 أظهرت نتائج الدراسة أن دور مديرة املدرسة يف إدارة التغيريحن ـ ــو تطبي ـ ــق أبع ـ ــاد املنظم ـ ــة املتعلم ـ ــة ج ـ ــاء بدرج ـ ــة متوس ـ ــطة،
ومبتوسط عام بلغ ( 3.61من  .)5ومتثلـت أعلـى املتوسـطات
يف العبـ ــارة "أوفـ ــر جـ ــوا مـ ــن االح ـ ـرتام والتقـ ــدير املتبـ ــادلني بـ ــني
املوظف ــات والطالب ــات" يف املرتب ــة األوىل مبتوس ــط ( 3.74م ـ ـن
 ،)5وبدرجــة مرتفعــة ،والعبــارة "أحــرص علــى أن أكــون منوذجــا
قياديا حيتذى يب"والعبـارة "أحـرص علـى أن أكـون عضـوا فـاعال
يف الفريق اجلماعي املدرسـي" يف املرتبـة الثانيـة مبتوسـط (3.72
مــن  ،)5وبدرجــة مرتفعــة .وجــاءت العبــارة "أحفــز علــى إجـراء
البح ـ ــوث اإلجرائي ـ ــة والدراس ـ ــات الرتبوي ـ ــة" يف املرتب ـ ــة األخ ـ ــرية
مبتوســط ( 3.38م ــن  )5وبدرجــة متوس ــطة ،يف حــني ج ــاءت

ملخص النتائج والتوصيات:
 أظهرت نتائج الدراسـة أن درجـة تـوفر أبعـاد املنظمـة املتعلمـةيف املــدارس احلكوميــة مبدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر مــديراهتا
جاءت بدرجة متوسطة علـى األبعـاد عمومـا ومبتوسـط عـام بلـغ
( 3.37م ـ ــن  .)5وج ـ ــاء البع ـ ــد الس ـ ــاب " قي ـ ــادة اس ـ ـرتاتيجية
داعمة للـتعلم" يف املرتبـة األوىل مبتوسـط ( 3.57مـن  ،)5تـاله
البعد الثالث "تشجي التعلم التعاوين" ،مث البعد الثاين "تشجي
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 اختــاذ بعــض املــدارس كــأمنوذج يطبــق عليــه مفهــوم املدرســةاملتعلمة ،ودعم املشرو ماديا ومعنويا يف يمي مراحله مـن قبـل
القيادات العليا يف وزارة التعليم.

العبارة" أحدد أهداف املدرسة تشاركيا م املوظفات" يف املرتبة
قبل األخرية ومبتوسط ( 3.50من .)5
 أظه ـ ــرت نت ـ ــائج الدراس ـ ــة ع ـ ــدم وج ـ ــود ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــةإحصائية عنـد مسـتوى  0،05فأقـل يف متوسـطات اسـتجابات
أف ـراد عين ــة الدراســة ح ــول حماورهــا (درج ــة تــوفر أبع ــاد املنظم ــة
املتعلم ــة يف امل ــدارس احلكومي ــة مبدين ــة الري ــاض) و (دور م ــديرة
املدرسـ ــة يف إدارة التغيـ ــري حنـ ــو تطبيـ ــق أبعـ ــاد املنظمـ ــة املتعلمـ ــة)
باختالف متغريي الدراسـة :املؤهـل العلمـي ،واخلـربة يف الوظيفـة
احلاليــة .أمــا بالنســبة ملتغــري مرحلــة املدرســة فقــد أظهــرت نتــائج
الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى
الداللــة (ألفــا= )0.05تعــزى ملرحلــة املدرســة يف يمي ـ األبعــاد
ويف األبع ـ ــاد عموم ـ ــا باس ـ ــتثناء بع ـ ــد تش ـ ــجي ال ـ ــتعلم التع ـ ــاوين
اجلم ـ ــاعي إذ ظه ـ ــرت ف ـ ــروق ب ـ ــني املرحل ـ ــة املتوس ـ ــطة ،واملرحل ـ ــة
الثانوية لصاحل املرحلة املتوسطة .وظهرت فروق يف دور مديرات
املدارس بني املرحلة الثانوية من جهة وكل من املرحلة االبتدائيـة
واملرحلـة املتوسـطة مـن جهـة أخـرى وجـاءت الفـروق لصـاحل كــل
من املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة.

 /3تقدمي مزيد من الدعم ملديرات املـدارس الثانويـة ملسـاعدهتن
على االضطال بدورهن يف إدارة التغيري حنو املدرسة املتعلمة.
المراجع:

إبراهيم ،أمحد .)2011( .االتجاهات المعاصرة في التطوير التنظيمي
بالمدراس :الهندسة اإلدارية ،اإلدارة باألهداف ،إدارة الجودة

الشاملة .القاهرة :دار الفكر.

أبو خضري ،إميان .)2007( .التَّعلم التَّنظيمي والمنظمة المتعلمة اتجاهات
إدارية حديثة لتطوير منظمات القرن  .٢1الرياض :دار املؤيد.

بربخ ،فرحان .)2011( .إدارة التغيير وتطبيقاتها في اإلدارة المدرسية.
عمان :دار أسامة.
البغدادي ،عادل؛ العبادي ،هاشم .)2009( .التَّعلم التَّنظيمي والمنظمة

المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم اإلداريَّة المعاصرة .عمان:
مؤسسة الوراق.

البيالوي ،حسن؛ حسني ،سالمه .)2007( .إدارة المعرفة في التعليم.
اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

وفي ضوء النتائج السابقة ،توصي الباحثات بما يأتي:

جرادات ،ناصر؛ املعاين ،أمحد؛ عريقات ،أمحد .)2013( .إدارة التغيير
والتطوير .عمان :إثراء.

 /1توعيـ ــة مـ ــديرات املـ ــدارس مبفهـ ــوم وأبعـ ــاد املنظمـ ــة املتعلمـ ــة

احلريب ،قاسم .)2007( .اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل:

وذلك من خالل:
 تقدمي الربامج التدريبية ،وعقد الندوات وإقامة ورش العمل،مبــا يؤهــل مــديرات املــدارس لتــوفري كــل بعــد مــن أبعــاد املنظمــة
املتعلمة ،خاصة فيما يتعلق بتوفري فرص التعلم املستمر.
 االهتم ــام م ــن قب ــل وزارة التعل ــيم بأبع ــاد املنظم ــة املتعلم ــة،وإدخاهلا ضمن معايري جوائز التميز.
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Abstract :The study aimed to identify: the availability degree of learning organization disciplines in
public schools in the city of Riyadh, the role of school principal in change management toward the
application of learning organization disciplines, and the differences that are statistically significant at
the level of significance (0.05 = α) as answers to the study sample according to study variables
(qualification- experience– stage of school). To achieve its goals the study applied a descriptive
analytical approach. A questionnaire was used to get the responses from a simple random sample
consist of (194) female public school principals in the city of Riyadh. After field application, data were
analyzed statistically. The results of the study show that:
- The availability degree of learning organization disciplines in public schools in the city of
Riyadh was medium degree, in disciplines as whole with average of (3.73 out of 5).
- The role of school principal in change management toward the application of learning organization
disciplines was medium degree with average of (3.61 out of 5).
- There is no statistically significant differences of study sample members’ responses on the study
fields according to the variables (qualification - experience). There is no statistically significant
differences according to school stage variable in all disciplines and as whole except the
discipline of ‘enhancing group cooperative learning’; differences emerged between the middle
stage, and the secondary stage for the benefit of the middle stage. Differences also appeared in
the role of school principals between high school on one hand and all of the primary and middle
stage, on the other hand. Differences came in favor of each of the primary and middle stage
Key Words: disciplines of learning organization- change management- learning school.
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سوزان بنت حسني حج عمر :درجة إتقان طالبات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية لعمليات....

درجة إتقان طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية لعمليات العلم األساسية والتكاملية

1

سوزان بنت حسين حج عمر
قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1436/10/30هـ -وقبل 1437 /3/ 2هـ
المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة إتقان طالبات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية لعمليات العلم األساسية والتكاملية.
وقد كانت عينة الدراسة عشوائية مكونة من ( ) 300طالبة يف املرحلة املتوسطة من مخس مدارس بالرياض ،مت اختيارها بطريقة عشوائية ،وذلك بواقع
( )100طالبة لكل صف ،وبعد استبعاد إجابات الطالبات غري املكتملة ثمللت العينة الععلية يف ( )242طالبة موزعة على النحو اآليت )88( :طالبة
للصف األول املتوسط )86( ،طالبة للصف اللاين املتوسط ،و( )68طالبة للصف اللالث املتوسط .وطبق عليهن اختبار مكون من ( )52فقرة ،موزعة
بالتساوي على ( )13حمورا (مخسة حماور لعمليات العلم التكاملية ومثانية حماور لعمليات العلم األساسية) .وقد أشارت النتائج إىل تدين مستوى إتقان
الطالبات لعمليات العلم األساسية والتكاملية.

الكلمات المفتاحية :علوم-املرحلة املتوسطة-عمليات العلم األساسية-عمليات العلم التكاملية-مستوى اإلتقان.

 1مت دعم نشر هذا البحث من قبل مركز حبوث الدراسات اإلنسانية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة امللك سعود.
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مقدمة
أصبحت احلاجة إىل التطوير يف أساليب تدريس العلوم
مطلبا عامليا؛ وذلك بسبب التسارع املذهل يف العلوم
والتكنولوجيا والعضاء واحلاسوب ،إذ إن الوطن العريب حباجة
ماسة إىل التطوير يف تلك األساليب حىت يستطيع اإلنسان
العريب أن يواكب متطلبات القرن احلادي والعشرين وحتدياته
املستقبلية.
ويف هذا اإلطار يرى املهتمون بتدريس العلوم أن أساليب
تدريس العلوم ال تؤيت أكلها وحتقق فهم العلم لدى التالميذ
إال إذا عكست طبيعة العلم كمادة وطريقة ،فاالجتاه املعاصر
يف تدريس العلوم يؤكد أن التطوير جيب أن يهدف إىل فهم
حمتوى العلم ،واألساليب اليت يتبعها العلماء يف الوصول إىل
هذا احملتوى ،والطرق اليت ميكن أن تتبع يف تدريسه ،ويؤكد
كذلك على أن اكتساب الطلبة لعمليات العلم جيب أن
يكون هدفا رئيسا لتدريس العلوم (عبد السالم.)2009 ،
وتعد عمليات العلم من أهم املهارات اليت ثمكن املتعلم
من فهم اخلربات اليت مير ها (طه ،)2010 ،والتدريس وفق
منحى عمليات العلم يضع املتعلمني يف مواقف تتطلب منهم
أن يستخلصوا بأنعسهم املعاين من اخلربات اليت ميرون ها
( .)NSB, 2008ويعد التدريس وفق منحى عمليات العلم
واالستقصاء العلمي من أكلر أساليب التدريس احلديلة فاعلية
يف تنمية التعكري العلمي لدى الطلبة (عياش والصايف،
 ،)2007إذ إنه يتيح العرصة للطلبة ملمارسة طرق التعليم
وعملياته ،وممارسة مهارات االستقصاء بأنعسهم ،فعندما
يدرس الطلبة هذا األسلوب فإهنم يستخدمون العديد من
العمليات واملهارات املختلعة ،بعضها حركي يستلزم أداء شيء
جسمي كجمع البيانات والعينات واجملسمات وإجراء
القياسات واملالحظات وتسجيل البيانات ورسم املخططات
البيانية ،أما املهارات األخرى اليت يوظعها الطلبة فهي إما
فكرية أو أكادميية ملل حتليل البيانات وإجراء املقارنات
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واالتصال يف النتائج مع الطلبة واملعلمني اآلخرين ،إذ ينشغل
الطلبة يف العديد من اإلجراءات الضرورية الستكشاف مشكلة
ما بصورة متكاملة هتيئهم للمستقبل عندما تواجههم
مشكالت أخرى.
ويرتبط االستقصاء العلمي بعمليات العلم حيث تندمج
وتتكامل معا ،وتشكل خصوصية مميزة ملناهج العلوم
وتدريسها ،ويعد االستقصاء العلمي معهوما أساسيا وجوهريا
يف العلم والعلوم فيتم وصف العلم بالطبيعة االستقصائية
للعلم ،والعلوم بالطبيعة االستقصائية للعلوم (الدمهش
والشمراين ،)2012 ،وهلذا فإن معهوم االستقصاء Inquiry
من أكلر املعاهيم واملصطلحات تكرارا وشيوعا يف مناهج
العلوم وتدريسها (الشمراين .)2012 ،واالستقصاء يف العلوم
ملل التصميم  Designيف اهلندسة والتكنولوجيا (زيتون،
 .)2010وهلذا فقد أولت معايري العلوم الوطنية األمريكية
( ;AAAS, 1990, 1993; Atkin, Black, & Coffey, 2001
 )NRC, 1996أمهية كبرية لعمليات العلم ولالستقصاء
العلمي ،وعدَّهتما جزءا مهما من عملية التدريس ،وعدَّت
االنتقال من الطرق التقليدية القائمة على احملاضرة والتسميع
إىل الطرق القائمة على االستقصاء العلمي جوهر عملية إعادة
هيكلة عملية التعلم.
وحتظى مهارات عمليات العلم باهتمام بالغ يف اجملتمع
العلمي والرتبوي ،كوهنا وسيلة الستمرارية عملية التعلم ،إذ
يستطيع املتعلمون من خالهلا بناء فهم عميق للمعهوم أو
الظاهرة ،وتوسيع معارفهم فيها ،وتقدمي التربيرات والتعسريات
العلمية الدقيقة هلا ،ويؤكد أوستلند ( )Ostlund, 1998أن
العلوم املبنية على عمليات العلم ينشأ عنها ثقافة علمية،
ومعرفة بالطرق العلمية وباملصطلحات العلمية ،وفهما
للمعاهيم وميوال واجتاهات إجيابية .فبممارسة عمليات العلم
يلجأ الطلبة إىل طرح أسئلة نابعة عن فضول لديهم الستكشاف
الظاهرة ،وإىل التوسع والتعمق يف معارفهم عنها ،ومن مث يسعون
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إىل البحث والتقصي عرب مصادر املعرفة املختلعة ،ومجع البيانات
وحتليلها للوصول إىل إجابات عن تلك األسئلة ،ودعم
اإلجابات والتعسريات باألدلة والرباهني ) .(NRC, 1996ومن
اجلدير بالذكر أن هذه املهارات تتطلب ممارسة تدرجيية ومستمرة
لتنميتها وتطويرها ،لذا جيب أن يتم تعويد الطلبة على ممارستها
منذ السنوات الدراسية األوىل ولكن بشكل تدرجيي ،يتدرج من
البسيط إىل املعقد ومن التوجيه إىل االستقالل (Alberts,
).2000
مشكلة الدراسة
تعد عمليات العلم التكاملية واألساسية على حد سواء
عناصر مهمة يف تنمية التعكري لدى الطالبات ،إذ تتيح العرصة
أمامهن ملمارسة طرق العلم وعملياته ،ومهارات التقصي
واالكتشاف بأنعسهن؛ فعيها تسلك املتعلمة (الطالبة) سلوك
العاملة يف حبلها وتوصلها إىل النتائج املرغوبة ،كأن تصنف
وحتدد املشكلة ،وتكون العرضيات ،وتتحكم يف املتغريات
وجتمع املعلومات ،وتالحظ ،وتقيس ،وختترب وتصمم التجربة،
وتتوصل إىل النتائج ،وقد أكدت الدراسات ضعف مستوى
مهارات عمليات العلم لدى املتعلمني (أمبوسعيدي والبلوشي،
 ،2009والقطيش .)2012 ،وأكدت دراسات أخرى إىل أن
هذا الضعف قد يعود إىل ضعف مستوى تضمني تلك
العمليات يف الكتب املدرسة سواء يف املرحلة املتوسطة أو
املرحلة السابقة هلا (املرحلة االبتدائية) ،إذ أكدت دراسة
الغامدي ( )2012ضعف تركيز حمتوى كتب العلوم املطورة
للصعوف الدنيا باملرحلة االبتدائية على جمال العلم كطريقة
استقصاء يف كتب العلوم اللالثة ،وقد يعود هذا الضعف إىل
تدين مستوى تضمني عمليات العلم بنوعيها األساسية
والتكاملية يف كتب املرحلة املتوسطة.
وبناء عليه فقد رأت الباحلة تقصي مستوى إتقان طالبات
املرحلة املتوسطة لعمليات العلم بغرض تسليط الضوء على
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هذا املوضوع واملتملل يف حماولة معرفة مستوى إتقان طالبات
املرحلة املتوسطة ملهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية.
هدف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق اآليت:
 .1التعرف على مستوى إتقان طالبات املرحلة املتوسطة
ملهارات عمليات العلم األساسية (املالحظة ،والتصنيف،
واالستنتاج ،والقياس ،والتنبؤ ،واالتصال ،واستخدام
العالقات املكانية والزمانية ،واستخدام األرقام) ،ومهارات
عمليات العلم التكاملية (فرض العروض ،وضبط
املتغريات ،والتعريف اإلجرائي ،والتجريب ،وتعسري
البيانات) يف مقرر العلوم.
 .2التعرف على العروق يف مستوى إتقان طالبات املرحلة
املتوسطة ملهارات عمليات العلم األساسية ،ومهارات
عمليات العلم التكاملية يف مقرر العلوم واليت ميكن أن
تعزى للصف الدراسي.
أسئلة الدراسة
حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما مستوى إتقان طالبات املرحلة املتوسطة بالرياض
لعمليات العلم األساسية والتكاملية املتضمنة يف مقرر
العلوم؟
 .2هل توجد فروق يف مستوى إتقان طالبات املرحلة
املتوسطة بالرياض لعمليات العلم األساسية والتكاملية
املتضمنة يف مقرر العلوم تعزى للصف الدراسي؟
أهمية الدراسة
يعد فهم علميات العلم بشقيها التكاملية واألساسية أمرا
غاية يف األمهية ،كون هذه العمليات تشمل مهارات الزمة
لتمكني الطالب من أن حيل مشكالته اليومية واملستقبلة،
ويصري قادرا بعد خترجه من املشاركة العاعلة يف حل املشكالت
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اليت تواجهه وتواجه اجملتمع الذي يعيش فيه .وهي تعد جزءا
مهما من اللقافة العلمية واليت تتطلبها معايري الرتبية العلمية
خلريج املرحلة املتوسطة .ولكون فهم الطالب لطبيعة العلم
واالستقصاء العلمي يعود بشكل أساسي إىل فهم املعلم هلا،
لذلك تؤكد املعايري الوطنية لتعليم العلوم National Science
 )NSES( Education Standardsعلى إعداد معلمني قادرين
على بناء جيل ملقف علميا ،ومن مث تتضح أمهية الدراسة
احلالية يف اآليت:
 .1الرتكيز على مستوى اكتساب الطالبات لعمليات العلم
األساسية يف تدريس العلوم ،واليت من خالهلا ميكن
مساعدة الطالبات على تطبيق الطريقة العلمية يف التعكري
وحل املشكالت.
 .2اقرتاح حبوث ودراسات وإجراءات مستقبلية لتطوير فهم
طالبات املرحلة املتوسطة لعمليات العلم.
حدود الدراسة
مت إجراء الدراسة يف إطار احلدود اآلتية:

الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على قياس مدى
إتقان الطالبات ملهارات عمليات العلم األساسية (املالحظة،
والتصنيف ،واالتصال ،واالستنتاج ،والتنبؤ ،والقياس،
واستخدام العالقات املكانية والزمانية ،واستخدام األرقام)،
ومهارات عمليات العلم التكاملية (فرض العروض ،وضبط
املتغريات ،وتعسري البيانات ،والتعريف اإلجرائي ،والتجريب).
الحدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة يف العصل الدراسي اللاين
من العام 1435-1434هـ.

الحدود المكانية :مت تطبيق الدراسة يف مدينة الرياض يف
بعض املدارس احلكومية للمرحلة املتوسطة.

المالحظة ( :)Observingوهي عملية انتباه مقصود ومنظم
ومضبوط للظواهر أو األحداث أو األمور بغية اكتشاف
أسباها وقوانينها .ولكي تؤدي املالحظة هدفها يف البحث
واالستقصاء العلمي ،جيب أن تكون :منظمة ومضبوطة
وموضوعية ودقيقة وشاملة لعدد من احلاالت حتت ظروف
خمتلعة وأن تسجل بأسرع ما ميكن عقب املالحظة املباشرة.
القياس ( :)Measuringهتدف عملية القياس إىل تدريب

الطلبة على استخدام أدوات ووسائل القياس املختلعة بدقة يف
دراسة العلوم وتدريسها .وتتضمن عملية القياس مهارات يدوية
كاستخدام األجهزة واملواد العلمية ،وأدوات التشريح ،وتناول
املواد الكيميائية ومعاجلتها  ..إخل.

التصنيف ( :)Classifyingتتضمن عملية التصنيف قيام
الطلبة بتصنيف املعلومات والبيانات اليت مت (ويتم) مجعها إىل
فئات أو جمموعات معينة اعتمادا على خواص (معايري)
مشرتكة بينها.
االستنتاج ( :)Deductingوهي عملية عقلية يتم فيها

االنتقال من العام إىل اخلاص ،ومن الكليات إىل اجلزئيات.

التنبؤ ( :)Predictingوهي عملية عقلية تتضمن قدرة
الطالب على استخدام معلوماته السابقة (أو املالحظة) للتنبؤ
حبدوث ظاهرة أو حادث ما يف املستقبل.
استخدام األرقام

(Numbers

 :)Usingوهي عملية عقلية

هتدف إىل قيام الطالب باستخدام األرقام الرياضية بطريقة
صحيحة على القياسات والبيانات العلمية اليت يتم احلصول
عليها عن طريق املالحظة أو األدوات واألجهزة العلمية
األخرى.
استخدام العالقات المكانية والزمانية
 :)Time Relationshipsوهي عملية عقلية مكملة
الستخدام األرقام وتتطلب العالقات الرياضية والقوانني
(Using space -

مصطلحات الدراسة
عمليات العلم األساسية

(بسيطة نسبيا) تأيت يف قاعدة هرم تعلم العمليات ،وتضم
مثانية عمليات علمية هي:

(Science Processe

:)Basic

عرفها زيتون ( )2013بأهنا عبارة عن عمليات علمية أساسية
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والقواعد العلمية اليت تعرب عن عالقات مكانية أو زمانية بني
املعاهيم العلمية ذات العالقة.

االتصال ( :)Communicatingوتتضمن هذه العملية
مساعدة الطالب على القيام بنقل أفكاره أو معلوماته أو
نتائجه العلمية إىل اآلخرين ،وذلك من خالل ترمجتها إما
شعويا أو كتابيا إىل جداول أو رسومات بيانية أو لوحات
علمية أو تقارير حبلية.
وتعرف الباحلة عمليات العلم األساسية إجرائيا :بأهنا
جمموعة من املهارات أو القدرات العقلية األساسية الالزم
وجودها لدى طالبة املرحلة املتوسطة الستخدام الطريقة
العلمية حلل املشكالت بشكل صحيح.
عمليات العلم التكاملية (

Science

Integrated

 :)Processesعرفها زيتون ( )2013بأهنا عمليات علمية
متقدمة ،وأعلى مستوى من عمليات العلم األساسية يف هرم
تعلم العمليات العلمية ،وتضم مخس عمليات هي:

تفسير البيانات ) :(Interperting Dataوتشمل عملية شرح

املعلومات والبيانات اليت مجعها أو (جيمعها) الطالب والحظها
وصنعها .وكذلك ،شرح البيانات والنتائج اليت توصل (أو
يتوصل) إليها وذلك يف ضوء املعلومات اليت ميتلكها الطالب،
أو اخللعية العلمية اليت رجع (ويرجع) إليها.
التعريفات

اإلجرائية

(Operationally

:)Defining

وتتضمن تعريف املعاهيم أو املصطلحات العلمية تعريعا غري
قاموسي (أو معاهيمي) ،بل تعريعا إجرائيا إما :بتحديد
(املعهوم أو املصطلح) بسلسلة من اإلجراءات العملية أو/
وبيان كيعية قياسها.

ضبط المتغيرات ( :)Controlling Variablesوهي عملية
يقصد ها قدرة املتعلم (الطالب) على إبعاد أثر العوامل
(املتغريات) األخرى ما عدا العامل التجرييب حبيث يتمكن من
الربط بني املتغري التجرييب (املستقل) وأثره يف املتغري التابع.
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فرض الفروض

(Hypotheses

 :)Formulatingوتتضمن

قدرة الطالبة على اقرتاح حل (تعسري) مؤقت لعالقة حمتملة
بني متغريين ،أو إجابة حمتملة لسؤال (أو أسئلة) الدراسة أو
املشكلة املبحوثة.
التجريب ) :(Experimentingيعد التجريب أعلى العمليات

العلمية وأكلرها تقدما ألهنا تتضمن عمليات العلم السابقة
مجيعها (األساسية والتكاملية) .وهي تتطلب تدريب الطالب
وقدرته على إجراء التجارب العلمية بنجاح ،حبيث تتكامل
فيها طرق العلم وعملياته.
وتعرف الباحلة عمليات العلم التكاملية إجرائيا :بأهنا

جمموعة املهارات أو القدرات العقلية املتقدمة اليت تساعد
طالبات الصف األول املتوسط على استخدام الطريقة العلمية
حلل املشكالت بشكل أفضل ،وقد تتوفر لدى بعض
الطالبات وليس مجيعهن نظرا للمرحلة العمرية للطالبات.
الخلفية النظرية للبحث
عمليات العلم
تندمج وتتكامل عمليات العلم يف الرتبية العلمية ومناهج
العلوم وتدريسها مع طرق العلم ،واالستقصاء العلمي ،وطبيعة
العلم (كمادة ،وطريقة ،وتعكري) .ولعمل العلوم وإجراء
األنشطة العلمية والتجارب املخربية ،حيتاج العرد املتعلم
(الطالب) إىل هذه العمليات (املهارات) العقلية اخلاصة اليت
يعتقد أنه مامل يتمكن الطالب من امتالكها وممارستها فعال
فإنه سيواجه الكلري من الصعوبات عند تنعيذه لألنشطة
العملية املخربية ،ويعرف مريزيق ( )2008مهارات العلم بأهنا
األنشطة أو األعمال اليت يقوم ها العلماء أثناء التوصل إىل
نتائج العلم من جهة وأثناء احلكم والتحقق من صدق هذه
النتائج من جهة أخرى ،وقد تؤدي ممارسة هذه العمليات إىل
إثارة االهتمامات العلمية لدى املمارسني هلذه العمليات.
وعرفها زيتون ( ،2013ص )101مبجموعة "القدرات
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والعمليات العقلية اخلاصة الالزمة لتطبيق طرق العلم والتعكري
العلمي بشكل صحيح" .وقد أكدت عدة دراسات وحبوث
يف الرتبية العلمية أمهية مهارات عمليات العلم وتعلمها يف
مراحل التعليم املختلعة ،إذ يرى خطايبة ( )2008أهنا تساعد
املتعلمني على توسيع تعلمهم من خالل اخلربة ،فيبدأون
بأفكار بسيطة ،مث تتجمع هذه األفكار لتشكل أفكارا جديدة
أكلر تعقيدا ،وهذه األفكار تساعدهم ألن يصبحوا صانعي
قرار ،ويعتمدون على أنعسهم يف حل املشكالت .وتعد
عمليات العلم من أهم األهداف العامة لتدريس العلوم،
ولذلك جيب على معلمي العلوم مساعدة الطالب على
اكتساب هذه املهارات من خالل املواقف واألنشطة العلمية
املختلعة يف تدريس العلوم ،إذ تكمن أمهية اكتساب املتعلمني
لعمليات العلم يف أهنا تساهم يف اتساع األفق وتعتح الذهن،
والنظرة املوضوعية ،واإلميان بأن لكل حادث سببا ،والبحث
عن األدلة لتكوين القرارات ،واإلميان بالعلم ودوره يف حل
املشكالت ،عدم التحيز ،حتمل املسؤولية ،األمانة العلمية
(عبدالسالم .)2009 ،وأكدت دراسة الصميدعي ()2007
وجود عالقة موجبة بني مهارات العمليات العلمية والتحصيل
الدراسي .ويرى اخلزرجي ( )2011أن عمليات العلم تعمل
على تطوير قدرة املتعلم على الوصول للمعلومات بعيدا عن
اإلشكالية ،كما تعزز مهارة التعكري العلمي والبحث
واالكتشاف ،وتكوين القيم واالجتاهات وامليول العلمية،
وتنمية قدرات التعلم الذايت والتعلم املستمر ،وتنمية التعكري
اإلبداعي والناقد ،املسامهة يف حل املشكالت احلياتية اليومية.
وأظهرت دراسة نصر اهلل ( )2005وجود عالقة دالة إحصائيا
بني اكتساب املتعلمني لعمليات العلم ومستوى اجتاهاهتم
العلمية.
خصائص عمليات العلم

تتميز عمليات العلم بعدد من اخلصائص ،خلصها أبو
جحجوح ( )2008وأبو عاذرة ( )2012يف أهنا:
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.1
.2
.3

.4
.5
.6

قدرات عقلية تعرب عن سلوك العلماء ومن يقتدي هم
من املعلمني واملتعلمني.
سلوك مكتسب ،أي ميكن تعلمها والتدريب عليها.
قابلة للتعميم ،أي ميكن انتقال أثر تعلمها إىل اجلوانب
احلياتية املختلعة ،إذ إن العديد من مشكالت احلياة
اليومية ميكن حتليلها واقرتاح احللول املناسبة هلا عند تطبيق
عمليات العلم عليها.
تتكون لدى العرد عن طريق التعلم ،وذلك من خالل
القيام بسلسلة منظمة من األنشطة املتنوعة.
تساعد الطالب على التعلم الذايت.
ثملل املكونات األساسية للتقصي والتحقيق العلمي ،وال
ميكن الوصول إىل استنتاجات وتصورات عقلية صحيحة
بدوهنا.

أنواع عمليات العلم
حددت الرابطة األمريكية لتطوير العلوم ()AAAS, 1993
عمليات العلم يف نوعني مها :عمليات العلم األساسية،
وتشمل هذه العمليات ،املالحظة ،التصنيف ،االتصال،
االستنتاج ،القياس ،التنبؤ ،استخدام عالقات الزمان واملكان،
استخدام األرقام ،وعمليات العلم التكاملية ،اليت تشمل فرض
العروض ،ضبط املتغريات ،تعسري البيانات ،التعريف اإلجرائي،
التجريب (عطا اهلل .)2010 ،واتعقت أدبيات البحث يف
الرتبية العلمية على هذا التصنيف ،وإن اختلعت يف عدد
العمليات األساسية ،والتكاملية .فبعض املربني صنف عمليات
العلم األساسية يف مثاين مهارات ،وبعضهم اآلخر صنعها يف
عشر مهارات .أما مهارات عمليات العلم التكاملية فصنعها
بعضهم يف مخس مهارات ،وصنعها آخرون يف ست مهارات،
ومن هؤالء خطايبة ( )2008الذي صنف مهارات عمليات
العلم األساسية يف مثاين مهارات :املالحظة ،والتصنيف،
والتواصل ،واالستدالل ،والقياس ،والتنبؤ ،وتوجيه األسئلة،
واستخدام األرقام ،أما مهارات عمليات العلم التكاملية
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فصنعها يف ست مهارات :حتليل البيانات ،وضبط املتغريات،
وتصميم التجارب ،والتعريعات اإلجرائية ،ووضع العروض،
وصياغة النماذج؛ يف حني صنف زيتون ( )2013مهارات
عمليات العلم األساسية يف عشر مهارات :املالحظة،
والقياس ،والتصنيف ،واالستنباط أو االستنتاج ،واالستقراء،
واالستدالل ،والتنبؤ ،واستخدام األرقام ،واستخدام العالقات
املكانية والزمانية ،واالتصال ،وأما مهارات عمليات العلم
التكاملية فصنعها يف مخس مهارات :تعسري البيانات،
والتعريعات اإلجرائية ،وضبط املتغريات ،وفرض العروض،
والتجريب.
وقد أجريت عدة دراسات وحبوث تناولت عمليات العلم،
لكنها اختلعت يف أهدافها ،إذ إن بعض هذه الدراسات
هدفت إىل معرفة مدى اكتساب املتعلمني لعمليات العلم ،يف
حني ركزت دراسات أخرى على قياس مستوى إتقان املتعلمني
ملهارات عمليات العلم ،وبعضها اآلخر ركز على استخدام
بعض اسرتاتيجيات التعلم يف تنمية عمليات العلم ،ومن
الدراسات ما تناول حتليل حمتوى كتب العلوم يف ضوء
عمليات العلم .وبناء على ذلك مت تصنيف الدراسات السابقة
لعمليات العلم يف ثالثة جوانب ،هي:
الجانب األول :دراسات اهتمت بمعرفة أثر استخدام

بعض استراتيجيات التدريس في تنمية عمليات العلم :منها
دراسة أبو لبدة ( )2009اليت أشارت إىل فاعلية النمط
االكتشايف يف اكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة
الصف اللامن األساسي بغزة .ودراسة القطراوي ( )2010اليت
أكدت أثر استخدام اسرتاتيجية املتشاهات يف تنمية عمليات
العلم ومهارات التعكري التأملي يف العلوم لدى طالب الصف
اللامن األساسي .ودراسة اجلهوري والسعيدي وخطايبة
والربيكي ( )2010اليت بينت األثر اإلجيايب الستخدام املخترب
يف تنمية مهارات التعكري العلمي واالجتاهات حنو العلوم لدى
طلبة الصف التاسع األساسي بسلطنة عمان .وأشارت دراسة
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العقيل ( )2011ألثر استخدام األنشطة العلمية اإلثرائية
املقرتحة يف تنمية عمليات العلم التكاملية يف مهاريت ثمييز
وضبط املتغريات ،وتعسري البيانات لدى التالميذ املوهوبني يف
املرحلة االبتدائية .وأكدت دراسة أمحد ( )2012على فعالية
استخدام اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على االستقصاء شبه املوجه
يف جمموعات صغرية لتدريس االقتصاد املنز ي يف تنمية
التحصيل وعمليات العلم واملهارات العملية لدى طالبات
املرحلة اللانوية .أما دراسة اخللعمي ( )2012فقد وضحت
أثر استخدام خريطة الشكل ( )Vيف تدريس العلوم يف تنمية
بعض عمليات العلم األساسية لدى طالب الصف األول
املتوسط .يف حني أوضحت دراسة الغامدي ( )2012فعالية
التدريس وفقا للنظرية البنائية االجتماعية يف تنمية بعض
عمليات العلم (املالحظة ،التصنيف ،القياس ،التعسري ،فرض
العروض) ،ومهارات التعكري فوق املعريف والتحصيل يف مادة
األحياء لدى طالبات املرحلة اللانوية مبنطقة الباحة .أما دراسة
الرباط ( )2013فقد بينت أثر برنامج مقرتح قائم على
أنشطة الرياضيات احلياتية يف تنمية مهارات العلم األساسية
لدى تالميذ الصف اللالث االبتدائي .وكذلك دراسة أمحد
( )2013اليت أوضحت أثر برنامج مقرتح قائم على مدخل
التعلم املستند إىل الدماغ يف تصحيح التصورات البديلة وتنمية
عمليات العلم األساسية والتكاملية والدافعية لإلجناز لدى
تالميذ الصف األول املتوسط.
الجانب الثاني :دراسات اهتمت بتحليل الكتب الدراسية،

للكشف عن واقع تضمينها لعمليات العلم :كدراسة
عبدالكرمي ( )1994اليت حللت كتب العلوم طبعة ،87/86
وطبعة  91/90للصف األول املتوسط يف مصر لتحديد
عمليات العلم املتضمنة ،وأظهرت عدم وجود فروق بني
الكتابني يف االهتمام باألنشطة والتجارب العلمية ،فلم يهتم
كل من الكتابني بعملية التنبؤ ،وعملية فرض العروض،
وعملية التعريف اإلجرائي ،وضبط املتغريات ،وعملية
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التجريب ،يف حني زاد االهتمام مبهارة االتصال على حساب
مهارة املالحظة .وتقصت دراسة الصوايف ( )2006تضمني
عمليات العلم يف أنشطة كتب العلوم للصعوف من اخلامس
إىل اللامن ،وأظهرت النتائج تضمني األنشطة ألربع عشرة
عملية موضوع الدراسة ،وعدم تضمينها لعملية واحدة وهي
التعريعات اإلجرائية ،كما كشعت الدراسة عن اختالفات يف
نسب تضمينها يف أنشطة الصعوف جمتمعة بني عالية
ومتوسطة ومنخعضة ،إضافة لوجود فروق بني أنشطة كتب
العلوم يف تضمينها لكل عملية من العمليات اآلتية :القياس،
واستخدام األرقام ،واالتصال ،والعالقات املكانية والزمانية،
واالستنباط ،واالستدالل ،والتعسري ،وضبط املتغريات،
والتجريب ،يف حني ال توجد فروق بني أنشطة كتب العلوم يف
تضمينها لكل عملية من العمليات اآلتية :املالحظة،
والتصنيف ،والتنبؤ ،واالستقراء ،وفرض العروض .وتقصت
دراسة شحادة ( )2008مدى توافر أبعاد طبيعة العلم
وعملياته يف كتاب العلوم العلسطيين املقرر على الصف
التاسع ،وبينت النتائج تضمني الكتاب لـ( )360مهارة موزعة
على عمليات العلم املختلعة .وحددت دراسة أبو جحجوح
( )2008عمليات العلم األساسية والتكاملية اليت ينبغي
تضمينها يف كتب العلوم األساسية ،وبتحليل كتب العلوم
ملرحلة التعليم األساسي بعلسطني ،توصلت إىل أن عمليات
العلم وردت يف كتب العلوم العشرة جمتمعة على النحو اآليت:
املالحظة ( ،)%31واالتصال ( ،)%25وتعسري البيانات
( ،)%11والتجريب ( ،)%9.6والقياس (،)%7
واالستدالل ( ،)%5واستخدام األرقام ( ،)%4والتصنيف
( ،)%3وضبط املتغريات ( ،)%2والتنبؤ ( ،)%2وفرض
العروض ( .)%0.4وحددت دراسة العهيدي (1434هـ)
قائمة بعمليات العلم األساسية والتكاملية اليت ينبغي تضمينها
يف كراس أنشطة مادة العلوم املطورة يف اململكة العربية
السعودية ،ومن مث تقصت الدراسة درجة تضمينها يف كراس
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أنشطة مادة العلوم املطورة للصعني اخلامس والسادس
االبتدائي ،وتوصلت الدراسة إىل تقارب نسب تضمني
عمليات العلم األساسية يف كراس أنشطة الصعني اخلامس
والسادس االبتدائي إذ حصلت عمليات االتصال،
واالستنتاج ،واملالحظة ،على أعلى النسب على التوا ي
( ،)%15.17( ،)%17.53( ،)%25.12يف حني
جاءت نسب تضمني عمليات التصنيف واستخدام العالقات
املكانية والزمانية واستخدام األرقام منخعضة جدا،
( )%4.64( ،)%5.22( ،)%8.20على التوا ي ،أما
عمليات العلم التكاملية فكانت أعالها نسبة يف الصعني
اخلامس والسادس عملية التجريب بنسبة بلغت ()%49.5
يليها عمليتا تعسري البيانات وفروض العروض بنسب قدرها
على التوا ي ( )%18.93( ،)%12.26وكانت نسب بقية
العمليات منخعضة جدا ،إذ حصلت عملية ضبط املتغريات
على نسبة قدرها ( )%6.33وكانت عمليات التعريف
اإلجرائي هي األقل تضمينا يف حمتوى كراس أنشطة العلوم
للصعني اخلامس والسادس بنسبة قدرها (.)%3.98
وتوصلت دراسة العمراين والركايب ( )2011اليت حللت حمتوى
كتب العيزياء للمرحلة املتوسطة ملستوى تضمينها عمليات
العلم إىل أن كتاب العيزياء للصف اللالث املتوسط كان األكلر
اهتماما بعمليات العلم ،إذ بلغت نسبته ( ،)%42.41وأن
كتب العيزياء قد اهتمت بعملية القياس بشكل كبري وحصلت
على أعلى نسبة وهي ( ،)%18.1يف حني حصلت عملية
استخدام عالقات املكان والزمان ،وعملية التواصل على أقل
نسبة وهي ( )%1.62و( )%2.34على التوا ي ،وقد أمهلت
الكتب اللالثة عملية التنبؤ ،وبشكل عام فإن الكتب جمتمعة
قد حققت ( )11عملية من عمليات العلم من أصل ()12
وبنسبة ( .)%91.67وكشعت دراسة القطيش ( )2012عن
عمليات العلم األساسية واملتكاملة املتضمنة يف دليل املعلم
لألنشطة والتجارب العملية لكتب العلوم للصعوف من
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الرابع -اللامن األساسي يف األردن ،وبينت أن عدد األنشطة
والتجارب العملية خيتلف من صف إىل آخر يف املرحلة
األساسية إذ يظهر أن أعلى نسبة يف دليل األنشطة للصف
السابع بنسبة ( )%26.47وأقلها دليل األنشطة للصف
السادس بنسبة ( )%13.23وأكلر عمليات العلم األساسية
تكرارا هي عملية املالحظة ،وأكلر عمليات العلم املتكاملة
تكرارا هي عملية التعسري ،ومل تتناول األنشطة والتجارب
العملية عملية وضع العرضيات وعملية االستقراء .يف حني
بينت دراسة بعارة ( )2012اليت تقصت درجة تركيز كتاب
العلوم للصف اللامن األساسي على مهارات التعكري العلمي
(املالحظة ،واالستدالل ،والتصنيف ،واالتصال ،والقياس،
واستخدام العالقات املكانية والزمانية ،واستخدام األرقام،
والتنبؤ) ،إىل تعاوت تركيز الكتاب على مهارات التعكري
العلمي ،إذ كانت درجة الرتكيز عالية بالنسبة ملهارات
املالحظة ،واالستدالل ،واالتصال ،يف حني كانت درجات
الرتكيز بني متوسطة ومتدنية بالنسبة ملهارات التعكري العلمي
األخرى .وأوضحت دراسة عقيلي وحج عمر ()2013
تعاوت تضمني األنشطة العلمية يف كتاب العلوم للصف
اللالث االبتدائي ملهارات عمليات العلم األساسية :املالحظة،
والقياس ،والتصنيف ،واالستدالل ،والتنبؤ ،واستخدام عالقات
األرقام ،واالتصال ،فقد كانت نسبة تضمني مهارة عملية
املالحظة األكرب بني العمليات األخرى ،كما بينت وجود
اختالف يف عدد مهارات عمليات العلم األساسية الواردة يف
أنشطة كتاب العلوم للعصلني األول واللاين ،إذ اتضح عدم
وجود مهارة استخدام عالقات األرقام يف األنشطة العلمية
الواردة يف كتاب العلوم للعصل األول .وبينت دراسة أيب
جحجوح ( )2013اليت حللت أنشطة كتاب الكيمياء
للصف اللاين عشر يف فلسطني لعمليات العلم أن أكلر
عمليات العلم اليت تضمنتها األنشطة كانت عملية املالحظة
( ،)%30مث عملية التعرف ( ،)%21.4مث عملية احلسابات
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الكيميائية ( ،)%18مث عملية املقارنة ( )%12.5مث عملية
التعبري الكيميائي (.)%9
الجانب الثالث :دراسات اهتمت بقياس مدى اكتساب

وإتقان المتعلمين لعمليات العلم :بينت دراسة شحادة

( )2008تدين مستوى اكتساب طلبة الصف التاسع
لعمليات العلم األساسية والتكاملية ،إذ كانت نسبة اكتساب
العمليات األساسية ( ،)%48.1أما العمليات التكاملية
فكانت ( )%45.9وهي نسب متدنية مقارنة حبد الكعاية
البالغ ( .)%80وأوضحت دراسة السويدي ( )2010تدين
مستوى إتقان طلبة الصف التاسع األساسي لعمليات العلم
األساسية عن احملك الذي حددته وهو ( .)%70كما أكدت
دراسة الدوسري ( )2013تدين مستوى إتقان طالبات
الصف السادس االبتدائي لعمليات العلم األساسية إمجاال ،إذ
بلغت النسبة املئوية لإلتقان ( )%52.17وهي نسبة أقل من
احلد املطلوب احملدد باحملك (.)%70
منهج الدراسة
مت استخدام املنهج الوصعي التحليلي ،والذي من خالله
يتم حتديد مستوى إتقان طالبات املرحلة املتوسطة لعمليات
العلم األساسية والتكاملية ،كي يتم الوصول إىل استنتاجات
تساعد يف فهم الواقع الذي ندرسه وتساهم يف تطويره
(عبيدات ،)2006 ،واملنهج الوصعي يزيد من فهم الظواهر
املدروسة ويساعد على استنباط العالقات الدقيقة (املهدي،
.)2013
عينة الدراسة
مت اختيار العينة بطريقة عشوائية بعد اختيار مخسة مكاتب
إشراف عشوائيا ،مث اختيار مخس مدارس ،مث اختيار فصل من
كل صف ليطبق عليها االختبار من كل مدرسة ،وبعد
استبعاد إجابات الطالبات غري املكتملة ثمللت العينة الععلية
يف ( )242طالبة موزعة على النحو اآليت )88( :طالبة
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للصف األول ملتوسط )86( ،طالبة للصف اللاين املتوسط،
و( )68طالبة للصف اللالث املتوسط.

أدوات الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وحتقيق أهدافها مت إعداد
اختبار عمليات العلم األساسية (املالحظة ،والتصنيف،
واالتصال ،واالستنتاج ،والقياس ،والتنبؤ ،واستخدام العالقات
الزمانية واملكانية ،واستخدام األرقام) ،وعمليات العلم
التكاملية (فرض العروض ،وضبط املتغريات ،وتعسري البيانات،
والتعريف اإلجرائي ،والتجريب) ،بعد االطالع على البحوث
والدراسات السابقة اليت تناولت عمليات العلم األساسية
والتكاملية ،وبلغت فقرات االختبار ( )52سؤاال موزعة
بالتساوي على عمليات العلم ،حبيث يتم قياس كل مهارة من
خالل أربع أسئلة من نوع االختيار من متعدد ،وقد راعت
الباحلة مناسبة األسئلة ملستوى الطالبات ،وصحتها من
الناحية العلمية ،ووضوحها وسهولتها من الناحية اللغوية،
وقابليتها لقياس العملية اليت وضعت من أجلها.

صدق االختبار

مت حتري الصدق الظاهري الختبار عمليات العلم بعرضه
يف الصورة األولية على عدد من احملكمني املختصني يف جمال
املناهج وطرق تدريس العلوم ،وذلك لتحديد وضوح الصياغة،
وارتباط األسئلة باملهارة ،ومناسبة األسئلة للمرحلة العمرية
للطالبات ،ومت إجراء التعديالت اليت أمجع عليها احملكمون
للوصول إىل الصورة النهائية لالختبار.
وملعرفة الصدق الداخلي لالختبار مت تطبيق االختبار على
طالبات من خارج العينة ،وحساب معامل االرتباط بني درجة
كل سؤال من أسئلة االختبار بالدرجة الكلية للمحور الذي
تنتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك اجلدولني (.)2 ،1

جدول 1

معامالت االرتباط لعبارات المحور األول (العمليات األساسية)
بالدرجة الكلية للمحور:
رقم

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط
بالمحور

رقم

العبارة

بالمحور

1
2
3

**0.516
**0.342
**0.480

5
6
7

**0.348
**0.359
**0.518

4

**0.388

8

**0.563

(**) تعني االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01فأقل
جدول 2

معامالت االرتباط لعبارات المحور الثاني (العمليات التكاملية)
بالدرجة الكلية للمحور:
رقم

العبارة

معامل االرتباط
بالمحور

رقم

العبارة

بالمحور

1

**0.338

4

**0.634

2
3

**0.347

5

**0.547

**0.723

-

معامل االرتباط

-

(**) تعني اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01فأقل

ثبات االختبار
مت حساب معامالت اللبات وفق طريقة ألعا كرونباخ
وذلك بتطبيق االختبار على طالبات من خارج العينة .وقد
بلغت درجة اللبات ألعا كرونباخ للعمليات التكاملية
( )0.6251وللعلميات األساسية ( ،)0.5622ولالختبار
عموما ( .)0.5970ولكون معامالت اللبات أكرب من
( ،)%50يدل هذا على أن االختبار يتصف باللبات لدرجة
حتقق أغراض الدراسة ،وجتعل التحليل اإلحصائي سليما
ومقبوال (.)Atkinson & Nevill, 1998
تصحيح أداة االختبار
بلغ عدد فقرات االختبار ( )52فقرة مت تصحيحها
باحتساب درجة لإلجابة الصحيحة ،وصعر لإلجابة اخلاطئة
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أو اليت ال إجابة عنها ،مث إجياد النسب املئوية لتحديد مستوى
اإلتقان .ونظرا الختالف الدراسات يف حتديد مستوى
اإلتقان ،إذ تراوح مستوى اإلتقان بني ( )%70كما يف دراسة
الدوسري ( )2013للمرحلة االبتدائية (الصف السادس
االبتدائي) ،و( )%80كما يف دراسة شحادة ()2008
للمرحلة املتوسطة (الصف اللالث املتوسط) ،ولكون هذه
الدراسة تعىن باملرحلة املتوسطة ،حددت الباحلة مستوى
اإلتقان بالنسبة ( ،)%80ومت تقسيم مستوى إتقان عمليات
العلم لكل صف إىل مخسة مستويات )80( :فما فوق إتقان،
أما ما دون ( )80ال يوجد إتقان ومت تقسيم إتقان املهارة
ألربعة مستويات )79-70( :جيد جدا )69-60( ،جيد،
( )59-50ضعيف )49( ،فأقل ضعيف جدا.

نتائج الدراسة ومناقشتها
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول :ما مستوى إتقان

طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض لعمليات العلم

األساسية والتكاملية المتضمنة في مقرر العلوم؟ مت تطبيق
اختبار عمليات العلم ،الذي مت إعداده الختبار عمليات العلم
األساسية وعمليات العلم التكاملية ،وتصحيحه ورصد
الدرجات ومعاجلتها باستخراج اإلحصائيات الوصعية املتمللة
باملتوسطات احلسابية والنسب املئوية والتكرارات .واإلجابة عن
سؤال الدراسة والذي يتعلق بإتقان طالبات املرحلة املتوسطة
مبدينة الرياض لعمليات العلم األساسية والتكاملية .ويتضمن
اجلدول ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب
املئوية ملستوى إتقان طالبات املرحلة املتوسطة بالرياض
لعمليات العلم مبحوريها التكاملية واألساسية.

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى إتقان طالبات المرحلة المتوسطة لعمليات العلم األساسية والتكاملية
العملية

الصف

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

المستوى

العمليات التكاملية

األول

88

8.95

3.09

44.75

ضعيف جدا

اللاين

86

8.43

3.11

42.14

ضعيف جدا

اللالث

68

6.33

2.66

31.67

ضعيف جدا

اجملموع
األول

242
88

8.02
14.60

3.13
3.69

40.07
45.63

ضعيف جدا
ضعيف جدا

اللاين

86

12.89

2.54

40.29

ضعيف جدا

اللالث

68

12.33

3.40

38.54

ضعيف جدا

اجملموع
األول

242
88

13.26
23.55

3.25
5.81

41.43
45.29

ضعيف جدا
ضعيف جدا

اللاين

86

21.32

3.61

41.00

ضعيف جدا

اللالث

68

18.67

5.22

35.90

ضعيف جدا

اجملموع

242

21.27

5.09

40.91

ضعيف جدا

العمليات األساسية

جمموع العمليات

يتضح من اجلدول ( )3تدين مستوى إتقان طالبات
املرحلة املتوسطة لعمليات العلم بشقيها التكاملية واألساسية
إذ جاء يف مستوى ضعيف جدا .كما يالحظ ارتعاع النسبة
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وجاءت النسبة املئوية إلتقان طالبات الصف اللالث املتوسط
لعمليات العلم التكاملية واألساسية األقل بينهم.
ولإلجابة عن سؤال الدراسة اللاين :هل يوجد فروق

في مستوى إتقان طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض؟

لعمليات العلم األساسية والتكاملية المتضمنة في مقرر

العلوم يعزى للصف الدراسي؟ مت عمل اختبار حتليل التباين
األحادي ،ويوضح اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية والنسب
املئوية ملستوى إتقان طالبات املرحلة املتوسطة لعمليات العلم
التكاملية اخلمس :فرض العروض ،التحكم باملتغريات ،مجع
البيانات ،التعريف اإلجرائي ،التجريب.

جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى إتقان طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض لمحاور عمليات العلم

التكاملية:

العملية

الصف

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

المستوى

فرض العروض

األول
اللاين
اللالث

88
86
68
242

1.65
1.68
1.44
1.61

1.09
1.09
1.10
1.08

41.25
41.97
36.11
40.15

ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

88
86
68
242

0.70
1.89
0.67
1.20

0.80
1.03
0.77
1.07

17.50
47.32
16.67
29.93

ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

88
86
68
240

2.25
1.64
1.33
1.74

1.02
0.91
0.90
1.00

56.25
41.07
33.33
43.56

ضعيف
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

األول

88

2.30

1.13

57.50

ضعيف

اللاين
اللالث

86
68
242

1.54
1.67
1.80

0.79
1.24
1.07

38.39
41.67
45.08

ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

المجموع
األول

88
86
68
242

1.95
1.57
1.22
1.59

1.00
0.92
1.00
0.99

48.75
39.29
30.56
39.77

ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

88

8.95

3.09

44.75

ضعيف جدا

اللاين

86

8.43

3.11

42.14

ضعيف جدا

اللالث

68

6.33

2.66

31.67

ضعيف جدا

المجموع

242

8.02

3.13

40.07

ضعيف جدا

التحكم باملتغريات

مجع البيانات

المجموع
األول
اللاين
اللالث
المجموع
األول
اللاين
اللالث
المجموع

التعريف اإلجرائي

المجموع
التجريب

جمموع التكاملية

األول
اللاين
اللالث
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ومن اجلدول ( )4يتضح أن مستوى إتقان الطالبات
لعمليات العلم التكاملية يرتاوح ما بني ضعيف وضعيف جدا،
إذ جاء مستوى طالبات الصف األول املتوسط يف مهارة مجع
البيانات ومهارة التعريف اإلجرائي بدرجة ضعيف وبنسب
مئوية أعلى من ( )%50ولكن املستوى الكلي إلتقان

طالبات املرحلة املتوسطة لعمليات العلم التكاملية كان ضعيعا
جدا مبتوسط مل يتجاوز (.)%40
ويبني اجلدول ( )5نتائج اختبار حتليل التباين للعروق يف
املتوسطات اخلاصة مبستوى إتقان طالبات املرحلة املتوسطة
مبدينة الرياض لكل عملية من عمليات العلم التكاملية.

جدول 5

اختبار تحليل التباين للفروق في متوسطات مستوى فهم الطالبات لعمليات العلم التكاملية:
العملية
فرض العروض

التحكم باملتغريات

مجع البيانات

التعريف اإلجرائي

التجريب

جمموع التكاملية

مجموع المربعات

دح

متوسط المربعات

ف

الداللة

بني اجملموعات

0.656

2

0.328

0.275

0.760

داخل اجملموعات

75.102

63

1.192

اجملموع
بني اجملموعات

75.758
23.561

65
2

11.780

داخل اجملموعات

50.879

63

0.808

اجملموع
بني اجملموعات

74.439
8.443

65
2

4.221

داخل اجملموعات

56.197

63

0.892

اجملموع
بني اجملموعات

64.621
7.275

65
2

3.3638

داخل اجملموعات

67.164

63

1.066

اجملموع

74.439

65

بني اجملموعات

5.036

2

2.518

داخل اجملموعات

58.918

63

0.935

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

63.955
73.178
561.807
634.985

65
2
63
65

36.589
8.918

ومن اجلدول ( )5يتبني أن هناك فروقا دالة يف فهم عمليات
العلم التكاملية يف كل من عملية :التحكم باملتغريات ،مجع
البيانات ،التعريف اإلجرائي ،ويف املتوسط الكلي لعمليات
العلم التكاملية .وال توجد فروق دالة يف كل من عملييت فرض
العروض والتجريب ،ومع ذلك فداللة العروق ال تعين شيئا
طاملا أن مستوى العهم للعمليات التكاملية تراوح ما بني
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14.587

4.734

3.412

2.693

4.103

0.00

0.012

0.039

0.075

0.021

ضعيف وضعيف جدا .وقد كانت العروق لصاحل الصف
األول يف كل من عملييت مجع البيانات والتعريف اإلجرائي ويف
عمليات العلم التكاملية عموما .وكانت لصاحل الصف اللاين
املتوسط يف عملية التحكم باملتغريات .وقد يكون حمتوى
املنهج هو السبب وراء هذا التغري غري املنطقي يف العروق بني
املستويات يف فهم عمليات العلم ،وقد يرجع التغيري للمعلمة
وطريقة التدريس املتبعة.
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ويتضمن اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية والنسب املئوية ملستوى إتقان طالبات املرحلة املتوسطة

بالرياض لكل عملية من عمليات العلم األساسية اللمانية،
وفق الصف الدراسي.

جدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى إتقان طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض لمحاور عمليات العلم

األساسية:

العملية

الصف

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

مستوى اإلتقان

املالحظة

األول
اللاين
اللالث
اجملموع
األول
اللاين
اللالث
اجملموع
األول
اللاين
اللالث
اجملموع

88
86
68
242
88
86
68
242
88
86
68
242

2.40
2.14
2.61
2.35
1.55
1.43
1.28
1.42
1.40
0.93
1.22
1.15

0.883
0.974
0.850
0.920
0.999
0.836
0.952
0.912
0995
0.766
1.003
0.916

60.00
53.57
65.28
58.71
38.75
35.72
31.95
35.61
35.00
23.22
30.56
28.79

جيد
ضعيف
جيد
ضعيف
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

األول
اللاين

88
86

1.90
2.14

0.912
0.803

47.50
53.57

ضعيف جدا
ضعيف

اللالث
اجملموع
األول
اللاين
اللالث
اجملموع

68
242
88
86
68
242

1.61
1.92
1.85
1.61
1.89
1.76

0.979
0.900
1.137
0.956
0.900
0.993

40.28
48.11
46.25
40.18
47.22
43.94

ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

األول
اللاين
اللالث
اجملموع
األول
اللاين
اللالث
اجملموع
األول
اللاين

88
86
68
242
88
86
68
242
88
86

1.55
1.43
1.44
1.47
1.85
1.39
0.83
1.38
2.00
1.79

0.510
1.034
.0.856
0.845
0.875
0.737
0.707
0.855
0.918
0.917

38.75
35.72
36.11
36.74
46.25
34.83
20.83
34.47
50.00
44.64

ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف
ضعيف جدا

التصنيف

االتصال

االستنتاج

القياس

التنبؤ

استخدام عالقات
الزمان واملكان

استخدام األرقام
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العملية

جمموع العمليات
األساسية

الصف

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

مستوى اإلتقان

اللالث
اجملموع
األول

68
242
88

1.44
1.76
14.60

0.784
0.895
3.691

36.11
43.94
45.63

ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

اللاين

86

12.89

2.544

40.29

ضعيف جدا

اللالث

68

12.33

3.396

38.54

ضعيف جدا

اجملموع

242

13.26

3.245

41.43

ضعيف جدا

ويتضح من اجلدول ( )6أن مستوى إتقان الطالبات
لعمليات العلم األساسية يرتاوح ما بني جيد وضعيف جدا،
وأن مستوى اإلتقان الكلي لعمليات العلم األساسية كان
ضعيعا جدا للطالبات يف الصعوف اللالثة .باإلضافة ألن
مستوى إتقان مهارة املالحظة كان جيدا لكل من الصعني
األول واللالث املتوسط ،وضعيف للصف اللاين املتوسط،

وحتقق مبستوى ضعيف كل من مهارة االستنتاج للصف اللاين
املتوسط ومهارة استخدام األرقام للصف األول املتوسط.
ويشتمل اجلدول ( )7على اختبار حتليل التباين للعروق يف
املتوسطات اخلاصة مبستوى فهم طالبات املرحلة املتوسطة
بالرياض لكل عملية يف حمور عمليات العلم األساسية.

جدول 7
اختبار تحليل التباين للفروق في متوسطات مستوى فهم الطالبات لعمليات العلم األساسية:
مجموع المربعات

دح

متوسط المربعات

ف

الداللة

العملية
املالحظة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

2.48
52.51
54.99

2
63
65

1.24
0.83

1.49

0.23

التصنيف

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

0.70
53.42
54.12
2.72
51.77

2
63
65
2
63

0.35
0.85

0.42

0.66

1.36
0.82

1.65

0.20

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

54.49
3.12
49.51
52.62
1.12
63.01
64.12
0.19
46.25

65
2
63
65
2
63
65
2
63

االتصال

االستنتاج

القياس

التنبؤ
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1.56
0.79

1.98

0.15

0.56
1.00

0.56

0.58

0.09
0.73

0.13

0.88
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استخدام عالقات
الزمان واملكان
استخدام األرقام

مجموع األساسية

المجموع الكلي

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات

46.44
9.80
37.73
47.53
2.96
49.16
52.12
55.14

65
2
63
65
2
63
65
2

داخل اجملموعات
المجموع
بني اجملموعات

629.48
684.62

63
65

9.99

226.03

2

113.02

داخل اجملموعات

1457.06

63

23.13

المجموع

1683.09

65

ويتبني من اجلدول ( )7أن هناك فروقا دالة تعزى للصف
الدراسي يف عملية واحدة فقط من العمليات األساسية ،وهي
عملية استخدام عالقات الزمان واملكان ،ويف املتوسط الكلي
لعمليات العلم األساسية .وال توجد فروق دالة تعزى للصف
الدراسي يف كل من بقية العمليات السبع .ومع ذلك فهذه
العروق قد ال تعين شيئا إذ إن مستوى العهم يف عملية
استخدام عالقات الزمان واملكان جاء ضعيعا جدا لكل
الصعوف ،ونعس الشيء أيضا للمجموع الكلي للعمليات
األساسية.
مناقشة النتائج
دلت النتائج على عدم حتقق املستوى املطلوب إلتقان
الطالبات مهارات عمليات العلم األساسية ،وقد يعزى ذلك
إىل طرق التدريس املستخدمة واليت تركز على احلعظ
واالستظهار وعدم إتاحة العرصة للطالبة ملمارسة العمليات
العلمية ،إضافة إىل الرتاكم املعريف الكبري يف حمتوى املنهج
والذي جيعل الطالبة حتعظ املعلومات( ،زيتون1999 ،؛
اخلزرجي2011 ،؛ الدمهش والشمراين )2012 ،وقد يعود
أيضا لنظام االختبارات الذي يقيس حتصيل الطالبات املعريف
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4.90
0.6

8.18

0.00

1.48
0.78

1.90

0.16

27.57

2.76

0.07

4.89

0.01

وال يهتم بعمليات العلم ،مما أدى إىل اخنعاض مستوى اإلتقان
لدى الطالبات ،وقد يعزى إىل ضعف تضمني عمليات العلم
يف كتب العلوم.
ودلت نتائج البحث أيضا على ضعف مستوى إتقان
الطالبات لعمليات العلم التكاملية ،إذ جاء املستوى الكلي
إلتقان طالبات املرحلة املتوسطة لعمليات العلم التكاملية
ضعيعا جدا .كما دلت على أن مستوى إتقان الطالبات
لعمليات العلم األساسية يرتاوح ما بني جيد وضعيف جدا،
وأن مستوى اإلتقان الكلي لعمليات العلم األساسية كان
ضعيعا جدا للطالبات يف الصعوف اللالثة ،وبنسب ال تتعدى
الـ( .)%60ومع ذلك فقد جاءت عملية املالحظة األعلى
يف الرتتيب مقارنة ببقية العمليات األخرى .وهذا يتعق مع
دراسة خطايبة ( ،)2008ودراسة البلوشي وأمبوسعيدي
( )2009يف ترتيب مهاريت املالحظة والتصنيف جبعلهما أوىل
مهارات عمليات العلم األساسية تصنيعا وترتيبا .ويعزى ذلك
إىل أن عملية املالحظة تعد أوىل عمليات العلم األساسية
وأبسطها ،إذ تستخدم مهارة املالحظة يف التمييز بني األشياء،
وكذلك تضمني كتب العلوم يف الصعني األول واللالث
املتوسط ملهارة عملية املالحظة أعلى من املهارات األخرى

سوزان بنت حسني حج عمر :درجة إتقان طالبات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية لعمليات....

(جيد) ،مقارنة مع مهارات عمليات العلم األساسية األخرى؛
مما أدى إىل تنمية هذه العملية لدى الطالبات وإتقاهنا اىل حد
ما من خالل املمارسة الععلية هلما يف األنشطة العلمية .وقد
يعزى ذلك إىل الرتكيز على مهارة املالحظة بدرجة أكرب يف
كتب العلوم للمرحلة املتوسطة ،وهذا يتعق مع دراسة القطيش
( ،)2012يف حني تقل يف بقية عمليات العلم األساسية
كالقياس ،والتنبؤ ،واالستدالل ،واالتصال ،واستخدام األرقام،
واستخدام العالقات املكانية والزمانية ،وتتعق نتائج البحث مع
دراسة شحادة ( ،)2008اليت أظهرت قلة تلك املهارات
العلمية يف األنشطة العلمية اليت تركز على التعكري العلمي يف
حمتوى كتب العلوم للمرحلة املتوسطة؛ مما أدى إىل عدم إتقان
الطالبات لبعض مهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية
يف البحث احلا ي ،إذ تكاد تكون هذه املهارات معدومة يف
بعضها؛ مما يؤدي إىل خلو األنشطة العلمية من بعض هذه
املهارات العلمية اليت تنمي مهارات التعكري العليا.
وقد يعزى تدين مستوى إتقان الطالبات يف املرحلة
املتوسطة لعمليات العلم إىل أسلوب التدريس التقليدي
املستخدم ،والذي يركز على املعرفة واملعلومات ،ومن مث أثر
ذلك يف اخنعاض مستوى اإلتقان لديهن ،وهذا ما تؤكده
الدراسات السابقة ،إذ أشارت العديد من تلك الدراسات
ذات العالقة إىل أثر استخدام طرق التدريس املعتمدة على
التعلم النشط يف اكتساب املتعلمني لعمليات العلم ،ومن أهم
طرق التعلم النشط استخدام طريقة االستقصاء ،اليت تزيد من
قدرة املتعلمني على إتقان مهارات عمليات العلم .وقد يعزى
سبب تدين مستوى إتقان الطالبات لعمليات العلم ،إىل عدم
ثمكنهن من اكتساب عمليات العلم يف املراحل التعليمية
األساسية ،كما أكدت دراسة السويدي ( )2010ودراسة
الصوايف ( )2006لعدم تضمني عمليات العلم بصورة مكلعة
يف كتب العلوم ،وافتقارها لتلك العمليات العلمية .وأشارت
دراسة بعارة ( )2012اليت تقصت درجة تركيز كتاب العلوم
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للصف اللامن األساسي على مهارات التعكري العلمي
(املالحظة ،واالستدالل ،والتصنيف ،واالتصال ،والقياس،
واستخدام العالقات املكانية والزمانية ،واستخدام األرقام،
والتنبؤ) إىل تعاوت تركيز الكتاب على مهارات التعكري
العلمي ،إذ كانت درجة الرتكيز عالية بالنسبة ملهارات
املالحظة ،واالستدالل ،واالتصال ،يف حني كانت درجات
الرتكيز بني متوسطة ومتدنية بالنسبة ملهارات التعكري العلمي
األخرى ،وذلك نتيجة للرتاكم املعريف الكبري يف منهج العلوم،
الذي جيعل الشغل الشاغل للمتعلم حعظ املعلومات ،وللمعلم
تلقينها له ،ومن مث عدم تركيز معلمي ومعلمات العلوم على
تلك العمليات العلمية عند تدريس العلوم ،وبذلك ال يتناول
املعلمون حمتوى العلوم بصورة مهارات تعكري.
وقد أشارت النتائج إىل تدين مستوى إتقان الطلبة
لعمليات العلم بشكل عام ،وهذا التدين قد يعزى إىل أساليب
التدريس التقليدية املـستخدمة ،والذي تركز على تعليم احلقائق
واملعاهيم ،مما كان له أثر يف اخنعاض مستوى اإلتقـان ،وكلري
من الدراسات تشري إىل أثر طريقة التدريس على اكتـساب
الطلبـة لعمليـات العلم وإىل أثر فهم املعلمني للعمليات
العلمية ،كما أشارت إليه دراسة مشسان ( .(1999وهذا
التدين يف مستوى إتقان الطالبات لعمليات العلم قد يعزى إىل
أن مناهج العلوم مل تضمن عمليات العلم بنوعيها بالشكل
املطلوب ،وكما حددهتا املعايري الدولية للرتبية العلمية .كما قد
يعزى إىل أن األنشطة العلمية مل تركز بشكل أساس على
االستقصاء حبيث تسهم يف تنمية عمليات العلم األساسية
والتكاملية .وقد يعزى ضعف إتقان الطالبات لعمليات العلم
األساسية والتكاملية إىل ضعف مستوى إتقان معلمات العلوم
لتلك العمليات.
توصيات الدراسة
يف ضوء نتائج الدراسة ،توصي الباحلة باآليت:
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 .1أن يراعى يف إعداد مناهج العلوم تضمني عمليات العلم
األساسية والتكاملية بصورة تتيح إكساها للمتعلمني
واملتعلمات ألمهيتها ومكانتها كوهنا من القضايا األساسية
واملهمة التـي أصبح االهتمام ها يأخذ شكال واجتاها عامليا.
 .2أن يتم تعززيز تطوير أنشطة العلوم يف مناهج العلوم
بأساليب االستقصاء العلمي بصورة مالئمة حبيث تساعد يف
تنمية مهارات عمليات العلم لدى الطلبة.
 .3ضرورة اهتمام املعلمني باستخدام طرائق وأساليب
التدريس اليت ثبت أهنا تنمي مهارات عمليات العلم لدى
املتعلمـني فـي خمتلف املراحل الدراسية.
مقترحات الدراسة
يف ضوء نتائج الدراسة ،تقرتح الباحلة اآليت:
 .1إجراء دراسة حتليلية ملعرفة مستوى وطبيعة تضمني أنشطة
كتب العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة لعمليات العلم
األساسية والتكاملية.
 .2إجراء دراسة للكشف عن دور معلمات العلوم يف تنمية
عمليات العلم األساسية والتكاملية.
 .3إجراء دراسة للكشف عن درجة تطبيق معلمات العلوم
لعمليات العلم األساسية والتكاملية يف تدريسهن ملقررات
العلوم باملرحلة املتوسطة.
المراجع
أبو جحجوح ،حيىي .)2008( .مدى توافر عمليات العلم يف كتب العلوم
ملرحلة التعليم األساسي بعلسطني .جملة جامعة النجاح العلوم اإلنسانية.
.1420-1387 .)5(22
أبو جحجوح ،حيىي .)2013( .حتليل أسئلة كتاب الكيمياء للصف اللاين
عشر يف فلسطني .جملة جامعة النجاح (العلوم اإلنسانية)،)4(27 .
.886-847
أبو عاذرة ،سناء .)2012( .تنمية املعاهيم العلمية ومهارات عمليات العلم.
دار اللقافة للنشر :عمان.

أبو لبدة ،رامي .)2009( .فاعلية النمط االكتشايف يف اكتساب مهارات

عمليات العلم لدى طلبة الصف اللامن األساسي بغزة .رسالة ماجستري

غري منشورة .قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،اجلامعة
اإلسالمية بغزة :فلسطني.
أمحد ،صعاء .)2013( .أثر برنامج مقرتح قائم على مدخل التعلم املستند
إىل الدماغ يف تصحيح التصورات البديلة وتنمية عمليات العلم والدافعية
لإلجناز لدى تالميذ الصف األول املتوسط .جملة دراسات عربية يف
الرتبية وعلم النعس.96-49 .)2(33 .
أمحد ،ملياء .)2012( .فعالية استخدام اسرتاتيجية مقرتحة "االستقصاء شبه
املوجه يف جمموعات صغرية" لتدريس االقتصاد املنز ي يف تنمية التحصيل
الدراسي وعمليات العلم واملهارات العملية لدى طالبات املرحلة اللانوية.
جملة كلية الرتبية جامعة املنصورة.276-232 .)2(79 .
باير ،باري كــ )1994( .االستقصاء يف الدراسات االجتماعية – اسرتاتيجية
التدريس .ترمجة سليمان حممد اجلرب .الرياض :مكتبة العبيكان.
بعارة ،حسني .)2012( .تقومي كتاب العلوم للصف اللامن األساسي يف
املدارس األردنية من حيث درجة تركيزه على مهارات التعكري العلمي:
دراسة حتليلية .اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة.33-17 .)2(1 .
اجلهوري ،ناصر ،والسعيدي ،أمحد ،وخطايبة ،عبد اهلل ،والربيكي ،سعيد.
( .)2010أثر استخدام املخترب يف تنمية مهارات التعكري العلمي
واالجتاهات حنو العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بسلطنة
عمان .جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية-57.)2(7 .
.86
حج عمر ،سوزان ،واملعيت ،عبده .)2013( .دراسة حتليلية لألنشطة العلمية
املتضمنة يف كتب الكيمياء للصف األول اللانوي يف ضوء مسات
االستقصاء األساسية .جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس،190 .
.89-65
اخللعمي ،غرم اهلل .)2012( .أثر استخدام خريطة الشكل ( )Vيف تدريس
العلوم يف تنمية بعض عمليات العلم األساسية لدى طالب الصف
األول متوسط .جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النعس.)1(25 .
.242-225
اخلزرجي ،سليم .)2011( .أساليب معاصرة يف تدريس العلوم .دار أسامة:
عمان
خطابية ،عبد اهلل .)2008( .تعليم العلوم للجميع .عمان :دار املسرية
للنشر والتوزيع.
الدمهش ،عبد الو ي ،والشمراين ،سعيد .)2012( .طبيعة ممارسة معلمي
العلوم يف اململكة العربية السعودية لالستقصاء العلمي من وجهة نظر
املشرفني الرتبويني .جملة العلوم الرتبوية والنعسية.462-439 .)4(13 .
الدوسري ،نورة .)2013( .مستوى إتقان الطالبات يف الصف السادس
االبتدائي لعمليات العلم األساسية .رسالة ماجستري غري منشورة .قسم
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املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :اململكة العربية
السعودية.
الرباط ،هرية .)2013( .فاعلية برنامج مقرتح قائم على أنشطة الرياضيات
احلياتية يف تنمية مهارات عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف
اللالث االبتدائي .جملة الرتبية العلمية.189-153 .)1(16 .
زيتون ،عايش .)1999( .أساليب تدريس العلوم .دار الشروق للنشر
والتوزيع .عمان –األردن.
البلوشي ،سليمان ،وأمبوسعيدي ،عبداهلل .)2009( .مستوى قدرة التصميم
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The Degree of Mastery of Saudi Arabian Female Students in Middle School of Basic and Integrative Processes of
Science

Sozan Hussain H. Omar
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Abstrac :This study aimed to identify the degree of Saudi Arabian middle school students' mastery of integrated and basic
science processes skills. A random sample consisting of (300) female students from five middle schools in Riyadh,
aproximatly (100) students per each class. After excluding incomplete answers by students the actual sample represented was
(242) student distributed as 88, 86, and 68 students in seventh, eighth and ninth grade respectively. An instrument consisted
of (52) items, which are distributed equally among (13) themes (five themes for integrated processes of science and eight
themes for the basic science processes). The results have showed that the level of middle schools students' mastery of the
basic operations and integrative science was very low.
Key words: Science, Middle School Level, Basic science processes, integrated science processes, mastery level.
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زيد بن سليمان العدوان :أثر التدريس اجلمايل يف تنمية مهارات التفكري التأملي والتعاطف التارخيي لدى طالب....

أثر التدريس الجمالي في تنمية مهارات التفكير التأملي والتعاطف التاريخي لدى طالب الصف السادس
األساسي في األردن

زيد سليمان العدوان
أستاذ مشارك ،قسم العلوم الرتبوية ،كلية األمرية عالية اجلامعية ،جامعة البلقاء التطبيقية

قدم للنشر 1437/1/3هـ -وقبل 1437 /4/ 20هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التدريس اجلمايل يف تنمية مهارات التفكري التأملي والتعاطف التارخيي لدى طلبـة الفـف السـااأل األساسـي
يف األران ،ولتحقيــأ أهــداد الدراســة د إعــداا اتتبــار التفكــري التــأملي ومقيــاأل التعــاطف التــارخيي ،ود تطبيقهمــا علــر أف ـراا الدراســة الــو تكونــت مــن
( )162طالباً د تقسيمهم إىل جمموعتني إحدامها جتريبية وبلغت ( )79طالباً واألترى ضابطة بلغت ( )83طالباً ،ود تدريس وحدة العفـر األمـوم مـن
مااة التاريخ باسرتاتيجية التدريس اجلمايل للمجموعة التجريبيـة ،يف حـني د تـدريس اعموعـة الةـابطة بالطريقـة االعتياايـة .أظهـرت نتـا ا الدراسـة وجـوا
فروق ذات االلـة إحفـا ية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 = αتُعـىى السـرتاتيجية التـدريس اجلمـايل يف مجيـ مهـارات التفكـري التـأملي ،مقارنـة مـ الطريقـة
االعتيااية ،ولفاحل اعموعة التجريبية ،ووجوا فروق ذات االلة إحفا ية عند مسـتوى الداللـة ( )0.05 = αتُعـىى السـرتاتيجية التـدريس اجلمـايل يف مجيـ
أبعاا التعاطف التارخيي ،مقارنة م الطريقة االعتيااية ولفاحل اعموعة التجريبية .ويف ضوء نتا ا الدراسة يوصي الباحث بةرورة توجيه اهتمام مفممي

مناها التاريخ إىل أمهية التدريس اجلمايل يف تنمية التفكري التأملي والو ميكن اإلفااة منه يف جمال بناء املناها وختطيطها.
الكلمات المفتاحية :التدريس اجلمايل ،مهارات التفكري التأملي ،التعاطف التارخيي ،الفف السااأل األساسي.
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المقدمة:

ويعــد التفكــري التــأملي مــن مهــارات التفكــري العليــا ،الــو
نســعر إىل إكســا ا للطلبــة مــن تــالل املنــاها املدرســية ،إذ
يعرد بأنه منط من التفكري يهدد إىل تعىيى آراء الطلبـة مـن
ت ــالل الدراس ــة املس ــتمرة للنظري ــات واألفك ــار واالفرتاض ــات
الو تكون مرسفة يف ذهـن الطالـ  ،وربطهـا بتعلمـه اجلديـد
وإجراء التعديل املناس للفروة بفكرة مميىة غري مألوفة ،م
& Griffith
تق ـ ــد حج ـ ــا ااعم ـ ــة لالاع ـ ــاءات (2000
 .)Frieden,كمــا يعــرد بأنــه حالــة مــن الش ـ أو الــرتاا أو
ا رية أو االرتباك ،وصعوبة ذهنية ،حبيث متثل منطلقاً لعملية
التفكـ ــري ،ح البحـ ــث واالستقفـ ــاء إىل حـ ــل ـ ــم الظـ ــاهرة

املنحــر اجلمــايل مــن اس ـرتاتيجيات التــدريس الــو تســاهم يف
حتسـني التفكـري لـدى الطلبـة ألن الفنـون تشـج علـر النمــو
الفــرام للطلبــة ،كمــا تــدما مــا بــني التفكــري والشــعور ،فعنــد
التعبــري الفــا تــاة لقــدرة تعبرييــة مــن جهــة ،و تــاة للتفكــري
يف اختاذ تيارات عقالنية من جهة أترى.
ويعـد فريـدري سشـيلر ) (Friedrich Schillerمـن أوا ـل مـن
أسس ـوا فك ــرة ام ــا عل ــم اجلم ــال ب ــالعلوم اإلنس ــانية .حي ــث
اهتم بربط علم اجلمال بالنواحي اإلنسانية لدى الفرا ،وعـ
ع ــن ذل ـ ـ بفك ــرة أن التعل ــيم ال ب ــد أن يق ــدم جمموع ـ ـة م ــن
املواقــف ال ـو ميكــن أن تطلــأ ينــابي ا يــاة لــدى الفــرا ،مــن
تالل إاماجه خب ات مجالية ).(Pugh & Girod, 2007
إن التــدريس اجلمــايل ملــيء بــاخ ات ا قيقيــة ،وكــل ت ـ ة
حقيقيـ ــة ال بـ ــد أن تتةـ ــمن يف أعماقهـ ــا تفـ ــا ص مجاليـ ــة،
تشج علر التفكـري للوصـول بالطلبـة إىل مسـتوى معـني مـن
اإلبــدا ) .(Eisner, 2005وهــما مــا أكدتــه األهــداد العامــة
لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم يف األران ،فقــد تةــمنت أهــدافًا تركــى
عل ــر تش ــكيل اجت ــا مج ــايل ل ــدى الطلب ــة ،م ــن ت ــالل تعىي ــى
القدرات الفنية لـديهم ،وإامـاجهم يف األنشـطة املقدمـة ـم،
وجيعلهم يكونون معرفة إنسانية حقيقية ومباشـرة ،وسـط جـو
مــن املتعــة والســرور ،كمــا يــدفعهم إىل إثــارة تفك ــريهم (وزارة
الرتبية والتعليم.)2014 ،
ومن جهـة أتـرى سـعت وزارة الرتبيـة والتعلـيم األرانيـة إىل
تةــمني مناهجهــا مهــارات التفكــري العليــا ملواجهــة حتــديات
املس ــتقبل ،ومواكب ــة التط ــورات املعاص ــرة ،ولك ــي ي ــتم إع ــداا
الطلبة إعداااً ميكنهم من امـتالك مهـارات التفكـري املفتلفـة،
وممارستها يف مجي جماالت حياهتم .إن ممارسة الطلبة ألمنـا
التفكـري اجليـد يـ ام إىل فهـم أعمـأ للموضـوعات الدراسـية،
كما ي ام إىل ربط هم املوضـوعات بعةـها بـبعض بشـكل
ذم معىن ليساعد علر التعلم الفعال ).(Hong, 2006

(.)Phan, 2007: 575

فــالتفكري التــأملي عمليــة اهتمــام ومراقبــة للموقــف الــمم
يواجهه الطالـ أو املوضـو الـمم يكتـ فيـه فيجـ حتليلـه
بعد فهمه واستيعابه ،باإلمعان جبوانبه ومراجعته ،وتقوميه .إذ
يشــتمل التفكــري التــأملي علــر ،ــس مهــارات ،هــي :التأمــل
واملالحظ ـ ـ ـ ــة ،والكش ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ــن املغالط ـ ـ ـ ــات ،والوص ـ ـ ـ ــول إىل
استنتاجات ،وإعطاء تفسريات مقنعة ،ووض حلول مقرتحـة
(العتوم وآترون.)2011 ،
بـ ــالرغم مـ ــن اهتمـ ــام طرا ـ ــأ واس ـ ـرتاتيجيات تعلـ ــيم الطلبـ ــة
مبهــارات التفكــري بشــكل عــام ،إال أهنــا أمهلــت عــامالً مهم ـاً
متعلق ـ ـ ـاً بالطلبـ ـ ــة ،وهـ ـ ــو طبيعـ ـ ــة اسـ ـ ــتجابة الطلبـ ـ ــة اجلماليـ ـ ــة
ومشاعرهم جتا ما يتعلمونه (.)Zubrowski, 2002
ويشــري (الشــل وآتــرون )2009 ،إىل أنــه بإمكــان املعلــم
حتســني األااء التعليمــي للطلبــة ،م ـن ت ـالل اتباع ـه أســالي
متت ـ ــاز ب ـ ــا س والت ـ ــموق اجلم ـ ــايل ،كاس ـ ــتفدامه التش ـ ــبيهات
واخرا ط املعرفية واخيال والسرا القففي ،وذل ضمن أااء
كلي يتسم باملرح والفكاهة األمر المم يتيح للطلبة إطالق
العنان لتفكريهم ،ومشاركة انفعاالهتم ملواقف املنطأ ممـا يـ ثر
يف تفكريهم.
وتعـد منــاها التــاريخ املفــدر األساســي للفـ ات التعليميــة
الو حيتاجها الطلبة ،ألمهيتها يف إعداا الطال الواعي المم
ي من بأنه يعيش يف عـا متغـري ،إذ يسـاهم التـاريخ يف تنميـة
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تالميــم املرحلــة االبتدا يــة .يف حــني توصــلت اراســة مراشــدة
( )2009إىل أن اس ـ ــتفدام التـ ـ ــدريس اجلم ـ ــايل يف مبح ـ ـ ـث
الدراســات االجتماعيــة لطلبــة املرحلــة األساســية الوســطر قــد
أثر إجيابياً علر حتفيلهم الدراسـي .كمـا أجـرى بـو ( pugh,
 )2004اراسة هدفت إىل معرفة أثر الفهم اجلمايل يف تدريس
ق ـ ـوانني نيـ ــوتن يف إكس ـ ــاب طلبـ ــة الف ـ ــف الراب ـ ـ األساس ـ ــي
للف ـ ات التحويلي ــة ،والطريق ــة ال ــو ينظ ــرون فيه ــا إىل الع ــا
احملـ ــيط ـ ــم .وكشـ ــفت نتـ ــا ا الدراسـ ــة ع ـ ـن اخن ـ ـرا الطلبـ ــة
خب ـ ات حتويليــة بدرجــة متوســطة ،وأن األفكــار الــو تعلموهــا
غــريت مــن الطريقــة الــو ينظــرون ــا إىل العــا احملــيط ــم،
وس ــاعدهتم يف تفس ــري كث ــري م ــن املش ــاهدات ا ياتي ــة .كم ــا
أظهـرت نتـا ا اراسـة جـريوا وآتـرين (،)Girod, et al. 2003
أن طــرق التــدريس القا مــة علــر املنحــر اجلمــايل كــان فــاعالً
لفهــم املفــاهيم العلميــة لــدى طلبــة الفــف الراب ـ األساســي،
كم ــا س ــاعد الفه ــم اجلم ــايل الطلب ــة يف التعب ــري ع ــن تـ ـ اهتم
العلمي ــة يف تعل ــم م ــااة العل ــوم .أم ــا اراس ــة س ــتواارت (2002
 (Stoddard,هدفت الكشف عن أثر برناما تـدري يف تنميـة
التفكــري التــأملي مــن تــالل حفــة الفــن لــدى طلبــة املرحلــة
االبتدا ية ،إذ أظهر الطلبة النةوة الفكرم بشكل مناس
فقد سفروا التجارب واملعلومات الو لديهم بشكل فاعل.
وهنــاك بعــض الدراســات الســابقة الــو تناولــت التعــاطف
التــارخيي ،منهــا اراســة صــفي الــدين ( )2014الــو أكــدت
نتا جهــا فاعليــة اســتفدام اورة الــتعلم يف بيئــة تعاونيــة لتنميــة
مهــارات التفكــري الناقــد وبعــض أبعــاا التعــاطف التــارخيي مــن
تــالل تــدريس الدراســات االجتماعيــة لــدى تالميــم املرحلــة
اإلعدااي ــة .وتوص ــلت اراس ــة الط ــا ي والس ــليفا ()2014
إىل تف ــوق ط ــالب اعموع ــة التجريبي ــة ال ــو ارس ــت تف ــميم
تعليم ــي وتعلم ــي وف ــأ أمن ــوذة ج ــريالك وايل ــي يف اكتس ــاب
املف ـ ــاهيم الىمني ـ ــة يف م ـ ــااة الت ـ ــاريخ عل ـ ــر ط ـ ــالب اعموع ـ ــة
الةابطة يف كل من عـااات العقـل والتعـاطف التـارخيي .كمـا
أظهرت نتا ا اراسة ماير( )Meier, 2009تفوق طلبة اعموعة

التفك ـ ــري ،وإكس ـ ــاب الطلب ـ ــة الق ـ ــيم واالجتاه ـ ــات ،والش ـ ــعور
باملس ولية جتا اإلنسانية ،االعتىاز بالقيم العربية واإلسالمية،
وتراثه ــا ا ة ــارم والثق ــايف ،وتعم ــل عل ــر املس ــاعدة يف ح ــل
مشكالت ا اضر ،وذل مـن تـالل االطـال علـر جتـارب
السلف يف حلها (الىيااات وآترون.)2014 ،
ويف املقابل يعد التعاطف التارخيي واملشاركة الوجدانية أحد
أهـ ــم األهـ ــداد الـ ــو نسـ ــعر إىل حتقيقهـ ــا يف تـ ــدريس مـ ــااة
التـ ـ ـ ــاريخ .فا اجـ ـ ـ ــة ماسـ ـ ـ ــة إىل خماطبـ ـ ـ ــة وجـ ـ ـ ــدان الطال ـ ـ ـ ـ
باألح ــدا التارخيي ــة ،وتق ــدميها بش ــكل مـ ـ ثر يس ــاعد عل ــر
تنمية التعاطف لديهم ،إذ إن التاريخ يرتبط بنشـا اإلنسـان
يف املاضي (بدوم.)2006 ،
إن مفهــوم التعــاطف التــارخيي يثــري أفكــار الفــرا وانفعاالتــه
ومش ــاعر إىل جان ـ ا ك ــم عل ــر الشفف ــيات واألح ــدا
التارخيي ــة ،لـ ــما م ــن الةـ ــرورم أن يفه ــم الطلبـ ــة س ــب قيـ ــام
الشففيات التارخيية باألفعال الو قاموا ـا ،وال يسـتطيعون
ذل ـ إال مــن تــالل الــدتول إىل عــاملهم أو الــمهاب عقليً ـا
إىل تل ـ ـ املرحل ـ ــة الىمني ـ ــة ح ا ك ـ ــم عل ـ ــيهم وعل ـ ــر أفع ـ ــا م
(.)Jensen, 2008

إن حتقي ــأ التع ــاطف الت ــارخيي ل ــيس مهم ــة س ــهلة ،وميك ــن
حتقيأ ذل من تالل قراءة الروايات التارخيية ،واملسرحيات،
والقفــص ،والرســم والــرحالت والىيــارات امليدانيــة والنــدوات
الثقافي ــة ،ومجـ ـ املق ــاالت والف ــور واألال ــة التارخيي ــة ،وإقام ــة
معارض تارخيية واستفدام الوسا ل التكنولوجيـة مثـل الفيـديو
والسـ ـ ــينما ،والتش ـ ـ ــجي عل ـ ـ ــر االهتم ـ ـ ــام باملاض ـ ـ ــي ونتا ج ـ ـ ــه
ا اض ــرة ،وال ـ ـربط ب ــني العواط ــف واألح ــدا واملواق ــف ال ــو
عاشــها األشــفاا يف املاضــي ،باســتفدام الــدليل والتفكــري
والتأمل ا (عبد الوهاب وآترون.)2003 ،
وملعرفـ ـة أث ــر الت ــدريس اجلم ـ ـايل يف ت ــدريس امل ـ ـواا الدراس ــية
املفتلفــة ،قــام الباحــث بــاالطال علــر عــدا مــن الدراســات
الس ــابقة منه ــا اراس ــة أي اع ــد ( )2013ال ــو توص ــلت إىل
فعالية برناما مقرتح يف العلـوم قـا م علـر املـدتل اجلمـايل يف
تنميــة املفــاهيم العلميــة وعمليــات العلــم وامليــول العلميــة لــدى
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السـ ــابقة يف إع ـ ــداا أاا الدراس ـ ــة ،يف ح ـ ــني انف ـ ــرات ه ـ ــم
الدراســة وتناولــت تنميــة التفكــري التــأملي والتعــاطف الت ـارخيي
من تالل التدريس اجلمـايل .مـن هنـا ،جـاءت هـم الدراسـة
للتعــرد إىل أثــر التــدريس اجلمــايل يف تنميــة مهــارات التفكــري
الت ــأملي والتع ــاطف الت ــارخيي ل ــدى ط ــالب الف ــف الس ــااأل
األساسي يف األران.

التجريبيــة الــو ارســت باســتفدام الوثــا أ التارخييــة والتفكــري
املنطق ـ ــي عل ـ ــر اعموع ـ ــة الة ـ ــابطة ال ـ ــو ارس ـ ــت بالطريق ـ ــة
االعتياايــة يف تنميــة التعــاطف التــارخيي .وتتفــأ هــم النتيجــة
م نتا ا اراسة حيىي ( )2008الو أظهـرت تفـوق اعموعـة
التجريبية الو ارست من تالل مدتل القةايا واملشكالت
التارخيي ـ ــة علـ ـ ـر اعموع ـ ــة الة ـ ــابطة ال ـ ــو ارس ـ ــت بالطريق ـ ــة
االعتياايــة يف تنميــة التعــاطف التــارخيي .كمــا أظهــرت اراســة
جينســن ( )Jensen, 2008فاعلي ــة أســلوب املن ــاظرة يف تنمي ــه
التعــاطف التــارخيي لــدى طلبــة الفــف اخــامس األساســي يف
املــدارأل العليــا يف واشــنطن .وتوصــلت اراســة عبــد الوهــاب
وب ــدوم ( )2003إىل فاعلي ــة م ــداتل تدريس ــية (القف ــص،
والفــور والنشــا كالرســم والــرحالت والىيــارات امليدانيــة) يف
تنميــة التعــاطف التــارخيي ــو القةــية الفلســطينية لــدى طلبــة
الفـ ــف الثالـ ــث اإلعـ ــداام أكثـ ــر مـ ــن اسـ ــتفدام األسـ ــلوب
التقليــدم .أمــا اراســة أوبنش ـاين ومــوريس ( & Obenchain
 )Morris, 2001فقد أظهرت أثر استفدام امليلواراما يف تنمية
التع ـ ــاطف الت ـ ــارخيي م ـ ــن ت ـ ــالل ت ـ ــدريس م ـ ــااة الدراس ـ ــات
االجتماعيــة جتــا بعــض القةــايا مثــل الدميقراطيــة ،وا قــوق
املدنية ،والتميى العنفرم.
باسـ ــتعراض نتـ ــا ا الدراسـ ــات امل ـ ـمكورة سـ ــاب ًقا ،جنـ ــد أهن ـ ـا
أظهــرت فعاليــة التــدريس اجلمــايل يف تنميــة املفــاهيم العلميــة
وعمليــات العلــم لــدى الطلبــة ،كدراســة أي اعــد (،)2013
وجريوا وراو وشيبا ( ،)Girod et al. 2003كما أظهرت بعض
الدراســات الســابقة أثـراً للتــدريس اجلمــايل يف تنميــة التعــاطف
التارخيي كدراسة الطا ي والسليفا ( ،)2014ماير ( Meier,
 ،)2009عب ـ ــد الوه ـ ــاب وب ـ ــدوم ( ،)2003ويف ض ـ ــوء ن ـ ــدرة
الدراس ـ ــات  -يف ح ـ ــدوا اط ـ ــال الباح ـ ــث -ال ـ ــو تناول ـ ــت
التـدريس اجلمــايل ،األمـر الــمم شـج الباحــث للتعـرد علــر
أثــر التــدريس اجلمــايل يف تنميــة مهــارات التفكــري التــأملي
والتعاطف التارخيي ،وذل حماولة ملسايرة االجتاهـات ا ديثـة
يف ت ـ ــدريس م ـ ــااة الت ـ ــاريخ .وأف ـ ــاا الباح ـ ــث م ـ ــن الدراس ـ ــات

مشكلة الدراسة
بنــاءً علــر التغيــري والتطــوير يف املنــاها املدرســية ،وتاصــة
منهـ ــاة التـ ــاريخ للفـ ــف السـ ــااأل األساسـ ــي ،يعـ ــد مـ ــن
املناسـ ـ أن جيل ــس الطالـ ـ كمتل ــأ للمعلوم ــات يف عف ــر
املعرف ـ ـ ــة .إذ تشـ ـ ـ ـري ع ـ ـ ــدة اراس ـ ـ ــات كدراس ـ ـ ــة (الس ـ ـ ــواا ،
 2007الط ـ ـ ـ ـ ــا ي والس ـ ـ ـ ـ ــليفا  )2014 ،إىل أن اغلـ ـ ـ ـ ـ ـ
الطلبة ينظرون إىل التاريخ علر أهنا مااة جافـة وجمـراة ،وأن
ارأل الت ـ ـ ــاريخ ارأل مم ـ ـ ــل حمش ـ ـ ــو بكث ـ ـ ــري م ـ ـ ــن املعلوم ـ ـ ــات
واألحدا التارخيية الو يففلهم عنها بعدا الىمان واملكان
لمل ال نراهم يبدون جدية يف اراستهم للتاريخ.
كم ـ ـ ــا أش ـ ـ ــارت ع ـ ـ ــدة اراس ـ ـ ــات كدراس ـ ـ ــة (توفي ـ ـ ــأ،
 2006مراشــدة 2009 ،هيــدان )2014 ،إىل اخنفــاض
مس ــتوى حتف ــيل الطلب ــة يف م ــااة الت ــاريخ وعـ ـدم ت ــوظيفهم
للمعلومــات واإلفــااة منهــا .والســب يف ذل ـ يعــوا إىل أن
أغلـ املعلمــني ال زالـوا يلجـ ون يف تدريســهم إىل اســتفدام
طرا ــأ تدريســية تعتمــد علــر ا فــو والتلقــني وتعطــي الــدور
األكـ للمعلــم يف العمليــة التعلميــة التعليميــة ،ممـا يـ ام إىل
ض ـ ــعف حتف ـ ــيل الطلب ـ ــة ،ويـ ـ ـ ثر س ـ ــلباً يف تنمي ـ ــة مه ـ ــارات
التفكري لديهم .كما ت كد اراسة صفي الدين ( )2014أن
اســتفدام الطــرق التقليديــة املعتــااة يف تــدريس مــااة التــاريخ
ي ـ ام إىل ضــعف شــديد يف أبعــاا التعــاطف التــارخيي لــدى
الطلبة.
باإلضــافة إىل ذل ـ شــعور الباحــث مــن تــالل ت تــه يف
الت ـ ــدريس واإلشـ ـ ـراد حباج ـ ــة املعلم ـ ــني إىل طرا ـ ــأ ت ـ ــدريس
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األهمية العملية

ختاط ـ ـ ـ مشـ ـ ــاعر وعواطـ ـ ــف الطلبـ ـ ــة ،بـ ـ ــدالً مـ ـ ــن الطرا ـ ـ ــأ
االعتيااية الو هتدد إىل تىويـد الطلبـة باملعلومـات بالدرجـة
األوىل ،مــن هنــا ميكــن حتديــد مشــكلة الدراســة يف الكشــف
عن أثر التدريس اجلمايل يف تنميـة مهـارات التفكـري التـأملي
والتعاطف التارخيي لدى طالب الفـف السـااأل األساسـي
يف األران.
وعلي ـ ــه فق ـ ــد د حتدي ـ ــد مش ـ ـ ـكلة الدراس ـ ــة يف اإلجاب ـ ــة عـ ـ ــن
الفرضيتني اآلتيتني:
 -1ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات االل ـ ــة إحف ـ ــا ية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
الدالل ــة ( )0.05 = αيف تنمي ــة مه ــارات التفك ــري الت ــأملي
ل ــدى ط ــالب الف ــف الس ــااأل األساس ــي يف م ــااة الت ــاريخ
تعىى إىل متغري طريقة التـدريس التـدريس اجلمـايل والطريقـة
االعتيااية .
 -2ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات االل ـ ــة إحف ـ ــا ية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
الدالل ـ ــة ( )0.05 = αيف تنمي ـ ــة التع ـ ــاطف الت ـ ــارخيي ل ـ ــدى
طــالب الفــف الســااأل األساســي تع ـىى إىل متغــري طريقــة
التدريس التدريس اجلمايل والطريقة االعتيااية .

-

-

-

-

ميك ـ ــن أن يفي ـ ــد م ـ ــن نت ـ ــا ا الدراس ـ ــة خمطط ـ ــو املن ـ ــاها
وم لفـ ــو كت ـ ـ التـ ــاريخ ،بتبـ ــا هنـ ــا جدي ـ ـد يف تـ ــأليف
املنــاها ال ادراســية ،وأن يــتم مراعــاة املنحــر اجلمــايل عنــد
تطوير مناها التاريخ مبا يساعد علر حتقيأ النتاجات
التعليمية ملااة التاريخ.
مســاعدة معلمــي التــاريخ علــر انتهــاة أســلوب تــدريس
جديــد بعيــداً عــن النمطيــة الــو ُعــرد ــا تــدريس مــااة
التاريخ.
تنمية ت ات الطالب وتعديلها وصقل مـواهبهم وإثـارة
اافعيـتهم وإثـراء أفكــارهم ،وبنـاء شففــية الطـالب مــن
مجي جوانبها.
توجي ــه اهتم ــام الب ــاحثني والرتب ــويني بالفئ ــة املس ــتهدفة-
طـ ــالب املرحلـ ــة األساسـ ــية  -وأمهيـ ــة التفكـ ــري التـ ــأملي
والتعاطف التارخيي لديهم.

حدود الدراسة ومحدداتها
ميكن تعميم نتا ا هم الدراسة يف ضـوء ا ـدوا واحملـداات
اآلتية:
 اقتف ـ ــرت الدراس ـ ــة عل ـ ــر عين ـ ــة م ـ ــن ط ـ ــالب الف ـ ــفالس ـ ــااأل األساس ـ ــي يف مديريـ ـ ــة تربي ـ ــة ل ـ ـ ـواء اجلامعـ ـ ــة،
امللتحقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني يف املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارأل ا كوميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الدراسي.2015/2014
 اقتفــرت الدراســة علــر الوحــدة الثانيــة بعن ـوان العفــراألموم مـن كتـاب التـاريخ للفـف السـااأل األساسـي
املق ــرر م ــن وزارة الرتبي ــة والتعل ــيم األراني ــة ،وطبق ــت يف
الفف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األول للع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
.2015/2014
 اقتفرت الدراسة علر أاا الدراسة ،وما تتمت به منتفا ص سيكومرتية.

أهمية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة فيما يأ :
األهمية النظرية

 متثــل تنميــة مهــارات التفكــري التــأملي أحــد أهــداد الرتبيــةا ديثة الو تسعر وزارة الرتبية والتعليم األرانية إىل جعلها
يف مقدمة النتاجات التعليمية.
 تىويــد البــاحثني والرتبــويني باخلفيــة النظريــة حــول التــدريساجلمـايل ،إذ يفتقــر األاب الرتبــوم يف حـدوا علــم الباحــث
واطالعــه إىل الدراســات الــو تتعلــأ بالتــدريس اجلمــايل يف
تنمية مهارات التفكري التأملي والتعاطف التارخيي.
 توجــه الدراســة ا اليــة اهتمــام املعلمــني والطــالب إىل أمهيــةالتـ ــدريس اجلمـ ــايل بشـ ــكل عـ ــام وأثـ ــر يف تنميـ ــة مهـ ــارات
التفكري التأملي والتعاطف التارخيي بشكل تاا.
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التعريفات اإلجرائية

منهج الدراسة:

ميكــن تعريــف املفــاهيم ال ـواراة يف هــم الدراســة علــر النحــو
اآل :

اتب الباحث املنها شبه التجري نظام اعموعتني من نو
تف ـ ــميم قبل ـ ــي وبع ـ ــدم للمجموع ـ ــات املتكافئ ـ ــة ،إح ـ ــدامها
جمموع ـ ــة جتريبيـ ـ ــة ارسـ ـ ــت باس ـ ـ ـرتاتيجية التـ ـ ــدريس اجلمـ ـ ــايل،
واألترى جمموعة ضابطة ارست بالطريقة االعتيااية.

الت د دددريس الجم د ددالي :اإلج ـ ـراءات التفاعلي ـ ــة ب ـ ــني عناص ـ ــر

العمليــة التعلمي ــة التعليمي ــة ،واملتمثل ــة بتحوي ــل حمت ــوى اروأل
وح ــدة العف ــر األم ــوم إىل أعم ــال فني ــة كالرس ــم ،النح ــت،
ال ـ ــدراما واملس ـ ــرح ،التش ـ ــكيل مب ـ ــااة الفلف ـ ــال ،أو تقم ـ ــص
شفف ـ ــيات احملت ـ ــوى التعليم ـ ــي املتة ـ ــمنة يف وح ـ ــدة العفـ ـ ـر
األم ـ ــوم ،ـ ــدد تش ـ ــكيل أااء م ـ ــنظم ومتن ـ ــاغم ومتناس ـ ــأ،
ويةفي ا يوية والسرور علر التدريس.

أفراد الدراسة
تكون أفراا الدراسة من ( )162طالبـاً مـن طـالب الفـف
الس ـ ــااأل األساس ـ ــي يف مديري ـ ــة تربي ـ ــة لـ ـ ـواء اجلامع ـ ــة يف الع ـ ــام
الدراسـ ـ ـ ــي 2015/2014ود اتتيـ ـ ـ ــار مدرسـ ـ ـ ــة ابـ ـ ـ ــن طفيـ ـ ـ ــل
األساســية بالطريقــة القفــدية لالعتبــارات اآلتيــة :تعــاون اإلاارة
املدرس ــية م ـ الباح ــث وتس ــهيل مهمت ــه ،وإب ــداء معل ــم الت ــاريخ
اســتعداااً تام ـاً للتعــاون عنــد تطبيــأ إج ـراءات الدراســة ،وتــوفر
األاوات واإلمكان ـ ــات الالزم ـ ــة لتطبي ـ ــأ ال ادراس ـ ــة يف املدرس ـ ــة،
ووجوا أرب شع للفف السـااأل األساسـي يف املدرسـة .ود
اس ـ ــتفدام التعي ـ ــني العش ـ ـ ـوا ي لتوزي ـ ـ ـ الش ـ ــع األربع ـ ــة عل ـ ــر
املعاجلتني حبيث حتتوم كل معاجلة علر شعبتني .واجلدول ()1
يبني توزي أفراا الدراسة يف اعموعتني التجريبية والةابطة.

مهارات التفكير التأملي :الدرجة الو حفل عليها طالب

الفـ ــف السـ ــااأل األساسـ ــي علـ ــر اتتبـ ــار التفكـ ــري التـ ــأملي
لتنمي ـ ــة ك ـ ــل مه ـ ــارة م ـ ــن مه ـ ــارات التفك ـ ــري الت ـ ــأملي .وه ـ ــي:
(املالحظــة والتأم ــل ،الكش ــف ع ـن املغالط ــات ،الوص ــول إىل
استنتاجات ،إعطاء تفسريات ،وض حلول مقرتحة).
التعدداطف الت دداريخي :هــي قــدرة أف ـراا الدراســة علــر فهــم

مشاعر اآلترين وأفعا م يف املاضي ،ويقاأل بدرجة استجابة
ط ــالب الف ــف الس ــااأل األساس ــي عل ــر مقي ــاأل التع ــاطف
التارخيي املعد ألغراض الدراسة ا الية.
جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة
المجموعة الضابطة

العدد
83

النسبة المئوية
51.23%

المجموعة التجريبية

79

48.77%

المجموع

162

100.00%

التجريبيــة ( )79طالب ـاً ،والــو ارســت باس ـرتاتيجية التــدريس
اجلمايل .وتكونت اعموعـة الةـابطة مـن شـعبتني ومهـا شـعبة
الس ــااأل (ب) املكون ــة م ــن ( )36طالبـ ـاً ،وش ــعبة الس ــااأل
(ة) املكونة من ( )37طالباً ،و ما تكون اعموعة الةابطة
( )83طالباً ،والو ارست بالطريقة االعتيااية.

وب ــمل تك ــون أفـ ـراا الدراس ــة ق ــد انقس ــمت إىل اعم ــوعتني
التجريبية والةابطة ،ومثلت اعموعة التجريبية شعبتان شعبة
الســااأل(أ) املكونــة مــن ( )40طالب ـاً ،وشــعبة الســااأل (ا)
املكونة من ( )39طالباً ،و ما تكون اعموعة
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تكافؤ مجموعتي الدراسة:

إجـراءات الدراســة ،واجلــدول ( )2يبــني املتوســطات ا ســابية
واال رافــات املعياريــة ونتــا ا اتتبــار (ت) للعينــات املســتقلة
للفـ ـروق ب ــني ارج ــات أفـ ـراا الدراس ــة عل ــر اتتب ــار مه ــارات
التفكري التأملي يف التطبيأ القبلي حس اعموعة.

د التحقأ من تكاف جمموعو الدراسة علر النحو اآل :

أولا :حسب اختبار مهارات التفكير التأملي:

قام الباحث بتطبيأ اتتبار مهارات التفكري التأملي علر
جممــوعو الدراســة (الةــابطة والتجريبيــة) ،قبــل البــدء بتطبيــأ

جدول 2

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة للفروق بين درجات أفراد الدراسة على اختبار مهارات
التفكير التأملي في التطبيق القبلي حسب المجموعة:
مهارات التفكير التأملي
املالحظة والتأمل  -الدرجة من ()4
الكشف عن املغالطات -الدرجة من ()4

المجموعة

المتوسط

النحراف

درجات

قيمة

الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية

1.21

0.79

160

0.416

1.16

0.74

1.27

0.88

1.34

0.78

0.97

0.73

1.02

0.68

0.89

0.74

160

0.81
0.78

0.79
0.66

160

0.71

0.65

5.12

0.47

5.04

0.42

الوصول إىل استنتاجات -الدرجة من ()4

الةابطة
التجريبية

إعطاء تفسريات -الدرجة من ()4

الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية

وض حلول مقرتحة -الدرجة من ()4
مهارات التفكري التأملي ككل -الدرجة من ()20

الحسابي

الةابطة
التجريبية

يتبـ ـ ــني مـ ـ ــن اجلـ ـ ــدول ( )2عـ ـ ــدم وجـ ـ ــوا فـ ـ ــروق ذات االلـ ـ ــة
إحفا ية عند مسـتوى الداللـة اإلحفـا ية ( ،)0.05 = αبـني
املتوس ــطات ا س ــابية ل ــدرجات أفـ ـراا الدراس ــة عل ــر اتتب ــار
مهـ ــارات التفكـ ــري التـ ــأملي يف التطبيـ ــأ القبلـ ــي تعـ ــىى ملتغـ ــري
اعموعــة (ضــابطة ،وجتريبيــة) ،ممــا يشــري إىل تكــاف جممــوعو
الدراسة يف مهارات التفكري التأملي قبل تطبيأ إجراءاهتا.

المعياري

الحرية

160

160

160

"ت"

0.536

0.451

0.664
0.680
1.144

ثانيا :حسب مقياس التعاطف التاريخي:

الدللة

اإلحصائية
0.615
0.506

0.588

0.457
0.435
0.311

ق ــام الباحـ ــث بتطبي ــأ مقيـ ــاأل التع ــاطف التـ ــارخيي علـ ــر
جممــوعو الدراســة (الةــابطة والتجريبيــة) ،قبــل البــدء بتطبيــأ
إجـراءات الدراســة ،واجلــدول ( )3يبــني املتوســطات ا ســابية
واال رافــات املعياريــة ونتــا ا اتتبــار (ت) للعينــات املســتقلة
( )Independent Samples t-testللفــروق بــني ارجــات أف ـراا
الدراســة علــر مقيــاأل التعــاطف التــارخيي يف التطبيــأ القبلــي
حس اعموعة.

127

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدا  – 52الرياض (مجااى اآلترة 1437هـ /مارأل 2016م)
جدول 3

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة للفروق بين درجات أفراد الدراسة على مقياس التعاطف
التاريخي في التطبيق القبلي حسب المجموعة:
مقياس التعاطف التاريخي
التعاطف كقوة
التعاطف كإجناز
التعاطف كعملية
التعاطف كميول واستعداا
مقياأل التعاطف التارخيي ككل


المجموعة

المتوسط

الحسابي*

المعياري

الةابطة
التجريبية
الةابطة

2.25

0.64

2.19

0.59

2.43

0.83

2.37

0.79

2.16

0.57

2.21

0.81

2.41

0.77

2.33

0.69

2.312

0.26

2.275

0.31

التجريبية
الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية

النحراف

درجات

قيمة

160

0.621

الحرية

160
160
160
160

"ت"

0.472
0.401
0.697
0.832

الدللة

اإلحصائية
0.474
0.559
0.648
0.412
0.375

باألسـئلة ،ود تطبيقـه علـر جممـوعو الدراسـة ،كاتتبـار قبلــي
وبعدم علر أفراا الدراسة.

الدرجة العظمر من .4

يتب ـ ــني م ـ ــن اجل ـ ــدول ( (3ع ـ ــدم وج ـ ــوا ف ـ ــروق ذات االل ـ ــة
إحف ــا ية عن ــد مس ــتوى الدالل ــة اإلحف ــا ية ( )0.05 = αيف
املتوس ـ ـ ــطات ا س ـ ـ ــابية ل ـ ـ ــدرجات الط ـ ـ ــالب عل ـ ـ ــر مقي ـ ـ ــاأل
التعــاطف التــارخيي يف التطبيــأ القبلــي ،تعــىى ملتغــري اعموعــة
(ضابطة ،وجتريبية) ،مما يشري إىل تكاف جمموعو الدراسة يف
التعاطف التارخيي قبل تطبيأ إجراءاهتا.

صدق اختبار التفكير التأملي:
د التأك ــد م ــن ص ــدق حمت ــوى اتتب ــار التفك ــري الت ــأملي
بعرضــه علــر ( )10حمكمــني يف ختفــص منــاها الدراســات
االجتماعي ـ ــة وأس ـ ــالي تدريسـ ـ ـها ،وعل ـ ــم ال ـ ــنفس الرتب ـ ــوم،
ومش ـرفني ترب ــويني مل ــااة الت ــاريخ .وطل ـ إل ــيهم إب ــداء رأيه ــم
حــول مــا يرونــه مناســباً مــن إضــافة أو حــمد أو تعــديل علــر
االتتبار .وقد ا فرت أراء احملكمني يف حمد أربعة أسـئلة
الــو أمج ـ عليهــا ( )٪80مــن احملكمــني وهــي،)11( ،)8(:
( ،)19(،)18وتعـ ــديل صـ ــياغة بعـ ــض األسـ ــئلة مـ ــن حيـ ــث
الفـياغة اللغويــة أو بــدا ل إجابــات األســئلة ،وبنــاء علــر آراء
احملكم ــني د اتتف ــار فقـ ـرات االتتب ــار لتف ــبح ( )20فق ــرة
بفورته النها ية ،موزعة علر ،س مهارات لكل مهـارة أربـ
فقرات ،وهي( :املالحظة والتأمل ،الكشـف عـن املغالطـات،
الوص ــول إىل اس ــتنتاجات ،إعط ــاء تفسـ ـريات ،وضـ ـ حل ــول
مقرتح ــة) ،وب ــمل ُع ــدت تع ــديالت احملكم ــني لالتتب ــار يف

أدوات الدراسة:
لتحقيأ أهداد الدراسة د إعداا أاا الدراسة ،ومها:
أولا :اختبار مهارات التفكير التأملي
ق ـ ــام الباح ـ ــث بإع ـ ــداا اتتب ـ ــار للتفك ـ ــري الت ـ ــأملي ل ـ ــدى
الطــالب يف وحــدة العفــر األمــوم مـن مــااة التــاريخ حس ـ
مهارات التفكري التأملي وهي( :املالحظـة والتأمـل ،الكشـف
عن املغالطات ،الوصـول إىل اسـتنتاجات ،إعطـاء تفسـريات،
وضـ حلــول مقرتحــة) ،وتكــون االتتبــار بفــورته األوليــة مــن
( )24فقرة من نو االتتيار من متعدا ،وفأ م شـرات االـة
علر كل مهارة من مهـارات التفكـري التـأملي وكيفيـة ارتباطهـا
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أقــل مــن ( .)0.25لــمل تعـد مجيـ الفقـرات االتتباريــة يف
االتتبــار مقبولــة ،ألهنــا تتمت ـ مبعــامالت صــعوبة ومعــامالت
متييى مقبولة.

صــورهتا النها يــة م ش ـراً علــر صــدق حمت ــوى اتتبــار التفك ــري
التأملي.

ثبات اختبار التفكير التأملي:
جرى التأكد من ثبات اتتبار التفكري التأملي ،من تـالل
تطبيقه علر عينـة اسـتطالعية ،تكونـت مـن ( )33طالبـاً مـن
تـ ــارة أف ـ ـراا عينـ ــة الدراسـ ــة .ود حسـ ــاب معامـ ــل االتسـ ــاق
الــداتلي (كرونبــاف ألفــا) التتبــار مهــارات التفكــري التــأملي
إذ بلغــت قيمتــه ( ،)0.83وهــو معامــل ثبــات عــال ممــا يــدل
علر صالحية االتتبار ألغراض الدراسة ا الية.

ثانيا :مقياس التعاطف التاريخي:

د إعداا مقياأل التعاطف التـارخيي ،وتكـون بفـورته
األولي ــة م ــن ( )22فق ــرةً ،موزع ــة عل ــر أربع ــة أبع ــاا ،وه ــي:
التعـ ـ ــاطف كقـ ـ ــوة ،التعـ ـ ــاطف كإجنـ ـ ــاز ،التعـ ـ ــاطف كعمليـ ـ ــة،
التعـ ـ ــاطف كميـ ـ ــول واسـ ـ ــتعداا .وكـ ـ ــل فقـ ـ ــرة تتةـ ـ ــمن أربعـ ـ ــة
مســتويات تع ـ ع ــن ارج ــات متفاوت ــة وفق ـاً ملقي ــاأل ليك ــرت
الرباعي .وترتاوح ارجات املقياأل مـن ( )1إىل ( )4ارجـات
حبيــث متثــل الدرجــة ( )4أعل ــر ارجــات اإلجيابيــة ،والدرج ــة
( )1متثــل أعلــر ارجــات الســلبية للفق ـرات اإلجيابيــة ،حبيــث
ميثـل مســتوى اإلجابـة اا مـاً علــر تلـ الفقـرات ارجــة (،)4
ومستوى اإلجابة أحيانـًا ارجـة ( ،)3ومسـتوى اإلجابـة نـااراً
ارجــة ( ،)2أم ــا مس ــتوى اإلجاب ــة أبــداً عل ــر تل ـ الفق ـرات
فدرجة واحدة.

الخصائص السيكومترية لفقرات اختبار التفكير التأملي:
للتحقأ من اخفا ص السيكومرتية لفقرات االتتبار ،د
حس ـ ــاب مع ـ ــامالت الف ـ ــعوبة مق ـ ــدرة بنس ـ ــبة االس ـ ــتجابات
الف ــحيحة للفقـ ــرة ،ومعـ ــامالت التميي ــى ُمقـ ــدرة مـ ــن تـ ــالل
معــامالت ارتبــا بريســون ،لكــل فقــرة مــن فق ـرات االتتبــار،
بع ــد تطبيق ــه عل ــر عين ــة الدراس ــة االس ــتطالعية ،إذ تراوح ــت
معــامالت صــعوبة الفق ـرات بــني ( .)0.58 – 0.41وتعــد
هـ ــم القـ ــيم مقبولـ ــة العتبـ ــار أن االتتبـ ــار يتمت ـ ـ بـ ــدرجات
مناس ـ ــبة م ـ ــن الف ـ ــعوبة إذ يك ـ ــون امل ـ ــدى املقب ـ ــول لف ـ ــعوبة
الفق ـ ـ ـرات ب ـ ـ ــني ( ،)0.77-0.23وذلـ ـ ـ ـ بإض ـ ـ ــافة وط ـ ـ ــرح
( )0.27م ــن القيم ــة املقبول ــة ( )0.50ل ــمل ف ــإن الفق ــرة
الــو يقــل معامــل صــعوبتها عــن ( )0.23تعـد فقــرة ال تتمتـ
بدرج ـ ــة مقبول ـ ــة م ـ ــن الف ـ ــعوبة ،والفق ـ ــرة ال ـ ــو يىي ـ ــد معام ـ ــل
صـ ـ ــعوبتها عـ ـ ــن ( )0.77تعـ ـ ــد فق ـ ـ ـرات سـ ـ ــهلة .و يلحـ ـ ــو
الباحث أم فقرة من فقرات االتتبار كان ا معامل صعوبة
أقل من ( ،)0.23أو أعلر من (.)0.77
أم ـ ــا بالنس ـ ــبة ملع ـ ــامالت التميي ـ ــى ،فق ـ ــد تراوح ـ ــت بـ ـ ـني
( .)0.66-0.39وق ــد اعتم ــد الباح ــث رأم إب ــل ( Ebel,
 )2000ال ــمم رأى أن الفق ـرات االتتباري ــة ال ــو تتمت ـ بق ــدرة
متييىية ( )0.25فأكثر هـي فقـرة اتتباريـة مقبولـة .و يلحـو
الباحــث أم فقــرة مــن فقـرات االتتبــار كــان ــا معامــل متييــى

صدق مقياس التعاطف التاريخي:

د عـ ـ ــرض مقيـ ـ ــاأل التعـ ـ ــاطف التـ ـ ــارخيي علـ ـ ــر ()10
حمكم ـ ـ ـ ــني يف من ـ ـ ـ ــاها الدراس ـ ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ـ ــة وأس ـ ـ ـ ــالي
تدريس ــها ،ومشـ ـرفني ترب ــويني مل ــااة الت ــاريخ ،إذ طُلـ ـ إل ــيهم
إب ــداء رأيه ــم فيم ــا يرون ــه مناس ــباً م ــن إض ــافة أو ح ــمد أو
تعديل حول فقرات املقياأل .ويف ضوء مالحظات احملكمني،
د إجراء التعديالت اللغوية علر بعض الفقـرات ،ود حـمد
فقرة واحدة أمج ( )٪80من احملكمني علر حـمفها ليفـبح
الع ــدا النه ــا ي لفق ـ ـرات املقي ــاأل ( )21فق ــرًة ،موزع ــة عل ــر
النحــو اآل  )4( :مفــراات أو موقف ـاً للتعــاطف كقــوة)6( ،
مفـراات أو موقفـاً للتعـاطف كإجنـاز )5( ،مفـراات أو موقفـاً
للتعـاطف كعمليـة )6( ،مفــراات أو موقفـاً للتعـاطف كميــول
واس ــتعداا ،وب ــمل ُع ــدت تع ــديالت احملكم ــني واقرتاح ــاهتم
للمقي ـ ــاأل يف ص ـ ــورهتا النها ي ـ ــة م ش ـ ـراً عل ـ ــر ص ـ ــدق حمت ـ ــوى
املقياأل.
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ثبات مقياس التعاطف التاريخي:

 .8بعد االنتهاء من تنفيم املعـاجلتني د إعـااة تطبيـأ اتتبـار
التفكري التأملي ومقياأل التعاطف التارخيي علر الطالب
يف اعموعتني التجريبية والةابطة (التطبيأ البعدم).
 .9تفــحيح أاا الدراس ـة ،وإج ـراء التحلــيالت اإلحفــا ية
املناسبة.
 .11استفراة النتا ا ومناقشتها ،وتقد التوصيات.

د التحق ـ ــأ م ـ ــن ثب ـ ــات مقي ـ ــاأل التع ـ ــاطف الت ـ ــارخيي
بتطبيق ــه بف ــورته النها ي ــة عل ــر عين ــة اس ــتطالعية م ــن ت ــارة
أف ـراا البحــث تألفــت مــن ( )33طالب ـاً ،ود حســاب معامــل
ثبــات مقيــاأل التعــاطف التــارخيي باســتفدام معاالــة كرونبــاف
ألف ـ ــا ،وبلغ ـ ــت قيمت ـ ــه ( .)0.87وألغ ـ ـراض ه ـ ــم الدراس ـ ــة،
يتمت هما املقياأل بداللة ثبات مقبولة.

متغيرات الدراسة :اشتملت الدراسة علر املتغريات اآلتية:
المتغير المستقل

إجراءات الدراسة

طريقــة التــدريس ولــه مســتويان :التــدريس اجلمــايل ،التــدريس
بالطريقة االعتيااية.

لتحقيأ األهداد املرجوة من الدراسة ،د القيام باآل :
 .1إعداا اخطط التدريسية وفأ التدريس اجلمايل ،والتحقأ
من صدقها.
 .2إعــداا أاا الدراســة (اتتبــار للتفكــري التــأملي ،مقيــاأل
التعــاطف التــارخيي) والقيــام باســتفراة االالت الفــدق
والثبات ما.
 .3اتتيــار أفـراا الدراســة تبعـاً للفةــو لطريقــة التــدريس يف
جممـوعتني :جمموعــة جتريبيــة (التــدريس اجلمــايل) وجمموعــة
ضابطة (الطريقة االعتيااية).
 .4د التحقأ من تكاف جمموعو الدراسة.
 .5عقد لقاءات م املعلـم الـمم قـام بتنفيـم التجربـة ـدد
تعريفه وتدريبه علر تطبيأ التـدريس باسـتفدام التـدريس
اجلمايل املعد ألغراض هم الدراسة.
 .6تطبي ـ ــأ اتتب ـ ــار التفك ـ ــري الت ـ ــأملي ،ومقي ـ ــاأل التع ـ ــاطف
التـ ـ ــارخيي علـ ـ ــر اعمـ ـ ــوعتني التجريبيـ ـ ــة والةـ ـ ــابطة قبـ ـ ــل
التجربة.
 .7تنفيــم املعــاجلتني التجريبيــة (التــدريس اجلمــايل) والةــابطة
(الطريقـ ــة االعتياايـ ــة) .واسـ ــتغرق تطبيـ ــأ هـ ــم الدراسـ ــة
( )14حفـةً لكــل جمموعــة ،ملــدة عشــرة أســابي  ،تــالل
الففل الدراسي األول للعام الدراسي .2015/2014

المتغير التابع

اتتبار التفكري التأملي.
مقياأل التعاطف التارخيي.
المعالجة اإلحصائية
لإلجابـ ــة ع ـ ــن فرض ـ ــيو الدراس ـ ــة د حس ـ ــاب املتوس ـ ـطات
ا س ــابية واال راف ــات املعياري ــة الس ــتجابات الط ــالب عل ــر
أاا الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وحتلي ـ ـ ـ ـ ـ ــل التب ـ ـ ـ ـ ـ ــاين املف ـ ـ ـ ـ ـ ــاح املتع ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
( ،)MANCOVAود حســاب املتوســطات ا ســابية املعدلــة ،
للكشــف ع ــن أثــر الت ــدريس اجلم ــايل ،مــن ت ــالل أااء أف ـراا
الدراسـ ــة علـ ــر اتتبـ ــار التفكـ ــري التـ ــأملي ومقيـ ــاأل التعـ ــاطف
التارخيي.
نتائج الدراسة ومناقشتها
فيما يأ عرض لنتا ا الدراسة ،وفقاً لفرضيو الدراسة:

أولا :النتددائج المتعلقددة بالفراددية األول دى ومناقشددتها " :ل
توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (α

=  )0.05في تنمية مهارات التفكير التأملي لددى طدالب
الصددف السددادس األساسددي فددي مددادي التدداري تع د ى إلددى
متغيد ددر طريقد ددة التد دددريس "التد دددريس الجمد ددالي والطريقد ددة

العتيادية .
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والتجريبي ـ ـ ــة) عل ـ ـ ــر اتتب ـ ـ ــار مه ـ ـ ــارات التفك ـ ـ ــري الت ـ ـ ــأملي يف
التطبيقني القبلي والبعدم ،اجلدول ( )4يبني ذل :

للتحقأ من هم الفرضية ،د حساب املتوسطات ا سابية
واال رافـ ـ ـ ـ ــات املعياريـ ـ ـ ـ ــة ألااء أف ـ ـ ـ ـ ـراا الدراسـ ـ ـ ـ ــة (الةـ ـ ـ ـ ــابطة
جدول 4

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على مهارات التفكير التأملي في التطبيقين القبلي والبعدي
المهارات التفكير التأملي

الختبار القبلي
اابطة

الختبار البعدي
تجريبية

تجريبية

اابطة

المتوسط

النحراف

المتوسط

النحراف

المتوسط النحراف

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المالحظة والتأمل

1.21

0.79

1.16

0.74

2.67

0.92

3.49

0.70

الكشف عن المغالطات

1.27

0.88

1.34

0.78

2.53

0.93

3.45

0.72

الوصول إلى استنتاجات

0.97

0.73

1.02

0.68

2.16

0.98

3.32

0.82

إعطاء تفسيرات

0.89

0.74

0.81

0.79

2.23

0.93

3.44

0.84

واع حلول مقترحة

0.78

0.66

0.71

0.65

2.06

0.90

3.39

0.88

5.12

0.47

5.04

0.42

11.65

3.21

17.09

2.82

مهارات التفكير التأملي ككل

ال ـ ــدالالت اإلحف ـ ــا ية لتل ـ ـ الف ـ ــروق ،د اس ـ ــتفدام حتلي ـ ــل
التب ـ ــاين املف ـ ــاح املتع ـ ــدا ( )MANCOVAعل ـ ــر مه ـ ــارات
التفك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأملي ،واجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ( )5يب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :

يبني اجلدول ( )4أن هنال فروقـاً ظاهريـة بـني املتوسـطات
ا س ـ ــابية ل ـ ــدرجات أفـ ـ ـراا الدراس ـ ــة عل ـ ــر اتتب ـ ــار مه ـ ــارات
التفكري التأملي القبلي والبعدم لكل جمموعـة ،وللتحقـأ مـن
جدول :5

نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد ( )MANCOVAللفروق بين درجات أفراد الدراسة على مهارات التفكير التأملي في كل مجموعة

في الختبار البعدي وحجم األثر
مصدر التباين
املتغري املفاح (القبلي)

طريقة التدريس

المجالت

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

مستوى

حجم

الدللة

األثر

املالحظة والتأمل

10.326

1

10.326

4.592

*0.003

0.021

الكشف عن املغالطات

12.503

1

12.503

4.294

*0.005

0.020

الوصول إىل استنتاجات

11.629

1

11.629

5.114

*0.002

0.019

إعطاء تفسريات

13.274

1

13.274

5.604

*0.001

0.022

وض حلول مقرتحة

14.669

1

14.669

6.962

*0.001

0.016

مهارات التفكري التأملي ككل

13.889

1

13.889

6.709

*0.001

0.129

املالحظة والتأمل

22.656

1

22.656

10.075

*0.000

0.218

الكشف عن املغالطات

29.659

1

29.659

10.185

*0.000

0.211

الوصول إىل استنتاجات

21.839

1

21.839

9.603

*0.000

0.196

إعطاء تفسريات

26.551

1

26.551

11.210

*0.000

0.183

وض حلول مقرتحة

27.993

1

27.993

13.286

*0.000

0.188
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مصدر التباين

المربعات

الحرية

المجالت

25.776
357.551

1
159

25.776
2.249

الكشف عن املغالطات

462.992

159

2.912

الوصول إىل استنتاجات
إعطاء تفسريات

361.586
376.597

159
159

2.274
2.369

335.008
329.155

159
159

2.107
2.070

مهارات التفكري التأملي ككل
املالحظة والتأمل

اخطأ



مجموع

درجة

متوسط
المربعات

وض حلول مقرتحة
مهارات التفكري التأملي ككل
ذات االلة إحفا ية عند مستوى الداللة ()0.05 = α

يبني اجلدول ( )5وجـوا فـروق االـة إحفـا ياً عنـد مسـتوى
الدالل ـ ــة اإلحف ـ ــا ية ( ،)0.05 = αعن ـ ــد مجي ـ ـ ـ مه ـ ــارات
اتتبــار مهــارات التفكــري التــأملي ،وقــد كانــت الفــروق لفــاحل
اعموع ــة التجريبي ــة .ولتحدي ــد قيم ــة الف ــرق ب ــني متوس ــطات

قيمة ف
12.451

مستوى

حجم

الدللة

األثر

*0.000

0.566

ارجــات أفـراا العينــة يف اعمــوعتني الةــابطة والتجريبيــة علــر
اتتب ــار مه ــارات التفك ــري الت ــأملي ،د اس ــتفراة املتوس ــطات
ا سابية املعدلة الناجتة عن عىل أثر التطبيأ القبلي ،فكانـت
النتا ا كما يف اجلدول (:)6

جدول 6

المتوسطات الحسابية المع ّدلة لدرجات أفراد العينة في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات التفكير التأملي البعدي بعد ع ل
أثر التطبيق القبلي
المهارات
املالحظة والتأمل

المجموعة

الوصول إىل استنتاجات

الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية
الةابطة

مهارات التفكري التأملي ككل

التجريبية
الةابطة
التجريبية

الكشف عن املغالطات

إعطاء تفسريات
وض حلول مقرتحة

المتوسط المع ّدل
1.185

يب ــني اجل ــدول ( )6أن هن ــاك فروقًـ ـا ظاهري ــة ب ــني متوس ــطات
مهارات التفكري التأملي ،ومهارات التفكري التـأملي ككـل يف
االتتبـ ــار البعـ ــدم لكـ ــل جمموعـ ــة ،إذ مـ ــن الواضـ ــح أن قـ ــيم
االتتبار البعدم لدى اعموعة التجريبية كان األعلـر مقارنـة
مبتوســطات اعموعــة الةــابطة ،ووفق ـاً ــم النتيجــة د رفــض
الفرضــية الفــفرية األوىل وهــما يــدل علــر وجــوا فـروق ذات

الخطأ المعياري
0.68

3.08

0.98

1.305

0.92

2.99

0.89

0.995

0.87

2.74

0.88

0.85

0.75

2.835

0.80

0.745

0.69

2.725

0.94

5.08

1.61

14.37

2.45

االل ــة إحف ــا ية ب ــني متوس ــطات ارج ــات ط ــالب اعموع ــة
التجريبيــة عل ــر مه ــارات التفك ــري الت ــأملي البع ــدم تع ــىى إىل
متغ ـ ــري طريق ـ ــة الت ـ ــدريس وذل ـ ـ لف ـ ــاحل ارج ـ ــات اعموع ـ ــة
التجريبية.
وميك ـ ــن إرج ـ ــا ذلـ ـ ـ إىل أن الت ـ ــدريس اجلم ـ ــايل س ـ ــاعد
الطال ـ عل ــر بن ــاء املعرف ــة بمات ــه ،وأثن ــاء عملي ــة بن ــاء املعرف ــة
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يف بيئة صفية يسـواها االحـرتام املتبـاال بـني املعلـم والطـالب
من جهة وبني الطالب أنفسهم من جهة أترى.
وقــد اتفقــت هــم النتيجــة م ـ نتيجــة اراســة كــل مــن بــو
( )pugh, 2004الـ ــو كشـ ــفت عـ ــن اخن ـ ـرا الطلبـ ــة خب ـ ـ ات
حتويليـة ،وسـاعدهتم يف تفســري كثـري مــن املشـاهدات ا ياتيــة.
ومـ ـ اراس ــة س ــتواارت ( (Stoddard, 2002ال ــو أظه ــرت أث ــر
الفن يف تنمية التفكري التأملي.

حيتاة الطال إىل ممارسة مهارات التفكري التأملي ليتم بنـاء
معرفتــه بنــاءً صــحيحاً ،وبقــاء املعلومــات حمفوظــة ملـدة أطــول.
اورا ذهني ـاً فــاعالً ،ويتطل ـ منــه أن
وبــمل يلع ـ الطال ـ
ً
يشـغل فكــر وتيالـه ويوظــف ت اتـه الســابقة والفـور الفعليــة
املفىن ـ ــة لدي ـ ــه ،ح اس ـ ــتحدا ص ـ ــور جدي ـ ــدة ق ـ ــد ال يك ـ ــون
عاش ــها م ــن قب ــل ،وتتوق ــف ق ــدرة الطالـ ـ عل ــر النج ــاح يف
ممارسة التفكري التأملي.
وميكـ ــن أن تعـ ــىى هـ ــم النتيجـ ــة أية ـ ـاً إىل أن التـ ــدريس
باس ـرتاتيجية التــدريس اجلمــايل تــدعو الطال ـ إىل التأمــل يف
املعرف ـ ــة والتعم ـ ــأ يف فهمه ـ ــا وتفس ـ ــريها وحتليله ـ ــا ،واس ـ ــتنتاة
أبعااها الظاهرة واالستدالل علر أبعااها املسترتة من تـالل
منهجيــة علميــة منظمــة للوصــول إىل ا لــول املنطقيــة الواقعيــة
للظاهرة أو املشكلة.
كم ــا تعم ــل اس ـ ـرتاتيجية الت ــدريس اجلم ــايل عل ــر تطبيـ ــأ
مبـاا الـتعلم والتعلـيم ،ممـا تـ ام إىل تلبيـة حاجـات طــالب
الف ــف السـ ــااأل األساسـ ــي ،ممثلـ ــة باالنتمـ ــاء إىل اجلماعـ ــة،
والعمــل اجلمــاعي الــمم يفســح ــم اعــال للتفكــري ،والتعبــري
عـن وجهــات النظــر ،ومــن ح تباا ـا بــني الطــالب ومناقشــتها

ثاني د ا :النت دائج المتعلقددة بالفراددية الةانيددة ومناقشددتها " :ل
توجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الدللددة

( )0.05 = αف د ددي التع د دداطف الت د دداريخي ل د دددى ط د ددالب
الص د ددف الس د ددادس األساس د ددي تع د د ى إل د ددى متغي د ددر طريق د ددة

التدريس "التدريس الجمالي والطريقة العتيادية".
للتحق ـ ــأ م ـ ــن ه ـ ــم الفرض ـ ــية ،د حس ـ ــاب املتوس ـ ــطات
ا سـ ـ ــابية واال رافـ ـ ــات املعياريـ ـ ــة لتقـ ـ ــديرات أف ـ ـ ـراا الدراسـ ـ ــة
(الةابطة والتجريبية) علر جماالت مقياأل التعاطف التارخيي
يف التطبيقني القبلي والبعدم ،واجلدول ( )7يبني ذل :

جدول 7

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على مجالت مقياس التعاطف التاريخي في التطبيقين القبلي والبعدي

حسب المجموعة

مجالت مقياس التعاطف التاريخي

الختبار القبلي
اابطة

الختبار البعدي
تجريبية

تجريبية

اابطة

المتوسط

النحراف

المتوسط

النحراف

المتوسط

النحراف

التعاطف كقوي

2.25

0.64

2.19

0.59

2.23

0.58

3.49

التعاطف كإنجاز

2.43

0.83

2.37

0.79

2.44

0.68

3.65

0.76

التعاطف كعملية

2.16

0.75

2.21

0.81

2.21

0.60

3.77

0.71

التعاطف كميول واستعداد

2.41

0.77

2.33

0.69

2.45

0.58

3.84

0.86

التعاطف التاريخي ككل

2.31

0.26

2.27

0.31

2.35

0.44

3.70

0.52

الحسابي

المعياري

الحسابي

يب ــني اجل ــدول ( )7وج ــوا ف ــروق ظاهري ــة ب ــني املتوس ــطات
ا سابية لتقـديرات أفـراا الدراسـة ملقيـاأل التعـاطف التـارخيي،

المعياري

الحسابي

المعياري

المتوسط

النحراف
0.89

الحسابي

المعياري

وللتحق ـ ــأ مـ ـ ــن تل ـ ـ ـ الفـ ـ ــروق د اس ـ ــتفدام حتليـ ـ ــل التبـ ـ ــاين
املفاح املتعدا ( ،)MANCOVAواجلدول ( )8يبني ذل :
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جدول 8

نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد الدراسة على مجالت مقياس التعاطف التاريخي في كل مجموعة في
التطبيق البعدي وحجم األثر
مصدر

المجالت

مجموع

المربعات

الحرية

املتغري
املفاح
(القبلي)

التعاطف كقوة

8.244

1

8.244

التعاطف كإجناز

7.938

1

7.938

7.002

التعاطف كعملية

8.441

1

8.441

6.667

*0.000

التعاطف كميول
استعداا
و
التارخيي
التعاطف

7.009

1

7.009

6.317

*0.000

0.011

7.243

1

7.243

7.213

*0.000

0.055

ككلكقوة
التعاطف

12.626

1

12.626

12.319

*0.000

0.164

التعاطف كإجناز

15.465

1

15.465

13.642

*0.000

0.158

التعاطف كعملية

13.548

1

13.548

10.701

*0.000

0.198

التعاطف كميول
استعداا
و
التارخيي
التعاطف

12.552

1

12.552

11.312

*0.000

0.183

14.519

1

14.519

14.458

*0.000

0.703

كك
التعاطفلكقوة

162.961

159

1.025

التعاطف كإجناز

180.244

159

1.134

التعاطف كعملية

201.304

159

1.266

التعاطف كميول
استعداا
و
التارخيي
التعاطف

176.428

159

1.110

159.667

159

1.004

التباين

طريقة
التدريس

اخطأ



درجة

حجم األثر

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الدللة

8.044

*0.000

0.018

*0.000

0.017
0.009

مستوى الداللة ()0.05 = α
ذات االلة إحفا ية عند ككل

تقديرات أفـراا العينـة يف اعمـوعتني الةـابطة والتجريبيـة علـر
جمــاالت مقيــاأل التعــاطف التــارخيي ،د اســتفراة املتوســطات
ا سابية املعدلة الناجتة عن عىل أثر التطبيأ القبلي ،فكانـت
النتا ا كما يف اجلدول (:)9

يبني اجلدول ( )8وجوا فروق االـة إحفـا ياً عنـد مسـتوى
الداللـ ـ ــة اإلحفـ ـ ــا ية ( ،)0.05 = αعنـ ـ ــد مجي ـ ـ ـ جمـ ـ ــاالت
مقي ـ ــاأل التع ـ ــاطف الت ـ ــارخيي ،وق ـ ــد كان ـ ــت الف ـ ــروق لف ـ ــاحل
اعموع ــة التجريبي ــة .ولتحدي ــد قيم ــة الف ــرق ب ــني متوس ــطات
جدول 9

المتوسطات الحسابية المع ّدلة لتقديرات أفراد العينة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مجالت مقياس التعاطف التاريخي البعدي بعد

ع ل أثر التطبيق القبلي
المجالت
التعاطف كقوة
التعاطف كإجناز

المجموعة
الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية
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المتوسط المع ّدل
2.26

الخطأ المعياري
0.98

2.92

1.05

2.37

0.86

3.07

1.02

زيد بن سليمان العدوان :أثر التدريس اجلمايل يف تنمية مهارات التفكري التأملي والتعاطف التارخيي لدى طالب....
المجالت
التعاطف كعملية
التعاطف كميول واستعداا
مقياأل التعاطف التارخيي ككل

المتوسط المع ّدل

المجموعة

2.22

الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية
الةابطة
التجريبية

يبـني اجلـدول ( )9أن هنـاك فروقـاً ظاهريـة بـني متوســطات
تق ـ ــديرات أفـ ـ ـراا الدراس ـ ــة عل ـ ــر جم ـ ــاالت مقي ـ ــاأل التع ـ ــاطف
التــارخيي ،يف التطبيــأ البعــدم لكــل جمموعــة ،إذ مــن الواضــح
أن قيم التطبيأ البعدم لدى اعموعـة التجريبيـة كـان األعلـر
مقارنــة مبتوســطات اعموعــة الةــابطة ،ووفقـاً ــم النتيجــة د
رفض الفرضـية الفـفرية الثانيـة وهـما يـدل علـر وجـوا فـروق
ذات االل ـ ــة إحف ـ ــا ية ب ـ ــني متوس ـ ــطات تق ـ ــديرات طـ ـ ــالب
اعموعــة التجريبيــة علــر جمــاالت مقيــاأل التعــاطف التــارخيي
تع ــىى إىل متغ ــري طريق ــة الت ــدريس وذلـ ـ لف ــاحل تق ــديرات
اعموعة التجريبية.
وميكــن تفســري ه ــم النتيجــة بــأن الت ــدريس اجلمــايل يعم ــل
علـر إثــارة تيـال الطالـ وتعاطفـه ــو املوضـوعات التارخييــة
املتعلقـة بالعفـر األمـوم ،ممـا يـ ام إىل تعلـم ذم معـىن يــرتك
أث ـراً نفســياً وســلوكياً لــدى الطلبــة .كمــا إن التــدريس بــاملنحر
اجلمـ ــايل يتةـ ــمن أنشـ ــطة أو مواقـ ــف تعليميـ ــة تثـ ــري وجـ ــدان
وتفاعل الطال مـ مـا يشـاهد ومـن ح يـنعكس ذلـ علـر
تعاطفــه معهــا .وقــد ظهــر ذلـ مــن تــالل تفاعــل الطــالب،
وهما ما د مالحظته بالفعل من الباحث أثناء متابعته تطبيأ
الدراس ــة .وق ــد يع ــىو ذل ـ إىل أن الت ــدريس اجلم ــايل تة ــمن
تكليف الطلبة بعمل بعض الفور والرسـومات ،ومجـ األالـة
التارخييــة ،وق ـراءة الروايــات التارخييــة ،وتطبيــأ بعــض املواقــف
الدرامية وتقمص الشففيات املرتبطة مبحتوى اروأل العفر
األمــوم ،كــان لــه تــأثري سـري يف مشــاعر الطــالب وتعــاطفهم
م ـ األحــدا  ،ممــا أاى إىل تنميــة أبعــاا التعــاطف التــارخيي
لــدى طــالب الفــف الســااأل األساســي .وقــد جــاءت هــم

الخطأ المعياري
0.78

3.04

0.89

2.35

0.76

3.18

0.88

2.28

0.72

3.06

0.84

النتيجة منسجمة مـ اراسـة عبـد الوهـاب وبـدوم ()2003
ال ــو أش ــارت نتا جه ــا إىل فاعليـ ــة م ــدتل الف ــور واملـ ــدتل
القففي والنشـا يف تنميـة التعـاطف التـارخيي .ومـ اراسـة
حي ـ ـ ــىي ( )2008ال ـ ـ ــو أظه ـ ـ ــرت فاعلي ـ ـ ــة م ـ ـ ــدتل القة ـ ـ ــايا
واملشكالت التارخيية يف تنمية التعاطف التارخيي .وم اراسة
صفي الدين ( )2014الو أظهرت أثر اورة التعلم يف تنمية
التعاطف التارخيي من تالل تدريس الدراسات االجتماعية.
التوصيات:
بناءً علر نتا ا الدراسة ا الية ،يوصي الباحث باآل :
 .1إبراز مجاليات املعرفة يف فرو الدراسات االجتماعية ،ملـا
لـ ـ ــمل مـ ـ ــن آثـ ـ ــار إجيابيـ ـ ــة يف تنميـ ـ ــة التفكـ ـ ــري التـ ـ ــأملي
والتعاطف التارخيي لدى الطلبة.
 .2توجي ـ ــه اهتم ـ ــام مف ـ ــممي املن ـ ــاها الدراس ـ ــية إىل أمهي ـ ــة
الت ــدريس اجلم ــايل يف تنمي ــة التفك ــري الت ــأملي ال ــو ميك ــن
اإلفااة منه يف جمال بناء املناها وختطيطها.
 .3ضرورة اعوة معلمي التاريخ الستفدام التدريس اجلمـايل
يف تدريس مااة التاريخ.
 .4ض ـ ـ ـ ــرورة االهتم ـ ـ ـ ــام باجلوانـ ـ ـ ـ ـ اإلاراكي ـ ـ ـ ــة واالنفعالي ـ ـ ـ ــة
واألتالقيـ ـ ــة يف شففـ ـ ــية الطلبـ ـ ــة أثنـ ـ ــاء تـ ـ ــدريس مـ ـ ــااة
التاريخ.
المراجع
أبو اعد ،ريهام ( .)2013فعالية برناما مقرتح يف العلوم قا م علر املدتل
اجلمايل يف تنمية املفاهيم العلمية وعمليات العلـم وامليـول العلميـة لـدى
تالميم املرحلة االبتدا ية .أطروحة دكتوراه غيدر منشدوري ،كليـة الرتبيـة،

جامعة األزهر ،مفر.
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وزارة الرتبيــة والتعلــيم ( .)2014اإلطددار العددا للمندداهج والتقددويم ،اململكــة
األرانية ا امشية ،إاارة املناها والكت املدرسية.

بــدوم ،عــاطف ( .)2006عل ددم التدداري  :ج دددواه وو ائفددل التربوي ددة ف ددي
عالمن د ددا المتغي د ددر ب د ددين النظري د ددة والتطبي د ددق .الق ـ ــاهرة ،اار الكت ـ ــاب

ا ديث.
توفيأ ،بشا ر ( .)2006أثر العفف المها يف حتفيل طلبة الفـف الثـا

حي ــىي ،ص ــفاء ( .)2008فاعلي ــة م ــدتل القة ــايا واملش ــكالت يف ت ــدريس
الدراسات االجتماعية لتنمية الفهم والتعاطف التارخيي لطالب املرحلـة

املتوس ــط يف م ــااة الت ــاريخ .مجل ددة جامع ددة بغ ددداد للبح ددو التربوي ددة

اإلعداايــة .رسددالة ماجسددتير غيددر منشددوري ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــني

والنفسية.156-37،)1(9 ، ،

مشس ،القاهرة.

الىي ـ ــااات ،م ـ ــاهر وقط ـ ــاوم ،حمم ـ ــد .)2014( .الدراس د ددات الجتماعي د ددة
طبيعتها وطرائق تعليمها وتعلمها ،)2 ( .عمان ،اار الثقافة.
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الس ـ ــواا  ،وف ـ ــاء ( .)2007أث ـ ــر طريق ـ ــة املناقش ـ ــة اجلماعي ـ ــة يف اكتس ـ ــاب
املف ــاهيم التارخيي ــة واس ــتبقا ها ل ــدى طالب ــات الف ــف الث ــا املتوس ــط.
رسالة ماجستير غير منشوري ،كلية الرتبية ،جامعة بغداا.

الشل  ،ا ـام والشـاذيل ،حممـوا ( .)2009أثـر اسـتفدام اجلماليـات املعرفيـة
يف تنميــة التفكــري اإلبــداعي لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة العلــوم الرتبويــة
اجلامعي ـ ــة  /األون ـ ــروا .مجلد د ددة جامعد د ددة النجد د ددا ل بحد د ددا (العلد د ددو

اإلنسانية).697-685 ،)3(23 ،
صفي الـدين ،أدـد ( .)2014فاعليـة اسـتفدام اورة الـتعلم يف بيئـة تعاونيـة
لتنمي ــة مه ــارات التفك ــري الناق ــد وبع ــض أبع ــاا التع ــاطف الت ــارخيي م ــن
تـالل تـدريس الدراسـات االجتماعيـة لـدى تالميـم املرحلـة اإلعداايــة.
رسالة ماجستير غير منشوري ،كلية الرتبية ،جامعة با سويف.

الط ـ ــا ي ،فاض ـ ــل والس ـ ــليفا  ،س ـ ــتار ( .)2014فاعلي ـ ــة تف ـ ــميم تعليم ـ ــي
وتعلمي وفأ أمنوذة جريالك وايلي يف اكتساب املفاهيم الىمنية يف مااة
التاريخ وتنمية عااات العقل والتعاطف التارخيي لديهم ،مجلدة األردن

الدولية التربوية المتخصصة.144-122 ،)4( ،

عبـ ــد الوهـ ــاب ،علـ ــي وبـ ــدوم ،عـ ــاطف ( )2003أثـ ــر اسـ ــتفدام مـ ــداتل
تدريس ــية متع ــداة يف تنمي ــة التع ــاطف الت ــارخيي ل ــدى تالمي ــم املرحل ــة
اإلعداايــة .مجل ددة جامع ددة ع ددين ء ددمس للقد دراءي والمعرف ددة،)21( ،
126-104

العتـ ــوم ،عـ ــدنان واجل ـ ـراح ،عبـ ــد الناصـ ــر وبشـ ــارة ،موفـ ــأ ( .)2011تنميد ددة
مهددارات التفكيددر ،نمدداذة نظريددة وتطبيقددات عمليددة ،)3 ( .عمــان،

اار املسرية.
مراشـ ــدة ،ك ـ ــوثر ( .)2009أث ـ ــر الت ـ ــدريس اجلم ـ ــايل يف مبح ـ ــث الدراس ـ ــات
االجتماعي ــة لطلب ــة املرحل ــة األساس ــية الوس ــطر يف حتف ــيلهم الدراس ــي
واجتاهــاهتم ــو الدراســات االجتماعيــة وعلــر البيئــة التعلميــة الفــفية.
أطروحة دكتوراه غير منشوري ،اجلامعة األرانية ،عمان.

هيــدان ،غســان ( )2014فاعليــة برنــاما تعليمــي مق ـرتح قــا م علــر األفــالم
واملفـورات التارخييــة يف حتفـيل طــالب الفــف الثـا املتوســط يف مــااة
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Abstract: This study aimed to explore the effect of the aesthetic teaching in the development of the reflective thinking skills
and the historical empathy of basic sixth graders in Jordan. To achieve the objectives of the study, a test of the reflective
thinking and a scale of the historical empathy were prepared and applied to the study sample that consisted of (162) students
who were divided into two groups; the experimental one (79) students and the control one (83) students. The unit of
Umayyad Period in the history course was taught by the strategy of aesthetic teaching for the experimental group, while the
control group was taught the usual way. The results of the study showed the existence of statistically significant differences
at the level (α=0.05) due to the aesthetic strategy of teaching of all reflective thinking skills in comparison with the usual way
of teaching; in favor of the experimental group. The results also showed the existence of statistically significant differences at
the level (α=0.05) due to the aesthetic strategy of teaching of all dimensions of historical empathy in comparison with the
usual way of teaching; in favor of the experimental group. The researcher recommends that History curricula designers'
interest should be directed towards the importance of the aesthetic teaching in the improvement of the reflective thinking
skills which can be exploited in the field of curricula designing and building.
Keywords: Aesthetic Teaching, Reflective Thinking Skills, Historical Empathy, Basic Sixth G
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الدقة اإلحصائية لتقدير بارامترات النماذج الرياضية لالستجابة للمفردة
شحته عبد المولى عبد الحافظ محمد
أستاذ مساعد مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات ،جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1437/4/18هـ -وقبل 1437 /5/ 28هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل حبث مدى الدقة اإلحصائية لتقدير بارامرتات النماذج الرياضية لالستجابة للمفردة من خالل حتليـل ومقارةـة النمـاذج
الرياضية واختالف عينات التحليل ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام أسلوب احملاكاة للبياةات لتوليد االستجابات الثنائية لعـدد  70مفـردة  ،و مت
توليد عينتني من االستجابات بلغ كل منها  500استجابة وذلك باستخدام برةامج احلاسب اآليل  Wingenوقد أجريت التحليالت اخلاصة ببياةات
كــل عينــة علـ حــدة للحصــول علـ امل شـرات اإلحصــائية الال مــة للمقارةــة ،وبيــام مــدى الدقــة نــذج النمــاذج يف ضــور تقــدير البــارامرتات املتعلقــة بالقــدرة
واخلطأ املعياري يف التقدير وبارامرت التخمني ودوال معلومات االختبار وذلك وفقاً لكل منوذج من النماذج الثالثـة وقـد اسـتخدم برةـامج احلاسـب اآليل
عما يأيت :
 BILOGلتحليل البياةات واإلجابة عن تساؤالت الدراسة وقد أسفرت ةتائج حتليل البياةات َّ
 -1ال ختتلــت تقــديرات بــارامرت التخمــني بــاختالف عينــة التحليــل عنــد اســتخدام النمــوذج الرياضــي ثالثــي البــارامرت ،وهــذا يشـ إىل دقــة تقــدير بــارامرت
التخمني مع اختالف عينيت التحليل وفقاً نذا النموذج الثالثي.
 -2ال توجد فروق دالة إحصائياً يف متوسط تقديرات القدرة عند التحليل باستخدام النماذج الرياضـية أحـادي وثنـائي وثالثـي البـارامرت لـنف موعـة
املفردات ،ومن مث حتقق دقة تقدير القدرة مع اختالف النموذج الرياضي.
 -3يوجد فرق دال إحصائي عند مستوى أقل من  0.01يف متوسـط اخلطـأ املعيـاري لتقـدير القـدرة بـني النمـوذجني الرياضـيني أحـادي وثالثـي البـارامرت
لصاحل النموذج الرياضي أحادي البارامرت.
 -4يوجـد فــرق دال إحصــائي عنــد مســتوى أقــل مــن  0.01يف متوســط اخلطــأ املعيـاري لتقــدير القــدرة بــني النمــوذجني الرياضــيني ثنــائي وثالثــي البــارامرت
لصاحل النموذج الرياضي ثنائي البارامرت.
 -5ال توجد فروق دالة إحصائياً بني النموذجني الرياضيني أحادي وثنائي البارامرت يف متوسط اخلطأ املعياري لتقدير القدرة.
 -6يقــدم النمــوذج الرياضــي ثالثــي البــارامرت خطاـاً معياريـاً أقــل ملتوســط ادخطــار املعياريــة لتقــديرات القــدرة  )өوكــذلك كلــك أقصـ دالــة معلومــات
لالختبار عن ةظ يه النموذج الرياضي أحادي أو ثنائي البارامرت.
الكلمات المفتاحية :النماذج الرياضية لالستجابة للمفردة ،بارامرتات النماذج ،بارامرت التخمني ،اخلطأ املعياري لتقـدير القـدرة ،احملاكـاة ،بـارامرت القـدرة،
دالة معلومات االختبار.

139

لة رسالة الرتبية وعلم النف – العدد  – 52الرياض مجادى اآلخرة 1437هـ /مارس 2016م)

مقدمة:
تُعد ةظرية االستجابة للمفردة ) ( Item Response Theoryمــن
أهم التطورات احلديثة يف ال القياس النفسي والرتبوي بسبب
مـا قدمته مـن طرق سيكومرتية ذات فعالية كب ة يف بنار
املقايي النفسية والرتبوية ،وطريقـة تفس درجات ادفراد عل
مقارةة بنظرية القياس التقليدية Mislevy& Bock
هذج املقايي
). ( 1990
وقد جارت ةظرية االستجابة للمفردة كبديل لنظرية
القياس التقليدية ،اليت يفرتض فيها تاليف جواةب القصور يف
النظرية التقليدية ،وعل وجه اخلصوص ما أشار إليه هاملتوم
ولندم )  Hambleton & Linden (1982إىل اختالف اخلصائص
السيكومرتية ملفردات االختبار باختالف عينات املفحوصني
املستخدمني يف حتليل املفردات إذ إم خصائص مفردات
االختبار تعتمد عل مستوى قدرات ه الر املفحوصني
فصعوبة املفردات تكوم عالية يف حالة اختيار عينة مرتفعة يف
القدرة املقيسة كما تكوم متدةية يف حالة اختيار عينة
منخفضة يف ةف القدرة ،وفيما يتعلق مبعامالت التمييز
فتكوم أعل يف حالة وجود تباين كب يف أدار املفحوصني
عل مفردات االختبار.
Item
وقـ ــد س ـ ــاعد ظهـ ــور ةظريـ ــة االسـ ــتجابة للمفـ ــردة
) Respose Theory (IRTوهي ما يطلـق عليهـا بالنظريـة احلديثـة
يف القيــاس عل ـ تط ــوير أســاليب القي ــاس النفس ــي والرتب ــوي يف
مجيع جواةبه بصورة تطبيقية باإلضافة إىل أهنـا قـدمت أساسـاً
ةظريـاً جديــداً للقيــاس النفســي والت ـربوي مــن خــالل تقـومي دقــة
وكفارة القياس ).Al-Owidha ( 2007
ويشـ جروـوري ) Gregory (2004إىل ةظريـة االختبـارات
التقليدية عل أهنا تفسر درجة الفرد عل االختبار عل أساس
أهنا تنتـج من تأث موعتني من العوامل مها :عوامل ت دي إىل
االتساق ،وهي عوامل مرغوبة ومتثل من خالل قدرات مستـقرة
لدى الفرد يتم قياسها بواسطة االختبار ،والثاةيـة عوامـل تـ دي

إىل عدم االتساق أو االختالف ،وتتضمن موعة من العوامل
غـ املرغوبــة والــيت تـ ثر يف درجــة الفــرد علـ االختبــار وتســم
بعوامل اخلطأ.
ويــرى بــي عطــا والش ـريفني  )2012أم ةظريــة االســتجابة
للمف ــردة ال تعت ــد ب ــالتو يع االعت ــدايل للبياة ــات كم ــا ه ــو احل ــال
بالنس ــبة لنظري ــة القي ــاس التقليدي ــة ،وه ــذا ينس ــجم م ــع بع ـ ـ
املواقــت االختباريــة الــيت اتــاج التعامــل معهــا مــع عينــات غ ـ
عشوائية ذوي قدرات متدةية أو من ذوي قدرات مرتفعة.
وأشار الربصام  )2012إىل الدور املهم لنظرية
االستجابة للمفردة من خالل مناذجها الرياضية يف قياس بع
ةتاجات التعلم املرتبطة بالقياس التكيفي ،والذي أداته
االختبارات التكيفية اليت توائم بني قدرة املفحوص وصعوبة
املفردات اليت يتعرض إليها ادمر الذي ي دي إىل اختصار
اجلهد والتكلفة واختزال عدد املفردات املستخدمة يف القياس.
ويرى كل من ياةج وكاو ) Yang & kao (2014أم ةظرية
االستجابة للمفردة تكوم وسيلة مهمة لتقييم صدق أدوات
القياس ،وقد أوالها الباحثوم االهتمام بسبب كوهنا
استخدمت عل ةطاق واسع لتطوير االختبارات املوحدة مثل
اختبارات الكفارة الدراسية وقد استخدمت عل ةطاق واسع
يف ال التعليم وتطوير قياس مستوى حتصيل الطالب.
وتعد دقة تقدير بارامرتات املفردات وادفراد من القضايا املهمة
يف ةظرية االستجابة للمفردة ،إذ تعتمد هذج الدقة عل كث
من العوامل اليت اهتم البحث السيكومرتي بدراستها فقد
تباينت وجهة ةظر الباحثني حول العوامل امل ثرة عل دقة
أثرا
التقديرات ،فمنهم من يرى حلجم العينة وطول االختبار ً
عل دقة التقدير ،إذ يتضح أم العينات املختلفة قد تولد
تقديرات خمتلفة ،ورمبا يكوم بسبب اةتهاك افرتاضات
النموذج ،وكذلك تباينت وجهات النظر حول اةتهاك
االفرتاضات للنموذج واليت تستند عليها النظرية وأثر ذلك عل
التقديرات ولكن هناك مواقت كث ة قد تتطلب تقييم أفراد
خمتلفني يف مستوى القدرة ،خصوصاً يف االختبارات التكيفية
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واملقننة اليت قد تستخدم دكثر من مستوى من مستويات
القدرة والذي ي ثر عل خصائص املفردات مما يستدعي
دراسة وبيام مدى دقة تقديرات هذج البارامرتات للنماذج يف
سياق متغ ات اخلطأ املعياري لتقدير القدرة وبارامرت التخمني
ودوال املعلومات يف تقييم مدى دقة وكفارة مناذج االستجابة
للمفردة يف تقدير بارامرتات القدرة واملفردة وتأث ها يف دقة
القياس.
الخلفية النظرية:
تقـ ــوم ةظريـ ــة االس ــتجابة للمف ــردة عل ـ ـ افـ ـرتاض وج ــود متص ــل
للســمة ،حبيــث ككــن تقــدير احتمــال اإلجابــة الصــحيحة للفــرد
عــن مفــردة مــا إذا علــم موقعــه بالنســبة للقــدرة ) (θعل ـ هــذا
املتصــل ،وأم العالقــة بــني أدار الفــرد علـ املفــردة وقدرتــه ككــن
أم حتــدد مــن خــالل مــا يســم مبنحـ خاصــية املفــردة (Item
)Characteristic Curveالــذي كثــل دالــة رياضــية توضــح العالقــة
ب ــني احتم ــال ر ــا الف ــرد علـ ـ مف ــردة م ــن مف ــردات االختب ــار
والقــدرة امل ـراد قياســها كمــا تفــرتض أم مقــدار االحتم ـال يكــوم
دالـة متزايــدة مطـردة ) (Monotonically Increasingملوقــع الفــرد
عل ـ متصــل الســمة ،ممــا يعــي أم احتمــال اإلجابــة الصــحيحة
يزداد بزيادة قدرة الفرد ). Hambleton (1994
ويف ــرتض يف ةظري ــة االس ــتجابة للمف ــردة ع ــدم ت ــأثر خص ــائص
املف ــردات خبص ــائص عين ــة املفحوص ــني ،وع ــدم ت ــأثر خص ــائص
عينة املفحوصني خبصائص عينة املفردات ،وهذا بدورج ينعك
عل معامل ثبات االختبار.
& Hambleton
ولق ــد ب ــني ه ــاملتوم و س ـ ـوامينيثام
) Swaminathan (1985موعـ ــة مـ ــن املزايـ ــا الرئيسـ ــية لنظريـ ــة
االســتجابة للمفــردة توضــح خاصــية ثبــات تقــديرات بــارامرتات
القدرة واملفردة منها:

أ -افرتاض وجود عدد كب من مفردات االختبـار الـيت تقـي
الســمة ،ف ـ م تقــدير قــدرة الفــرد يكــوم مســتقالً عــن عين ـة
املفردات اليت تطبق عليـه ،أي إم تقـديرات القـدرة لرفـراد

تكـ ــوم متحـ ــررة مـ ــن خصـ ــائص املفـ ــردات املسـ ــتخدمة يف
تقدير القدرة ). (Item- Free
ب -افرتاض وجود عدد كب من ادفراد يكوم تقدير بارامرتات
املف ــردات مس ــتقالً ع ــن عين ــة ادفـ ـراد ال ــيت اس ــتخدمت يف
تقدير هذج البارامرتات ).(Sample- Free
وقد أوضح لورد ) Lord (1980أمهية هاتني النقطتـني املشـار
إليهمـ ــا يف أ) ،ب) وعـ ــدَّمها مـ ــن أهـ ــم خصـ ــائص وممي ـ ـزات
ةظرية االستجابة للمفردة وقد أشـار هـاملتوم وسـوا مينيثـام
)  Hambleton & Swaminathan ( 1991إىل أم حتقيـق االتسـاق
يف تقدير بارامرتات املفردة والقدرة يعد اندف ادساسي لنظرية
االســتجابة للمفــردة  ،ويصــبح باإلمكــام مــع حتقــق ذلــك القيــام
بــبع التطبيقــات مثــل :معادلــة درجــات االختبــارات ،فحــص
التحي ـ ـ ــز  ،بن ـ ـ ــوك ادس ـ ـ ــالة ،االختب ـ ـ ــارات التواؤمي ـ ـ ــة احملوس ـ ـ ــبة
)).Computerized Adaptive Testing CAT
ويعتم ــد اس ــتخدام من ــاذج ةظري ــة االس ــتجابة للمف ــردة علـ ـ
موعــة مــن املتطلبــات مثــل أحاديــة البعــد لالختبــار ،ومطابقــة
مف ـ ـ ـ ــردات االختب ـ ـ ـ ــار للنم ـ ـ ـ ــوذج املس ـ ـ ـ ــتخدم ،وحج ـ ـ ـ ــم العين ـ ـ ـ ـة
املســتخدمة ،ومــدى ســهولة ومهــارة اســتخدام ب ـرامج احلاســب
اآليل اخلاص ـ ــة ن ـ ــذج النم ـ ــاذج الرياض ـ ــية اللوغاريتمي ـ ــة وتفسـ ـ ـ
خمرجاهتا ،باإلضافة إىل ادسلوب املناسـب املسـتخدم يف تقـدير
بارامرتات املفردة والقدرة.
وحــمي ككــن اســتخدام ةظريــة االســتجابة للمفــردة ومناذجهــا
الرياضــية وتطبيقاهتــا املختلفــة البــد مــن التحقــق مــن افرتاضــات
النمــاذج الرياضــية لنظريــة االســتجابة للمفــردة والــيت بنيــت عل ـ
أساسها واليت ينبغي حتققهـا يف البياةـات لكـي تـ دي إىل ةتـائج
ككن الوثوق نا.
وتقــوم منــاذج ةظريــة االستجــابة املفــردة ) (IRTعلـ موعــة
من االفرتاضات تـرتبط بالبياةـات املتعلقـة باالختبـارات الـيت يـتم
بنــارً عليهــا حتديــد واختيــار منــوذج االســتجابة املناســب للتحليــل
وهي(Hambleton & Swaminathan , 1985: 16-25 ) :
-1أحادية البعد Unidimensionality
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تفرتض منـاذج االسـتجابة للمفـردة وجـود قـدرة واحـدة فقـط
اددار علـ االختبــار ،ومــن مث تكــوم بياةــات االختبــار أحاديــة
البع ــد  ،أي إم مف ــردات االختب ــار تق ــي ق ــدرة واح ــدة فق ــط
وككــن التحقــق مــن أحاديــة البعــد باســتخدام أســلوب التحليــل
العاملي .
-2االستقالل املركزي Local Independence
تفرتض مناذج االستجابة للمفردة أم استجابات الفرد عل
فق ـرات االختبــار و ـب أم تكــوم مســتقلة اســتقالالً إحصــائياً،
أي ال ت ـ ثر اس ــتجابة الف ــرد إلح ــدى الفق ـرات عل ـ اس ــتجابته
للفق ـ ـ ـرات ادخـ ـ ــرى أي إم احتمـ ـ ــال اسـ ـ ــتجابة الفـ ـ ــرد بصـ ـ ــورة
صــحيحة علـ مفــردة مــن مفــردات االختبــار يعتمــد علـ قــدرة
الفرد وبارامرتات املفردة وال شير غ ذلك.
Fitness of Item
 -3املطابق ــة ملنح ـ ـ خاص ــية املفـ ــردة

وعل ذلك فيكوم من ادمهية مبكام اختيار النموذج الرياضي
لالستجابة للمفردة  IRT Modelsوالذي يطابق البياةات بدرجة
كافية يف سياق ةظرية االستجابة للمفردة واليت تشتمل عل
النموذج ادحادي البارامرت منوذج را ) والنموذج الثنائي
البارامرت والنموذج الثالثي البارامرت واليت تسم بالنماذج ذات
البياةات املصنفة ثنائياً  ،وبيام ذلك فيما يأيت:
أ-النموذج أحادي البارامرت:
ويســم بنمــوذج را ) One-Parameter Logistic Model
ويعتمــد النمــوذج أحــادي البــارامرت عل ـ تــدريج املفــردات وفق ـاً
لصـعوبتها فقــط ،إذ يشــرتت تســاوي متييــز املفــردة Equal Item
 Discriminationويشرتت كـذلك أال يوجـد يف بياةـات االختبـار
فرصـ ــة للتخم ـ ــني أي يك ـ ــوم اخل ـ ــط التق ـ ــار ادس ـ ــفل مس ـ ــاوياً
للصفر ويعرب عنه رياضياً بالصورة اآلتية:

characteristics Curve

) Pi (ө) = exp Da (ө-b i ) / 1+ exp Da (ө-b i

ويعــي هــذا االفـرتاض امــتالك مجيــع الفقـرات مطابقــة جيــدة
مب ش ـرات إحص ــائية مناس ــبة ومنحني ــات رياض ــية معين ــة خاص ــة
بكــل منــوذج عل ـ حــدة مــن منــاذج االســتجابة للمفــردة فمــثالً
امــتالك مجي ــع فق ـرات االختبــار ق ــوة متيي ــز متســاوية م ــن خ ــالل
تـ ـ ـوا ي مجي ـ ــع منحني ـ ــات فقـ ـ ـرات االختب ـ ــار بالنس ـ ــبة للنم ـ ــوذج
اللوغــاريتمي الرياض ـي أحــادي البــارامرت منــوذج را ) (Rash
)  One Parameter Logistic Model Modelوكثــل منح ـ
خاصــية الفقــرة أو املفــردة بدالــة رياضــية غ ـ خطيــة ت ـربط بــني
احتم ــال ر ــا الف ــرد يف إجاب ــة مف ــردة م ــن مف ــردات االختب ــار
والق ـ ــدرة املقيس ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل مف ـ ــردات االختب ـ ــار ويرم ـ ــز ن ـ ــذا
االحتمال بالرمز ). Pi(ө
-4التحرر من السرعة  Speedednessويعي هذا االفرتاض أم
اددار عل االختبار وب أال يتأثر بعامل السرعة ،أي إم
عدم إجابة الفرد بشكل صحيح عن مفردات االختبار يرجع
إىل ضعت قدرته ولي إىل تأث عامل السرعة يف اإلجابة
عل هذج املفردات Hambleton, Swaminathan,& Rogers
).)1991

إذ إم )  :Pi ( өاحتمـال إجابـة املفحـوص الـذي اختـ عشـوائياً
من مستوى القدرة  )өعل املفردة ) (iإجابة صحيحة
 :معلم الصعوبة أو بارامرت الصعوبة
bi
 : aاملستوى املشرتك من التمييز لكل املفردات وهو ثابت
يف هذا النموذج ومتساو جلميع املفردات .
 :معلم أو بارامرت القدرة
ө
 : Dمتثل عامل التدرج  scaling factorوهو يساوي 1.7
 : exp = eهو أساس اللوغاريتم الطبيعي ويساوي 2.273
ب-النموذج ثنائي البارامرت two – parameter logistic model
ويف ه ـ ــذا النم ـ ــوذج يش ـ ــرتت أم تك ـ ــوم مف ـ ــردات االختب ـ ــار
متفاوتة يف الصعوبة ويف التمييز أيضاً ،ولكن ال يوجد نا ال
للتخمــني ،أي إم ب ــارامرت التخم ــني يفــرتض أة ــه منع ــدم جلمي ــع
املفردات يف االختبار مبع أم يكوم  = cصفر ويعرب عـن هـذا
النموذج رياضياً مبا يأيت:
) Pi (ө) = exp Dai (ө-b i ) / 1+ exp Dai (ө-b i

إذ إم ai :معلــم أو بــارامرت التمييــز ،وبــاقي الرمــو قــد عرفــت
ساب ًقا يف حالة النموذج أحادي البارمرت.
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جـ-النموذج ثالثي البارامرت:
ويف هــذا النمــوذج يفــرتض أم بياةــات االختبــار تتفــاوت يف
صـ ــعوبتها ويف قوهتـ ــا التمييزيـ ــة وكـ ــذلك يف احتماليـ ــة التخمـ ــني
إلجاباهتا.
ويعرب عن النموذج اللوغاريتمي ثالثي البارامرت باملعادلة اآلتية:
three – parameter logistic model

) Pi (ө) = ci+ (1- ci ) exp Dai (ө-b i ) / 1+ exp Dai (ө-b i

إذ إم  Ciمعلم أو بارامرت التخمني ،وباقي الرمو قد عرفـت يف
حالة النموذج ثنائي البارامرت.
وتعرب املعادلة ادخ ة واخلاصة بالنموذج اللوغاريتمي
الرياضي ثالثي البارامرت عن احتمالية االستجابة الصحيحة يف
النموذج ثالثي البارامرت إذ ترمز  c , b , aللبارامرتات املميزة
للمفردة كما يأيت :فيمثل البارامرت  aالقوة التمييزية للمفردة
 discriminating powerأما  bفهي صعوبة املفردة item
 difficultyوالبارامرت  cكثل اخلط التقار ادسفل lower
 asymptoteللمنح املميز للمفردة وهو بارامرت التخمني
 guessing parameterrأو كما أطلق عليه لورد (lord , 1980 :
)  12-13مستوى شبه الصدفة pseudo-chance level parameter
وهذا البارامرت يكشت احتمالية الفرد ذي القدرة املنخفضة أم
وتا املفردة بصورة صحيحة  ،وعندما ال واب عل املفردة
بصورة صحيحة بالتخمني تكوم  = cصفر .
وقد أجرى العجلوين  )1991دراسة هدفت إىل الكشت
عن دقة تقدير قدرة الفرد من خالل منوذج را باملقارةة بنظرية
القيــاس التقليديــة ،والــيت اســتخدمت بياةــات خريبيــة مــن خــالل
تطبيـ ــق اختبـ ــار ذكـ ــار مجعـ ــي مكـ ــوم مـ ــن  )136فقـ ــرة عل ـ ـ
 )421طال ـ ــب وطالب ـ ــة ،إذ مت حسـ ـ ــاب إحص ـ ــائيات املف ـ ــردة
حسب الطريقة التقليدية ،وحسب منوذج را  ،وأشارت ةتـائج
الدراس ــة إىل أم ق ــيم اخلط ــأ املعي ــاري يف القي ــاس لص ــورة من ــوذج
را أقل منه يف الصورة املكوةة باستخدام النظرية التقليدية ،مما
يعي أم االختبار الذي اخت ت مفرداتـه وفـق منـوذج را أكثـر
دقــة يف تقــدير قــدرة الفــرد مــن االختبــار الــذي اخت ـ ت فقراتــه
وفق النظرية التقليدية.

وهـدفت دراسـة سـتوم ) Stone (1992إىل تقيـيم التقـديرات
الناخ ـ ــة ع ـ ــن اس ـ ــتخدام طريق ـ ــة ادرجحي ـ ــة العظمـ ـ ـ انامش ـ ــية
) (Maximum Likelihood Estimaationحتــت شــروت حجــم
العينــة وطــول االختبــار وتو يــع اعتــدايل وتو يــع مفلطــح للقــدرة
باستخدام النموذج اللوغاريتمي ثنائي البارامرت ،وكشفت ةتـائج
الدراس ـ ــة أم تق ـ ــديرات ب ـ ــارامرت الص ـ ــعوبة بقي ـ ــت مس ـ ــتقرة ع ـ ــرب
تو يعــات القــدرة ولكــن تغ ـ ت تقــديرات بــارامرت التمييــز عنــدما
كــام التو يــع املســبق للقــدرة غ ـ اعتــدايل وبقيــت مســتقرة عنــد
التو يع االعتدايل للقدرة.
وأشـارت دراسـة ليـو ويخـرين ) Liou et al. (1999إىل تقـومي
الدقــة اإلحصــائية لتقــدير القــدرة مــن خــالل ةظريــة االســتجابة
للمفــردة ) ،(IRTباســتخدام أســلوب احملاكــاة مــن خــالل توليــد
البياةات ،وقد أجري توليد للبياةات باستخدام النمـوذج ثالثـي
البارامرت عـن طريـق ثالثـة اختبـارات افرتاضـية تتكـوم مـن ،20
 )60 ،40مفــردة مت تصــميمها لتقــرتب مــن بــارامرت املفــردة يف
اختبــار البــورد )(Boardكامتحــام القبــول باجلامعــة ،وقــد مت
استخدام طريقة االحتمال ادقص لتقدير القدرة ) (θبعد توليد
البياةـات مـن الربةـامج اخلـاص بالقـدرة مـن خـالل احملاكـاة لعـدد
 )500اســتجابة ،وذلــك ملســتويات القــدرة املتنوعــة واملختــارة،
ودم املفــردات املتولــدة تقــدم أقــل معلومــات عنــد النهايــة ادقــل
لقيـاس القــدرة ،فقـد توصــلت الدراسـة إىل أم ادخطــار املعياريــة
تتجه لتكوم كب ة عند مستويات القدرة املنخفضة.
وهــدفت دراس ــة كرس ــتينا ) Christina (2003إىل تقص ــي
اجلهــود الــيت بــذلت للتحقــق فيمــا إذا كاةــت ةظريــة االســتجابة
للمف ـ ــردة كك ـ ــن تطبيقه ـ ــا عل ـ ـ ـ اختب ـ ــار االس ـ ــتعداد املدرس ـ ــي
الســويدي مــن خــالل حبــث مــدى فعاليــة التحــول مــن النظريــة
الكالس ــيكية إىل ةظري ــة االس ــتجابة للمف ــردة يف عملي ــة تط ــوير
املفـ ــردات ،وتصـ ــميم االختبـ ــار ،ومعادلـ ــة الـ ــدرجات ،ولغـ ــرض
التحقق من فرضيات الدراسة ،فقد مت تطبيق اختبار االستعداد
املدرســي الســويدي امل ل ــت مــن  )122فقــرة عل ـ )2461
مفح ـ ـ ـ ــوص م ـ ـ ـ ــنهم  )1349ط ـ ـ ـ ــالبة و  )1112طالبً ـ ـ ـ ـا ،إذ
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خلصــت الدراســة إىل أم االتفــاق بــني ةتــائج حتليــل الفقـرات يف
إطــار النظريــة التقليديـة وةظريــة االســتجابة للفقــرة جيــداً ،وتبــني
أم مع ــاف املف ــردة املع ــايرة يف إط ــار ةظري ــة االس ــتجابة للمف ــردة
ليســت ثابت ــة بش ــكل كامــل ،وأك ــدت الدراس ــة أم إحص ــارات
املف ـ ـ ــردة املستخلص ـ ـ ــة م ـ ـ ــن حتلي ـ ـ ــل الفقـ ـ ـ ـرات يف إط ـ ـ ــار ةظري ـ ـ ــة
االســتجابة للمفــردة ف تتفــوق عل ـ إحصــائيات املفــردة املعــايرة
يف إط ــار النظري ــة التقليدي ــة  ،وخصوصـ ـاً م ــا يتعل ــق باالس ــتقرار
والثبات يف القياس.
ويف دراسة مقارةة أعدها دواةينغ ) Downing (2003هدفت
إىل مقارةة ةظريـة االسـتجابة للمفـردة وةظريـة القيـاس التقليديـة،
وتوضـ ـ ـ ــيح أمهيـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــتخدام ةظريـ ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ــتجابة للمفـ ـ ـ ــردة يف
التطبيق ــات املتعلق ــة ب ــالتعليم الط ــي ،توص ــلت الدراس ــة إىل أم
اددوات الــيت تق ــدمها ةظري ــة االســتجابة للمف ــردة تق ــدم حل ــوالً
فيما يتعلق بتحييد أخطار املصححني عند تقييمات اددار.
وقــد قــام روب و امبــو  Rup & Zumbo (2006ب ـ جرار
دراس ـ ــة حتليلي ـ ــة مقارة ـ ــة ب ـ ــني تق ـ ــدير ب ـ ــارامرتات من ـ ــاذج ةظري ـ ــة
االسـ ــتجابة للمفـ ــردة ،إذ ب ـ ــني أم ثب ـ ـات التقـ ــدير للب ـ ــارامرتات
يتحقق يف احلـاالت الـيت يكـوم فيهـا مطابقـة مناسـبة مـع منـوذج
ةظرية االستجابة للفقـرة ،وع َّـد ذلـك أمـراً مثاليـاً ،كمـا أشـار إىل
أم التحقـق مــن ثبـات التقــديرات يتطلــب إجـرار معــايرة متعــددة
ملعـ ــاف املفـ ــردات ومعلـ ــم القـ ــدرة ،كمـ ــا بـ ــني أم معامـ ــل ارتبـ ــات
ب سـوم لــي كافيـاً للتحقـق مــن ثبــات التقـديرات بوصــفه لــي
(Restrictive Linear
حساس ـ ـاً للعالقـ ــات اخلطيـ ــة املقيـ ــدة
). Relationships
وق ــام عبابن ــة  )2008بدراس ــة ه ــدفت إىل حب ــث الالتغ ـ
يف تقـ ـ ـ ــدير إحصـ ـ ـ ــائيات املفـ ـ ـ ــردة املعـ ـ ـ ــايرة باسـ ـ ـ ــتخدام ةظريـ ـ ـ ــة
االس ــتجابة للمف ــردة والنظري ــة التقليدي ــة ،ولتحقي ــق ان ــدف م ــن
الدراسة مت استخدام اختبار قـدرة عقليـة مكـوم مـن  71مفـردة
مت تطبيقـ ــه عل ـ ـ عينـ ــة م لفـ ــة مـ ــن 1000طالـ ــب وطالبـ ــة مـ ــن
ط ــالب الص ـ ـت الس ــابع ادساس ــي يف مديري ــة الرتبي ــة والتعل ــيم
ملنطقـ ــة إربـ ــد ادوىل ،وكشـ ــفت ةتـ ــائج الدراسـ ــة حتقـ ــق اف ـ ـرتاض

الالتغ ـ ـ ـ لتق ـ ــديرات بـ ـ ــارامرت الص ـ ــعوبة وبـ ـ ــارامرت التميي ـ ــز عنـ ـ ــد
اس ــتخدام عين ــات مع ــايرة ذات ق ــدرة متقارب ــة ،وتق ــع يف م ــدى
صــعوبة املفــردة عينــة ذوي القــدرة العليــا ،العينــة العش ـوائية) يف
النموذج ثالثي البارامرت ،يف حني أم افرتاض الالتغ لتقـديرات
معل ـ ــم الص ـ ــعوبة والتميي ـ ــز ف يتحق ـ ــق عن ـ ــد اس ـ ــتخدام النظري ـ ــة
التقليدي ــة ،كم ــا ف يتحق ــق افـ ـرتاض الالتغـ ـ لتق ــديرات ب ــارامرت
التخمــني للمفــردة املعــايرة باســتخدام النمــوذج ثالثــي البــارامرت،
وأم الالتغ ـ كثــل افرتاضــا ةظري ـاً يصــعب حتقيقــه عملي ـاً بصــورة
تامة.
وأوضـح ةـورد ) Nord (2014أم ةظريــة االسـتجابة للمفــردة
تـ ــوفر قاعـ ــدة ةظريـ ــة و موعـ ــة أدوات إحصـ ــائية لتقيـ ــيم مـ ــدى
مالئمــة املفــردات للتحقــق مــن صــدق البياةــات و يــادة الثقــة يف
ةتـ ــائج الدراسـ ــة مـ ــن خـ ــالل دقـ ــة تقـ ــديرات بـ ــارامرتات القـ ــدرة
واملفــردة باإلضــافة إىل تك ــوين ةطــاق كب ـ م ــن املفــردات ال ــيت
متثــل خطــوة مهمــة يف التحقــق مــن صــدق البياةــات الــيت تتســق
مع افرتاضات النموذج الرياضي املستخدم ،والذي امتد ليشمل
دراسـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ــحة النفسـ ـ ـ ــية وادمـ ـ ـ ــن الغـ ـ ـ ــذائي والدراسـ ـ ـ ــات
السكاةية ،وأم هذج النظرية ومناذجها الرياضية نـا دور مهـم يف
التطبيقات املتعددة يف اجملاالت الرتبوية والنفسية.
Pemstein,
وي ــرى ك ــل م ــن بيمس ــتني وتزيلج ــوف وواة ــج
) Tzelgov,& Wang (2015أم ةظرية االستجابة للمفـردة تـ دي
دوراً بارًا يف التقييم من خالل التصـنيفات التدرويـة للقـدرات
والتقييمات املتعددة للدراسات عرب الثقافية عند تقييم أفراد من
بل ــدام متعـ ــددة إذ ك ــام مـ ــن الص ــعب إج ـ ـرار مع ــايرة لتـ ــدريج
التق ـ ــديرات ومعادل ـ ــة ال ـ ــدرجات بدق ـ ــة كافي ـ ــة قب ـ ــل اسـ ـ ــتخدام
تطبيقات هذج النظرية يف القياس.
وق ــد أش ــار ج ــوردم ) Gordon (2015إىل اس ــتخدام ةظري ــة
االستجابة للمفردة لتقيـيم دقـة تقـدير القيـاس لرشـخاص ذوي
املستويات املختلفة من القدرة من خالل استخدام بياةات مـن
املسح الطويل لدراسات العلـوم ادسـرية وتوصـلت الدراسـة إىل
أمهيــة النمــاذج الرياضــية نــذج النظريــة لرفــع مســتوى دقــة القيــاس
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من خالل إمكاةات الباحثني ودوافعهـم لتطـوير اسـتخدام هـذج
النظريــة وتطبيقاهتــا املهمــة الــيت تعمــل علـ حتســني الدقــة و يــادة
ثبات وصدق أدوات القياس.
ويتب ــني مم ــا س ــبق أم الدراس ــات الس ــابقة أوض ــحت ال ــدور
ال ـرئي نــذج النمــاذج يف التقــومي والتطــوير لالختبــارات الرتبويــة
والنفسية وأم هنـاك اختالفًـا بـني منـاذج االسـتجابة للمفـردة يف
دقــة التقــديرات بــالرغم مــن كــوم هــذج النمــاذج تقــدم مســتوى
أعل من الدقة يف القياس باملقارةـة بنظريـة القيـاس التقليديـة وف
تركز الدراسات عل بارامرت التخمني أو اخلطأ املعياري للتقدير
عند اعتماد الفرق بني هذج النماذج للكشت عن بارامرت الدقة
يف تق ـ ــدير الق ـ ــدرة أو دال ـ ــة املعلوم ـ ــات ةظـ ـ ـراً خلط ـ ــورة ب ـ ــارامرت
التخمني يف اإلجابة عن ادسالة املوضوعية وتأث ج املباشر عل
اخلط ــأ املعي ــاري يف التق ــدير ،ول ــذا ج ــارت ه ــذج الدراس ــة لرتك ــز
عل ـ ـ هـ ــذج البـ ــارامرتات عنـ ــد التحليـ ــل واملقارةـ ــة بـ ــني النمـ ــاذج
الرياض ــية لالس ــتجابة للمفـ ــردة م ــن أج ــل تقيـ ــيم مس ــتوى دقـ ــة
التقديرات لبارامرتات هذج النماذج.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ب ــالرجو إىل الدراسـ ــات السـ ــابقة الـ ــيت اسـ ــتخدمت ةظريـ ــة
االس ـ ــتجابة املف ـ ــردة يف بن ـ ــار وتط ـ ــوير االختب ـ ــارات وال ـ ــيت هت ـ ــتم
بـ ــالتحقق مـ ــن مـ ــدى فعاليـ ــة النمـ ــاذج الرياضـ ــية املرتبطـ ــة نـ ــذج
النظرية يف تدريج مفردات االختبارات للوصول إىل درجة عالية
من الثبات ال تتأثر عند استخدامها بعينـة الطـالب املسـتخدمة
يف ت ــدريج املف ــردات أو بعين ــة املف ــردات املس ــتخدمة يف تق ــدير
درجــاهتم فقــد أشــارت دراســة عبابنــة )2008 ،إىل أم ثبــات
تقــديرات بــارامرت التخمــني للمفــردة املعــايرة باســتخدام النمــوذج
ثالث ــي الب ــارامرت ف يتحق ــق ،وأم الالتغ ـ ـ كث ــل افرتاض ـ ـاً ةظري ـ ـاً
يصعب حتقيقه عملياً بصورة تامة.
وم ـ ــع كث ـ ــرة الدراس ـ ــات ال ـ ــيت اهتم ـ ــت بنم ـ ــاذج االس ـ ــتجابة
للمفــردة لبيــام العوامــل امل ـ ثرة يف دقــة تقــدير البــارامرتات ف ـ م
غالبيتهــا اهــتم بدراســة حجــم العينــة وطــول االختبــار عل ـ دقــة

التقــدير أو مقارةــة دقــة التقــدير بــني النظريــة التقليديــة والنظريــة
احلديث ــة يف القي ــاس وال ــبع اه ــتم بدراس ــة ت ــأث ش ــكل تو ي ــع
القدرة عل تقدير بارامرتات القدرة واملفردة ولذا جارت هذج
الدراســة كمحاولــة لتقيــيم دقــة وكفــارة منــاذج ةظريــة االســتجابة
للمفردة يف تقدير البارامرتات املتعلقة بتحقيـق دقـة القيـاس مثـل
اخلط ـ ــأ املعي ـ ــاري للتق ـ ــدير وب ـ ــارامرت الق ـ ــدرة وب ـ ــارامرت التخم ـ ــني
وبارامرت دالـة املعلومـات مـن خـالل املقارةـة بـني النمـاذج الثالثـة
ذات التصــنيفات الثنائي ـة ملناســبتها لالختبــارات املوضــوعية ومــا
يتعلق نا من مشكلة التخمني عل بع أسالتها وخاصة من
جاةــب الطــالب ذوي القــدرة املتدةيــة والــذي يصــعب أحياةــاً
الوقــوف علـ قيــاس قــدرهتم احلقيقيــة بســبب هــذا العامــل املهـم
وه ـ ــو ب ـ ــارامرت التخم ـ ــني يف اإلجاب ـ ــة ع ـ ــن ادس ـ ــالة املوض ـ ــوعية
وخاصة ادسالة ذات البديلني والذي تبلغ ةسـبة التخمـني فيهـا
أحياةاً .% 50
ومن جهة أخرى يش اددب النظري املتعلـق باخلصـائص
اإلحص ـ ــائية لبـ ـ ــارامرتات التق ـ ــدير يف إطـ ـ ــار ةظري ـ ــة االسـ ـ ــتجابة
للمف ـ ــردة إىل تب ـ ــاين يف مس ـ ــتوى دق ـ ــة التق ـ ــدير تبعـ ـ ـاً للنم ـ ــوذج
املســتخدم ،وخصــائص االختبــار ،ومطابقــة املفــردات للنمــوذج،
كمـا إم هنــاك تناقضـاً يف ةتــائج الـدالئل التجريبيــة حـول فعاليــة
ةظرية االستجابة للمفـردة يف حتليـل وتـدريج مفـردات االختبـار
ففــي دراســة روب و امبــو  Rup & Zumbo (2006تبــني أم
ثبــات التقــدير للبــارامرتات يتحقــق يف احلــاالت الــيت يكــوم فيهــا
مطابق ــة مناس ــبة م ــع من ــوذج ةظري ــة االس ــتجابة للمف ــردة  ،وع ـ َّـد
ذلك أمراً مثالياً ،كما أشار إىل أم التحقق من ثبات التقديرات
يتطلــب إج ـرار معــايرة متعــددة ملعــاف املفــردات ومعلــم الق ــدرة،

وكذلك دراسة كريستينا  Christina )2003اليت أوضـحت أم
معاف املفردة املعـايرة يف إطـار ةظريـة االسـتجابة للمفـردة ليسـت
ثابت ــة بش ــكل كام ــل وأك ــدت الدراس ــة أم إحص ــارات املف ــردة
املستخلصـة مـن التحليـل يف إطــار ةظريـة االسـتجابة للمفــردة ف
تتف ـ ــوق عل ـ ـ ـ إحصـ ـ ــائيات املفـ ـ ــردة املعـ ـ ــايرة يف إطـ ـ ــار النظريـ ـ ــة
التقليدية ،وخصوصاً فيما يتعلق باالستقرار والثبات يف القياس
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أمــا يف دراســة ةــورد ) Nord (2014ودراســة جــوردم
) (2015أشــارت إىل دقــة تقــدير بــارامرتات القــدرة واملفــردة مــن
خــالل منــاذج ةظريــة االســتجابة للمفــردة بدرجــة عاليــة تفيــد يف
حتسني وتطوير مستوى القياس.
ومع كثرة الدراسات اليت اهتمت بدراسة اجلواةب امل ثرة يف
دقة التقديرات سوار أكاةت التقـديرات للمفـردات أم للقـدرات
ف ـ ـ م ادم ـ ــر ف اس ـ ــم بصـ ــورة قاطع ـ ــة لبي ـ ــام مـ ــدى دق ـ ــة ه ـ ــذج
التقــديرات وســالمتها الختــاذ الق ـرارات بشــأم الطــالب بالنســبة
لالختبـ ـ ـ ــارات الرتبويـ ـ ـ ــة أو اختبـ ـ ـ ــار القـ ـ ـ ــدرات أو االختبـ ـ ـ ــارات
التحصيلية امل هلة لاللتحاق باجلامعة.
ولــذا ســتحاول هــذج الدراســة علـ وج ـه التحديــد الكشــت
ع ــن م ــدى فعالي ــة أي من ــوذج م ــن من ــاذج االس ــتجابة للمف ــردة
يسهم بدرجة أكرب يف دقة تقدير إحصائيات القدرة من خالل
التحليـ ــل واملقارةـ ــة بـ ــني النمـ ــاذج ادحاديـ ــة والثنائيـ ــة والثالثيـ ــة،
وكذلك مقارةة بارامرت التخمني عند اخـتالف عينـة التحليـل يف
سياق النموذج ثالثي البـارامرت والـذي لتلـت هـذا البـارامرت مـن
مفردة دخرى وفقاً نذا النموذج خبالف النموذجني ادحادي
والثنــائي اللــذين يفرتضــام تثبيــت بــارامرت التخمــني يف البياةــات
اليت يتم احلصول عليها ،وكذلك اخلطأ املعيـاري للتقـدير ودوال
معلومــات االختبـار إذ هتــتم الدراســة باإلجابــة عــن التســاؤالت
اآلتية:
 -1إىل أي مدى ختتلت تقديرات بارامرت التخمـني بـاختالف
عين ـ ــة التحلي ـ ــل عن ـ ــد اس ـ ــتخدام النم ـ ــوذج اللوغ ـ ــاريتمي ثالث ـ ــي
البارامرت؟
 -2إىل أي مــدى ختتلــت تقــديرات بــارامرت القــدرة باخت ــالف
من ـ ـ ــوذج االستج ـ ـ ــابة للمف ـ ـ ـردة املسـ ـ ــتخدم يف حتليـ ـ ــل البي ـ ـ ــاةات
ادحادي ،الثنائي ،الثالثي)؟
 -3إىل أي مــدى ختتلــت تقــديرات بــارامرت اخلطــأ املعيــاري يف
التقـ ــدير باخت ـ ــالف من ـ ــوذج االسـ ــتجابة للمفـ ــردة املسـ ــتخدم يف
حتليل البيـاةات ادحادي ،الثنائي ،الثالثي)؟
Gordon

 -4إىل أي مــدى ختتلــت دالــة معلومــات االختبــار بــاختالف
النمـ ــوذج املسـ ــتخدم يف حتليـ ــل البياةـ ــات ادحـ ــادي ،الثنـ ــائي،
الثالثي)؟
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:
 -1اختب ـ ــار م ـ ــدى فاعلي ـ ــة من ـ ــوذج االس ـ ــتجابة املف ـ ــردة ثالث ـ ــي
البارامرت يف تقدير بارامرت التخمني يف اإلجابة عن ادسالة
املوضــوعية يف ضــور اخــتالف العينــة املســتخدمة يف حتليــل
البياةات.
 -2الكشـت عـن طبيعــة الفـروق بــني كـل منــوذج بالنسـبة لدالــة
معلومـ ــات االختبـ ــار واملفـ ــردة والتحقـ ــق مـ ــن دقـ ــة وكفـ ــارة
م شـ ـ ـرات القي ـ ــاس ال ـ ــذي ي ـ ــتم تص ـ ــميمه يف ض ـ ــور ه ـ ــذج
النماذج الرياضية لالستجابة للمفردة.
 -3الكشـت عــن طبيعـة الفــروق بـني النمــاذج الرياضـية الثالثــة
يف مدى دقة وكفارة القياس يف ضور تقدير القدرة واخلطأ
املعيــاري يف التقــدير مــن أجــل احلصــول علـ أدوات تقــومي
ةوعية.
 -4التعــرف عل ـ أه ــم املتغ ـ ات الــيت ت ـ ثر يف ج ــودة وكف ــارة
القياس مـن خـالل املوا ةـة بـني ثالثـة منـاذج رياضـية لنظريـة
االس ــتجابة للمف ــردة تس ــاعد يف اخت ــاذ ق ـ ـرارات موض ــوعية
صائبة خبصوص عملية القياس.
أهمية الدراسة:
تبدو أمهية هذج الدراسة من خالل:
 -1تس ـ ــاعد الدراس ـ ــة يف تقص ـ ــي م ـ ــدى الدق ـ ــة يف تق ـ ــديرات
ب ـ ــارامرتات الق ـ ــدرة واملف ـ ــردة يف ض ـ ــور من ـ ــاذج االس ـ ــتجابة
للمفــردة مــن أجــل التحقــق مــن كفــارة القيــاس الــذي يــتم
تصميمه يف ضور مناذج االستجابة للمفردة.
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 -2ككــن االســتفادة مــن ةتــائج هــذج الدراســة يف الــتحكم يف
املتغ ات اليت تعوق دقة عملية القياس يف اجملاالت الرتبوية
والنفسية.
 -3تلق ــي الدراس ــة احلالي ــة الض ــور علـ ـ كيفي ــة تفسـ ـ ةت ــائج
االختب ــارات يف ض ــور ب ــارامرتات الق ــدرة ودوال معلوم ــات
االختبـ ــار ،نـ ــدف التوصـ ــل إىل اختبـ ــار ال تتـ ــأثر ةتائجـ ــه
بالعين ـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت اتويه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن املف ـ ـ ــردات أو عين ـ ـ ــة ادفـ ـ ـ ـراد
املستجيبني له.
 -4تلقــي الضــور عل ـ ط ــرق القيــاس احلديثــة يف بنــار وتقن ــني
االختب ــارات النفس ــية والرتبوي ــة وتطويره ــا يف إط ــار من ــاذج
ةظرية االستجابة للمفردة.

نظرية االستجابة للمفردة:

)Item Response Theory (IRT

هــي أســاس ةظــري جديــد للقيــاس النفســي والرتبــوي ملعاجلــة
املفـ ــردات وتصـ ــميم االختبـ ــارات ،ونـ ــذج النظريـ ــة موعـ ــة مـ ــن
الفروض البد من حتقيقها حمي ككن استخدامها .كما تشـرتت
مطابقـ ـ ــة بياةـ ـ ــات االختبـ ـ ــار دحـ ـ ــد النمـ ـ ــاذج اخلاصـ ـ ــة بنظريـ ـ ــة
االس ــتجابة للمف ــردة .وال تعتم ــد يف تق ــدير درج ــة ادف ـراد عل ـ
عــدد اإلجابــات الصــحيحة كمــا هــو احلــال يف ةظريــة االختبــار
التقليدي ــة ،إمن ــا تعتم ــد عل ـ من ــط إجاب ــة الف ــرد بن ــار عل ـ دال ــة
رياض ـ ـ ــية مس ـ ـ ــتندة علـ ـ ـ ـ ةظري ـ ـ ــة االحتم ـ ـ ــاالت تس ـ ـ ــم دال ـ ـ ــة
االستجابة للمفردة.
نماااذج االسااتجابة للمفااردة الثنائيااة:

Dichotomous Item

Response Models

مصطلحات الدراسة:
بارامتر القدرة:

Ability parameter

هـو مستـوى القـدرة لــدى ادفـراد الــذين يستجيبــوم ملفـردات
االختبار )Hambleton et al .( 1993
بارامتر الصعوبة:

Difficulty parameter

ه ــو موق ــع املف ــردة عل ـ ت ــدريج الص ــعوبة ملف ــردات االختب ــار
)(Wright & Stone (1979

بارامتر التمييز:

Discrimination parameter

هــو ااــدار درجــة املفــردة عل ـ القــدرة ويقــاس بظــل الزاويــة
اليت كيل نا املمـاس عنـد منتصـت املنحـ املميـز للمفـردة علـ
حمور القدرة )Hambleton ( 1985
بارامتر التخمين:
يكشت هذا البارامرت عن مدى احتمالية الفرد ذي القدرة
املنخفضـة علـ أم وتـا املفـردة بصـورة صـحيحة عنـدما ويـب
عــن س ـ ال مــن ةــو االختبــارات املوضــوعية وعنــدما ال وي ـب
عـن املفـردة بصـورة صـحيحة بـالتخمني تكـوم  = cصــفر إذ إم
) (cهــي قيمــة بــارامرت التخمــني ،وكثــل اخلــط التقــار ادســفل
) (Lower Asymptoteللمنحـ املميـز للمفـردة ،وقـد أطلـق عليـه
لـورد ) Lord (1980مسـتوى شـبه الصــدفة Pseudo – Chance
Gussing parameter

هــي أحــد منطــي منــاذج االســتجابة للمفــردة الرئيس ـة ،وهــي
منــاذج أو دوال رياض ــية عل ـ أس ــاس رياض ــي احتم ــايل ،وحت ــدد
هــذج النمــاذج العالقــة بــني أدار الفــرد املالحــل عل ـ االختب ــار
والقدرة أو السـمة الكامنـة الـيت تكمـن خلـت هـذا اددار وفقـاً
دس ـ ةظريــة االحتمــاالت مــن أجــل تقــدير الســمة أو القــدرة
مـ ــن خـ ــالل مفـ ــردات االختبـ ــار بواسـ ــطة تـ ــدريج نـ ــذج السـ ــمة
وإعط ــار ق ــيم لرفـ ـراد عل ـ ه ــذا الت ــدريج وهن ــاك ثالث ــة من ــاذج
شــائعة االســتخدام يف البياةــات املصــححة ثنائي ـاً منهــا النمــوذج
أحـ ــادي البـ ــارامرت والنمـ ــوذج ثنـ ــائي البـ ــارامرت والنمـ ــوذج ثالثـ ــي
البارامرت ،وتفرتض النماذج الثنائية أم االستجابة عل املفردات
إما أم تكوم صحيحة أو خاطاة.
الخط اال المعي ااار لتق اادير الق اادرة

Standard Error of

 Estimationأحد م شرات دقة القيـاس املشـروطة علـ القـدرة.
وكث ــل ه ــذا امل ش ــر االا ـراف املعي ــاري لتق ــديرات الق ــدرة ح ــول
خط االادار عند مستوى ثابت من مسـتوى القـدرة احلقيقـي.
واسب اخلطـأ املعيـاري عـن طريـق اجلـذر الرتبيعـي ملقلـوب دالـة
املعلومات.
دالااة معلومااات المفردةالاالبتبااار

Item/Test Information

 Functionيقصــد نــا مقــدار مــا تعطيــه املفــردة أو االختبــار مــن

level parameter
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معلومات عند املستويات املختلفـة ملتصـل القـدرة ،وتـوفر ةظريـة
االس ــتجابة للمف ــردة حس ــاب دال ــة املعلوم ــات سـ ـوار لالختب ــار
ككــل أو لكــل مفــردة عل ـ حــدة ،ودالــة املعلومــات يف ةظريــة
االســتجابة للمفــردة مشــروطة عل ـ القــدرة ،ويــتم حســانا عــن
طريــق مقلــوب تبــاين اخلطــأ املعيــاري لتقــدير القــدرة ةــور الــدين
.)2002

االست جابة للمفردة ادحادية البارامرت ،الثنائي البارامرت ،الثالثـي
البارامرت).

ب-برةامج احلاسب اآليل

Excel

جـ-برةامج احلاسب اآليل

SPSS

منهجية الدراسة:
عينة التحليل:

حدود الدراسة:
متثلت حدود الدراسة احلالية فيما يأيت:
 -1اقتص ــرت الدراس ــة احلالي ــة علـ ـ ةوعي ــة واح ــدة فق ــط م ــن
البياةـات ذات ةظـام االسـتجابة الثنائيـة Binary Response
صفر.)1 ،
 -2اسـ ــتخدمت الدراسـ ــة احلاليـ ــة منـ ــاذج االسـ ــتجابة للمفـ ــردة
ادحادي ــة والثنائي ــة والثالثي ــة الب ــارامرت وفق ـاً لنظ ــام أحادي ــة
البعد واليت ختتلت عن النماذج متعددة البعد.
 -3ركزت الدراسة عل حبث بارامرتات القدرة واخلطأ املعياري
يف التقدير ودالة معلومات االختبار وبارامرت التخمني وفقاً
للنماذج الرياضية الثالثة املعنية بالدراسة.
 -4اهتم ــت الدراس ــة ب ــالتحليالت الس ــيكومرتية التالي ــة م ــن
خالل حتليل البياةات:
أ-بارامرت القدرة.
ب-بارامرت اخلطأ املعياري يف التقدير.
ج-دوال معلومات االختبار.
د-بارامرت التخمني.
 -5اس ــتخدمت ه ــذج الدراس ــة بياة ــات مت تولي ــدها باس ــتخدام
برةامج احلاسب اآليل .Wingen
 -6اســتخدمت الدراســة ب ـرامج احلاســب اآليل اآلتيــة لتحليــل
البياةات واإلجابة عن تساؤالهتا:
أ-برة ــامج احلاس ــب اآليل  Bilogوذل ــك إلج ـ ـرار التحل ــيالت
اخلاص ـ ـ ــة بالنم ـ ـ ــاذج الرياضـ ـ ـ ــية اللوغاريتمي ـ ـ ــة اخلاص ـ ـ ــة بنظريـ ـ ـ ــة

تكوةت عينة التحليل من  1000استجابة مت توليد بياةاهتا
باستخدام احلاسب اآليل من خالل طريقة احملاكاة simulation
وباستخدام برةامج احلاسب اآليل  Han (2007) WINGENإذ
مت توليد موعتني ،كل منهما  500استجابة ،من خالل 70
مفردة ثنائية التدريج لكل استجابة ،وتشتمل كل مفردة عل
مستويني فقط لالستجابة ومها صفر و  ،)1ويستخدم هذا
الربةامج يف توليد استجابات ثنائية التقسيم يعرب عنها بالرقم
 )1لالستجابة الصحيحة ،والرقم  )0لالستجابة اخلاطاة،
وذلك لعينات من االستجابات يولدها الربةامج عشوائياً كي
حتاكي عينات اجملتمع ادصلي من حيث الصفات والتو يعات
واخلصائص اإلحصائية وهذا الربةامج يتم من خالله إةتاج
العديد من عينات االستجابات ذات ادحجام املختلفة اليت
نا خصائص العينات املناظرة نا من اجملتمع ادصلي ةفسه،
حبيث تتوافر يف البياةات صفة العمومية ،أي إهنا حتقق خاصية
التو يع االعتدايل يف موعة البياةات اليت يتم توليدها من
خالل هذا الربةامج ،وككن من خالل هذا الربةامج توليد
استجابات الختبارات أحادية البعد سوار كاةت ثنائية التدريج
أم متعددة التدريج ،باإلضافة إىل اختبارات متعددة ادبعاد
وخدر اإلشارة كذلك إىل أم الربةامج ي هل املستخدم لتوليد
استجابات دكثر من موعة من املفحوصني بأةوا خمتلفة من
التو يعات ،إذ يستخدم ثالثة تو يعات لتوليد القدرة وهي:
التو يع االعتدايل ) (Normal Distributionالتو يع املنتظم
 (Uniform (Distributionوأخ اً تو يع بيتا )(Beta Distribution
الذي من خالله ككن توليد تو يعات ملتوية سوار أكاةت
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ملتوية التوارً موجباً أم سالباً وقد متت عملية توليد هذج
البياةات لعدد من املفردات بلغ  70مفردة حتقق خصائص
التو يع االعتدايل وفقاً للنموذج الرياضي ثالثي البارامرت
إلمكاةية تقدير بارامرت التخمني باإلضافة إىل البارامرتين
اآلخرين ومها الصعوبة والتمييز ،ومت اختيار هذا العدد من
املفردات بالرجو إىل ما أشار إليه دراسجو )Drasgow( 1982
بأم هذا العدد مناسب للوصول إىل دقة يف التقديرات وفق
مناذج االستجابة للمفردة باإلضافة إىل مناسبة هذا العدد
لطول االختبارات اليت تعد يف املدارس واجلامعات واالختبارات
املوضوعية املقننة.
إجراءات الدراسة:
 قــام الباحــث ب دخــال البياةــات الــيت مت توليــدها مــن خــاللبرة ـ ــامج  ،SPSSمث ق ـ ـام ب ـ ــالتحقق م ـ ــن اف ـ ـرتاض أحادي ـ ــة البع ـ ــد
 Unidimensionalityملفــردات التحليــل ،وهــو يعــي أم املفــردات
اخلاض ــعة للنم ــاذج الرياضـ ـية لالس ــتجابة للمف ــردة تق ــي ق ــدرة
واحــدة فقــط ،وقــد مت اســتخدام التحليــل العــاملي االستكشــايف

لتحقيــق هــذا انــدف ،إذ يهــدف هــذا النــو مــن التحليــل إىل
استكشـ ــاف العامـ ــل أو موعـ ــة العوامـ ــل الـ ــيت تكمـ ــن خلـ ــت
اددار ،وتفسـ ــر أدار الف ـ ــرد وي ـ ــتم التأك ـ ــد م ـ ــن أحادي ـ ــة البع ـ ــد
ملف ــردات التحلي ــل م ــن خ ــالل فح ــص الق ــيم املمي ــزة Eigen
 ،Valuesفعنـدما يكـوم الفـرق بـني القيمـة املميـزة ادوىل والثاةيــة
كب اً يتحقق عندئذ افـرتاض أحاديـة البعـد ،ويتضـح مـن خـالل
التمثيـل البيـاين  Scree Plotلتو يـع القـيم املميـزة علـ ادبعـاد .
)Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991

ويتض ــح ذل ــك بش ــكل جل ــي يف تش ــبعات املف ــردات عل ـ ـ
العام ــل الع ــام إذ يس ــتدل علـ ـ أحادي ــة البع ــد حبج ــم تش ــبعات
املفـردات علـ العامــل العـام وأال يقــل هــذا التشـبع لكــل مفــردة
بالعامل العام عـن  Wise, et al .( 1992) )0.10وباسـتخدام
التحليــل العــاملي مــن خــالل برةــامج  SPSSتوصــل الباحــث إىل
أم مجيـ ــع املفـ ــردات تشـ ــبعت عل ـ ـ عامـ ــل عـ ــام واحـ ــد بنسـ ــب
تراوحــت مــن  )0.10إىل  )0.75ممــا يشـ إىل أم مفــردات
التحليل تشتمل عل عامل عام واجلدول اآليت
رقم  )1يبني مجيع تشبعات مفردات التحليل بالعامل العام.

جدول1

قيم تشبعات مفردات التحليل على العامل العام
المفردات

قيم التشبعات

المفردات

قيم التشبعات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.20
0.33
0.30
0.12
0.29
0.37
0.48
0.20
0.37
0.27
0.38
0.10

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0.71
0.63
0.62
0.70
0.51
0.46
0.39
0.27
0.61
0.74
0.75
0.57

13

0.31

48

0.42
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14
15
16
17
18
19
20
21

0.41
0.13
0.63
0.66
0.72
0.71
0.63
0.62

49
50
51
52
53
54
55
56

0.47
0.55
0.69
0.46
0.32
0.20
0.33
0.30

22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.70
0.51
0.46
0.39
0.27
0.61
0.74
0.75
0.57

57
58
59
60
61
62
63
64
65

0.12
0.29
0.37
0.48
0.20
0.37
0.27
0.38
0.10

31
32
33
34
35

0.42
0.47
0.55
0.69
0.46

66
67
68
69
70

0.31
0.41
0.13
0.63
0.66

-وبفحـ ــص القي ـ ــم املميـ ــزة

values

 eigenملصـ ــفوفة التحليـ ــل

الع ـ ـ ــاملي لالرتباط ـ ـ ــات الرباعي ـ ـ ــة  tetrachoricأظه ـ ـ ــرت ةت ـ ـ ـ ــائج
االختبــار أم القيمـة املميزة ادوىل كــاةت  )18.996يف حـني
كاة ــت القيم ــة املمي ــزة الثاةي ــة  )3.901مم ــا يشـ ـ إىل الف ــرق
الكبـ ـ ـ ب ـ ــني القيم ـ ــة املمي ـ ــزة ادوىل والثاةي ـ ــة وم ـ ــن مث ي ك ـ ــد أم
احدا فقط.
املفردات تقي بالفعل عامالً و ً
 كما مت استخدام التمثيل البياين للقيم املميزة Scree Plotللعوام ــل م ــع اجل ــذور الكامن ــة املن ــاظرة ،إذ اةف ــرد العام ــل ادول
بقيمــة جــذر كــامن مرتفــع ،وهــذا يوضــح أحاديــة البعــد بشــكل
جيــد ) ،(Lord , 1980ويوضــح الشــكل اآليت رقــم  )1القــيم
املميزة لالختبار وتو يعها عل العوامل.

20

16
18
14
1
2
1
08
6
4
2
30

25

20

15

10

5

شكل  :1القيم املميزة ملفردات التحليل وعددها  )70مفردة
وتو يعها عل ادبعاد
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 -قام الباحث بتحليل البياةات بعد التحقق من افرتاض

 T-testلبي ـ ـ ــام دالل ـ ـ ــة الف ـ ـ ــروق يف تق ـ ـ ــديرات الب ـ ـ ــارامرتات
بــاختالف العين ــات املس ــتخدمة يف التحلي ــل لك ــل من ــوذج
باإلضافة إىل مقارةة بـارامرت التخمـني يف النمـوذج الثالثـي
البــارامرت عنــد اخــتالف عينــة التحليــل باســتخدام T-test
أيضــاً  ،وكــذلك حتليــل التبــاين ادحــادي يف حالــة املقارةــة
بني النماذج الثالثة.

أحادية البعد باتبا اخلطوات اآلتية:
 -1مت ةقــل البياةــات مــن برةــامج  SPSSإىل برةــامج احلاســب
اآليل  BILOGبواسطة برةامج  EXCELحمي تتناسـب مـع
طبيع ـ ــة إدخ ـ ــال البياة ـ ــات لربة ـ ــامج  BILOGلتحليله ـ ــا
إحص ـ ــائياً واحلص ـ ــول علـ ـ ـ تق ـ ــدير الب ـ ــارامرتات املطل ـ ــوب
حتليله ـ ــا ل جاب ـ ــة ع ـ ــن تس ـ ــاؤالت الدراس ـ ــة وذل ـ ــك عن ـ ــد
استخدام النماذج الرياضية الثالثة.
 -2و لتحلي ــل البياة ــات واإلجاب ــة ع ــن تس ــاؤالت الدراس ــة ،
فقد مت إدخال البياةات إىل برةامج احلاسـب اآليل Bilog
لتحليله ـ ــا إحص ـ ــائياً واحلصـ ـ ـول علـ ـ ـ تق ـ ــديرات لب ـ ــارامرت
التخمني ،وكذلك بـارامرت القـدرة وبـارامرت اخلطـأ املعيـاري
لتق ـ ــدير الق ـ ــدرة وم ـ ــن مث دال ـ ــة معلوم ـ ــات االختب ـ ــار عن ـ ــد
استخدام كل منوذج من مناذج االسـتجابة للمفـردة الثالثـة
املتض ــمنة يف الدراس ــة وم ــن مث بي ــام الف ــروق يف تق ــدير
ب ــارامرتات الق ــدرة واخلط ــأ املعي ــاري لتق ــدير الق ــدرة ودوال
املعلوم ــات لك ــل من ــوذج عل ـ ـ ح ــدة م ــن خ ــالل حتلي ــل
بياةات اجملموعتني من البياةات اليت مت توليدها باستخدام
برة ـ ــامج احلاس ـ ــب اآليل وال ـ ــيت بل ـ ــغ ك ـ ــل منهم ـ ــا )500
اس ــتجابة وفق ــاً لربة ــامج احملاك ــاة  Wingenواملس ــتخدم
بالدراسة لتوليد البياةات.
 -3مت إو ـ ـ ــاد امل شـ ـ ـ ـرات اإلحص ـ ـ ــائية الناخ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن التحلي ـ ـ ــل
باستخدام كلتا اجملموعتني ،وقد مت استخدام اختبار ت)

النتائج:
نتائج التساؤل األول مناقشتها وتفسيرها:
يـ ــنص التسـ ــاؤل ادول عل ـ ـ إىل أي مـ ــدى ختتلـ ــت تقـ ــديرات
ب ـ ــارامرت التخم ـ ــني ب ـ ــاختالف عين ـ ــة التحلي ـ ــل عن ـ ــد اس ـ ــتخدام
النموذج الرياضي ثالثي البارامرت .
ول جابة عن هذا التساؤل فقد اسـتخدم الباحـث الربةـامج
اإلحصــائي  Bilogباســتخدام احلاســب اآليل لتحليــل بياةــات
كل عينـة علـ حـدة للحصـول علـ تقـديرات بـارامرت التخمـني
عند استخدام النموذج اللوغاريتمي ثالثي البـارامرت لـنف عـدد
مفــردات التحليــل البــالغ عــددها  70مفــردة ،مث إدخــال بياةــات
التحلي ــل اخلاص ــة بب ــارامرت التخم ــني لك ــل عين ــة عل ـ ح ــدة إىل
برة ــامج احلاس ــب اآليل  ، SPSSواجل ــدول اآليت رق ــم  )2يب ــني
اختبار ت لداللة الفرق بني متوسطي تقدير بارامرت التخمني
يف ض ـ ـ ـور عينـ ـ ــيت التحليـ ـ ــل كـ ـ ــل منهمـ ـ ــا  )500باسـ ـ ــتخدام
النموذج اللوغاريتمي ثالثي البارامرت .

جدول2

ابتبار "ت " لداللة الفرق بين متوسطي تقدير بارامتر التخمين لعينتي التحليل باستخدام النموذج اللوغاريتمي ثالثي البارامتر.
اإلحصاءات عينة التحليل

البارامتر

ن

م

ع

قيمة ت

د.ح

مستوى الداللة

العينة ادوىل
العينة الثاةية

التخمني

70

0.171

0.038

1.719

138

0.09

70

0.183

0.047

ويتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول الس ـ ــابق رق ـ ــم  )2أة ـ ــه ال ختتل ـ ــت
تق ـ ــديرات بـ ـ ــارامرت التخمـ ـ ــني بـ ـ ــاختالف عينـ ـ ــة التحليـ ـ ــل عنـ ـ ــد

اس ــتخدام النمـ ـوذج اللوغ ــاريتمي ثالث ــي الب ــارامرت ،فق ــد كاة ــت
الفروق يف متوسط تقديرات بارامرت التخمني غ دالة إحصائياً
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للمف ـ ــردات أو الفقـ ـ ـرات ال ـ ــيت مت حتليله ـ ــا باس ـ ــتخدام النم ـ ــوذج
اللوغاريتمي الرياضي ثالثي البارامرت ،وهذا يش إىل دقة تقدير
بــارامرت التخمــني مــع اخــتالف عينــيت التحليــل يف هــذج احلالــة
ويفســر الباحــث ذلــك بــأم هنــاك تشــاناً قوي ـاً بــني مســتويات
القــدرة اخلاصــة بــالعينتني اللتــني مت توليــد بياةاهتــا وفقــاً للربةــامج،
إذ إةـ ــه عن ـ ــد اخـ ــتالف مس ـ ــتويات القـ ــدرة ف ة ـ ــه يف الغال ـ ــب ال
تتحق ـ ــق دق ـ ــة تق ـ ــدير الب ـ ــارامرت بص ـ ــورة جي ـ ــدة ،وحتدي ـ ــداً عن ـ ــد
استخدام عينة االستجابات لذوي القدرة العالية ومقارةة حتليل
املف ــردات بعين ــة االس ــتجابات لـ ـذوي الق ــدرة املتدةي ــة فـ ـ م دق ــة
تقدير بارامرت التخمني قد تتحقـق بصـورة ضـعيفة أو ال تتحقـق
مطلقـاً ،أمــا يف هــذج احلالــة مــن حيــث عــدم وجــود فــروق دالــة
إحص ــائياً كم ــا أش ــارت ةت ــائج اجل ــدول الس ــابق رق ــم  )2ف ـ م
ذلك يرجع إىل أم معامالت االرتبات يف هذج احلالة بـني أ واج
التقديرات املختلفة تكوم دالـة إحصـائياً وختتلـت ةتيجـة هـذج
الدراسـة مـع مـا أشـار إليـه ) (Hambleton &et al , 1991مـن أم
خاصية االستقرار يف تقدير البارامرتات قد ال تتحقق يف الواقع
العملــي بصــورة متكاملــة وخاصــة بــارامرت التخمــني الــذي يتــأثر
بدرج ـ ــة كبـ ـ ـ ة ج ـ ــداً مبس ـ ــتوى أدار الط ـ ــالب يف االختب ـ ــار دم
الطــالب منخفض ـي القــدرة غالب ــاً يلج ـ وم إىل التخمــني عن ــد
اإلجابــة عل ـ ادســالة املوضــوعية ولــذا كاةــت احلاجــة ضــرورية
لالختبـارات املفصــلة الـيت تعمــل علـ تـوائم القـدرة مــع مســتوى
صعوبة أسالة االختبار ،وهذا يوضح مدى احلاجة إىل التقصي
والبحــث يف هــذا اجمل ـال وأةــه اتــاج إىل املزيــد مــن التقصــي يف
دراسة دقة تقديرات البارامرتات مع هذج النماذج املختلفـة ومـع
عين ــات أخ ــرى متنوع ــة يف الق ــدرة واس ــتخدام مف ــردات س ــهلة
وأخــرى صــعبة ومقارةــة مســتويات القــدرة لالســتجابات الــيت مت
حتليلها وبيام داللتها اإلحصائية.
وبصــورة عامــة ككــن القــول إم دقــة تقــدير بــارامرت التخمــني
عنــد اخــتالف عينــات التحليــل يف مســتوى القــدرة ف ةــه رمبــا ف
يتحقــق بصــورة شــاملة رغــم حتققــه بشــكل مناســب يف ةتــائج
البحث احلايل ،فالباحث يرى أةه عند استخدام عينات أخـرى

غـ ـ ـ ـ متقارب ـ ـ ــة أو غـ ـ ـ ـ متش ـ ـ ــانة يف مس ـ ـ ــتوى الق ـ ـ ــدرة فم ـ ـ ــثالً
اس ـ ــتجابات مرتفع ـ ــة ومنخفض ـ ــة يف مس ـ ــتوى الق ـ ــدرة وأخ ـ ــرى
متوسطة ،وهكذا رمبا ي دي ذلك إىل عدم حتقق الدقة الكاملـة
يف تق ــديرات ب ــارامرتات النم ــاذج الرياض ــية ول ــذا ف ـ م املش ــكلة
حتتاج ملزيد من التقصي والبحث مع عينات ومسـتويات خمتلفـة
من القدرة وكذا أحجام متنوعة من حيث العدد.
وم ــن جه ــة أخ ــرى ،فـ ـ م وض ــع املطابق ــة  Fitnessللبياة ــات
اخلاصة بكل منوذج عل حدة قد ي دي كذلك إىل حتسـن دقـة
التقـ ــدير لبـ ــارامرتات كـ ــل مـ ــن القـ ــدرة واملفـ ــردات وخاصـ ــة م ـ ــع

النموذج الرياضي ثالثي البارامرت والذي يضيت بارامرتاً إضـافياً
وهو التخمني والذي يلجـأ إليـه الطـالب منخفضـو القـدرة عنـد
اإلجابة عن أسالة االختبارات املوضوعية سوار أكاةـت قـدرات
عقلية أم حتصيلية.
نتائج التساؤل الثاني مناقشتها وتفسيرها:

ينص التسـاؤل الثـاين علـ إىل أي مـدى ختتلـت تقـديرات
القدرة باختـالف منـوذج االستجـابة للمفردة املستخدم يف حتليل
البيـاةات ادحادي ،الثنائي ،الثالثي) .
ول جابــة عــن هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم الباحــث برةــامج
احلاسب اآليل  Bilogلتحليل البياةات واحلصول عل تقـديرات
القدرة باستخدام كل منوذج من النماذج الثالثة علـ حـدة مـن
خ ــالل املرحل ــة الثالث ــة يف التحلي ــل ) ،(Phase 3مث ةق ــل ه ــذج
البياةـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى إىل برة ـ ـ ـ ــامج احلاس ـ ـ ـ ــب اآليل ""SPSS
باستخدام الربةامج " "Excelوذلك ل جابة عـن هـذا التسـاؤل،
ولبيام داللة واخاج الفروق مث استخدام حتليـل التبـاين ادحـادي
 ANOVAباســتخدام الربةــامج اإلحصــائي  SPSSللمقارةــة بــني
دالل ــة متوس ــطات القـ ــدرة ويف أي اخ ــاج باس ــتخدام املقارةـ ــات
البعدية من خالل طريقة شفيه  .واجلـدول اآليت رقـم  )3يبـني
قيمـة ف وداللتهـا اإلحصـائية لبيـام داللـة الفـروق بـني منـاذج
االستجابة للمفردة يف تقديرات القدرة.
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جدول3

قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية (تحليل التباين األحاد  )ANOVAللنماذج اللوغاريتمية الرياضية الثالثة (العدد = )500
المتغير

البيان

مجموع

تقدير القدرة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

1.742

2

1507.432

1497

اجملمو الكلي

1509.174

1499

المربعات

ومن اجلدول السابق رقم  )3يتضح أم:
-1قيم ــة ف بلغ ــت  0.865بالنس ــبة ملتغ ـ تق ــدير الق ــدرة
وه ــي غـ ـ دال ــة إحص ــائياً إذ إم مس ــتوى الدالل ــة ف يص ــل إىل
مستوى  0.05عل ادقل.

درجات الحرية

متوسط

0.871
1.007

المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

0.865

0.42

ويوضــح اجلــدول اآليت رقــم  )4املتوســط احلســا واالاـراف
املعي ــاري لك ــل من ــوذج م ــن النم ــاذج الثالث ــة أح ــادي ،ثن ــائي،
ثالثي) بالنسبة ملتغ تقدير القدرة.

جدول4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار لكل نموذج من النماذج الثالثة (أحاد  ،ثنائي ،ثالثي) بالنسبة لمتغير تقدير القدرة (العدد=)500
المتغير

البيان

المتوسط

االنحراف المعيار

تقدير القدرة

النموذج ادحادي البارامرت
النموذج الثنائي البارامرت

0.052
0.008-

1.016
1.009

النموذج الثالثي البارامرت

0.028-

0.986

وب ــالنظر إىل اجل ــدول الس ــابق رق ــم  )3يتب ــني ع ــدم وج ــود
فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية يف تقــديرات القــدرة عنــد
التحليــل باســتخدام النمــاذج الرياضــية أحــادي وثنــائي وثالثــي
الب ــارامرت للمف ــردات ةفس ــها الب ــالغ ع ــددها  70مف ــردة ،ون ــذا
يتحقــق دقــة تقــدير القــدرة مــع اخــتالف النمــوذج ،وتتفــق هــذج
النتيجــة مــع دراســة كــل مــن :ويــربج )، Wiberg, M (2004
سـك بوم ويخـرين ) Scherbaum C. , et al. (2006مـن أم منـاذج
االسـ ــتجابة للمفـ ــردة وخباصـ ــة النمـ ــوذج ثالثـ ــي البـ ــارامرت اقـ ــق
مس ـ ــتوى عاليً ـ ــا مـ ـ ـن الدق ـ ــة يف التق ـ ــدير باملقارة ـ ــة ب ـ ــالنموذجني
اآلخـرين بالنســبة لبــارامرت القــدرة وذلــك يف حالــة تــوفر مطابقــة
جيــدة للبياةــات مــع النمــوذج .وككــن تفس ـ هــذج النتيجــة مــن
خـ ـ ــالل منـ ـ ــاذج االسـ ـ ــتجابة للمفـ ـ ــردة ،إذ إم دالـ ـ ــة االسـ ـ ــتجابة
للمفردة تو م من خـالل بـارامرتات التمييـز والتخمـني لكـي يـتم
تقــدير القــدرة ،وهــذا يـ دي إىل كفــارة النمــوذج ثالثــي البــارامرت

يف دقــة تقــدير القــدرة ،ومــن مث ةقــص اخلطــأ املعيــاري .وإذ إم
تق ــديرات الق ــدرة ختتل ــت م ــن ف ــرد آلخ ــر حص ــل عل ـ ـ ةف ـ ـ
الدرج ــة الكلي ــة املالحظ ــة ،وذل ــك الخ ــتالف ب ــارامرت التخم ــني
علـ ـ املف ــردة م ــن قب ــل ادفـ ـراد ،واخ ــتالف ب ــارامرت التميي ــز م ــن
مفردة دخرى ،ف م هذين البارامرتين التمييز والتخمني) ي ثرام
بدرجة كب ة عل تقـدير القـدرة مـن خـالل املسـتويات املختلفـة
لــردار املالحــل ،وعل ـ ذلــك ف ةــه عنــدما يســتخدم االختبــار
ـدى واسـع مـن القـدرة مسـتويات قـدرة متعـددة) ،مــن
لقيـاس م ً
خــالل أســالة متنوعــة يف مســتوى صــعوبتها ،ويف الوقــت ةفســه
كث ــل التخم ــني ع ــامالً جوهريـ ـاً يف اددار ،ف ة ــه يف ه ــذج احلال ــة
يفض ــل اس ــتخدام النم ــوذج اللوغ ــاريتمي ثالث ــي الب ــارامرت عن ــد
حتليل مفردات االختبار أو احلصول عل تقديرات للقدرة ،دم
النموذج ثالثي البارامرت يف هذج احلالة ي دي إىل مطابقـة جيـدة
للبياةــات ومــن مثَّ دقــة تقــدير القــدرة وارفــاض اخلطــأ املعيــاري
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النموذج ثنـائي البـارامرت دةـه قـد يظهـر مطابقـة أفضـل للبياةـات
ومن مث تزداد حيناذ الدقة يف أداة القياس.

و ي ـ ـ ــادة يف ثب ـ ـ ــات واس ـ ـ ــتقرار تق ـ ـ ــديرات ب ـ ـ ــارامرت الق ـ ـ ــدرة ع ـ ـ ــرب
املستويات املختلفة لصعوبة املفردات .
وي ـ ــرى الباح ـ ــث أم الثب ـ ــات واالس ـ ــتقرار يف تق ـ ــدير الق ـ ــدرة
لرفراد عرب املستويات املختلفة من الصـعوبة للمفـردات يتحقـق
بدرج ــة كبـ ـ ة م ــع املس ــتويات املنخفض ــة م ــن الق ــدرة يف امل ــدى
تقريبـ ـ ـاً م ـ ــن  1-إىل  )2-باللوجي ـ ــت كم ـ ــا أش ـ ــار إىل ذل ـ ــك
ه ــامبلتوم ) Hambleton, R.K.(1983م ــن أم النم ــوذج ثالث ــي
البــارامرت يقــدم تقــديرات دقيقــة ومتســقة لقــدرة الفــرد ،إذ يلجــأ
هـ ـ الر ادفـ ـراد منخفض ــو الق ــدرة إىل التخم ــني العشـ ـوائي علـ ـ
بعـ مفــردات االختبــار الــيت تفــوق مســتوى قــدرهتم  ،وحيناــذ
تظه ـ ــر كف ـ ــارة النم ـ ــوذج الثالث ـ ــي الب ـ ــارامرت يف معاجلت ـ ــه ب ـ ــارامرت
التخم ــني وت ــأث ج علـ ـ ب ــارامرت الق ــدرة نـ ـ الر ادفـ ـراد ،وم ــن مثَّ
ثبــات واســتقرار تقــديرات بــارامرتات القــدرة يف حالــة اســتخدام
النموذج ثالثي البارامرت.
ومن جهـة أخـرى ،ف ةـه إذا كاةـت مفـردات االختبـار سـهلة
جداً أو أم الطالب كلكوم قدرات مرتفعة عن مستوى صعوبة
مفردات االختبار ،ف م هذا ي دي إىل عـدم جلـور هـ الر ادفـراد
إىل التخمــني يف هــذج احلالــة أو التخمــني لــديهم يعــد ضــعيفاً
وعليه ف ةه يف هذج احلالـة يظهـر النمـوذج ثالثـي البـارامرت كفـارة
أقـ ــل يف معاجلتـ ــه ومطابقتـ ــه للبياةـ ــات وذلـ ــك الةعـ ــدام بـ ــارامرت
التخم ــني تقريب ـاً يف اإلجاب ــة ويف ه ــذج احلال ــة يفض ــل اس ــتخدام

نتائج التساؤل الثالث مناقشتها وتفسيرها:
ينص التساؤل الثالث عل إىل أي مدى ختتلت تقديرات
اخلطأ املعياري يف التقدير باختـالف منـوذج االستجــابة للمفـردة
املستخدم يف حتليل البيـاةات ادحادي ،الثنائي ،الثالثي) .
ول جابــة عــن هــذا التســاؤل فقــد اســتخدم الباحــث برةــامج
احلاسب اآليل  Bilogلتحليل البياةات واحلصول عل تقـديرات
اخلطأ املعياري لتقدير القدرة باستخدام كل منوذج مـن النمـاذج
الثالثة عل حدة من خالل املرحلة الثالثـة يف التحليـل (Phase
) ،3مث ةقل هذج البياةات مرة أخـرى إىل برةـامج احلاسـب اآليل
" "SPSSباســتخدام الربةــامج " "Excelوذلــك ل جابــة عــن هــذا
التساؤل ،ولبيام داللة واخاج الفروق مث استخدام حتليـل التبـاين
ادح ـ ـ ــادي  ANOVAباس ـ ـ ــتخدام الربة ـ ـ ــامج اإلحص ـ ـ ــائي SPSS
للمقارةــة بــني داللــة متوســطات القــدرة واخلطــأ املعيــاري لتقــدير
القــدرة ويف أي اخــاج باســتخدام املقارةــات البعديــة مــن خــالل
طريقة شفيه .واجلدول اآليت رقم  )5يبني قيمة ف وداللتها
اإلحصائية لبيام داللة الفروق بني مناذج االستجابة للمفردة يف
تقديرات القدرة واخلطأ املعياري لتقديرات القدرة.

جدول 5

قيمة "ف" وداللتها اإلحصائية (تحليل التباين األحاد  )ANOVAللنماذج اللوغاريتمية الرياضية الثالثة في ضوء متغير الخطل المعيار في

التقدير (العدد = )500

درجات

متوسط

المتغير

البيان

مجموع

المربعات

الحرية

اخلطأ املعياري
لتقدير القدرة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

0.385

2

0.193

12.787

1497

0.009

اجملمو الكلي

13.172

1499
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وم ــن اجل ــدول الس ــابق رقـ ــم  )5يتب ــني أم قيم ــة ف بلغـ ــت
 22.56بالنسبة ملتغ اخلطأ املعياري لتقدير القـدرة وهـي دالـة
إحصائياً عند مستوى أقل من  ،0.01ونـذا فقـد مت اسـتخدام
اختبار شفيه  Scheffeللمقارةات البعدية املتعددة بالنسبة ملتغ

اخلط ـ ــأ املعي ـ ــاري لتق ـ ــدير الق ـ ــدرة ال ـ ــذي بل ـ ــغ مس ـ ــتوى الدالل ـ ــة
اإلحصائية وفيما يأيت بيام ذلك.
واجلــدول اآليت رقــم  )6يبــني املتوســطات واالارافــات املعياريــة
لك ــل منـ ــوذج مـ ــن النمـ ــاذج الثالثـ ــة أحـ ــادي ،ثنـ ــائي ،ثالثـ ــي)
بالنسبة ملتغ اخلطأ املعياري لتقدير القدرة.

جدول6

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار لكل نموذج من النماذج الثالثة (أحاد  ،ثنائي ،ثالثي) بالنسبة لمتغير الخطل المعيار لتقدير القدرة

(العدد=)500

المتغير

البيان

المتوسط

االنحراف المعيار

اخلطأ املعياري يف التقدير

النموذج ادحادي البارامرت
النموذج الثنائي البارامرت

0.355
0.348

0.083
0.127

النموذج الثالثي البارامرت

0.318

0.049

واجلــدول اآليت رقــم  )7يبــني ةتــائج اختبــار شــفيه للمقارةــات
البعدية املتعددة وفيما يأيت بيام ذلك:
جدول7

نتائج ابتبار شفيه  Scheffeللمقارنات البعدية المتعددة بين النماذج اللوغاريتمية الثالثة ((األحاد

بالنسبة لمتغير الخطل المعيار لتقدير القدرة

( ،)1الثنائي ( ،)2الثالثي ()))3

البيان نماذج االستجابة للمفردة ( أحاد  ،ثنائي  ،ثالثي )

الفرق بين المتوسطات

مستوى الداللة اإلحصائية

2-1
3-1
3-2

0.0075
* 0.0371
* 0.0296

0.441
0.000
0.000

* فرق املتوسط دال إحصائياً عند مستوى أقل من 0.01
ويتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم  )7أم هنــاك فرق ـاً داالً
إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى أق ــل م ــن  0.01يف متوس ــطي اخلطـ ــأ
املعيـ ـ ــاري لتقـ ـ ــدير القـ ـ ــدرة بـ ـ ــني النمـ ـ ــوذج ادحـ ـ ــادي البـ ـ ــارامرت
والنمــوذج الثالثــي البــارامرت لصــاحل النمــوذج ادحــادي البــارامرت
أي إم مق ـ ــدار متوس ـ ــط اخلط ـ ــأ املعي ـ ــاري يف تق ـ ــدير الق ـ ــدرة يف
النم ــوذج الثالث ــي الب ــارامرت أق ــل م ــن مق ــدار متوس ــط اخلط ــأ يف
تق ـ ــدير الق ـ ــدرة يف النم ـ ــوذج ادح ـ ــادي الب ـ ــارامرت بص ـ ــورة دال ـ ــة
إحصــائية ،كمــا إم هنــاك فرق ـاً داالً إحصــائياً عنــد مســتوى أقــل
م ــن  0.01يف متوس ــطي اخلط ــأ املعي ــاري لتق ــدير الق ــدرة ب ــني
النم ـ ــوذج الثن ـ ــائي والثالث ـ ــي الب ـ ــارامرت لص ـ ــاحل النم ـ ــوذج الثن ـ ــائي

البــارامرت ممــا يعــي أم النمــوذج الثالثــي البــارامرت أقــل يف متوســط
خطــأ تقــدير القــدرة عــن النمــوذج الثنــائي البــارامرت بصــورة دالــة
إحصائية ،وال توجد فروق دالة إحصائياً بني النموذج ادحادي
والنم ــوذج الثن ــائي الب ــارامرت يف متوس ــط اخلط ــأ املعي ــاري لتق ــدير
القدرة إذ ف تصل دالة الفروق يف املتوسـط إىل مسـتوى 0.05
أو مس ـ ـ ــتوى  ،0.01ولك ـ ـ ــوم النم ـ ـ ــوذج اللوغ ـ ـ ــاريتمي ثالث ـ ـ ــي
البــارامرت ي ـ دي إىل يــادة دقــة تقــدير القــدرة بدرجــة أفضــل مــن
اســتخدام النمــوذج اللوغــاريتمي أحــادي أو ثنــائي البــارامرت دم
متوســط اخلطــأ املعيــاري لتقــدير القــدرة وفقــاً للنمــوذج الثالثــي
البارامرت أقل من متوسط اخلطأ املعياري لتقدير القـدرة يف حالـة
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النموذج ادحادي أو الثنائي البارامرت بصورة دالة إحصائياً كما
يتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول الس ـ ــابق رق ـ ــم  )7وم ـ ــن مث تتض ـ ــح دق ـ ــة
النموذج الثالثي البارامرت يف تقدير القدرة.
وعلـ ـ ذل ــك فـ ـ م النم ــوذج الثالث ــي الب ــارامرت يق ــدم خطـ ـأً
معيارياً أقـل ملتوسـط ادخطـار املعياريـة لتقـديرات القـدرة  )өإذ
إةــه كلــك أقصـ دالــة معلومــات لالختبــار عــن ةظ يــه النمــوذج
ادحـادي أو الثنــائي البــارامرت وهــذا واضــح مــن خــالل املفــردات
احملللــة باســتخدام النمــوذج ثالثــي البــارامرت وقدرتــه علـ معاجلــة
قضــية التخمــني الــذي كثــل مشــكلة للطــالب منخفضــي القــدرة
بصــفة خاصــة عنــد اإلجابــة عــن أســالة االختبــارات املوضــوعية
عن ــدما ال كل ــك الط ــالب املعرف ــة الكافي ــة ،وه ــذا م ــا كي ــزج ع ــن
النم ـ ــاذج الرياض ـ ــية ادخ ـ ــرى وعن ـ ــدما يتفاع ـ ــل ه ـ ــذا النم ـ ــوذج
الثالث ــي الب ــارامرت م ــع ب ــارامرت التخم ــني ف ة ــه يف ــرتض ح ــدو
التخمــني يف اإلجابــة عنــد اددار علـ االختبــار املوضــوعي ذي
االختيــار مــن متعــدد أو اختبــارات الصــح واخلطــأ أو غ هــا ،يف
حني يفرتض النموذج ادحادي البارامرت عدم حدو التخمني
مــن قب ــل الط ــالب عن ــد اإلجابــة ع ــن ه ــذج ادس ــالة املوض ــوعية
ويفرتض كذلك تساوي بارامرت التمييز جلميع فقرات االختبار.
أمــا بالنســبة لعــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــني النمــوذج
ادحــادي والثنــائي البــارامرت يف متوســط اخلطــأ املعيــاري لتقــدير
القـ ــدرة ف جـ ــع ذلـ ــك إىل تقـ ــارب افرتاضـ ــات كـ ــل منهمـ ــا م ـ ـع

اخــتالف فقــط يف قــوة التمييــز للفقـرات بــني النمــوذج ادحــادي
والثن ـ ـ ــائي مم ـ ـ ــا أدى إىل تش ـ ـ ــابه تق ـ ـ ــديرات الق ـ ـ ــدرة ل ـ ـ ــدى ك ـ ـ ــال
النموذجني ومن مث تقارب اخلطأ املعيـاري لتقـدير القـدرة النـاتج
من التحليل باستخدام النموذج ادحادي والثنـائي البـارامرت أمـا
بالنسبة لعدم وجود فروق دالة إحصائياً بني النماذج الثالثـة يف
متوسط تقدير القدرة رمبا يكوم راجعاً إىل تشابه أو تقـارب يف
مس ـ ــتوى البياة ـ ــات ومطابقته ـ ــا بدرج ـ ــة أك ـ ــرب للنم ـ ــوذج ثالث ـ ــي
البارامرت.
نتائج التساؤل الرابع مناقشتها وتفسيرها:

ي ـ ـ ــنص التس ـ ـ ــاؤل الراب ـ ـ ــع علـ ـ ـ ـ إىل أي م ـ ـ ــدى ختتل ـ ـ ــت دوال
معلوم ـ ــات االختب ـ ــار باخت ـ ـ ــالف من ـ ـ ــوذج االستج ـ ـ ــابة للمف ـ ــردة
املســتخدم يف حتليــل البي ــاةات ادحــادي ،الثنــائي ،الثالثــي) .
ول جاب ــة ع ــن ه ــذا التس ــاؤل فق ــد اس ــتخدم الباح ــث برة ــامج
احلاسب اآليل  Bilogلتحليل البياةات واحلصول عل تقـديرات
اخلطأ املعياري لتقدير القدرة باستخدام كل منوذج مـن النمـاذج
الثالثـ ـ ــة عل ـ ـ ـ حـ ـ ــدة ،واجلـ ـ ــدول اآليت رقـ ـ ــم  )8يبـ ـ ــني العـ ـ ــدد
واملتوسط احلسا واالاراف املعيـاري لكـل منـوذج مـن النمـاذج
الثالثــة أحــادي ،ثنــائي ،ثالثــي) بالنســبة ملتغـ اخلطــأ املعيــاري
لتقدير القدرة.

جدول8

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار لكل نموذج من النماذج الثالثة (أحاد  ،ثنائي ،ثالثي) بالنسبة لمتغير الخطل المعيار لتقدير القدرة

(العدد=)500

المتغير

البيان

المتوسط

االنحراف المعيار

اخلطأ املعياري يف التقدير

النموذج ادحادي البارامرت

0.355

0.083

النموذج الثنائي البارامرت

0.348

0.127

النموذج الثالثي البارامرت

0.318

0.049
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ومن اجلدول السابق رقم  )8يتضح أم متوسط اخلطأ
املعياري يف التقدير يبلغ حدج اددىن يف حالة استخدام
النموذج الرياضي ثالثي البارامرت إذ تبلغ قيمته 0.318
بااراف معياري قدرج 0.049
وبسبب وجود عالقة قوية عكسية بني اخلطأ املعياري لتقدير
القدرة  )өودوال املعلومات لالختبار كما يتضح من املعادلة:
)S.E (ө) =1 / √ I (ө
حيث = S.E (ө) :اخلطأ املعياري لتقدير القدرة
)ө
= دالة معلومات االختبار عند
)I (ө
مستوى القدرة )ө
𝑐2
)I (ө) = a2 [𝑄𝑖(ө
] [Pi(ө) − − 𝑐2] :
حيث
)Pi(ө
1
) I (өهي دالة معلومات فقرات االختبار يف حالة
النموذج اللوغاريتمي الرياضي ثالثي البارامرت

) Pi(өهي احتمال حدو االستجابة الصحيحة للفرد الذي
قدرته  )өعل الفقرة )i
) 𝑄𝑖(өهي احتمال حدو االستجابة غ الصحيحة للفرد
الذي قدرته  )өعل الفقرة  ،)iإذ إم:
)𝑄𝑖(ө) = 1 − Pi(ө

 Cهي بارامرت التخمني يف االستجابة عل الفقرة )i
 aهو بارامرت التمييز للفقرة )i
وعل ـ ذلــك ككــن تقــدير دال ــة املعلومــات مــن خــالل املعادل ــة
الس ـ ــابقة بدالل ـ ــة اخلط ـ ــأ املعي ـ ــاري لتق ـ ــدير الق ـ ــدرة إذ إم دال ـ ــة
املعلومــات تســاوي مقلــوب مربــع اخلطــأ املعيــاري لتقــدير القــدرة
وف ًقـا للمعادلــة الرياضــية السـابقة ،واجلــدول اآليت رقــم  )9يبــني
دالــة املعلومــات لكــل منــوذج مــن النمــاذج الثالثــة وفق ـاً ملتوســط
اخلطـ ـ ـ ــأ املعيـ ـ ـ ــاري لتق ـ ـ ـ ـدير القـ ـ ـ ــدرة ومرب ـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذا املتوس ـ ـ ـ ــط.

جدول9

متوسطات األبطاء المعيارية لتقدير القدرة ودوال ا لمعلومات لكل نموذج من النماذج الثالثة المتضمنة بالدراسة
النموذج الرياضي المستخدم في التحليل

النموذج ادحادي البارامرت
النموذج الثنائي البارامرت
النموذج الثالثي البارامرت

متوسط الخطل المعيار

مربع متوسط الخطل المعيار

دالة معلومات االبتبار

0.355

0.126

7.937

0.348

0.121

8.264

0.318

0.101

9.901

ويتضـ ــح مـ ــن اجلـ ــدول السـ ــابق رقـ ــم  )9أم النمـ ــوذج الثالثـ ــي
الب ــارامرت يق ــدم خط ـ ـأً معياري ـ ـاً أق ــل ملتوس ــط ادخط ــار املعياري ــة
لتقــديرات القــدرة  )өوذلــك دةــه كلــك أقصـ دالــة معلومــات
لالختب ــار ع ــن ةظ ي ــه النم ــوذج ادح ــادي أو الثن ــائي الب ــارامرت
وه ــذا واض ــح م ــن خ ــالل الفقـ ـرات احمللل ــة باس ــتخدام النم ــوذج
ثالثي البارامرت وقـدرهتا علـ معاجلـة قضـية التخمـني الـذي كثـل
مشكلة للطـالب منخفضـي القـدرة بصـفة خاصـة عنـد اإلجابـة
عن أسالة االختبارات املوضوعية أياً كام ةوعها ،وذلك عندما
ال كلــك الطــالب املعرفــة الكافيــة ل جابــة ،وهــذا مــا كيــزج عــن
النم ـ ــاذج الرياض ـ ــية ادخ ـ ــرى وعن ـ ــدما يتفاع ـ ــل ه ـ ــذا النم ـ ــوذج

الثالث ــي الب ــارامرت م ــع ب ــارامرت التخم ــني ف ة ــه يف ــرتض ح ــدو
التخم ــني يف اإلجاب ــة عن ــد اددار عل ـ االختب ــارات املوض ــوعية
س ـوار أكاةــت اختبــارات ذات اختيــار مــن متعــدد أم اختبــارات
الصــح واخلطــأ أو غ هــا ،يف ح ــني يفــرتض النمــوذج ادح ــادي
البارامرت عـدم حـدو التخمـني مـن قبـل الطـالب عنـد اإلجابـة
عــن هــذج ادســالة املوضــوعية ويفــرتض كــذلك تســاوي بــارامرت
التمييز جلميع فقرات االختبار.
وعل أية حـال فـ م ثبـات التقـديرات بـني هـذج النمـاذج لنظريـة
االس ــتجابة للمفـ ــردة يص ــعب حتقيق ـ ـه أو تعميم ــه مـ ــن الناحيـ ــة
الواقعيــة ،وإم كــام قــد حتقــق يف هــذج الدراســة بســبب مطابقــة
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البياةـ ــات للنمـ ــاذج املعنيـ ــة بالدراسـ ــة وخاصـ ــة النمـ ــوذج ثالثـ ــي
البــارامرت وتقــارب أو تشــابه يف قــدرات أف ـراد عينــة البحــث دم
هــذا الثبــات يف التقــديرات يتــأثر مبجموعــة مــن العوامــل منهــا
أحجــام العينــات والفــرق يف مســتوى القــدرة دف ـراد العينــة الــيت
يطبق عليها االختبار ،والطريقة املستخدمة يف تقدير بـارامرتات
املف ــردات وخص ــائص االختب ــار م ــن حي ــث الس ــهولة والص ــعوبة
والقــدرة عل ـ التمييــز ومراعــاة بــارامرت التخمــني يف اإلجابــة عــن
ادسالة املوضوعية وكذلك احملكات املستخدمة يف احلكم علـ
ثبــات دقــة التقــديرات بالنســبة لبــارامرتات املفــردات وبــارامرتات
القدرة.
ولقــد تبــني مــن النتــائج الــيت توصــلت إليهــا الدراســة احلاليــة بأةــه
يوجــد اخــتالف بــني بعـ النمــاذج املســتخدمة يف التحليــل يف
دقة تقديرات القدرة ويف اخلطأ املعياري ودوال املعلومات ولي
مجيعه ـ ــا ،وأم النم ـ ــوذج ثالث ـ ــي الب ـ ــارامرت يتف ـ ــوق غالب ـ ــاً علـ ـ ـ
النمــوذجني اآلخـرين يف دقــة تقــدير هــذج البــارامرتات ،ممــا يش ـ
إىل عدم استقرار بارامرتات التقديرات لكـل مـن القـدرة واملفـردة
ودوال املعلوم ـ ــات واخلط ـ ــأ املعي ـ ــاري يف التق ـ ــدير ع ـ ــرب النم ـ ــاذج
الرياض ــية املختلف ــة يف س ــياق بعـ ـ املتغـ ـ ات مث ــل املس ــتويات
املختلفة من القدرة ،ودم النتائج اليت مت التوصل إليها رمبا تتأثر
مبجموع ــة م ــن العوام ــل مث ــل ط ــول االختب ــار ،وحج ــم العين ــة،
وطريقة التقدير لذا تصبح احلاجة ملحة إلجرار دراسـات مماثلـة
تتنـاول أثــر اخـتالف طريقــة تقـدير القــدرة علـ اخلطــأ املعيــاري
للتق ــدير ودالـ ــة املعلومـ ــات يف س ــياق هـ ــذج العوامـ ــل السـ ــتنبات
م شرات إحصـائية أكثـر دقـة وكفـارة يف القيـاس عنـد اسـتخدام
أي منوذج من النماذج الرياضية لنظرية االستجابة للمفردة.

-2

-3

-4

-5

توصيات الدراسة:
يف ضور النتائج اليت توصل إليها البحث ككن إبدار التوصيات
الرتبوية اآلتية:
 -1يوصــي الباحــث باســتخدام النم ـاذج الرياضــية لالســتجابة
للمف ــردة عن ــد حتلي ــل أس ــالة االختب ــارات الرتبوي ــة وك ــذلك

158

اختبارات القـدرات وبصـفة خاصـة االختبـارات املوضـوعية
جبمي ــع أةواعه ــا ،وذل ــك لفعاليته ــا يف دق ــة تق ــدير ق ــدرات
الط ـ ـ ـ ــالب وك ـ ـ ـ ــذا فعاليته ـ ـ ـ ــا يف معاجل ـ ـ ـ ــة بياة ـ ـ ـ ــات ه ـ ـ ـ ــذج
االختبارات لدورها الفعَّال يف عالج قضية التخمـني لـدى
الطــالب منخفضــي القــدرة وكــذلك لتحقيــق املالرمــة بــني
صعوبة ادسالة االختبارية وقدرات الطالب.
يوصي الباحث ب عـادة بنـار وتـدريج بعـ أدوات القيـاس
مثـ ــل االختبـ ــارات العقليـ ــة املسـ ــتخدمة بصـ ــورة شـ ــائعة يف
البح ـ ــو وذل ـ ــك باس ـ ــتخدام من ـ ــاذج االس ـ ــتجابة للمف ـ ــردة
وذلـك بسـبب دقتهـا يف تقـدير القـدرة للطـالب والــتخلص
مــن الدرجــة املضــافة للطــالب بســبب عامــل التخمــني يف
اإلجابة عن ادسالة املوضوعية.
يوص ـ ــي الباح ـ ــث بتقص ـ ــي تق ـ ــديرات الب ـ ــارامرتات للق ـ ــدرة
واملف ـ ــردة باس ـ ــتخدام عين ـ ــات متنوع ـ ــة م ـ ــن الق ـ ــدرة وم ـ ــن
املفــردات مــن حيــث صــعوبتها ومتييزهــا واخــتالف بــارامرت
التخمني يف حالة النموذج ثالثي البارامرت.
يوص ـ ـ ــي الباح ـ ـ ــث باالهتم ـ ـ ــام بب ـ ـ ــارامرت دوال املعلوم ـ ـ ــات
للمف ـ ــردة واالختب ـ ــار وذل ـ ــك دمهيتهم ـ ــا البالغ ـ ــة يف تقلي ـ ــل
أخطــار القيــاس عنــد قيــاس مســتويات خمتلفــة مــن القــدرة،
وهذا البارامرت يكوم مهماً لالختبارات التكيفية اليت هتتم
بقي ـ ــاس ادفـ ـ ـراد وفق ـ ــاً الخ ـ ــتالف مس ـ ــتوياهتم وكف ـ ــاراهتم
وخاص ـ ــة يف اختب ـ ــارات الكف ـ ــارة واالتق ـ ــام م ـ ــع اخ ـ ــتالف
مستوياهتا.
يوصي الباحث باالسـتفادة مـن ةظريـة االسـتجابة للمفـردة
ومناذجها الرياضية يف تطـوير االختبـارات النفسـية والرتبويـة
وخاصـ ـ ـ ـ ــة اختبـ ـ ـ ـ ــارات القـ ـ ـ ـ ــدرات واختبـ ـ ـ ـ ــارات الكف ـ ـ ـ ـ ــارة
واالختبــارات التحصــيلية مــن خــالل تقلــيص عــدد أســالة
االختبار وةوعيتها وموارمتها لقدرات الطالب املتنوعة.
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Abstract: The study aimed to investigate the statistical precision to estimate the parameters of item response mathematical
models by analyzing and comparing the mathematical models at the different samples analysis; for the purpose of this study
was the use of simulation data to generate binary responses to the number 70 item, and has been generating two samples of
responses were each 500 response using Computer program Wingen ;The analysis carried out were made by a sample
separately for statistical necessary for comparison and the extent of accuracy of these models indicators in terms of the model
parameters for estimating the ability and standard error of the ability estimating and guessing parameter and functions of test
information in according to each model of the three mathematical models; Computer program BILOG used to analysis the
data and through T-test ,ANOVA were used for answer the questions of the study which has been used to get the results were
the following:
1- guessing parameter estimates do not vary depending on the sample analysis when using the three-parameter mathematical
model, this refers to the accuracy of parameter estimation with different guessing my sample analysis according to the threeparameter model.
2-There are no significant differences statistically in ability estimating when analysis using mathematical models One , Two
and Three parameter for the same group of items , and hence; the estimating of accuracy to this ability is verified with the
different model .
3- There is statistical difference at level of less than 0.01 in the mean of standard error of the estimating of the ability between
the One-parameter model and the three-parameter in favor of the One-parameter.
4- There is statistical difference at level of less than 0.01 in the mean of standard error of the estimate of ability between
Two-parameter model and Three-parameter model in favor of the two-parameter model.
5-There are no statistically significant differences between the one and Two parameter in the mean of standard error of the
ability estimating.
6-Three-parameter model offers a standard errors less to the average standard errors of estimating of the ability (ө); as well
as it has a maximum function of the test information with comparison to the one or Two mathematical model.
Keywords: item response mathematical models, model parameters, guessing parameter, the standard error of estimating
ability, simulation, parameter, test information function, ability.
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الرمز البريدي ----------------------------------------- :البريد اإللكتروني------------------------------- :
هاتف عمل --------------------------------------------------------- :جوال------------------------------ :
مجاالت اإلسهام في أعمال الجمعية--------------------------------------------- --------------------------- :
العضوية في جمعيات أخرى------------------------ ------------------------------------------------------- :
عدد سنوات االشتراك ------------------------------------------ :المبلغ المدفوع -------------------------- :
[ ] نقداً
[ ] شيك
بتاريخ/
[ ] إيداع مباشر  /حوالة
رسوم عضويــة المنتسب (الطــــــالب):

 011لاير للعام الواحد

 573رياالً لخمسة أعوام (بعد الخصم)

رسوم عضوية العاملة (غير الطالب):

 031لاير للعام الواحد

 361رياالً لخمسة أعوام (بعد الخصم)

ثانياً :تسدد الرسوم [ ] نقداً فيي مقير الجمعيية فيي جامعية المليك سيعود – كليية التربيية – مبني رقيم ( )03اليدور
الثاني.
[ ] إرسال حوالة.
[ ] إييييييداع المبليييييغ فيييييي حسييييياب الجمعيييييية السيييييعودية للعليييييوم التربويييييية والنفسيييييية (مصيييييرا الراج يييييي)
.SA 7781111388618101800777
[ ] شيك.
[ ] تسديد الرسوم في فرع الجمعية ...................
ثالثاً :استعمال الجمعية:
تم الت قق من استكمال تسديد رسوم العضوية حسب ما
أشير إليه أعاله.
الموظف المختص:

االسم------------------------------------------ :
التوقيع----------------------------------------- :
التاريخ----------------------------------------- :

ص .ب  8538الرياض  00530هاتف 5675665 :فاكس5675665 :
http://gesten.ksu.edu.sa - gesten@ksu.edu.sa

قواعد النشر

 .5االلتما فظا  APAف البتا ة والت ثعق.
.6كتا ة مت البحث جل شبأ جي ي جدا اليلخص

أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدوريززة فز ميعززا مزا يفيز فع زا يززا يتياشز مززا الززف
اإلسز ززام ال ز ز ي الز ززقو ي ز ز جلعز ززس الي،تيز ززا ال ز ززع و
اللغة الع عة او االج،لعمية.
وكقلك معايع الفي العاليعة واالخاقعة اليعتب ة جاليعا.
 .2لغة الفي ف الدورية ه اللغزة الع عزة وي،ز ن أن تفيز  .7يمو الباحث عي ي م تلس م حثس وخيس ج خ م
عض البح ث اللغزة اإلج،لعميزة مزا ملخزص ال يميزد جز الدورية الت يفي فع ا حثس.
.8ل عئة التح ي حق الفحص اأول للبحث وت ي أهيعتس
( )252كلية اللغة الع عة.
 .3ت ززت الدوريززة ززالبح ث الت ز تعززال الييززباي الت يززة للتحبع او رف س.
.9ال يت جي البحث ف الدورية إال عد إمانتس م قبأ
والفف عة.
 .4ت زت زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتز ت ز فز اثفع م اليح ّبيع .
ت سز ززعا فز ززاة اليع فزززة ف ز ز الي،زززا الت ز ز و والي،ز ززا  .12هعئة التح ي غع ملممة البح ث الت تصأ إلع ا
س اء أمعمي للفي أ ل ت،م.
الفف .
 .5تفي الدورية م امعاي البتب الت تدور ح م،زاالي .11يت است با البح ث للفي خا العا ال،امع ف ط
الت عة وجل الففس والت ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز (م ش اغ بس حت ج اية ش ا يأ م كأ جا ).
را عاً :التحبع :
هقي الي،الع .
 .6تص ززدر الدوري ززة أر ززا مز ز اي فز ز الع ززا اال ززدار اأو  .1ي سأ البحث إل اثفع م اليختصع ف م،ا البحث
أو الدراسة لتحبعيس ون تك اس الباحث.
خا ش سبتيب والثاج خا ش ي يب والثالث
 .2فز ز حال ززة ومز ز اخ ززتاف ززع جت ززائ ت يز ز اليحبي ززع
خا ش مارس وال ا ا خا ش ي جع .
ي سأ البحث إل محب ثالث.
ثاجعاً :أهداف الدورية:
 .3ي د اليحب ت ي اً مفصاً ج مدى إمانتس للبحث م
ت دف الدورية إل تح عق ما يأت :
جدم ا.
 .1تأس ززعس فبز ز ت ز ز و وجف ز ز فاج ززأ يأخ ززق فز ز االجتب ززار
 .4تص ف مبافأة رممية لبأ محب .
اليعبعاي الث افعة.
 .2اإلس ز ا ف ز تب ز ي ز ام الت عززة والتعلززع ف ز الييلبززة خام اً :هعئة التح ي :
تت ل هعئة التح ي الي ياي اآلتعة:
الع عة ال ع ية خا ة وف العال صفة جامة.
 .3تع يف الي تيع بأ ما ي ت،د ف اليعدان الت و .1 .رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متا عة تففعقها.
 .2العيأ جل تب ي الدورية واالرت اء ي ت اها.
 .4تي،عا الباحثع والدارسع جل البحث والفي .
 .3اإلجا والتع يف الدورية واست باب الباحثع لليياركة
ثالثاً :ق اجد الفي ف الدورية:
بح ث .
 .1جي ز ز الدوريز ززة اأ حز ززاث اأ ز ززعلة الت ز ز تفز ززاق ق ز ززايا
 .4اسززت با البحز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق زا مززا
وم ض جاي الت عة وجل الففس.
ش وط الفي ف الدورية.
 .2جي الدوريزة البحز ث التز لز ي زبق جيز ها ولز تفيز فز
م ززة أخز ى ولع ززة م ززتلة مز أو راسززة أخز ى او رسززالة  .5إ ززاص أ ززحاب البحز ز ث جز ز ت ززل أ ح ززاث وإمب ززان
جي ها م جدمس.
جليعة.
 .3الح ززد اأجلز ز لع ززد ززفحاي البح ززث ثاثز ز ن ززفحة  .6إرسا البح ث إل اليحبيع واست بال ا مف .
مبب جززة جلز الحاسززب اآللز وفززق م ا ززفاي الي،ززاي  .7التف عق ما الباحث جفد حامة البحث لبعض التعدياي.
 .8اتخززات ال ز ار يززأن جيز البحززث مز جدمززس عززد م امعززة
العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع .
راء اليحبيع واست،ا ة الباحث ل ا.
 .4إرفززاة ج ززخة م ز البحززث الي ز ا جي ز ص مززا ملخززص قصززع
ز ززاللغتع الع ع ز ززة واإلج،لعمي ز ززة .ال يت ،ز ززاون ( )252كلي ز ززة  .9است با طلباي االشت اك ف الدورية.
ي ضز ز ز فع ز ززس جفز ز ز ان البح ز ززث وأهداف ز ززس ومف ،ز ز زس وجتائ ،ز ززس  .12التف عق ما الفاش .
 .11م امعة الف خة اأول للتأكد م سامت ا م اأخباء
والبلياي اليفتاحعة.

