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تصدر اربع مرات في العام الجامعي (سبتمبر – ديسمبر  -مارس  -يونيو)

تنشر المجلة البحوث والمراجعات العلمية التي لم يسبق نشرها ،باللغة العربية أو اإلنجليزية بحيث تشمل ،البحوث التي
تتميز باألصالة واالبتكار ،كما تستعرض مع النقد بعض الكتب المنتقاة.

********
الرؤية – الرسالة – األهداف
الرؤية:

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

الرسالة:

تسعى المجلة لتأصيل البحث العلمي والرفع من شأنه بحيث تصبح المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في مجاالت العلوم

التربوية والنفسية.
األهداف:

 )1المساهمة في تطوير العلوم التربوية والنفسية وتطبيقاتها من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية.

 )2نشر األبحاث المتميزة التي تتسم بالجودة العالية واألصالة واالبتكار وترتبط بالواقع المحلي والعالمي.
 )3نشر األبحاث التي تسهم في التطوير في مجالي التربية والتعليم.
 )4توفير وعاء نشر للباحثين المتميزين والتسويق ألبحاثهم محلياً وعالمياً.
 )5عرض تجارب عالمية متمثلة بما يصدر من كتب وأبحاث تتعلق بالتربية وعلم النفس.
********
حقائق وتواريخ
مسمى أول عدد "رسالة التربية وعلم النفس" وحتى اآلن

شعبان 1410هـ /مارس 1990م

عدد البحوث المنشورة حتى آخر عدد (العدد  )53رمضان 1437هـ /يونيو 2016م

 322بحثا

عدد البحوث المنشورة في مجال العلوم التربوية

 276بحثا ~ ()%86

عدد البحوث المنشورة في مجال علم النفس

 46بحثا ~ ()%14

عدد البحوث قيد النشر

~8
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مقدمة
إن هذا العدد من مجلة رسالة التربية وعلم النفس قد خصص بكامله للبحوث المقدمة إلى المؤتمر
السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية :التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي
الذي عقدته الجمعية في الفترة ١٤٣٧ /٥/ ٢٣ - ٢١هـ .إن المجلة بهذا العمل تنطلق من أهدافها
التي منها نشر الفكر التربوي والنفسي وتشجيع الباحثين على نشر بحوثهم ،كما أنها تدرك أهمية
ضم البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمر في عدد واحد يضم بين دفتيه مواضيع متنوعة تتماهى مع
مجاالت ومحاور المؤتمر ،وذلك إلتاحة الفرصة للباحثين والمسؤولين عن التربية في مراحلها المختلفة
سرعة الرجوع اليها واالستفادة منها.
وقد قدم للمجلة  ٢٥بحثا خضعت جميعها لشروط واجراءات النشر في المجلة ،اجتاز التحكيم
منها ١٥بحثاً ،هي محتويات هذا العدد ،وقد توزعت البحوث في المجاالت التالية:
التكامل التربوي بين التعلم العام والعالي.
 االعتماد االكاديمي جسر التكامل بين التعليم العام والجامعي (تصور مقترح).
 معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي من وجهة نظر القيادات
التربوية بمنطقة الحدود الشمالية.
المعلم وتطويره المهني
 واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية االلكترونية بالمرحلة المتوسطة من
وجهة نظر المشرفات التربويات بمدينة الرياض.
 معوقات تنفيذ االنشطة التعليمية المضمنة في مقررات العلوم للصفوف العـليا من المرحلة
االبتدائية من وجهة نظر الـمعلمات والـمشرفات.
التعليم والتعلم
 تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية
في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.
 واقع تنفيذ برنامج تفعيل المختبرات المدرسية في العملية التعليمية في مدينة الرياض.
 فاعلية استخدام نموذج وودز في تدريس العلوم على تنمية عادات العقل والتفكير
االستداللي لدى تلميذات الصف الثالث المتوسط.
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 فاعلية التدريب على استراتيجية التعلم لإلتقان في تنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات
(القابالت للتعلم) ذوات االعاقة الفكرية.
 مستوى تضمين مهارات االستقصاء في االنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف االول
الثانوي وواقع ممارسته.
 واقع تجهيز المختبرات المدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء المطور للصف
األول الثانوي بمدينه الرياض.
 فاعلية الحقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام استراتيجية الـكتابة
كموجه لحل المشكلة  SWHلدى طالبات المرحلة الثانوية ودورها في تحول معلمات
الكيمياء للتدريس البنائي.
القيادة التربوية
 متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك.
 دور "جائزة التربية والتعليم للتميز" في تحسين الكفايات اإلدارية لقائدات المدارس
الحكومية بالمدينة المنورة.
علم النفس
 أنماط معالجة المعلومات البصرية للنصفين الكرويين بالمخ لدى طالب الجامعة مرتفعي
ومنخفضي التلكؤ االكاديمي.
 االضطرابات السلوكية لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد وأقرانهم ذوي االعاقة الفكرية
البسيطة.
وأخيراً ،تغتنم هيئة تحرير المجلة هذه المناسبة لتقدم الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة
الجمعية لما بذلوه من جهد بهدف االرتقاء بمستوى المجلة
هيئة التحرير

المحتويات
الموضوع

الصفحة

أنماط معالجة المعلومات البصرية للنصفين الكرويين بالمخ لدى طالب الجامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكاديمي
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سليمان عبد الواحد يوسف

خدجية عبد اهلل ساعد البلوي ،هالة عبد املنعم أمحد
ناصر بن سعود الريِّس
الحادي والعشرين

خالد بن حممد بن ناصر اخلزمي ،حممد بن فهم بن ثواب الغامدي
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حممد بن جابر الشهري ،صاحل بن عبداهلل العبد الكرمي
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مستوى تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي وواقع ممارستها
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سعيد بن حسني آل حمي ،سعيد بن حممد الشمراين

اإلعاقة الفكرية
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واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكترونية بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفات التربويات
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وضحى بنت حممد بن اهالل العتييب ،نضال بنت شعبان األمحد

االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقرانهم ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة
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المضمنة في مقررات العلوم للصفوف العـليا من المرحلة االبتدائية من وجهة نظر
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
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أمين سامل عبداهلل حسن

الـمعلمات والـمشرفات

أمحد بن حممد احلسني ،حصة بنت نغيمش احلريب

معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي من وجهة نظر القيادات التربوية بمنطقة الحدود
الشمالية

فايز سعد زيد العنـزي
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الموضوع

الصفحة

واقع تجهيز المختبرات المدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء المطور للصف األول الثانوي بمدينه الرياض
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دور "جائزة التربية والتعليم للتميز" في تحسين الكفايات اإلدارية لقائدات المدارس الحكومية بالمدينة المنورة
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فاعلية الحقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام استراتيجية الـكتابة كموجه لحل المشكلة SWH
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ومسية بنت مرزوق املرشدي ،حصه بنت عبد الرمحن الصغري

رحاب دخيل اهلل احليدري ،مجال فواز العمري

لدى طالبات المرحلة الثانوية ودورها في تحول معلمات الكيمياء للتدريس البنائي

فاطمة بنت غرم اهلل آل أمحد ،سوزان بنت حسني حج عمر

سليمان عبدالواحد يوسف:أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة...

أنماط معالجة المعلومات البصرية للنصفين الكرويين بالمخ لدى طالب الجامعة مرتفعي ومنخفضي
التلكؤ األكاديمي
إع ــداد

سليمان عبد الواحد يوسف
دكتوراه علم النفس الرتبوي وصعوبات التعلم
كلية الرتبية – جامعة قناة السويس – مصر
أستاذ الرتبية اخلاصة وصعوبات التعلم املساعد
كلية الرتبية – جامعة جازان – السعودية "سابقاً"

قدم للنشر  1437/4/1هـ  -وقبل 1437 /6/ 11هـ

المستخلص :هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن منط معاجلة املعلومات البصرية السائد لدى طالب اجلامعة مرتفعي ومنخفضي
التلكؤ األكادميي ،إضافة إىل التعرف على مدى الفروق بني مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي من طالب اجلامعة يف أمناط معاجلة
املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ ،وتكونت عينة الدراسة يف صورهتا النهائية من ( )126طالباً وطالبة منهم ( )63طالباً وطالبة
مرتفعو التلكؤ األكادميي )63( ،طالباً وطالبة منخفضو التلكؤ األكادميي بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية باإلمساعيلية ،جامعة قناة السويس
جبمهورية مصر العربية ،بلغ متوسط أعمارهم الزمنية ( )21.45سنة باحنراف معياري قدره ( )3.14سنة ،طبق عليهم مقياس التلكؤ
األكادميي لدى طالب اجلامعة ،وكذا مقياس أمناط معاجلة املعلومات البصرية احملوسب لقياس أمناط معاجلة املعلومات البصرية (كأحد
مقاييس األداء املوضوعي) ،وتوصلت الدراسة إىل سيطرة النمط األمين على كل من النمطني األيسر واملتكامل لدى طالب اجلامعة
مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف حني كان النمط املسيطر لدى منخفضي التلكؤ األكادميي هو النمط األيسر ،كما أظهرت
النتائج وجود فروق دالة بني جمموعيت مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف منطي معاجلة املعلومات األمين واملتكامل ،ومل توجد فروق
دالة بني جمموعيت الدراسة يف منط معاجلة املعلومات األيسر.
الكلمات المفتاحية :أمناط معاجلة املعلومات البصرية ،النصفني الكرويني للمخ ،التلكؤ األكادميي.

1
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جمـ ــرى ت ي ــده للواق ـ ـ م ــن أج ــل قي ــق الس ـ ـعادة والرفاهي ــة
والتنمية البشرية ( كامل.)120 :2006 ،
وعل ــى ال ــروم م ــن التط ــابق التش ــر ي ب ــني النص ــفني
الك ـ ــرويني للم ـ ــخ (األمي ـ ــن ،واأليس ـ ــر) ف ـ ــمن والبي ـ ــة الب ـ ــوع
السيكوفســيولوجية تقــرر عــدم تطابقهمــا يف الوظــائف النفســية
فلك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن النص ـ ـ ــفني الك ـ ـ ــرويني طبيع ـ ـ ــة متمي ـ ـ ـزة جتهي ـ ـ ــز
املعلومات اخلاصة ب ( كامل)2002 ،
ويف جم ــام أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات Styles of
 Information Processingديــداً فقــد أدى التقــدم املل ــو
يف كـ ــل مـ ــن علـ ــم الـ ــنفس الفسـ ــيولوجي إىل ديـ ــد األمـ ــاكن
اخلاصــة هراكــز الــت كم العليــا بالقشــرة املخيــة ،والــيت كــان مــن
أهــم نتائاهــا التوصــل إىل أن املــخ ينقســم إىل نصــفني كــرويني
( Hemispheresأميـ ـ ـ ــن – وأيسـ ـ ـ ــر) ،ولكـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن النصـ ـ ـ ــفني
الكــرويني وظــائف معينــة نتلــف عــن ايفــر ،و تلــف األف ـراد
فيما بينهم يف تفضيلهم ألنشطة أحد النصفني الكـرويني علـى
ايفــر يف معاجلــة املعلومــات ،ومــن فــمن هنــاف أمناطـاً خمتلفــة
للتعامــل م ـ املعرفــة وجتهيــز املعلومــاتأل فهن ــاف ال ــنمط األمي ــن
ال ــذي يش ــد إلي ـ ك ــل م ــن :ت ــورانس وم ـراد & (Torrance
) ،Mouradكام ــل ( ،)1981م ـ ـراد ( ،)1988أب ــو شعيش ـ ـ
( 1989أ) ،ريليـ ــا ) ،(Rilea, 2008أبـ ــو حطـ ــب وصـ ــادق
( ،)2009الكيـ ــام ( ،)2009ويوسـ ــف (2011أل )2013
بأن ـ ـ ـ ــتب با ـ ــام البص ـ ــري ومعاجل ـ ــة امله ـ ــام و ـ ــد اللف ي ـ ــة
واملعاجلــة املعرفيــة املتزامن ــة للمعلومــات ،وهن ــاف الــنمط األيس ــر
وال ـ ـ ــذي يش ـ ـ ــد إلي ـ ـ ـ كـ ـ ــل م ـ ـ ــن :كام ـ ـ ــل ( ،)1981ت ـ ـ ــورانس
وأوكاباياش ــى ) ،(Torrance & Okabayashi, 1984أب ــو
شعيشـ ( 1989أ) ،مـراد ( ،)1994ريليــا )،(Rilea, 2008
أبــو حطــب وصــادق ( ،)2009الكيــام ( ،)2009ويوســف
(2011أل  )2013بأن ـ ـ ـ ــتب بالت ليـ ــل واملعاجلـ ــة املتتابعـ ــة
للمعلومات ،وبعض األفـراد يفضـل اجلمـ بـني النمطـني األميـن
واأليسر معاً بدرجة متساوية (النمط املتكامل).

مقدمـة:
ي ــوي الب ــاح ون املش ــت لون يف جم ــانت عل ــم ال ــنفس
الفسـ ـ ــيولوجي  ،Psychophysiologyوعلـ ـ ــم الـ ـ ــنفس العص ـ ـ ـ
Cognitive
 Neuropsychologyوعل ـ ــم ال ـ ــنفس املع ـ ــريف
 Psychologyأمهي ــة كب ــدة للمب ــادل والكيفي ــة ال ــيت يعم ــل ــا
املخ ،ولقـد اهتمـت الك ـد مـن الب ـوع العلميـة باإلجابـة عـن
س ـؤام ـدد هــو "كيــف يعمــل املــخا" وحــدي اً اهــتم باإلجابــة
ع ــن ه ــذا السـ ـؤام الب ــاح ون املش ــت لون يف جم ــام عل ــم ال ــنفس
العص ـ ـ املع ــريف  .Cognitive Neuropsychologyوم ــن
تلقـ ـ ـ ــى الدراسـ ـ ـ ــات املتعلقـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــاملت دات املعرفيـ ـ ـ ــة والعصـ ـ ـ ــبية
(النيورولوجي ــة) يف وقتن ــا احلاض ــر ص ــدى واس ــعاً ب ــني الب ــاح ني
والدارســني ملــا نــا مــن أيفــر بــالغ يف األداء العقلــي املعــريف العــام
لإلنســان ،و ت ــل الدراس ــات املتعلقــة بوظ ــائف امل ــخ وعمليات ـ
الص ــدارة فيه ــا ،فق ــد عك ــف الك ــد م ــن الب ــاح ني والدارس ــني
على سـ أوـوار هـذا العضـو العصـ فاصـة فيمـا يتعلـق بـأهم
الوظــائف الــيت يؤديهــا ومنط ـ وطريقت ـ يف معاجلت ـ للمعلومــات
اليت ترد إلي وخمتلف العمليات اليت دع على مستواه.
ولقـ ـ ـ ــد تطـ ـ ـ ــورت – بصـ ـ ـ ــورة مذهلـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــوم املـ ـ ـ ــخ
واألعصــاب والفســيولوجيا واحلاســبات ايليــة وعلــوم انتصــام،
كم ــا إن التق ــدم انائ ــل ال ــذي ح ــدع يف جم ــام عل ــم ال ــنفس
املعــريف منــذ بدايــة ال مانينــات وارتباطـ الويفيــق بعلــوم احلاســبات
ايليــة واملــخ واألعصــاب – كــل ذلــى أدى إىل مطالبــة علمــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــنفس هراجع ـ ـ ـ ـ ــة املف ـ ـ ـ ـ ــاهيم والن ري ـ ـ ـ ـ ــات وأدوات التن ـ ـ ـ ـ ــد
السيكولوجي ها يواكب ال ورة العلمية انائلة ( كامل ،وشل ،
.)2005
واملــخ البشــري  Brainهــو أعقــد من ومــة ديناميــة
الوج ــود كل ـ ـ وم ــن ف ــمن اي ـ ـ ف ــرو العل ــم واملعرف ــة تلتق ــي
وتتفاعــل نســق بنــائي وظيفــي مــن فــالم املــخ البشــري مــن
أجل الت يد انرتقائي للواق ليت د ويتطور ويرقى املـخ البشـري
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وي هرون ضعفاً يف إجنازاهم األكادميي ( مد2008 ،أل
وفر رررر Özer & Ferrari ,2011؛ أبـ ــو و ـ ـزام2012 ،أل
العبيدي2013 ،أل وحسانني.)2015 ،

وعلــى الــروم مــن افــتالف وتبــاين وظــائف النصــفني
الكــرويني للمــخ فمن ـ ن يصــأ علــى اإلطــالق أن نفصــل بــني
الوظيفـ ــة التكامليـ ــة لعمـ ــل النصـ ــفني الكـ ــرويني ،فـ ــأي نشـ ــاط
يصدر عن الفرد ناتج عن التكامل الوظيفي لعمل املخ فعملية
معاجل ــة املعلوم ــات ن ميك ــن أن تص ــل إىل أعل ــى مس ــتوى م ــن
الكف ــاءة إن بالتكام ــل ال ــوظيفي ب ــني نص ــفي امل ــخ ( كام ــل،
.)2002
وم ــن ناحي ــة أف ــرى ،ف ــمن ك ــل من ــا يتلك ــأ يف بع ــض
األوقـ ــات يف حيات ـ ـ وهنـ ــاف الـ ــبعض الـ ــذي يتلكـ ــأ أك ـ ــر مـ ــن
ايفرين فاألفراد علـى افـتالف أجناسـهم ومسـتوياهتم العقليـة
وانقتص ــادية وانجتماعي ــة وال قافي ــة والعمري ــة ميارس ــون س ــلوف
التلكــؤ ولكــن بــدرجات متفاوتــة ،والــبعض يتقبــل ذلــى بوصــف
ج ــزءًا م ــن شخص ــيتهم ،وال ــبعض ايف ــر يب ــون ع ــن ط ــرق
ووسائل للت لب على سلوف التلكؤ لديهم.
والتلك ــؤ األك ــادميي Academic Procrastination
يُعــد أفطــر أن ـوا التلكــؤ وأك رهــا انتشــاراً لــدى الكبــار بصــفة
عام ــة والط ــالب يف ا ــام التعليم ــي بص ــفة فاص ــة ،إذ يُطل ــق
على تأفد وتأجيـل الطـالب ألداء املهـام والواجبـات الدراسـية
التلكؤ األكادميي (عبدالوهاب.)2015 ،
ويشـد توكمـان وآفـرون )(Tuckman et al., 2002
إىل أن التلكؤ األكادميي يعـد مسـة تتوقـف علـى اسـتعداد الفـرد
ون ــا توابـ ـ ومرتتب ــات فط ــدة عل ــى الط ــالب ال ــذين يعت ــادون
إرجاء مهامهم األكادميية وواجباهتم الدراسية إىل آفر وقت.
ويف هــذا اإلطــار يــذكر فــاران ) (Farran, 2004أن
التلكؤ األكادميي سلوف شائ ومشكل ومصدر لالضـطرابات
لدى الطالب.
ويش ــد بوب ــون ) (Popoola, 2005إىل أن التلك ــؤ
األكــادميي ي ـرتبط بالعوامــل املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية .ويف
النطاق نفس أشـارت نتـائج جمموعـة مـن الدراسـات أن الطلبـة
ممـ ــن ل ـ ــديهم نزع ـ ــة قوي ـ ــة للتس ـ ــويف ص ـ ــلون عل ـ ــى درج ـ ــات
منخفض ـ ــة يف انمت ان ـ ــات مقارن ـ ــة بالطلب ـ ــة و ـ ــد املس ـ ــوفني،

أوزر

مشـكلة الدراسـة:
ن شى أن التلكؤ األكادميي يُعد مسة نوعية
فاصة با ام األكادميي تتسم بسلسلة من سلوكيات
اإلحاام والتانب والعاز وعدم الفاعلية .وعلى الروم من
أن يعد من ال واهر الشائعة لدى األفراد فمن تكراره بصورة
مستمرة ُمي ل مشكلة ملا قد يكون ل من آيفار سلبية على
األداء العقلي املعريف كما ي هر يف اجلانب اننفعاي للفرد يف
صورة احلساس بالندم أو اليأس ولوم الذات.
وتصبأ دراسة التلكؤ األكادميي أدعـى إذا مـا عرفنـا
أن ظـاهرة شـائعة بـني طـالب املرحلـة اجلامعيـة ممـا يـؤدي ذلـى
إىل مســتوى أكــادميي مــنخفض ودرجــات ضــعيفة وهــروب أو
تسرب من الدراسة أو إمهانـا .وك ـداً مـا جنـد املتلكـج يف وجـل
وفــوف مــن إحساسـ خكــم ايفـرين عليـ وذلــى مــن فــالم
عمليــة النقــد الــذاه ،فهــو ــاف أن يكــون وــد مــتقن يف أداء
واجبات ـ  ،كمــا شــى أن مــا يبذل ـ مــن جمهــود ن يكــون كافي ـاً
ومــن لــن ينــام الــدرجات الــيت نكن ـ مــن الناــا ويــنعكس
هذا ال ن علي ويصاب خالة تسمى اخلوف من الفشل.
ويف هذا الصدد أجريت العديد من الدراسات
والب وع الىت تناولت التلكؤ األكادميي لدى طالب اجلامعة
منها دراسات مصيل ي واحلسيىن ( ،)2004كالسني
وآفرين ) ،(Klassen et al., 2008عطية ( ،)2009كاجان
وآفرين ) ،(Kagan et al.,2010جاديدي وآفرين (Jadidi et
) ،al.,2011كاو ) ،(Cao,2012أمحد ( ،)2014وعبدالوهاب
( )2015إذ أشارت تلى الدراسات إىل أن سلوف التلكؤ
األكادميي ينتشر بني الطالب يف كل مراحل التعليم وخباصة
املرحلة اجلامعية ،كما تدعم نتائاها فكرة أن والبية طالب
اجلامعة يتلكؤون أكادميياً.
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ويف هذا الصدد يشد يوسف ()2011 ،2005
إىل أمهية دراسة أمناط معاجلة املعلومات لدى املتعلمني ،إذ
يرى أن دراستها تعد ضرورة مهمة ،كما إن انهتمام
بدراستها يعد بعداً مهماً يسهم يف قيق أهداف العملية
الرتبوية ،وتدعم يف املتعلم القدرة على مواجهة الت دات
السريعة اليت تطرأ على كل مناحي احلياة املختلفة.
وقد أُعدت العديد من أساليب القياس لت ديد
تفضيل أحد نصفي املخ على ايفر منها ما نطلق علي
ُمسمى أسلوب التقرير الذاه ،أما األسلوب ال اين فيمكن
تسميت أسلوب األداء املوضوعي ،وستستخدم الدراسة
احلالية أحد أساليب العرض اجلان  ،وهي طريقة العرض
السري للم دات البصرية يف جان ّ ا ام البصري لقياس
أمناط معاجلة املعلومات البصرية الذي أعده الباحث ليكون
مم الً لألسلوب ال اين (أسلوب األداء املوضوعي).
واملتتب لنتائج الدراسات والب وع اليت تناولت
منط معاجلة املعلومات السائد للنصفني الكرويني باملخ
للمتعلمني يل ظ مع وجود دراسات تشد إىل سيطرة النمط
األيسر على كل من األمين واملتكامل ،ومن هذه الدراسات:
دراسات مراد وآفرين ( ،)1982مد ( ،)1985رياض
وعبادة ( ،)1986عكاشة ( ،)1986إمساعيل (،)1987
مد ( ،)1988مراد ( ،)1989 ،1988أيب مسلم
( ،)1993 ،1989مراد وعلي ( ،)1994مود
( ،)1995علي ( ،)2000مزيان والزقاي (،)2003
يوسف ( ،)2005الزهار ويوسف ( ،)2005شارب
( ،)2008الزهار ويوسف ( ،)2010ويوسف (،2011
 )2014 ،2012ود أن على اجلانب ايفر توجد
دراسات أفرى تشد نتائاها إىل سيطرة النمط األمين
كدراسات البيلي ) ،(Albialy, 1993السليماين (،)1994
أيب مسلم ( ،)1994يف حني أظهرت نتائج دراسات
وخوع أفرى أن النمط املتكامل هو املسيطر ومنها دراسة

وبــالن ر إىل انتشــار التلكــؤ األكــادميي بــني طــالب
اجلامع ــة ،جن ــد أ ــا بل ــت  %52كم ــا أش ــارت دراس ــة أوزر
) ،(Ozer et al., 2009و %83كمـا يف دراسـة أوزر وسـاكس
) .(Ozer & Sackes, 2011ومــن يعــد التلكــؤ األكــادميي
مشكلة معقدة يف البيئة التعليمية.
ولق ــد أك ــد سـ ـوملون وروع بل ــوم & (Solmon
) Rothblum, 1984علــى أن التلكــؤ األكــادميي ن مي ــل عبئًــا
يف انسـتذكار وإدارة الوقـت فقـط ولكـن يتضـمن أيضـاً تفاعـل
مكونات انفعالية ومعرفية.
ففي اجلانب املعريف جند أن الشرنويب ()2008
أشارت إىل أن هناف دراسات قليلة أجريت بب ث الطالب
املتلكئني أكادميياً من من ور معريف واليت تؤكد على أن
العوامل املعرفية جيب أفذها يف انعتبار لفهم سلوف الطالب
املتلكئني.
ويشد تشو وتشو ) (Chu & Choi, 2005إىل أن
التلكؤ األكادميي يؤيفر – بشكل سل – على تعلم
الطالب ،وعلى أدائهم األكادميي ،بل وعلى شخصياهتم،
وعلى جودة حياهتم .ويضيف ويلسون وجنوين & (Wilson
) Nguyen, 2012أن املتعلمني ين رون إىل التلكؤ األكادميي
بوصف مشكلة ضارة ،وأن أك ر من  %95من الطالب
املتلكئني يستهدفون ففض  ،والتخلب من  .لذا فمن من
الضروري تناوم هذا السلوف  -التلكؤ األكادميي – مما
يساعد على فهم ومن اولة التقليل من آيفاره السلبية إىل
أقصى درجة ممكنة لدى املتعلمني باملرحلة اجلامعية.
كما إن بعض املتعلمني قد يواج بعض
املشكالت يف التعلم ،يعانون منها أيفناء دراستهم ،وقد يكون
ذلى بسبب تفضيلهم لنمط معني من أمناط معاجلة
املعلومات يعتمد بدرجة كبدة على وظائف أحد نصفي املخ
الكرويني ون يتناسب م املطالب املعرفية والوجدانية ألداء
مهام التعلم.
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يسهم يف قيق أهداف العملية الرتبوية ،وتدعم يف املتعلم
القدرة على مواجهة الت يدات السريعة اليت تطرأ على ا تم
يف اي جوانب احلياة املختلفة .كما يسهم التعرف على
أمناط معاجلة املعلومات لدى املتلكئني أكادميياً يف تعديل
النمط املسيطر والذي قد يسبب إعاقة ملستوى األداء يف
املهارات األكادميية ولكي يبدأ اننتقام باملتلكئني أكادميياً
من دافعية سالبة معطلة إىل دافعية موجبة نشطة ترف معدم
األداء األكادميي .إضافة إىل أن هذه الدراسة تتصدى ل اهرة
من أهم ال واهر ،وهي ظاهرة التلكؤ األكادميي اليت تعد أبرز
أسباب الفشل الدراسي للمتعلمني وفاصة باملرحلة اجلامعية،
بل إن هذه ال اهرة نا تأيفدها املدمر واندام يف شخصياهتم
واجتاهاهتم حنو عملية التعلم .وأفداً ندرة الب وع والدراسات
اليت تناولت أمناط معاجلة املعلومات البصرية لدى طالب
اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف البيئة
املصرية والعربية ،حيث إن – يف حدود إطال الباحث – ن
توجد أية دراسة يف البيئة املصرية والعربية تناولت هذا املوضو
بالبيئة املصرية والعربية.

اليوه ) .(Aliotti, 1981وهكذا جند أن هناف تناقضاً بني
نتائج هذه الدراسات بشأن منط معاجلة املعلومات السائد.
كما إن هناف ندرة – يف حدود إطال الباحث
– يف الدراسات اليت أجريت على طالب اجلامعة املتلكئني
أكادميياً لدراسة أمناط معاجلة املعلومات البصرية اليت تعكس
منط معاجلة املعلومات البصرية املسيطر (املميز) .ومن
تت دد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤالني ايتيني:
 -1م ــا ه ــو من ــط معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية الس ــائد ل ــدى
طالب اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادمييا.
 -2هـ ــل توجـ ــد فـ ــروق ذات دنلـ ــة إحصـ ــائية بـ ــني طـ ــالب
اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف أمناط معاجلـة
املعلومات البصرية (أمين /أيسر /متكامل)ا.
أهـداف الدراسـة:
هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن منط معاجلة
املعلومات البصرية السائد لدى طالب اجلامعة مرتفعي
ومنخفضي التلكؤ األكادميي ،إضافة إىل التعرف على الفروق
يف أمناط معاجلة املعلومات البصرية (أمين /أيسر /متكامل)
لدى طالب اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي.

مصطلحـات الدراسـة:
 -1أنماط معالجة المعلومات البصرية

أهميـة الدراسـة:

Visual Style of

:Information Processing
ق ــام الباح ــث احل ــاي بص ــياوة تعري ــف ألمن ــاط معاجل ــة
املعلومات البصرية ال اليفة (األمين  -األيسر  -املتكامل) يتفق
ووجه ــة الن ــر ال ــيت يتبناه ــا يف ه ــذه الدراس ــة احلالي ــةأل فيع ــرف

توضيأ منط معاجلة املعلومات البصرية املسيطر
لدى طالب اجلامعة ،وذلى ملساعدة القائمني على العملية
الرتبوية والتعليمية إذ إن القدرات اليت تلعب دوراً فاعالً يف
عمليات التعلم والتعليم تعتمد على وظائف النصفني
الكرويني (األمين /األيسر) و ما معاً (املتكامل) ،نذا فمن
من الواجب توضيأ هذه الوظائف اخلاصة بكل نصف كروي
ألفذها يف انعتبار عند إعداد املقررات والوسائل واستخدام
طرق التدريس .كما ن ل دراسة أمناط معاجلة املعلومات
البصرية لدى طالب اجلامعة ضرورة مهمة ،إذ تعد بعداً مهماً

الباحـ ـ ــث نمـ ـ ــة معالجـ ـ ــة المعلومـ ـ ــات البص ـ ـ ـرية األيمـ ـ ــن
للمف وص إجرائياً علـى أنـ "الدرجـة املرتفعـة يف التعـرف فقـط

عل ــى امل ـ ـدات البصـ ـرية املقدم ــة للع ــني اليس ــرى ،وذل ــى عل ــى
مقيـ ــاس العـ ــرض الس ـ ـري للم ـ ـدات البص ـ ـرية يف جـ ــان ّ ا ـ ــام
البص ــري لقي ــاس أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات للنص ــفني الك ــرويني
باملخ الذي أعده الباحث".
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الطريقة واإلجراءات:

ويعـ ـ ــرف الباحـ ـ ــث نمـ ـ ــة معالجـ ـ ــة المعلومـ ـ ــات

البصرية األيسر للمف وص إجرائياً علـى أنـ "الدرجـة املرتفعـة

أوالً :منهج الدراسـة:
استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املقارن،
إذ يعتمد على حساب الفروق وتفسد ذلى يف ضوء كل من
اإلطار الن ري والدراسات السابقة.
ثانياً :مجتمع الدراسة وعينتها:

يف التعــرف فقــط علــى امل ـدات البصـرية املقدمــة للعــني اليمــىن،
وذلى على مقياس العرض السري للم دات البصرية يف جان ّ
ا ـ ــام البص ـ ــري لقي ـ ــاس أمن ـ ــاط معاجل ـ ــة املعلوم ـ ــات للنص ـ ــفني
الكرويني باملخ الذي أعده الباحث".
كم ــا يع ــرف الباح ــث نم ــة معالج ــة المعلوم ــات

تكـ ــون جمتم ـ ـ الدراسـ ــة احلاليـ ــة مـ ــن اي ـ ـ طـ ــالب
وطالب ــات الفرق ــة الرابع ــة بش ــعبيت عل ــم ال ــنفس والرتبيــة اخلاص ــة
بكلي ــة الرتبي ــة باإلمساعيلي ــة ،جامع ــة قن ــاة الس ــويس جبمهوري ــة
مصر العربية إذ بلغ عددهم ( )226طالباً وطالبة.
وتكون ـ ــت عين ـ ــة الدراس ـ ــة يف ص ـ ــورهتا النهائي ـ ــة م ـ ــن
( )126طالبـ ـ ـاً وطالب ـ ــة م ـ ــنهم ( )63طالبـ ـ ـاً وطالب ـ ــة مرتفع ـ ــي
التلك ــؤ األك ــادميي ،و( )63طالبـ ـاً وطالب ــة منخفض ــي التلك ــؤ
األكــادميي بالفرقــة الرابعــة بشــعبيت علــم الــنفس والرتبيــة اخلاصــة
بكلي ــة الرتبي ــة باإلمساعيلي ــة ،جامع ــة قن ــاة الس ــويس جبمهوري ــة
مصــر العربي ـة ،بلــغ متوســط أعمــارهم الزمنيــة ( )21.45ســنة
ب ــاحنراف معي ــاري ق ــدره ( )3.14س ــنة ،وب ــذلى تك ــون نس ــبة
املتلكئ ـ ــني أكادميي ـ ـاً إىل جمتم ـ ـ املتعلم ـ ــني يف الدراس ـ ــة احلالي ـ ــة
حواي .٪ 55،75
ولقد مت افتيار عينـة الدراسـة مـن املتلكئـني أكادمييـاً
وتصنيفهم وفقاً ملسـتوى التلكـؤ األكـادميي لـديهم (مرتفعـي –
منخفضــي) مــن فــالم أدائهــم علــى مقيــاس التلكــؤ األكــادميي
الــذى أعــده الباحــثأل إذ مت تصــنيف الفــرد يف املســتوى املرتفـ
إذا كان ـ ــت ه ـ ــذه الدرج ـ ــة أكـ ـ ـ م ـ ــن أو تس ـ ــاوي املئي ـ ــي 75
(اإلرباعي األعلى) ،ويصنف يف املسـتوى املـنخفض إذا كانـت
درجتـ ـ عل ــى مقي ــاس التلك ــؤ األك ــادميي أق ــل م ــن أو تس ــاوي
املئيي ( 25اإلرباعي األدىن).

البصـ ـرية المتكام ـ ـ للمف ــوص إجرائيـ ـاً عل ــى أنـ ـ "الدرج ــة

املرتفعة يف التعـرف يف آن واحـد علـى امل ـدات البصـرية املقدمـة
لكــال العينــني ،وذلــى علــى مقيــاس العــرض الس ـري للم ـدات
البص ـ ـ ـرية يف جـ ـ ــان ّ ا ـ ـ ــام البصـ ـ ــري لقيـ ـ ــاس أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة
املعلومات للنصفني الكرويني باملخ الذي أعده الباحث".
 – 2التلكؤ األكاديمي :Academic Procrastination
يُقص ــد ب ـ تأجي ــل امل ــتعلم الب ــدء يف امله ــام الدراس ــية
املطلوبــة وتــأفره يف إنامهــا إىل الل ــات األفــدة م ـ شــعوره
بالضيق وعدم انرتيا لتأفده يف إنامهـا .كمـا ـدد الباحـث
املفهـ ــوم اإلجرائـ ــي للتلكـ ــؤ األكـ ــادميي جبملـ ــة الـ ــدرجات الـ ــيت
صــل عليهــا املــتعلم يف األداء علــى مقيــاس التلكــؤ األكــادميي
الذي أعده الباحث.
فرضا الدراسـة:
ميكـ ــن طـ ــر فرض ـ ـي الدراسـ ــة احلاليـ ــة علـ ــى الن ـ ــو
ايه:
 -1يسيطر النمط األميـن مـن أمنـاط معاجلـة املعلومـات البصـرية
لـ ــدى طـ ــالب اجلامعـ ــة مرتفعـ ــي التلكـ ــؤ األكـ ــادميي يف حـ ــني
يسيطر النمط األيسر لدى منخفضي التلكؤ األكادميي.
 -2توج ــد ف ــروق ذات دنل ــة إحص ــائية ب ــني ط ــالب اجلامع ــة
مرتفعـ ـ ــي ومنخفضـ ـ ــي التلكـ ـ ــؤ األكـ ـ ــادميي يف أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة
املعلومات البصرية (أمين /أيسر /متكامل).

ثالثاً  :أدوات الدراسـة:

المحوسـ
 -1مقياس أنماط معالجة المعلومات البصرية ُ
(كأحد مقاييس األداء الموضوعي).
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درجة يف منط معاجلة املعلومات املتكامـل إذا تعـرف علـى كـال
امل ـدين الل ــذين مت تق ــدميهما بش ــكل مت ـزامن يف ج ــان ّ ا ــام
البصري (يوسف.)2012 ،

قام الباحـث احلـاي بمعـداد مقيـاس ُ وسـب لقيـاس
أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية (كأح ــد املق ــاييس األدائي ــة
املوض ـ ــوعية) وفق ـ ـاً للوص ـ ــف ال ـ ــذي أورده الب ـ ــاح ون لتا ـ ــارب
س ــبدي ،وذل ــى بع ــد اإلط ــال عل ــى الدراس ــات ال ــيت تناول ــت
التاني ـ ـ ـ ـ ــب املخ ـ ـ ـ ـ ــي للمعلوم ـ ـ ـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ـ ــام :أب ـ ـ ـ ـ ــو شعيش ـ ـ ـ ـ ـ
(Abosheasha, 1988أل  1989أأل  1989ب،1990 ،
 ،)1991بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ( ،)1996زيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ( ،)2007متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوىل
( ،)1999الــديب ( ،)2010ويوســف ()2014 ،2012أل
وبـذا فهــو وسـيلة جتريبيــة نتلـف يف بنائهــا عـن مقــاييس التقريــر
الــذاه ألمنــاط معاجلــة املعلومــات (أمنــاط الــتعلم والتفكــد) الــيت
سـبق وأن وضـعها تـورانس وآفـرون )(Torrance et al., 1978
واملسمى ب ـ افتبار أسلوب التعلم والتفكد )Styles (SOLAT
.of Learning and Thinking

ومت الت قــق مــن صــدق املقيــاس باســتخدام صــدق
احمل ّكمــني وقــد تراوحــت نســب إتفــاق الســادة احملكمــني علــى
ص ــالحية عب ــارات املقي ــاس م ــا ب ــني ( ،)%90 – 80وه ـ ـي
نسب مقبولة.
كمــا قــام معــد املقيــاس خســاب صــدق مــن فــالم
ص ــدق احمل ــى إذ مت حس ــاب معام ــل انرتب ــاط ب ــني اس ــتفتاء
ت ــورانس ألمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات ال ــذي تراـ ـ وقننـ ـ م ــد
( )1988ومقي ــاس أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية املع ــد،
م ــن ف ــالم تطبيقهم ــا عل ــى أفـ ـراد العين ــة انس ــتطالعية ،وق ــد
بل ـ ــت معـ ــامالت انرتبـ ــاط بينهمـ ــا ( 0,78للـ ــنمط األميـ ــن،
 0,85للـ ـ ــنمط األيسـ ـ ــر ،و 0,89للـ ـ ــنمط املتكامـ ـ ــل) وه ـ ـ ـي
معامالت دالة عند مستوى (.)0,01

وتع ـ ـد طريقـ ــة العـ ــرض الس ـ ـري للم ـ ـدات البص ـ ـرية يف
جان ّ ا ام البصري من طرق دراسة أمناط معاجلة املعلومـات
للمــخ البشــري الفعالــة يف التعامــل م ـ األف ـراد إضــافة إىل أ ــا
ليســت وســيلة طبيــة ومــن ميكــن اســتخدامها يف جمــام علــم
النفس الرتبوي (زيتون.)2007 ،

وع ــن يفب ــات املقي ــاس فق ــد مت حس ــاب بطريق ــة ألف ــا
كرونباخ وكان قيمـة معامـل ال بـات للـنمط األميـن،)0.76( ،
ولل ــنمط األيس ــر ( ،)0.80ولل ــنمط املتكام ــل و( )0.83مم ــا
يدم على يفبات املقياس وال قة يف نتائا يف الدراسة احلالية.

ويتك ــون انفتب ــار م ــن ( )30زوج ـ ـاً م ــن امل ـ ـدات
يتألف كل زوج مـن صـورة وحـرف أو صـورة وعـدد أو صـورتني
أو ح ــرفني أو ع ــددين – ي ــتم ترتيبه ــا عشـ ـوائياً  -ي ــتم ع ــرض
أحـ ــد امل ـ ـدين يف كـ ــل زوج يف نصـ ــف ا ـ ــام البصـ ــري األميـ ــن
وامل د ايفر يف نصف ا ام األيسر.

كمــا مت حســاب معــايد األداء علــى مقيــاس أمن ـاط
معاجلــة املعلومــات البص ـرية املعــد وذلــى مــن فــالم حســاب
املتوسـ ــطات وانحنرافـ ــات املعياريـ ــة لـ ــألداء علـ ــى أف ـ ـراد العينـ ــة
انســتطالعية واملكونــة مــن ( )60طالبـاً وطالبــة بالفرقــة الرابعــة
بكلية الرتبية باإلمساعيلية ،جامعة قنـاة السـويس ،بلـغ متوسـط
أعم ـ ــارهم الزمني ـ ــة ( )22.85س ـ ــنة ب ـ ــاحنراف معي ـ ــاري ق ـ ــدره
( )3.96سـ ـ ــنة ،وقـ ـ ــد مت حسـ ـ ــاب معـ ـ ــايد األداء يف ديـ ـ ــد
وتص ـ ــنيف الش ـ ــباب اجل ـ ــامعي إىل أمن ـ ــاط معاجل ـ ــة املعلوم ـ ــات
البص ـرية (األميــن ،األيســر ،واملتكامــل) مــن فــالم املعــادنت
ايتيـ ـ ــةأل حيـ ـ ــث م :ه ـ ـ ـي (املتوسـ ـ ــط) : ،ه ـ ـ ـي (انحن ـ ـ ـراف
املعياري):

وعلـى أسـاس دقــة املف ـوص يف التعــرف علـى امل ــد
املق ـ ــدم إلح ـ ــدى العين ـ ــني يت ـ ــدد نش ـ ــاط النص ـ ــف الك ـ ــروي
املعاكس لتلى العني ،فيُعطى املف وص درجة يف منط معاجلـة
املعلومــات األميــن إذا اســتطا التعــرف علــى امل ــد الــذي كــان
يق ـ يف ا ــام البصــري األيســر فقــط ،ويُعطــى درجــة يف منــط
معاجل ــة املعلومـ ــات األيس ــر إذا اسـ ــتطا التعـ ــرف علـ ــى امل ـ ــد
الذي كان يق يف ا ام البصري األمين فقط ،يف حني يُعطـى
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ومت الت قق من صدق املقياس باستخدام صـدق
احمل ّكم ـ ــني إذ مت ع ـ ــرض املقي ـ ــاس عل ـ ــى جمموع ـ ــة م ـ ــن الس ـ ــادة
احملكمـ ــني مـ ــن أعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس املتخصصـ ــني يف علـ ــم
الــنفس الرتبــوي بكليــات الرتبيــة باجلامعــات املص ـرية وعــددهم
( )11كم ـ ـاً ،وذلـ ــى إلبـ ــداء آرائهـ ــم واحلكـ ــم علـ ــى مـ ــدى
صــدق مضــمون العبــارات ومــدى فعاليــة مــا وضــعت لقياس ـ ،
ومت تع ــديل بع ــض العب ــارات وح ــذف بعض ـها ايف ــر يف ض ــوء
توجيهـ ــات السـ ــادة احملكمـ ــني ليصـ ــبأ بـ ــذلى عـ ــدد عبـ ــارات
املقياس ( )20مفردة كما هو يف صورت النهائية.
كمــا مت حســاب انتســاق الــدافلي مــن فــالم
إجيــاد معامــل انرتبــاط بــني درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكليــة
للمقياس ،وذلى على أفـراد العينـة انسـتطالعية وقـد تراوحـت
قــيم معــامالت انرتبــاط مــا بــني ( )0.92 – 0.73وايعهــا
دالة عند مستوى ( .)0.01مما يدم على صدق املقياس.
كما قام الباحـث خسـاب يفبـات املقيـاس بطريقـة
ألفا كرونباخ وذلى على أفراد العينة انستطالعية واملكونة
م ـ ــن ( )60طالب ـ ـاً وطالب ـ ــة بالفرق ـ ــة الرابع ـ ــة بكلي ـ ــة الرتبي ـ ــة
باإلمساعيلية ،جامعة قناة السويس ،بلـغ متوسـط أعمـارهم
الزمنيــة ( )22.85ســنة بــاحنراف معيــاري قــدره ()3.96
سـ ــنة ،وكـ ــان قيمـ ــة معام ــل ال بـ ــات ( )0.84وتع ـ ـد هـ ــذه
القيمة مناسبة للمقياس.
ومـ ــن اإلج ـ ـراءات السـ ــابقة تأكـ ــد للباحـ ــث صـ ــدق
ويفبات مقياس التلكؤ األكادميي وصالحيت لالستخدام.

 يصنف الفرد ذو منط أمين إذا كانـت درجتـة الكليـةتزيد عن (م  ) 1 +يف هذا النمط.
 يص ـ ــنف الف ـ ــرد ذو من ـ ــط أيس ـ ــر إذا كان ـ ــت درجت ـ ــةالكلية تزيد عن (م  ) 1 +يف هذا النمط.
 يص ــنف الف ــرد ذو من ــط متكام ــل إذا كان ــت درجت ــةالكلية تزيد عن (م  ) 1 +يف هذا النمط.
 -2مقياس التلكؤ األكاديمي لدى الشباب الجامعى.
أعد الباحث احلاي مقياس التلكؤ األكادميي بعد
اإلطال على األُطر الن رية والدراسات والب وع اليت
تناولت جمام التلكؤ األكادميي وكذا مع م انفتبارات
واملقاييس العربية واألجنبية واليت هدفت لقياس التلكؤ
األكادميي ومنها :مقياس سولومون ورويفبلوم & (Solomon
) ،Rothblum, 1984مقياس التلكؤ توكمان (Tuckman,
) ،1991مقياس التلكؤ األكادميي ملصيل ي واحلسيي
( ،)2004قائمة سلوف التسويف األكادميي لعالم
( ،)2008مقياس إرجاء املهام األكادميية لسكران
( ،)2010مقياس اإلرجاء الدراسي لشل (،)2011
مقياس التسويف األكادميي أليب وزام ( ،)2012مقياس
اإلرجاء األكادميي ليسل ) ،(Yesil, 2012مقياس تقدير
املماطلة األكادميية الذي ترا أمحد ( ،)2013مقياس
التسويف األكادميي أليب ازريق وجرادات ( ،)2013مقياس
اإلرجاء األكادميي جلرانيسكيل )،(Grunschel et al., 2013
مقياس التلكؤ األكادميي لرضوان ( ،)2013مقياس اإلرجاء
األكادميي إلبراهيم ( ،)2014مقياس اإلرجاء األكادميي
ألمحد ( ،)2014مقياس التلكؤ األكادميي للنواب و مد
( ،)2014وأفداً مقياس التسويف األكادميي حلسانني
( .)2015ويتكون مقياس التلكؤ األكادميي احلاي من
( )20مفردة وأمام كل مفردة يفالع استاابات هي( :دائماً،
أحياناً ،ونادراً) .وتقدر بمعطاء الدرجات ( ،2 ،3و)1
املقابلة لالستاابات السابقة على الرتتيب ،والدرجة الكلية
للمقياس تشد إىل مستوى التلكؤ األكادميي.

نتائج الدراسة وتفسيرها:
نتائج الفرض األول:
ي ــنب الف ــرض األوم للدراس ــة عل ــى أن ـ ـ " :يس ــيطر
الـ ــنمط األميـ ــن مـ ــن أمنـ ــاط معاجلـ ــة املعلومـ ــات البص ـ ـرية لـ ــدى
طـ ـالب اجلامع ــة مرتفع ــي التلك ــؤ األك ــادميي يف ح ــني يس ــيطر
النمط األيسر لدى منخفضي التلكؤ األكادميي".
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ال اليفـ ــة (أميـ ــن /أيسـ ــر /متكامـ ــل) لـ ــدى مرتفعـ ــي ومنخفضـ ــي
التلكؤ األكادميي كما هو موضأ يف جدوم (:)1

وللت قــق مــن ص ـ ة هــذا الفــرض فقــد مت حســاب
املتوسط وانحنراف املعيـاري ألمنـاط معاجلـة املعلومـات البصـرية

جدول 1
المتوسة واالنحراف المعياري ألنماط معالجة المعلومات البصرية لدى مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكاديمي
المجموعة

ن

أنماط معالجة المعلومات البصرية
األيمن

المتكام

األيسر

م

ع

م

ع

م

ع

مرتفعو التلكؤ األكاديمي

63

15.45

3.18

14.90

3.97

5.65

3.63

منخفضو التلكؤ األكاديمي

63

11.15

5.41

14.50

6.03

10.35

7.68

وتوجيـ الــن م التعليميـة حــىت تعمـل علــى تكامـل أداء وظــائف
النصفني الكـرويني للمـخ ،ون تقتصـر م ـدات التنشـيط العقلـي
على نصف املخ فقط ،وعلي فمننا إذا أردنا تكـوين الشخصـية
الكامل ــة ل ــدى امل ــتعلم فمنن ــا خاج ــة إىل أنش ــطة لنص ــف امل ــخ
األميــن تـُـدرس بصــورة متوازنــة م ـ أنشــطة لنصــف املــخ األيســر
وذل ــى ــدف جع ــل امل ــتعلم يس ــتخدم كام ــل طاقتـ ـ املخي ــة.
ويتفــق هــذا م ـ مــا أشــار إلي ـ العديــد مــن البــاح ني مــن أمهيــة
التكام ــل ال ــوظيفي ب ــني نصـ ـفي امل ــخ الك ــرويني ،وم ــنهم ليف ــر
) (Leaffer, 1981إذ ي ـ ــرى أن التكام ـ ــل ب ـ ــني نصـ ـ ـفي امل ـ ــخ
الك ــرويني يس ــهم إىل ح ــد كب ــد يف تنمي ــة اإلب ــدا  ،والـ ــوعي،
واإلدراف اجلمــاي ،والســعادة ،وخمتلــف اجلوانــب األفــرى الــىت
نا دور يف قيق التنمية البشرية للفرد وا تم  .كما يشد أبـو
مسـ ــلم ( )1994إىل أن تكامـ ــل وظـ ــائف نص ـ ـفي املـ ــخ تعـ ــد
أك ــر مالءمــة يف الوصــوم إىل أســاليب ووســائل ســني عمليــة
ال ــتعلم وإزال ــة القي ــود و ــد الض ــرورية لل ــتعلم والتفك ــد وتط ــوير
شخصـ ـ ــية الفـ ـ ــرد .ويـ ـ ــرى إجماهـ ـ ــد ( )1995أن التكامـ ـ ــل يف
اســتخدام النصــفني مع ـاً يــؤدي إىل إحــداع درجــة مــن الت ـوازن
لدى الفرد مما يساعده على التوافق والتكيف األمر الذي يزيـد
مــن إمكاناتـ الدافعيــة ويعمــل علــى ريكهــا .كمــا يؤكــد كامــل
( )2004علــى أن عمليــة تش ـ يل املعلومــات information
 processingن ميكن أن تصل إىل أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة
إن بالتكامــل الــوظيفي بــني اي ـ أج ـزاء املــخ .وتضــيف كامــل
( )2012أن التكام ــل يف اس ــتخدام مه ــام النص ــفني مع ـاً م ــن

يوض ــأ اجل ـ ـدوم ( )1أن ال ــنمط املس ــيطر ل ــدى مرتفع ــي
التلك ـ ــؤ األك ـ ــادميي ه ـ ــو ال ـ ــنمط األمي ـ ــن ال ـ ــذي بل ـ ــغ متوس ـ ــط
( ، )15,45يليـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــنمط األيس ـ ـ ــر ( ، )14,90ال ـ ـ ــنمط
املتكامل ( .)5,65وقد يوحي هذا أيضاً برتتيب هـذه األمنـاط
ال اليفـ ــة يف معاجلـ ــة املعلومـ ــات البص ـ ـرية الـ ــيت يصـ ــدرها الـ ــنمط
األميـ ــن ،ف ـ ـالنمط األيسـ ــر ،ال ــنمط املتكامـ ــل بالنسـ ــبة لعينـ ــة
مرتفعي التلكؤ األكادميي.
وفيمـ ــا يتعلـ ــق بت ديـ ــد منـ ــط معاجلـ ــة املعلومـ ــات البص ـ ـرية
السائد لدى طالب اجلامعة منخفضي التلكـؤ األكـادميي فقـد
تب ــني م ــن ف ــالم اجل ـ ـدوم الس ــابق أن ال ــنمط املس ــيطر ل ــدى
شباب اجلامعة العاديني هو النمط األيسـر الـذي بلـغ متوسـط
( ، )14,50يليـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــنمط األمي ـ ـ ــن هتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــايب ق ـ ـ ــدره
( ،)11,15الـ ـ ـ ــنمط املتكامـ ـ ـ ــل هتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــايب قـ ـ ـ ــدره
( .)10,35وقد يوحي هذا أيضاً برتتيب هـذه األمنـاط ال اليفـة
يف معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية ال ــيت يص ــدرها ال ــنمط األيس ــر،
فــالنمط األميــن  ،الــنمط املتكامــل بالنســبة لطــالب اجلامعــة
منخفضــي التلكــؤ األكــادميي .ممــا يــدم علــى وجــود فــروق دالــة
بــني الشــباب اجلــامعي مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ األكــادميي
يف منــط معاجلــة املعلومــات البص ـرية الســائد ،إذ يتضــأ ســيطرة
الــنمط األميــن لــدى مرتفعــي التلكــؤ األكــادميي والــنمط األيســر
لدى منخفضي التلكؤ األكادميي من الشباب اجلامعي.
وتعد هذه النتياة مؤشراً ملدى احتياجاتنا إىل إعادة تقييم
املن ـ ــاهج وال ـ ـ ـ امج التعليمي ـ ــة وانهتمـ ـ ــام باألنشـ ـ ــطة املختلفـ ـ ــة
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التلكــؤ األكــادميي يف أمنــاط معاجلــة املعلومــات البص ـرية (أميــن/
أيسر /متكامل)".
وللت قـ ـ ــق مـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ة هـ ـ ــذا الفـ ـ ــرض فقـ ـ ــد مت حسـ ـ ــاب
متوس ــطات درجـ ــات جمم ــوعيت الدراسـ ــة مرتفع ــي ومنخفض ــي
التلكـ ـ ــؤ األكـ ـ ــادميي يف أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة املعلومـ ـ ــات البص ـ ـ ـرية،
باســتخدام افتبــار  t-testالبــارامرتي ،علــى الن ــو املوضــأ يف
جدوم (:)2

شـ ــأن أن ميك ـ ـن الفـ ــرد مـ ــن اسـ ــت مار اي ـ ـ إمكانات ـ ـ العقليـ ــة
فصوصاً يف ظـل انجتاهـات احلدي ـة لعمليـة الـتعلم الـيت تـدعو
إىل انهتمام بكل إمكانات املتعلم.
نتائج الفرض الثاني:
ويــنب الفــرض ال ــاين للدراســة علــى أن ـ  " :توجــد فــروق
ذات دنلــة إحصــائية بــني طــالب اجلامعــة مرتفعــي ومنخفضــي
جدول 2

نتائج اختبار "ت" لمتوسطات درجات الشباب الجامعي مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكاديمي في أنماط معالجة المعلومات البصرية
أنماط معالجة المعلومات

المجموعة

ن

م

ع

د .ح

البصرية
النمة األيمن
النمة األيسر
النمة المتكام

مرتفعو التلكؤ األكادميي

63

15.45

3.18

منخفضو التلكؤ األكادميي

63

11.15

5.41

مرتفعو التلكؤ األكادميي

63

14.90

3.97

منخفضو التلكؤ األكادميي

63

14.50

6.03

مرتفعو التلكؤ األكادميي

63

5.65

3.63

منخفضو التلكؤ األكادميي

63

10.35

7.68

61
61
61

قيمة "ت"

مستوى الداللة

6,93

دالة

0,76
7,01

ود دالة
دالة

قيمة "ت" اجلدولية عند مستوى ( ،2,39 = )0.01وعند مستوى ( 1,67 = )0.05لدنلة الطرف الواحد.

بــني جممــوعيت مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ األكــادميي يف منــط
السيطرة املخية األيسر.
وتـ ــدعم نتـ ــائج الدراسـ ــة احلاليـ ــة مـ ــا توصـ ــلت إلي ـ ـ
دراسـ ـات ك ــل م ــن :مـ ـراد وآفـ ـرين ( ،)1982ري ــاض وعبـ ـادة
( ،)1986م ـراد ( ،)1989 ،1988م ـراد وعل ـي (،)1994
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـي ( ،)2000مزيـ ـ ـ ـ ـ ــان والزق ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ( ،)2003يوس ـ ـ ـ ـ ـ ــف
( ،)2005الزه ـ ــار ويوس ـ ــف ( ،)2005ش ـ ــارب (،)2008
الزهـ ـ ـ ــار ويوسـ ـ ـ ــف ( ،)2010ويوسـ ـ ـ ــف (،2012 ،2011
 )2014واليت أشارت إىل سيطرة النمط األيسر على كـل مـن
األمين واملتكامل لدى األفراد.
يف حني تتعارض نتائج الدراسة احلالية مـ دراسـيت:
كونـ ـواي ) ،(Conway, 1994ومـ ـراد وأمح ــد ( )2001فق ــد
أوض ـ تا أن الــنمط األميــن هــو املســيطر لــدى املتعلمــني .كمــا

يتضــأ مــن اجلــدوم ( )2وجــود تبــاين جــوهري دام
بـ ــني متوسـ ــطات رتـ ــب درجـ ــات جممـ ــوعيت الشـ ــباب اجلـ ــامعي
مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ األكــادميي وذلــى لكــل منــط مــن
أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة املعلومـ ـ ــات البص ـ ـ ـرية ال اليفـ ـ ــة (أميـ ـ ــن /أيسـ ـ ــر/
متكامــل) ،إذ بل ــت قيمــة "ت" للــنمط األميــن ( )6,93وهـي
قيمــة دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( ،)0.01كمــا بل ــت قيمــة
"ت" للـ ــنمط األيسـ ــر ( )0,76وه ـ ـي قيمـ ــة وـ ــد دالـ ــة عنـ ــد
مسـ ــتوى أقـ ــل مـ ــن ( ،)0.01يف حـ ــني بل ـ ــت قيمـ ــة "ت" "
للــنمط املتكامــل ( )7,01وهـي أيضـاً قيمــة دالــة عنــد مســتوى
أق ـ ــل م ـ ــن ( .)0.01مم ـ ــا يش ـ ــد إىل وج ـ ــود ف ـ ــروق دال ـ ــة ب ـ ــني
جمم ـ ــوعيت مرتفع ـ ــي ومنخفض ـ ــي التلك ـ ــؤ األك ـ ــادميي يف منط ـ ـي
السيطرة املخية األمين ،واملتكامل يف حـني مل توجـد فـروق دالـة
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حياتـ ـ اليومي ــة ال ــيت تس ــودها املمارس ــات اللف ي ــة م ــن ف ــالم
احلي ـ ــاة انجتماعيـ ـ ــة والـ ـ ــروابط األس ـ ـ ـرية ،وذلـ ـ ــى بوصـ ـ ــف أن
الس ـ ــيطرة املخي ـ ــة هنزل ـ ـة املت ـ ــد ال ـ ــذي يتوس ـ ــط تع ـ ــرض الف ـ ــرد
للم ـدات وانســتاابة نــا .أمــا التفســد القــائم علــى معطيــات
الدراس ــات التش ــر ية ن ــو دع ــم آف ــر لتفس ــد س ــيطرة ال ــنمط
األمي ـ ـ ــن (س ـ ـ ــليمان .)1998 ،وم ـ ـ ــن جه ـ ـ ــة أف ـ ـ ــرى ،ي ـ ـ ــذكر
الســليماين ( )1994أن ســتاوت ) (Stout, 2001يف تفســده
ُ
لســيطرة الــنمط األميــن يف ضــوء عــاملي الورايفــة والرتبيــة األس ـرية
يشــد إىل أننــا منيــل حنــو اســتخدام منــط أك ــر مــن منــط آفــر،
وفـ ــالم الطفولـ ــة نطـ ــور السـ ــيطرة املخيـ ــة ،ونطـ ــور امليـ ــل حنـ ــو
التص ــرف والتفك ــد تبع ـاً مل ــا ُنلي ـ فص ــائب النص ــف الك ــروي
األميــن ،أو األيســر ،وقـرار الفصــل هنــا يعــود جليناتنــا ،وف ـ ات
طفولتنا ،وبيئتنا األسرية.
وبن ــاء عل ــى ذل ــى ف ــمن نت ــائج الدراس ــة احلالي ــة تعـ ـد
مؤش ـ ـراً مل ــدى احتي ــاج املتعلم ــني مرتفع ــي ومنخفض ــي التلك ــؤ
األكــادميي إىل احتياج ــات بيئيــة وب ـرامج تعليميــة داف ــل قاعــة
الدراســة العاديــة تراعـي الفــروق الفرديــة يف منــط الســيطرة املخيــة
الســائد ،ومــن نبــد مــن انهتمــام بتــدعيم األنشــطة والـ امج
التعليميـ ــة الـ ــيت تنم ـ ـي اسـ ــتخدام وظـ ــائف النصـ ــفني الكـ ــرويني
األمي ــن واأليس ــر م ــن امل ــخ ل ــدى املتعلم ــني باملراح ــل التعليمي ــة
وصونً إىل تكامل وظائف املخ بـن م التعلـيم احلاليـة هصـر ون
تقتصـ ــر م ـ ـدات التنشـ ــيط العقلـ ــي علـ ــى نصـ ــف املـ ــخ فقـ ــط،
ولــذلى إذا مــا أردنــا تنشــيط أي مــن نص ـفي املــخ فياــب أونً
التعــرف علــى وظــائف كــال النصــفني الكــرويني وفهــم ل ــة كــل
منهم ــا ح ــىت نس ــتطي التعام ــل معهم ــا وانس ــتفادة ب ــذلى يف
وض ـ ـ األنش ـ ــطة وال ـ ـ امج التدريبي ـ ــة املناس ـ ــبة لتنمي ـ ــة أي م ـ ــن
النصفني الكـرويني حـىت يـتمكن مرتفعـو التلكـؤ األكـادميي مـن
مســايرة أقـرا م يف قاعــات الدراســة العاديــة ،ومســاعدهتم علــى
األداء األكادميي بشكل أفضل.
ويف ضـ ـ ـوء نت ـ ــائج الدراس ـ ــة وتفس ـ ــدها يوصـ ـ ـي الباح ـ ــث
احلـ ـ ــاي ضـ ـ ــرورة انهتمـ ـ ــام بت ـ ـ ـوازن تنميـ ـ ــة وظـ ـ ــائف النصـ ـ ــفني

نتلف نتائج هذه الدراسة أيضاً م دراسـيت :إليـوه
) ،1981والشــيخ ( )1999إذ أشــارتا إىل أن الــنمط املتكامــل
هو املسيطر لدى املتعلمني.
وميكــن تفســد نتــائج الدراســة احلاليــة والــيت أشــارت
إىل ســيطرة الــنمط األميــن لــدى مرتفعــي التلكــؤ األكــادميي يف
ضــوء الن ــام التعليمــي الــذي تنتمــي إليـ عينــة الدراســة احلاليــة،
إذ إنـ ميكــن التســليم بــأن ن ــام التعلــيم الســائد يف يفقافــة عينــة
الدراس ـ ـ ــة احلالي ـ ـ ــة بأهداف ـ ـ ـ  ،ومناها ـ ـ ـ  ،وطرق ـ ـ ـ التدريس ـ ـ ــية،
وأس ــاليب تقوميـ ـ  ،مس ــاند ل قاف ــة نص ــف خمـ ـي عل ــى حس ــاب
النصف ايفر .إذ إن قـائم علـى ممارسـة تعليميـة يط ـى عليهـا
التــدريس التقليــدي ،واملســايرة ،واقتصــار دور األســتاذ اجلــامعي
عل ــى نق ــل املعلوم ــات املتف ــق عل ــى صـ ـ تها مس ــبقاً ،والتق ــو
األك ر تشـايعاً للـذاكرة والدقـة وعمليـات التفكـد التقـاريب ممـا
جيعل املتعلم يهتم بالعمليات املنطقية والت ليلية واللف ية على
حس ــاب العملي ــات الكلي ــة واملكاني ــة وو ــد اللف ي ــة مم ــا جيع ــل
مرتفعـ ــي التلكـ ــؤ األكـ ــادميي دافـ ــل قاعـ ــات الدراسـ ــة .وهـ ــذا
يتمشى م ما أكدت دراسات كل مـن :تـورانس (Torrance,
) ،1981مـراد وآفـرين ( ،)1982هلـيج وآفـرين (Hellige et
) ، al., 1994هاننـد ) ،(Haaland, 2006النعيمـي (،)2009
ويوس ـ ـ ــف ( )2014 ،2012 ،2011 ،2005مم ـ ـ ــا جيع ـ ـ ــل
الباحـ ــث احلـ ــاي يصـ ــف مؤسسـ ــاتنا الرتبويـ ــة والتعليميـ ــة بأ ـ ــا
مؤسس ــات تربوي ــة وتعليمي ــة يس ــارية العق ــل ترك ــز عل ــى تنمي ــة
التفكد الت ليلي واخلطي يف مقابل التفكد الكلـي واحلدسـي.
وكأن ـ إفصــا بــأن املنــاهج وال ـ امج والــن م التعليميــة ت ـؤيفر يف
وظائف النصفني الكرويني للمخ.
كمــا ميكــن أيضـاً إرجــا ســيطرة الــنمط األميــن لــدى
مرتفعي التلكـؤ األكـادميي إىل فلفيـات أسـرية ورايفيـة وتشـر ية
ويفقافيــة إذ إن هــذه اجلوانــب تلعــب دوراً فــاعالً يف ديــد اجتــاه
الس ـ ـ ــيطرة لوظ ـ ـ ــائف أح ـ ـ ــد النص ـ ـ ــفني الك ـ ـ ــرويني دون ايف ـ ـ ــر
وتشــكيل ســلوك وأمنــاط معاجلت ـ للمعلومــات البص ـرية والت ـأيفد
على كيفية تقبل واستاابة املتعلم للم دات اليت يتعرض نا يف
(Eliotti,
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أبو حطب ،فؤاد عبد اللطيف ،وصادق ،أمام أمحد ( .)2009علم النفس
الرتبوي ،ط  ،6القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.

الكــرويني للمــخ (األميــن واأليســر) يف مراحــل التعلــيم املختلفــة
وفاصة املرحلة اجلامعيـة حـىت ميكـن توجيههـا لتنميـة إمكانـات
الش ــباب اجل ــامعي إىل أقص ــى درج ــة ممكن ــة .كم ــا يناش ــد وزارة
التعل ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــاي بض ـ ـ ــرورة تطبي ـ ـ ــق افتب ـ ـ ــارات أمن ـ ـ ــاط معاجل ـ ـ ــة
املعلوم ــات عل ــى اي ـ املتعلم ــني املتق ــدمني للاامع ــات ملعرف ــة
ال ــنمط املس ــيطر ل ــديهم لك ــي ي ــتم إحل ــاقهم ه ــا يتناس ــب مـ ـ
الــنمط املســيطر لــديهم م ـ ضــرورة تنميــة الــنمط وــد املســيطر
للوصوم إىل النمط املتكامل.

أبو شعيش  ،السيد كامل ( 1989أ) .الفروق بني امل دات اللف ية وود
اللف ية يف سهولة انستيعاب والتخزين بطريقة انستباق ،افتبار
لن رية األيفر ال نائي ،جملة كلية الرتبية بالزقازيق ،جامعة الزقازيق4 ،

(.415 - 393 ،)8

أبو شعيش  ،السيد كامل ( 1989ب) .دراسة التانيب املخي للمعلومات
بافتبار دقة تعرف املف وصني األيامن واألشاوم على امل دات
املعروضة بصرياً يف أحد جان ا ام البصري ،جملة كلية الرتبية

بالزقازيق ،جامعة الزقازيق.37 - 9 ،)9( 4 ،

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

التوصيات:

الرتبية بالزقازيق ،جامعة الزقازيق.31 – 9 ،)11( 5 ،

أب ــو شعيشـ ـ  ،الس ــيد كام ــل ( .)1991دراس ــة جتريبي ــة للف ــروق الوظيفي ــة ب ــني
نص ـفي امل ــخ يف معاجل ــة املعلوم ــات املعروض ــة بص ـرياً ،جمل ــة كلي ــة الرتبي ــة
بالزقازيق ،جامعة الزقازيق.15 – 1 ،)15( 6 ،

 -1ضرورة الرتكيز عند إعداد املقررات الدراسية على كـل مـا
مــن شـأن إحــداع نــو مــن التـوازن بــني العمليــات الــيت تــؤدي
لتكامـل وظـائف نصـفي املـخ معـاً خيـث ن يط ـى نصـف علــى
ايفــر ،فتكــون احملصــلة هــى ســيطرة نصــف علــى ايفــر لــدى
اي املتعلمني وهذا ما يعاين من ا تم يف الل ة اينية.
 -2إعادة الن ر يف طـرق وأسـاليب إعـداد الطالـب املعلـم يف
كليــات الرتبيــةأل إذ إن اإلعــداد احلــاي للطالــب املعلــم ن يؤهلـ
لتطبيــق اس ـرتاتيايات وطــرق التــدريس احلدي ــة ،إضــافة إىل أن ـ
يساعد على تنمية النمط األيسـر مـن أمنـاط معاجلـة املعلومـات
لدي مما ينعكس على طرق تدريس ومن على أمناط معاجلـة
املعلومات لدى طالب .
 -3إج ـراء وتنفيــذ ب ـرامج إرشــادية خلفــض التلكــؤ األكــادميي
لدى الشباب اجلامعي.

أبو وزام ،معاوية ( .)2012التسـويف األكـادميي :انتشـاره وأسـباب مـن وجهـة
ن ـر الطلبـة اجلـامعيني ،ا لـة األردنيـة يف العلـوم الرتبويـة131 ،)2( 8 ،

.149 -

أبو مسـلم ،مـود أمحـد ( .)1989السـادة النصـفية ووجهـة الـت كم الـدافلي
– اخل ـ ــارجي وعالقتهم ـ ــا بالت ص ـ ــيل الدراس ـ ــي ل ـ ــدى ط ـ ــالب املرحل ـ ــة
ال انوية ،جملة دراسات تربوية.292 -264 ،)9( 4 ،

أبــو مســلم ،مــود أمحــد ( .)1993أمنــاط الــتعلم والتفكــد وعالقتهمــا بالقــدرة
عل ــى التص ــور البص ــري واملك ــاين وانس ــتقالي اإلدراك ــي ل ــدى الف ــائقني
والعاديني من طالب املرحلة ال انوية العامة ،جملة كلية الرتبيـة باملنصـورة،

جامعة املنصورة.274-231 ،12 ،

أبــو مســلم ،مــود أمحــد ( .)1994الســيادة النصــفية ومســات الشخصــية لــدى
الفــائقني مــن طــالب وطالبــات املرحلــة ال انويــة العامــة ،جملــة كليــة الرتبيــة

باملنصورة ،جامعة املنصورة.82-33 ،24 ،

أمحـ ــد ،تـ ــامر شـ ــوقي ( .)2014الكماليـ ــة وفعاليـ ــة الـ ــذات ودورمهـ ــا يف التنبـ ــؤ
باإلرج ــاء األك ــادميي ل ــدى ط ــالب اجلامع ــة يف ض ــوء بع ــض املت ـ ـدات
الدميوجرافيـ ــة ،ا لـ ــة املص ـ ـرية للدراسـ ــات النفسـ ــية ،تصـ ــدرها :اجلمعيـ ــة

المراج ــع:

املصرية للدراسات النفسية.246 – 175 ،)83( 24 ،

إبراهيم ،لطفي عبدالباسط ( .)2014اإلرجاء اإلجيايب والتن يم الذاه للتعلم،

أمح ـ ــد ،س ـ ــن لطف ـ ــي ( .)2013املماطل ـ ــة األكادميي ـ ــة :مع ـ ــدنت اننتش ـ ــار
واألسباب املدركة ودور أساليب املعاملة الوالدية لدى عينـة مـن طـالب
اجلامعة السـعوديني ،حوليـات مركـز الب ـوع والدراسـات النفسـية ،كليـة
ايداب ،جامعة القاهرة.68 – 1 ،)2( 9 ،

املؤنر العلمي الراب لكلية الرتبية "الرتبية وبناء اإلنسان يف ظل
الت ونت الدميقراطية" ،جامعة املنوفية ،فالم الفرتة من 30 – 29

أبريل.103 – 75 ،

أبو ازريق ،مد ،وجرادات ،عبدالكر ( .)2013أيفر تعديل العبارات الذاتية
السلبية يف نفيض التسويف األكادميي و سني الفاعلية الذاتية
األكادميية ،ا لة األردنية يف العلوم الرتبوية.27 – 15 ،)1( 9 ،

12

سليمان عبدالواحد يوسف:أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة...
يف ضــوء ــديات العصــر" ،املنعقــد يف الفــرتة مــن  27 – 25أكتــوبر،

إمساعيل ،نبي إبراهيم ( .)1987دراسة ألمناط الـتعلم والتفكـد لـدى عينـة مـن
املتفــوقني عقلي ـاً والعــاديني مــن تالميــذ وتلميــذات املرحلــة ال انويــة ،جملــة

كلية الرتبية ،جامعة دمشق.35 – 1 ،

كلية الرتبية بأسيوط ،جامعة أسيوط.234 – 214 ،)1( 3 ،
الديب ،مصطفى مود ( .)2010دور بعض تراكيب املـخ يف املعاجلـة الزمنيـة
للمعلومـ ــات ل ـ ــدى األطفـ ــام ذوي ص ـ ــعوبات الـ ــتعلم النمائي ـ ــة ،رس ـ ــالة

النـ ـواب ،ن ــاجي م ــود ،و م ــد ،إي ــاد هاش ــم ( .)2014ع ــادات انس ــتذكار
والدافعي ـ ــة حن ـ ــو الت ص ـ ــيل وعالقته ـ ــا ب ـ ــالتلكؤ األك ـ ــادميي ل ـ ــدى طلب ـ ــة
اجلامعة ،جملة الفتأ.326 – 303 ،)60( 10 ،

دكتوراه ود منشورة ،كلية ايداب ،جامعة بنها.

إجماه ــد ،س ــامل إ م ــد ( .)1995أمن ــاط الس ــيادة النص ــفية ومرك ــز ال ــت كم يف
عالقتهــا باإلجنــاز لــدى عينــة مــن طــالب الصــف ال الــث ال ــانوي العــام
بليبي ــا ،رس ــالة ماجس ــتد و ــد منش ــورة،كلية الرتبي ــة ب ــدمنهور ،جامع ــة

الزهــار ،نبيــل عيــد ،ويوســفُ ،ســليمان عبــد الواحــد ( .)2005أمنــاط معاجلــة
املعلومــات لــذوي صــعوبات تعلــم مــادة العلــوم مــن امل ـراهقني ه اف ــة
اإلمساعيلية ،ا لة املصرية لعلوم املراهقة.52 – 35 ،)1( 1 ،

اإلسكندرية.

بات  ،عبد العزيز ( .)1996دراسة الفروق الوظيفية بني نصفي املخ يف معاجلـة
املعلومــات لــدى األســوياء ومرضــى الــذهان الــوظيفي باســتخدام طريقــة
الع ــرض التاكستوس ــكوى ،رس ــالة دكت ــوراه و ــد منش ــورة ،كلي ــة ايداب

الزهــار ،نبيــل عيــد ،ويوســفُ ،ســليمان عبــد الواحــد ( .)2010دراس ـة مقارنــة
ألمن ــاط ال ــتعلم والتفك ــد ب ــني التالمي ــذ ذوي ص ــعوبات ال ــتعلم يف م ــادة
العلــوم والعــاديني مــن املـراهقني باملرحلــة اإلعداديــة ،ا لــة املصـرية لعلــوم

املراهقة.437 – 412 ،)1( 2 ،

ببنها ،جامعة الزقازيق.

الس ــليماين ،م ــد مح ــزة ( .)1994أمن ــاط ال ــتعلم و التفك ــد – دراس ــة نفس ــية
قياسية لدى عينة من طـالب وطالبـات املرحلـة ال انويـة يف مـدينيت مكـة
املكرم ــة وج ــدة ،جمل ــة مرك ــز الب ــوع الرتبوي ــة ،جامع ــة قط ــر،)6( 3 ،

حس ــانني ،إعت ــدام عب ــاس ( .)2015النم ــوذج البن ــائي للعالق ــات ب ــني أمن ــاط
الكمالية والتسويف األكادميي واألداء األكادميي لدى طالب اجلامعـة،

ا لة املصرية للدراسات النفسية.99 – 57 ،)87( 25 ،
رض ـوانُ ،ســهاد مــد ( .)2013فعاليــة برنــامج ســلوكي معــريف خلفــض التلكــؤ
األكادميي ورف الكفاءة األكادميية لدى املراهقني املعاقني مسعياً ،رسالة

.210-171

الشـ ـ ـرنويب ،نادي ـ ــة الس ـ ــيد ( .)2008بع ـ ــض اخلص ـ ــائب املعرفي ـ ــة والشخص ـ ــية
واننفعالية املميزة للمتلكئني وود املتلكئني أكادميياً من طلبـة وطالبـات
اجلامعــة ،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر الش ـريف– 269 ،137 ،

دكت ــوراه وـ ــد منشـ ــورة ،معهـ ــد الدراسـ ــات والب ـ ــوع الرتبويـ ــة ،جامعـ ــة
القاهرة.

الشيخ ،مد مود ( .)1999العالقـة بـني أسـلوب الـتعلم و التفكـد املعتمـد
عل ــى أفض ــلية اس ــتخدام نص ــفي ال ــدما و الت ـ ـ زر احلرك ــي – البص ــري
املنفرد وال نـائي لـدى عينـة مـن أطفـام الصـف السـادس انبتـدائي ،جملـة

الرتبوية ،جامعة القاهرة.

.363

زيتون ،مىن أبـو بكـر ( .)2007أيفـر برنـامج لتـدريس العلـوم متنـو األنشـطة يف
الـ ــذكاءات املتع ـ ــددة وأمنـ ــاط ال ـ ــتعلم والتفك ـ ــد لتالميـ ــذ الص ـ ــف ال ـ ــاين
اإلع ــدادي ،رس ــالة دكت ــوراه و ــد منش ــورة ،معه ــد الدراس ــات والب ــوع

علم النفس.274-231 ،)52( 13 ،

س ــكرن ،الس ــيد عبدال ــدا ( .)2010البن ــاء الع ــاملي لس ــلوف اإلرج ــاء للمه ــام
األكادمييـة ،ونســبة انتشـاره ،وم راتـ وعالقتهــا هسـتوى الت صــيل لــدى
تالميـ ــذ املـ ــرحلتني ال انويـ ــة واملتوسـ ــطة هنطقـ ــة عسـ ــد باململكـ ــة العربيـ ــة
الســعودية ،جملــة كليــة الرتبيــة باإلمساعيليــة ،جامعــة قنــاة الســويس،18 ،

الص ــويف ،مح ــدان ( .)2004تص ــور ترب ــوي مق ــرت ملواجه ــة أفط ــار اس ــتخدام
ش ــبكة اإلنرتن ــت ل ــدى فئ ــة الش ــباب ،امل ــؤنر الرتب ــوي األوم "الرتبي ــة يف
فلسطني وت دات العصر" ،اجلامعة اإلسالمية ب زة ،فلسطني.

.83 - 50

العبي ــدي ،عف ـراء إب ـراهيم ( .)2013التلك ــؤ األك ــادميي وعالقت ـ جب ــودة احلي ــاة
املدركة عند طلبة اجلامعة ،جملة دراسات عربيـة يف الرتبيـة وعلـم الـنفس،

س ــليمان ،ش ــاكر عب ــد احلمي ــد ( .)1998الف ــروق ب ــني اجلنس ــني يف أس ــاليب
التعلم والتفكد "دراسة ود يفقافية مقارنـة بـني طـالب اجلامعـة يف مصـر
وعمان" ،جملة دراسات نفسية.359 – 329 ،)4 ،3( 8 ،

.171 – 149 ،35

الكيام ،خمتار أمحد ( .)2009دور كل من سعة الـذاكرة العاملـة ،واسـرتاتياية
املعاجلــة يف تفســد الفــروق بــني اجلنســني يف القــدرة املكانيــة :دراســة يف
ض ــوء نص ــب نصـ ـفي امل ــخ ،ا ل ــة املصـ ـرية للدراس ــات النفس ــية19 ،

ش ــارب ،مرتض ــى ص ــا ( .)2008أيف ــر اس ــتخدام اسـ ـرتاتياية ال ــتعلم املتمرك ــز
حــوم املشــكالت علــى الت صــيل وأمنــاط الــتعلم والتفكــد وانجتــاه حنــو
م ــادة العل ــوم ل ــدى تالمي ــذ املرحل ــة اإلعدادي ــة ،رس ــالة ماجس ــتد و ــد

(.432 – 381 ،)62

النُعيمــىُ ،مهنــد مــد ( .)2009ت ـأيفد اإلففاقــات املعرفيــة والســيادة النصــفية
للدما يف حل التناظرات اللف ية لدى تالميذ املرحلة انبتدائية ،املؤنر

منشورة ،كلية الرتبية بأسيوط ،جامعة أسيوط.

شــل  ،سوســن أبــو العــال ( .)2011منذجــة العالقــات الســببية بــني توجهــات
انــدف واملعتقــدات املعرفيــة واإلرجــاء الدراسـي (الفعــام – ال ــد فعــام)

العلمــي الرتبــوي النفســي "حنــو اســت مار أفضــل للعلــوم الرتبويــة والنفســية
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)
متوي ،مد مرسي ( .)1999دراسة مقارنة لتانيب ومعاجلة املعلومات لدى
مرضــى الصــر واألســوياء ،رســالة ماجســتد وــد منشــورة ،كليــة ايداب

والت صــيل الدراس ـي لــدى طالبــات اجلامعــة ،حوليــات مركــز الب ــوع
والدراسات النفسية.80 – 42 ،)5( 7 ،

ببنها ،جامعة الزقازيق.

عبــد الــرحيم ،أنــور ريــاض ،وع ــبادة ،أح ــمد عبــد اللطيــف ( .)1986افتبــار
أمن ــاط الت ـ ــعلم والتفكـ ــد لـ ــدى األطف ـ ــام (الصـ ــورة أ) ،العل ــوم الرتبوي ــة،

مــد ،عطيــة عطيــة ( :)2008التلكــؤ األكــادميي وعالقت ـ بالدافعيــة لإلجنــاز،
والرضــا عــن الدراســة لــدى طــالب جامعــة امللــى فالــد باململكــة العربيــة

جامـعة املنيا.91 - 68 ،)8( 2 ،

السـ ـ ـ ـ ــعودية ،جملـ ـ ـ ـ ــة أطفـ ـ ـ ـ ــام اخللـ ـ ـ ـ ــيج ذوي اإلحتياجـ ـ ـ ـ ــات اخلاصـ ـ ـ ـ ــة,

عبــد الوهــاب ،داليــا فــدي ( .)2015الفــروق بــني مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ
األكــادميي يف الــتعلم ذاه التن ــيم والــت كم الــذاه لــدى طــالب الرتبيــة
اخلاص ــة جبامع ــة الط ــائف ،ا ل ــة الدولي ــة الرتبوي ــة املتخصص ــة،)6( 4 ،

.www.gulfkids.com

مــد ،هاشــم عل ـي ( .)1985عالقــة النصــفني الكــرويني بــاألداء علــى بعــض
مقاييس القدرات العقلية لدى طالب املرحلة ال انويـة ،رسـالة ماجسـتد

.239 – 203

ود منشورة ،كلية الرتبية بشبني الكوم ،جامعة املنوفية.

عطيــة ،أشــرف مــد ( .)2009دراســة العالقــة بــني الكماليــة والتأجيــل لــدى
عينـة مــن طــالب اجلامعــة املتفـوقني عقليـاً ،جملــة اإلرشــاد النفسـي،23 ،

م ــد ،هاش ــم علـ ـي ( .)1988الت ص ــيل الدراس ــي وعالقتـ ـ بأمن ــاط معاجل ــة
املعلوم ــات للنص ــفني الكــرويني ب ــاملخ وأســلوبني مع ـرفيني ــددين ل ــدى
عينة من طالب الصف ال الث ال انوي العام باملنيا ،رسالة دكتـوراه وـد

.325 – 281

عكاشـ ــة ،مـ ــود فت ـ ــي ( .)1986دراسـ ــة مقارنـ ــة ألمنـ ــاط الـ ــتعلم والتفكـ ــد
والداف لإلجناز وانجتاه حنو الـتعلم الـذاه لـدى طـالب التعلـيم ال ـانوي
العـام والفــي يف مصــر .جملـة كليــة الرتبيــة باملنصـورة ،جامعــة املنصــورة7 ،

منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة املنيا.

مــود ،محــدي شــاكر ( .)1995دراســة أم يقيــة لوظــائف النصــفني الكــرويني
للم ــخ وعالقته ــا بك ــل م ــن ال ــدور اجلنس ــي وبعـ ـض مس ــات الشخص ــية
والت صـ ــيل الدراسـ ــي ،جمل ــة كلي ــة الرتبي ــة بأسـ ــيوط– 82 ،)11( 1 ،

(.33 – 2 ،)5

علـي ،فــوزي عــزت ( .)2000العالقــة بــني أمنــاط الــتعلم والتفكــد والقلــق لــدى
طــالب اخلدمــة انجتماعيــة بالســنة النهائيــة .ا لــة املص ـرية للدراســات

.103

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

النفسية.76 - 55 ،)26( 10 ،

عالم ،حسـن أمحـد ( .)2008ـددات التسـويف األكـادميي وعالقتهـا بـبعض
املت ـدات النفســية والدراســية لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة ،جملــة كليــة

مـراد ،صـال أمحـد ( .)1989أمنـاط الــتعلم والتفكـد ملعلمـي املرحلـة انبتدائيــة
يف اهوري ــة مص ــر العربي ــة ودول ــة اإلم ــارات العربي ــة ،جمل ــة كلي ــة الرتبي ــة

الرتبية بأسيوط ،جامعة أسيوط.306 – 254 ،)2( 24 ،

باملنصورة.127 – 91 ،12 ،

كامــل ،أميم ـ مصــطفى ( .)2012أمنــاط الســيادة النصــفية وعالقتهــا بــبعض
األس ــاليب املعرفي ــة وال ــال معرفي ــة ل ــدى ط ــالب املرحل ــة ال انوي ــة العام ــة:
دراســة مقارنــة بــني اجلنســني ،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة املنصــورة،78 ،

مراد ،صال أمحـد ،وعلـي ،وفـوزي عـزت ( .)1994العالقـة بـني أمنـاط الـتعلم
والتفكــد واألداء علــى افتبــارات انســتعدادات للقبــوم باملعهــد العــاي
للتمريض جبامعة القاهرة ،جملة كلية الرتبية باملنصورة.29 – 1 ،26 ،

.164-101

مـ ـراد ،ص ــال أمح ــد ،وأمح ــد ،م ــد ع ــامر ( .)2001أمن ــاط ال ــتعلم والتفك ــد
وعالقته ــا بالتف ــاام والتش ــاام لطلب ــة التخصص ــات التكنولوجي ــة ،ا ل ــة

كامل ،عبد الوهاب مد ( .)1981الفـروق الفرديـة والـذكاء ،طنطـا :مكتـب
ممدو لألوفست.

املصرية للدراسات النفسية .41 – 11 ،)32( 14

كامل ،عبد الوهاب مد ( .)2002خوع يف علم النفس دراسات ميدانيـة/
جتريبية ،ط  2مزيدة ومنق ة ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
كامــل ،عبــد الوهــاب مــد ( .)2004علــم الــنفس الفســيولوجي :مقدمــة يف
األسس السيكوفسيولوجية والنيورولوجية للسـلوف اإلنسـاين ،ط 3مزيـدة

م ـراد ،صــال أمحــد ،وعبــدال فار ،مــد عبــد القــادر ،وإمساعيــل ،نبي ـ إب ـراهيم
( .)1982أمناط التعلم والتفكد لطالب اجلامعة وعالقتها بالتخصب
الدراسي ،جملة كلية الرتبية باملنصورة.141 – 111 ،5 ،

مزيـ ـان ،م ــد ،والزق ــاي ،نادي ــة ( .)2003مس ــامهة البيئ ــة التعليمي ــة يف تعزي ــز
السيادة املخية :دراسة ميدانية يف بعض اجلامعات اجلزائرية ،جملة العلوم

ومنق ة ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.

كام ــل ،عب ــد الوه ــاب م ــد ( .)2006امل ــدفل املن ــومي ومعاجل ــة (جتهي ــز)
املعلوم ـ ــات ب ـ ــاملخ البش ـ ــري ،امل ـ ــؤنر الع ـ ــريب الس ـ ــادس ح ـ ــوم "امل ـ ــدفل
املن ومي يف التدريس والتعلم" ،إبريل.121 – 120 ،

الرتبوية والنفسية.42-7 ،)4( 4 ،

مص ـ ــيل ي ،عب ـ ــدالرمحن م ـ ــد ،واحلس ـ ــيي ،نادي ـ ــة الس ـ ــيد ( .)2004التلك ـ ــؤ
األك ــادميي ل ــدى عينـ ــة م ــن طلب ــة وطالب ــات اجلامعـ ــة وعالقت ـ ـ ب ــبعض
املت ـدات النفســية ،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر الش ـريف،126 ،

كامــل ،عبــد الوهــاب مــد  ،وشــل  ،يوســف مــد ( .)2005علــم الــنفس
التا ـري بــني انجتاهــات التقليديــة واملعاصــرة ،القــاهرة :مكتبــة األجنلــو

.143 – 55

املصرية.
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...أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة:سليمان عبدالواحد يوسف
 أمنـ ــاط معاجلـ ــة املعلومـ ــات لـ ــذوي.)2005(  ُسـ ــليمان عبـ ــد الواحـ ــد،وس ـ ـف
ُ ي
ص ـ ــعوبات تعل ـ ــم م ـ ــادة العل ـ ــوم يف إط ـ ــار من ـ ــوذج التخص ـ ــب ال ـ ــوظيفي
 رســالة ماجســتد،للنصــفني الكــرويني بــاملخ لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة
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. جامعة قناة السويس، كلية الرتبية باإلمساعيلية،ود منشورة

 أيفــر تنميــة وظــائف الــنمط املتكامــل.)2011(  ُســليمان عبــد الواحــد،وســف
ُ ي
للنص ــفني الك ــرويني ب ــاملخ ل ــذوي ص ــعوبات ال ــتعلم عل ــى الت ص ــيل يف
مــادة العلــوم يف إطــار منــوذج املعاجلــة املعرفيــة املتتابعــة واملتزامنــة لتكامــل
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. جامعة قناة السويس،كلية الرتبية بالسويس

 أمنــاط معاجلــة املعلومــات للنصــفني.)2012(  ُســليمان عبــد الواحــد،وســف
ُ ي
الكرويني باملخ لدى مرتفعـي ومنخفضـي الـذكاء الوجـداين ومهـارات مـا
 ا ل ــة املص ـرية،وراء املعرف ــة م ــن ط ــالب التعل ــيم ال ــانوي الف ــي الزراع ــي

.168 – 119 ،)75( 22 ،للدراسات النفسية
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َ ،1  ط،"وتطبيقات ـ ـ ـ يف حاـ ـ ــرة الدراسـ ـ ــة
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Abstrct: The present study aims to reveal the Visual Style of Information Processing of the dominant young
university high and low academic procrastination, as well as to identify the extent of the differences between high
and low academic procrastination young university in Visual Style of Information Processing.
The study sample consisted in its final form of 126 students of them 63 high and 63 low academic procrastination,
fourth year at the Faculty of Education in Ismailia, Suez Canal University in Egypt, dish procrastination scale
Academic Young University in the preparation/ researcher, as well as the rapid display of Visual Style of
Information Processing control measure.
The study found the control of the right style on both the left and the integrated types among young university
high and low procrastination academic while controlling the low reluctance academic style pattern is left, as the
results showed a significant difference between the two sets high and low academic procrastination in typical right
cerebral and integrated control, while there were no significant differences between the two study groups in the
style of the left cerebral control.
key words:Visual Style of Information Processing - Brain Hemispheres - Young University - Academic
Procrastination.
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متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك

إعداد
هالة عبد المنعم أحمد
أستاذة اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك -كلية الرتبية واآلداب -جامعة
تبوك

خديجة عبد اهلل ساعد البلوي
ماجستري إدارة وختطيط تربوي

قدم للنشر 1437/6/2هـ  -وقبل 1437 /8/ 16هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل الكشف عن متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؛ إذ مت استخدام املنهج الوصفي املسحي,
واالعتماد على االستبانة؛ فقد مت تطبيقها على مجيع الوكيالت ومشرفات األقسام جبامعة تبوك ,والبالغ إمجايل عددهن ( )41قائدة؛ منهن ( )15وكيلة,
و( )25مشرفة قسم ,كما مت االعتماد أيضاً على املقابلة؛ إذ أُجريت مع سعادة املشرفة على مكتب معايل مدير جامعة تبوك بشطر الطالبات ,وبعد
املعاجلة اإلحصائية باستخدام املتوسطات احلسابية ,واالحنرافات املعيارية ,واختبار مان-وتين لعينتني مستقلتني.
وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية :جاءت استجابة أفراد جمتمع الدراسة جلميع حماور متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة كبرية؛ إذ
بلغ املتوسط العام حملور املتطلبات اإلدارية ( ,)2,80وبلغ املتوسط العام حملور املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ( ,)2,82يف حني بلغ املتوسط العام
حملور املتطلبات الشخصية ( ,)2,89كما توصلت إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,05بني استجابات أفراد جمتمع
الدراسة تعزى ملتغريي :املسمى الوظيفي (وكيلة -مشرفة قسم) ,وسنوات اخلربة (أقل من مخس سنوات -مخس سنوات فأكثر).
ويف ضوء النتائج توصي الدراسة بضرورة :العمل على وضع نظام إداري باجلامعة يتميز باملرونة؛ حبيث يسمح بتمكني القيادات اإلدارية النسائية
التابعة هلا ,وتوفري مناخ تنظيمي داعم لتمكني القيادات اإلدارية النسائية ,حتلي القيادات اإلدارية النسائية بسمات شخصية؛ حبيث تكون مؤهلة
لتمكينها إدارياً.
الكلمات المفتاحية :التمكني ,القيادات اإلدارية النسائية.
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المقدمة:

خالل مشاركتهن يف اختاذ القرارات ,ومنحهن الصالحيات؛
مما يؤدي إىل ارتقاء اجلامعات وتطورها.
ويتضح مما سبق ,أن التمكني من املوضوعات اإلدارية
احلديثة ,اليت درسها العديد من الباحثني دراسة شاملة ,إال
أن التعرف على متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية مل
حيظ باهتمام الباحثني؛ لذلك جاءت هذه الدراسة؛ للوقوف
على متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.

تسعى اململكة العربية السعودية إىل االهتمام باملرأة
السعودية ,وتشجيعها على ممارسة األدوار القيادية؛ إذ
تقلدت العديد من األدوار واملناصب القيادية؛ واليت منها
املشاركة يف جملس الشورى كعضوة تابعة له ,كما أصبح هلا
احلق يف الرتشيح النتخابات اجملالس البلدية ,كما تقلدت
منصب نائبة وزير الرتبية والتعليم ساب ًقا .ويف التعليم اجلامعي,
تقلدت منصب قيادة وإدارة جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن كأول جامعة خاصة للبنات باململكة العربية
السعودية.
هذا ناتج عن التوجه حنو تطبيق املفاهيم اإلدارية احلديثة
اليت شهدها العصر احلايل ,واليت من ضمنها مفهوم التمكني,
الذي يهدف إىل حترير العاملني من التقيد باإلجراءات
الروتينية إىل املشاركة يف املعلومات ,وصنع القرارات ,والتوسع
يف استخدام الصالحيات ,وحتمل املزيد من املسؤوليات
(النمر وآخرون.)544 :2011,
ولكي يتحقق اهلدف من عملية التمكني ,البد أن
يرتكز بشكل أساسي على تكوين الثقة بني اإلدارة
والعاملني ,وحتفيزهم ,ومشاركتهم يف اختاذ القرار؛ مما جيعل
األفراد أقل اعتماداً على اإلدارة العليا يف إدارة نشاطهم ,كما
يرتكز على توزيع السلطة ,وحرية التصرف ,ومنح املرؤوسني
احلق يف املشاركة الفعالة ,وحتمل املسؤولية (ملحم:2009,
( ,)49القحطاين.)200 :2012,
ولكون التعليم اجلامعي يُعد مرحلة مهمة من مراحل
التعليم؛ تسعى الوزارة إىل تبين وتطبيق مفاهيم إدارية حديثة
كالتمكني؛ ملا حيققه من مزايا عدة؛ منها :ختفيض عدد
املستويات اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية ,وإطالق قدرات
العاملني اإلبداعية .كما يساعد التمكني يف تنفيذ
االسرتاتيجيات اإلدارية احلديثة (الشعالن وكعكي:2013,
 .)39فتمكني القيادات اإلدارية النسائية باجلامعات يعمل
على استثمار ما لديهن من طاقات ,ومواهب ,وقدرات ,من

مشكلة الدراسة:
تسعى اجلامعات يف اململكة العربية السعودية -ومنها
جامعة تبوك ,واليت تُعد من اجلامعات الناشئة  -إىل حتقيق
أهدافها عن طريق إدارة جامعية ذات كفاءة عالية ,وقادة
أكادمييني ,يدركون مدى أمهية تبين اجلامعة ملفهوم التمكني
عامة ,ومتكني القيادات اإلدارية النسائية خاصة.
وذلك ملا له من دور كبري يف منح األفراد حرية التصرف,
واختاذ القرارات ,واملشاركة يف حل املشكالت ,وإجياد فر
ملساعدة القادة األكادمييني على طرح وتنفيذ أفكارهم
(احلموري والسعود)101 :2010,؛ لذلك يعد التمكني من
األساليب اإلدارية اليت متنح القيادات األكادميية باجلامعة
فرصة االستقاللية يف أداء العمل ,وجتريب األفكار اجلديدة,
وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على املعلومات واملوارد,
ومن مث حتسني األداء ,وحتقيق األهداف ,واستثمار املوارد
البشرية (عبد اهلادي وحتاته)205 :2012,
ومع أمهية متكني القيادات األكادميية عامة ,والقيادات
اإلدارية النسائية خاصة – إذ إهنن حباجة ماسة إىل متكينهن
إدارياً؛ لكي يستطعن القيام بعملهن حبرية وباستقاللية عن
شطر الطالب  -فإن العديد من الدراسات أثبتت وجود
بعض املعوقات ,اليت تعيق متكني القيادات األكادميية عامة,
والقيادات اإلدارية النسائية خاصة؛ كدراسة أيب خضري
()1433؛ اليت أشارت إىل التحديات اليت تواجه القيادات
األكادميية النسائية يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة
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 )1ما املتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك؟
 )2ما املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟
 )3ما املتطلبات الشخصية الالزم توافرها لتمكني القيادات
اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟
 )4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أفراد عينة الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك تبعاً ملتغريي (املسمى الوظيفي ,وعدد
سنوات اخلربة)؟

العربية السعودية ,واليت منها نقص متكني القيادات األكادميية
النسائية.
كما أظهرت نتائج دراسة املنقاش وآخرين ( )2007أن
قصورا يف الصالحيات املمنوحة للقيادات األكادميية
هناك
ً
النسائية املسؤولة عن إدارة أقسام الطالبات يف اجلامعة.
كذلك بينت دراسة الشعالن وكعكي ( )2013أن
هناك خلالً يف آليات دعم التمكني لتحقيق جودة األداء يف
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ,واليت تعد اجلامعة األوىل
– والوحيدة -يف اململكة اليت حتتوي على شطر طالبات
فقط ,وهي تعاين من ٍ
خلل يف آليات دعم التمكني ,فما بالنا
باجلامعات األخرى؛ ومنها جامعة تبوك ,واليت تتبع شطر
الطالب يف إدارهتا.
ومن خالل ما سبق ,تتضح أمهية وجود املتطلبات اليت
تقوم عليها عملية متكني القيادات اإلدارية النسائية
باجلامعات؛ من أجل التغلب على التحديات واملعوقات اليت
تواجههن عند متكينهن إداريًا .وعليه ,فالقيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك قد تكون أحوج إىل توفري متطلبات
التمكني ,وهذا ما أثبتته املقابلة اليت أُجريت مع املشرفة على
مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر الطالبات جبامعة تبوك؛ إذ
أكدت على ضرورة منح القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة
مز ًيدا من الصالحيات ,واالستقاللية يف إدارة شطر
الطالبات؛ إلجناز املهام املوكلة إليهن بكفاءة ,ويتم ذلك عن
طريق توفر جمموعة من املتطلبات األساسية قبل وأثناء عملية
التمكني.

هتدف الدراسة إىل الكشف عن:
 )1املتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة.
 )2املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد
جمتمع الدراسة.
 )3املتطلبات الشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة.
 )4وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد
جمتمع الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك تبعاً ملتغريي (املسمى الوظيفي ,سنوات
اخلربة).

أسئلة الدراسة:

أهمية الدراسة:

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

تكمن أمهية الدراسة يف اآليت:
 )1تتناول الدراسة موضوعاً من املوضوعات احلديثة يف الفكر
اإلداري احلديث ,والذي يقوم على اتباع األساليب اإلدارية
اليت تزيد من فرصة مشاركة القيادات اإلدارية النسائية
باجلامعة؛ لالستفادة من قدراهتن ومهاراهتن.

أهداف الدراسة:

ما متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة
تبوك؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:
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تبوك ,الاليت يشغلن املراكز القيادية العليا باجلامعة
واملسؤوالت عن تيسري العمل اإلداري هبا.

 )2تتمحور الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك ,واليت تُعد من اجلامعات الناشئة؛ إذ ما
تزال حباجة إىل املزيد من الدراسات والبحوث؛ من أجل
تطويرها واتباع األساليب احلديثة يف اإلدارة.
 )3تسهم هذه الدراسة يف رفع كفاءة عمل القيادات اإلدارية
النسائية باجلامعة؛ من حيث منحهن الصالحيات ,وحرية
التصرف يف إدارة شؤون العمل.
 )4تساعد هذه الدراسة يف زيادة استقاللية القيادات اإلدارية
النسائية بإدارة شطر الطالبات يف اجلامعة.

التمكين :Empowerment
يعرف بأنه" :منح العاملني قوة التصرف واختاذ القرارات,
واملشاركة الفعلية يف إدارة املنظمات اليت يعملون هبا ,وحل
مشكالهتا ,والتفكري اإلبداعي ,وحتمل املسؤولية
والرقابة"(.النمر وآخرون)545 :2011,
كما يعرف بأنه :إعطاء الصالحيات للعاملني ,واليت
يستطيعون من خالهلا اختاذ القرارات املختلفة ,وممارسة
الرقابة ,وحتمل املسؤولية ,واستخدام قدراهتم ,من خالل
التدريب والثقة(.املهريات)23 :2011,
وتعرف الدراسة احلالية متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية بأهنا :كل عمل يلزم توافره باعتباره ضرورياً؛ إلعطاء
القيادات النسائية ,واملتمثلة يف وكيالت ومشرفات األقسام
األكادميية جبامعة تبوك مزيداً من الصالحيات والسلطات ,مبا
يتيح هلن حرية التصرف ,واختاذ القرارات ,واالستقاللية يف
أداء العمل دون تدخل مباشر من القيادات بشطر الطالب,
مع حتملهن النتائج املرتتبة على ذلك.

حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على احلدود اآلتية:
الحدود الموضوعية :متثلت يف متطلبات متكني القيادات
اإلدارية النسائية جبامعة تبوك ,واملتمثلة يف (املتطلبات
اإلدارية ,واملتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,واملتطلبات
الشخصية).
الحدود المكانية :طبقت الدراسة يف شطر الطالبات بالفرع
الرئيس جبامعة تبوك.
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة يف جزئها امليداين يف العام

أدبيات الدراسة:

اجلامعي 1436-1435ه.

اهتم علم اإلدارة احلديث باألفراد العاملني يف املنظمة
بوصفهم الدعامة الرئيسة داخلها ,وذلك بتطبيق أساليب
إدارية تعمل على إجياد مناخ تنظيمي ,يساعد على رفع
مستوى أداء العاملني هبا ,وذلك من خالل تدعيم املشاركة,
واالحرتام املتبادل ,والشعور باملسؤولية ,واالنتماء ,وبث روح
التعاون ,والوالء يف العمل .ومن هذه األساليب "التمكني"؛
الذي يهدف إىل تعزيز املشاركة عن طريق التعاون بروح
الفريق ,والثقة بالنفس ,واإلبداع ,والتفكري املستقل ,وروح
املبادرة( .عفانة)9 :2013,
وقد تعددت مفاهيم التمكني؛ فمن الباحثني من نظر إليه
على أنه نقل السلطة من اإلدارة العليا إىل العاملني ,ومنهم

الحدود البشرية :أُجريت الدراسة على مجيع الوكيالت,
ومشرفات األقسام بالفرع الرئيس جبامعة تبوك.
مصطلحات الدراسة:
(متَطلب) ,ويقصد هبا أمر ,أو عمل
متطلبات :مفردها ُ
يطلب حتقيقه ,وهو شيء أساسي ال غىن
عنه(.عمر)1408 :2008,
القيادات اإلدارية النسائية :تعرف بأهنا" :الكوادر اإلدارية
النسائية اليت تشغل املراكز القيادية"( .السبيعي)8 :1431,
وتعرف الدراسة احلالية القيادات اإلدارية النسائية بأهنا:
الكوادر النسائية؛ من وكيالت ,ومشرفات األقسام جبامعة
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مهاراهتم ,ومنحهم االستقاللية يف إدارة األعمال املوكلة
إليهم.
وتنطلق أمهية التمكني من ناحيتني :تطوير العاملني من
حيث املهارات ,واألفكار ,واملعتقدات ,ومشاركتهم,
ومنحهم االستقاللية ,والتجريب لألفكار اجلديدة ,ومن
ناحية أخرى تطوير املنظمات؛ إذ إنه ميثل أحد عوامل التغري
اجلذري للثقافة التقليدية ,وهو أداة وركيزة مهمة؛ إلجياد
منظمة حيوية متعلمة ,قادرة على املنافسة يف عصر التنافس,
والبقاء لألقوى( .احلارثي)22 :1434 ,
أيضاً حيقق التمكني أمهية كبرية على مستوى اجلامعة,
وكذلك على مستوى القيادات اإلدارية؛ فعلى مستوى
اجلامعة يسهم التمكني يف حتسني اخلدمات ,وزيادة القدرة
التنافسية ,واالستثمار األمثل للموارد ,وزيادة فعالية االتصال
بني اجلامعة واجلمهور املستفيد ,كما يفيد يف حل املشكالت
دون انتظار حلها من قبل املستويات اإلدارية العليا .أما فيما
يتعلق مبستوى القيادات اإلدارية ,فإنه يسهم يف حتسني
قدراهتم ,وزيادة ثقتهم بأنفسهم ,وتشجيعهم على اإلبداع
وااللتزام بروح الفريق ,وتنمية شعورهم باملسؤولية ,وتعزيز
والئهم للجامعة( .عبد اهلادي وحتاتة)227 :2012,
وعليه ,تتلخص أمهية متكني القيادات اإلدارية يف تيسري أمور
العمل ,وسرعة اختاذ القرارات ,ورفع مستوى الثقة بالنفس,
والدافعية لدى القيادات ,وارتفاع القدرات اإلبداعية
واالبتكارية ,واإلحساس بالرضا عن وظيفتهم ,ومنح
القيادات العليا فرصة الرتكيز على عملية التطوير ,وتقليل
االنشغال باألمور الروتينية.
ويقوم التمكني على العديد من األبعاد ,واليت صنفها
الباحثون إىل تصنيفات عديدة  -منها ما ذكرها املعاين وأخو
ارشيدة ( )241-240 :2009وهي:
 تفويض السلطة :إذ تتم عملية تفويض الصالحيات إىلأقل مستوى إداري يف املنظمة ,كما يتم اتباع النظام
الالمركزي يف اختاذ القرارات.

من عده مشاركة يف القرار ,وحتمل مسؤولية النتائج ,يف حني
نظر إليه آخرون على أنه ممارسة لتشجيع األفراد على حتمل
املسؤولية يف اختاذ القرارات(.الرقب)25 :2010,
ويف هذا السياق ,يُعرف التمكني بأنه" :إعطاء العاملني
مزيداً من الصالحيات واملسؤوليات ,وسلطة التصرف واختاذ
القرارات ,وحل املشكالت ,ومنحهم احلرية واالستقاللية؛
ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة ,مع
حتملهم املسؤولية عن النتائج ,والثقة املطلقة يف قدراهتم,
ودعم مهاراهتم ,وتوفري املوارد الكافية وبيئة العمل املناسبة".
(القحطاين)204 :2012 ,
كما يُعرف بأنه :عملية توجيه األفراد للتفكري والتصرف,
واختاذ القرارات بطريقة مستقلة ,مع مساعدة العاملني على
حتمل مسؤولية النتائج املرتتبة على عملهم .ساحوه وآخرون
)(Sahoo, et al.,2010: 41
أيضاً يُعرف بأنه :عملية إدارية ,يتم من خالهلا إكساب
العاملني القدرة على اختاذ القرارات ,ومواجهة مشاكل العمل
مبنحهم الثقة ,والدعم ,ومشاركتهم املعلومات ,وزيادة
مهاراهتم عن طريق التدريب املستمر؛ لتحقيق أهداف
املنظمة ,يف ظل هتيئة اإلمكانات ,واملناخ التنظيمي الالزم
لإلبداع( .العطار)10 :2012,
ويقصد بتمكني القيادات اإلدارية :العملية املستمرة ,اليت
تستهدف الوصول باألفراد إىل أقصى درجة ممكنة من االلتزام
والوالء ملنظماهتم ,وإطالق طاقتهم وقدراهتم اإلبداعية من
خالل منحهم الثقة واملشاركة يف اختاذ القرارات ,وإجياد بيئة
عمل قائمة على التعاون واملشاركة ,وإثارة الطاقات الكامنة
لدى األفراد وإبداعاهتم ,والتطوير املستمر ملعارف ومهارات
األفراد( .أبو خضري)90 :1433,
ويتضح مما سبق ,أن هناك قامساً مشرتكاً بني التعريفات
السابقة؛ فجميعها تركز على أمهية منح العاملني السلطة
والصالحية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت ,كما تركز
على منحهم الثقة من خالل التدريب ,والعمل على تطوير
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كما ذكر القضاة والطراونة ()139-138 :2011
املعوقات اليت تعوق مشاركة املرأة ,واليت تقف يف طريق
تقدمها وطموحها؛ وهي :نظرة القيادة اإلدارية لعمل املرأة,
وضعف القناعة بقرارات املرأة ,وضعف القدرة على حتمل
املسؤولية القيادية ,وضعف االهتمام بتنمية مهارات املرأة,
كذلك اخلوف من الفشل ,ونقص الثقة بالنفس ,وتدين رغبة
بعض القيادات النسائية بالعمل بالوظائف العليا.
وعليه ,يتطلب التمكني إحداث تغريات يف املنظمة على
مستوى هياكلها ونظم العمل هبا ,وكذلك الثقافة التنظيمية
السائدة هبا؛ من أجل إجياد سلطة أقوى ,وثقة أعلى ,ومن
مث جناح املنظمة ,فمن التغريات اليت يتطلبها التمكني تغريات
هيكلية وتنظيمية ,وتغيري يف ثقافة املنظمة وأنظمتها.
وتعد متطلبات التمكني ضرورية لنجاح عملية متكني
العاملني ,وأي خلل أو قصور يف تطبيق هذه املتطلبات يؤدي
إىل إعاقة متكني العاملني .وعليه ,فإن تطبيق التمكني حيتاج
إىل وجود جمموعة من املتطلبات األساسية قبل وأثناء وبعد
عملية التمكني -كما ذكرها املومين والقضاة ()52 :2009
؛ وهي: الثقة اإلدارية :أي ثقة املديرين مبرؤوسيهم ,وتعرف بأهنا:توقع شخص أو جمموعة من األشخا أن معلومات
شخص آخر أو جمموعة من األشخا هي معلومات
صادقة ,وميكن االعتماد عليها .فعندما يثق املديرون
مبوظفيهم فإهنم يعاملوهنم معاملة تفضيلية؛ مثل إمدادهم
مبزيد من املعلومات ,وحرية التصرف.
الدعم االجتماعي :لكي يشعر املوظفون بالتمكني الفعلي,البد أن يشعروا بالدعم والتأييد من رؤسائهم وزمالئهم ,وهذا
من شأنه أن يزيد من ثقة املوظف باملنظمة ,ومبرور الوقت
حتدث زيادة يف مستوى التزامه ,وانتمائه التنظيمي.
وذكر احلارثي ( )31-30 :1434أن من متطلبات
متكني العاملني توفري بعض األساسيات ,اليت تعد مرحلة أولية
لتطبيق التمكني؛ وتتمثل يف:

 فرق العمل :ويقصد هبا جمموعة من األفراد يعملون معاً؛ألجل حتقيق أهداف حمددة ومشرتكة.
 تدريب العاملني :وهي اجلهود اهلادفة إىل تزويد العاملنيباملعلومات ,واملعارف اليت تكسبهم املهارة يف أداء عملهم,
وتنمية مهاراهتم ,ومعارفهم ,وخرباهتم؛ لزيادة كفاءهتم احلالية
واملستقبلية.
 االتصال الفعال :وهي العملية اليت هتدف إىل نقلاملعلومات وتبادهلا.
 حفز العاملني :ويقصد هبا جمموعة العوامل اليت حتركقدرات العاملني؛ لبذل جهد أكرب لتحقيق نتائج أفضل؛ إذ
إن نظام احلوافز يعمل على جذب العاملني ,وإشباع
حاجاهتم ,ويعزز لديهم االستمرارية يف العمل.
ومن خالل ما سبق ,ميكن تصنيف أبعاد متكني القيادات
اإلدارية إىل بعدين أساسيني؛ مها:
 أبعاد إدارية :تتعلق مبا هتيئه اإلدارة العليا للقيادات اإلداريةمن بيئة تنظيمية ,تساعد على تكوين منظمة ممكنة ,وتشمل
تفويض السلطة ,واملشاركة يف اختاذ القرارات ,واحلوافز املادية
واملعنوية اليت تقدمها اإلدارة العليا للقيادات ,وبناء فرق عمل,
واالتصال الفعال بني اإلدارة العليا والقيادات اإلدارية,
وكذلك التدريب وتطوير مهارات القيادات اإلدارية.
 أبعاد بشرية :وهي خاصة بشعور وإحساس القياداتاإلدارية جتاه عملية التمكني ,وتشمل الكفاءة ,والقدرة على
حتمل املسؤولية ,والتأثري.
وتواجه عملية تطبيق التمكني داخل املنظمات بعض
املعوقات اليت تعيق متكني العاملني هبا ,لعل أبرزها :ضعف
قناعة اإلدارة العليا بأمهية التمكني ,وتعدد املستويات اإلدارية
يف اهليكل التنظيمي ,وضعف نظام احلوافز (املاضي
والنصريات ,)534 :2011 ,كذلك حر املديرين على
مراكزهم ومناصبهم الوظيفية ,وضعف مهارات العاملني,
وعجزهم عن حتمل املسؤولية( .العمري)66 :2011 ,
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 إدراك العاملني لألهداف والرؤية املستقبلية ,واالجتاهاالسرتاتيجي لإلدارة العليا ,ويرتتب على ذلك شعور العاملني
بقدراهتم على التصرف ذاتياً ,بدالً من انتظار التوجيه من
اإلدارة العليا.
ومن متطلبات متكني العاملني كذلك التدريب املستمر,
بإكساهبم املعرفة واملهارة الالزمة للتصرف الفعال بصفة
مستمرة ,واالتصال الفعال بني اإلدارة العليا والعاملني؛ فهو
يُعد املفتاح األساسي لتمكني العاملني( .املسيليم:2012,
)58
وهناك متطلبات أخرى ,يتعني على قادة املؤسسات أن
يدركوها قبل تطبيق عملية التمكني؛ وهي :أن التمكني ليس
جمرد سلطة يتم منحها للقيادات؛ وهلذا السبب جيب على
القائد أن يعي متاماً أن املشاركة يف مسؤولية صنع القرار
داخل أي هيكل من اهلياكل الالمركزية يعد من أهم
متطلبات جناح عملية التمكني( .حسني)16 :2012,
واستناداً ملا سبق ,تصنف الدراسة احلالية متطلبات
متكني القيادات اإلدارية النسائية إىل :متطلبات إدارية,
ومتطلبات متعلقة بالثقافة التنظيمية ,ومتطلبات شخصية؛
وهي على النحو اآليت:
 املتطلبات اإلدارية :وهي مجيع األوامر ,واللوائح,والقوانني ,واألنظمة الصادرة من القيادة العليا ,واليت تُعد
مطلباً ضرورياً لتمكني القيادات اإلدارية النسائية.
 املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية :وهي جمموعةاملفاهيم واملعتقدات والثقافة السائدة يف بيئة العمل ,واليت يُعد
وجودها مطلباً ضرورياً لتمكني القيادات اإلدارية النسائية.
 املتطلبات الشخصية :وتتضمن اخلصائص الشخصيةذات التأثري اإلجيايب على عملية التمكني ,واليت يُعد وجودها
يف القيادات اإلدارية النسائية مطلباً لنجاح التمكني.

 صياغة وتطوير رؤية املنظمة :كوهنا تعطي إحساساًللعاملني بالذي سيقومون به الحقاً ,وهبذا تكون الرؤية قائداً
للعاملني حنو اإلبداع ,واالبتكار ,واختاذ القرارات .وعلى
اإلدارة االهتمام والتفكري؛ لربط برامج التمكني بأهداف وقيم
املنظمة ,وإجياد إمجاع حول رؤية ورسالة املنظمة ,والقيم,
واألهداف اليت تسعى لتحقيقها وإيصاهلا بشكل فعال.
 االنفتاح وفرق العمل :عندما يشعر العاملون بأهنم جزءمن ثقافة املنظمة ,ومن املوارد املهمة فيها ,وحيظون بالثقة
واالحرتام املتبادل من رؤسائهم وزمالئهم ,وتؤخذ اقرتاحاهتم
وحلوهلم بعني االعتبار والتقدير ,وإطالعهم على املعلومات
املهمة ألعماهلم  -سيشعر الكل جبماعية العمل كفريق
واحد.
 النظام والتوجيه :جند أن املنظمات املمكنة تزود عامليهابأهداف ,وخطوط سلطة ,ومهام ,ومسؤوليات واضحة,
ويتمتع األفراد باستقاللية مع وعيهم باحلدود املرسومة حلرية
تصرفهم ,وحصوهلم على كل املعلومات الضرورية.
 الدعم والشعور باألمان :يف بيئة التمكني البد من تعزيزجهود العاملني حنو املبادرة واملخاطرة.
 القيادة اإلدارية :حتتم فكرة التمكني تغيري األمناط القياديةالتقليدية إىل أمناط قيادية ,تؤمن باملشاركة والتشاور ,ومن مث
التغيري اجلذري ألدوار العمل ,والعالقة بني املدير واملرؤوسني,
حبيث يتحول دور املديرين من التحكم والتوجيه إىل الثقة
والتفويض ,ودور املرؤوسني من اتباع القواعد والتعليمات إىل
املشاركة يف اختاذ القرارات.
وأضاف القحطاين ( )211 :2012أن من متطلبات
متكني العاملني يف املنظمات ما يأيت:
 توفري ثقافة تنظيمية :تؤكد على أمهية العنصر البشريباملنظمة ,وتشجع على إقامة فرق عمل داخل املنظمة.
 مكافأة العاملني :إذ إن على املديرين أن يطبقوا نظاماملكافآت ,واليت تشجع العاملني على السلوك املرغوب فيه.
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تدرجيياً عن شطر الطالب ,مع منحهم الصالحيات التامة,
اليت متكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة عالية.
 )3دراسة (الشعالن وكعكي .)2013,هدفت الدراسة إىل
التعرف على آليات تفعيل التمكني؛ لتحقيق جودة األداء يف
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن .استخدمت الدراسة
املنهج الوصفي ,واعتمدت على االستبانة ,إذ طُبقت على
عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس يف كليات جامعة
األمرية نورة بنت عبد الرمحن ,والبالغ عددهم ( )703عضو
هيئة تدريس .وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها:
أن هناك خلالً يف عملية آليات دعم متكني جودة األداء,
كما أكدت النتائج أن من آليات دعم التمكني تبادل
املعلومات ,وتقاسم السلطة ,كما أكدت على أمهية
العالقات اإلنسانية يف دعم التمكني ,واعتماد أسلوب فرق
العمل ,باإلضافة إىل توفري مناخ تنظيمي ,يساعد يف تطبيق
آليات التمكني ,وتفويض السلطة ,والتوسع يف منح
الصالحيات ,وتفعيل العالقات اإلنسانية ,وإقرار حوافز
تشجيعية ,وتصميم برامج تدريبية تساعد على نشر ثقافة
التمكني.
 )4دراسة (التيمه .)2013,هدفت الدراسة إىل التعرف على
دور التمكني اإلداري للمرأة يف املواقع القيادية يف اجلامعات
األردنية ,وعالقته باإلبداع اإلداري .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على االستبانة أدا ًة جلمع البيانات,
وطُبقت على مجيع أفراد جمتمع الدراسة (القيادات األكادميية
باجلامعات األردنية) ,والبالغ عددهن ( )65عضوة هيئة
تدريس من العامالت يف املراكز القيادية باجلامعة .وتوصلت
الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها :وجود درجة متوسطة
من التمكني اإلداري ,كما توصلت إىل وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني جماالت مقياس التمكني اإلداري,
وجماالت مقياس اإلبداع اإلداري .وأوصت بضرورة زيادة
االهتمام بالتمكني اإلداري من قبل املرأة العاملة يف املراكز

الدراسات السابقة:
مت عرض الدراسات السابقة املرتبطة مبشكلة الدراسة؛
ِّفت هذه الدراسات إىل :دراسات عربية ,ودراسات
وصن ْ
ُ
أجنبية ,ومت عرض كل صنف برتتيب زمين من األحدث إىل
األقدم.
الدراسات العربية:
 )1دراسة (الفايز .)2014,هدفت إىل حتديد مستوى
التمكني اإلداري للقيادات النسائية يف اجلامعات السعودية.
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي (املسحي) ,واعتمدت
على االستبانة أداةً جلمع البيانات ,وطبقت على ( )92من
القيادات اإلدارية يف جامعيت امللك سعود واإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية .وتوصلت الدراسة إىل :أن مستوى التمكني
اإلداري للقيادات النسائية يف جامعيت امللك سعود واإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية متوسط .كما توصلت إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بني
استجابات أفراد العينة يف مستوى التمكني اإلداري للقيادات
النسائية.
 )2دراسة (األمسر واهلذيل .)2014,هدفت إىل التعرف على
مدى متكني أعضاء اهليئة التدريسية جبامعيت أم القرى وامللك
عبد العزيز من وجهة نظرهم .استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي (املسحي) ,واعتمدت على االستبانة ,إذ طبقت
على أعضاء هيئة التدريس جبامعيت أم القرى وامللك عبد
العزيز ,والبالغ عددهم ( )300عضو هيئة تدريس
باجلامعتني .وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حنو مستوى متكينهم يف بُعد املشاركة يف
صنع القرار ,والنمو املهين واالستقاللية يف األداء .وأوصت
بضرورة منح األقسام األكادميية يف شطر الطالبات االستقالل
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إتاحة الفرصة لتبادل التجارب واخلربات مع القيادات النسائية
األخرى ,ومناقشة وحتليل املشاكل اإلدارية املشرتكة بني
القيادات ,وتكوين شبكة عالقات مع القيادات األخرى.
وأوصت بضرورة وضع سياسات تنظيمية ,تضمن حتقيق
املشاركة الفاعلة لألقسام النسائية يف رسم اخلطط
االسرتاتيجية للمؤسسات التعليمية.
 )7دراسة (النفيسة  .)2011,هدفت الدراسة إىل التعرف
على إدراك التمكني وعالقته بالرضا الوظيفي من وجهة نظر
اإلداريات جبامعة امللك سعود .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على االستبانة؛ إذ طبقت على عينة
مكونة من ( )700موظفة إدارية يف جامعة امللك سعود.
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج؛ منها :جاء مستوى
إدراك التمكني بشكل عام لدى أفراد العينة مرتفعاً ,كما
توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف الدرجة الكلية
إلدراك التمكني وفقاً ملتغري املؤهل العلمي .وأوصت الدراسة
بضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية؛ لدعم مستوى إدراك
املوظفني للتمكني ,كذلك أوصت بضرورة إعادة النظر يف
بنية اهليكل وحتديد املهام يف ك ِّل املستويات اإلدارية داخل
اجلامعات؛ حبيث يتم دعم الالمركزية ,وتفويض السلطة,
وحتقيق التنسيق بني األقسام النسائية والرجالية ,واألكادميية
واإلدارية.
 )8دراسة (القضاة والطراونة .)2011,هدفت الدراسة إىل
التعرف على واقع التمكني اإلداري للمرأة يف اجلامعات
األردنية العامة ,واملعوقات املؤثرة فيه من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ,واعتمدت
على االستبانة ,إذ طبقت على أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات األردنية والبالغ عددهم ( .)444وتوصلت الدراسة
إىل أن متكني أعضاء هيئة التدريس اإلناث يكون من خالل
عملية التدريب ,وتطوير الشخصية للمرأة األكادميية؛
لتزويدها باملهارات الالزمة ,كما توصلت إىل أن أسلوب
التمكني يتطلب إدارة جامعية فعالة ,متتلك الرؤية اليت هتيئ

القيادية باجلامعة؛ لرفع مستوى اإلبداع اإلداري لدى املرأة
العاملة باجلامعات.
 )5دراسة (الشريف .)2012,هدفت الدراسة إىل التعرف
على دور التمكني اإلداري يف رفع كفاءة العاملني جبامعة أم
القرى .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛ والذي
يقوم على مجع واستنباط املعلومات من املراجع املرتبطة
مبوضوع الدراسة ,مث تفسري املعلومات ,والوصول إىل حلول
مقرتحة لتفعيل التمكني اإلداري .وتوصلت الدراسة إىل أن
من أهم معوقات التمكني :املركزية ,واجلمود املتمثل يف عدم
الرغبة يف التغيري ,كما توصلت إىل أنه ميكن رفع مستوى
محاس العاملني ,ومتكينهم عن طريق توفري األمان الوظيفي,
وتقدمي برامج مكافآت ,وحوافز للعاملني .وأوصت بضرورة
تفعيل ثقافة التمكني اإلداري وتطبيقها ,وذلك بالبعد عن
املركزية اإلدارية.
 )6دراسة (أبو خضري .)1433,هدفت الدراسة إىل التعرف
على التحديات اليت تواجه القيادات األكادميية النسائية يف
مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية .اتبعت
الدراسة املنهج الوصفي ,واعتمدت على االستبانة؛ إذ طبقت
على عينة قوامها ( )400فرد من القيادات األكادميية
النسائية املشاركة يف احللقات التطبيقية املقدمة يف معهد
اإلدارة العامة .وتوصلت الدراسة إىل أن من التحديات اليت
تواجه القيادات األكادميية النسائية يف مؤسسات التعليم
العايل يف اململكة العربية السعودية نقص التمكني ,وقد عرب
عنها مبجموعة من العوامل؛ هي :ندرة توافر برامج لتأهيل
وإعداد القيادات النسائية قبل تكليفها بالدور القيادي,
وحمدودية الفر الكتساب اخلربات الختاذ القرارات ,ونقص
اخلربة اإلدارية لدى القيادات النسائية ,وقلة الدراية باألنظمة
واللوائح اليت حتكم العمل ,وصعوبة املوازنة بني املسؤوليات
املهنية وااللتزامات األسرية ,واخلوف من املسؤولية ,كما
توصلت إىل أن متكني القيادات األكادميية النسائية يتم من
خالل استخدام جمموعة من أساليب التمكني ,واليت تضمنت
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 )11دراسة شريف وآخرين ( .)Cherif, et al.,2010هدفت
الدراسة إىل حتديد إطار لتمكني أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني يف املؤسسات األكادميية ,كما هدفت إىل حتليل
املكونات األساسية إلطار التمكني ,وكيف ميكن تنفيذ
وإجناز التمكني؛ إذ اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي,
وذلك جبمع واستنباط املعلومات من املراجع املرتبطة مبوضوع
الدراسة ,وحتليل هذه املعلومات ,وتفسريها؛ للوصول إىل
استنتاجات ميكن األخذ هبا .وتوصلت الدراسة إىل أن
العناصر األساسية للتمكني تتمثل يف التحليل العميق للثقافة
اإلدارية يف املؤسسة ,والرؤية املقنعة لتطبيق عملية التمكني
يف املؤسسة ,وتقاسم السلطة واملهام واملسؤوليات بني أعضاء
هيئة التدريس ,واستبدال التسلسل اهلرمي بالتوجه حنو اإلدارة
الذاتية.
 )12دراسة مادسن ) .)Madsen,2010هدفت الدراسة إىل
التعرف على األساليب اليت استخدمتها املرأة الصينية املسؤولة
يف التعليم العايل لتطوير املعارف ,واملهارات ,والقدرات,
والكفاءات املطلوبة للقيادة الناجحة .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على املقابلة جلمع البيانات من أفراد
العينة ,إذ مت إجراء مقابلة مع عينة الدراسة املتمثلة يف
القيادات اإلدارية النسائية العامالت باجلامعة يف مدينتني
كبريتني داخل مقاطعة سيشوان يف الصني .وتوصلت الدراسة
إىل العديد من النتائج؛ منها :أن الدعم االجتماعي يعمل
على زيادة الثقة ,واليت تعد مهمة لتطوير القيادات اإلدارية
النسائية ,أيضاً أكدت على ضرورة وضع برنامج شامل لتنمية
مهارات القيادات النسائية يف مؤسسات التعليم العايل
الصينية ,كما أكدت على ضرورة إبراز القيادات النسائية
الناجحة؛ ليكن قدوة وأمنوذجاً لغريهن.
 )13دراسة إمساعيل وآخرين ) .(Ismail, et al,2005هدفت
الدراسة إىل التحقق من اخلربات املهنية لألستاذات؛ من أجل
إكساهبن فهماً متعمقاً للعوامل اليت تساهم يف جناحهن.
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ,واعتمدت على املقابلة جلمع

الظروف لتطبيق عملية التمكني ,وأشارت إىل اتباع أساليب
تشجيع متكني العاملني؛ كتفويض السلطة ,والتحفيز ,وتعزيز
قدرات العاملني على التمكني ,وأوصت بضرورة دعم املرأة
األكادميية حنو تطوير الذات من خالل تبين برامج تدريبية,
كما بينت أن من املعوقات الشخصية للتمكني اإلداري
للمرأة عدم ثقة املرأة بقدرهتا ,واخلوف من الفشل.
الدراسات األجنبية:
 )9دراسة إقيسا وأيوب ( .)Egessa&Ayub, 2013هدفت
الدراسة إىل التعرف على تأثري التمكني على أداء العاملني يف
قطاع التعليم يف املدارس االبتدائية .اتبعت الدراسة املنهج
الوصفي ,واعتمدت على االستبانة ,وطبقت على عينة
عشوائية ,بلغت ( )164معلماً من املدارس االبتدائية يف
املنطقة الوسطى كاكاميغا يف كينيا .وتوصلت الدراسة إىل
العديد من النتائج؛ منها ,أن التمكني يؤثر بشكل كبري على
أداء املعلمني ,وكذلك يؤثر على تنفيذ املهام املوكلة إليهم,
كما أكدت على ضرورة تشجيع متكني العاملني من قبل
اإلدارة العليا يف املنظمة ,وضرورة مشاركة العاملني يف صنع
القرار ,وحتديد األهداف التعليمية.
 )10دراسة سبريانديو( .(Sperandio,2011هدفت الدراسة إىل
التعرف على عملية متكني النساء من خالل برامج التدريب
على القيادة يف املدارس الريفية ببنجالدش .واتبعت الدراسة
املنهج الوصفي املسحي ,واعتمدت على املقابلة؛ إذ مت إجراء
مقابلة مع ( )152من النساء العامالت يف جلنة تطوير برامج
التعليم يف بنجالدش .وتوصلت الدراسة إىل العديد من
النتائج؛ منها :أن النساء العامالت يف منطقة جلنة تطوير
التعليم شهدن العديد من التغريات ,منها زيادة الثقة بالنفس,
وصنع القرار ,ومن مث متكينهن .وأوصت بضرورة اتباع
منهجية شاملة عند متكني املرأة ,وتعزيز مبدأ املساواة بني
اجلنسني.

28

خدجية عبداهلل البلوي وهالة عبداملنعم أمحد :متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك

ودراسة إقيسا وأيوب ( ,Egessa&Ayub,)2013ومن
الدراسات ما اعتمدت على املقابلة أدا ًة جلمع البيانات؛
كدراسة سبريانديو ( ,Sperandio,)2011ودراسة مادسن
( ,Madsen,)2010ودراسة إمساعيل وآخرين (Ismail, et )2005

البيانات؛ إذ مت إجراء مقابلة مع ( )31أُستاذة من
احلاصالت على درجات عليا يف السلم األكادميي .وتوصلت
الدراسة إىل أن العوامل املرتبطة باألداء الناجح لألُستاذات يف
اجملال األكادميي تنقسم إىل :مرحلة االستكشاف املهين,
ومرحلة التأسيس املهين؛ إذ إن من العوامل املسامهة يف
االكتشاف املهين املبكر التعليم ,ودرجة اخلربة ,والصفات
الشخصية.

.al,

أوجه االتفاق :تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة
من حيث املنهج؛ حيث استخدمت الدراسة احلالية ومجيع
الدراسات السابقة املنهج الوصفي .كذلك تتفق الدراسة
احلالية مع الدراسات السابقة يف توجهها؛ إذ كان توجه
الدراسة احلالية وأغلب الدراسات السابقة حنو متكني املرأة
(القيادات النسائية).
أوجه االختالف :ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات
السابقة من حيث األداة؛ إذ استخدمت الدراسة احلالية
أداتني  -االستبانة ,واملقابلة  -جلمع البيانات ,يف حني
تفردت الدراسات السابقة بأداة واحدة جلمع البيانات ,كما
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف طرحها
ملوضوع التمكني؛ إذ إن الدراسة احلالية هدفت إىل معرفة
متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك ,واليت
مل تتناوهلا الدراسات السابقة بالبحث ,أيضا ختتلف الدراسة
احلالية عن الدراسات السابقة يف جمال التطبيق؛ إذ طبقت
الدراسة احلالية يف جامعة تبوك بشطر الطالبات.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :لقد مت االستفادة من
الدراسات السابقة يف تدعيم مشكلة الدراسة ,وإثراء وتدعيم
اإلطار النظري ,وكذلك متت االستفادة منها يف التوجيه إىل
عناوين املصادر األولية اليت ختدم الدراسة ,وكذلك املصادر
الثانوية من رسائل علمية ,وحبوث منشورة يف اجملالت
العلمية ,باإلضافة إىل االستفادة من الدراسات السابقة يف
بناء االستبانة ,والتعرف على أساليب املعاجلات اإلحصائية
املناسبة.
متيزت الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة
مبا يأيت:

التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني أن معظم
الدراسات السابقة تتمحور حول متكني القيادات باجلامعة,
وتنوعت من متكني القيادات النسائية ومتكني أعضاء هيئة
تدريس من كال اجلنسني ,فتنوعت األهداف اليت تسعى إليها
كل دراسة؛ فمن الدراسات ما هدفت إىل معرفة العالقة بني
التمكني ومتغري آخر كالرضا الوظيفي ,واإلبداع اإلداري,
كدارسة التيمه ( ,)2013ودراسة النفيسة ( ,)2011ومنها
ما هدفت إىل معرفة واقع التمكني ومعوقاته؛ كدراسة القضاة
والطراونة ( ,)2011ومنها ما هدفت إىل حتديد مستوى
التمكني للقيادات النسائية ومتكني أعضاء هيئة التدريس؛
كدراسة الفايز ( ,)2014ودراسة األمسر واهلذيل
( ,)2014ومنها ما هدفت إىل معرفة آليات تفعيل التمكني
كدراسة الشعالن وكعكي ( ,)2013ومنها ما هدفت إىل
معرفة تأثري التمكني على األداء كدراسة إقيسا وأيوب
( ,Egessa&Ayub,)2013باإلضافة إىل دراسات أخرى متحور
أهدافها حول القيادات النسائية تطويرها والعوامل املسامهة يف
جناحها ,والتحديات اليت تواجهها؛ كدراسة مادسن (,)2010
 ,Madsenودراسة إمساعيل وآخرين (,Ismail, et al,, )2005
ودراسة أيب خضري (.)1433
كما جند أن مجيع الدراسات اتبعت املنهج الوصفي ,أما
من حيث األداة ,فقد تنوعت؛ فمن الدراسات ما اعتمدت
على االستبانة أداةً جلمع البيانات؛ كالدراسات العربية,
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 الدراسة احلالية تُع ّد الدراسة الوحيدة – على حد علمالباحثة -اليت درست متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية عامة والقيادات اإلدارية النسائية يف اجلامعات
السعودية خاصة.
 تقدم هذه الدراسة رؤية حول املتطلبات الالزمة لتمكنيالقيادات اإلدارية النسائية يف جامعة تبوك.

وصف مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي
ومتغير سنوات الخبرة:

جدول 1
وصف مجتمع الدراسة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي وسنوات
الخبرة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي
املسحي؛ هبدف حتقيق األهداف اليت تسعى هلا الدراسة
احلالية ,وتتمثل يف معرفة املتطلبات الالزم وجودها لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.
ويعرف املنهج الوصفي املسحي بأنه :ذلك البحث
الذي يتم عن طريق استجواب مجيع أفراد جمتمع الدراسة أو
عينة كبرية منهم ,بصورة مباشرة (مقابلة) ,أو بصورة غري
مباشرة (استبانة)؛ هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث
طبيعتها ودرجة وجودها فقط ,دون أن يتجاوز ذلك إىل
دراسة العالقة أو استنتاج األسباب( .عبداهلل
وآخرون)209: 2007,

المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

وكيلة

15

% 37,5

مشرفة قسم
اجملموع

25
40

% 62,5
%100

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات فأكثر
اجملموع

18
22
40

% 45,0
% 55,0
% 100

أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية على أداتني؛ مها املقابلة واالستبانة:
 المقابلة المقننة :هبدف تدعيم مشكلة الدراسة ,إضافةإىل إثراء البحث حول املتطلبات الالزمة لتمكني القيادات
اإلدارية النسائية جبامعة تبوك؛ إذ قامت الباحثة بإجراء مقابلة
مقننة مع املشرفة على مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر
الطالبات ,وذلك يوم األربعاء املوافق 1436/1/19ه
الساعة احلادية عشرة صباحاً .ويف البداية مت تقدمي الشكر
على ما منحته للباحثة من وقتها ,مث مت التعريف بالباحثة,
وموضوع الدراسة ,وأهدافها ,وأسئلة الدراسة ,وبعدها بدأت
املقابلة ,واليت تضمنت األسئلة اآلتية:
 كونك إحدى القيادات اإلدارية النسائية ,وذات خربة يفهذا اجملال :هل ترين أن القيادات اإلدارية النسائية جبامعة
تبوك حباجة إىل منحهن املزيد من الصالحيات؟
 من خالل خربتك :ما أهم املتطلبات الالزمة لتمكنياإلدارية النسائية جبامعة تبوك؟
 بنظرتك :ما اخلطوة األوىل لتمكني القيادات اإلداريةالنسائية جبامعة تبوك؟

مجتمع الدراسة :متثل جمتمع الدراسة من مجيع وكيالت
ومشرفات األقسام جبامعة تبوك ,والبالغ إمجايل عددهن
( )41قائدة؛ منهن ( )16وكيلة ,و( )25مشرفة قسم,
تبعا إلحصائية 1436 -1435هـ الصادرة من إدارة
وذلك ً
شؤون املوظفني جبامعة تبوك.
عينة الدراسة :نظراً لصغر جمتمع الدراسة ,فإن الدراسة
استخدمت أسلوب احلصر الشامل؛ إذ متثلت العينة من مجيع
أفراد جمتمع الدراسة السابق ذكره.
وصف مجتمع الدراسة:
مت استخدام التكرارات ,والنسب املئوية؛ لوصف جمتمع
الدراسة يف ضوء متغريات الدراسة؛ وهي على النحو اآليت:

 االستبانة :هبدف قياس أهم متطلبات متكني القياداتاإلدارية النسائية جبامعة تبوك ,واُعتمد عليها يف التحليل
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وبعد حتكيم أداة الدراسة – بعرضها على احملكمني ,وبعد
األخذ مبالحظاهتم ,مت تعديلها ,وأصبحت يف صورهتا النهائية
 تتكون من ( )27عبارة موزعة على ثالثة حماور ,احملوراألول املتطلبات اإلدارية ( )11عبارة ,احملور الثاين املتطلبات
املتعلقة بالثقافة التنظيمية ( )9عبارات ,واحملور الثالث
املتطلبات الشخصية ( )7عبارات ,ومن مث مت تطبيقها على
أفراد جمتمع الدراسة.

اإلحصائي الستخراج النتائج ,ومعرفة الفروق يف استجابات
أفراد جمتمع الدراسة حول متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية جبامعة تبوك تبعاً ملتغري املسمى الوظيفي (وكيلة-
مشرفة قسم) ,وتبعاً لسنوات اخلربة (أقل من مخس سنوات-
من مخس سنوات فأكثر) .ومت استخدام مقياس ليكرت
الثالثي (ضعيفة – متوسطة – كبرية) .اجلدول اآليت يوضح
ذلك.
جدول 2
تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الثالثي.
معيار االستجابة
ضعيفة
متوسطة
كبرية

صدق وثبات أداة الدراسة:

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

قيمة المتوسط الحسابي
من  1إىل أقل من 1,67
من  1,67إىل أقل من 2,33
من  2,33إىل 3

أ) الصدق الظاهري أو صدق المحكمين:
مت التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ,وأهنا ختدم
أهداف الدراسة بعرضها على جمموعة من احملكمني من
األساتذة الرتبويني داخل جامعة تبوك وخارجها؛ إذ بلغ
عددهم ( )16حمكماً ,ومت االطالع على وجهات نظرهم
ومالحظاهتم ,ومن مث مت إجراء بعض التعديالت على ضوء
هذه املالحظات ,وبذلك أصبحت أداة الدراسة (االستبانة)
صادقة يف حتقيق ما وضعت لقياسه.

بناء أداة الدراسة:

مت االستفادة من األدب النظري والدراسات السابقة يف
صياغة عبارات االستبانة ,ومت بناء االستبانة باللغتني ,اللغة
العربية ,واللغة اإلجنليزية؛ وذلك لوجود بعض األفراد يف جمتمع
الدراسة من جنسيات غري عربية؛ مما استدعى ذلك ترمجة
االستبانة ,واليت تكونت من قسمني:
القسم األول :تضمن البيانات األولية ألفراد جمتمع الدراسة؛
حسب متغرياهتا؛ وهي( :املسمى الوظيفي ,وسنوات اخلربة).
القسم الثاين :تضمن حماور الدراسة واملتمثلة يف املتطلبات
اإلدارية ,واملتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,واملتطلبات
الشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية يف
جامعة تبوك؛ إذ تكونت األداة يف صورهتا األولية من ()37
عبارة موزعة على ثالثة حماور:
احملور األول :املتطلبات اإلدارية ,وتتكون من ( )16عبارة.
احملور الثاين :املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,وتكونت
من ( )10عبارات.
احملور الثالث :املتطلبات الشخصية ,وتتكون من ()10
عبارات.

ب) صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

مت التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
املتعلقة بكل حمور من حماورها ,ومدى ارتباط هذه احملاور
بعضا ,والتأكد من عدم التداخل بينها,
املكونة مع بعضها ً
ومت التحقق من ذلك بإجياد قيم معامل االرتباط بريسون بني
كل حمور من حماور األداة ,وجمموعة األبعاد ,واجلدول اآليت
يوضح ذلك.

جدول 3
قيم معامالت ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي ألداة
الدراسة
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المحاور

معامل االرتباط

األول
الثاين
الثالث

* * 0,88
* * 0,81
** 0,74
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أساليب المعالجة اإلحصائية:

يتضح من اجلدول ( )3أن معامالت االرتباط بني كل حمور
وجمموعة احملاور تراوحت بني ( )0,88و( ,)0,74وهي قيم
دالة عند مستوى داللة ()0,01؛ مما يعطي مؤشراً على
صدق االستبانة.

مت استخدام املقاييس اإلحصائية اآلتية:
 التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة. معامل ارتباط بريسون ()pearson؛ حلساب صدقاالتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 معامل ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha؛ حلساب ثباتأداة الدراسة.
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية؛ لرتتيب عباراتاالستبانة.
 االختبار الالمعلمي (مان-وتين) لعينتني مستقلتني()Mann-Whitney؛ لتحديد الفروق بني استجابات العينة
للمتغريات ذات املستويني.

حساب معامل ثبات أداة الدراسة

مت استخراج معامل ثبات أداة الدراسة من خالل قيم
معامالت الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ
( ,)Cronbach'sAlphaواجلدول اآليت يوضح ذلك:

جدول 4
قيم معامالت ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة الدراسة.
المحاور

عدد العبارات

معامل الثبات

األول
الثاين
الثالث

11
9
7

0,71
0,81
0,72

مجيع احملاور

27

0,81

عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها

يالحظ من اجلدول ( )4أن معامالت الثبات تراوحت
بني ( )0,71و( ,)0,81وهي قيم ثبات مرتفعة؛ مما يدل
على الوثوق يف تطبيق األداة على جمتمع الدراسة.

نتيجة السؤال األول :ما المتطلبات اإلدارية الالزمة لتمكين

القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك؟ ولإلجابة عن هذا
السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب ,واالحنراف املعياري؛
لرتتيب عبارات احملور وفق االستجابة األعلى.

جدول 5
استجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات اإلدارية الالزم توافرها لتمكين القيادات اإلدارية النسائية.
رقم

العبارة

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

الترتيب

2

وضع معايري الختيار القيادات اإلدارية النسائية الـقادرة على حتمل مسؤولية إدارة
شؤون العمل.
إحاطة القيادات اإلدارية النسائية باللوائح املنظمة للعمل.

2,98

8

منح القيادات اإلدارية النسائية االستقاللية يف إدارة شؤون شطر الطالبات.

2,95

0,22

5

منح القيادات اإلدارية النسائية املزيد من املرونة يف األنظمة اإلدارية.

2,90

0,30

كبرية

11

عقد لقاءات دورية مع القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة ملناقشة املشكالت.

2,88

0,33

كبرية

4

6
4

التدرج يف منح القيادات اإلدارية النسائية مزيداً من الصالحيات.

2,85

0,36

كبرية

5

توفري برامج تنمية مهنية تتالءم مع طبيعة القيادات اإلدارية النسائية.

2,83

0,38

كبرية

6

10
1

تقدمي املكافآت للقيادات اإلدارية النسائية اليت مت متكينهن إدارياً كحافز هلن.

2,80

0,40

كبرية

7

التوجه حنو البناء التنظيمي الالمركزي يف إدارة اجلامعة.

2,78

0,42

كبرية

8

7

املشاركة الفاعلة للقيادات اإلدارية النسائية يف صنع القرارات مبجالس اجلامعة.

2,65

0,48

كبرية

9

3

32

2,98

0,15

كبرية

1

0,15

كبرية

1

كبرية

2
3
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العبارة

رقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

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

2,18

0,78

متوسطة

المتوسط العام

2,80

0,14

كبيرة

العبارة
9

يتضح من اجلدول ( )5أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور
(املتطلبات اإلدارية) كانت بدرجة كبرية؛ إذ بلغ املتوسط
العام الستجابة أفراد اجملتمع ( ,)2,80وباحنراف معياري
( ,)0,14وقد حصلت العبارة ( )2؛"وضع معايري الختيار
القيادات اإلدارية النسائية القادرة على حتمل مسؤولية إدارة
شؤون العمل" ,والعبارة (" )3إحاطة القيادات اإلدارية
النسائية باللوائح املنظمة للعمل" -على أعلى متوسط
حسايب؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب هلما ( ,)2,98باحنراف
معياري ( ,)0,15ويعزى ذلك إىل أمهية اختيار القيادات
اإلدارية النسائية قبل متكينها إدارياً؛ إذ إن اللبنة األوىل
لتمكني القيادات اإلدارية النسائية اختيار الكفاءات اإلدارية
القادرة على حتمل املسؤولية ,وعلى دراية تامة باللوائح
والقوانني ,يف حني حصلت العبارة ()9؛ "منح القيادات
اإلدارية النسائية الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون
الرجوع لإلدارة العليا يف ذلك" على أدىن متوسط حسايب؛ إذ
بلغ متوسطها ( ,)2,18وباحنراف معياري ( ,)0,78ويعزى
ذلك إىل خوف القيادات اإلدارية النسائية من حتمل مسؤولية
إدارة الشؤون املالية .أما بقية العبارات فقد تراوح متوسطها
احلسايب ما بني ( )2,95و( ,)2,56وباحنراف معياري ما
بني ( )0,22و(.)0,48
وتدل نتائج هذا احملور على اتفاق أفراد جمتمع الدراسة
على أمهية وجود هذه املتطلبات اإلدارية للقيادات اإلدارية
النسائية لتمكينهن؛ إذ جاءت مجيع عبارات احملور بدرجة
كبرية ما عدا العبارة (" )9منح القيادات اإلدارية النسائية
الصالحية يف إدارة الشؤون املالية دون الرجوع لإلدارة العليا
يف ذلك" ,إذ كانت استجابتهم عليها بدرجة متوسطة.

الدرجة

الترتيب
10

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة األمسر
واهلذيل ()2014؛ واليت أكدت على ضرورة منح األقسام
األكادميية يف شطر الطالبات االستقالل تدرجييًا عن شطر
الطالب ,مع منحهن الصالحيات التامة اليت متكنهن من
أداء أدوارهن بكفاءة عالية ,وهذا ما أثبتته املقابلة اليت
أُجريت مع املشرفة على مكتب معايل مدير اجلامعة؛ إذ
أكدت على أن اخلطوة األوىل لعملية التمكني هو التدرج يف
الصالحيات املمنوحة للقيادات اإلدارية النسائية ,كما تتفق
مع دراسة الشعالن وكعكي ()2013؛ واليت أكدت على أن
من آليات دعم التمكني تفويض السلطة ,والتوسع يف منح
الصالحيات ,وإعداد الربامج التدريبية يف خمتلف املستويات
اإلدارية ,كما تتفق مع دراسة الشريف ( ,)2012واليت
توصلت إىل أنه ميكن متكني العاملني عن طريق تقدمي برامج
أيضا مع دراسة النفيسة ()2011؛
مكافآت وحوافز .وتتفق ً
واليت أكدت على إعداد برامج تدريبية لدعم مستوى إدراك
العاملني للتمكني ,ودعم الالمركزية ,وتفويض السلطة ,ووضع
نظام للحوافز ,كذلك تتفق مع دراسة القضاة والطراونة
( )2011يف أن متكني اإلناث يكون من خالل عملية
التدريب ,وتفويض السلطة والتحفيز ,كما تتفق مع دراسة
إقيسا وأيوب )Egessa&Ayub,(2013؛ واليت أظهرت أمهية
مشاركة العاملني يف صنع القرار وحتديد األهداف التعليمية,
وكذلك تتفق مع دراسة شريف وآخرين Cherif et
) ,al.,(2010واليت ذكرت أن من العناصر األساسية للتمكني
استبدال التسلسل اهلرمي بالتوجه حنو اإلدارة الذاتية.
وبعد ربط نتيجة هذا البعد بنتائج الدراسات السابقة يتبني
مدى أمهية وجود املتطلبات اإلدارية يف اجلامعة لتمكني
العاملني هبا فيها بغض النظر عن منصبهم القيادي؛ وذلك
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االستقالل التام للقيادات اإلدارية النسائية يف إدارة شؤون
شطر الطالبات.

للتخفيف من تبعية القيادة النسائية للرئيس املباشر بشطر
الطالب ,وهذا ما أشار إليه أفراد جمتمع الدراسة يف اإلجابة
على السؤال املفتوح (متطلبات أخرى ميكن إضافتها),
وكذلك ما أثبتته املقابلة اليت أُجريت مع سعادة املشرفة على
مكتب معايل مدير اجلامعة بشطر الطالبات ,يف ضرورة

نتيجة السؤال الثاني :ما المتطلبات المتعلقة بالثقافة التنظيمية

الالزمة لتمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك؟ ولإلجابة

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

جدول 6
استجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات المتعلقة بالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكين القيادات اإلدارية النسائية
رقم

العبارة

العبارة
7
3
4
6
1
8
2
5
9

بناء عالقات بني القيادات اإلدارية النسائية قائمة على االحرتام املتبادل.
ثقة القيادة العليا باجلامعة بقدرات القيادات اإلدارية النسائية.
تفعيل االتصال بني القيادة العليا باجلامعة والقيادات اإلدارية النسائية.
العمل على تكوين فرق عمل بني القيادات اإلدارية النسائية.
تبين القيادة العليا باجلامعة ملفهوم التمكني اإلداري للقيادات اإلدارية النسائية العاملة هبا.
الثقة املتبادلة بني مجيع مستويات القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة.
نشر ثقافة تقبل املرأة املؤهلة كقائدة إدارية.
كل القيادات اإلدارية النسائية لتبادل اخلربات فيما بينهم.
تشجيع التعاون بني ِّ
تقدير جهود القيادات اإلدارية النسائية يف خمتلف املناسبات اجلامعية.
المتوسط العام

يتضح من اجلدول ( )6أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة هلذا
احملور (املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية) كانت بدرجة
كبرية؛ إذ بلغ املتوسط العام الستجابة أفراد جمتمع الدراسة
( )2,82وباحنراف معياري ( ,)0,20وقد حصلت العبارة
(" )7بناء عالقات بني القيادات اإلدارية النسائية قائمة على
االحرتام املتبادل" والعبارة (" )3ثقة القيادة العليا باجلامعة
بقدرات القيادات اإلدارية النسائية" على أعلى متوسط
حسايب؛ إذ بلغ ( ,)2,95و( ,)2,88وباحنراف معياري
( )0,33( ,)0,22على التوايل ,ويعزى ذلك إىل حاجة
القيادات اإلدارية النسائية إىل مزيد من الثقة من قبل القيادة
العليا حىت تستطيع إجناز عملها بكفاءة ,وكذلك حاجتهن
إىل بيئة عمل قائمة على االحرتام .يف حني حصلت العبارة
(")5تشجيع التعاون بني ك ِّل القيادات اإلدارية النسائية
لتبادل اخلربات فيما بينهم" .والعبارة (" )9تقدير جهود

الدرجة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2,95
2,88
2,88
2,85
2,83
2,80
2,78
2,78
2,68

0,22
0,33
0,33
0,36
0,38
0,40
0,42
0,42
0,47

كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية

2,80

0,20

كبيرة

الترتيب
1
2
2
3
4
5
6
6
7

القيادات اإلدارية النسائية يف خمتلف املناسبات اجلامعية",
على أدىن متوسط حسايب إذ بلغ ( ,)2,78و(,)2,68
وباحنراف معياري ( ,)0,42و( )0,47على التوايل .ويتبني
من ذلك التعاون بني القيادات اإلدارية النسائية ,وتقدير
جهود القيادات اإلدارية النسائية ,وأنه ال يعد مطلباً ضرورياً
لنجاح متكني القيادات اإلدارية النسائية ,أما بقية العبارات
فقد تراوح متوسطها احلسايب ما بني ( )2,88و(,)2,78
وباحنراف معياري ما بني ( ,)0,33و(,)0,42وكانت مجيع
عبارات احملور بدرجة كبرية.
وتدل نتائج هذا احملور على إمجاع أفراد جمتمع الدراسة
على أمهية وجود ثقافة تنظيمية وبيئة عمل داعمة؛ لتمكني
القيادات اإلدارية النسائية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
شريف وآخرين )Cherf,etal.,(2010؛ واليت ذكرت أن من
العناصر األساسية لعملية التمكني التحليل العميق للثقافة
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متتلك الرؤية اليت هتيئ الظروف لتطبيق عملية التمكني .كما
تتفق مع دراسة إقيسا وأيوب)Egessa&Ayub (2013؛ واليت
تؤكد على ضرورة تشجيع متكني العاملني من قبل اإلدارة
العليا .وتتفق مع دراسة مادسن)Madsen (2010؛ إذ أكدت
على أن الدعم االجتماعي يعمل على زيادة الثقة ,واليت تعد
مهمة لتطوير القيادات اإلدارية النسائية ,ومن مث متكينهن
إدارياً ,كما أكدت على ضرورة إبراز القيادات النسائية
الناجحة؛ ليكن قدوة وأمنوذجاً لغريهن.
وتفسري ذلك أن الثقافة التنظيمية هي اليت تعمل على غرس
القيم ,واملعتقدات ,واألفكار ,واالجتاهات اليت تواجه أداء
القيادات اإلدارية النسائية ,ومن مث عند تطبيق مفهوم
التمكني البد من هتيئة بيئة العمل املناسبة يف اجلامعة؛ حبيث
تكون مناسبة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية.

اإلدارية يف املؤسسة والرؤية املقنعة لتطبيق عملية التمكني,
وتتفق أيضاً مع دراسة الشعالن وكعكي ()2013؛ واليت
تؤكد على أمهية العالقات اإلنسانية يف دعم التمكني,
وكذلك االعتماد على أسلوب فرق العمل ,باإلضافة إىل
توفري مناخ تنظيمي ,يساعد على تطبيق آليات تدعم
التمكني ,كما تتفق الدراستان على ضرورة نشر ثقافة
التمكني ,وتتفق مع دراسة التيمة ()2013؛ واليت أكدت
على زيادة االهتمام بالتمكني اإلداري للمرأة العاملة يف
اجلامعة ,كما تتفق مع دراسة الشريف ()2012؛ اليت توصي
بضرورة تفعيل ثقافة التمكني اإلداري وتطبيقه .وتتفق أيضاً
مع دراسة أيب خضري ()1433؛ واليت توصلت إىل أن متكني
القيادات األكادميية النسائية يتم من خالل وجود بيئة
تنظيمية ,تتيح تبادل التجارب واخلربات مع القيادات النسائية
األخرى ,ومناقشة وحتليل املشكالت اإلدارية املشرتكة ,كما
تتفق مع دراسة النفيسة ()2011؛ واليت توصي بضرورة
تبادل اخلربات؛ من أجل دعم مستوى إدراك العاملني
للتمكني .وتتفق مع دراسة القضاة والطراونة ()2011؛ واليت
تؤكد على أن أسلوب التمكني يتطلب إدارة جامعية فعاله,
.

نتيجة السؤال الثالث :ما المتطلبات الشخصية الالزم وجودها

لتمكين القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك؟ ولإلجابة عن

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

جدول 7
استجابة أفراد مجتمع الدراسة لمحور المتطلبات الشخصية الالزمة لتمكين القيادات اإلدارية النسائية

رقم العبارة

المتوسط

العبارة

االنحراف المعياري

الدرجة

الترتيب

الحسابي
3

ثقة القيادات اإلدارية النسائية بقدراهتن.

2,95

0,22

كبرية

1

2

رغبة القيادات اإلدارية النسائية مبنحهن مزيداً من الصالحيات الختاذ القرارات.

2,93

0,26

كبرية

2

2,90

0,30

كبرية

3

0,33

كبرية

4

كبرية

4
4
5

4

حتمل القيادات اإلدارية النسائية املسؤولية املرتتبة على متكينهن إدارياً.
موازنة القائدة اإلدارية بني مسؤولياهتا املهنية والتزاماهتا الشخصية.

2,88

6

حتمل القيادات اإلدارية النسائية الضغوط املرتتبة على مسؤوليات العمل اإلداري.

2,88

0,33

7

حر القيادات اإلدارية النسائية على النمو املهين لذواهتن.

2,88

0,33

كبرية

1

قناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمهية تطبيق مفهوم التمكني اإلداري.

2,85

0,36

كبرية

2,89

0,15

كبيرة

5

المتوسط العام

املتوسط العام الستجابة أفراد اجملتمع ( ,)2,89وباحنراف
معياري ()0,15؛ إذ حصلت العبارة (" )3ثقة القيادات

يتضح من اجلدول ( )7أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة هلذا
احملور (املتطلبات الشخصية) كانت بدرجة كبرية؛ إذ بلغ
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جدول8
ترتيب محاور متطلبات تمكين القيادات اإلدارية النسائية حسب
درجة أهمية من جهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.
الترتيب

اإلدارية النسائية بقدراهتن" ,والعبارة (" )2رغبة القيادات
اإلدارية النسائية مبنحهن مزيداً من الصالحيات الختاذ
القرارات" على أعلى متوسط حسايب إذ بلغ (,)2,95
و( ,)2,93وباحنراف معياري ( ,)0,22و()0,26؛ ويفسر
ذلك أن جناح عملية التمكني تتطلب ثقة نابعة من داخل
القيادة اإلدارية النسائية بقدراهتن وإمكاناهتن ,كذلك تتطلب
دافع ورغبة ذاتية ملنحهن الصالحيات إلجناز العمل دون
الرجوع للقيادة العليا ,يف حني حصلت العبارة (" )7حر
القيادات اإلدارية النسائية على النمو املهين لذواهتن" ,والعبارة
(" )1قناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمهية تطبيق مفهوم
التمكني اإلداري" على أدىن متوسط حسايب ,إذ بلغ املتوسط
احلسايب ( ,)2,88و( ,)2,85وباحنراف معياري (,)0,33
و( ,)0,36ويعزى ذلك إىل انشغال القيادات اإلدارية
النسائية حبيث ال يوجد لديهن متسع من الوقت لتطوير
ذواهتن حبيث يرون أن ذلك ال يعد مطلباً ضرورياً للتمكني.
أما بالنسبة لقناعة القيادات اإلدارية النسائية بأمهية تطبيق
مفهوم التمكني اإلداري ,رمبا يعزى ذلك إىل قصور فهم
القيادات اإلدارية النسائية ملصطلح التمكني اإلداري ,وقلة
الدورات التدريبية اليت توضح وتشرح مفهوم التمكني وحماوره
وأبعاده ,أما بقية العبارات فقد تراوح متوسطها ما بني
( )2,90و( ,)2,88وباحنراف معياري ما بني ()0,30
و(.)0,33
وتدل نتائج هذا احملور على اتفاق مجيع أفراد جمتمع
الدراسة على أمهية االستعداد الذايت ,والسمات الشخصية
للقيادات اإلدارية النسائية لتمكينهن إدارياً .وتتفق نتائج
احملور مع نتائج دراسة القضاة والطراونة ()2011؛ واليت
أشارت إىل أن متكني أعضاء هيئة التدريس اإلناث يكون من
خالل تطوير شخصيتهن األكادميية ,كما أكدت على دعم
املرأة األكادميية حنو تطوير الذات ,وتتفق مع دراسة أيب
خضري ()1433؛ إذ أشارت النتائج أن من التحديات
الذاتية اليت تواجه القيادات األكادميية النسائية يف مؤسسات

التعليم العايل باململكة صعوبة املوازنة بني املسؤوليات املهنية
وااللتزامات األسرية ,واخلوف من حتمل املسؤولية ,فإذا كانت
هذه التحديات تواجه القيادات األكادميية النسائية بصفة
عامة فهذا يشري إىل أمهية وجود صفات ومسات معينة يف
شخصية القيادات اإلدارية النسائية بصفة خاصة؛ واليت تعد
متطلبًا لتمكني القيادات اإلدارية النسائية للتغلب على
التحديات واملعوقات الشخصية اليت تعيق عملية التمكني.

رقم
المحور

1
2

الثالث
الثاين

3

األول

المحاور
املتطلبات الشخصية
املتطلبات املتعلقة
بالثقافة التنظيمية
املتطلبات اإلدارية

المتوسط العام لجميع المحاور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2,89
2,82

0,15
0,20

كبرية
كبرية

2,80

0,14

كبرية

2,84

0,12

كبيرة

الدرجة

يتضح من اجلدول ( )8أن املتطلبات الشخصية حصلت
على املرتبة األوىل من حيث استجابة أفراد جمتمع الدراسة؛ إذ
بلغ املتوسط العام للمحور ( ,)2,98تليها باملرتبة الثانية
املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,والبالغ متوسطها
احلسايب ( ,)2,82وتأيت يف املرتبة الثالثة املتطلبات اإلدارية
مبتوسط حسايب (.)2,80
وبعد مناقشة نتائج كل حمور تبني أن حمور (املتطلبات
الشخصية) حصل على املرتبة األوىل من حيث استجابة أفراد
جمتمع الدراسة؛ إذ حصلت على أعلى متوسط حسايب,
يليها باملرتبة الثانية حمور (املتطلبات املتعلقة بالثقافة
التنظيمية) ,ويف املرتبة الثالثة حمور (املتطلبات اإلدارية),
وميكن تفسري ذلك بأن متطلبات متكني القيادات اإلدارية
النسائية البد وأن تبدأ بالشخصية الذاتية للقيادات اإلدارية
النسائية ,وذلك بأن ي ُكن لديهن تقبل ,ودافعية ,ورغبة يف
التمكني ,وثقة يف قدراهتن ومهاراهتن ,مث بعد ذلك هتيئة بيئة
عمل مناسبة ,وثقافة تنظيمية تشجع وتدعم عملية التمكني,
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تفعيل دور املرأة القيادي يف جمال اختاذ القرار دون الرجوع
للقيادة العليا ,واالستقالل التام للقيادة اإلدارية النسائية يف
إدارة شؤون شطر الطالبات ,ومنحهن صالحيات مماثلة
للقيادات اإلدارية يف شطر الطالب ,مع تكثيف الدورات
وورش العمل للقيادات اإلدارية النسائية.

حبيث تكون بيئة العمل اجلامعي جماالً خصباً لتطبيق عملية
متكني القيادات اإلدارية النسائية .وأخرياً يأيت دور القواعد
والنظم اإلدارية الصادرة من القيادة العليا باجلامعة ,واليت
تعمل على متكني القيادات اإلدارية النسائية؛ ألن التنظيم
اإلداري دون وجود بيئة عمل وثقافة تنظيمية مناسبة ,وكذلك
استعداد ذايت وتقبل لعملية التمكني  -لن ترقى عملية متكني
القيادات اإلدارية النسائية للمستوى املطلوب حتقيقه.
وهناك متطلبات أخرى لتمكني القيادات اإلدارية النسائية
جبامعة تبوك ,واليت أشار إليها أفراد جمتمع الدراسة ,وذلك
من خالل اإلجابة عن السؤال املفتوح (متطلبات أخرى ميكن
إضافتها)؛ إذ كانت إجاباهتن وآراؤهن على النحو اآليت:

نتيجة السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تمكين القيادات

اإلدارية النسائية بجامعة تبوك تبعاً لمتغيري (المسمى الوظيفي,

وسنوات الخبرة)؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام
اختبار مان وتين لتحديد الفروق بني إجابات أفراد جمتمع
الدراسة.

جدول 9
نتيجة اختبار مان-وتني ( )Mann-Whitneyلتحديد الفروق بين إجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
المجاالت

المسمى الوظيفي

العدد

المتوسط الحسابي

املتطلبات اإلدارية
املتطلبات املتعلقة
بالثقافة التنظيمية
املتطلبات الشخصية
مجيع احملاور

متوسط الرتب مجموع الرتب

وكيلة
مشرفة قسم

15
25

2,79
2,80

19,97
20,82

299,5
520,5

وكيلة

15

2,81

18,63

279,5

مشرفة قسم

25

2,83

21,62

540,5

وكيلة
مشرفة قسم

15
25

2,89
2,90

20,50
20,50

307,5
512,5

وكيلة

15

2,82

19,07

286

مشرفة قسم

25

2,84

21,36

534

يتضح من اجلدول ( )9أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بني استجابات أفراد
جمتمع الدراسة تعزى ملتغري املسمى الوظيفي (وكيلة – مشرفة
قسم) يف احملور األول (املتطلبات اإلدارية) ,واحملور الثاين
(املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية) ,واحملور الثالث

قيمةU

مستوى الداللة

179,5

0,83
غري دالة

159,5

0,44
غري دالة

187,5

0,99
غري دالة

166

0,56
غري دالة

(املتطلبات الشخصية) ,ويف احملاور جمتمعة؛ إذ بلغت قيم
مستوى الداللة ( ,)0,83و( ,)0,44و( ,)0,99ومجيع
احملاور ( )0,56على الرتتيب؛ وهي قيم أكرب من مستوى
الداللة ( ,)0,05ومن مث تكون الفروق غري دالة إحصائياً.

جدول 10
نتيجة اختبار مان-وتني ( )Mann-Whitneyلتحديد الفروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
المجاالت

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة U

مستوى الداللة

املتطلبات اإلدارية

أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات
فأكثر
أقل من مخس سنوات

18
22

2,78
2,81

19,47
21,34

350,5
469,5

179,5

0,62
غري دالة

18

2,81

19,78

356

185

0,74

املتطلبات املتعلقة بالثقافة
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التنظيمية
املتطلبات الشخصية

مجيع احملاور

من مخس سنوات
فأكثر
أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات
فأكثر
أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات
فأكثر

22

2,83

21,09

464

غري دالة

18
22

2,88
2,90

19,78
21,09

356
464

185

0,74
غري دالة

18
22

2,82
2,84

19,42
21,39

349,5
470,5

187,5

0,60
غري دالة

 جاءت إجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلبات اإلداريةالالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة كبرية؛ إذ
بلغ املتوسط العام للمحور (.)2,80
 جاءت إجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلبات املتعلقةبالثقافة التنظيمية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية
بدرجة كبرية؛ إذ بلغ املتوسط العام للمحور (.)2,82
 جاءت إجابة أفراد جمتمع الدراسة حملور املتطلباتالشخصية الالزمة لتمكني القيادات اإلدارية النسائية بدرجة
كبرية؛ إذ بلغ املتوسط العام للمحور (.)2,89
 جاء ترتيب متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائيةوفقاً الستجابة أفراد جمتمع الدراسة من حيث األمهية على
النحو اآليت :املتطلبات الشخصية يف املرتبة األوىل ,تليها
املتطلبات املتعلقة بالثقافة التنظيمية ,وباملرتبة الثالثة املتطلبات
اإلدارية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0,05بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة تعزى ملتغريي
املسمى الوظيفي (وكيلة -مشرفة قسم) وسنوات اخلربة (أقل
من مخس سنوات -مخس سنوات فأكثر)؛ إذ كانت قيم
مستوى الداللة أكرب من مستوى الداللة ( ,)0,05ومن مث
تكون الفروق غري دالة إحصائياً.

يتضح من اجلدول ( )10أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بني استجابات أفراد
جمتمع الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف احملور األول
(املتطلبات اإلدارية) ,واحملور الثاين (املتطلبات املتعلقة بالثقافة
التنظيمية) ,واحملور الثالث (املتطلبات الشخصية)؛ إذ بلغت
قيم مستوى الداللة ( ,)0,62و( ,)0,74و()0,60
على الرتتيب ,وهي قيم أكرب من مستوى الداللة (,)0,05
ومن مث تكون الفروق غري دالة إحصائياً.
ختتلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة؛
كدراسة الفايز ( ,)2014ودراسة األمسر واهلذيل (,)2014
ودراسة التيمه ( ,)2013ودراسة النفيسة ()2011؛ إذ إن
مجيع هذه الدراسات كانت لديها فروق يف استجابات أفراد
العينة ,وتفسر هذه النتيجة بأن القيادات اإلدارية النسائية من
وكيالت أو مشرفات أقسام سواء ذوات اخلربة الطويلة أو
ذوات اخلربة القصرية يف جمال العمل -مجيعهن خيضعن
إلشراف القيادة األعلى يف شطر الطالب ,فعملهن يقتصر
على اجلانب التنفيذي للقواعد والقوانني الصادرة من الرئيس
املباشر يف شطر الطالب.
ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات
ملخص نتائج الدراسة:

التوصيات وآليات العمل المقترحة:

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

يف ضوء النتائج السابقة ,تورد الدراسة عدداً من
التوصيات وآليات العمل املقرتحة؛ وهي على النحو اآليت:
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دراسات مستقبلة مقترحة:

أوالً :ضرورة العمل على وضع نظام إداري باجلامعة ,يتميز
باملرونة ,حبيث يسمح بتمكني القيادات اإلدارية النسائية
التابعة هلا ,ويتحقق ذلك من خالل اإلجراءات املقرتحة
اآلتية:
 -1التوجه حنو الالمركزية يف إدارة اجلامعة.
 -2ترشيح قيادات إدارية نسائية ذات كفاءة عالية ,والتدرج
يف حصوهلا على املنصب القيادي.
 -3إشراك القيادات اإلدارية النسائية يف رسم السياسات
واخلطط باجلامعة.
 -4منح القيادات اإلدارية النسائية الصالحية يف اختاذ
القرارات فيما يتعلق بشطر الطالبات.
 5وضع برامج تدريبية للقيادات اإلدارية النسائية قبل تكليفها
بالعمل اإلداري.

من خالل النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسة,
تقرتح الباحثة بعضاً من الدراسات اليت ميكن للباحثني تناوهلا
بالدراسة؛ وهي:
 درجة التمكني اإلداري لدى القيادات اإلدارية النسائيةجبامعة تبوك.
 معوقات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك. آليات متكني القيادات اإلدارية النسائية جبامعة تبوك.المراجع:
أبو خضري ,إميان سعود ( .)1433التحديات اليت تواجه القيادات األكادميية
النسائية يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية .اجمللة
السعودية للتعليم العايل ,اململكة العربية السعودية ,العدد -87 ,7
.123
األمسر ,مىن؛ واهلذيلُ ,سهى ( .)2014مدى متكني أعضاء هيئة التدريس

ثانياً :توفري مناخ تنظيمي داعم لتمكني القيادات اإلدارية
النسائية ,ويتحقق ذلك من خالل اإلجراءات املقرتحة التالية:
 -1تبين القيادة العليا باجلامعة ملفهوم التمكني ,والعمل على
تطبيقه.
 -2عقد لقاءات وورش عمل بني القيادات اإلدارية النسائية
باجلامعة.
 -3منح القيادات اإلدارية النسائية باجلامعة مزيداً من الثقة,
وذلك مبنحها احلرية يف إدارة شؤون العمل بشطر الطالبات.

باجلامعات السعودية من وجهة نظرهم .اجمللة الرتبوية ,الكويت ,اجمللد
 ,28العدد.350-313 ,110
التيمة ,غفران حممود أمحد ( .)2013التمكني اإلداري للمرأة يف املواقع
القيادية يف اجلامعات األردنية وعالقته باإلبداع اإلداري .رسالة دكتوراه
غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة الريموك.

احلارثي ,مستور سعيد مشرف ( .)1434التمكني اإلداري لدى مديري
إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية وعالقته بالفعالية اإلدارية
لديهم من وجهة نظر املديرين ومساعديهم .رسالة دكتوراه غري منشورة,
كلية الرتبية ,جامعة أم القرى.
حسني ,سالمة عبد العظيم ( .)2012التمكني ودوره يف تنمية القيادات.
إدارة األعمال ,جملة املدير الناجح ,مصر ,العدد .17-13 ,136
احلموري ,أمرية حممد؛ والسعود ,راتب سالمة ( .)2010درجة التمكني
الوظيفي لدى القادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية الرمسية وعالقتها
بدافعية اإلجناز لديهم .مؤتة للبحوث والدراسات سلسة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ,األردن ,اجمللد ,25العدد.138-97 ,7
الرقب ,أمحد صادق حممد ( .)2010عالقة القيادة التحويلية بتمكني
العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة .رسالة ماجستري غري
منشورة ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ,جامعة األزهر.
السبيعي ,عزة هاضل حزام ( .)1431تطوير صنع واختاذ القرار الرتبوي لدى
القيادات النسائية يف إدارة الرتبية والتعليم جبدة يف ظل معايري اجلودة
الشاملة .رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة أم القرى.

ثالثاً :ضرورة حتلي القيادات اإلدارية النسائية بسمات
شخصية؛ حبيث تكون مؤهلة لتمكينها إدارياً ,وميكن حتقيق
ذلك من خالل اإلجراءات املقرتحة اآلتية:
 -1سعي القيادات اإلدارية النسائية إىل تطوير ذواهتن
ومهاراهتن ,وذلك من خالل حضور الدورات التدريبية,
وورش العمل ,واليت تعمل على زيادة مهاراهتن اإلدارية.
 -2جدولة املهام واملسؤوليات املوكلة إليهن ,حبيث تتم
املوازنة بني متطلبات العمل والتزاماهتن الشخصية.
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املسيليم ,حممد يوسف ( .)2012صعوبات متكني مدراء املدارس من وجهة
نظر قياديي املناطق التعليمية .اجمللة الرتبوية ,الكويت ,اجمللد  ,26العدد
 ,103اجلزء .87-53 ,2
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اإلداري وآثاره يف إبداع العاملني يف اجلامعات األردنية  -دراسة ميدانية
حتليلية .اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ,األردن ,اجمللد ,5العدد,2
.259-234
ملحم ,حيىي سليم ( .)2009التمكني كمفهوم إداري معاصر ,ط ,2القاهرة,
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
املنقاش ,سارة وآخرون (1427ه) .دراسة قضية اإلدارة النسائية /الرجالية يف
مؤسسات التعليم العايل للفتاة .مشروع اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي
يف اململكة العربية السعودية ,الرياض ,مقدم من معهد امللك عبد اهلل
للبحوث والدراسات االستشارية.
املهريات ,عماد علي ( .)2010أثر التمكني على فاعلية املنظمة ,عمان ,دار
جليس الزمان للنشر والتوزيع.

الشريف ,مها ( .)2012التمكني اإلداري ودوره يف رفع كفاءة العاملني
باجلامعات األردنية  -دراسة حتليلية .جملة كلية الرتبية باإلمساعيلية,
مصر ,العدد ,24اجلزء.312-291 ,1
الشعالن ,مضاوي حممد؛ وكعكي ,سهام حممد صاحل ( .)2013آليات
تفعيل التمكني لتحقيق جودة األداء يف جامعة األمرية نورة بنت عبد
الرمحن .اجمللة السعودية للتعليم العايل ,اململكة العربية السعودية,
العدد.73-37 ,10
عبد اهلل ,عبد الرمحن عبد اهلل؛ عبد الوهاب ,فيصل حممد؛ سليمان ,السر أمحد
( .)2007مدخل إىل البحث يف الرتبية وعلم النفس ,الرياض ,مكتبة الرشد
ناشرون.
عبد اهلادي ,أمرية رمضان؛ حتاتة ,أم السعد أبو العنني ( .)2012متكني
القيادات األكادميية جبامعة كفر الشيخ دراسة حالة .جملة الرتبية ,مصر,
جملد  ,15العدد .279 -201 ,35
العطار ,هيثم حممد ( .)2012مدى ممارسة التمكني اإلداري وتأثري ذلك
على إبداع العاملني  -دراسة مقارنة لوجهات نظر العاملني يف جامعيت
األزهر واإلسالمية بغزة .رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية التجارة,
اجلامعة اإلسالمية ,غزة.
عفانة ,حسن مروان ( .)2013التمكني اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل
يف املؤسسات األهلية الدولية العاملة يف قطاع غزة .رسالة ماجستري غري
منشورة ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ,جامعة األزهر.
عمر ,أمحد خمتار ( .)2008معجم اللغة العربية املعاصر ,القاهرة ,عامل
الكتب.
العمري ,حممد سعيد ( .)2011التمكني الوظيفي وااللتزام الوظيفي لدى
القيادات األكادميية يف جامعة امللك سعود .جملة جامعة امللك سعود
للعلوم اإلدارية ,اجمللد.99-61 ,23
الفايز ,هيلة عبد اهلل سليمان ( .)2014التمكني اإلداري للقيادات النسائية
يف اجلامعات السعودية الواقع والتحديات ,ورقة عمل ,مقدمة إىل مؤمتر

املومين ,خالد سليمان أمحد؛ والقضاة ,حممد علي ( .)2009معامل يف الفكر
اإلداري ,عمان ,دار الكتاب الثقايف.

النفيسة ,ندى مطلب ( .)2011إدراك التمكني وعالقته بالرضا الوظيفي -
دراسة ميدانية من وجهة نظر اإلداريات العامالت جبامعة امللك سعود.
ملخص رسالة ماجستري منشورة ,مبجلة التنمية اإلدارية ,العدد ,87
.45-42
النمر ,سعود حممد؛ وخاشقجي ,هاين يوسف؛ وحممود ,حممد فتحي؛
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Abstract: The study aimed at identifying the requirements of embowering female administrative leaders in Tabuk University.
The surveying descriptive method was used. A questionnaire was conducted on all Tabuk University's female supervisors and
deputies who are (41) leaders; (15) deputies and (25) supervisors. The interview was also used with the supervisor of
University of Tabuk's Manager's Office for the girls section. After the statistical processing using averages, standard
deviation and Mann–Whitney U test for two independent variables,
the study reached the following results:
- The study community's members' responses to all the axes of the requirements of embowering female administrative leaders
were high. The general average of administrative requirements axis was (2.80), the general average of organizational culturerelated requirements axis was (2.82) and general average of personal requirements axis was (2.89).
- There were no statistical differences at (0.05) level among the study community members' responses due to the variables of
job position (deputy – department supervisor) and the years of experience ( less than 5 years – 5 years and more).
According to the results, the researcher recommends that there should be a flexible administrative system at the university
which allows embowering the female leaders. Also she recommends the providing of a supporting organizational atmosphere
to enable female leaders. Also the female leaders should have personal characteristics which qualify them to be
administratively enabled.
Keywords: Empowerment, Female Administrative Leaders
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االعتماد األكاديمي جسر التكامل بين التعليم العام والجامعي (تصور مقترح)
إعداد

ناصر بن سعود الريِّس
أستاذ اإلدارة الرتبوية املساعد
جامعة الدمام

قدم للنشر 1437/6/8هـ  -وقبل 1437 /8/ 16هـ
المستخلص :تتناول الورقة مفهوم التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل ،من خالل طرح االعتماد كجسر لذلك التكامل املنشود ،فهو أداة فعالة
ومؤثرة لضمان جودة العملية التعليمية ،والتأكيد على االستمرارية يف عمليات التطوير والتحسني املستمر ،ألنه أحد أبرز وسائل التقومي والقياس،
ويشكل ضرورة للتأكد من حتقيق األهداف ،أو من مستويات حتقيقها ،و كذلك يساهم يف حتقيق مستوى عال من التعامل مع طبيعة العصر.
هدفت الدراسة بناء تصور مقرتح لالعتماد األكادميي كجسر للتكامل بني التعليم العام واجلامعي ،ومت ذلك من خالل استعراض أهم املمارسات الدولية
اليت تستخدم االعتماد بشقيه األكادميي واملدرسي واملتمثلة بالنموذج األمريكي  .وينطلق من أن متيز النظام التعليمي يساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعية
الشاملة .وهو هدف مجيع اجلهات املرتبطة واملعنية .فبناء وتطبيق معايري لالعتماد متكاملة بشقيه املدرسي (العام) واألكادميي (العايل) ،يساهم يف رفع
جودة خمرجات النظام التعليمي ،وحتقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية .
مكونات التصور( :اجملتمع  ،وزارة التعليم  ،هيئة تقومي التعليم العام  ،اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ،املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم
العايل  ،املدارس  ،اجلامعات ) .وخرجت الورقة مبجموعة من التوصيات .
الكلمات المفتاحية  :االعتماد األكادميي  ،االعتماد املدرسي  ،التعليم العام  ،التعليم العايل .
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وهو عملية تقييم ختضع هلا املؤسسة أو أحد براجمها
مببادرة طوعية منها ،ويقوم بعملية التقييم إحدى هيئات
االعتماد استناداً ملعايري حمددة  ،مث تقرر أن تلك املؤسسة أو
ذلك الربنامج قد استوىف احلد األدىن من املعايري فيصبح بعد
ذلك معتمداً ملدة زمنية حمددة (خليل .)202 : 2011،
أما العناصر الرئيسة ألطر ضمان اجلودة و االعتماد يف
التعليم مبختلف مناذجها ،ميكن مجعها يف األبعاد اخلمسة
اآلتية :التحصيل العلمي للطالب والتقدم  ،املنهج  ،بيئة
التعلم ،اإلدارة ،املشاركة اجملتمعية ) .(Cuttance,2005وهي
عناصر ميكن تطبيقها يف النظام التعليمي بشقيه العام والعايل.
تشهد اململكة العربية السعودية جهوداً حثيثة يف التطوير
النوعي للتعليم بشقيه العام والعايل ،رغم أن تطبيق اجلودة
واالعتماد يف النظام التعليمي ،يشهد العديد من الصعوبات،
متمثلة يف املعوقات الداخلية واخلارجية (احلسني ،)1428 ،
(العارفه ،وقران( ،)1428 ،الديب( ،)1428 ،العضاضي،
( ،)2012الريس  .)1436 ،وهناك العديد من اجلهات
اليت تشارك يف ذلك ،وهي :وزارة التعليم ،هيئة تقومي التعليم
العام ،اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ،املركز الوطين
للقياس والتقومي يف التعليم العايل.

مقدمة
النظام التعليمي املتكامل ،هو القادر على التوظيف
األمثل لطاقاته وإمكاناته البشرية واملادية لتحقيق رؤيته بتميز،
من خالل التحسني املستمر للعمليات القيادية ،والفنية،
واإلشرافية ،واإلنسانية  ،بأقل جهد وتكلفة ووقت ،مع
التطوير الدائم ملخرجاته ،من أجل حتقيق رضا املستفيد
واجملتمع وتوقعاهتما .وال يقف هذا النظام عند ذلك ،فعليه
تبين جمموعة من املفاهيم اليت تساهم يف ضمان استدامة متيزه
وتكامله  .تطبيق نظام اجلودة والعمل مبفهوم ضماهنا ،من
خالل االعتماد هو السبيل لتواكب األنظمة التعليمية
متطلبات العصر ،و لتواجه املشكالت والتحديات احلالية
واملستقبلية ،فهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملية
التعليمية ،والتأكيد على االستمرارية يف عمليات التطوير
والتحسني املستمر ،لكونه أحد أبرز الوسائل لتقومي وقياس،
ويشكل ضرورة للتأكد من حتقيق األهداف ،أو من
مستويات حتقيقها.
فاملفتاح لتحسني تعلم الطالب ،هو ضمان حدوث تعليم
أكثر جودة ،يف أكثر الفصول الدراسية ،و يف أكثر األوقات
. (DuFur,and Mattos,2013: 34) .
واملقصود بضمان اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية،
تقومي جودة املؤسسات التعليمية كمنظومة متكاملة شاملة
كل مكوناهتا وأبعادها وجماالهتا .وهي عملية مراقبة مستمرة
ملدخالت ،وعمليات ،وخمرجات املؤسسة ،ومستوى اجلودة
الذي حققته  ،أو تعمل على حتقيقه  ،مقارنة باملستويات
الوطنية ،أو العربية ،أو الدولية (العبيدي .) 21: 2009 ،
واالعتماد يف التعليم ( )Accreditation in Educationهو
واحد من أقدم وأهم آليات ضمان اجلودة ،من خالل كونه
عملية ملراقبة اجلودة وضماهنا يف التعليم ،ويكون نتيجة
للتفتيش ،أو للتقييم  ،أو كليهما معاً ،و يتم من خالله
التعرف على أن املؤسسة التعليمية ،أو أن براجمها تليب املعايري
الدنيا املقبولة . (Bernhard,2011: 51).

المشكلة
وجد الباحث من خالل خرباته السابقة بوصفه مشرف
ختطيط وتطوير يف اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية،
ومنسقاً جلائزة الرتبية والتعليم باملنطقة ،وباحثًا يف مطالب
ومعوقات تطبيق اجلودة واالعتماد  ،وحالياً بوصفه عضو هيئة
تدريس يف عمادة السنة التحضريية جبامعة الدمام ،أن هناك
فجوة بني التعليم العام والعايل ،وكذلك بني اجلهات املعنية
يف إدارة النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية وتقوميه،
وتباينًا يف الرؤية ،رغم أن اجلميع يهدف إىل جتويد النظام
التعليمي ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية ملخرجاته .وإقامة
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تطوير العملية التعليمية ،سعياً إىل التخفيف من نسب اهلدر
املايل الذي ال يسلم منه أي نظام تعليمي يف العامل.
 تؤكد الورقة أن مفتاح التطوير يف النظم التعليمية يكمنيف العائد من االستثمار يف الطالب ،ألهنم ثروته احلقيقية.
 حيقق النظام التعليمي أهدافها احلالية واملستقبلية بتميزخمرجاته ،وبذلك يؤدي دوره بصورة فاعلة وذات كفاءة عالية
تساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعية الشاملة ،وهذا ما يساعد
على االعتماد يف حتقيقه .

مؤمتر للتكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل يؤكد على
ذلك.
هناك معاناة حقيقية من اخنفاض مستوى خمرجات التعليم
يف اململكة العربية السعودية ،و ضعف تقومي عملية التعليم
والتعلم ،وعدم وجود نظام حماسبة (وزارة الرتبية والتعليم،
.)78 : 1433
ومن خالل البحوث ،واالستفادة من التجارب الرائدة،
ميكن التغلب على هذه الفجوة بني التعليم العام والعايل،
وجتاوز العقبات اليت حتد من حتقيق التكامل بينهما.

األسئلة
 .1ما أهم املمارسات الدولية اليت تطبق االعتماد بشقيه
األكادميي واملدرسي.
 .2ما التصور املقرتح لالعتماد األكادميي ،كجسر للتكامل
بني التعليم العام واجلامعي.

تتناول الورقة مفهوم التكامل الرتبوي بني التعليم العام
والعايل ،من خالل طرح االعتماد كجسر لذلك التكامل،
من خالل ربط اجلهات املعنية بإدارة النظام التعليمي وتقوميه
واعتماده ،وفقاً لتصور مشرتك يساهم يف حتقيق هذا
التكامل .ويف اإلجابة عن السؤال اآليت ،ميكن التغلب على
مشكلة الدراسة:

منهج البحث

ما التصور المقترح لالعتماد األكاديمي كجسر للتكامل

استخدم الباحث يف هذه الورقة املنهج الوصفي ،ملالءمته
لطبيعة موضوعها ،من خالل مراجعة األدبيات النظرية
وحتليلها؛ بغرض حتقيق أهداف الورقة.

بين التعليم العام والجامعي

األهداف
 .1استعراض أهم املمارسات الدولية اليت تطبق االعتماد
بشقيه األكادميي واملدرسي .
 .2بناء تصور مقرتح يوظف االعتماد األكادميي كجسر
للتكامل بني التعليم العام واجلامعي.

حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة على بناء تصور مقرتح لالعتماد
األكادميي كجسر للتكامل بني التعليم العام واجلامعي بني
اجلهات املعنية يف إدارة النظام التعليمي وتقوميه واعتماده يف
اململكة العربية السعودية ،من خالل عرض أهم املمارسات
الدولية اليت تطبق االعتماد بشقيه األكادميي واملدرسي.
وطبقت هذه الدراسة ،خالل الفصل الثاين من العام اجلامعي
 1436ـ ـ 1437هـ.

األهمية

 تقدم الورقة تصور مقرتح يساعد اجلهات املعنية بإدارةالنظام التعليمي وتقوميه واعتماده ،يف توحيد جهودهم ،حنو
حتقيق رؤية مشرتكة قائمة على جتويد النظام التعليمي ورفع
كفاءته .
 تساهم الورقة يف اجلهود احلثيثة لرفع الكفاءة الكميةالداخلية للنظام التعليمي ،من خالل اإلسهام بفاعلية يف
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المصطلحات

 وجود رسالة مؤسسية مناسبة ملستواها كمؤسسة تعليمة. -أن تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها.

االعتماد في التعليم (:)Accreditation in Education

 امتالك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهدافالتعليمية.

هو واحد من أقدم وأهم آليات ضمان اجلودة ،من خالل
كونه عملية ملراقبة اجلودة وضماهنا يف التعليم ،ويكون نتيجة
للتفتيش ،أو للتقييم ،أو كليهما معاً ،و يتم من خالله
التعرف على أن املؤسسة التعليمية ،أو أن براجمها تليب املعايري
الدنيا املقبولة . (Bernhard,2011:51).
وهو احلصول على شهادة االعتماد ،من قبل هيئة حملية
أو إقليمية أو دولية ،وذلك لتحقيق معايري هذه اهليئة.

 وجود نظام لتوثيق أعمال الطلبة املرتبطة باألهدافالتعليمية.
 دالئل على أن املؤسسة حتقق أهدافها. وجود ضمانات تؤكد مقدرهتا على إمكان استمرارها يفحتقيق رسالتها وأهدافها.
 .2دراسة  ،)2012( Eaton, Judith Sبعنوان :مستقبل
االعتماد األكادميي :هل ميكن للنموذج اجلماعي أن يزدهر
يف سياق التأكيد احلكومي ،وتأثري التحول للملكية العامة
وكذلك تأثري التقنية ؟ وكيف؟
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستقبل االعتماد األكادميي
للتعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف ظل التأكيد
احلكومي عليه وتأثري التحول للملكية العامة وكذلك تأثري
التقنية .و توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها:
يشهد االعتماد األكادميي تغيرياً كبرياً يف الواليات املتحدة
مثل السلطة التنظيمية احلكومية ،و ذلك حنو احلكم على
توسع اجلودة ،ومتفوقاً على النموذج اجلماعي لالعتماد
املتعلق مبراجعة اجلودة .فالنمو اهلائل يف اإلنفاق العام واخلاص
على التعليم العايل  ،وااللتزام مبفهوم حرية التواصل العاملي،
والدعوات املستمرة إلحداث قدر أكرب من احملاسبية العامة،
ومنو التحول للملكية العامة يف السياسات العامة  ،وتأثري
التقنية ،مجيعها ساهم يف هذا التغيري .
وخاصة خالل السنوات الست املاضية ،وهذا التحول قد
حتدى القيم األساسية لكل من االعتماد والتعليم العايل،
ويهدد حالياً املمارسات األكادميية اليت تعد ناجحة حىت
اآلن ،مثل :احلكم على اجلودة من قبل األكادمييني وحق
املؤسسة يف تقرير مصريها ومستقبلها .ويف الوضع املثايل ميكن
أن يصل االعتماد األكادميي إىل النقطة اليت تكون فيها

التكامل:
هو اجلهود املوحدة بني اجلهات املعنية يف إدارة النظام
التعليمي وتقوميه واعتماده يف اململكة العربية السعودية،
اهلادفة لتجويد النظام التعليمي وحتقيق الكفاءة والفاعلية يف
خمرجاته.
الدراسات السابقة
مع تعدد الدراسات اليت تناولت تطبيق االعتماد
األكادميي على مستوى مؤسسات التعليم العايل ،وبعض
الدراسات اليت تناولت تطبيق االعتماد املدرسي ،فإن
الباحث مل جيد إال بعض الدراسات اليت تربط بينهما:
 .1دراسة النجار ،عبدالوهاب ( ،)1428بعنوان" :االعتماد
األكادميي ملؤسسات إعداد املعلمني كوسيلة لضمان اجلودة
يف مؤسسات التعليم العام " .
هدفت الدراسة إىل التعرف على أمهية عمليات االعتماد
األكادميي ملؤسسات إعداد املعلم ،ومسامهتها يف حتقيق
اجلودة يف التعليم العام من خالل خريج هذه املؤسسات،
وهو املعلم ،ويف جمال عمله يف مدارس التعليم العام.
وأوضحت نتائجها أنه حىت تكون املؤسسة التعليمية جديرة
للتقدم للحصول على االعتماد األكادميي يشرتط فيها أن
توجد لديها املقومات األساسية لذلك ،و اليت تشمل :
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احلكومة على استعداد للتأكيد على قيمة اخلصائص الرئيسة
للتعليم العايل واالعتماد األكادميي ،وهي:
االستقاللية املؤسسية ،مراجعة األقران ،واحلرية األكادميية،
وفوق كل شيء القيادة املؤسسية األكادميية.
ويف حال توسع التغريات بصورة شاملة  ،فإن زيادة
السلطة احلكومية أمر مستبعد ،ولكن من الضروري على
األوساط األكادميية العمل الحتواء التوسع واحلفاظ على
القيم األكادميية األساسية من خالل عدد من اإلجراءات اليت
تشمل:
زيادة الدعوة لالعتماد األكادميي ،التأكيد جمدداً على دور
املؤسسات يف توفري القيادة األكادميية ،االلتزام بتعزيز احملاسبية
العامة ،وإعادة النظر يف هنج العمل مع احلكومة االحتادية.
 .3دراسة  ،)2012( Bernhard,Andreaبعنوان" :ضمان
اجلودة يف التعليم العايل دولياً دراسة حالة وحتليل
مقارن"
هدفت الدراسة إىل التعرف على التطورات اإلضافية ذات
الصلة بنظام التعليم العايل ،وكيف ميكن إدارة نظام ضمان
اجلودة بنجاح يف التعليم العايل دولياً ،ومشلت الدراسة دول
منظمة التعاون والتنمية ( )OECDاآلتية( :الواليات املتحدة
األمريكية ،اململكة املتحدة  ،كندا ،اسرتاليا ،فلندا ،أملانيا).
وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها:

 وهتدف مجيع الدول اليت مشلتها الدراسة لزيادة التعاونالدويل الستقطاب املزيد من الطلبة من اخلارج ،وهبذه
الطريقة يتم توليد املزيد من الدخل ،وكذلك مت التأكيد
على النهج الوطين لكل منها وعلى تقدمي التعليم العايل
والبحث العلمي .
 ينبغي أن تكون نظم ضمان اجلودة يف أفضل استعدادهاوذلك يف منطقة التعليم العايل الدولية ،والذي أصبحت
موجهة وبصورة متزايدة حنو التنافسية يف السوق ،وتوليد
مصادر دخل خمتلفة من خالل :الطالب الدوليني (الرسوم
الدراسية) ،أو عقود األحباث مع الشركاء الدوليني على
سبيل املثال.
 السيما يف أوقات األزمة املالية إذ يتأثر متويل التعليمالعايل ،والتعليم العايل عليه أن يؤمن جودته بصورة مرتفعة
وعالية ،وكذلك موارده املالية ،لتكون قادرة على املنافسة
مع غريه من مقدمي التعليم العايل وعلى حنو متزايد
ومتنوع يف هذه املنطقة العاملية .
 املؤسسات اليت تتفاعل بصورة أكثر فاعلية مع هذهالضغوط املتعلقة باخنفاض املوارد املالية (الدخل) واملنافسة
بني املؤسسات ،وكذلك للحصول على أفضل الطالب،
قادرا على
من املتوقع أهنا متلك ً
نظاما لضمان جودة األداء ً
مواجهة التحديات يف العقود املقبلة.

 أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مجيع أنظمة التعليم العايلاليت مت مالحظتها ،هي حتت التحول وحتظى حبوافز كبرية
من أجل أن حتسن وبصورة كبرية من وضع سري نظام
ضمان اجلودة.

 تقدم هذه الدراسة مزيداً من الوضوح إلظهار كيف يتأثرعاجال
ً
التعليم العايل بضمان اجلودة وكذلك تقدم نداءً
ملؤسسات التعليم العايل اليت ليست على الطريق حنو
ضمان جودهتا.

 بطبيعة احلال ليس هناك حل واحد على النحو الذي منشأنه أن يكون هو الوسيلة األكثر مناسبة جلميع الدول
اليت مشلتها الدراسة.

 وخرجت الدراسة بأربع توصيات إلنشاء نظام ضمانجودة األداء ،استمدت من نتائج البحث وأخذت يف
االعتبار األربعة املفاهيم النظرية الرئيسة اآلتية :التَ َكتل،
التنوع ،اخلصخصة ،والتدويل.

 ومع ذلك يظهر النهج الوطين جلميع الدول اليت مشلتهاالدراسة أهنا حتاول اتباع اخلصوصيات الوطنية والتطورات
الدولية يف الوقت نفسه.
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اإلجابة عن هذا السؤال:

التعليق على الدراسات السابقة

مدخالت اجلامعات هي خمرجات التعليم العام ،وخمرجاهتا
هي احملصلة النهائية للنظام التعليمي ،فبعدما استعرض
الباحث أهم التصنيفات الدولية للجامعات يف العامل ،وهي:

تناولت دراسة (النجار )1428 ،املقومات األساسية اليت
جيب أن تتوفر لتنفيذ عمليات االعتماد األكادميي ملؤسسات
إعداد املعلم ،ومسامهتها يف حتقيق اجلودة يف التعليم العام من
خالل خريج هذه املؤسسات ،و هو املعلم ،ويف جمال عمله
يف مدارس التعليم العام .هذا يتواءم مع فكرة التكامل الرتبوي
بني التعليم العام والعايل ،والذي ننشده .
يف املقابل تناولت دراسة ( )Eaton,2012التعرف على
مستقبل االعتماد األكادميي للتعليم العايل يف الواليات
املتحدة األمريكية ،يف ظل التأكيد احلكومي عليه ،وتأثري
ذلك يف حتدي القيم األساسية لكل من االعتماد والتعليم
العايل ،واإلجراءات اليت جيب أن تتبع الحتواء التوسع
واحلفاظ على هذه القيم األكادميية األساسية .وتوضح
الدراسة أمهية التوافق بني توحيد رؤية اجلهات املعنية يف إدارة
التعليم وتقوميه واعتماده يف اململكة العربية السعودية ،واحلفاظ
على استقاللية اجلامعات ،وكذلك التوجه املنشود حنو
استقالل املدارس .أما دراسة ( )Bernhard,2012فقد
توصلت إىل أن مجيع أنظمة التعليم العايل يف الدول اليت
مشلتها الدراسة ومت مالحظتها  ،كانت حتت التحول وحتظى
حبوافز كبرية  ،من أجل أن حتسن وبصورة كبرية وضع سري
نظام ضمان اجلودة  ،ومجيعها حتاول اتباع اخلصوصيات
الوطنية والتطورات الدولية يف الوقت نفسه .وهنا حنن لن
خنتلف عنهم يف تفعيل رؤية تكاملية للنظام التعليمي ،تشمل
مجيع اجلهات املعنية بإدارة التعليم وتقوميه واعتماده يف
اململكة العربية السعودية ،وتراعي اخلصوصيات الوطنية،
والتطورات الدولية بالوقت نفسه.

 تصنيف (.)THES,2015( .)THES()ARWU
 تصنيف(.)ARWU,2015

-2014

2015م.

 تصنيف كواكواريلي ساميوندز الربيطانية (- 2014 )QS2015م. )QS,2015( .
 تصنيف الويبومرتكس العاملي للجامعات - 20142015م. )Webometrics,2015( .
وجد أن مؤسسات النموذج األمريكي ،تسيطر على
املراتب األوىل يف مجيع هذه التصنيفات ،وتتمحور فيه أهم
املمارسات الدولية اليت تستخدم االعتماد بشقيه األكادميي
واملدرسي ،وسيتم استعـ ـراض هذا النم ــوذج ،على النحـو
اآليت:
نموذج الواليات المتحدة األمريكية في االعتماد:
تمهيد:

يعد نظام التعليم األمريكي منوذجاً لألنظمة غري املركزية
اليت يرتك للواليات واملقاطعات واملدارس مساحة واسعة
للتطوير والعمل التعليمي .وبالرغم من أن مسؤولية التعليم يف
أمريكا مرتوكة لكل والية أو لإلدارات احمللية ،إذ احلكومة
األمريكية (الفيدرالية) ال حتدد ماذا جيب أن يتعلم التلميذ
األمريكي ،وماذا جيب أن يكون مستواه يف أية مادة يف أي
مستوى من املستويات التعليمية ،إال أن قسم الرتبية (وزارة
الرتبية) يف احلكومة الفيدرالية يضع اخلطوط العريضة للتعليم
مثل املعايري الوطنية لكل مادة )،(National Standards
واخلطط الوطنية البعيدة )( . (National Goalsاحمليسن،
. ) 6 :2002
وحبسب تقرير بريسون لعام 2014م عن الدول األعلى
يف العامل يف التحصيل العلمي واملهارات املعرفية ،فقد حلت

النتائج
 .1ما أهم املمارسات الدولية اليت تطبق االعتماد بشقيه
األكادميي واملدرسي .
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أو مل تكن تعمل يف املستويات األساسية للجودة .
). ( U.S. Department of Education, 2014
االعتماد هو وسيلة طوعية لضمان اجلودة وضعت منذ
أكثر من  100سنة من قبل اجلامعات واملدارس الثانوية
األمريكية ،وهتدف يف املقام األول للتمييز بني املدارس من
خالل تقيدها مبجموعة من املعايري التعليمية .ويتم استخدام
عملية االعتماد اليوم على مجيع مستويات التعليم ،ومت إثبات
قدرة االعتماد يف قياد فعالية أداء الطالب والتحسني املستمر
يف جمال التعليم ).(School Accreditation ,2012:4
ويعد االعتماد املدرسي يف الواليات املتحدة
األمريكية من أهم العوامل اليت تستند إليها اإلجراءات
والقرارات الرمسية يف احلكم على أن املؤسسات التعليمية قد
استوفت احلد األدىن من متطلبات اجلودة التعليمية ،ولذلك
اهتمت الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء اآلليات املناسبة
اليت تتابع جودة أداء هذه املؤسسات وإجراءات اعتمادها
وجتعل نتائج املتابعة مبنزلة توجيهات ومرشد للمدارس األخرى
اليت تسعى إىل االعتماد املدرسي (ناس . )85 : 2010،
االعتماد هو الوسيلة األساسية لضمان وحتسني اجلودة يف
التعليم العايل .وجند أن مجعية نيو إجنالند للمدارس والكليات
واليت أنشئت يف عام (1885م) ،قد اعتمدت معايري
للحصول على العضوية فيها وذلك يف عام (1929م)،
وبدأت يف تقدمي االعتماد يف عام (1954م)  .وكذلك جند
أن اجلمعية الطبية األمريكية اليت أنشئت يف عام (1847م)
قد بدأت تصنيف الكليات الطبية يف عام ( 1905م).
(.)eaton,2012B: 8
ويف عام (1871م ) تعاونت مؤسسات التعليم العايل يف
الواليات املتحدة األمريكية مع املدارس الثانوية هبدف دراسة
بعض القضايا اليت هتم الطرفني ،إذ قامت جمموعة من أعضاء
هيئة التدريس جبامعة متشيغان University of Michigan
بزيارة املدارس الثانوية بالوالية للتأكد من أهنا حتظى بقدر من
الكفاءة والفاعلية اليت تسمح بقبول خرجييها يف اجلامعات

الواليات املتحدة األمريكية املرتبة ( )14عاملياً ،وقد كانت
حتتل املرتبة ( )17يف عام 2012مPEARSON ( .
. )REPORT,2014.P20
وحيدد الرئيس األمريكي باراك أوباما أمهية التعليم من
خالل اآليت" :إذا كنا نريد أن تقود أمريكا القرن الواحد
والعشرين ،فليس هناك ما هو أكثر أمهية من إعطاء اجلميع
أفضل تعليم ممكن ،من اليوم الذي تبدأ فيه مرحلة ما قبل
املدرسة  ،إىل اليوم الذي تبدأ فيه حياهتم املهنية " .وأوباما
لديه إصالحات تعليمية متقدمة حول أربعة أهداف رئيسة
هي:
 .1معايري عالية و تقييمات أفضل ،من شأهنا أن تساهم يف
إعداد الطالب للنجاح سواءً يف الكلية أم يف مكان
العمل.
 .2جهود طموحة لتوظيف ،وإعداد ،وتطوير ،وتقدمي املعلمني
ومديري املدارس الفعالة ،وخاصة يف الفصول الدراسية إذ
تشتد احلاجة إليهم .
 .3نظام بيانات ذكي لقياس منو الطالب و جناحه ،ومساعدة
املعلمني يف حتسني التعليم.
 .4اهتمام جديد وجهد وطين يتوجه حنو املدارس اليت حتقق
أداءً متدنيًا ). (The White House,2013
نشأة االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية وتطوره :

االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية يرجع إىل أكثر
من مئة عام نتيجة االهتمام اجلماهريي جبودة التعليم مبا خيدم
املصلحة العامة .)eaton,2012A: 1( .
ومن أجل ضمان مستوى أساسي من اجلودة ،نشأت
ممارسة االعتماد يف الواليات املتحدة األمريكية بواسطة
إجراءات غري حكومية ،ومن خالل تقييم األقران من
املؤسسات والربامج التعليمية .واعتمدت اجلمعيات التعليمية
اخلاصة (سواءً من النطاق اإلقليمي أم الوطين) املعايري اليت
تعكس صفات الربنامج التعليمي السليم ،وكذلك طورت
إجراءات لتقييم املؤسسات أو الربامج لتحديد ما إذا كانت
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العملية وظهرت مؤسسات وهيئات االعتماد على امتداد
الواليات املتحدة .ويعتمد نظام االعتماد يف الواليات املتحدة
األمريكية على هيئات غري حكومية ،تقوم بالتقييم .وقد
انتشرت هذه اهليئات تدرجييًا على املستوى احمللي والوطين،
بغرض وضع مستويات جودة للربامج ،ووضع إجراءات
لتقييمها ،والتأكد من حتقيقها للمستويات املقبولة .ويعتمد
مدير مكتب الرتبية الفيدرايل ـ بنص القانون ـ اهليئات اليت
متنح االعتماد للمدارس يف ضوء معايري حمددة .ويعد احلصول
على شهادة االعتماد من اهليئات املتخصصة مسو ًغا ومؤهالً
حلصول املؤسسة التعليمية على دعم مايل من احلكومة
املركزية ،و ال يعتد بشهادة هيئات االعتماد غري الرمسية.
(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.)148 :1432،
وتشري الدالئل إىل أن مفهوم االعتماد هو اخرتاع أمريكي
حبت ،وألنه عملية مراجعة مجاعية يضطلع هبا متطوعون،
فالواليات املتحدة األمريكية تعتمد على نظام تطوعي غري
حكومي لضمان اجلودة  ،فاألمريكيون يرفضون فكرة النظام
التعليمي الفدرايل وحيرتمون االختيار ويدركون أمهية العيش يف
جمتمع دميقراطي (البهواشى.)156 :1428 ،
وتسعى املدارس واجلامعات يف الواليات املتحدة طوعاً
للحصول على االعتماد من اهليئات غري احلكومية .ومينح
االعتماد املؤسسي عن طريق اجلمعيات الست اإلقليمية
والوطنية للمدارس والكليات (عبد املعطي .)83 : 2009 ،
و يذكر البيالوي وآخرون ( )2006أنه عندما جاء
مؤخرا على إصدار معايري
اجلمهوريون مت تشجيع الواليات ً
ونظرا لعدم
لكل والية ،لتحقيق خطوات حنو الالمركزيةً .
وجود هيئة حكومية مركزية مسؤولة عن مؤسسات التعليم
على امتداد الواليات املتحدة ،ومع التفاوت يف جودة برامج
التعليم يف بعض الواليات دون األخرى ،تولدت احلاجة
إلجياد نظام العتماد جودة التعليم واملؤسسات الرتبوية عرب
الواليات املختلفة ،وبذلك نشأ نظام االعتماد الرتبوي .ويف
عام  2002أصدر الرئيس جورج بوش االبن قانونًا ينادي

بدالً من اختبارات القبول اليت تعد للراغبني يف االلتحاق
باجلامعات .ويف عام (1887م) تطور التعاون بني مؤسسات
التعليم العايل مع املدارس الثانوية حينما اشرتكت أكثر من
والية يف إنشاء أول مجعية لتقومي واعتماد املدارس الثانوية .
(حامد. )98 : 2007 ،
مث قام املسؤولون عن املؤسسات التعليمية الثانوية يف إقليم
نيو إجنالند ( )England Newوأقاليم أخرى بالشروع يف
تنظيم هيئات إقليمية لالعتماد ،وذلك هبدف التغلب على
مشكالت املعايري و القبول ،وظهرت أول مؤسسة يف جمال
االعتماد عام (1885م) عرفت باسم مجعية نيو إجنالند
للكليات واملؤسسات التعليمة الثانوية ( .)NEASCوبذلك
انبثقت فكرة االعتماد من تعاون تطوعي مشرتك بني
اجلامعات واملؤسسات التعليمية ،هبدف حتسن الوضع
الرتبوي ومناقشة بعض القضايا املهمة  ،وكان نتيجة هذا
التعاون تطوره إىل إنشاء مجعيات إقليمية لالعتماد
األكادميي تشرتك فيها أكثر من والية ( .خليل :2011 ،
.)189
ففي عام (1887م) تطور التعاون بني مؤسسات التعليم
العايل يف الواليات املتحدة األمريكية مع املدارس الثانوية
حينما اشرتكت أكثر من والية يف إنشاء أول مجعية لتقومي
واعتماد املدارس الثانوية ( .حامد .)99 :2007 ،
ويذكر تشنج 2003 ( Chengم) أن من أهم األحداث
اليت شهدها تاريخ إصالح التعليم يف النصف الثاين من القرن
العشرين يف الواليات املتحدة األمريكية ظهور حركة املعايري،
دافعا إلصالح واقع املدرسة شاملة املعلم ،واملادة
واليت كانت ً
الدراسية ،واإلدارة املدرسية .وميكن الرجوع إىل بدايات
االعتماد الرتبوي للمدارس يف الواليات املتحدة األمريكية،
عاما ،وقد نشأ استجابة لالهتمامات
ألكثر من مائة وثالثني ً
اليت هدفت حلماية الصحة العامة واألمان وخلدمة الصاحل
العام منذ عام  .1867ومنذ النصف الثاين من القرن
العشرين حظيت حركة االعتماد باالهتمام وبدأت اجلهود
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الوظائف يف أمريكا ،فمستقبل األمة يعتمد يف جزء كبري
عليه ،وعلى الكيفية اليت يتم فيها ذلك.)NCATE,2014(.
أما اجمللس الوطين ملعايري التعليم املهين )(NBPTS
واملعروفة اختصاراً باسم اجمللس الوطين ،فهو منظمة مستقلة
غري رحبية .وتشكل اجمللس الوطين يف عام 1987م لتعزيز
جودة التعليم والتعلم من خالل تطوير املعايري املهنية
للتدريس البارع ،و خلق نظام طوعي للمصادقة على
املعلمني الذين يستوفون هذه املعايري ،ودمج املعلمني
املعتمدين من اجمللس يف جهود اإلصالح التعليمي.
).(NBPTS,2013
ويهدف ) (NBPTSإلرساء معايري صادقة ورفيعة ملا
جيب أن يعرفه املعلمون وما جيب أن يكونوا قادرين على
القيام به .ويف العام نفسه تأسست هيئة تقومي ومساندة
املعلم اجلديد يف الواليات املتحدة األمريكية إلعادة هيكلة
عملية تقومي املعلم ملنح الرتخيص األويل له ،واإلشراف عليه
خالل السنة األوىل من تعيينه(قسطنطينو.)11 :2004 ،

كدا على الفرص
بتعليم اجلميع  No Child Left Behindمؤ ً
املتساوية جلميع األطفال من الفقراء واملهمشني وذوي
االحتياجات اخلاصة ،ويؤكد من جانب آخر على عمليات
املساءلة والتقومي ملستوى حتصيل التالميذ يف ضوء املستويات
الوطنية وأساليب التقومي واملساءلة ( .مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج. )149 : 1432،
وجند أن مفهوم املعايري واالعتماد امتد للمعلم من خالل
وجود ثالث هيئات أمريكية معنية بتطوير مهنة التعليم ،إذ
تدرج املعلّم يف املهنة ،وميكن
وضعت معايري حمددة ،ملراحل ّ
حتديدها يف اآليت:
 .1مرحلة اإلعداد للمهنة ،وقد قام بإعداد معايريها اجمللس
الوطين العتماد برامج إعداد املعلّم The National
Council for Accreditation of Teacher Education

).(NCATE
 .2مرحلة االلتحاق باملهنة ،وقد أعدت معايريها من قبل
جممع تقييم ودعم املعلّمني اجلدد عرب الواليات
ّ
األمريكية Interstate New Teacher Assessment
.)INTASC(Support Consortium Standards
 .3مرحلة االحرتاف املهين ،وقد قام بإعداد معايريها
اجمللس الوطين ملعايري التعليم املهين National Board
.for Professional Teaching Standards (NBPTS).
(عبد احلافظ.)1433،
واجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلّم ()NCATE
هو آلية مهنية تساعد يف إنشاء برامج إعداد للمعلّم عالية
اجلودة .وذلك من خالل عمليات االعتماد املهين
للمدارس ،والكليات ،وإدارات التعليم ،فهو يعمل إلحداث
فرق يف جودة التدريس ،وإعداد املعلم ،لليوم ،وللغد،
وبالنسبة للقرن املقبل .وحيدد اجمللس دوره من خالل:
تعليم األطفال ليميزوا التحصيل العلمي ،وليقرؤوا ألول
مرة ،وليفهموا كيف ميكن لشجرة أن تنمو ،هو من أهم

أهداف هيئات ضمان الجودة واالعتماد التربوي في
الواليات المتحدة األمريكية:

وحبكم الرغبة اجلاحمة لدى اجملتمع األمريكي يف امتالك
أكرب قدر من املعرفة ،فإنه يدرك أن أفضل الطرق للحصول
على هذه املعرفة هو النهوض باملدرسة ،وأن جودة املدرسة
والعاملني هبا ،يعد مبنزلة األساس يف تنمية املوارد البشرية يف
اجملتمع األمريكي ،مبا يضمن الوصول بالفرد البشري يف ذلك
اجملتمع إىل أعلى درجة من الكفاءة ،فإن هيئات ضمان
اجلودة واالعتماد يف اجملتمع األمريكي تعد ضامنة لبقاء
املؤسسات التعليمية على درجة عالية من الكفاءة واجلودة،
وتستهدف يف املقام األول بقاء املدارس مبرحلة التعليم قبل
اجلامعي على درجة عالية من العطاء ،مبا يضمن زيادة الثقة
بني املعلم واملتعلم والرغبة اجلاحمة بني الطرفني يف الوصول
على املعرفة املنشودة .ومن مث ،ميكننا القول إن هيئات ضمان
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احدا من عدة اعتبارات تستخدم
 .9االعتماد يصبح و ً
كأساس لتحديد أهلية للحصول على املساعدة االحتادية.

اجلودة واالعتماد الرتبوي يف اجملتمع األمريكي تستهدف ما
يأيت :
 .1نشر ثقافة اجلودة واالعتماد بني مجيع العاملني
واملستهدفني وعامة أفراد اجملتمع األمريكي.
 .2ضمان اإلبقاء على مستوى معني من اجلودة للمؤسسات
التعليمية.
 .3النظر إىل عملية تقييم األداء باملدرسة على أهنا عملية
طبيعية ،وليست عملية مراقبة ألداء اآلخرين.
 .4زيادة التقارب بني هيئات االعتماد والقائمني على
العملية التعليمية.
 .5النظر إىل احلكم على أداء اآلخرين على أساس توجيه
أدائهم حنو األداء املنشود ،وليس إبرازاً لنقاط الضعف.
(ناس .)109 : 2010،

).(U.S. Department of Education, 2014

مميزات هيئات االعتماد التربوي في الواليات المتحدة
األمريكية:

وتتميز هيئات االعتماد الرتبوي يف الواليات املتحدة
األمريكية مبجموعة من املميزات هي:
 .1التأكيد على حتقق املعايري املطلوبة يف املؤسسة أو
الربنامج املطلوب.
 .2املساعدة على التعرف على املؤسسات والربامج ،وتيسري
االستثمارات اخلاصة واحلكومية يف جمال التعليم.
 .3محاية املؤسسة من أي ضغوط ضارة داخلية كانت أو
خارجية.
 .4معاجلة نقاط الضعف باملؤسسات والربامج القائمة
باملدرسة ،والتأكيد على إمكان تفعيل التقومي الذايت هبا.
 .5إشراك مجيع العاملني مبؤسسات التعليم سواء أمدرسني
كانوا أم إداريني يف تقييم املؤسسة.
 .6إنشاء معايري لالعتماد املهين ورفع مستوى املقررات.
 .7تيسري تقدمي املساعدات الفيدرالية للمؤسسة يف حالة
اعتمادها .ويتضح من هذه األهداف أن جودة املؤسسة
هي األساس للحصول على االعتماد ،وأن االعتماد وسيلة
للحصول على األموال املستحقة للمدرسة ،إذ تسعى
سلطات الوالية والسلطات الفيدرالية إىل نشر ثقافة اجلودة
بني مجيع العاملني واملستخدمني وأولياء األمور وسلطات
اجملتمع احمللي ،مبا يؤدي إىل كسب ثقة عامة أفراد اجملتمع
فيما يتعلق جبودة العملية التعليمية ،ومبا جيعل هيئات
االعتماد تلك كأهنا سلطات حاكمة( .ناس:2010،
.)108

بعض وظائف االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية:
 .1التحقق من أن املؤسسة أو الربنامج يليب املعايري املعمول
هبا.
 .2مساعدة الطالب اجلدد يف حتديد املؤسسات املقبولة.
 .3تسهيل عملية انتقال الطلبة بني املؤسسات التعليمية
املعتمدة .
 .4املساعدة يف حتديد املؤسسات والربامج الستثمار األموال
العامة واخلاصة.
 .5محاية املؤسسة التعليمية من الضغوط الداخلية واخلارجية
الضارة .
 .6وضع أهداف للتحسني الذايت يف الربامج األضعف،
وحتفيز االرتقاء مبعايري املؤسسات التعليمية.
 .7اإلشراك الشامل هليئة التدريس واملوظفني يف التقييم
والتخطيط للمؤسسة.
 .8وضع معايري للحصول على الشهادات املهنية ،و للرخص
املهنية  ،و للدورات التطويرية املرتبطة هبذا النوع من الربامج.

مستويات االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية :

يف الواليات املتحدة األمريكية ثالثة مستويات لالعتماد،
هي:
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 )1االعتماد القومي . National accreditation
 )2االعتماد على مستوى املنطقة accreditation
.Regional
 )3االعتماد على مستوى الوالية . State accreditation
(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.)24 :1432،

 .2اعتماد تخصصي

Program Accreditation

للبرامج الدراسية:

تقوم به جلان متخصصة مثل جملس اعتماد اهلندسة
والتكنولوجيا ) (ABETوالذي يعمل منذ الثالثينات من القرن
املاضي ،وهيئة اعتماد التعليم الطيب ،وإىل جانب االعتماد
األكادميي ،هنالك أيضاً يف الواليات املتحدة االعتماد املهين
مثل اعتماد املهن الرتبوية Accreditation of Professional
 ،Education Unitsفبعد االعتماد املؤسسي هنالك االعتماد
املهين ،أي إن مؤسسة التعليم العايل اليت حتصل على
يضا االعتماد املهين ألقسامها
االعتماد املؤسسي ،تطلب أ ً
املهنية ،ومن بني هيئات االعتماد املهين جملس اعتماد إعداد
املعلمني National Council for Accreditation of
) Teacher Education (NCATEولقد وضعت هذه
املؤسسة معايري إلعداد الكوادر الرتبوية ،وكل مؤسسة تطلب
االعتماد املهين الرتبوي عليها أن تؤمن تطبيق هذه املعايري.
ومنذ (1996م) أضافت ) (NCATEإىل معايري االعتماد
شهادات عن املؤسسة من قبل أناس هلم عالقة هبا مثل
خرجيني ومعلمني حاليني أو سابقني أو أرباب عمل يعمل
لديهم خرجيون من هذه املؤسسة( .أمحد. )133 :1428 ،
وجملس اعتماد التخصصات اهلندسة والتكنولوجيا
( )ABETوالذي يعمل من ُذ الثالثينات من القرن املاضي فقد
تأسس يف عام (1932م) فهو منظمة غري رحبية وغري
حكومية تقوم باعتماد برامج الكليات واجلامعات يف
ختصصات العلوم التطبيقية ،واحلوسبة ،واهلندسة،
والتكنولوجيا اهلندسية .واعتمدت أكثر من ( )3300برامج
يف أكثر من ( )680كلية وجامعة ،يف ( )24بلد .وتقدم
( )ABETاالعتماد الرباجمي املتخصص و الذي يقيم دراسة
الربنامج بصورة فردية ،بدالً من تقييم املؤسسة ككل.
(.)ABET,2014
ويقدم جملس اعتماد مؤسسات التعليم العايل ()CHEA
قاعدة بيانات ألكثر من ( )8300مؤسسة تعليمية سواءً

روابط اعتماد المدارس والكليات في الواليات المتحدة
األمريكية :
 .1رابطة نيو إجنالند للمدارس والكليات وتأسست عام
1885م ).(NEASC
 .2رابطة واليات الوسط للكليات واملدارس وتأسست عام
1887م ). (MSA
 .3رابطة الشمال الوسط للكليات واملدارس وتأسست عام
1895م ). (NCA
 .4رابطة الشمال الغريب للمدارس والكليات واملدارس
وتأسست عام 1917م ). (NAS
 .5الرابطة اجلنوبية للمدارس والكليات وتأسست عام
1962م ). (SACS
 .6الرابطة الغربية للمدارس والكليات وتأسست عام
1962م)(. (WASCمكتب الرتبية العريب لدول
اخلليج.)25 : 1432،
يتضح أن روابط االعتماد تشمل املدارس والكليات .
وهذا يدل على تعدد النماذج األمريكية كمحصلة
للظروف التارخيية اليت نشأت فيها منظمات االعتماد اخلاصة
 ،وغري الرحبية  ،يف مناطق خمتلفة .ويرتتب على ذلك تويل
كل منظمة منها منطقة جغرافية معينة ،يف الوقت الذي ميتد
فيه نشاط بعض هذه املنظمات إىل اعتماد املؤسسات
التعليمية على امتداد مراحل التعليم وحىت املرحلة اجلامعية
(جتارب ومناذج عاملية يف االعتماد املدرسي.)1431،
أنواع االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية :
 .1اعتماد مؤسسي : Institutional Accreditation
وتقوم به جمالس إقليمية تابعة ملؤسسات التعليم نفسها .
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اليت متنح الدرجات العلمية أم اليت ال متنحها ،وكذلك أكثر
من ( )23600برنامج ،مت اعتمادهم من قبل منظمات
االعتماد يف الواليات املتحدة واليت مت االعرتاف هبا من قبل
( ،)CHEAأو من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف الواليات
املتحدة األمريكية ( )USDEأو من كليهما .وجملس اعتماد
مؤسسات التعليم العايل ( )CHEAهو عبارة عن مجعية
مكونة من جمموعة من اجلامعات و الكليات اليت متنح
الدرجات العلمية ويبلغ عددها ( )3000كلية وجامعة،
ويعرتف بستني منظمة متخصصة يف االعتماد املؤسسي
(Council for Higher Education
والرباجمي
).Accreditation,2014
واالعتماد يعد الوسيلة األساسية اليت تستخدمها
مؤسسات التعليم العايل األمريكية لضمان اجلودة وحتسينها،
وكذلك جند أن احلكومة الفدرالية اعتمدت على االعتماد
خالل السنوات اخلمسني املاضية لتحقيق اجلودة األكادميية
يف برامج ومؤسسات التعليم العايل (البهواشى،
.)1428:180

 دفع املدارس احلكومية حنو حتقيق أداء أفضل مبؤسساتالتعليم احلكومية  .مساعدة جملس التعليم بالوالية State
 Board of Educationعلى القيام باملسؤولية الدستورية
باإلشراف العام على املدارس احلكومية العامة بوالية
كولورادو.
 تشجيع التميز والتفوق من خالل تقييم أداء التالميذ طب ًقاملعايري تقومي األداء.
 مساعدة مجيع التالميذ واملؤسسات التعليمية على حتسنيمستوى األداء واإلجناز من خالل مدارس تكتسب صفة
الشرعية األهلية.
 التأكيد على مبدأ املساواة يف الفرص التعليمية املتاحةلكل التالميذ.
 دعم اجلهود احمللية الداعية إىل إعادة هيكلة التعليم العامبالوالية.
 إبراز أمهية املقاييس عالية املستوى للوقوف على مدىاإلجناز باملدرسة.
 احلفاظ على عالقة الشراكة بني املدرسة واجملتمع احملليوتطويرها ،لتحقيق تنمية مستدامة يف جمال التعليم
احلكومي ( ناس.)107 : 2010،
ويبني هاكستاد 2001( Haakstadم) أنه ميكن تصنيف
تبعا للجهات اليت
تطبيقات االعتماد إىل أربعة تصنيفات ً
تقوم هبا وهدفها ووظائفها وحدودها:
 .1اجلهات القومية املسؤولة عن توكيد اجلودة :عادة الوزارة
أو اجلهة اليت لديها الصالحية ولديها تفويض رمسي يف
االعرتاف باملؤسسة بناء على معايري .ويف معظم الدول
األوروبية تكون على مستوى قومي  ،خبالف الواليات
املتحدة األمريكية إذ تضع جهات االعتماد منظمات
متخصصة لديها الصالحيات.
 .2روابط متخصصة أو روابط مؤسسات :قد تقوم
بوظائف توكيد اجلودة على مستوى قومي .ويف أوروبا
هناك ميل حنو توكيد اجلودة الذي يتأصل يف املؤسسات

االعتماد وسياسات التعليم في الواليات األمريكية :
تتنوع السياسة املرتبطة باالعتماد يف الواليات املتحدة
األمريكية تبعاً ألنظمة كل والية ،وهي قد تكون مرتبطة
باعتماد حكومي مبين على األداء وفقاً ملعايري الوالية كنموذج
وحيد لالعتماد أو املساءلة كما هو احلال يف والية إنديانا
) ،(State of Indianaوقد تكون عملية اختيارية للمدارس من
خالل هيئات االعتماد الرئيسة كما هو احلال يف والية يوتا
) ،(State of Utahأو قد يكون مزجيًا بني النظامني كما هو
احلال يف معظم الواليات األخرى  ،واالعتماد اإلقليمي غالباً
ما يتم احلصول عليه من خالل هيئات االعتماد الست
الرئيسة السابقة الذكر( .امللحم .)62 :1428 ،
وجند مثالً أن القوانني اخلاصة بإنشاء هيئات ضمان
اجلودة واالعتماد الرتبوي بوالية كولورادو األمريكية State of
) )Coloradoهتدف إىل ما يأيت:
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خمرجات النظام التعليمي ،وحتقيق أهدافه بكفاءة
وفاعلية .

نفسها ،من خالل نظم تعمل بواسطة وكاالت قومية
موضوعة من قبل املسؤولني باحلكومة .
 .3مؤسسات فردية .
 .4منظمات خاصة :هلا سلطة أكادميية ،تعتمد
املؤسسات والربامج على أساس مستويات حمددة حتددها
(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج .)149: 1432،

مكونات التصور وأدواره :
 .1المجتمع الخارجي :وهو املعين مبدخالت وخمرجات
النظام التعليمي ،ويساهم يف:

 احملاسبية ( :)Accountabilityمن خالل التأكد منحتقيق النظام التعليمي أهدافه بكفاءة وفاعلية ،وحتقيق
مستوى عال من حتمل مسؤولية نتائج األداء ،ومشاركة
مجيع املعنيني من املستفيدين ( أصحاب املصلحة من
جتويد التعليم  ،)stakeholdersيف تقومي أداء النظام
التعليمي.

معايير االعتماد التربوي في الواليات المتحدة :
هي األساس لعملية االعتماد يف الواليات املتحدة
األمريكية .وترتبط جماالت االعتماد بشكل وثيق بالبحث يف
العوامل اليت تؤثر على تعلم الطالب ،وتتناول اجملاالت
السبعة اآلتية :
 .1الرؤية والرسالة.
 .2اإلدارة والقيادة.
 .3التعليم والتعلم.
 .4توثيق واستخدام النتائج.
 .5املوارد ونظم الدعم.
 .6التواصل وعمل عالقات مع أصحاب املصاحل.
 .7االلتزام بالتحسني املستمر(.ناس .)111 :2010،

 املشاركة :التعليم حيقق رؤية اجملتمع وتطلعاته  ،ونظامهمفتوح يتفاعل مع نظام اجملتمع ،يتأثر ويؤثر فيه ،وتفعيل
املشاركة احلقيقية جلميع املعنيني من املستفيدين
(أصحاب املصلحة من جتويد التعليم ،)stakeholders
وفق مهام حمددة من قطاعات اجملتمع كافة ،بأفراده
ومؤسساته ،يساهم يف حتقيق أهداف النظام التعليمي
بكفاءة وفاعلية.
 .2وزارة التعليم :تدير النظام التعليمي بشقيه العام

 .2ما التصور المقترح لالعتماد األكاديمي ،كجسر

والعايل.
تتوىل تنفيذ سياسة اململكة العربية السعودية يف التعليم ،ويف
عام 1436هـ ،مت دمج وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية
والتعليم يف وزارة واحدة حتت مسمى وزارة التعليم ،ورؤية
الوزارة هي (تعليم متميز لبناء جمتمع معريف منافس عاملياً).
ورسالتها( :توفري فرصة التعليم للجميع يف بيئة تعليمية
مناسبة يف ضوء السياسة التعليمية للمملكة ،ورفع جودة
خمرجاته ،وزيادة فاعلية البحث العلمي ،وتشجيع اإلبداع
واالبتكار ،وتنمية الشراكة اجملتمعية ،واالرتقاء مبهارات
وقدرات منسويب التعليم )( ،وزارة التعليم.)1437 ،
وهذا الدمج سيساهم مبشيئة اهلل يف ردم الفجوة بني التعليم
العام واجلامعي ،من خالل جتاوز العقبات اإلدارية السابقة.

للتكامل بين التعليم العام والجامعي؟

اإلجابة عن هذا السؤال:

االعتماد األكاديمي جسر التكامل بين التعليم العام

والجامعي (تصور مقترح)
منطلقات التصور:

 متيز النظام التعليمي يساهم يف حتقيق التنمية اجملتمعيةالشاملة ،وحفظ األبناء ثروة األمة احلقيقية.
 جودة النظام التعليمي هدف مجيع اجلهات املرتبطةواملعنية.
 بناء وتطبيق معايري لالعتماد متكاملة بشقيه املدرسي(العام) واألكادميي (العايل) ،يساهم يف رفع جودة
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اإلشراف مبوجب التوجيه السامي الكرمي رقم  /7ب/
 55759وتاريخ 1424/11/25هـ  ،لتصبح اهليئة حتت
إشراف اجمللس األعلى للتعليم (اهليئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي. )1437 ،
ويقوم التصور على مشاركة هيئة تقومي التعليم العام ،واهليئة
الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ،يف بناء معايري مشرتكة
ومتكاملة لالعتماد ،بشقية املدارس ،واألكادميي.

 .3هيئة تقويم التعليم العام :وهي املعنية بتطبيق االعتماد
املدرسي.
صدر قرار جملس الوزراء القرار املوقر رقم ( )340وتاريخ
1433/10/23هـ  ،والقرار املوقر رقم ( )120بتاريخ
1434\4\22هـ .بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقومي التعليم
العام  ،تكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة
مالياً وإدارياً  ،وتكون اهليئة اجلهة التنظيمية القائمة على
عمليات تقومي التعليم العام احلكومي واألهلي يف اململكة،
وبناءً على ذلك فإن اهليئة ترتبط برئيس جملس الوزراء إىل أن
ميارس اجمللس األعلى للتعليم مهامه واختصاصه .ويقوم
عليها جملس اإلدارة برئاسة معايل حمافظ اهليئة  ،ويتش ّكل
أعضاء اجمللس من مجيع اجلهات ذات الشأن يف العملية
التعليمية إضافة إىل املختصني واملمثلني للقطاع التعليمي
اخلاص .كما تعمل اهليئة من خالل جملس إدارهتا بالشراكة
والتفاعل اإلجيايب املؤسسي مع اجلهات احلكومية واخلاصة
ذات العالقة بإصدار اللوائح واألنظمة والرتاخيص ووضع
املعايري الالزمة لعمليات التقومي يف مجيع مراحلها املختلفة
يف إطار نظامها واألنظمة ذات العالقة (هيئة تقومي التعليم
العام.)1437،

 .5المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي:

إسهاما يف
يقدم تغذية راجعة فاعلة وذات كفاءة عالية
ً
حتقيق العدالة واجلودة ،للحكم على خمرجات التعليم
العام والعايل .
يف التاسع عشر من مجادى األوىل من العام 1421هـ صدر
األمر السامي ذو الرقم  8/471باملوافقة على قرار جملس
وزارة التعليم ،املؤيد بقرار جملس الوزراء ،واملتضمن:
أ  .أن يكون من ضمن متطلبات القبول باجلامعات
إجراء اختبارات تكون نتيجتها معيا ًرا يستخدم إىل
جانب معيار الثانوية العامة ،وميكن أن ُجيرى هذا
االختبار وف ًقا لآليت:
 -اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراهتم واجتاهاهتم.

 اختبارات لقياس التحصيل العلمي ،على أن تكونهذه االختبارات موحدة للتخصصات اليت تدخل
حتت نوعية واحدة.
ب  .أن يسمح بتكرار اختبار القبول أكثر من مرة يف العام
الواحد.
ت  .إنشاء مركز مستقل إداريًّا وماليًّا حتت مسمى "املركز
الوطين للقياس والتقومي يف وزارة التعليم ".
ث  .أن حيصل مقابل مايل؛ يتناسب مع تكاليف عقد
هذه االختبارات؛ لتغطية نفقات تشغيل املركز وتطويره
وع َم ِل البحوث الالزمة لذلك.
َ
أما أهداف املركز فهي :

 .4الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 : NCAAAوهي املعنية بتطبيق االعتماد األكادميي.

أنشئت اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي مبوجب
املوافقة السامية الكرمية رقم /7ب 6024/وتاريخ
1424/2/9هـ ،حبيث تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل اإلداري واملايل ،وتكون السلطة املسؤولة عن
شؤون ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف مؤسسات
التعليم فوق الثانوي عدا التعليم العسكري ،بغرض االرتقاء
جبودة التعليم فوق الثانوي احلكومي واألهلي ،وضمان
الوضوح والشفافية ،وتوفري معايري مقننة لألداء األكادميي،
وذلك حتت إشراف جملس التعليم العايل ،مث عُدلت جهة
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 .6المدارس :الوحدة األساسية يف النظام التعليمي،

 مواكبة متطلبات أصحاب املصلحة واملستفيدين مناملنتجات واخلدمات.
 التحول حنو الريادة -دعم البحوث

واملسؤولة عن خمرجاته ،واملعنية باالعتماد املدرسي.

 .7الجامعات :أعلى مؤسسات التعليم العايل ،واملعنية

العاملية.

باالعتماد األكادميي.

والدراسات.

 رفع مستوى رضا املستفيدين وأصحاب -تطوير القدرات

املؤسسية.

 -حتقيق املسؤولية

اجملتمعية.

التوصيات:

املصلحة.

 .1تشكيل جلنة تضم( :وزارة التعليم ،اهليئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي ،هيئة تقومي التعليم العام ،املركز الوطين
للقياس والتقومي يف التعليم العايل) ،تقوم على تفعيل التكامل
يف تطبيق االعتماد بشقيه األكادميي واملدرسي .
 .2تبين اللجنة للتصور املقرتح.
 .3عدم االستعجال يف حتقق النتائج عند تطبيق االعتماد
كجسر للتكامل بني التعليم العام واجلامعي ،فتنفيذ نظام
االعتماد حيتاج للمرور مبراحل زمنية ،ليحقق األهداف املرجوة
من تطبيقه

 حتقيق االستدامة املالية (املركز الوطين للقياس والتقومييف التعليم العايل.)1437 ،
ويقوم التصور على مشاركة املركز يف تقدمي تغذية راجعة
فاعلة ،تبني مدى مسامهة االعتماد بشقيه املدرسي
واألكادميي ،يف رفع جودة خمرجات النظام التعليمي ،وحتقيق
أهدافه بكفاءة وفاعلية .
االعتماد األكاديمي جسر التكامل بين التعليم العام والجامعي
التصور المقترح

المجتمع الخارجي

المحاسبية

المشاركة

وزارة التعليم

هيئة تقويم التعليم

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

العام

االعتماد األكاديمي

االعتماد المدرسي
المدارس

الجامعات

االعتماد

التغذية الراجعة

التغذية الراجعة

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي

الشكل ( )1يوضح التصور المقترح
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Abstract: The paper addresses the concept of educational integration between the public and higher
education, by proposing accreditation as bridge to this desired integration, it is effective and efficient
tool for ensuring the educational process quality, and the emphasis on continuity in the development
and continuous improvement processes, because it is one of the most prominent means of assessment
and evaluation.
The paper aimed to build a suggested academic accreditation as a bridge for integration between
public education and the higher education; this was done through a review of the most important
international practices that used to rely both academic and school accreditation, represented by the
American model. Which based on the excellence of the educational system contributes to the overall
community development. It is the goal of all stakeholders. Develop and implementation of
accreditation standards for both school and academic (higher) will contributes to raising the quality of
the outputs of the education system, and achieve its objectives efficiently and effectively.
proposal components: (Society, The Ministry of Education, Public Education Evaluation
Commission, The National Commission for Academic Accreditation and Assessment, The National
Center for Assessment in Higher Education, schools, universities).
Key words: accreditation, school accreditation, public education, higher education.
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خالد بن حممد اخلزمي وحممد بن فهم الغامدي :حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية....

تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن
الحادي والعشرين
إعداد
محمد بن فهم بن ثواب الغامدي

خالد بن محمد بن ناصر الخزيم

معلم يف وزارة التعليم

أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية
قدم للنشر 1437/5/29هـ  -وقبل 1437 /8/ 16هـ

المستخلص :هدف البحث إىل التعرف على درجة توافر مهارات القرن 21يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية ,ولتحقيق
أهداف البحث ,استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ,متمثالً بأسلوب حتليل احملتوى ,إذ مت حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية ,وأعد الباحث هلذا الغرض أداة حتليل احملتوى ,اليت مت بناؤها يف ضوء مهارات القرن 21احملكمة ,واليت بلغ عددها ( )53مهارة
توزعت على سبعة جماالت رئيسة ,وقد توصل البحث إىل النتائج اآلتية:
 اتسقت نتائج حتليل احملتوى بصورة عامة بني كتب الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية ,من حيث تقارب النسب املئوية لتوافر مهارات القرن 21يفاحملتوى لكل جمال من جماالت املهارات الرئيسة.
 بلغ متوسط النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن 21يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية  %41وتوفر بدرجة متوسطة,وتوزع بنسب متفاوتة على سبعة جماالت رئيسة ,هي :مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت بنسبة بلغت  ,%78.3ومهارات املهنة والتعلم
الذايت بنسبة بلغت  ,%58.6ومهارات االبتكار واإلبداع بنسبة بلغت  ,%57.8ومهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم بنسبة بلغت
 ,%36.5ومهارات التعاون والعمل يف فريق والقيادة بنسبة بلغت  ,%32.3ومهارات فهم الثقافات املتعددة بنسبة بلغت  ,%19.4ومهارات
ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال بنسبة بلغت .%4.3
ويف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بتقدمي حمتوى يسهم يف حتقيق مهارات القرن ,21وتضمني موضوعات احملتوى واألنشطة املهارات اإلعالمية
واالجتماعية الالزمة ,واستخدام التقنيات يف معاجلة املعلومات والبيانات وعرضها.
الكلمات المفتاحية :حتليل احملتوى ,كتب الرياضيات ,مهارات القرن.21
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احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال ,واملهنة والتعلم املعتمد
على الذات ( .ترلينج وفادل.)177 :2013 ,
كما أكد برنامج إلعداد الشباب العريب لسوق
العمل بعنوان "اسرتاتيجية إلدراج ريادة األعمال ومهارات
القرن احلادي والعشرين يف قطاع التعليم العريب" الذي ترعاه
مؤسسة إجناز العرب (2014م) بالتعاون مع األلكسو
والبنك العريب ,إىل إدماج مهارات القرن احلادي والعشرين يف
التعليم العام وفق الشكل.1

مقدمة الدراسة:
برزت يف بداية هذا القرن تطورات سريعة ومتتابعة
بسبب تغريات متعددة يف قطاع االتصاالت والتقنية يف أغلب
جوانب احلياة حىت أصبحت عصبها الرئيس ,مما حمل الرتبية
عبئاً من املسؤولية العظمى يف إعداد اإلنسان الناجح والقادر
على مواجهة حتديات هذا العصر.
وأضحى أمر مواكبة هذه التغريات وحتقيق تناغم
إجيايب معها يستدعي مز ًيدا من اجلهود املنظمة واملركزة ,وهو
ما يستدعي املؤسسات الرتبوية والتعليمية اليت تتطلع إىل
مواكبة التغري وقيادته أن تسعى لتزويد املتعلمني ومتكينهم من
املهارات اليت ترقى هبم ليعيشوا بصحة وإجيابية يف هذا اجملتمع
مع املشاركة البناءة واملؤثرة فيه ,إذ تتأكد أمهية ربط ازدهار
األمة العربية بالكيفية اليت ستعد هبا أبناءها تربوياً وتعليمياً,
مما جعل تطوير األنظمة التعليمية ضرورة حتمية ,ومن ذلك
املناهج التعليمية.
فقد أشار تقرير اليونسكو املعنون مبعايري كفاءة
املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مؤمتر
"تفعيل عقول النشء" بلندن عام  2008م إىل االهتمام
مبهارات القرن احلادي والعشرين والتفكري هبا تفكرياً شامالً
يتجاوز بكثري ميادين الرتبية والتعليم بتنويع السياسة الرتبوية
وضرورة إثراء التعليم وتعميمه وأن يكون مدى احلياة
باالستناد على أربعة دعائم أساسية :التعلم للمعرفة ,والتعلم
للعمل ,والتعلم للعيش مع اآلخرين ,وتعلم املرء ليكون,
ليشمل أهم مهارات القرن احلادي والعشرين ,وهي إنتاج
املعرفة اجلديدة ,وقابلية التعاون ,واالتصال ,واإلبداع,
واالبتكار ,والتفكري الناقد ,وغريها.
كما حددت منظمات شراكة ملهارات القرن
احلادي والعشرين سبع مهارات للتعلم يف القرن احلادي
والعشرين وهي :التفكري الناقد وحل املشكلة ,واالبتكار
واإلبداع ,والتعاون والعمل يف فريق والقيادة ,وفهم الثقافات
املتعددة ,وثقافة االتصاالت و املعلومات واإلعالم ,وثقافة

مهارات التفكري
والتحليل

اللغة العربية

املهارات
الشخصية

العلوم

مهارات تكنولوجيا
املعلومات

الرياضيات

التاريخ

سيتم إدماج مهارات القرن الـ 21يف :
املعايري و التقييم وأساليب التعليم و تدريب املعلمني
واألنشطة وبيئة التعلم

الشكل :1نموذج دمج مهارات القرن 21في التعليم العام

كل هذا دفع بالعديد من دول العامل إىل االهتمام
مبنظومة املناهج وتطويرها مبا خيدم اإلنسان وييسر حياته وفق
تطوراهتا ,ومن هذا املنطلق اهتمت اململكة العربية السعودية
بتطوير مناهج التعليم العام إذ جاء من أهداف وسياسات
خطة التنمية العاشرة 1440/1436هـ يف اهلدف احلادي
عشر (ص )11تنمية املوارد البشرية ,ورفع إنتاجيتها ,وتوسيع
خياراهتا يف اكتساب املعارف واملهارات واخلربات ,وذلك من
خالل تطوير البيئة التعليمية ,لتصبح أكثر جاذبية وتشويقاً
للنشء ,ودافعة هلم للتعلم الذايت والقراءة الناقدة ,واكتساب
املعارف واملهارات املختلفة ,وكذلك االرتقاء يف مناهج
العلوم ,والرياضيات ,واهلندسة ,والتقنية( .وزارة االقتصاد
والتخطيط2015 ,م).
ولعل هذه اجلهود تتضح يف شركة تطوير التعليمية
(2015م) ومشاريعها لتطوير التعليم العام ,ومن ذلك
مشروع تعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين ومهارات احلياة
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وسوق العمل الذي يهدف إىل حتسني استعدادات الطالب
والطالبات لتهيئتهم للتعليم العايل واالنتقال من التعليم
املدرسي إىل احلياة املهنية من خالل توفري خدمات تعليمية
وتدريبية يف إطار تفاعلي نشط ,يدعم منو شخصيتهم
وميوهلم ,ويعزز مفهوم املواطنة الصاحلة واملسؤولية
االجتماعية ,ويؤهلهم أكادميياً ومهنياً مبا يتوافق مع متطلبات
سوق العمل يف القرن احلادي والعشرين.
ويتضح االهتمام بتطوير مناهج التعليم العام يف
اململكة العربية السعودية بإبرازه ملناهج الرياضيات كوهنا ذات
طابع خاص يف تنمية مهارات املتعلم ,بإعداده ملواجهة
املشكالت والتحديات احمللية واإلقليمية والعاملية مع التأكيد
على إعداده للنجاح يف ظروف املستقبل املختلفة ,وقد أشار
روفائيل ويوسف (2001م) على أن االهتمام مبحتوى
الرياضيات وطرق تدريسها ضرورة مهمة ملواجهة هذه
التحديات يف الوطن العريب ,ومنها :ثورة التكنولوجيا
واملعلومات واالتصاالت والعوملة بانفتاح الثقافات واالقتصاد,
وكذلك التغريات االجتماعية املتسارعة وحتدي العنف
والتطرف واإلرهاب ,وزيادة حدة بعض املشكالت العاملية
كالتلوث واالنفجار السكاين وغريها.
ويف جمال الدراسات والبحوث الرتبوية ,فقد ظهر
االهتمام مبهارات القرن احلادي والعشرين يف العديد من
الدراسات ,ومن ذلك (غنيم2000,م؛ جراح2005,م؛ أبو
حدان2009 ,م؛

Soh, T, et al,2010

؛

جعل من الضروري تطوير األنظمة التعليمية لتتوافق مع
التحول امللحوظ يف الطبيعة البشرية ,إذ أشار املنتدى
األكادميي يف القرن احلادي والعشرين (2014م) املنعقد على
هامش مؤمتر التحديات والفرص يف تعلم اللغات والتعليم يف
القرن احلادي والعشرين يف مركز املعرفة بديب يف 15-13
نوفمرب  2014إىل" :أنه مل يعد باإلمكان االستمرار يف
توفري املتعلمني بنهج تعليمي أحادي البعد يعتمد على منحى
ختصصي واحد ,وإن التعليم يف عصر العوملة حيتاج ألن
يتوافق مع احلياة يف القرن احلادي والعشرين  ,ولذا جيب
تطوير املهارات الالزمة لالزدهار يف هذا التحول العاملي
اجلديد ,إذ جيب إضافة مكونات يف صلب املناهج التعليمية
واملمارسات الرتبوية ملساعدة الطالب على تطوير بيئات
العمل املستقبلية ,كمهارات التعاون والتواصل وحل
املشكالت ونشر املعلومات".
ولذا وبناءً على ما ورد يف خطة التنمية (وزارة االقتصاد
والتخطيط  )376-375 :2015 ,من أهداف تدعو إىل
االستمرار يف تقومي أنظمة التعليم العام ,وبناء مناهج تعليمية
متطورة تسعى إىل حتقيق النمو الشامل للمتعلم القادر على
النجاح يف جمتمعه وحل مشكالته ,وأيضاً ما أشارت إليه
الدراسات والبحوث اليت تناولت االهتمام باملناهج وبنائها
وختطيطها يف القرن احلادي والعشرين من ضرورة السري مع
متطلبات هذا القرن ومهاراته.
وتأسيساً على ما سبق ,واستجابةً لتوجهات وزارة
التعليم من خالل مشاريعها التطويرية تتضح ضرورة دراسة
حمتوى مناهج التعليم العام ومنها مناهج الرياضيات للمرحلة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية للتعرف على مدى
تضمنها ملهارات القرن احلادي والعشرين ,خصوصاً أنه ال
توجد دراسات تتناول تقومي مناهج املرحلة االبتدائية يف ضوء
مهارات القرن احلادي والعشرين  -على حد علم الباحث -
حىت اآلن.

Sukor , N, et

al.,2010؛ الكلثم2013,م؛ العنزي2014,م) إذ أشارت
جمتمعةً إىل ضرورة االهتمام مبهارات القرن احلادي والعشرين
وتضمينها يف حمتوى مناهج التعليم العام ,وتقدمي تصورات
مقرتحة لذلك.
مشكلة الدراسة:
إن تطورات احلياة وظروفها املتسارعة واملختلفة يف
القرن احلادي والعشرين ع مما كانت عليه يف القرن املاضي,
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هلذا بدت احلاجة ضرورية للكشف عن مدى
تضمن حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة
االبتدائية ألبعاد مهارات القرن احلادي والعشرين ,وما يرتتب
على ذلك من ضمان وجود القدر املناسب منها يف احملتوى
الرياضي.

أهمية الدراسة وأسباب اختيارها:
ميكن إبراز األمهية باآليت:
 -1ندرة الدراسات احمللية والعاملية اليت تناولت مدى تضمني
مناهج الرياضيات ملهارات القرن احلادي والعشرين-على حد
علم الباحث ,-مما قد يفتح اجملال لدراسات أخرى.
 -2بناء قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين الالزم توافرها
يف كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية ميكن
االستفادة منها ملواجهة املتطلبات اجلديدة للنجاح يف جمتمع
القرن احلادي والعشرين.
 -3قد تسهم الدراسة احلالية باالهتمام مبحتوى مناهج
الرياضيات بوصفها كتلة معرفية متماسكة ,هلا دورها املهم يف
التطبيقات العلمية والعملية واحلياتية ,و ذلك بتقدمي رؤية
حديثة ملناهج الرياضيات تناسب تطلعات القرن احلادي
والعشرين.
 -4قد تفيد مصممي مناهج الرياضيات والباحثني يف التعرف
على جوانب القصور يف املناهج احلالية والعمل على تالفيها
وكذلك تدعيم نقاط القوة ,بإعادة تنظيم حمتوى الرياضيات
وتضمينه مهارات القرن احلادي والعشرين.

أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس
اآليت" :ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين
الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية؟"
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:
 -1ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة
يف حمتوى كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يف اململكة
العربية السعودية؟
 -2ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة
يف حمتوى كتب الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي يف
اململكة العربية السعودية؟
 -3ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة
يف حمتوى كتب الرياضيات للصف السادس االبتدائي يف
اململكة العربية السعودية؟
 -4ما مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة
يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية السعودية؟

حدود الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدارسة باحلدود اآلتية:
احلدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة على كتب الرياضيات
للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية طبعة عام 1436/1435
هـ (2014م).

أهداف الدراسة:

احلدود املوضوعية :تقتصر الدراسة احلالية على احلدود
املوضوعية اآلتية:
 اقتصرت هذه الدراسة على حتليل حمتوى كتب الرياضيات(الطالب والتمارين) املقررة على طالب املرحلة االبتدائية
للصفوف العليا (الرابع ,واخلامس ,والسادس) يف اململكة
العربية السعودية للعام الدراسي  1436/1435هـ.

هتدف هذه الدراسة بشكل رئيس إىل التعرف على
مدى توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى
كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية يف
اململكة العربية السعودية.
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تأثرياً يف العصر احلديث إذ زالت معها احلواجز الثقافية
واجلغرافية ,متجهة حنو تشكيل نظام عاملي اجتماعي مرن,
واقتصاد فكري ثقايف مفتوح يعتمد على املنافسة واملراهنة
على بقاء األقوى.
ولكن هذا التحول من االقتصاد الصناعي إىل
االقتصاد املعريف املعلومايت القائم على تطورات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واإلعالم يتطلب جمموعات خمتلفة من
املتطلبات واملهارات والكفاءات ,اليت جيب على األفراد
اكتساهبا من خالل نظم التعليم اليت جيب أن تواكب هذه
التطورات والتحديات ,فالبد من إعادة صياغة نظم التعليم
ضمن هذا الوضع وذلك لتتمكن من إكساب الطالب
مهارات القرن احلادي والعشرين ,واليت ال متكنهم من
اكتساب املعرفة فقط ,بل متنحهم القدرة على انتاج املعرفة
وتطبيقها يف نواحي احلياة املختلفة.

 قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين اليت يتم حتليلكتب الرياضيات (الطالب والتمارين) على ضوئها.
مصطلحات الدراسة:
تحليل محتوى كتب الرياضيات :يعرفه الباحث إجرائياً
بأنه التحليل الوصفي الكمي حملتويات كتب الرياضيات
(الطالب والتمارين) املقررة على طالب املرحلة االبتدائية
للصفوف العليا (الرابع ,واخلامس ,والسادس) يف اململكة
العربية السعودية للعام الدراسي  1436/1435هـ يف ضوء
مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة ,باستخدام وحدة
الفكرة وحد ًة للتحليل.
مهارات القرن الحادي والعشرين :هي املهارات اليت متكن

املتعلم من التعامل والتفاعل مع تطورات احلياة يف القرن
احلادي والعشرين ,مثل مهارات التفكري بأمناطها املتعددة
وحتمل املسؤولية والقدرة على حل املشكالت والتكيف مع
املتغريات ومهارات تنمية القيم واالجتاهات وأوجه التقدير ..
وحنو ذلك( .روفائيل ويوسف 2001 ,م ).

توجهات المناهج ومدرسة المستقبل للقرن الحادي
والعشرين:

برزت بعض السمات العاملية ملناهج مدرسة املستقبل
والقرن احلادي والعشرين ,وهي نتاجات لتوجهات اإلصالح
الرتبوي املعاصر ملا ينبغي عليه أن تكون مناهج القرن احلادي
والعشرين اليت أكدت على أن يضم املنهج عوامل عدة
لتتناسب مع معطيات هذا القرن ومنها كما أشار هلا احلامد
(1999م )27 :وعبيد وإبراهيم (1999م )224-223:
وآل عبداللطيف (2001م )187 :وشواهني (2015م)9 :
ما يأيت:
 ضرورة توضيح املفهوم الشامل للمناهج الرتبوية ,وعدماقتصارها على احملتوى العلمي للمواد الدراسية ومفرداهتا.
 أن يتبع الفهم باستمرار :وذلك بإحالل الفهم والتحليلحمل احلفظ والتلقني ,وتشجيع الطالب على التفكري
املستقل واملشاركة الفعالة بتقليل االتساع األفقي واالهتمام
بالعمق يف معاجلة املوضوعات الدراسية.

ويعرفها الباحث إجرائياً بأهنا جمموعة مهارات التعلم الناجح

يف القرن احلادي والعشرين وهي :التفكري الناقد وحل
املشكلة ,واالبتكار واإلبداع ,والتعاون والعمل يف فريق
والقيادة ,وفهم الثقافات املتعددة ,وثقافة االتصاالت و
املعلومات واإلعالم ,وثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات
واالتصال ,واملهنة والتعلم املعتمد على الذات ,احملددة من
منظمات شراكة ملهارات القرن احلادي والعشرين ,واليت ميكن
تنميتها من خالل منهج الرياضيات الذي ُّ
يعد أحد املناهج
التعليمية اليت تليب حاجات املتعلم ومتطلباته.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
إذا كانت الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر
غريت العامل؛ ألهنا من أقوى التحوالت اليت أثرت يف حياة
األفراد واجملتمعات يف ذلك الوقت ,فإن الثورة املعلوماتية أكثر
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وقدراته ,يف بيئة مدرسية دائمة التعلم لكي تواكب تزايد
املعرفة.
ويرى الباحث أن هذه التوجهات املعاصرة يف املناهج
قادرة إىل حد ما على تلبية حاجات متعلم القرن احلادي
والعشرين حبيث يصل إىل قدرة عالية وخربة واسعة تساعده
على اإلنتاجية العالية واملميزة ,يف عصر يقاس التقدم مبقدار
اإلنتاجية واالبتكار.

 انتخاب احملتوى املعريف بدقة :حبيث يتصدى املنهج لسوءالفهم ,ويربط بني املوضوعات ,والنضج العقلي وقدرة
املتعلم ,ويعلم الطالب كيفية التعلم.
 التعليم من أجل املستقبل :بأن يتضمن املنهج املعرفة اليتيتوقع أن تتغري وتستشرف املستقبل يف ضوء اهتمامات
احلاضر ,مع التخفيف مما هو سائد يف املناهج احلالية من
معلومات تارخيية أو معلومات آيلة للسقوط بسبب عدم
فاعليتها يف ذكاء الفرد أو تنمية املعرفة.
 التأكيد على أن يدعم األساليب واألنشطة الرتبويةالتعليمية النظامية وغري النظامية اليت تعمل على تذوق
وتثمني العلوم اجلديدة والتهيئة للعمل حبيث حتقق تنمية
املواطنة الفاعلة الواعية ضد االغرتاب عن التطور
ومتطلبات املستقبل.
 التأكيد على التخيل واملهارات اإلبداعية :حبيث يوجهاملنهج خلدمة الفرد بصفته متعلماً ومفكراً ,ويؤكد على حتفيز
وتنمية اجلوانب التفكريية مثل اإلبداع واالبتكار والتصميم
والرتميز وحنو ذلك .
 التعلم املستمر مدى احلياة :جيب أن يربز املنهج أمهيةالتعلم مدى احلياة يف جمتمع متسارع التغري ,و يتحمل
مسؤولية تعليم نفسه.
 التكنولوجيا :بأن يعود املنهج الطالب على استخدامالتكنولوجيا ,أي تعليم الطالب كيف يتعلمون من خالل ما
أعد من برجميات تكنولوجيا التعليم.
 التنمية الشخصية :وذلك حىت يتيح للفرد التعرف علىنقاط القوة والضعف لديه ,مع التعبري عن مواهبه من خالل
احملادثات واحلوار واملنافسة واخلطابة والرسم.
 التنمية االجتماعية :حبيث أن يتعلم الفرد كيف يكونمنتجاً يف مواقف متنوعة باحلياة حتتاج ملهارات اختاذ القرار.
 املعلم واملدرسة :املعلم املتعلم هو مفتاح مدرسةاملستقبل ,فال بد أن يكون املعلم متعلماً لتنمية نفسه

دور مناهج الرياضيات وأهدافها في مواجهة تحديات
القرن الحادي والعشرين:

إن اهلدف من تعليم وتعلم الرياضيات ليس فقط
تنمية مهارة العمليات احلسابية ,وحل مسائل جمردة ال متت
دائما النظرة التقليدية هلا ,بل اهلدف
للواقع بصلة ,كما هي ً
من تعليمها يتعدى ذلك بتنمية أساليب التفكري لدى
املتعلمني ,مبا يضمن قدراهتم على حل املشكالت واختاذ
القرارات الصحيحة يف اجملتمع والبيئة.
وميكن توضيح أهم أهداف وأدوار تعليم وتعلم
الرياضيات املعاصرة ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين
مبا ذكره روفائيل ويوسف (2001م )41-35 :وحممود
(2015م )91 - 80 :يف اآليت:
 مسايرة العصر وفهم تطوراته العلمية والتكنولوجيةومعايشة الواقع العلمي املتطور علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا,
وذلك عن طريق دراسة لغة العصر مبا فيها من مصطلحات
ورموز ومفاهيم وممارستها بوصفها أداة اتصال علمية.
 استخدام األفكار واملفاهيم واملبادئ العامة اليت تعملعلى توضيح ميدان الرياضيات ,وربط فروعه بعضها ببعض
بصورة متكاملة لفهم الرياضيات ذاهتا من جهة ,وفهم العلوم
املختلفة واحلياة اإلنسانية من جهة أخرى.
 تشجيع وتعليم أنواع التفكري املختلفة كاملنطقي والناقدوالتأملي ,وتنمية القدرة على اكتشاف األمناط وابتكارها,
وتشجيع الطالب على اإلبداع واالبتكار.
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 تعليم الربهان الرياضي والرتكيز على أمهيته يف ميدانالعلوم األخرى.
 استخدام التكنولوجيا يف تعليم وتعلم الرياضيات وإبرازدورها.
 تنمية قدرات الطالب على التحليل والتنبؤ واختاذالقرارات ,واستخدام النمذجة الرياضية بتجسري املعارف
الرياضية مع غريها حىت يفهم وخيترب املتعلم العالقة الطبيعية
بني الرياضيات والعامل الواقعي.
 االقتصاد يف اجلهد والوقت الالزم لنمو األفكار واملفاهيمالرياضية العامة عن طريق حتسني أساليب اكتساب التالميذ
لتلك املفاهيم واملبادئ العامة ,ولـ مما كانت مدة التعلم يف
املدرسة حمدودة ووقت املدرس حمدود وقدرات التالميذ
حمدودة ,فإن البديل الوحيد هو الرتكيز على أساليب تقدمي
املفاهيم واملبادئ بصورة عامة ومتكاملة مع االقتصاد يف
اجلهد والوقت.
 ربط الرياضيات مبشروعات واقعية من بيئة املتعلم منخالل تدريس مبادئ اإلحصاء واالحتمال.
 تدريب الطالب على مجع املعلومات وتوظيفها يف دراسةالرياضيات وربطها مبا سبقها وتوليد املعرفة اجلديدة.
 االهتمام بالتعلم الذايت ويف اجملموعات والتعلم باألقران. تدريب الطالب على مهارات التواصل واحلوار وعدمالتسلط والنقد وتقبل الرأي املغاير.
 تنمية الفروق الثقافية بتوضيح دور علماء العامل واملسلمنيوالعرب يف تطور الرياضيات.
 تدريس بعض املهارات الرياضية اليت تعتمد عليها بعضاملهن.
 االهتمام ببعض القيم االجتماعية واإلنسانية والوجدانيةاليت تساعد على مواجهة ظاهرة العوملة وآثارها.
 االهتمام بتنمية مهارات وعادات تقدير قيمة الوقت,والتنظيم ,والتخطيط السليم وحتمل املسؤولية ,واالعتماد على
الذات .

اإلطار العام لمهارات القرن الحادي والعشرين:

كانت املهارات املطلوبة واألساسية للقرن املاضي
اليت ينبغي لألفراد اكتساهبا هي مهارات القراءة والكتابة
واحلساب ,وهو ما يطلق عليه  3Rsوما زالت هي املهارات
الضرورية لنجاح الفرد يف الوقت احلايل ,ولكن يف ظل
معطيات القرن احلادي والعشرين توسعت هذه املهارات ,وقد
أشار تقرير مكتب العمل الدويل (2012م )44-42 :إىل
تنوع وتطور وسائل املعرفة واملعلومات الذي جعلها متاحةً
للجميع يف أي زمان ومكان ,ومن مث أصبح تعريف األمية ال
يقتصر على معرفة القراءة والكتابة واحلساب ,ولكن يشمل
معارف ومهارات تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واإلعالم ,اليت حتدد مالمح النجاح يف املستقبل والتأكيد
على أن تنمية هذه املهارات واملعارف ليصبح الفرد متعلماً
مدى احلياة ,لن يأيت إال بوجود نظام تعليمي وتدرييب يريد أن
يطور وينمي جمتمعه من خالل حتديد احتياجاته املستقبلية
من هذه املهارات ,وذلك بإجراء دراسات وحبوث استشرافية
الحتياجات اجملتمع ومسات املهن ,والتحول لنظم املعلومات
وسوق العمل وخدمات التوظيف وحتليل األداء مع ضرورة
الرتابط حبوار جمتمعي شامل.
وفيما يأيت استعراض لعدد من التصنيفات هلذه املهارات
للعديد من املنظمات:
 -1المختبر التربوي لإلقليم الشمالي المركزي
(:)NCREL,2003

صنف املخترب الرتبوي لإلقليم الشمايل املركزي
(" )NCREL,2003مهارات القرن احلادي والعشرين" يف أربع
فئات رئيسة هي:
 مهارات العصر الرقمي ( :)Digital Age Literacyيقصد هبااملقدرة على استخدام التقنية الرقمية وأدوات االتصال,
والشبكات للوصول إىل املعلومات وإدارهتا وتقوميها وإنتاجها
للعمل يف جمتمع املعرفة ,وتشمل مهارات الثقافة األساسية
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 مهارات املواطنة الرقمية ,وذلك بفهم القضايا اإلنسانيةوالثقافية واجملتمعية املتعلقة بالتكنولوجيا وممارسة السلوك
القانوين واألخالقي املتعلق هبا.
 مهارات عمليات ومفاهيم التكنولوجيا ,وذلك بالفهمالسليم للتكنولوجيا ,ونظمها ,وعملياهتا (ISTE,2013), .
).(Suto, l,2013,pp4-7

والعلمية واالقتصادية والتقنية والبصرية واملعلوماتية و فهم
الثقافات املتعددة والوعي الكوين.
 مهارات التفكري اإلبداعي ( :)Inventive Thinkingيقصدهبا مهارات التكيُّف والتوجيه الذايت واالبتكار ومهارات
التفكري العليا.
الفعال (:)Effective Communication
 مهارات االتصال ّتشمل مهارات العمل يف فريق واملهارات الشخصية
واالجتماعية واالتصال التفاعلي.
 مهارات اإلنتاجية العالية ( :)High Productivityتشملالفعال
مهارات التخطيط واإلدارة والتنظيم واالستخدام ّ
لألدوات التقنية يف العامل الواقعي.

 -3شراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين:
هي شراكة واسعة وكبرية غري رحبية تضم ما يقارب
األربعني منظمة -من ضمنها شركة ماجروهيل , -وعدد من
وزارات الرتبية والتعليم ,ومئات األعضاء من منظمات
التطوير املهين والبحث اليت تقوم بدراسة ما ينبغي أن يكون
عليه مستقبل التعليم ,وبعد مقابالت ومؤمترات ودراسات
عدة ,مت طرح إطار للتعلم يناسب متطلبات القرن احلادي
والعشرين ,أطلق عليه "إطار التعلم للقرن احلادي والعشرين"
كما يف الشكل ,2وميثل دليالً حلركة مهارات القرن احلادي
والعشرين ,وخارطة لطريق التعلم ,مما جيعل املخرجات املتوقعة
من تطبيق هذا اإلطار أكثر دقة وفاعلية ,وأكثر عالقة بالواقع
من خمرجات املاضي ( .ترلينج و فادل-171 :2013 ,
.)173

 -2مهارات الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم
):(ISTE, 2013

حددت اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف التعليم
) (ISTE,2013جمموعة من املهارات ترى ضرورة تضمينها يف
املناهج التعليمية ,لبناء املتعلم فكرياً واجتماعياً وثقافياً مع
االستفادة الكاملة من األدوات الرقمية املتاحة ,وهذه
املهارات هي:
 مهارات اإلبداع واالبتكار ,وذلك لتنمية مهارات التفكرياإلبداعي مبا يضمن بناء املعرفة وإنتاجها ,وتطوير املنتجات
والعمليات باستخدام وسائل التكنولوجيا.
 مهارات التواصل والتعاون ,وذلك باستخدام خمتلفوسائل االتصاالت واإلعالم الرقمية للتواصل والعمل والتعلم
التعاوين.
 مهارات البحوث وتدفق املعلومات ,وذلك بتطبيقواستخدام أدوات التكنولوجيا جلمع وتقييم واستخدام
املعلومات.
 مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت واختاذ القرارات,وذلك باستخدام مهارات التفكري الناقد لتخطيط وإجراء
البحوث ,وإدارة املشاريع ,وحل املشكالت ,واختاذ قرارات
ناجحة باستخدام األدوات واملوارد الرقمية املناسبة.

الشكل :2إطار التعلم للقرن الحادي والعشرين

وهذا اإلطار يعمق التعليم وجيعله أكثر مالءمة للقرن
احلادي والعشرين ,إذ يشمل املوضوعات التقليدية اجلوهرية
اليت تدرس يف أغلب مدارس اليوم وهي القراءة والكتابة واللغة
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 حتليل أنواع خمتلفة من املشكالت غري املألوفة بطرقتقليدية ومبتكرة.
 حتديد وطرح أسئلة توضح وجهات النظر املتنوعة ,وتؤديإىل أفضل احللول.

وآداهبا والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية والفنون
وغريها ,مث تأيت موضوعات القرن احلادي والعشرين مثل
الثقافة املالية والصحية والبيئية واملدنية والوعي العاملي ,وحييط
هبا ثالث جمموعات من املهارات املطلوبة بإحلاح يف القرن
احلادي والعشرين ,وهي:

 مهارات االتصال والتشارك :مل تعد مهارات االتصال
األساسية مثل التحدث والقراءة والكتابة تفي مبتطلبات القرن
احلادي والعشرين وأدواته الرقمية ,بل حتتاج خمزون من
مهارات االتصال والتشارك أكثر عمقاً واتساعاً لتشجيع
وتسهيل التعلم ,وميكن تعلمها اجتماعياً من خالل االتصال
والتعاون املباشر مع اآلخرين بشكل ملموس أو افرتاضياً من
خالل التقنية ,ومشروعات التعلم يف الفرق اليت تضمن
االتصال والتعاون خالل تنفيذها هي طرق ممتازة لتنمية هذه
املهارات ,وذلك باآليت:

 -1مهارات التعلم واإلبداع.
 -2مهارات املعلومات واإلعالم والتقنية والثقافة الرقمية.
 -3مهارات احلياة واملهنة.
وألن الباحث سيتبىن ما طرحته شراكة ملهارات القرن
احلادي والعشرين ,نظراً لشموهلا وتنظيمها ووضوحها
وحداثتها واتفاق الكثري عليها وقابليتها للتطبيق ,فسيتم
عرض هذه املهارات بشيء من التفصيل فيما يأيت:
 -1مهارات التعلم واإلبداع :وتشمل اآليت:

 التعبري عن التفكري واألفكار بفاعلية باستخدام مهاراتاالتصال الشفهي واملكتوب ,وغري اللفظي يف صيغ سياقات
متنوعة.
 اإلصغاء بفاعلية للمعىن الغامض مبا يف ذلك املعرفةوالقيم واالجتاهات واملقاصد.
 استخدام وسائل االتصال لتحقيق أهداف متنوعة. استخدام وسائل وتقنيات إعالمية متعددة ,وتقوميها. إثبات القدرة على العمل بفاعلية واحرتام مع فرقمتنوعة.
 ممارسة الرضا واملرونة ألجل التعاون يف الوصول إىل حلولضرورية لتحقيق هدف مشرتك.
 حتمل املسؤولية يف العمل التعاوين ,مع إعطاء قيمةللمسامهات الفردية لكل عضو يف الفريق.

 مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت :إن التقنيات
احلديثة والقوية املتوفرة اليوم تتطلب مهارات التفكري للوصول
للمعلومات وحتليلها وختزينها وإنتاجها والتواصل بشأهنا لدعم
التفكري الناقد وحل املشكالت ,وميكن تعلم هذه املهارات
من خالل أنشطة وبرامج متنوعة من االستقصاء وحل
املشكالت ,وميكن إبرازها يف اآليت:
 استخدام أنواع خمتلفة من االستنباط (االستقراء,واالستدالل ...إخل) مبا يناسب املوقف التعليمي.
بعضا إلنتاج
 حتليل تفاعالت أجزاء الكل مع بعضها ًخمرجات هنائية يف نظم معقدة.
 التحليل والتقييم بفاعلية الدليل واحلجم واالدعاءاتواالعتقادات.
 حتليل وتقييم البدائل ووجهات النظر املختلفة. اجلمع والربط بني املعلومات واحلجم. تفسري املعلومات وبناء االستنتاجات على أفضل طرقالتحليل.
 -تأمل ونقد خربات وعمليات التعلم.

 مهارات االبتكار واإلبداع :إن تركيز التعليم التقليدي
على احلقائق واحلفظ واملهارات األساسية واالختبارات مل
يكن جيداً لتنمية االبتكار واإلبداع ,وهذا الوضع أخذ بالتغري
يف مطلع القرن احلادي والعشرين إذ بدأت نظم التعليم من
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 استخدام املعلومات بدقة وإبداع يف التقنية أو املشكلةاملطروحة.
 إدارة تدفق املعلومات من املصادر الواسعة املتنوعة. تطبيق الفهم اجلوهري للقضايا األخالقية القانونيةاملرتبطة بالوصول للمعلومات واستخدامها.

فلندا إىل سنغافورة يف إعطاء االبتكار واإلبداع أولوية قصوى
يف املخرجات املرغوب هبا ,وميكن رعاية هذه املهارات من
خالل بيئات تشجع إثارة التساؤالت واالنفتاح لألفكار
اجلديدة ,ومستويات عالية من الثقة والتعلم من األخطاء
والفشل ,كما ميكن تنمية االبتكار واإلبداع من خالل
املمارسات املستمرة والتخيل وتصميم مشاريع تتطلب من
الطالب اخرتاع حلول ملشكالت واقعية ,وذلك باآليت:
 استخدام أنواع متعددة من أساليب ابتكار األفكار. ابتكار أفكار جدية وقيمة على حنو تدرجيي أو جزئي. توسيع وتنقيح األفكار اخلاصة ,وحتليلها وتقوميها. تطوير أفكار جديدة وتنفيذها ,وتفسريها بفاعلية. االنفتاح واالستجابة لوجهات النظر اجلديدة واملتنوعة . الربهنة على اإلبداع واألصالة يف العمل ,وفهم حدودالعامل الواقعي عند تبني األفكار اجلديدة.
 النظر للفشل على أنه فرصة جديدة للتعلم ,وأن اإلبداعواالبتكار عملية دائرية طويلة األمد تتكون من جناحات
صغرية وأخطاء متكررة.
 حتويل األفكار االبتكارية إىل مسامهات ملموسة ومفيدةجملال تطبيق االبتكار( .ترلينج وفادل-45 :2013 ,
( ,)60شواهني(Suto, l,2013,pp4-,)72-66 :2015,

 مهارات الثقافة اإلعالمية :حيتاج طالب القرن احلادي
والعشرين إىل فهم كاف لكيفية التعامل مع التطبيقات
املرتبطة مبصادر ووسائل التعلم املختلفة ,وكذلك استخدام
الوسائل واملصادر البتكار منتجات اتصال مقنعة وفعالة,
مثل :الفيديوهات وامللفات الصوتية ومواقع الشبكة
العنكبوتية ,ومن ذلك ما يأيت:
 فهم كيفية بناء الرسائل اإلعالمية ,وأسباب بنائهاوأهدافها.
 فحص كيفية تفسري الرسائل اإلعالمية بوجهات نظرخمتلفة.
 فهم وتفسري كيفية تضمني القيم ووجهات النظر يفالرسائل اإلعالمية ,وتأثريها على املعتقدات والسلوكيات.
 تطبيق الفهم اجلوهري للقضايا األخالقية القانونية املرتبطةبالوصول للرسائل اإلعالمية واستخدامها.
 فهم واستخدام األدوات واخلصائص والتقاليد األكثرمالءمة لإلنتاج اإلعالمي.
 فهم واستخدام التعبريات والتفسريات األكثر مالءمة يفبيئات متنوعة ومتعددة الثقافات.

).(Trilling, B,pp1-8) ,7

 -2مهارات الثقافة الرقمية :وتشمل اآليت:
 مهارات الثقافة املعلوماتية :يتميز القرن احلادي والعشرين
بكم هائل من املعلومات العامة واحلكومية واالجتماعية
والطبية ,اليت تتطلب املراجعة واملقارنة والتحليل والتلخيص
وحنو ذلك مما ميكن الفرد من االستفادة منها ,وكل هذا
يتطلب مهارات حمددة مثل كيفية الوصول هلا بفاعلية
وكفاءة ,وتقوميها ,واستخدامها بدقة وإبداع  ,وميكن عرضها
يف اآليت:
 الوصول للمعلومات بكفاءة الوقت وفاعلية املصادر. -تقومي املعلومات تقومياً نقدياً ومتمكناً.

 مهارات ثقافة تقنيات املعلومات واالتصال :إن تقنيات
املعلومات واالتصال  ICTهي األدوات اجلوهرية ملتطلبات
القرن احلادي والعشرين ,إذ تسعى العديد من املؤسسات
واملنظمات إىل توفري إرشاد وتوجيه إلغالق فجوات التعلم يف
العامل الرقمي ,ومن ذلك تطوير معايري لالستخدام الرتبوي
للتقنية للطالب واملعلمني من قبل :اجلمعية الدولية للتقنية يف
التعليم  ,ISTEواليونسكو ,وغريها ,ومن هذه املهارات ما
يأيت:
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وميكن تنمية ذلك من خالل توفري أنشطة تتضح فيها احلرية
من خالل املسرح ولعب األدوار و التمهني (التدريب على
مهنة معينة) وممارسة العمل امليداين ,ومشاريع خدمة اجملتمع,
ويتضح هذا فيما يأيت:
 يضع املتعلمون أهدافًا مبعايري ملموسة وغري ملموسة. حيقق املتعلمون التوازن بني األهداف قصرية املدىواألهداف طويلة املدى.
 استخدام الوقت وإدارة عبء العمل بفاعلية. مراقبة املهام ,وحتديد ووضع األولويات مع إجنازها دونإشراف مباشر.
 ممارسة التوجيه الذايت قدر اإلمكان. جماوزة إتقان املهارات األساسية أو متطلبات املنهج إىلاستكشاف وتوسيع التعلم الشخصي ,واستغالل الفرص
الكتساب اخلربة.
 االلتزام بالتعلم كعملية مستمرة مدى احلياة. التأمل بطريقة ناقدة للخربات املاضية ,لالستفادة منها يفالتوجيه للمستقبل.

 استخدام التقنية أدا ًة للبحث والتنظيم والتقومي. استخدام التقنيات الرقمية (احلاسب اآليل ,واملساعداتالرقمية ,واجلي يب أس  ... GPSإخل) وأدوات االتصال
واإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي بشكل مالئم
للوصول للمعلومات وإداراهتا ودجمها وتقوميها وإنتاجها,
هبدف العمل واملشاركة يف اقتصاد املعرفة.
 تطبيق الفهم اجلوهري للقضايا األخالقية القانونية املرتبطةبالوصول لتقنيات املعلومات واستخدامها( .ترلينج وفادل,
( ,)72-61 :2013شواهني(Suto, ,)63-62 :2015,
).(Trilling, B,pp1-8) ,l,2013,pp4-7

 -3مهارات الحياة والمهنة :وتشمل اآليت:

 مهارات املرونة والتكيف :إن سرعة التغريات والتطورات
التقنية وغريها يف بداية القرن احلادي والعشرين تتطلب قدراً
كبرياً من مهارات التكيف واملرونة بسرعة هذه التغريات
ملواجهة املتطلبات اجلديدة لالتصال والتعلم والعمل واحلياة,
وميكن تنمية هذه املهارات بالعمل على مشاريع تزداد تعقيداً
بالتدريج ,مع حتدي فرق العمل لتغيري الطريقة عندما تظهر
املعوقات ,والتكيف مع التطورات اجلديدة ,ودمج أعضاء
جدد يف الفريق يف املشاريع احلالية واجلديدة ,ومن ذلك ما
يأيت:
 التكيف مع أدوار ومسؤوليات وجداول وسياساتمتنوعة.
 العمل بفاعلية يف جو من الغموض وتغيري األولويات. استثمار التغذية الراجعة بفاعلية. التعامل بإجيابية مع الثناء واملعوقات والنقد. فهم وجهات النظر واالعتقادات املختلفة ,والتفاوضبشأهنا ,وتقييمها للوصول إىل حلول عملية مقنعة يف بيئات
متعددة الثقافات.

 مهارات التفاعل االجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات:
إن البحث حول أمهية الذكاءات املتعددة –خاصة العاطفي
واالجتماعي– أدى إىل ظهور برامج ومواد تعلم متنوعة
وواسعة تدعم املهارات االجتماعية واملسؤولية االجتماعية,
مثل مواد التعلم اهلادفة اليت تصمم بيئات تعلم مرتابطة
وحمرتمة ,كفرق العمل على اإلنرتنت ,إذ ميكن تنمية العديد
من املهارات ,مثل :
 معرفة الوقت املالئم للتحدث أو اإلصغاء. مواجهة سلوك اآلخرين بأسلوب مهين وحمرتم . احرتام الثقافات املختلفة والعمل بفاعلية مع آخرين منخلفيات اجتماعية وثقافية واسعة.
 االستجابة بعقلية متفتحة ألفكار وقيم خمتلفة . تفعيل االختالفات االجتماعية والثقافية البتكار أفكارجديدة  ,ولزيادة اإلبداع والعمل.

 مهارات املبادرة والتوجيه الذايت :يف ظل سرعة وحمدودية
الوقت يف القرن احلادي والعشرين ,جيب أن يصل املتعلم
للحافز الذايت للتعلم الذي جيعله يعرف ما يريد وملاذا يريد,
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 مهارات القيادة واملسؤولية :هي مهارات مهمة لكل فرد
يف اجملتمع ,ليكون مسؤوالً عن اجلزء الذي ينبغي عليه إجنازه,
إذ تتكامل هذه املهارات مع مهارات التعاون واالتصاالت
وفهم الثقافات املتعددة ,وميكن إبرازها يف اآليت:
 استخدام مهارات االتصال الشخصية وحل املشكالتللتأثري بالغري وتوجيههم للهدف.
 استثمار نقاط القوة يف اآلخرين لتحقيق أهداف مشرتكة. الربهنة على السلوك املستقيم واألخالقي يف استخدام قوةالتأثري .
 التصرف مبسؤولية حنو اهتمامات اجملتمع األكربومصاحله( .ترلينج وفادل,)87-73 :2013,
,(Suto,
l,2013,pp4-7),)65-63
(شواهني:2015,

 مهارات اإلنتاجية واملساءلة :مع اتساع نطاق العمل
املعريف ,زادت أمهية األدوات الالزمة لتعزيز اإلنتاجية ,إذ إن
كفاءة وفاعلية التعلم أخذت يف االزدياد ,ولكن يف وجود
التقنية اليت تعمل على تيسري عبء املساءلة املتعلقة مبتابعة
التعلم واملشاركة فيه والدروس املستفادة ,وميكن حتديد ذلك
يف اآليت:
 يصنع املتعلمون األهداف ,وحيققوهنا يف حالة العقباتوالضغوط.
 حتديد أولويات العمل والتعلم وختطيطه وإدارته لتحقيقالنتائج املرجوة.
 العمل بإجيابية وأخالق. إدارة الوقت واملشاريع بفاعلية. تنفيذ املهام املتعددة. املشاركة بنشاط ودقة وثقة يف التعلم. املشاركة والتعاون بفاعلية مع أعضاء الفريق. احرتام وتقدير تنوع الفريق. -حتمل مسؤولية النتائج.

).(Trilling, B,pp1-8

معادلة شراكة القرن الحادي والعشرين للتعلم الناجح :

خلصت شراكة ملهارات القرن احلادي والعشرين كما يوردها
ترلينج وفادل ( )177-175 :2013إىل اختصار املهارات
اإلحدى عشرة السابقة يف سبع مهارات رئيسة تبدأ كل منها
حبرف " "Cلتكون سهلة للتذكر ,انظر اجلدول.1

جدول1
شراكة القرن الحادي والعشرين والمهارات السبع
مهارات شراكة القرن الحادي والعشرين





مهارات التعلم واإلبداع:
التفكري الناقد وحل املشكالت.
االتصاالت والتعاون.
االبتكار واإلبداع.
مهارات الثقافة الرقمية:





المهارات السبع

الثقافة املعلوماتية.
الثقافة اإلعالمية.
ثقافة تقنية املعلومات واالتصال.

 .1التفكري الناقد وحل املشكالت.

 .2ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم.
 .3التعاون والعمل يف فريق والقيادة.
 .4االبتكار واإلبداع.

(متضمنة يف ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم).
(متضمنة يف ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم).

 .5ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال.

مهارات الحياة والمهنة:


املرونة والتكيف.



املبادرة والتوجيه الذايت.



التفاعل االجتماعي والتفاعل عرب الثقافات.

 .6املهنة والتعلم املعتمد على الذات.

(متضمنة يف املهنة والتعلم املعتمد على الذات).

 .7فهم الثقافات املتعددة.
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مهارات شراكة القرن الحادي والعشرين


اإلنتاجية واملساءلة.



القيادة واملسؤولية.

المهارات السبع
(متضمنة يف املهنة والتعلم املعتمد على الذات).
(متضمنة يف التعاون والعمل يف فريق والقيادة).

يف حني حاولت دراسة جراح (2005م) التعرف
على مدى تناول كتب الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف
األردن لبعض متطلبات مواكبة العوملة ,وقامت الباحثة بإعداد
استبانة تناولت بعض املفاهيم اليت ينبغي أن يتعلمها الطالب
لتساعده يف مواجهة بعض قضايا العوملة ,وملعرفة مدى
مناسبة هذه املعايري وأمهية تعلمها يف مواجهة العوملة ,قامت
بعرض االستبانة على عينة من طلبة الدراسات العليا يف
اجلامعات األردنية وجمموعة من موجهي ومعلمي الرياضيات
باإلضافة إىل جمموعة من اخلرباء يف جمال الرياضيات والرتبية,
مث قامت بتحليل حمتوى كتب الرياضيات املقررة على طلبة
املرحلة الثانوية بصفيها األول والثاين للقسم العلمي ,وأشارت
النتائج اخلاصة بتحليل احملتوى إىل قصور حمتوى الكتب عن
توظيف الرياضيات يف توعية املتعلمني ببعض قضايا العوملة أو
متطلبات مواجهتها وكذلك يف حل مشكالت املتعلمني اليت
تواجههم سواء كانت مشكالت حياتية أو فكرية ,وأوصت
الدراسة بضرورة تشكيل جلان لتطوير املناهج يف ضوء
املخاطر والتحديات اليت تواجه الفرد أو اجملتمع وسبل
مواجهتها يف اجلانب الرياضي واحليايت.
يف حني هدفت دراسة أيب حدان (2009م) إىل
تقومي الكتب املدرسية اجلديدة ومدى تطبيق املدارس هلا
ضمن مشروع تطوير التعليم باألردن حنو اقتصاد املعرفة من
خالل عينة تكونت من الكتب اجلديدة ملبحث الرياضيات
واملباحث األخرى ,ومن عينة من املعلمني بلغ عددهم
معلما ومعلمة درسوا الكتب اجلديدة ,وتكونت أداة
(ً )287
الدراسة من منوذج حتليل الكتاب املدرسي ,ومنوذج حتليل
دليل املعلم ,ومنوذج حتليل احملتوى االلكرتوين ,وصحيفة
املالحظة الصفية ,واستبانة رأي الطالب يف الكتب اجلديدة,

يظهر من اجلدول 1أعاله سبع مهارات أساسية
للتعلم يف القرن ,21وبأخذها مع املهارات األساسية السابقة
الثالث من القرن العشرين (القراءة والكتابة والرياضيات),
حنصل على معادلة للتعلم الناجح يف القرن ,21وميكن متثيلها
يف اآليت (3Rs X 7Cs) :
املهارات األساسية الثالث × املهارات السبع = التعلم
الناجح يف القرن احلادي والعشرين.
ويف هذا اإلطار ,اجتهت بعض الدراسات العربية
واألجنبية إىل البحث يف مهارات القرن احلادي والعشرين
الالزمة لنجاح الفرد يف خمتلف مناحي احلياة.
فقد حاولت دراسة غنيم (2000م) حتديد
متطلبات الرتبية العلمية يف علم األحياء للقرن احلادي
والعشرين الالزمة لطالبات املرحلة الثانوية ,ومعرفة مدى ما
حتققه أهداف منهج األحياء هلذه املتطلبات ,ومعرفة مدى
تضمني احملتوى العلمي ملنهج األحياء هلذه املتطلبات,
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي ,إذ مت استخدام أكثر من أداة متثلت يف ثالث
استبانات طبق من خالهلا أسلوب دلفاي يف ثالث دورات
فردا
على عينة من خمتلف فئات اجملتمع تكونت من ً 250
إضافة الستطالعني للرأي ,ومعيار لتقومي األهداف احلالية
للمنهج ,وأداة لتحليل احملتوى ,وتوصلت الدراسة إىل أن
منهج علم األحياء يع ُّد قاصراً عن حتقيق متطلبات الرتبية
العلمية يف جمال علم األحياء للقرن احلادي والعشرين ,ألن
القضايا واملوضوعات البسيطة اليت حققها لتلك املتطلبات
كانت بنسبة  %25.87من حجم املقرر فقط ,إضافة إىل
كوهنا معلومات بعيدة عن اجملاالت التطبيقية لوظيفة املنهج
املطلوبة.

73

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)

كيودر رتشاردسون ,وأظهرت النتائج أن الطالب من احلالة
االقتصادية واالجتماعية العالية حققوا مستوى أعلى مقارنة
بزمالئهم من املستوى االقتصادي واالجتماعي املنخفض,
ويف النهاية تقدم الدراسة بعض املقرتحات العلمية لتحسني
مهارات القرن احلادي والعشرين للطالب ال سيما يف سياق
تعلم وتعليم الكيمياء.
كما هدفت دراسة الكلثم (2013م) إىل حتديد
قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين الواجب مراعاهتا يف
حمتوى كتاب الفقه( )1املقرر على طالب التعليم الثانوي,
مث حتليل حمتوى كتاب الفقه ( )1يف ضوء هذه املهارات,
واستخدم الباحث املنهج الوصفي متمثالً يف حتليل احملتوى
من خالل بطاقة حتليل ضمت املهارات اآلتية :التفكري
االبتكاري ,التفكري الناقد ,وحل املشكالت ,االتصال,
التعاونية ,الثقافة املعلوماتية ,الثقافة اإلعالمية ,الثقافة
التكنولوجية ,املرونة والتكيف ,املبادرة والتوجيه الذايت,
اإلنتاجية واملساءلة ,والقيادة واملسؤولية ,وأشارت النتائج إىل
تقارب وضعف معاجلة عناصر حمتوى كتاب الفقه()1
ملهارات القرن احلادي والعشرين ,إذ بلغت نسبة معاجلة
األنشطة ملهارات القرن احلادي والعشرين %13.87
واحملتوى  %6.77والتقومي  %3.23وأخرياً األهداف
 ,%0.69أي إن مستوى معاجلة عناصر حمتوى كتاب الفقه
( )1ملهارات القرن احلادي والعشرين ضعيف مل يتع مد %20
 ,وأوصت الدراسة بتطوير منهج الرتبية اإلسالمية يف ضوء
مهارات القرن احلادي والعشرين.
وهدفت دراسة العنزي (2014م) إىل معرفة درجة
توافر مهارات االقتصاد املعريف يف كتب رياضيات الصف
الثالث املتوسط باململكة العربية السعودية ,ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي متمثالً
بتحليل حمتوى عينة الدراسة ,وهي كتابا الرياضيات للصف
الثالث متوسط الطالب والتمارين بفصليه الدراسيني وكذلك
دليل املعلم ,من خالل أداة حتليل احملتوى بتصنيف مهارات

وصحيفة مقابلة الطالب ,وقد بينت النتائج املتعلقة بتحليل
كتب الرياضيات بأن الرتكيز كان على اجلانب املهاري أكثر
من اجلانب املعريف وبشكل ملموس مع إغفال شبه تام
جلانب االجتاهات ,وبالنسبة ألسلوب عرض احملتوى بينت
النتائج أن األساليب املستخدمة كانت متنوعة كالسرد أو
استدعاء خربات سابقة أو اإلشارة إىل مواقع إلكرتونية,
وحول التقييم أشارت النتائج بتعدد أساليبه كاالختبارات أو
أسئلة هناية الوحدة أو األنشطة ,كما تبني أن معظم أدوات
التقييم ركزت على اجلانب املفاهيمي على حساب املهارات
العملية ,أما خبصوص مهاريت التفكري الناقد واإلبداعي فقد
كان الرتكيز عليها بشكل قليل.
كما هدفت دراسة سوه وآخرين ()Soh, T, et al,.
(2010م) حتديد العالقة بني مهارات القرن احلادي
والعشرين واجتاهات وتصورات الطالب جتاه مادة الفيزياء,
وتكونت عينة الدراسة من  760طالبًا من طالب املرحلة
الثانوية يف والية سيالجنور  ,Selangorكما مت تكييف أدوات
الدراسة املستخدمة من مهارات القرن احلادي والعشرين
واليت مت حتديدها وتعريفها من قبل شراكة مهارات القرن
احلادي والعشرين  ,en Gauge 21st Century skillsوأظهرت
النتائج أن اجتاهات الطالب حنو الفيزياء كانت على مستوى
عال ,ولكن تصورات الطالب عن تعليم وتعلم الفيزياء كانت
على مستوى حمدود ,إذ أظهر حتليل معامل ارتباط بريسون
أن هناك عالقة إجيابية كبرية وقوية بني مهارات القرن احلادي
والعشرين واجتاهات الطالب حنو الفيزياء.
وهدفت دراسة سوكر وآخرين ))Sukor , N, et al.,
(2010م) بقياس مهارات القرن احلادي والعشرين يف
الكيمياء ومقارنة مستوى الطالب وفقاً للحالة االقتصادية
واالجتماعية ,واختبار مهارات القرن احلادي والعشرين يف
الكيمياء مباليزيا يتضمن مخسة جماالت هي :حمو األمية
الرقمية -التفكري االبتكاري– االتصال الفعال– اإلنتاجية
العالية– القيم الروحية ,ومت التأكد من ثبات األداة باستخدام
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موضوعا أم مفردة أم شخصية أم وحدة قياس أم زمنًا,
أم
ً
وهبذا يتضح مناسبة املنهج الوصفي التحليلي بأسلوب حتليل
احملتوى ألسئلة الدراسة وأهدافها.

االقتصاد املعريف واليت بلغ عددها  56مهارة على سبعة
جماالت رئيسة هي :املعريف ,التكنولوجيا ,االتصال ,النمو
العقلي ,االجتماعي ,االقتصاد العاملي واحمللي ,التقومي ,
وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود قصور وتدن يف تغطية
جوانب اجملاالت التكنولوجية ,واالجتماعية ,واالقتصاد
العاملي واحمللي ,يف حني جاءت أربعة جماالت بنسب مرتفعة
نوعاً ما وترتبت تنازلياً على هذا النحو :جمال االتصال مث
التقومي مث املعريف مث العقلي ,كما اتسقت نتائج التحليل
بصورة عامة بني كتاب الطالب ودليل املعلم من حيث
تقارب متوسطات تقدير توافر مهارات االقتصاد املعريف ,يف
حني أشارت معظم النتائج لتناقص واضح يف توافر تلك
املهارات يف كتاب التمارين مقارنة بكتاب الطالب ودليل
املعلم ,مما يعكس أن كتاب التمارين كان هو احللقة
األضعف بني الكتب الثالثة من حيث احتوائه على مهارات
االقتصاد املعريف وحاجته للتطوير يف ضوء تلك املهارات.
ونالحظ من أهداف الدراسات األجنبية والعربية
اهتماماً مبهارات القرن ,21وحماوالت جادة لدراسة مالحمها
ومتطلباهتا ,ومدى تضمينها يف املناهج التعليمية ,وابتكار
أدوات لقياسها مبا يناسب إطار التعلم والتعليم يف القرن,21
ورغم أمهية هذه اجلهود ,فإن الطريق ما زال مفتوحا أمام
الباحثني واملهتمني مبزيد من البحث والتحليل وابتكار الطرق
واألدوات املناسبة لقياس مهارات القرن 21يف املناهج
التعليمية ,ووضع أطر تتفق مع خصائص اجملتمع املسلم
العريب ,وطبيعة الظروف احمليطة.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة:

مميثل جمتمع الدراسة احلالية مجيع كتب الرياضيات
املقررة على طالب املرحلة االبتدائية للصفوف العليا "الرابع,
واخلامس ,والسادس" جبزأيها الفصل الدراسي األول والثاين
لكتايب (الطالب والتمارين) يف اململكة العربية السعودية للعام
الدراسي  1436/1435هـ(2014م) ,والبالغ عددها 12
كتاباً ,وقد تكونت عينة الدراسة بكامل جمتمعها.
ثالثاً :أداة الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث أداة
حتليل احملتوى ,واليت مت بناؤها يف ضوء مهارات مؤسسة
الشراكة للقرن احلادي والعشرين ومؤشراهتا Partnership for
 21st Century Skillsبالواليات املتحدة األمريكية ,وقد تبىن
الباحث مهارات هذه املؤسسة كوهنا شراكة واسعة وكبرية
تضم ما يقارب األربعني منظمة ,وعدد من وزارات الرتبية
والتعليم ,ومئات األعضاء من منظمات التطوير املهين
والبحث ,وتتميز بالشمول واحلداثة والوضوح وقابلية التطبيق,
إطارا للتعلم يناسب متطلبات القرن احلادي
وقد وضعت ً
والعشرين ,أطلق عليه "إطار التعلم للقرن احلادي والعشرين",
وميثل دليالً حلركة مهارات القرن احلادي والعشرين ,وخارطة
لطريق التعلم ,مما جيعل املخرجات املتوقعة من تطبيق هذا
اإلطار أكثر دقة وفاعلية ,وأكثر عالقة بالواقع من خمرجات
املاضي.
ويف ضوء ذلك قام الباحث بتحويل مهارات القرن
احلادي والعشرين كما طرحتها املؤسسة إىل أداة حتليل
حمتوى ,وذلك بتحديد سبعة جماالت رئيسة ملهارات القرن
احلادي والعشرين ,يندرج حتت كل جمال ما حيتويه من
املؤشرات الفرعية اليت سيتم التحليل يف ضوئها ,إذ تضمنت

منهج الدراسة وإجراءاتها:
أوالً :منهج الدراسة:

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ,متمثالً ذلك
بأسلوب حتليل احملتوى ,وهو من أساليب البحث العلمي
املندرجة حتت منهج البحث الوصفي ,الذي يتَبع الرصد
التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة سواء أ كلمةً كانت

75

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)

الستخدام أداة حتليل احملتوى ,مما جيعلها على درجة من الثقة
لتحقيق أهداف الدراسة.

األداة يف صورهتا األولية ( )82مؤشراً ,توزعت على سبعة
جماالت رئيسة.
ومت التحقق من األداة وفق اآليت:

رابعاً :ضوابط التحليل:

 -1صدق أداة الدراسة :تعتمد معظم طرق تقدير أساليب

بعد حتقق الباحث من صدق وثبات أداة حتليل
احملتوى كما ذمكر سابقاً ,مت استخدام األداة وفق اآليت:

حساب الصدق على األحكام التقييمية خلرباء املواد الدراسية
أو املهتمني بتنمية املهارات والكفايات التعليمية ,وعلى هذا
األساس قام الباحث بعرض أداة حتليل احملتوى يف صورهتا
األولية على عدد من احملكمني املختصني يف مناهج وطرق
تدريس الرياضيات وعلم النفس والرتبية  ,وذلك بغرض معرفة
مالحظاهتم واقرتاحاهتم من حيث أمهية الفقرات ,ومدى
مناسبتها للمرحلة وسالمة صياغتها اللغوية ودقتها.
ويف ضوء ذلك قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة من
حذف لبعض الفقرات ,إما لعدم مناسبتها للمرحلة أو
الرتباطها بالتدريس أكثر من احملتوى ,كما مت تعديل الصياغة
اللغوية ملعظم الفقرات ,وبذلك تكون األداة قد أخذت
صورهتا النهائية بـ ( )53مؤشراً ,توزعت على سبعة جماالت
رئيسة.

 هدف التحليل :هتدف عملية التحليل إىل حتديد مدى
توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب
الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية يف اململكة
العربية السعودية.
 عينة التحليل :متثلت عينة التحليل جبميع املوضوعات
الواردة يف مجيع كتب مناهج الرياضيات املقررة على طالب
املرحلة االبتدائية للصفوف العليا "الرابع ,واخلامس,
والسادس" جبزأيها الفصل الدراسي األول والثاين لكتايب
(الطالب والتمارين) مع مراعاة اآليت:
 مت التحليل يف إطار احملتوى العلمي للكتب ,مع استبعادالغالف ومقدمة الكتاب والفهارس.
 مت التحليل يف ضوء قائمة مهارات القرن احلاديوالعشرين ومؤشراهتا احملكمة.
 اشتمل التحليل على أسئلة اختبار الفصل الواردة يفمنتصف وهناية فصول الكتاب واالختبارات الرتاكمية ومجيع
الرسومات واألشكال والصور واألنشطة الواردة يف احملتوى.
 مت اعتبار السؤال أو التمرين أو النشاط الرئيس وما حيتويهمن بنود فرعية تكراراً واحداً ,إذ إنه يف الغالب حيتوي فكرة
واحدة.

 -2ثبات أداة الدراسة :اتبعت الدراسة طريقة ثبات حتليل
األفراد لقياس ثبات األداة ,إذ يلتقي باحثان يف بداية التحليل
لالتفاق على أسسه وإجراءاته ,مث ينفرد كل منهما للقيام
بتحليل املادة موضوع الدراسة مث يلتقيان يف هناية التحليل
لبيان العالقة بني النتائج اليت توصل كل منهما إليها ,وتمطبق
هذه الطريقة على عينة من املادة موضوع الدراسة قبل البدء
يف التحليل املوسع للعينة اليت يدرسها الباحث ,وعلى هذا
اتفق الباحث مع حملل آخر على حتليل حمتوى ثالثة من
الكتب -مت اختيار أكثر من كتاب لتعميق الثبات -قبل
الشروع يف عملية التحليل بشكل موسع ,مت اختيارها بطريقة
عشوائية.
وبعد تطبيق معادلة هولسيت بلغت قيمة معامل
الثبات ( ,)0.89وهو معامل ثبات عال يطمئن الباحث به

 فئات التحليل ,ومت حتديدها كما يأيت:
فئات التحليل الرئيسة :متثلت مبجاالت املهارات السبع
الرئيسة اخلاصة بإطار التعلم للقرن احلادي والعشرين.
فئات التحليل اجلزئية :متثلت باملؤشرات اخلاصة الواردة
مبجاالت املهارات السبع اخلاصة بإطار التعلم للقرن احلادي
والعشرين.
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 وحدة التحليل :مت اختيار وحدة الفكرة وحد ًة للتحليل,
ملالءمتها طبيعة الدراسة احلالية وأهدافها.

النسبة املئوية

 وحدة التسجيل :مت اعتماد الشواهد وحدةَ تسجيل.
خامساً :المعالجة اإلحصائية:

من
%0
أكرب من %20

%20
%40

أكرب من %40

%60

متوفر بدرجة متوسطة

أكرب من %60

%80

متوفر بدرجة عالية

أكرب من %80

%100

متوفر بدرجة عالية جداً

اإلجابة عن السؤال األول" :ما مدى توافر
مهارات القرن احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يف اململكة العربية
السعودية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام التكرارات
والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل
حمتوى كتب الصف الرابع االبتدائي ,وميكن عرض نتائج
حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يف
ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين على النحو اآليت:

درجة التوافر
إلى

من

إلى

نتائج الدراسة ومناقشتها:

عددا من األساليب اإلحصائية ملعاجلة
استخدم الباحث ً
وحتليل البيانات هبدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ,وذلك
بالطرق اإلحصائية اآلتية:
 التكرارات والنسب املئوية. معادلة هولسيت حلساب ثبات أداة الدراسة من خاللمعامل االتفاق بني احملللني.
 معيار احلكم على درجة توافر مهارات القرن احلاديوالعشرين يف عينة الدراسة ,والذي مت بناؤه يف ضوء أدبيات
حتليل احملتوى مث حتكيمه ,ظهر وفق اآليت:
النسبة املئوية

درجة التوافر

متوفر بدرجة منخفضة جداً
متوفر بدرجة منخفضة

-

عرض ومناقشة نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصف
الرابع االبتدائي في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين:

جدول2
نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.
إمجايل األفكار املتوفرة يف الكتاب بشكل عام

م

جمال املهارات

1

التفكري الناقد وحل
املشكالت.

2

االبتكار واإلبداع.

الكتاب

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
الثاين

جمموع
األفكار يف
كل كتاب

الطالب

761

828

1589

التمارين

156

163

319

النسبة
املئوية لكل
كتاب
على حدة

التكرارات

3
4

التعاون والعمل يف فريق
والقيادة.
ثقافة االتصاالت

الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب

626
86
423
67
252
48
314

669
95
451
77
318
51
332

جمموع
األفكار يف
الكتب معاً
1908
التكرارات

1295
181
874
144
570
99
646

77

%81.5
%56.7
%55.0
%45.1
%35.9
%31.0
%40.7

النسبة
املئوية
لتوافر
مهارات
كل جمال
يف الكتب
معاً

درجة التوافر

1476

%77.4

متوفر بدرجة عالية

1018

%53.4

متوفر بدرجة متوسطة

669

%35.1

متوفر بدرجة منخفضة

744

%39.0

متوفر بدرجة منخفضة
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6
7

واملعلومات واإلعالم.
ثقافة احلوسبة وتقنية
املعلومات واالتصال.
املهنة والتعلم املعتمد
على الذات.
فهم الثقافات املتعددة.

التمارين
الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب
التمارين

44
25
4
455
52
150
30

54
30
2
582
57
180
31

98
55
6
1037
109
330
61

%30.7
%3.5
%1.9
%65.3
%34.2
%20.8
%19.1

متوسط نسبة توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي

يتضح من اجلدول 2أعاله أن متوسط النسبة
املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بلغ  %41.2وتوفر
بدرجة متوسطة ,وأن جماالت املهارات السبع قد تضمنها
حمتوى كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بنسب
متفاوتة.
فجاءت يف املرتبة األوىل مهارات التفكري الناقد
وحل املشكالت بنسبة بلغت  %77.4وبدرجة توافر عالية,
يف حني حلت مهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات
واالتصال يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت  %3.2وبدرجة
توافر منخفضة جداً.
وحصلت ثالثة جماالت من املهارات على درجة
توافر عالية ومتوسطة ,وميكن ترتبيها تنازلياً على النحو اآليت:
مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت بنسبة بلغت
 ,%77.4ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على الذات بنسبة
بلغت  ,%60.1ومهارات االبتكار واإلبداع بنسبة بلغت
.%53.4
ونالحظ اختالف هذه النتيجة مع نتائج دراسة
الكلثم (2013م) إذ كان مستوى معاجلة عناصر حمتوى
كتاب الفقه ( )1ملهارات القرن احلادي والعشرين بشكل
عام ضعي ًفا ( ,)%20ويعزو الباحث ذلك الختالف
احملتوى ,إذ إن حمتوى الرياضيات جمال خصب هلذه املهارات,
كما اختلفت مع نتائج دراسة أيب حدان (2009م) فقد

61

%3.2

متوفر بدرجة منخفضة
جداً

1146

%60.1

متوفر بدرجة عالية

391

%20.5

متوفر بدرجة منخفضة

%41.2

متوفر بدرجة متوسطة

وجدت ضعف االهتمام مبهاريت التفكري الناقد واإلبداعي,
ويعزو الباحث ذلك الختالف جمتمع وعينة الدراسة.
كما حصلت بقية جماالت املهارات على درجة
توافر منخفضة ومنخفضة جداً ,وميكن ترتيبها تنازلياً على
النحو اآليت :مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم
بنسبة بلغت  ,%39.0ومهارات التعاون والعمل يف فريق
والقيادة بنسبة بلغت  ,%35.1ومهارات فهم الثقافات
املتعددة بنسبة بلغت  ,%20.5ومهارات ثقافة احلوسبة
وتقنية املعلومات واالتصال بنسبة بلغت .%3.2
ونالحظ اتفاق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل
من :غنيم (2000م) وجراح (2005م) والكلثم (2013م)
والعنزي (2014م) على تدين تضمني هذه املهارات يف
احملتوى.
كما يتضح من اجلدول 2أعاله أن النسبة املئوية
لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتاب
الرياضيات لطالب الصف الرابع االبتدائي تراوحت بني
 %81.5ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت ,و%3.5
ملهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال ,كما إن
النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى
كتاب الرياضيات للتمارين للصف الرابع االبتدائي تراوحت
بني  %56.7ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت,
و %1.9ملهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال.
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التعاون والعمل يف فريق والقيادة ,ومهارات فهم الثقافات
املتعددة ,ومهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال,
فيعود السبب لضعف اهتمام احملتوى بالوسائل اإلعالمية,
والتقنية وتطبيقاهتا ,وعدم إبرازه ألنشطة تشجع على تبادل
اخلربات والعمل التعاوين والثقافات املختلفة بصورة واضحة.

كما يظهر اتساق نتائج التحليل بصورة عامة بني
كتايب الطالب والتمارين من حيث تقارب النسب املئوية
لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف الرابع االبتدائي ,وهذا خيتلف مع دراسة
العنزي (2014م) ويعزو الباحث ذلك الختالف املرحلة
الدراسية ,واالختالف يف بعض جماالت املهارات اليت كانت
موضع الدراسة.
ويعزو الباحث ارتفاع توافر مهارات التفكري الناقد
وحل املشكالت ,ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على
الذات ,ومهارات االبتكار واإلبداع يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف الرابع االبتدائي ,لطبيعة السلسلة اجلديدة
ملنهج الرياضيات وقدرهتا على تفعيل أكرب قدر ممكن من
العمليات العقلية واحلواس والتخيل بإثارة املتعلمني
وتشويقهم ,إذ برزت مهارة حل املسألة يف احملتوى بأشكاهلا
املتنوعة ,وتفسري املعلومات والبيانات لدعم التفكري الناقد
والتكيف ألدوار ومسؤوليات خمتلفة ,وأما بالنسبة لتدين توافر
مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم ,ومهارات

اإلجابة عن السؤال الثاني" :ما مدى توافر مهارات القرن
احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات للصف
اخلامس االبتدائي يف اململكة العربية السعودية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام التكرارات
والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل
حمتوى كتب الصف اخلامس االبتدائي ,وميكن عرض نتائج
حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي يف
ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين على النحو اآليت:
-

عرض ومناقشة نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصف
الخامس االبتدائي في ضوء مهارات القرن الحادي
والعشرين:

جدول 3
نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصف الخامس االبتدائي في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.
إمجايل األفكار املتوفرة يف الكتاب بشكل عام

م

جمال املهارات

1

التفكري الناقد وحل
املشكالت.

2

االبتكار واإلبداع.

الكتاب

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
الثاين

جمموع
األفكار يف
كل كتاب

الطالب

951

889

1840

التمارين

154

159

313

الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب
التمارين

844
80
571
65
360
43
380
44

النسبة
املئوية لكل
كتاب
على حدة

التكرارات

3
4

التعاون والعمل يف فريق
والقيادة.
ثقافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم.

784
86
515
72
295
47
328
50

جمموع
األفكار يف
الكتب معاً
2153
التكرارات

1628
166
1086
137
655
90
708
94

79

%88.5
%53.0
%59.0
%43.8
%35.6
%28.8
%38.5
%30.0

النسبة
املئوية
لتوافر
مهارات
كل جمال
يف الكتب
معاً

درجة التوافر

1794

%83.3

متوفر بدرجة عالية جداً

1223

%56.8

متوفر بدرجة متوسطة

745

%34.6

متوفر بدرجة منخفضة

802

%37.3

متوفر بدرجة منخفضة
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ثقافة احلوسبة وتقنية
املعلومات واالتصال.
املهنة والتعلم املعتمد
على الذات.
فهم الثقافات املتعددة.

الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب
التمارين

35
3
657
49
165
34

33
5
556
60
156
36

68
8
1213
109
321
70

%3.7
%2.6
%65.9
%34.8
%17.4
%22.4

متوسط نسبة توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف كتب الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي

يتضح من اجلدول 3أعاله أن متوسط النسبة
املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي بلغ  %42.2وتوفر
بدرجة متوسطة ,وأن جماالت املهارات السبع قد تضمنها
حمتوى كتب الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي بنسب
متفاوتة.
فجاءت يف املرتبة األوىل مهارات التفكري الناقد
وحل املشكالت بنسبة بلغت  %83.3وبدرجة توافر عالية
جداً ,يف حني حلت مهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات
واالتصال يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت  %3.5وبدرجة
توافر منخفضة جداً.
وحصلت ثالثة جماالت من املهارات على درجة
توافر عالية جداً وعالية ومتوسطة ,وميكن ترتبيها تنازلياً على
النحو اآليت :مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت بنسبة
بلغت  ,%83.3ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على الذات
بنسبة بلغت  ,%61.4ومهارات االبتكار واإلبداع بنسبة
بلغت .%56.8
ونالحظ اختالف هذه النتيجة مع نتائج دراسة
الكلثم (2013م) إذ كان مستوى معاجلة عناصر حمتوى
كتاب الفقه( )1ملهارات القرن احلادي والعشرين بشكل عام
ضعي ًفا ( ,)%20ويعزو الباحث ذلك الختالف احملتوى ,إذ
إن حمتوى الرياضيات جمال خصب هلذه املهارات ,كما
اختلفت مع نتائج دراسة أيب حدان (2009م) فقد وجدت
ضعف االهتمام مبهاريت التفكري الناقد واإلبداعي ,ويعزو
الباحث ذلك الختالف جمتمع وعينة الدراسة.

76

%3.5

متوفر بدرجة منخفضة
جداً

1322

%61.4

متوفر بدرجة عالية

391

%18.2

متوفر بدرجة منخفضة
جداً

%42.2

متوفر بدرجة متوسطة

كما حصلت بقية جماالت املهارات على درجة
توافر منخفضة ومنخفضة جداً ,وميكن ترتيبها تنازلياً على
النحو اآليت :مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم
بنسبة بلغت  ,%37.3ومهارات التعاون والعمل يف فريق
والقيادة بنسبة بلغت  ,%34.6ومهارات فهم الثقافات
املتعددة بنسبة بلغت  ,%18.2ومهارات ثقافة احلوسبة
وتقنية املعلومات واالتصال بنسبة بلغت .%3.5
ونالحظ اتفاق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل
من :غنيم (2000م) وجراح (2005م) والكلثم (2013م)
والعنزي (2014م) على تدين تضمني هذه املهارات يف
احملتوى.
كما يتضح من اجلدول 3أعاله أن النسبة املئوية
لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتاب
الرياضيات لطالب الصف اخلامس االبتدائي تراوحت بني
 %88.5ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت ,و%3.7
ملهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال ,كما إن
النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى
كتاب الرياضيات للتمارين للصف اخلامس االبتدائي
تراوحت بني  %53.0ملهارات التفكري الناقد وحل
املشكالت ,و %2.6ملهارات ثقافة احلوسبة وتقنية
املعلومات واالتصال.
كما يظهر اتساق نتائج التحليل بصورة عامة بني
كتايب الطالب والتمارين من حيث تقارب النسب املئوية
لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي ,وهذا خيتلف مع دراسة
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وتقنية املعلومات واالتصال ,فيعود السبب لضعف اهتمام
احملتوى بالوسائل اإلعالمية ,والتقنية وتطبيقاهتا ,وعدم إبرازه
ألنشطة تشجع على تبادل اخلربات والعمل التعاوين
والثقافات املختلفة بصورة واضحة.

العنزي (2014م) ويعزو الباحث ذلك الختالف املرحلة
الدراسية ,واالختالف يف بعض جماالت املهارات اليت كانت
موضع الدراسة.
ويعزو الباحث ارتفاع توافر مهارات التفكري الناقد
وحل املشكالت ,ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على
الذات ,ومهارات االبتكار واإلبداع يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي ,للمحتوى املعريف
الضخم الذي متيز به ,ولطبيعة السلسلة اجلديدة ملنهج
الرياضيات وقدرهتا على تفعيل أكرب قدر ممكن من العمليات
العقلية واحلواس والتخيل بإثارة املتعلمني وتشويقهم ,من
خالل مهارات حل املسألة واألمثلة احلسية واألنشطة
االستكشافية ,وتفسري املعلومات والبيانات وحتليلها لدعم
التفكري الناقد والتكيف ألدوار ومسؤوليات خمتلفة ,وأما
بالنسبة لتدين توافر مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات
واإلعالم ,ومهارات التعاون والعمل يف فريق والقيادة,
ومهارات فهم الثقافات املتعددة ,ومهارات ثقافة احلوسبة

اإلجابة عن السؤال الثالث" :ما مدى توافر مهارات القرن

احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات للصف
السادس االبتدائي يف اململكة العربية السعودية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام التكرارات
والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل
حمتوى كتب الصف السادس االبتدائي ,وميكن عرض نتائج
حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصف السادس االبتدائي يف
ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين على النحو اآليت:
-

عرض ومناقشة نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصف
السادس االبتدائي في ضوء مهارات القرن الحادي
والعشرين:

جدول 4
نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصف السادس االبتدائي في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.
إمجايل األفكار املتوفرة يف الكتاب بشكل عام

م

جمال املهارات

1

التفكري الناقد وحل
املشكالت.

2

االبتكار واإلبداع.

الكتاب

الفصل
الدراسي
األول

الفصل
الدراسي
الثاين

جمموع
األفكار يف
كل كتاب

الطالب

645

696

1341

التمارين

153

147

300

النسبة
املئوية لكل
كتاب
على حدة

التكرارات

3
4
5

جمموع
األفكار يف
الكتب معاً
1641
التكرارات

التعاون والعمل يف فريق
والقيادة.
ثقافة االتصاالت

الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب
التمارين
الطالب

469
104
414
81
175
39
220

544
101
467
75
192
42
236

1013
205
881
156
367
81
456

%75.5
%68.3
%65.7
%52.0
%27.4
%27.0
%34.0

واملعلومات واإلعالم.
ثقافة احلوسبة وتقنية
املعلومات واالتصال.

التمارين
الطالب
التمارين

46
47
6

42
46
2

88
93
8

%29.3
%6.9
%2.7

81

النسبة
املئوية
لتوافر
مهارات
كل جمال
يف الكتب
معاً

درجة التوافر

1218

%74.2

متوفر بدرجة عالية

1037

%63.2

متوفر بدرجة عالية

448

%27.3

متوفر بدرجة منخفضة

544

%33.2

متوفر بدرجة منخفضة

101

%6.2

متوفر بدرجة منخفضة
جداً
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7

%57.7
774
399
375
الطالب
املهنة والتعلم املعتمد
%39.3
118
57
61
التمارين
على الذات.
%19.4
260
134
126
الطالب
318
فهم الثقافات املتعددة.
%19.3
58
29
29
التمارين
متوسط نسبة توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف كتب الرياضيات للصف السادس االبتدائي
892

يتضح من اجلدول 4أعاله أن متوسط النسبة
املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف السادس االبتدائي بلغ  %39.7وتوفر
بدرجة منخفضة ,وأن جماالت املهارات السبع قد تضمنها
حمتوى كتب الرياضيات للصف السادس االبتدائي بنسب
متفاوتة.
فجاءت يف املرتبة األوىل مهارات التفكري الناقد
وحل املشكالت بنسبة بلغت  %74.2وبدرجة توافر عالية,
يف حني حلت مهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات
واالتصال يف املرتبة األخرية بنسبة بلغت  %6.2وبدرجة
توافر منخفضة جداً.
وحصلت ثالثة جماالت من املهارات على درجة
توافر عالية ومتوسطة ,وميكن ترتبيها تنازلياً على النحو اآليت:
مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت بنسبة بلغت
 ,%74.2ومهارات االبتكار واإلبداع بنسبة بلغت
 ,%63.2ومهارات املهنة والتعلم املعتمد على الذات بنسبة
بلغت .%54.4
ونالحظ اختالف هذه النتيجة مع نتائج دراسة
الكلثم (2013م) إذ كان مستوى معاجلة عناصر حمتوى
كتاب الفقه( )1ملهارات القرن احلادي والعشرين بشكل عام
ضعي ًفا ( ,)%20ويعزو الباحث ذلك الختالف احملتوى ,إذ
إن حمتوى الرياضيات جمال خصب هلذه املهارات ,كما
اختلفت مع نتائج دراسة أيب حدان (2009م) فقد وجدت
ضعف االهتمام مبهاريت التفكري الناقد واإلبداعي ,ويعزو
الباحث ذلك الختالف جمتمع وعينة الدراسة.
كما حصلت بقية جماالت املهارات على درجة
توافر منخفضة ومنخفضة جداً ,وميكن ترتيبها تنازلياً على

%54.4
%19.4
%39.7

متوفر بدرجة متوسطة
متوفر بدرجة منخفضة
جداً
متوفر بدرجة منخفضة

النحو اآليت :مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم
بنسبة بلغت  ,%33.2ومهارات التعاون والعمل يف فريق
والقيادة بنسبة بلغت  ,%27.3ومهارات فهم الثقافات
املتعددة بنسبة بلغت  ,%19.4ومهارات ثقافة احلوسبة
وتقنية املعلومات واالتصال بنسبة بلغت .%6.2
ونالحظ اتفاق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل
من :غنيم (2000م) وجراح (2005م) والكلثم (2013م)
والعنزي (2014م) على تدين تضمني هذه املهارات يف
احملتوى.
كما يتضح من اجلدول 4أعاله أن النسبة املئوية
لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتاب
الرياضيات لطالب الصف السادس االبتدائي تراوحت بني
 %75.5ملهارات التفكري الناقد وحل املشكالت ,و%6.9
ملهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال ,كما إن
النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى
كتاب الرياضيات للتمارين للصف السادس االبتدائي
تراوحت بني  %68.3ملهارات التفكري الناقد وحل
املشكالت ,و %2.7ملهارات ثقافة احلوسبة وتقنية
املعلومات واالتصال.
كما يظهر اتساق نتائج التحليل بصورة عامة بني
كتايب الطالب والتمارين من حيث تقارب النسب املئوية
لتوافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتب
الرياضيات للصف السادس االبتدائي ,وهذا خيتلف مع
دراسة العنزي (2014م) ويعزو الباحث ذلك الختالف
املرحلة الدراسية ,واالختالف يف بعض جماالت املهارات اليت
كانت موضع الدراسة.
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على تبادل اخلربات والعمل التعاوين ومراعاة مشاعر اآلخرين
والثقافات املختلفة بصورة واضحة.

ويعزو الباحث ارتفاع توافر مهارات التفكري الناقد
وحل املشكالت ,ومهارات االبتكار واإلبداع ,ومهارات
املهنة والتعلم املعتمد على الذات يف حمتوى كتب الرياضيات
للصف السادس االبتدائي ,لطبيعة السلسلة اجلديدة ملنهج
الرياضيات وقدرهتا على تفعيل أكرب قدر ممكن من العمليات
العقلية والتخيل بإثارة املتعلمني وتشويقهم ,من خالل
مهارات حل املسألة واألنشطة االستكشافية واالهتمام بربط
املعلومات والبيانات باحلياة ,وتفسريها وحتليلها لدعم التفكري
الناقد والتكيف ألدوار ومسؤوليات خمتلفة ,وأما بالنسبة لتدين
توافر مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم,
ومهارات التعاون والعمل يف فريق والقيادة ,ومهارات فهم
الثقافات املتعددة ,ومهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات
واالتصال ,فيعود السبب لضعف اهتمام احملتوى بالوسائل
اإلعالمية ,والتقنية وتطبيقاهتا ,وعدم إبرازه ألنشطة تشجع

اإلجابة عن السؤال الرابع " :ما مدى توافر مهارات القرن
احلادي والعشرين الالزمة يف حمتوى كتب الرياضيات
للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
السعودية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام التكرارات
والنسب املئوية لظهور شواهد كل مؤشر بكل جمال يف كل
حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية,
وميكن عرض نتائج حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصفوف
العليا للمرحلة االبتدائية يف ضوء مهارات القرن احلادي
والعشرين على النحو اآليت:
-

عرض نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين:

جدول5
نتائج تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.

م

جمال املهارات

النسبة املئوية
لكتب الصف
الرابع االبتدائي

النسبة املئوية
لكتب الصف
اخلامس االبتدائي

النسبة املئوية
لكتب الصف
السادس االبتدائي

متوسط النسبة املئوية
لكتب الصفوف العليا
باالبتدائية

درجة التوافر

1

التفكري الناقد وحل
املشكالت.

%77.4

%83.3

%74.2

%78.3

متوفر بدرجة عالية

2

االبتكار واإلبداع.

%53.4

%56.8

%63.2

%57.8

متوفر بدرجة متوسطة

التعاون والعمل يف فريق
3
والقيادة.

%35.1

%34.6

%27.3

%32.3

متوفر بدرجة منخفضة

4

ثقافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم.

%39.0

%37.3

%33.2

%36.5

متوفر بدرجة منخفضة

5

ثقافة احلوسبة وتقنية
املعلومات واالتصال.

%3.2

%3.5

%6.2

%4.3

متوفر بدرجة منخفضة
جداً
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املهنة والتعلم املعتمد
على الذات.

%60.1

%61.4

%54.4

%58.6

متوفر بدرجة متوسطة

 7فهم الثقافات املتعددة.

%20.5

%18.2

%19.4

%19.4

متوفر بدرجة منخفضة
جداً

متوسط النسبة املئوية
ملهارات القرن 21يف كتب
للصفوف العليا باالبتدائية

%41.2

%42.2

%39.7

يتضح من اجلدول 5أعاله اتساق نتائج حتليل
حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية
بصورة عامة من حيث تقارب النسب املئوية لتوافر مهارات
القرن احلادي والعشرين يف احملتوى لكل جمال من جماالت
مهارات القرن احلادي والعشرين بني كل صف من الصفوف
العليا للمرحلة االبتدائية ,ويعود سبب هذا االتساق للتنظيم
احللزوين الذي تتمتع به سالسل الرياضيات احلالية ,يف حني
بلغ متوسط النسبة املئوية لتوافر مهارات القرن احلادي
والعشرين يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية  %41وتوفر بدرجة متوسطة ,توزع بنسب
متفاوتة على سبعة جماالت رئيسة ,جاءت مرتبة تنازلياً وفق
نسبة توافرها يف حمتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا
للمرحلة االبتدائية ,على النحو اآليت( :التفكري الناقد وحل
املشكالت ,املهنة والتعلم املعتمد على الذات ,االبتكار
واإلبداع ,ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم ,التعاون
والعمل يف فريق والقيادة ,فهم الثقافات املتعددة ,ثقافة
احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال).
وميكن مناقشة هذه النتائج على النحو اآليت:
 جاءت مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت يف املرتبةاألوىل بنسبة مئوية بلغت  %78.3وتوفرت بدرجة عالية,
وقد جاءت هذه النتيجة حمققة ألهم أهداف تعليم وتعلم
الرياضيات بتنمية القدرة على حل املشكالت ,واستخدام
أساليب سليمة للتفكري ,من خالل طرح املواقف واألنشطة

%41.0

متوفر بدرجة متوسطة

والتطبيقات اليت تنمي االستنتاج واالستقصاء والتحليل
واملوازنة والرتتيب والتصنيف واختاذ القرارات.
 وجاءت مهارات املهنة والتعلم املعتمد على الذات يفاملرتبة الثانية بنسبة مئوية بلغت  %58.6وتوفرت بدرجة
متوسطة ,إذ تنوعت املواقف واألنشطة اليت تعزز تكييف
املتعلم ألدوار ومسؤوليات متنوعة يف احلياة اليومية ,وإكسابه
اجتاهات إجيابية حنو احلياة والعمل مثل الدقة والنظام
واالعتماد على النفس والثقة.
 وجاءت مهارات االبتكار واإلبداع يف املرتبة الثالثة بنسبةمئوية بلغت  %57.8وتوفرت بدرجة متوسطة ,وقد جاءت
هذه النتيجة موافقة لطبيعة الرياضيات اإلبداعية إذ تتنوع
طرق حل املسألة الرياضية ,وبناء األمناط وتوسيعها ,وإضافة
أفكار جديدة ,وإجياد حلول متنوعة بطرق خمتلفة وغري عادية
ومميزة.
 وجاءت مهارات ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالميف املرتبة الرابعة بنسبة مئوية بلغت  %36.5وتوفرت بدرجة
منخفضة ,وظهرت مهارات االتصال الشفهي واملكتوب
بشكل واضح ,خاصة يف فقرات (حتدث ,واكتب) ,وحث
احملتوى على استخدام املعلومات بشكل دقيق يف حني أغفل
االهتمام بالثقافة اإلعالمية ووسائلها ومهارات التواصل
والتفاعل مع اآلخرين بشكل عام.
 وجاءت مهارات التعاون والعمل يف فريق والقيادة يف املرتبةاخلامسة بنسبة مئوية بلغت  %32.3وتوفرت بدرجة
منخفضة ,ويرجع سبب ذلك لضعف اهتمام احملتوى مبواقف
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 االطالع على وسائل إعالمية خمتلفة (كربنامج إذاعي أوقناة إعالمية –كقناة دروس أو  -You Tubeأو موقع
إلكرتوين للرياضيات) ,مع مناقشة ما يعرض من خالهلا.
 مواقف تشجع العمل التعاوين ملساعدة اآلخرين علىاكتساب املعرفة وتوظيفها ,وتقومي ونقد املهام املوكلة لكل
فرد.
 مهارات التعاون والتواصل والتفاعل بني املتعلمني بعضهمببعض ,وبني املتعلمني واملعلم.
 استخدام التقنيات يف مجع املعلومات وختزينها ,ومعاجلةالبيانات وعرضها ,وتبادل ونقل األفكار الرياضية بني
املتعلمني بعضهم لبعض ,وبني املتعلمني واملعلم.
 مواقف لتنمية املهارات االجتماعية عرب الثقافات املختلفة,وتبادل وتقبل وجهات النظر املختلفة.

أو أنشطة تدعم مهارات القيادة والتعاون كاأللعاب الرياضية
واملشروعات اجلماعية.
 وجاءت مهارات فهم الثقافات املتعددة يف املرتبة السادسةبنسبة مئوية بلغت  %19.4وتوفرت بدرجة منخفضة جداً,
على الرغم من وجود فرصة لتعزيزها يف حمتوى الرياضيات,
من خالل تقدمي مواقف وأنشطة رياضية تشتمل على أبرز ما
مييز ثقافات العامل املختلفة ,والسلوكيات االجتماعية احمللية
والعاملية املرغوب هبا.
 يف حني جاءت مهارات ثقافة احلوسبة وتقنية املعلوماتواالتصال يف املرتبة السابعة واألخرية بنسبة مئوية بلغت
 %4.3وتوفرت بدرجة منخفضة جداً  ,على الرغم من أمهية
احلوسبة والتقنية ومهاراهتا يف التعليم كما أثبتتها األحباث
والدراسات ,فإ من احملتوى مل يتضمن القدر الكايف منها ,وقد
يعزى ذلك ملراعاة مصممي املناهج للمرحلة العمرية للمتعلم
وقدراته ,وعدم وعي اجملتمع العام بأمهية التقنية يف التعليم,
إىل جانب أن احلاسب والتقنية مل يدرج ضمن املقررات
الدراسية يف املرحلة االبتدائية حىت إعداد هذه الدراسة.

مقترحات الدراسة:
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج
وتوصيات ,يقرتح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
 -1تقومي وتطوير مناهج الرياضيات خاصة ,وبقية املناهج
عامة ,مبراحل التعليم العام يف ضوء مهارات القرن
احلادي والعشرين.
 -2دراسات مقارنة وحتليل بني حمتوى كتب الرياضيات
للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية والدول
املتقدمة بنتائج  TIMSSيف ضوء مهارات القرن
احلادي والعشرين.
 -3تقومي األداء التدريسي ملعلمي الرياضيات مبراحل التعليم
العام يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين.
 -4دراسات قياس فاعلية برامج مقرتحة لتنمية مهارات
القرن احلادي والعشرين لدى طالب التعليم العام.

التوصيات والمقترحات:
توصيات الدراسة:

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج,
يوصي الباحث مبا يأيت:
 -1استفادة خرباء الرتبية ومطوري املناهج من نتائج الدراسة
احلالية بتقدمي حمتوى يسهم يف حتقيق مهارات القرن
احلادي والعشرين يف مناهج الرياضيات خاصة ,وبقية
إطارا للتعلم الناجح يف القرن
املناهج عامة ,بوصفها ً
احلادي والعشرين.
 -2أن تتضمن موضوعات احملتوى واألنشطة التعليمية
اآليت:
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Abstract: The purpose of this research was to explore the degree of availability of the 21st century skills in the content of
Mathematics textbook for the upper grades of primary school, and to achieve the research objectives , the researcher applied
the analytical descriptive method represented in the technique of content analysis, where the content of Mathematics
textbook for the upper grades of primary school was analyzed. The researcher prepared for this purpose a tool of the content
analysis, which has been established in the light of the 21st century valid skills, totaling (53) skills distributed on seven main
areas, the researcher found out the following findings :
-The findings of the content analysis were generally consistent between the upper grades of the primary school in terms of the
convergence of the percentages of the availability of the 21st century skills in the content for each of the major areas of skills.
-The average percentage of the availability of the 21st century skills in the content of Mathematics textbooks of the upper
grades of the primary level, was 41% with a medium degree , and distributed to varying degrees on seven main areas: the
skills of critical thinking and problem-solving at a rate of 78.3%, the skills of profession and self-learning at a rate of 58.6% ,
the skills of innovation and creativity at a rate of 57.8%, the skills of media ,communications and information culture at a rate
of 36.5%, the skills of cooperation, teamwork and leadership at a rate of 32.3%,the skills of understanding the multiple
cultures at a rate of 19.4%, and the skills of computing , information technology and communication culture at a rate of
4.3%.
In the light of the research findings , the researcher recommends providing a content that contributes to achieve the 21st
century skills, include content themes , activities, social and media skills, and the use of technologies in processing
,presenting data and information.
Keywords: content analysis, Mathematics textbooks, 21st century skills

88

حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي :واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية ...

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

محمد بن جابر الشهري

إعداد

و ازرة التعليم – إدارة التعليم مبنطقة الرياض

صالح بن عبداهلل العبد الكريم
جامعة امللك سعود –كلية الرتبية

قدم للنشر 1437/6/26هـ  -وقبل 1437 /8/ 17هـ

المست تتتخل  :هـ ــدح الب ـ ــب إا تتبـ ــع برنـ ــامج تفعيـ ــل املخت ـ ـربات املدرسـ ــية الـ ــذي نفـ ــذ يف اململكـ ــة العربيـ ــة ال ـ ــعودية باسـ ــتخدام املـ ــنهج الوصـ ــف إذ بنيـ ــة اداة ااس ـ ــتفتا
ملعلمـ ـ ـ العل ـ ــوم وبع ـ ــد الت ك ـ ــد م ـ ــن ص ـ ــدقها وثباتـ ـ ـا مت تطبيقـ ـ ـ علـ ـ ـى عين ـ ــة الب ـ ــب الـ ـ ـ تكون ـ ــة م ـ ــن  289معلمـ ـ ـا باملـ ـ ـدار ال انوي ـ ــة احلكومي ـ ــة وامبهلي ـ ــة مبدين ـ ــة الري ـ ــاض
واش ـ ــارت النت ـ ــاهج إا ارب التهيل ـ ــة للربن ـ ــامج ال ـ ـ ـ ق ـ ــدمة للمعلم ـ ــو ل ـ ــه كا ي ـ ــة ق ـ ــد ك ـ ــارب ااهتم ـ ــام بع ـ ــدد ال ـ ــدورات وقل ـ ــة التهيل ـ ــة اس ـ ــتخدام
امبدلـ ـ ــة واملطبوعـ ـ ــات .امـ ـ ــا بالن ـ ـ ــبة للم ـ ـ ـواد التعليميـ ـ ــة بينـ ـ ــة النتـ ـ ــاهج ارب بطاقـ ـ ــات امل ـ ـ ــة وادوات تقـ ـ ــومي الت ـ ـ ــارب مل يـ ـ ــتم توزيعهـ ـ ــا بالشـ ـ ــكل
الكـ ــايف واشـ ــارت النتـ ــاهج ايض ـ ـ ا ارب م ـ ــتود الـ ــدعم املقـ ــدم للربنـ ــامج مـ ــن وجهـ ــة ن ـ ــر املعلم ـ ـو اتـ ــى متوسـ ــط ا و يمـ ــا يتعل ـ ـ ب هـ ــداح الربنـ ــامج قـ ــد
اوض ـ ـ ـ ة النت ـ ـ ــاهج ارب هن ـ ـ ــا ض ـ ـ ــعفا يف تنفي ـ ـ ــذ الط ـ ـ ـ ب ليفنش ـ ـ ــطة ال ـ ـ ـ تتطل ـ ـ ـ العم ـ ـ ــل املخ ـ ـ ــربي يف املخت ـ ـ ــرب ـ ـ ــا ادد إا ض ـ ـ ــع يف اكت ـ ـ ــاب
الط ـ ـ ب للمه ــارات العلمي ــة العملي ــة كم ــا بين ــة النت ــاهج وج ــود ــروت دال ــة إ ب ــاهي ا ب ــو متوس ــطات اس ــت ابات ا ـ ـراد عين ــة الب ــب م ــن املعلم ــو
حنـ ــو م ـ ــتود تنفي ـ ــذ العمـ ــل بالربنـ ــامج لب ـ ــاحل املـ ــدار امبهلي ـ ــة يف ـ ــو ادهـ ــرت النت ـ ــاهج عـ ــدم وج ـ ــود ـ ــروت دالـ ــة إ ب ـ ــاهيا يف راي املعلمـ ــو حن ـ ــو
م ـ ــتود تنفيـ ــذ العمـ ــل بالربنـ ــامج خكـ ــن ارب تعـ ــ،د ملتيـ ــه التخب ـ ـ الدراس ـ ـ كيميـ ــا ي،يـ ــا ا يـ ــا وانتهـ ــى الب ـ ــب إا عـ ــدد مـ ــن التوصـ ــيات
واملقرت ات ل،يادة تفعيل الربنامج.
الكلمات المفتاحية :املختربات املدرسية التعليم ال انوي برنامج تفعيل املختربات املدرسية.
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من مهارات العمل بعد إكمال تعليم ويتعلم ارب يكورب اع ا معتمدا
على نف وارب ي ظ ويقيس وي تنتج وارب ي تخدم امبجه،ة
وما هو اهم ارب يتعلم مبفرده ولذا كارب ابد من وجود مكارب خمب
ومقر جمه ،جبميع امل تل،مات ِّ
خكن الط ب من ارسة امبنشطة
والت ارب العملية حبرية وامارب حتة إشراح معلم العلوم وبنا ا على
توجيهات و مطال املنهج املقرر ومبا يتناس مع املر لة الدراسية
وليس هنا ا ضل وان من املخترب املدرس مبدا هذا الدور
وحتقي تلك امبهداح.
وقد رصة و ازرة املعارح و ازرة التعليم اليا يف اململكة العربية
ال عودية على إبراز اهتمامها هبذا اجلان – إدراكا منها ب مهيت –
ب ياسة التعليم 1416ه قد جا يف الفقرة ا من املادة التاسعة
واخلم و يف الباب ال اين "تكوين املهارات العلمية والعناية بالنوا
التطبيقية يف املدرسة حبيب يتاح للطال الفرصة للقيام بامبعمال الفنية
اليدوية وامل امهة يف اإلنتاج وإج ار الت ارب يف املخابر والورش
واحلقول" ص.14
ومع هذا ااهتمام املت،ايد باملختربات املدرسية إرب و ازرة التعليم
قد ا ة من خ ل التقارير الواردة من املشرو الرتبويو يف إدارات
التعليم وال،يارات امليدانية ملشريها قبوار يف تفعيل املختربات املدرسية
ا جعلها تشرع يف وضع احللول املناسبة هلذه املشكلة مت لة يف وضع
برنامج لتفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية ي عى و ما ورد
يف تعميم و ازرة الرتبية والتعليم رقم  3/191وتاريخ 1426 /6/8ه
"إلدماج املهارات العملية والت ارب العلمية يف تدريس وتقومي الط ب
ملواد العلوم يف املر لة ال انوية وذلك بتخبي درجات لل  ،العمل
يف املخترب املدرس ليفعمال الفبلية وااختبار النهاه " إدارة
التقنيات الرتبوية 1426ه .
وقد بدا تطبي الربنامج من العام الدراس 1427/1426هـ
حبيب كارب التطبي مبدار خمتارة على م تود إدارات التعليم يف
اململكة مث توسع الربنامج يف التطبي ليشمل مجيع صفوح التعليم
ال انوي بنهاية العام الدراس 1432/1431هـ إدارة التقنيات
الرتبوية 1426ه .

مقدمة:
تشهد ال ا ة التعليمية يف وقتنا احلاضر وعلى امل تويو احملل
والعامل تطوار هاه ا من اجل مواكبة التقدم العلم والتكنولوج وي تمد
هذا التطور اصول من ااستخدام امبم ل للوساهل التعليمية إذ إرب تدريس
العلوم ا تت تى مثاره إا من خ ل الفهم والتطبي امبم ل للوساهل التعليمية
واستخدامها يف املدار ومن مث إرب ااجتاهات احلدي ة يف الرتبية تويل
املخترب املدرس والنشاطات العملية امهية كبهة يف تدريس العلوم
الطبيعية ويعود ذلك إا امهية املخترب وما يتم ي من جتارب ت اهم يف
زيادة نشاط الط ب ومشاركتهم اإلجيابية يف التعلم وتنمية قدراتم
على التفكه واابتكار و ل املشك ت ومبرب مقرر العلوم حيوي
عمليات العلم امبساسية واملتكاملة؛ لذا كارب لا،ما الرتكي ،على اجلان
العمل وامبنشطة املبا بة ال من ش هنا إك اب الطال تلك
العمليات وتعويده على ااكتشاح والت ري ويؤكد ابو ج لة
2005م على امهية الت ري كون ج ،ا اساسيا من املناشط العلمية
ويرتبط ارتباطا وثيقا مبفهوم العلم احلديب التوصل إا املكونات
امبساسية للعلم من قاه ومفاهيم ومبادئ وقوانو ون ريات حيتاج
إا املشاهدة والت ربة.
إرب العلوم بفروعها املختلفة من املواد ال تتمي ،عن لهها بالعمل
يف املختربات التعليمية ا جعل الك ه من البا و يف طرت التدريس
يرك،ورب على املخترب يف العلوم بوصف مكونا اساسيا يف تدريس العلوم؛
وذلك ملا ل من امهية كبهة يف ت هيل تعليم وتعلم العلوم ا يعين ارب
تعليمها دورب امبجه،ة واملواد يف املختربات ا يؤدي إا هم الط ب
حملتود املادة البانع 2006م .
ية باهتمام كبه يف
ويعد تدريس العلوم من اجملاات ال
امبن مة الرتبوية إذ إرب التقدم العلم يهدح يف املقام امبول إا خدمة
اإلن انية ويشه خطايبة 2008م إا ارب اهلدح الرهيس لتدريس
العلوم يف مجيع امل ار ل هو إجياد املواطن امل ق علميا وا يتم ذلك
إا إذا صارت العلوم عملية اعلة ويؤكد تروبريج وباييب وبول
2008 2004م يف كتاهبم الذي ترمج عبد احلميد
وآخرورب؛ إرب تفعيل دور املخترب يعمل على إك اب الطال العديد
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تحديد المشكلة:

أسئلة البحث:

على الرلم من ااهتمام باملختربات املدرسية من قبل و ازرة
التعليم باململكة إرب هنا تقارير وردت من امليدارب عن طري املشرو
الرتبويو ا ادت بوجود قبور يف تفعيل املختربات عملة الو ازرة لة
يف التقنيات الرتبوية على وضع خطط مناسبة لك تعاجل هذا اخللل
صبح برنامج تفعيل املختربات املدرسية هو احلل املناس .
وقد ا ظ البا ارب اثنا عملهما معلم ن
و ملقرر امب يا
وما بعده من العمل مع املعلمو ارب هنا بعض املشك ت ال يعاين
منها ط ب املر لة ال انوية يما يتعل مب ال الت ارب العملية يف
املختربات املدرسية ومنها :اخنفاض م تود الط ب يما يتعل ب دا
املهارات العملية يف املختربات املدرسية ويؤكد ذلك ما توصلة إلي
دراسة امحد 1431هـ وكذلك تقارير املشرو الرتبويو ال بينة
قبورا يف تفعيل املختربات املدرسية وقد اكد ذلك العقيل وآخرورب
1424هـ ومن جهة اخرد هنا ضع عند الط ب يف هم
عمليات العلم والتدرب عليها وهذا ما اشارت إلية دراسة مسي ة
سليمارب 1429هـ كما ارب هنا ضعفا يف اإلقبال على الت ارب
وخبوصا لدد ط ب امبول ال انوي
العملية يف املختربات املدرسية
ا
باعتبار ارب هذه املر لة من وجهة ن ر البا و مر لة امسة يت دد
يها اجتاه الطال حنو التخب سوا كارب لق م العلوم الطبيعية ام
ليفق ام امبخرد و قا اجتاهاتم اإلجيابية او ال لبية حنو املقررات
العملية الدراسية وهذا ما توصلة إلي عدد من الدراسات م ل دراسة
ال،هراين 1422هـ ودراسة العريين 1425هـ .
إرب برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية
الذي اوصة ب الل ارب املختبة واعتمده وزير التعليم يف اململكة
العربية ال عودية قاهم على الطريقة ااستقباهية وال تعىن بالنشاط
العمل الذي يقوم على الت ري او مبعىن آخر يقوم على إدماج
العمل املخربي يف العملية التعليمية التعلمية العقيل وآخرورب
1424هـ .
من هنا يرد البا ارب احلاجة املاسة إلج ار دراسة ملعرة واقع
تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف املدار ال انوية.

سؤال الب ب الرهيس هو:
ما واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف املدار
ال انوية مبدينة الرياض؟
وتتفرع من امبسللة الفرعية اآلتية:
 -1ما م تود التهيلة ال قدمة لتنفيذ برنامج تفعيل املختربات
املدرسية يف املدار ال انوية مبدينة الرياض ؟
 -2ما م تود الدعم املقدم لربنامج تفعيل املختربات املدرسية يف
املدار ال انوية مبدينة الرياض ؟
 -3ما مدد حتقي برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف
املدار ال انوية مبدينة الرياض ليفهداح ال وضعة ل ؟
 -4ما الفروت ذات الدالة اإل باهية بو متوسطات
است ابات ا راد عينة الب ب من املعلمو حنو م تود تنفيذ
العمل بالربنامج وال تع،د ملتيه نوع املدرسة

كوم ـ

اهل ؟
 -5ما مدد اخت ح راي ا راد عينة الب ب من معلم العلوم
الطبيعية حنو م تود تنفيذ العمل بالربنامج تع،د ملتيه التخب
الدراس ي،يا .كيميا  .ا يا ؟
أهداف البحث:
هدح الب ب إا معرة واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات
املدرسية من خ ل التعرح على:
 -1م تود التهيلة ال قدمة لتفعيل الربنامج.
 -2م تود الدعم املقدم لتنفيذ وتفعيل الربنامج ال من ش هنا
تطوير العمل املخربي.
 -3مدد حتقي الربنامج مبهدا ال وجد من اجلها.
أهمية البحث:
خكن حتديد امهية الب ب يما ي يت:
 -1ارب هذا الب ب تناول واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات وهو هبذا
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يب الربنامج مبنهج علم قد يؤدي إا حت و نواتج التعلم عن
طري دمج جوان الربنامج اإلجيابية والعمل على ختليب من ال لبيات
الن رية والعملية.
 -2إرب تفعيل الربنامج وتنفيذه يف املخترب يعتمد على
املمارسة والتفكه من قبل الط ب بإشراح املعلم يمكن ارب
ي هم يف م اعدة املعلم على تدريس مقررات العلوم و هم
الط ب لتلك املقررات ال تعتمد إا د ما على
ااستقبا .
 -3نتاهج هذا الب ب قد توج ان ار امل ؤولو يف وزارة
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال عودية إا ضرورة
استكمال ما ينق برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف
العملية التعليمية يف مدار التعليم ال انوي والن ر إا إمكارب
تطبي الربنامج يف مرا ل التعليم العام امبخرد ال ت اعد
بدورها على حتقي اهداح تعليم العلوم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أهمية المختبر في تدريس العلوم:
يتخذ التطوير يف العملية التعليمية صورا متعددة منها
الت ديد يف اسالي التدريس والتنوع يف امبنشطة العملية
ال تدح إا التعلم واكت اب املهارات ا يعين امبخذ
بالطرت احلدي ة يف التعليم والتعلم رزبلة Rusbult
2016م وات اع وديفة املدرسة والدور املناط هبا ومواكبة
التطوير هذه ي تل،م إجياد املختربات التعليمية مبمهيتها البالية
يف عملية التدريس ويشه العاين 1996م إا "ارب املخترب
يتيح للط ب رصة اإلبداع واابتكار سوا ا من يب
حت و الت ارب ام اقرتاح امب كار اجلديدة ام اإلتيارب
ب جوبة واسللة جيدة وتلك الفرصة لن توجد لو اقتبر
التدريس على اجلان الن ري" ص  .107كما تؤكد نبيهة
ال امراه 2005م ارب الفل فة احلدي ة للمخترب ترد ب رب
يقدم اجلان العمل على اجلان الن ري وصواا إا املعارح
الن رية ال استنت ها الطال كما إرب التطبي قد ُيرج
الطال من لر ة املخترب إا يب الفعاليات وامل ات؛
ومن مث إرب دور الطال يت ول إا دور إجيايب قاهم على
ااستنتاج وتدوين النتاهج يعد املخترب وسيلة إلثارة التفكه
لدد الط ب وحتفي،هم اكتشاح احللول من جهة وإثارة
املشك ت اجلديدة من جهة اخرد كما إن يكورب دا عا حنو
اإلبداع واابتكار ا جيعل العملية الرتبوية م تمرة ومشوقة
ص  64ويضي تروبربج وآخرورب 2008 2004م ارب
هنا حتواا واض ا يف مناهج العلوم يف بداية اخلم ينات من
القررب العشرين؛ قد اصبح املخترب مرك ،ااهتمام يف مجيع
م تويات العلوم يف املدار ال انوية وقدمة مناهج جديدة
اهتمة بطرت استقبا كارب الطلبة يها هم امل تهد و
تا ة رص ا عديدةا لإلبداع وارب امبنشطة العملية التقليدية
ا تتيح رصا كا ية للط ب من اجل استخدام عقوهلم حلل
املشك ت املطرو ة يف املخترب ص .295

حدود البحث:
اقتبر هذا الب ب على برنامج تفعيل املختربات املدرسية
من يب التهيلة والدعم والتنفيذ للعام الدراس 1435/1434هـ
من وجهة ن ر معلم العلوم باملدار ال انوية احلكومية وامبهلية مبدينة
الرياض.
مصطلحات البحث:
برنامج تفعيل المختبرات المدرسية:
يعرح برنامج تفعيل املختربات املدرسية إجراهي ا :مبا اقرت
وزارة الرتبية والتعليم يف تعميمها الوزاري رقم  3/191وتاريخ
1426/5/8هـ من وضع آليات للتودي امبم ل للمختربات
املدرسية بدمج املهارات العملية والت ارب العلمية يف عملي
تدريس وتقومي الط ب ملواد العلوم يف املر لة ال انوية
بتخبي درجات لل  ،العمل يف املخترب املدرس
ليفعمال الفبلية وااختبار النهاه .
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استقبا دور املخترب يف القررب احلادي والعشرين وتبو من
خ هلا ارب معايه تدريس العلوم اختلفة وتيهت تيها
مت ارع ا بفعل التطور التكنولوج اهلاهل ومن مث من خ ل
تطور اليايات واملقاصد الرتبوية وامبهداح يف تدريس العلوم
قد اختلفة ن رة الطال واملعلم مبهداح العمل املخربي
وكذلك اختلفة طرت واسالي التدريس ىت ارب املخترب
نف حتول من وسيلة تدريس كما كارب يعتقد يف ال اب إا
لاية حبد ذاتا وه التدريس نف بل اصب ة مناهج
العلوم وساهل لت قي اهداح العلوم بالعمل املخربي
واجرت مسي سليمارب 1429هـ دراسة هد ة للكش
عن عالية املختربات املدرسية يف إك اب عمليات العلم
واملهارات العملية املناسبة وتنمية ااجتاهات حنو العمل
املخربي يف الفي،يا لدد طالبات الب امبول ال انوي
وتوصلة الدراسة إا وجود روت ذات دالة إ باهية بو
متوسطات درجات طالبات الب امبول ال انوي على
اختبار بعض عمليات العلم وعلى إك اب بعض املهارات
العملية وعلى مقيا ااجتاه حنو العمل املخربي لباحل
اجملموعة الت ريبية على اب اجملموعة الضابطة .و على
م تود دول اخلليج امبخرد تشه دراسة املوسوي
Al Musawi, 2015
وامبوسعيدي والبلوش والبلوش
) Ambusaidi, Al-Balushi, & Al-Balushi, (2015إا
امهية استهداح ابعاد اخرد يف استخدام املخترب املدرس
بتفعيل تقنيات املخترب اإللكرتوين.

وتعد امبنشطة العملية مهمة يف تدريس العلوم ولالبا ما
تنفذ هذه امبنشطة يف املختربات املدرسية وجود املخترب
املدرس ضروري لتنفيذها لذا كارب مبطلح املخترب املدرس
شام ا ملا يقام ي من انشطة عملية إذ يرد زيتورب
2001م ارب املخترب املدرس حيق العديد من الفواهد يف
تدريس العلوم هو يتيح للط ب رص التعلم واكت اب
املعر ة العلمية واملهارات العملية و ارسة عمليات العلم
والتنبؤ
امبساسية واملتكاملة كامل ة والقيا
وااستدال وضبط املتيهات كما يتيح للط ب رصا
للتعلم ب نف هم من خ ل إتا ة الفرصة للتفكه و ل
املشك ت باإلضا ة إا تشكيل ااجتاهات وامليول ص
.161
ويشه تروبربج وآخرورب 2008 2004م إا ضرورة
الرتكي ،على التعلم الذايت والتقليل من ااعتماد على تدريس
اجملموعات الكبهة وارب يكورب التدريس إعدادا لل ياة
لضمارب استمرارية التعلم م تقب ا ين ر إا العمل املخربي
على ان إشرا للطال مباشرة يف عملية التعلم وإك اب
مهارات العمل قد يتعلم الط ب ارب يكونوا اعلو
معتمدين على انف هم وارب حيللوا وي وا وي تخدموا
ويقي وا وامبهم من ذلك ارب يتعلموا مبفردهم الت ري
الذي يقوم ب الطال ي اعد على حتقي هذه امبهداح
بشكل ا ضل من العروض العملية لذا يفضل التقليل من
العروض العملية قدر اإلمكارب وزيادة رصة ارسة
ااستقبا الفردي ص .288
كما تشه العديد من الدراسات العاملية واحمللية إا امهية
املخترب يف تدريس العلوم ومن تلك الدراسات دراسة ال،عيب
1986م ال توصلة إا ارب اسلوب املخترب ااستقباه
يؤدي إا حت و ادا الط ب يف جمال مهارات التفكه
العلم ومهارات معاجلة البيانات؛ ا يدل على امبمهية
البارزة للمختربات يف تدريس العلوم اما دراسة هو تو
هد ة إا
Hofstein & Lunetta, 2003
ولونيتا

أهمية المختبر في تنمية مهارات الطالب:
ي هم املخترب يف إك اب الط ب العديد من املهارات
العلمية والعملية املناسبة كاملهارات اليدوية واملهارات
امبكادخية واملهارات ااجتماعية ويشه الن دي وراشد
وعبداهلادي 1423هـ إا ارب املهارات العلمية العملية ال
يكت بها الطال من خ ل املخترب يف تدريس العلوم تبن
إا ث ثة اصناح ه :
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 -1المهارات اليدوية :وتتم ل يف قدرة الطال

كما جي ارب يرك ،التقييم على اجملاات امبداهية وليس
مب رد اإللقا وجي التقليل من الرتكي ،على التيطية
ال اهرية للم تود والرتكي ،على امبدا والفهم ص .300
وعن واقع املختربات وامهيتها يف تنمية مهارات الط ب
قام املنتشري 2007م بدراسة هد ة إا معر ة الواقع
الفعل استخدام املخترب املدرس يف تدريس امب يا باملر لة
ال انوية مب ا ة القنفذة وتوصلة الدراسة إا عدة نتاهج
امهها :ارب واقع استخدام املخترب املدرس يشه إا اخنفاض
م تود الدور الذي يفرتض ارب يؤدي كما اوض ة النتاهج
وجود روت ذات دالة إ باهية يف است ابة جمتمع الدراسة
يف تقييمهم لواقع استخدام املخترب املدرس يف تدريس
امب يا باملر لة ال انوية يف :قلة املخببات املالية – قلة
املواد ال زمة إلجرا الت ارب بشكل ردي او يف جمموعات
صيهة – ضع مهارات ط ب املر لة ال انوية يف التعامل
مع املواد الكيمياهية.
كما اجرد امحد 1431هـ دراسة هد ة إا معر ة
واقع استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم يف
املر لة ال انوية ومعر ة مدد إدماج معلم العلوم يف تلك
املدار للمهارات العملية يف تدريس مواد العلوم ومت لة
ابرز النتاهج يف ارب م ا ة املخترب تتناس وعدد الط ب
الذين ي تخدمون وارب املعلم ي اعد الط ب على اكت اب
مهارات امل ة والقيا عند إجرا الت ارب واشارت
الدراسة كذلك إا عدد من املعوقات عند استخدام املخترب
املدرس من امهها :قلة املخببات املالية لتفعيل املخترب
وعدم وجود دليل عمل إجراه يوضح خطوات تنفيذ
الت ارب إضا ة إا قلة امبجه،ة وامبدوات واملواد ال متكن
كل طال من القيام بالت ربة بنف .

على

استخدام امبدوات وامبجه،ة وصيانتها والقدرة على إجرا
الت ارب وامبنشطة بشكل علم باإلضا ة إا مهارات
التشريح والرسم وعمل الوساهل العلمية يف ال اتي ة ل
الفرصة للقيام بذلك.
 -2المهارات األكاديمية :وتتم ل يف اختيار املبادر
العلمية املناسبة واستخدام اجمل ت العلمية بشكل ي اعده
على التعلم و استخ ص امب كار العلمية من خ ل إعداد
الطال للتقرير وكتابت ونقد امب كار وحتليلها بالتدري
وم اعدة املعلم باإلضا ة إا مهارات تبميم اجلداول
والرسوم البيانية وعمل اخلراهط و همها والقدرة على
تف هها إضا ة لذلك خكن للطال ارب يقوم بعملية وص
ملعلم او ا د زم ه بشكل مفهوم.
 -3المهارات االجتماعية  :وتتضمن اكت اب مهارة
التواصل بطرح سؤال او مداخلة بو املتعلم ومعلم او
زم ه باإلضا ة إا القدرة على العمل مع اآلخرين من
خ ل جمموعات صيهة والتعامل مع اجلمعيات والنوادي
العلمية واملشاركة يف النشاطات العلمية داخل املدرسة
وخارجها بشكل إجيايب ص .89-88
ويرد تروبربج وآخرورب 2008 2004م ارب الرتكي،
على تنمية املهارات يتطل إتا ة الوقة للممارسة واخلربة يف
املهارات ال جيرد تنميتها وتو ه املواد وامبدوات الكا ية
ملمارسة املهارات يف بيلة تش ع الط ب للعمل كما إرب
على املعلمو هم اهداح املهارات وبوضوح وارب يتم ور
إعدادهم ول هذه امبهداح بداا من اهداح احملتود
التقليدية لو دها .كما يضي تروبربج وآخرورب 2004
2008م ب ن خكن انتقا العديد من املواد التعليمية لت هيل
تنمية املهارات حبيب تو ر الل املواضيع الفكرية وامب كار
امبساسية رصا ك هاة لتدريس مهارات متنوعة مع الرتكي،
على مهارات قليلة يف اي در حمدد عند اإلعداد للتدريس

معوقات استخدام المختبرات المدرسية:

إرب تفعيل املخترب على الوج املطلوب يتطل توا را
للمواد وامبجه،ة وامبدوات وكذلك ت هي ا كا ي ا للعاملو من
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وحمضري املختربات وكارب من اهم نتاه ها ارب ا تياجات
خمتربات الكيميا من تقنيات التعليم ا تياجات بدرجة
كبهة ومن ابرز البعوبات ال تقلل من استخدام تقنيات
التعليم يف خمتربات الكيميا ه نق بعض امبدوات واملواد
ال زمة إلجرا الت ارب وصعوبة اإلجرا ات املتبعة يف تو ه
وصيانة تقنيات التعليم.

معلمو وحمضري خمتربات وقد اشارت بعض الدراسات إا
وجود بعض املعوقات ال تعي العمل يف املختربات ومنها
دراسة القمي،ي 1421هـ ال هد ة إا التعرح على
مدد استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم
الطبيعية يف املر لة ال انوية يف حما ة اخلرج وحتديد املعوقات
ال تعي استخدام املختربات املدرسية وتوصلة الدراسة إا
ارب  18نشاط ا عملي ا قط تشكل ما ن بت  %27.7من
امبنشطة العملية ت تخدم املختربات يف التدريس وارب هنا
معيقات تعي استخدام املختربات املدرسية يف تدريس العلوم
ومن امهها :ك رة اعداد الط ب داخل املخترب املدرس اما
الع هي 2001م قد اجرد دراسة هد ة إا معر ة اهم
معوقات استخدام خمتربات مادة امب يا يف مدار املر لة
ال انوية من وجهة ن ر معلم ومشريف امب يا وذلك ضمن
مدار املنطقة الشرقية وتوصلة الدراسة إا نتاهج كارب من
امهها :نق امبدوات وامبجه،ة املعملية وعدم وجود خمترب
ليف يا باملدرسة وصير م ا ة املخترب وارب اعداد ط ب
الفبل اك ر من سعة املخترب وقلة وجود طاوات كا ية
ومناسبة للط ب إلجرا الت ارب وعدم وجود صيانة دورية
ليفجه،ة وامبدوات املعملية.
اما دراسة العريين 1425هـ قد هد ة إا
التعرح على الوضع القاهم يال تنفيذ امبنشطة العملية يف
مقررات الفي،يا يف املر لة ال انوية وكي تنفذ؟ وتوصلة
الدراسة إا ارب مجيع امبنشطة تنفذ بعد شرح احملتود الن ري
املرتبط هبا ه ت تخدم لت كيد ما متة دراست قط وارب
الل امبنشطة تنفذ ب سلوب العرض العمل يف و كارب
معلما وا دا قط جيعل ط ب ينفذورب امبنشطة ب نف هم
رادد او يف جمموعات واجرد آل صويارب 2006م
دراسة هد ة إا التعرح على واقع خمتربات الكيميا
باملر لة ال انوية يف مدينة الرياض وا تياجاتا من تقنيات
التعليم وكذلك حتديد اهم البعوبات ال حتول دورب
استخدام تقنيات التعليم من وجهة ن ر معلم الكيميا

كذلك اجرد احلقباين 1432هـ دراسة هد ة إا
التعرح على جوان القوة وجوان الضع يف استخدام
معلم العلوم للمختربات املدرسية يف الب ال الب
املتوسط وتقدمي بعض املقرت ات للم امهة يف حت و
استخدام املعلمو للمختربات املدرسية يف تدريس العلوم
وقد توصلة الدراسة إا وجود ضع يف م تود استخدام
معلم العلوم للمختربات املدرسية وارب امبنشطة العملية
تنفذ بعد تدريس حمتود الدر ب سلوب العرض العمل
إضا ة إا عدم تنويع معلم العلوم يف اسالي تقومي
اليال اسلوب امبسللة
الط ب يف الدر العمل
الشفهية بن بة بلية .%93.3
ويؤكد آل حم 1433ه ضع تنفيذ امبنشطة
العملية وندرة إتا ة الفرصة للط ب ملمارستها بشكل ردي
من خ ل دراست ال هد ة إا التعرح على م تود
تضمو مهارات ااستقبا يف امبنشطة العملية يف مقرر
الكيميا للب امبول ال انوي يف اململكة العربية ال عودية
وواقع ارسة الط ب إياها قد ادهرت نتاهج امل ة ارب
 %50من املعلمو يف عينة الب ب اعتذروا متاما عن تنفيذ
امبنشطة العملية خ ل رتة امل ة مربرين ذلك ببعض
البعوبات ال تعي تنفيذ امبنشطة يف املخترب املدرس
ومنها :عدم تو ر املواد وامبدوات ال زمة وك رة اعداد
الط ب يف الفبول الدراسية ولياب دور حمضري املختربات
املدرسية كما ادهرت نتاهج الدراسة نف ها ارب  %44من
املعلمو الذين لو ظ تنفيذهم ليفنشطة العملية ا يتي ورب
للط ب رصة ارسة مهارات ااستقبا ب ب تنفيذهم
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املهارات املختربية لدد عينة الدراسة من معلم العلوم يف
مجيع جماات الدراسة.
ي هر من خ ل العرض ال اب مدد امهية الربنامج
لتطوير العمل يف املختربات املدرسية بإشرا الط ب يف
العمل املخربي اكت اب املهارات العلمية العملية املناسبة
وي عى الب ب احلايل إا تتبع تنفيذ الربنامج وما إذا كارب
الربنامج نفذ بالشكل املطلوب الذي خكن الط ب من تنفيذ
امبنشطة العملية ومن مث حتقي الربنامج مبهدا .

ليفنشطة ب نف هم من خ ل العرض العمل وارب %56
منهم يتي ورب الفرصة للط ب ملمارسة مهارات ااستقبا
بشكل مجاع يف و مل يتح املعلمورب للط ب رصة
املمارسة الفردية ملهارات ااستقبا يف امبنشطة العملية.
أهمية برنامج تفعيل المختبرات المدرسية:
سعى الب ب احلايل إا تتبع برنامج تفعيل
املختربات املدرسية يف العملية التعليمية والذي مت إقراره من
قبل وزارة الرتبية والتعليم ن را للقبور امل ظ يف استخدام
وتفعيل املختربات وبنا ا على ذلك سيتطرت الب ب إا
طريقة العمل يف املختربات املدرسية قبل صدور التعميم
اخلاص بالربنامج قد كارب العمل يف املخترب ين بر يف ما
يقدم املعلم لط ب يف صورة عروض عملية على امبلل
وايضا كارب دور الطال يرتك ،يف مشاهدة ما يقدم املعلم
مبعىن ارب دور الطال يف الت ري واكت اب املهارات العملية
مل يكن بامل تود املطلوب وقد اشارت العديد من
الدراسات إا ذلك ومنها :دراسة احلدي 1415هـ
ودراسة العريين 1425هـ ودراسة احلقباين 1432هـ
وقد اتفقة هذه الدراسات يف نتاه ها على ارب الل
النشاطات العملية يتم تنفيذها ب سلوب العرض العمل وارب
النشاطات ال تنفذ ه ال ي هل على املعلم تنفيذها وا
حتتاج إا وقة او جهد يف اإلعداد وكذلك وجود نق
يف عدد امبنشطة ال ينفذها املعلمورب.
يعد التدري الرتبوي اجلهة املنوط هبا تدري املعلمو
لك يعملوا على اسس ص ي ة وواض ة إا ان مل يقدم ما
يكف من الدورات التدريبية للمعلمو وال تتم بالعمل
املخربي وهذا يتضح من نتاهج بعض الدراسات ومنها
دراسة صبارب 1432هـ وقد توصلة الدراسة إا ارب وا د اة
من تلك املعوقات تتم ل يف ندرة الدورات التدريبية ملعلم
امب يا يف جمال املختربات املدرسية وايض ا دراسة اليتم
1432هـ ال توصلة إا وجود ا تياجات تدريبية لتنمية

برنامج تفعيل المختبرات المدرسية في عمليتي التعليم

والتعلم:
اسم الربنامج :است مار املختربات التعليمية ويهدح إا
تفعيل املخترب التعليم يف عملي التعليم والتعلم وقد مت
است داث الربنامج ملا اشارت إلي التقارير امليدانية من قلة
ارسة الط ب للنشاطات العملية داخل املخترب وارب مع م
الت ارب العملية تتم على هيلة جتارب عرض يقوم هبا املعلم
– إرب تي ر ل القيام هبا  -وارب دور الطال يف املمارسة يقل
عما هو خمطط ل ضمن اهداح املنهج.
يهدح الربنامج إا زيادة تفعيل دور املختربات يف عملي
التعليم والتعلم من خ ل تطبي اآلليات املناسبة ومنها:
 -1ختبي درجات يف تقومي امبدا الوديف ملعلم العلوم
لقيا مدد تودي املخترب املدرس يف العملية التعليمية.
 -2ختبي درجة على النشاط املعمل الذي خارس
الطال داخل املخترب.
 -3املتابعة الدقيقة من قبل مشريف العلوم للمعلمو ومدد
ت خه املخترب يف العملية التعليمية التعلمية.
 -4تفعيل دور حمضر املخترب كم اعد للمعلم خ ل العمل
املختربي.
 -5تنفيذ برامج تنشيطية قبل بداية العام الدراس ملديري
املدار ومشريف ومعلم العلوم وحمضري املختربات لتوضيح
دور املخترب وامهيت يف عملي التعليم والتعلم.
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تكورب جمتمع الب ب من مجيع معلم العلوم يف مدار
التعليم العام ال انوية احلكومية وامبهلية بنو يف مدينة
الرياض وعددهم  1792معلم ا و إ باهيات اإلدارة
العامة للرتبية والتعليم بالرياض لعام 1435/1434هـ إدارة
شؤورب املعلمو إ باهية دي ة له منشورة .

مرا ل تنفيذ الربنامج :مر لة التخطيط ومر لة التهيلة
ومر لة التطبي ومر لة التوسع يف التطبي واخها مر لة
دراسة النتاهج وكتابة التقارير العقيل وآخرورب 1424ه .
منهج البحث وإجراءاته:

عينة البحث

منهج البحث

تكونة عينة الب ب من  289معلم ا اختهوا و الطريقة
العنقودية متعددة املرا ل يب اختهت  4مكات تربية
وتعليم من بو  14مكتبا للرتبية والتعليم يف مدينة الرياض
واخته من كل مكت  10مدار بواقع  5مدار
كومية و 5اهلية مث رقمة املدار احلكومية وامبهلية كل
على دة ومت ااختيار عشواهي ا بواقع مخس مدار لكل
نوع املدرسة ومن مث بلغ عدد املدار 40
مكت
مدرسة وقد وزع ااستفتا على معلم العلوم يف املدرا
املختارة وقد بلغ عددها  332استفتا ا واسرتجع البا ارب
 289استفتا ا اي بن بة  %87من إمجايل ااستفتا ات
ال مت توزيعها.

 لكونيف هذا الب ب مت اتباع املنهج الوصف  -امل
مناسبا ملوضوع الب ب الذي يهدح إا دراسة واقع تنفيذ
برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية يف
مدينة الرياض إذ مت استفتا عينة من معلم العلوم يف
املر لة ال انوية يف مدار عينة الب ب يف حماور ااستفتا
ويشه الع اح 1427هـ إا ارب املنهج الوصف امل
يتم ي است واب مجيع ا راد جمتمع الب ب او عينة كبهة
منهم وذلك هبدح وص ال اهرة املدروسة.
مجتمع البحث

الجدول1
عينة البحث من المعلمين

المعلمون

البيانات األساسية

م

%

155

53.6

اهل

134
289

46.4
100

ا يا
ي،يا
كيميا

101
96
92
289

34.9
33.2
31.8
100

كوم

نوع املدرسة
اجملموع
التخب
اجملموع

ااستفتا بعد الرجوع ليفحباث والدراسات ال تناولة
املختربات املدرسية والتعميم اخلاص بربنامج تفعيل املختربات
املدرسية وااط ع على الدليل التن يم البادر من وزارة
التعليم وقد كارب ااستفتا مكوناا من اسللة موضوعية
بتدريج مخاس وحماوره الرهي ة ث ثة حماور ه  :حمور

أداة البحث
قام البا ارب باستخدام ااستفتا ادا اة هبدح الوصول إا
اإلجابة عن اسللة الب ب وحتقي اهدا وال من خ هلا
خكن التعرح على آرا عينة الب ب ول واقع تنفيذ برنامج
تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية وقد مت بنا
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املختربات املدرسية  22قرة وحمور حمضر املخترب  17قرة
وحمور تنفيذ امبنشطة العملية  11قرة وبلية قرات
ااستفتا كلها  50قرة.

الفقرة اآلتية من حمور حمضر املخترب وه  :حيضر ويبمم
امبدوات واملواد ال زمة إلجرا امبنشطة املعملية ومن حمور
تنفيذ امبنشطة العملية مت ذح الفقرة ال تن على :يتم
إخبار الط ب عن نتاهج النشاط قبل القيام ب لهك،وا عليها
ويبذلوا اجلهد للتوصل إليها كذلك اضيفة للفقرة 12
مراوح شفط جديدة و عالة.

للت كد من صدت ااستفتا مت عرض على جمموعة من
احملكمو يف ختبب الرتبية العلمية والقيا والتقومي
وط ب دراسات عليا يف ختب املناهج وطرت تدريس
العلوم ومشر و تربويو يف ختب العلوم ومعلم علوم
وبعد استعادة ااستفتا من احملكمو مت التعديل يف ضو ما
ورد من م ات واقرتا ات بتعديل او ذح او إضا ة
بعض الفقرات وباتفات ث ثة حمكمو ك ر إذ مت ذح

صدق االتساق الداخلي:

صدق وثبات االستفتاء :
 -1الصدق

الصدق الظاهري (صدق المحتوى):

بعد الت كيم مت تطبي ااستفتا على عينة
استط عية من خارج عينة الب ب عددها  34معلما للعلوم
وذلك هبدح قيا صدت اات ات الداخل وثبات
ااستفتا ومت اب قيمة معامل ثبات بهسورب على الن و
اآليت:

الجدول 2
معامالت ثبات بيرسون للفقرات بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه
المحور

الفقرة

معامل الثبات

الفقرة

معامل الثبات

الفقرة

معامل الثبات

املختربات املدرسية

1
2
3
4
5
6
7
8

**0.787
**0.664
**0.648
**0.756
**0.681
**0.707
**0.743
**0.712

9
10
11
12
13
14
15
16

**0.674
**0.632
**0.488
**0.590
**0.629
**0.688
**0.668
**0.515

17
18
19
20
21
22

**0.805
**0.549
**0.764
**0.666
0.276
**0.750

حمضر املخترب

1
2
3
4
5
6

**0.811
**0.855
**0.719
**0.870
**0.822
**0.866

7
8
9
10
11
12

**0.885
*0.553
**0.889
**0.751
**0.908
**0.893

13
14
15
16
17

**0.852
**0.827
**0.784
**0.918
**0.862

تنفيذ امبنشطة العملية

1
2
3
4

*0.692
*0.672
**0.795
**0.834

5
6
7
8

**0.802
**0.835
**0.928
**0.941

9
10
11

**0.831
**0.766
*0.650

*دالة إ باهي ا عند م تود  ** 0.05دالة إ باهياا عند م تود 0.01
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بو  0.969 – 0.938وه معام ت ثبات مرتفعة
خكن الوثوت هبا يف تطبي الب ب احلايل

يتضح من اجلدول  2ارب مجيع بنود ااستفتا ترتبط باحملاور
ال تنتم إليها ويرتاوح ثباتا ما بو - 0.549
 0.941ما عدا الفقرة  21ال بلغ معامل ثباتا 0.276
وهو معامل ثبات ضعي ولكن مبمهيتها قد راد البا ارب
بقا ها مبهنا تتعل بتوا ر لرح حتضه ملعامل العلوم اما بقية
معام ت اارتباط الواردة يف اجلدول قد كانة موجبة
ودالة إ باهي ا ا يشه إا البدت البناه ليفداة واهنا
تقيس اجلوان ال اعدت لقياسها.

عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
النتائج المتعلقة بأسئلة البحث:
السؤال األول :ما مستوى التهيئة التي قدمت لتنفيذ

برنامج تفعيل المختبرات المدرسية؟

ولإلجابة عن ال ؤال ال اب مت توجي اربعة اسللة
للمعلمو للكش عن م تود التهيلة ال قدمة للربنامج
وذلك و اهدا وال من خ هلا يتم التعرح على
امللوية
م تود التهيلة وذلك حب اب التكرارات والن
للفقرات ال تعكس م تود التهيلة ال قدمة لتنفيذ
برنامج تفعيل املختربات املدرسية.

الجدول 3
معامالت ثبات محاور االستفتاء بالدرجة الكلية
المحور

معامل االرتباط

املختربات املدرسية
حمضر املخترب
تنفيذ امبنشطة العملية

**0.867
**0.791
**0.807

 -1عدد الدورات التدريبية في مجال تفعيل المختبرات

يتضح من اجلدول  3ارب معام ت ثبات كل حمور
من حماور ااستفتا بالدرجة الكلية ل ستفتا ترتبط ارتباط ا
يرتاوح ما بو  0.867 - 0 791إذ تعد معام ت
ثبات عالية ومن مث يعد ااستفتا صاحلا لقيا اليرض
الذي اعد من اجل .

المدرسية التي تم االلتحاق بها.

الجدول5
توزيع أفراد عينة البحث وفقاً لعدد الدورات التدريبية التي التحقوا
بها في مجال تفعيل المختبرات المدرسية

 -2الثبات :

استخدم معامل الفا كرونباخ لقيا ثبات ااستفتا
واجلدول اآليت يوضح قيم معامل الفا كرونباخ.

الجدول 4
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستفتاء
المحور

عدد البنود

معامل ألفا كرونباخ

املختربات املدرسية
حمضر املخترب
تنفيذ امبنشطة العملية
ل ستفتا ككل

22
17
11
50

**0.938
**0.969
**0.943
**0.966

الدورات

التكرارات

النسبة المئوية

اك ر من  3دورات

27

9.4

ث ث دورات

14

4.8

دورتارب

29

10.0

ا يوجد

86

29.8

يوضح اجلدول  5ارب  86معلما مل حيبلوا على دورات
تدريبية يف جمال تفعيل املختربات املدرسية كما يبو اجلدول
ارب  133معلم ا بلوا على دورة تدريبية وا دة يف جمال
تفعيل املختربات املدرسية يف و بل  29معلم ا على
دورتو كما مشلة  70معلما بواقع دورتو ك ر وتعد
هذه الدورات يف راي البا و له كا ية؛ مبهنا نفذت يف
بداية العمل بالربنامج مث توقفة وهذا يتضح من معر ة ارب
هنا  86معلم ا مل حيبلوا على التدري مبهنم من دي

يتضح من خ ل اجلدول  4ارب مقيا اداة الب ب
يتمتع ب بات عال تربويا إذ بلية قيمة ال بات الكلية = α
 0.966وتراو ة قيم معامل الفا كرونباخ ل ستفتا ما
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التعيو يف املدار احلكومية او املدار امبهلية ومن مث تتف
نتاهج هذا الب ب مع دراسة صبارب 1432هـ وال اشارت
إا ندرة الدورات التدريبية للمعلمو يما يتعل بتفعيل
املختربات املدرسية.

 -2األساليب التي قدمت لتفعيل دور المختبرات

المدرسية.

الجدول6
توزيع أفراد عينة البحث وفقاً لألساليب التي قدمت لهم لتفعيل دور المختبرات المدرسية
األساليب

التكرارات

النسبة المئوية (ن=)289

ورش عمل

96

33.0

دورات تدريبية

203

70.2

اللقا ات املتخببة

27

9.3

زيارات إشرا ي

135

46.7

نشرات تربوية

52

18.0

ادلة

18

6.2

مطبوعات

7

2.4

تنفيذ او ضور در منوذج يوضح طريقة التفعيل

51

17.6

الجدول7
توزيع أفراد عينة البحث وفقاً للمواد التعليمية التي تم الحصول
عليها

يتضح من اجلدول  6تنوع امبسالي املقدمة
لتفعيل املختربات املدرسية إا ان مت الرتكي ،بشكل اكرب
على بعض امبسالي يف و مل يتم الرتكي ،على امبسالي
امبخرد إذ ي ظ ارب ال،يارات اإلشرا ي والدورات
التدريبية ه اك ر امبسالي ال قدمة لتفعيل دور
املختربات املدرسية يف و كارب اسلوب املطبوعات
واسلوب امبدلة والنشرات الرتبوية اقل امبسالي املقدمة
لتفعيل املختربات.
ا سب يتضح ارب اسلوب الدورات التدريبية مشل
 203معلما من ا راد عينة الب ب والبالغ عددهم 289
وه ن بة جيدة مبهنا مت ل  %70من إمجايل عينة الب ب
وهذا يبو ارب الوزارة ترك ،على هذا امبسلوب اك ر من لهه
يف و ترك،ت بقية امبسالي على ال،يارات اإلشرا ية
وورش العمل يف و مل يتم الرتكي ،على بقية امبسالي
الواردة يف اجلدول  6وال اشارت إليها خطة الربنامج.

المواد التعليمية

التكرارات

النسبة المئوية

احلقيبة التدريبية

75

26.0

9

3.1

ادوات تقومي للت ارب العملية

17

5.9

كرا الت ارب العملية

196

68.0

بطاقات امل

ة

يوضح اجلدول  7ارب عدد املعلمو الذين بلوا على
قيبة تدريبية بلغ  75ويبو اجلدول ايضا ارب كرا
الت ارب العملية يعد اك ر املواد التعليمية ال بل عليها
املعلمورب يف عينة الب ب إذ بل  196معلم ا على كرا
الت ارب العملية كما يشه اجلدول ال اب ارب بطاقات
امل ة وادوات تقومي الت ارب العملية كانة اقل املواد
ال بل عليها املعلمورب.
ي هر من اجلدول  7ارب املواد التعليمية ال بل
عليها املعلمورب له كا ية احلقيبة التدريبية م ا يفرتض ارب

 -3المواد التعليمية التي تم الحصول عليها.
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حيبل عليها  203معلما وهو عدد املعلمو الذين بلوا
على دورات تدريبية واملواد امبخرد املهمة يف تقومي الط ب
مل حيبل عليها إا عدد قليل جدا مقارنة بعينة الب ب
ومن مث ا توجد للمعلمو اسالي تقومي مناسبة ويف هذا
البدد تتف نتاهج هذا الب ب مع دراسة احلقباين
1432هـ ال اشارت نتاه ها إا عدم تنويع معلم
العلوم يف اسالي تقومي الط ب يف الدر العمل وما
ارتفاع عدد املعلمو الذين بلوا على كرا الت ارب
العملية إا مبن يوزع مع الكتاب املدرس ويفرتض ارب يكورب
مع مجيع املعلمو.

يوضح اجلدول  8تكرار ون بة درجة معر ة
املعلمو خبطة برنامج تفعيل املختربات املدرسية إذ إرب
الن بة امبكرب من ا راد عينة الب ب  124معلم ا لديهم
معر ة متوسطة خبطة برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف
و ارب هنا  21معلما لديهم معر ة عالية.
يتضح ارب نب عينة الب ب تقريبا كانة
معر تهم خبطة برنامج تفعيل املختربات املدرسية إما ضعيفة
او ا يوجد لديهم علم عنها ويرد البا ارب ارب سب ذلك
يعود إا عدم وصول التعليمات املن مة للربنامج إا
مدارسهم او عدم اط عهم عليها كذلك مل يتم متابعة
التنفيذ يف امليدارب.

المدرسية.

السؤال الثاني :ما مستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل

 -4درجة المعرفة بخطة برنامج تفعيل المختبرات
الجدول 8
توزيع أفراد عينة البحث وفقاً لدرجة معرفتهم بخطة برنامج تفعيل
المختبرات المدرسية
درجة المعرفة

التكرارات

النسبة المئوية

عالية

21

7.2

متوسطة

124

42.9

ضعيفة

94

32.5

ا اعلم عنها

50

17.3

اإلمجايل

289

100.0

المختبرات المدرسية في المدارس الثانوية بمدينة
الرياض من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
ولإلجاب ـ ــة ع ـ ــن ال ـ ـؤال ال ـ ــاب مت ـ ــاب التك ـ ـرارات
والن ـ امللوي ــة واملتوس ــطات احل ــابية وااحنرا ــات املعياري ــة
اجل ــدول  10إلجاب ــات ا ـ ـراد عين ــة الب ــب حن ــو م ــتود
الــدعم املقــدم لربنــامج تفعيــل املخت ـربات املدرســية يف املــدار
ال انوية مبدينـة الريـاض واجلـدول  9يبـو خ صـة وجهـة ن ـر
املعلمــو مل ــتود الــدعم املقــدم لربن ـامج تفعيــل املخت ـربات يف
املدار ال انوية:

الجدول 9
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات الخاصة بمستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل المختبرات المدرسية،
وترتيبها.
م

أبعاد المحور

المتوسط الحسابي

الترتيب

1
2

جتهي ،وتبميم املختربات املدرسية
إعداد حمضر املخترب لدعم معلم العلوم لتفعيل املخترب
الدرجة الكلية

3.48
3.03
3.25

1
2
-

باملرتبة امبوا مبتوسط عام  3.48يلي حمور إعداد حمضر
املخترب لدعم معلم العلوم لتفعيل املخترب مبتوسط ايب
.3.03

يتضح من اجلدول  9ارب :املتوسط احل ايب مل تود الدعم
املقدم لربنامج تفعيل املختربات يف املدار ال انوية من وجهة
ن ر املعلمو بلغ  3.25إذ جا حمور املخترب املدرس
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ي ظ ارب حمور الت هي ،بل على متوسط ايب
اعلى من حمور حمضر املخترب ويعود ذلك يف راي البا و إا
ارب املعلم يرد ارب احملضر ينبي ارب يقوم ب دوار تتخطى العمل
اإلداري حبيب يكورب مشارك ا وم اعدا بفعالية يف تنفيذ
امبنشطة العملية وهذه امبدوار قد تكورب لاهبة لدد احملضر
ومن مث ا يبادر يف القيام هبا ويعدها من ادوار املعلم ولي ة
من ادواره كم ضر.
و يما ي يت عرض مفبل مل تود الدعم املقدم
لربامج تفعيل املختربات يف املدار ال انوية من وجهة ن ر
املعلمو.

مستوى الدعم المقدم لبرنامج تفعيل المختبرات المدرسية في

المدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين.

بة التكرارات
لإلجابة عن هذا ال ؤال
امللوية واملتوسطات وااحنرا ات املعيارية است ابات
والن
املعلمو حنو م تود الدعم املقدم للمختربات املدرسية من
خ ل بعدين يتم ل البعد امبول مب تود جتهي ،املختربات
املدرسية بامبدوات واملواد ال زمة ويتضمن البعد ال اين
م تود تبميم املخترب املدرس ويبو اجلدول 10
امللوية واملتوسطات وااحنرا ات املعيارية
التكرارات والن
است ابة عينة الب ب:

الجدول 10
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة البحث نحو مستوى الدعم المقدم للمختبرات
المدرسية (مرتبةً حسب المتوسط الحسابي
املتوسط احل ايب

ااحنراح املعياري

الفقرات

املتوسط احل ايب

/
%

ا تتو ر

ضعي

له
مت كد

متوسط

عايل

الرتتي

م تود التو ر

تجهيز المختبرات المدرسية باألدوات والمواد الالزمة
عدسات
تتو ر امبدوات امبساسية كامبنابي
ماصات شراهح  ...اخل إلجرا امبنشطة .

%

واملواد

تتو ر املواد امبساسية كامبمحاض
الكيمياهية امبخرد  ..اخل إلجرا امبنشطة

%

تت م امبدوات املتو رة يف املخترب مع امبنشطة
العملية املتضمنة يف مقررات العلوم.

%

تت م امبجه،ة املعملية مع امبنشطة العملية
املتضمنة يف مقررات العلوم.

%

تتو ر امبجه،ة املعملية ك جه،ة التعقيم اجه،ة
التقطه موقد بن ن ..اخل مع امبنشطة العملية.

%

تتو ر اعداد كا ية من املواد امبساسية متكن
الط ب من إجرا امبنشطة بشكل ردي او يف
جمموعات صيهة
تتو ر اعداد كا ية من امبدوات امبساسية ليتمكن
كل طال من إجرا امبنشطة بشكل ردي.

%

%

8

43

13

131

94

2.8

14.9

4.5

45.3

32.5

19

53

38

113

66

6.6

18.3

13.1

39.1

22.8

25

78

57

99

30

8.7

27

19.7

34.3

10.4

17

92

58

94

28

18.7

40.5

7.6

23.2

10.0

43

96

43

84

23

8.7

27.0

19.7

34.3

10.4

54

117

22

67

29

14.9

33.2

14.9

29.1

8.0

62

118

15

76

18

21.5

40.8

5.2

26.3

6.2

102

3.90

1.10

1

3.53

1.21

2

3.11

1.17

3

3.08

1.12

4

2.82

1.23

5

2.75

1.30

6

2.55

1.26

7
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املتوسط احل ايب

يتضح من اجلدول 10ارب:
ارب املتوسط احل ايب لبعد جتهي ،املختربات بامبدوات واملـواد
ال زمـ ــة مـ ــن وجهـ ــة ن ـ ــر املعلمـ ــو  3.09بـ ــاحنراح معيـ ــاري
 0.93إذ تراو ــة املتوســطات احل ــابية لفق ـرات هــذا البعــد
ما بو  2.55 – 3.90وكانة اك ر قـرتو تـوا را مرتبـة
من امبك ر تو را إا امبقل تو را ه :
 .1تتـ ـ ــو ر امبدوات امبساسـ ـ ــية كامبنابي ـ ـ ـ عدسـ ـ ــات
ماصات شراهح  ...اخل إلجرا امبنشطة بلة هذه
الفقرة علـى اعلـى متوسـط ـايب بـو قـرات هـذا البعـد قـد
بليــة قيمتـ  3.90بــاحنراح معيــاري  1.10ومب ــتود تــو ر
متوس ـ ـ ـ ــط إذ ي ـ ـ ـ ــرد  131معلم ـ ـ ـ ـ ـ ا ارب امبدوات امبساس ـ ـ ـ ــية
كامبنابي ـ ـ ـ ـ عدس ـ ـ ــات ماص ـ ـ ــات ش ـ ـ ـ ـراهح  ..اخل
ال زم ــة إلج ـرا امبنش ــطة تت ــو ر يف امل ــدار ال ـ يعمل ــورب هب ــا
مب ـ ــتود متوسـ ــط كمـ ــا يـ ــرد  94معلم ـ ـا تـ ــو ر امبدوات يف
املدار ال يعملورب هبا مب تود عال.
 .2تت ــو ر امل ـواد امبساس ــية كامبمح ــاض وامل ـواد الكيمياهي ــة
امبخرد  ..اخل إلجرا امبنشـطة قـد بلـغ املتوسـط احل ـايب
اس ــت ابات عين ــة الب ــب  3.53ب ــاحنراح معي ــاري 1.21
وم ـ ــتود ت ـ ــو ر متوس ـ ــط إذ ي ـ ــرد  113معلمـ ـ ـا م ـ ــن عين ـ ــة
الب ــب ت ــو ر املـ ـواد امبساس ــية يف امل ــدار الـ ـ يعمل ــورب هب ــا
مب ــتود متوســط وتــو رت امل ـواد امبساســية بدرجــة عاليــة يف
املدار ال يعمل هبا  66معلما من عينة الب ب.
وقــد كانــة اقــل ق ـرتو تــو را مــن وجهــة ن ــر املعلمــو مرتبــة
من امبقل تو را إا امبعلى تو را ه :
 .1تتو ر اعداد كا يـة مـن امبدوات امبساسـية ليـتمكن كـل
طالـ ـ م ــن إجـ ـرا امبنش ــطة بش ــكل ــردي ج ــا ت ه ــذه
الفقــرة يف الرتتي ـ امبخــه بــو ق ـرات بعــد جتهيــ ،املخت ـربات

ااحنراح املعياري

المتوسط الحسابي العام لبعد تجهيز المختبرات باألدوات والمواد الالزمة

املتوسط احل ايب

الفقرات

/
%

ا تتو ر

ضعي

له
مت كد

متوسط

عايل

3.09

0.93

-

الرتتي

م تود التو ر

املدرســية بــامبدوات واملـواد ال زمــة قــد بلــغ املتوسـط احل ــايب
اســت ابات عينــة الب ــب  2.55بــاحنراح معيــاري 1.26
مب تود تو ر ضعي إذ يرد  118معلم ا من عينـة الب ـب
ارب م ـتود تــو ر اعــداد كا يـة مــن امبدوات امبساســية حبيــب
ي ـ ــتمكن ك ـ ــل طالـ ـ ـ م ـ ــن إجـ ـ ـرا امبنش ـ ــطة بش ـ ــكل ـ ــردي
ضــعي كمــا يــرد  62معلم ـ ا مــن عينــة الب ــب عــدم تــو ر
اعـ ــداد كا يـ ــة مـ ــن امبدوات امبساسـ ــية حبيـ ــب يـ ــتمكن كـ ــل
طال من إجرا امبنشطة بشكل ردي.
 .2تتــو ر اعــداد كا يــة مــن امل ـواد امبساســية متكــن الط ـ ب
من إجرا امبنشطة بشكل ردي او جمموعات صـيهة قـد
بلغ املتوسط احل ايب مل تود تو رها  2.75واحنراح معيـاري
 1.30إذ يــرد  117معلم ـا مــن عينــة الب ــب ارب م ــتود
ت ــو ر اع ــداد كا ي ــة م ــن امل ـواد امبساس ــية متك ــن الط ـ ب م ــن
إجـرا امبنشــطة بشــكل ــردي او جمموعــات صــيهة ضــعي
كما يرد  54معلم ا من عينة الب ب عدم تو ر اعداد كا يـة
مـ ــن امل ـ ـواد امبساسـ ــية متكـ ــن الط ـ ـ ب مـ ــن إج ـ ـرا امبنشـ ــطة
بشكل ردي او جمموعات صيهة.
توضــح النت ـاهج ارب املعلم ـو يــرورب ارب امبدوات امبساســية
ال زمة إلجرا امبنشطة متو رة ولكنها لي ة كا ية ليـتمكن
كل طال مـن إجـرا امبنشـطة بشـكل ـردي وكـذلك تتـو ر
امل ـ ـواد امبساس ــية ال زم ــة إلج ـ ـرا امبنش ــطة إا اهن ــا لي ــة
كا يـ ــة حبيـ ــب ي ـ ــتطيع كـ ــل طال ـ ـ إج ـ ـرا النشـ ــاط بشـ ــكل
ــردي ــا يعــين ارب املعلــم ســوح يقــوم بعــرض النشــاط علــى
الطـ ب وهــذا مـا اشــارت إليـ دراسـة احلــدي 1415ه ـ
ودراســة الع ـريين 1425هـ ـ ودراســة احلقبــاين 1432هـ ـ
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مــع دراســة آل حم ـ 1433هـ ـ ال ـ اشــارت إا ارب الــنق
يف امل ـ ـ ـواد وامبدوات ال زمـ ـ ــة ادد إا عـ ـ ــدم إتا ـ ـ ــة الفرصـ ـ ــة
للط ـ ـ ـ ب ملمارس ـ ــة مه ـ ــارات ااستقب ـ ــا وكـ ـ ــذلك دراس ـ ــة
القميــ،ي 1421هـ ـ ودراســة ال،ه ـراين 2001م ودراســة
املنتشــري 2007م تلــك الدراســات توصــلة يف نتاه هــا
إا عــدم ارســة الطال ـ للعمــل يف املختــرب ايض ـا تتف ـ مــع
دراسة املنتشري 2007م ال اشارت إا قلة املـواد ال زمـة
إلجرا الت ارب بشكل ردي او يف جمموعات صيهة.

اي إرب اللـ ـ امبنش ــطة تنف ــذ ب س ــلوب الع ــرض العملـ ـ م ــن
قبل املعلم ا يعين ارب الطال لن يتمكن من إجرا النشـاط
بنف ـ ـ ومـ ــن مث ا يتـ ــاح للطال ـ ـ رصـ ــة ارسـ ــة املهـ ــارات
العملية واكت اهبا وتتف هذه النتي ة مع نتي ة دراسـة امحـد
1431ه ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ اش ـ ـ ــارت ارب ا ـ ـ ــد معوق ـ ـ ــات اس ـ ـ ــتخدام
املخت ـ ـربات املدرسـ ــية يف املـ ــدرا ال انويـ ــة يف اململكـ ــة العربيـ ــة
ال عودية قلة امبجه،ة وامبدوات واملـواد الـ متكـن كـل طالـ
مـن القيــام بالت ربــة بنف ـ وتتفـ نتــاهج هـذا الب ــب كــذلك

الجدول 11
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة البحث نحو مستوى الدعم المقدم للمختبرات
المدرسية (تصميم المختبر) (مرتبةً حسب المتوسط الحسابي)
املتوسط احل ايب

ااحنراح املعياري

املتوسط احل ايب

الفقرات

/
%

ا تتو ر

ضعي

له
مت كد

متوسط

عايل

الرتتي

م تود التو ر

تصميم المختبر المدرسي
تتو ر اجه،ة تكيي مناسبة يف املخترب.
تتو ر إضا ة جيدة يف املخترب.
تتو ر يف املخترب نوا ذ واسعة ل هولة التهوية
يتناس

م املخترب مع عدد الط ب.

%
%
%
%

تت ـ ــو ر س ـ ــتاهر يف املختـ ـ ــرب ت ـ ــاعد عل ـ ــى إج ـ ـ ـرا
الضو .
امبنشطة العملية ال تتطل

%

تت ــو ر ط ــاوات مب ــممة بش ــكل خك ــن الط ـ ب
من إجرا امبنشطة العملية.

%

تت ـ ــو ر يف املخت ـ ــرب مـ ـ ـراوح ش ـ ــفط تعم ـ ــل بش ـ ــكل
عال.

%

تت ـ ـ ــو ر مع ـ ـ ــدات امبم ـ ـ ــارب امبساس ـ ـ ــية يف املخت ـ ـ ــرب
طفايــات ري ـ اوعيــة الرمــال بطانيــة تيطيــة
احلري .

%

1

14

6

82

186

0.3

4.8

2.1

28.4

64.4

2

18

3

95

171

0.7

6.2

1.0

32.9

59.2

10

34

16

106

123

3.5

11.8

5.5

36.7

42.6

15

54

9

78

133

5.2

18.7

3.1

27

46

40

33

9

101

106

13.8

11.4

3.1

34.9

36.7

33

49

5

93

109

3.5

11.8

5.5

36.7

42.6

24

50

19

101

95

8.3

17.3

6.6

34.9

32.9

12

63

22

113

79

4.2

21.8

7.6

39.1

27.3

104

4.52

0.79

1

4.44

0.85

2

4.03

1.13

3

3.90

1.30

4

3.69

1.42

5

3.68

1.42

6

3.67

1.32

7

3.64

1.21

8
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تت ـ ـ ــو ر متدي ـ ـ ــدات امل ـ ـ ــا

والكهرب ـ ـ ــا والي ـ ـ ــاز يف

املخت ــرب بب ــورة ت ــمح ب ــإجرا امبنش ــطة العملي ــة
بطريقة آمنة.

%

يوجـ ـ ـ ــد يف املختـ ـ ـ ــرب خ،ان ـ ـ ـ ــة لت ضـ ـ ـ ــه الي ـ ـ ـ ــازات
والتخل

منها.

%

تت ـ ــو ر يف املخت ـ ــرب م ـ ـ ـواد لتن ي ـ ـ ـ امبدوات بع ـ ــد
اانتها من إجرا امبنشطة العملية .

%

يت ـ ــو ر يف املخت ـ ـربات ادوات اإلس ـ ــعا ات امبولي ـ ــة
جديدة و عالة.

%

تتو ر صيانة للمخترب وامبجه،ة وامبدوات.
تتو ر معدات ال مة لتنفيذ امبنشطة العملية يف
املختـ ــرب قفـ ــازات كمامـ ــات ن ـ ــارات واقيـ ــة
بكميات كا ية للط ب .

%

%

12.8

14.5

5.2

36

31.5

28

57

25

95

84

9.7

19.7

8.7

32.9

29.1

50

40

72

60

67

17.3

13.8

24.9

20.8

23.2

29

80

55

77

48

10

27.7

19

26.6

16.6

53

72

23

94

47

18.3

24.9

8

33.5

16.3

54

79

36

81

39

18.7

27.3

12.5

28

13.5

89

65

26

76

33

30.8

22.5

9

26.3

11.4

المتوسط الحسابي العام لبعد تصميم المختبر المدرسي
المتوسط الحسابي العام للمحور

يتضح من اجلدول :11
ارب املتوسط احل ايب للم ور امبول اخلاص بت هيـ ،املختـربات
املدرسية من وجهة ن ر املعلمـو بلـغ  3.48بـاحنراح معيـاري
 0.87بدرجة تو ر متوسطة.
كما يتضح من اجلـدول نف ـ ارب املتوسـط احل ـايب
لبعـ ــد تبـ ــميم املختـ ــرب املدرس ـ ـ مـ ــن احملـ ــور امبول املخت ـ ـربات
املدرس ـ ـ ــية بلي ـ ـ ــة قيمت ـ ـ ـ  3.87وب ـ ـ ــاحنراح معي ـ ـ ــاري 0.81
مب ــتود تــو ر متوســط إذ تراو ــة قــيم املتوســطات احل ــابية
لفقرات البعـد مـا بـو  2.65 -4.52وكانـة اك ـر قـرتو
مــن الفق ـرات ت ـوا را مرتبــة مــن امبك ــر تــو را إا امبقــل تــو را
ه :

املتوسط احل ايب

تتو ر لرح حتضه ملعامل العلوم.

%

33

42

15

104

91

ااحنراح املعياري

الفقرات

ا تتو ر

ضعي

املتوسط احل ايب

/
%

له
مت كد

متوسط

عايل

3.59

1.39

9

الرتتي

م تود التو ر

3.52

1.35

10

3.19

1.39

11

3.12

1.27

12

3.03

1.40

13

2.90

1.36

14

2.65

1.44

15

3.87

0.81

-

3.48

0.87

-

تت ـ ـ ـ ــو ر اجه ـ ـ ـ ــ،ة تكيي ـ ـ ـ ـ مناس ـ ـ ـ ــبة يف املخت ـ ـ ـ ــرب
.1
بــلة هــذه الفقــرة علــى اعلــى متوســط ــايب بــو قـرات
هذا البعد قـد بليـة قيمتـ  4.52بـاحنراح معيـاري 0.79
ومب تود تو ر عال إذ يرد  186معلما بن ـبة  %64.4ارب
املخت ـربات املدرس ــية يف امل ــدار ال ـ يعمل ــورب هب ــا تت ــو ر يه ــا
اجه،ة تكيي مناسبة ومب تود تو ر عال.
تتــو ر إضــا ة جيــدة يف املختــرب جــا ت الفقــرة يف
.2
املرتبـ ــة ال انيـ ــة بـ ــو ق ـ ـرات بعـ ــد تبـ ــميم املختـ ــرب قـ ــد بلـ ــغ
متوس ــطها احل ــايب  4.44ب ــاحنراح معي ــاري  0.85مب ــتود
ت ــو ر ع ــال إذ ي ــرد  171معلم ـ ا بن ــبة  %59.2م ــن عين ــة
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قلة العناية باملختربات وعدم وجود صيانة دورية ليفجه،ة
وامبدوات املعملية كما توضح النتاهج ضع تو ر معدات
ال مة يف املخترب بكميات كا ية للط ب وكذلك ضع
تو ر ادوات اإلسعا ات امبولية وهذا الضع ينعكس على
ارسة الطال ليفنشطة بشكل ردي قلة معدات ال مة
بكميات كا ية جتعل املعلم خيل إا العرض العمل بداا من
تنفيذ امبنشطة بشكل ردي ختو ا من دوث خطر على
الط ب نتي ةا لقلة معدات ال مة ومن وجهة ن ر
البا و إرب عدم تو ه معدات ال مة وصيانة امبجه،ة
وامبدوات ال حتتاج إا صيانة قد يعود للمعلمو يف عدم
طل املعدات او البيانة من إدارة املدرسة او اهنا تطل وا
يتم ت مينها من قبل إدارة املدرسة مع العلم بوجود بنود يف
املي،انية التشييلية للمدار حتة م مى م تل،مات تعليمية
و صيانة طارهة .

الدارســة ارب املخت ـربات املدرســية يف امل ــدار ال ـ يعمل ــورب هب ــا
تتو ر يها إضا ة جيدة مب تود تو ر عال.
وقــد كانــة اقــل قــرتو ت ـوا را مــن وجهــة ن ــر املعلمــو مرتبــة
من امبقل تو را إا امبعلى تو را ه :
 .1تتو ر معدات ال مة لتنفيذ امبنشطة العملية يف املختـرب
قفـ ـ ـ ــازات كمامـ ـ ـ ــات ن ـ ـ ـ ــارات واقيـ ـ ـ ــة بكميـ ـ ـ ــات كا يـ ـ ـ ــة
للط ب جـا ت هـذه الفقـرة يف الرتتيـ امبخـه بـو قـرات
بعــد تبــميم املختــرب قــد بلــغ املتوســط احل ــايب هل ـا 2.65
باحنراح معياري  1.44إذ يرد  89معلمـا بن ـبة %30.8
مــن عينــة الب ــب عــدم ت ــو ر معــدات ال ـ مة بكميــة كا ي ــة
للط ـ ـ ـ ب لتنفيـ ـ ــذ امبنشـ ـ ــطة م ـ ـ ــل القفـ ـ ــازات والكمامـ ـ ــات
والن ارات الواقية.
 .2تتو ر صيانة للمخترب وامبجهـ،ة وامبدوات بلـغ املتوسـط
احل ــايب مل ــتود ت ــو ر ه ــذه الفق ــرة  2.90ب ــاحنراح معي ــاري
 1.36إذ يرد  81معلم ا بن بة  %28.0من عينة الب ـب
ارب املختربات املدرسـية يف املـدار الـ يعملـورب يهـا تتـو ر هلـا
وليفجه،ة وامبدوات صيانة مب تود متوسط ويرد  79معلمـ ا
بن ــبة  %27.3مــن عينــة الب ــب ارب املخت ـربات املدرســية يف
املدار ال يعملورب يها تتو ر هلا وليفجهـ،ة وامبدوات صـيانة
مب ــتود ضــعي يف ــو ا تتــو ر صــيانة للمختــرب وامبجهــ،ة
وامبدوات يف امل ــدار الـ ـ يعم ــل يه ــا  54معلمـ ـ ا م ــن عين ــة
الب ب بن بة .%18.7
تبو النتاهج ضع صيانة ادوات واجه،ة املخترب وتتف هذه
النتي ة مع نتي ة دراسة الع هي 2001م ال اشارت إا

ضر المختبر
المحور الثاني :مح ّ

كما مت تقب وجهة ن ر املعلمو حنو دور حمضر املخترب يف
تفعيل املختربات املدرسية وال يعد عنبرا اساسيا من
العناصر ال تضمنها برنامج تفعيل املختربات املدرسية
وللتعرح إا دور حمضر املخترب بة التكرارات والن
امللوية واملتوسطات احل ابية وااحنرا ات املعيارية است ابات
عينة الب ب لفقرات حمور حمضر املخترب على الن و املوضح
يف اجلدول :12

الجدول12
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة البحث من المعلمين نحو محضّر المختبر (مرتبةً
حسب المتوسط الحسابي)
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املتوسط احل ايب

الفقرات

/
%

نادرا

ا يانا

له
مت كد

لالبا

داهما

الرتتي

ااست ابة

حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي :واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية ...

يت كــد حمضــر املختــرب مــن فــظ امبدوات وامبجهــ،ة
واحملاليل واملواد يف اماكنها املخببة.

%

حيضـ ـ ــر وجيهـ ـ ــ ،حمضـ ـ ــر املختـ ـ ــرب املخت ـ ـ ـربات لتنفيـ ـ ــذ
الت ارب قبل مواعيد التنفيذ بوقة مناس .

%

يت كـ ـ ــد حمض ـ ــر املخت ـ ــرب مـ ـ ــن قف ـ ــل النوا ـ ــذ والتيـ ـ ــار
الكهربــاه وحمــابس امليــاه واليــاز يف املخت ـربات و ق ـ ا
للتعليمات املعتمدة.
ين ـ حمضــر املختــرب مــع اهليلــة التعليميــة يف املدرســة
لتن يم جداول استخدام املختربات بشكل دوري.

%

حيدد حمضر املخترب اا تياجات ال زمة للمختـربات
ويتابع تنفيذها.

%

يهي ـ ــز وجيه ـ ــ ،حمض ـ ــر املخت ـ ــرب املختـ ـ ـربات وين مه ـ ــا
ويرتبها ويتابع ن ا تها قبل وبعد استخدامها.

%

%

يطب حمضر املخترب إجرا ات امبمن وال مة ويتابع
ص ـ ـ ـ ـ ــيانة ادوات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ مة وطفاي ـ ـ ـ ـ ــات احلريـ ـ ـ ـ ـ ـ يف
املختربات.
يعــد حمضــر املختــرب قاهمــة مب تويــات املختــرب م همــة
ملتطلبات مقررات العلوم الطبيعية.

%

يع ــد حمض ــر املخت ــرب اللو ــات والنشـ ـرات اإلرش ــادية
باستخدام امبدوات وامبجه،ة واملواد يف املختربات.

%

لــدد حمضــر املختــرب إملــام بكيفيــة اســتخدام امبجهــ،ة
واملواد امل تخدمة يف املخترب.

%

يقــدم حمضــر املختــرب الــدعم مبعضــا اهليلــة التعليميــة
باستخدام املختربات وتقدمي الدعم الفين ال زم هلم.

%

يع ـ ــد حمض ـ ــر املخت ـ ــرب تق ـ ــارير دوري ـ ــة توض ـ ــح ال ـ ــة
امبدوات وامبجه،ة وحتديد مدد اجتها للبيانة.

%

%

38

42

66

62

81

13.1

14.5

22.8

21.5

28

41

59

36

85

68

14.2

20.4

12.5

29.4

23.5

47

57

22

98

65

16.3

19.7

7.6

33.9

22.5

53

49

38

70

79

18.3

17

13.1

24.2

27.3

56

52

27

74

80

19.4

18

9.3

25.6

27.7

36

79

22

86

66

12.5

27.3

7.6

29.8

22.8

44

73

30

75

67

15.2

25.3

10.4

26

23.2

58

55

37

79

60

20.1

19

12.8

27.3

20.8

58

55

45

74

57

20.1

19

15.6

25.6

19.7

55

65

28

93

48

19

22.5

9.7

32.2

16.6

60

58

35

80

56

20.8

20.1

12.1

27.7

19.4

58

76

28

61

66

20.1

26.3

9.7

21.1

22.8

61

66

45

73

44

21.1

22.8

15.6

25.3

15.2
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%

%

9.7

17.6

11.1

29.4

32.2

ااحنراح املعياري

ي ــن م حمض ــر املخت ــرب ال ـ ـ ت وامللف ــات اخلاص ــة
ب ـ ـ ــاملختربات وت ـ ـ ــدوين البيان ـ ـ ــات واملعلوم ـ ـ ــات ع ـ ـ ــن
موجوداتا.
يقـ ــوم حمضـ ــر املختـ ــرب بـ ــإجرا اجلـ ــرد ال ـ ــنوي لعهـ ــد
املختربات.

28

51

32

85

93

املتوسط احل ايب

الفقرات

/
%

نادرا

ا يانا

له
مت كد

لالبا

داهما

الرتتي

ااست ابة

3.57

1.353

1

3.37

1.371

2

3.28

1.392

3

3.27

1.422

4

3.25

1.477

5

3.24

1.506

6

3.23

1.391

7

3.17

1.424

8

3.10

1.447

9

3.06

1.429

10

3.05

1.406

11

3.05

1.446

12

3.00

1.483

13

2.91

1.390

14
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%

يشار حمضر املخترب مع معلم العلوم كم اعد اثنا
تنفيذ امبنشطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية.

%

يش ــار حمض ــر املختـ ــرب يف إع ــداد وتق ــدمي الـ ــدورات
التدريبي ــة والـ ــورش ع ــن اإلسـ ــعا ات امبولي ــة وامبمـ ــن
وال مة للط ب والعاملو.

%

29.1

19

10.7

22.1

19

111

53

23

55

47

38.4

18.3

8

19

16.3

103

55

41

55

35

35.6

19

14.2

19

12.1

املتوسط احل ايب العام للم ور

يتضح من خ ل اجلدول :12
ارب املتوسط احل ايب حملور إعداد حمضر املختـرب لـدعم معلـم
العلــوم لتفعيــل املختـربات مــن وجهــة ن ــر املعلمــو بلــغ 3.03
ب ــاحنراح معي ــاري  1.10إذ تراو ــة املتوس ــطات احل ــابية
للفق ـرات مــا بــو  2.53 – 3.57وقــد كــارب اعلــى ث ثــة
ادوار يقــوم هبــا حمضــر املختــرب لــدعم معلــم العلــوم مــن وجهــة
ن ر معلم العلوم مرتبة من امبك ر إا امبقل ه :
 .1يـ ـ ــن م حمضـ ـ ــر املختـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ت وامللفـ ـ ــات اخلاصـ ـ ــة
ب ــاملختربات وت ــدوين البيان ــات واملعلوم ــات ع ــن موجودات ــا
بــلة هــذه الفقــرة علــى اعلــى متوســط ــايب بــو قـرات
هذا احملـور مبتوسـط ـايب  3.57وبـاحنراح معيـاري 1.33
إذ يــرد ا ـراد عينــة الب ــب ارب حمضــر املختــرب لالب ـا مــا يــن م
ال ـ ـ ت وامللفـ ــات اخلاصـ ــة بـ ــاملختربات ويـ ــدورب البيانـ ــات
واملعلومات عن موجودتا.
 .2يقـ ـ ــوم حمض ـ ـ ــر املختـ ـ ــرب ب ـ ـ ــإجرا اجلـ ـ ــرد ال ـ ـ ــنوي لعه ـ ـ ــد
املخت ـ ـربات ق ـ ــد بل ـ ـغ املتوس ـ ــط احل ـ ــايب  3.37ب ـ ــاحنراح
معيـ ــاري  1.37إذ يـ ــرد  81معلم ـ ـا بن ـ ــبة  %28.0ب ـ ـ رب
حمض ـ ــر املخت ـ ــرب يق ـ ــوم داهمـ ـ ـ ا ب ـ ــإجرا اجل ـ ــرد ال ـ ــنوي لعه ـ ــد
املختربات كمـا يـرد  62معلمـ ا بن ـبة  %21.5بـ رب حمضـر
املخترب لالبـا مـا يقـوم بـإجرا اجلـرد ال ـنوي لعهـد املختـربات

املتوسط احل ايب

يع ــد حمض ــر املخت ــرب قاهم ــة بامبنش ــطة املعملي ــة الـ ـ
يتعذر تنفيذها داخل املختربات املدرسية.

84

55

31

64

55

ااحنراح املعياري

الفقرات

2.83

1.521

15

2.56

1.542

16

املتوسط احل ايب

/
%

نادرا

ا يانا

له
مت كد

لالبا

داهما

الرتتي

ااست ابة

2.53

1.441

17

3.03

1.10

-

يف ـ ـ ــو ي ـ ـ ــرد  66معلمـ ـ ـ ـ ا بن ـ ـ ــبة  %22.8بـ ـ ـ ـ هنم ل ـ ـ ــه
مت كــدين مــن قيــام حمضــر املختــرب بــإجرا اجلــرد ال ــنوي لعهــد
املختربات.
 .3يت ك ـ ــد حمض ـ ــر املخت ـ ــرب م ـ ــن ف ـ ــظ امبدوات وامبجه ـ ــ،ة
واحملالي ــل واملـ ـواد يف اماكنه ــا املخبب ــة ق ــد بل ــغ املتوس ــط
احل ايب  3.28باحنراح معياري  1.39إذ يـرد  85معلمـ ا
داهم ـا يت كــد م ــن ف ــظ
بن ــبة  %29.4ارب حمض ـر املخت ــرب ا
امبدوات وامبجهـ ــ،ة واحملاليـ ــل واملـ ــواد يف اماكنهـ ــا املخببـ ــة
كما يرد  68معلم ا بن بة  %23.5ارب حمضر املخترب لالبـ ا
م ــا يت ك ــد م ــن ف ــظ امبدوات وامبجه ــ،ة واحملالي ــل واملـ ـواد يف
اماكنها املخببة.
وقد كانة اقل ث ثة ادوار يقوم هبا حمضر املخترب لـدعم معلـم
العلــوم مــن وجهــة ن ــر املعلمــو مرتبــة مــن امبقــل إا امبك ــر
ه :
 .1يشار حمضر املخترب يف إعداد وتقدمي الدورات التدريبية
وال ــورش ع ــن اإلس ــعا ات امبولي ــة وامبم ــن وال ـ مة للط ـ ب
والعاملو جا ت هذه الفقرة يف الرتتي امبخه بو قـرات
حمور إعداد حمضر املختـرب لـدعم معلـم العلـوم لتفعيـل املختـرب
قـ ــد بلـ ــغ املتوسـ ــط احل ـ ــايب هلـ ــذه الفقـ ــرة  2.53بـ ــاحنراح
معيــاري  1.44إذ يــرد  103معلمــو بن ــبة  %35.6ارب
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ي ظ ارب حمضر املخترب ا يرك ،على إعداد قاهمة بامبنشـطة
العملية ال يتعذر تنفيذها داخـل املختـرب ويـرد البا ـارب ارب
تركيــ ،حمضــر املختــرب علــى املهــام اإلداريــة يعــود إا مــا يطلب ـ
مــدير املدرســة او املشــرح الرتبــوي مــن إعــداد وتن ــيم لتلــك
ال ـ ت يف ــو يــرد البا ـارب ارب ضــع تركيــ ،حمضــر
املختــرب علــى اجلوان ـ التنفيذيــة قــد يعــود إا ان ـ يع ـدها مــن
مهام املعلم او نتي ة لضع الت هيل.

حمض ــر املخت ــرب ن ــادرا م ــا يش ــار يف إع ــداد وتق ــدمي ال ــدورات
التدريبي ــة وال ــورش ع ــن اإلس ــعا ات امبولي ــة وامبم ــن وال ـ ـ مة
للط ب والعاملو كما يرد  55معلمـ ا بن ـبة  %19.0ارب
حمضــر املختــرب ا يان ـ ا مــا يشــار يف إعــداد وتقــدمي الــدورات
التدريبي ــة وال ــورش ع ــن اإلس ــعا ات امبولي ــة وامبم ــن وال ـ ـ مة
للط ب والعاملو.
 .2يشــار حمضــر املختــرب مــع معلــم العلــوم كم ــاعد اثنــا
تنفيــذ امبنشــطة العمليــة ملقــررات العلــوم الطبيعيــة قــد بلــغ
املتوس ــط احل ــايب  2.56ب ــاحنراح معي ــاري  1.52إذ ي ــرد
 111معلم ـ ـا بن ـ ــبة  %38.4ارب حمضـ ــر املختـ ــرب نـ ــادرا مـ ــا
يشار معلـم العلـوم كم ـاعد اثنـا امبنشـطة العمليـة ملقـررات
العل ـ ــوم كم ـ ــا ي ـ ــرد  53معلم ـ ـ ا بن ـ ــبة  %18.3ارب حمض ـ ــر
املختــرب ا يانـا مــا يشــار معلــم العلــوم اثنــا امبنشــطة العمليــة
ملقررات العلوم كم اعد.
 .3يعــد حمضــر املختــرب قاهمــة بامبنشــطة املعمليــة الـ يتعــذر
تنفي ـ ــذها داخ ـ ــل املختـ ـ ـربات املدرس ـ ــية ق ـ ــد بل ـ ــغ املتوس ـ ــط
احل ايب  2.83باحنراح معياري  1.52إذ يـرد  84معلمـ ا
بن ـ ــبة  %29.1ارب حمض ـ ــر املخت ـ ــرب ن ـ ــادرا م ـ ــا يع ـ ــد قاهم ـ ــة
بامبنش ـ ــطة املعملي ـ ــة ال ـ ـ يتع ـ ــذر تنفي ـ ــذها داخ ـ ــل املخت ـ ـربات
املدرس ـ ـ ــية وي ـ ـ ــرد  55معلم ـ ـ ـ ا بن ـ ـ ــبة  %19.0ارب حمض ـ ـ ــر
املخت ــرب ن ــادرا م ــا يع ــد قاهم ــة بامبنش ــطة املعملي ــة الـ ـ يتع ــذر
تنفيذها داخل املختربات املدرسية.
ي ــظ مــن خـ ل النتــاهج ال ــابقة ارب حمضــر املختــرب يركــ،
ت وامللفات وتـدوين البيانـات واملعلومـات
على تن يم ال
عـ ــن موجوداتـ ــا وكـ ــذلك يركـ ــ ،علـ ــى اجلـ ــرد ال ـ ــنوي لعهـ ــد
املختربات كما يت كد مـن فـظ امبدوات وامبجهـ،ة واحملاليـل
وامل ـواد يف اماكنهــا املخببــة وهــذه املهــام مهمــة يف املختــرب
إا اهنــا إداريــة اك ــر منهــا تنفيذيــة يف ــو ي ــظ ضــع
مش ـ ــاركة حمض ـ ــر املخت ـ ــرب يف تنفي ـ ــذ امبنش ـ ــطة العملي ـ ــة كم ـ ــا

السؤال الثالث :ما مدى تحقيق برنامج تفعيل المختبرات

المدرسية في المدارس الثانوية بمدينة الرياض لألهداف التي
وضعت له من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

لإلجابـ ــة عـ ــن ال ـ ـؤال ال ـ ــاب قـ ــام البا ـ ـارب ببنـ ــا ق ـ ـرات
تكونــة مــن  11قــرة لعينــة الب ــب اشــتقة الفق ـرات مــن
اهداح الربنـامج و يمـا يـ يت عـرض اسـت ابة املعلمـو علـى
تلــك الفقـرات والـ مــن خ هلــا يتضــح مــدد حتقيـ برنــامج
تفعيــل املختـربات املدرســية يف املــدار ال انويــة ليفهــداح الـ
وضعة ل :
أوالً :م ت تتدى تحقي ت تتق برن ت تتامج تفعي ت تتل المختبت ت ترات المدرس ت تتية ف ت تتي

المتتدارس الثانوي تتة بمدين تتة الري تتاض لألهتتداف الت تتي وض تتعت ل تته م تتن
وجهة نظر المعلمين

للتعــرح علــى مــدد حتقي ـ برنــامج تفعيــل املخت ـربات املدرســية
يف املــدار ال انويــة مبدينــة الريــاض ليفهــداح ال ـ وضــعة ل ـ
ــبة التك ـرارات والن ـ امللويــة
مــن وجهــة ن ــر املعلمــو
واملتوسطات احل ابية وااحنراح املعيـاري إلجابـات ا ـراد عينـة
الب ـ ــب مـ ــن املعلمـ ــو لفق ـ ـرات ااسـ ــتبانة اخلاصـ ــة ب هـ ــداح
الربن ــامج والـ ـ م ــن خ هل ــا ي ــتم الكشـ ـ ع ــن م ــدد حتقيـ ـ
برنــامج تفعيــل املخت ـربات املدرســية يف املــدار ال انويــة مبدينــة
الريـ ــاض ليفهـ ــداح ال ـ ـ وضـ ــعة ل ـ ـ كمـ ــا مت ترتي ـ ـ تلـ ــك
الفق ـرات ـ املتوس ــط احل ــايب لك ــل منه ــا وذل ــك علــى
الن و اآليت:
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ختب ـ ـ درج ـ ــة للنش ـ ــاط العمل ـ ـ ال ـ ــذي خارسـ ـ ـ
الطال ـ ـ يف املخت ـ ــرب تتض ـ ــمن درج ـ ــات ل ختب ـ ــار
العمل يف هناية كل بل دراس .
يـتم الت كــد مــن وضــوح اهلــدح امبساسـ للنشــاط
املخربي لدد الط ب.

%

ي ـ ــتم عم ـ ــل نق ـ ــاش م ـ ــع الط ـ ـ ب ـ ــول موض ـ ــوع
النشاط قبل البد بتنفيذه.

%

%

تق ـ ــدم للطـ ـ ـ ب التعريف ـ ــات اإلجراهي ـ ــة للمف ـ ــاهيم
واملبـ ـ ـ ــطل ات العلميـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ تناوهلـ ـ ـ ــا النشـ ـ ـ ــاط
املخربي.
يتم تشـ يع الطـ ب علـى إجـرا مناقشـات ـول
امل ات ال بلوا عليها وااستنتاجات الـ
توصلوا إليها.
تقدم للطـ ب إرشـادات وتعليمـات كا يـة متكـنهم
م ـ ــن ـ ــل املش ـ ــكلة او التوص ـ ــل إا اس ـ ــتنتاجات
ص ي ة ب رعة وي ر..
تــتم م ــة عمــل الط ـ ب اثنــا تنفيــذ النشــاط
املخربي وت ل بيانات ول تعلمهم.

%

ي ــتم تنفي ــذ تطبي ـ ـ جت ـ ـرييب للنش ــاط املخ ــربي قب ــل
إعطاه للط ب يف بة العلوم.

%

ي ـ ــتم تق ـ ــدمي ع ـ ــروض عملي ـ ــة للط ـ ـ ب ومناقش ـ ــة
ا كار تتعـارض مـع معـر تهم تنـاقض توقعـاتم قبـل
تنفيذ النشاط
ختب ـ ـ درج ـ ــة للنش ـ ــاط العمل ـ ـ ال ـ ــذي خارسـ ـ ـ
الطالـ ـ ـ يف املخت ـ ــرب تش ـ ــمل درج ـ ــات للمش ـ ــاركة
العملية طوال الفبل الدراس تقومي م تمر .
ينفــذ الطـ ب مجيــع امبنشــطة الـ تتطلـ العمــل
املخربي يف املخترب.

%

%

%

%

%

%

المتوسط الحسابي

%

9

17

9

65

189

4.41

3.1

5.9

3.1

22.5
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50

14
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93

10.7

17.3

4.8
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32.2

36
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14
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12.5
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4.8

37

23.9

34

72

16

89

78

11.8

24.9

5.5

30.8

27

53

58

12
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64

18.3

20.1

4.2

35.3

22.1

60

65

17

88

59

20.8

22.5

5.9

30.4

20.4

61

62

23
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50

21.1
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8

32.2

17.3

51

76

20
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33

17.6

26.3

6.9

37.7

11.4

60

89

32

79

29

20.8

30.8

11.1

27.3

10

119

37

9

59

65

41.2

12.8

3.1

20.4

22.5

99

104

14

57

15

34.3

36

4.8
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بن بة  %34.3ان نادرا ما ينفذ الط ب مجيع امبنشطة
ال تتطل العمل املخربي يف املخترب.
 .2ختب درجة النشاط العمل الذي خارس الطال
يف املخترب تشمل درجات للمشاركة العملية طوال الفبل
الدراس تقومي م تمر قد بلغ املتوسط احل ايب هلذه
الفقرة  2.70باحنراح معياري  1.67إذ يرد  119معلم ا
بن بة  %41.2ان نادرا ما ختب درجة النشاط املعمل
الذي خارس الطال يف املخترب تشمل درجات للمشاركة
العملية طوال الفبل الدراس .
ن ظ ارب الط ب ا ينفذورب مجيع امبنشطة ال
تتطل العمل املخربي يف املخترب من وجهة ن ر املعلمو
وهذا قد يعود إا قلة املواد وامبجه،ة وامبدوات ال متكن
كل طال من تنفيذ النشاط بنف او يف جمموعات صيهة
كما اتضح من نتاهج هذا الب ب يف حمور جتهي ،املخترب
املدرس ا ادد إا ارب يقوم املعلم بعرض النشاط العمل
على الط ب وهذا سيؤدي إا ضع يف اكت اب
املهارات العلمية العملية ال كانة من اهم اهداح
الربنامج وتتف نتاهج هذا الب ب مع دراسة العريين
1425هـ ودراسة امحد 1431هـ ودراسة آل حم
1433هـ وهذه الدراسات اشارت نتاه ها إا ضع يف
اكت اب الط ب للمهارات العملية.
كذلك يتضح ارب ختبـي درجـة للنشـاط العملـ الـذي
خارسـ الطالـ يف املختــرب تشــمل درجــات للمشــاركة العمليــة
ط ـ ـوال الفبـ ــل الدراس ـ ـ تـ ــتم مب ـ ــتود اقـ ــل مـ ــن املتوسـ ــط
ومقارن ــة ب ــالفقرة ال ـ ـ ت ــن عل ــى ختب ـ ـ درج ــة للنش ــاط
العملـ ـ ال ــذي خارسـ ـ الطالـ ـ يف املخت ــرب تتض ــمن درج ــات
ل ختبار العمل يف هناية الفبل الدراس وال تتم مب اـتود
عال والفـرت بـو الفقـرتو يعـود مـن وجهـة ن ـر البـا و إا
ارب ااختب ــار العملـ ـ النه ــاه ي ــتم بي ــض الن ــر ع ــن حمت ــود
ااختب ــار؛ مبرب هن ــا متابع ــة م ــن قب ــل إش ـ ـراح العل ــوم هل ــذا

يتضح من خ ل اجلدول  13ارب:
املتوس ــط احل ــايب للم ــور اخل ــاص ب ه ــداح برن ــامج تفعي ــل
املخت ـ ـربات املدرس ـ ــية م ـ ــن وجه ـ ــة ن ـ ــر املعلم ـ ــو بل ـ ــغ 3.16
بــاحنراح معيــاري  1.0إذ تراو ــة قــيم املتوســطات احل ــابية
لفقرات هذا احملـور مـا بـو  4.41-2.26وقـد كـارب اعلـى
هــد و حتققــا مــن وجهــة ن ــر املعلمــو مرتبــة مــن امبك ــر إا
امبقل ه :
 .1ختبـ درجــة للنشــاط املعملـ الــذي خارسـ الطالـ
يف املخت ــرب تتض ــمن درج ــات ل ختب ــار العملـ ـ يف هناي ــة ك ــل
ق ــد ب ــلة الفق ــرة عل ــى اعل ــى متوس ــط
ب ــل دراسـ ـ
ـ ــايب ب ـ ــو قـ ـ ـرات ه ـ ــذا احمل ـ ــور مبتوس ـ ــط ـ ــايب 4.41
واحنراح معياري  1.02ويقع هذا املتوسـط مـا بـو 4.20
 5.0إذ ي ـ ــرد املعلم ـ ــورب انـ ـ ـ داهمـ ـ ـ ا م ـ ــا ُيبـ ـ ـ درج ـ ــةللنش ــاط العملـ ـ ال ــذي خارسـ ـ الطالـ ـ يف املخت ــرب تتض ــمن
درجات ل ختبار العمل يف هناية كل بل.
 .2يـ ــتم الت كـ ــد مـ ــن وضـ ــوح اهلـ ــدح امبساس ـ ـ للنشـ ــاط
املخ ــربي ل ــدد الطـ ـ ب ق ــد بل ــغ املتوس ــط احل ــايب هل ــذه
الفقرة  3.61واحنـراح معيـاري  1.37إذ يـرد  101بن ـبة
 %34.9اهن ـ ــم لالب ـ ـ ـ ا م ـ ــا يت كـ ـ ــدورب مـ ـ ــن وضـ ـ ــوح اهلـ ـ ــدح
امبساسـ ـ للنشـ ـاط املخ ــربي ل ــدد الطـ ـ ب كم ــا ي ــرد 93
داهم ـا مــا يت كــدورب مــن وضــوح
معلم ـا بن ــبة  %32.2اهنــم ا
اهلدح امبساس للنشاط املخربي لدد الط ب.
وقد كارب اقل هد و حتقق ا من وجهة ن ر املعلمو مرتبة
من امبقل إا امبك ر ه :
 .1ينفذ الط ب مجيع امبنشطة ال تتطل العمل
املخربي يف املخترب إهنا جا ت يف الرتتي امبخه بو
الفقرات وقد بلغ املتوسط احل ايب هلذه الفقرة 2.26
باحنراح معياري  1.26إذ يرد  104معلمو بن بة
 %36ان ا يانا ما ينفذ الط ب مجيع امبنشطة ال
تتطل العمل املخربي يف املخترب كما يرد  99معلما
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ااختبار اما ااختبار العمل الفبل
مث يتم بشكل اقل من املتوسط.

وملعر ـ ــة م ـ ــا إذا كان ـ ــة هن ـ ــا ـ ــروت ذات دال ـ ــة
إ بــاهية بــو متوســطات اســت ابات ا ـراد عينــة الب ــب مــن
املعلمــو حنــو م ــتود تنفيــذ العمــل بالربنــامج بــاخت ح متيــه

تتم متابعت ومـن

السؤال الرابع :ما الفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد عينة البحث من المعلمين نحو مستوى تنفيذ

نـ ــوع املدرسـ ــة ،مت اسـ ــتخدام اختب ــار ت لعينتـ ــو م ـ ــتقلتو

العمل بالبرنامج والتي تعزى لمتغير نوع المدرسة (حكومي ت أهلي)؟

independent sample t-test

وذلـك علـى الن ـو املوضـح

يف اجلدول :14

الجدول 14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث على االستفتاء حسب متغير نوع البحث ،ونتائج اختبار (ت)
المحور
جتهي ،املخترب
املختربات املدرسية

تبميم املخترب
للم ور ككل
حمضر املخترب
التنفيذ
امبداة ككل

نوع المدرسة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

كوم

155

2.83

0.94

اهل

134

3.39

0.83

كوم

155

3.84

0.84

اهل
كوم
اهل
كوم
اهل
كوم
اهل
كوم

134
155
134
155
134
155
134
155

3.91
3.15
3.54
2.92
3.18
3.16
3.17
3.19

0.78
0.75
0.76
1.09
1.11
0.95
0.98
0.71

اهل

134

3.41

0.71

يتضح من خ ل اجلدول  14ارب:
قيمة اختبار ت حملاور امبداة وليفداة ككل تراو ة ما
بو  5.310 – 0.076بدالة إ باهية تراو ة ما بو
 0.48 – 0.00إذ دهرت روت ذات دالة إ باهية
يف حمور "املختربات املدرسية" ولباحل املدار امبهلية
ويتضح ارب الفروت دهرت يف احملور الفرع "جتهي ،املخترب"
ا يعين ارب جتهي ،املختربات يف املدار امبهلية باملواد
وامبجه،ة وامبدوات تبدو كا ية وجمه،ة من وجهة ن ر معلم
العلوم يف املدار امبهلية ومل ت هر روت يف احملور الفرع
"تبميم املخترب" ويتضح من النتاهج ان ا توجد روت
ذات دالة إ باهية يف حموري "حمضر املخترب" و"التنفيذ"

قيمة ت

مستوى الداللة

-5.310

0.00

-0.706

0.480

-4.29

0.00

-1.95

0.053

0.076

0.94

2.66

0.008

وتشه نتاهج اختبار ت وجود روت ذات دالة إ باهية
عند اخذ حماور امبداة ككل ولباحل املدار امبهلية.
السؤال الخامس :ما مدى اختالف رأي أفراد عينة البحث من
المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج تعزى لمتغير

التخص

الدراسي (فيزياء ت كيمياء ت أحياء)؟

للكش عن وجود روت ذات دالـة إ بـاهية يف
راي املعلمــو حنــو م ــتود تنفيــذ العمــل بالربنــامج تعــ،د ملتيــه
التخب ـ

الدراس ـ

كيمي ــا

ي،ي ــا ا ي ــا  ،مت اس ــتخدام

اختبــار حتليــل التبــاين امب ــادي
على الن و املوضح يف اجلدولو  15و .16

one way anova
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وذلــك

حممد بن جابر الشهري وصاحل بن عبداهلل العبدالكرمي :واقع تنفيذ برنامج تفعيل املختربات املدرسية يف العملية التعليمية ...

الجدول 15
المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج باختالف التخص
الدراسي
التخص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ا يا

101

3.105

0.881

ي،يا

96

3.140

1.11

كيميا

92

3.250

0.863

الجدول 16
تحليل التباين األحادي لمدى اختالف استجابات أفراد عينة البحث من المعلمين نحو مستوى تنفيذ العمل بالبرنامج باختالف التخص
الدراسي
المجموعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بو اجملموعات

1.083

2

.541

داخل اجملموعات

263.889

286

.923

اجملموع

264.971

288

يتضح من اجلدول  16عدم وجود روت ذات دالة
إ باهية يف است ابات ا راد عينة الب ب من املعلمو حنو
م تود تنفيذ العمل بربنامج تفعيل املختربات املدرسية
كيميا ي،يا ا يا إذ بلية
باخت ح التخب
قيمة م تود الدالة  0.557وه قيمة اكرب من 0.05
ومن مث إرب وجهة ن ر ا راد عينة الب ب ول م تود تنفيذ
العمل بربنامج تفعيل املختربات املدرسية متشاهبة وهذا يعين
ارب تنفيذ العمل بالربنامج ا يتمي ،ي اي ختب عن
اآلخر وارب التنفيذ متقارب.

قيمة ف

مستوى الداللة

.587

.557

 ت ــدري حمض ــر املخت ــرب للعم ــل كم ــاعد للمعل ــم يف تنفي ــذامبنشطة العملية.
 ت ــو ه املـ ـواد التعليمي ــة املناس ــبة لتفعي ــل املختـ ـربات املدرس ــيةم ل :بطاقات امل ة وادوات تقومي الت ارب العملية.
 تـ ـ ـ مو املـ ـ ـواد وامبدوات ال زم ـ ــة لتنفي ـ ــذ امبنش ـ ــطة العملي ـ ــةبشـ ـ ــكل ـ ـ ــردي او يف جمموعـ ـ ــات صـ ـ ــيهة وت ـ ـ ـ مو معـ ـ ــدات
وادوات ال مة.
 متابعة املشـر و الرتبـويو للربنـامج متابعـةا دقيقـة كمـا ورد يفالتعميم اخلاص بالربنـامج وخبوصـا يمـا يتعلـ بااختبـارات
العملية النهاهية والفبلية وكيفية تنفيذها.

توصيات البحث

المقترحات

 العمل على إجياد برنـامج تـدرييب لتفعيـل املختـربات املدرسـيةينفــذه مركــ ،التــدري الرتبــوي بشــكل داهــم و ـ خطــط املركــ،
لك تتاح الفرصة للمعلمو املعينو دي ا للتدري .
 التنــوع يف امبســالي ال زمــة لتنفيــذ الربنــامج حبيــب تتضــمناللق ـ ـ ـ ـ ــا ات املتخبب ـ ـ ـ ـ ــة وامبدل ـ ـ ـ ـ ــة والنشـ ـ ـ ـ ـ ـرات الرتبوي ـ ـ ـ ـ ــة
واملطبوعات.

 إجـ ـرا دراس ــات تتم ــور ــول حمض ــري املختـ ـربات ملعر ــةا تياجاتم وآراههم ول العمل يف املختربات.
 إجرا دراسة تدح إا التعـرح علـى آرا طـ ب املـدارحنو تفعيل املخترب املدرس .
 إج ـ ـ ـرا دراسـ ـ ــة مشـ ـ ــاهبة هلـ ـ ــذا الب ـ ـ ــب باسـ ـ ــتخدام بطاقـ ـ ــةم ة صفية للتعرح على مدد تفعيل املختربات املدرسية.
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التعليمية .رسالة ماج ته له منشورة .كلية الرتبية جامعـة ام القـرد:
مكة املكرمة.
زيتورب عايش 2001م  .اسالي تدريس العلوم .امبردرب :دار الشروت
للنشر والتوزيع.
ال ـ ــامراه نبيه ـ ــة 2005م  .اساس ـ ــيات ط ـ ــرت ت ـ ــدريس العل ـ ــوم واجتاهاتـ ـ ـ
احلدي ة .عمارب :دار الفكر العريب.
ســليمارب مسي ــة 1429ه  .تفعيــل املخت ـربات املدرســية يف العمليــة التعليميــة
واثره يف اكت اب عمليات العلم واملهارات العملية املناسبة وااجتاهات
حنو العمل املخربي يف الفي،يا لدد طالبات املر لة ال انوية مبدينة اهبا.
جملة رسالة اخلليج العريب.183-135 . 114 .
البانع حممد 2006م  .املختربات املدرسية يف اجلمهورية اليمنية .حبب
مقدم للمؤمتر العلم ال امن عشر :مناهج التعليم وبنا اإلن ارب
العريب .جملد  .582-554 .2مبر.
ـ ــن 1432ه  .معوق ـ ــات تفعي ـ ــل مش ـ ــروع اس ـ ــت مار املختـ ـ ـربات
ص ـ ــبارب

 إجرا دراسة مشاهبة هلذا الب ب تطب على تعليم البنات.المراجع:
آل ص ــويارب خال ــد 2006م  .واق ــع خمت ـ ـربات الكيمي ــا باملر ل ــة ال انوي ــة يف
مدينــة الريــاض وا تياجاتــا مــن تقنيــات التعلــيم .رســالة ماج ــته لــه
منشورة .كلية الرتبية جامعة امللك سعود :الرياض.
آل حم سعيد 1433ه  .تضمو مهارات ااستقبا يف امبنشـطة العمليـة
يف مقــرر الكيميــا للبـ امبول ال ــانوي وواقــع ارســة الطـ ب إياهــا.

رس ــالة ماج ــته ل ــه منش ــورة .ق ــم املن ــاهج وط ــرت الت ــدريس كلي ــة
الرتبية جامعة امللك سعود :الرياض.
ابو ج لة صب 2005م  .اجلديد يف تدريس جتارب العلوم يف ضو
اسرتاتي يات التدريس املعاصرة .اإلمارات العربية املت دة :مكتبة
الفاحل للنشر.
امحــد حممــد 1431ه  .تقــومي برنــامج تفعيــل املختـربات املدرســية يف تــدريس
م ـواد العلــوم للمر لــة ال انويــة يف ضــو ادا املعلمــو .رســالة ماج ــته
لــه منشــورة .كليــة العلــوم ااجتماعيــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلس مية :الرياض.
إدارة التقنيات الرتبوية 1426ه  .تفعيل دور املختربات التعليمية يف عملي
التعليم والتعلم .الرياض :وزارة الرتبية والتعليم.31/191.
تروبريدج لي،يل؛ وباييب رودجر؛ وبوول جانية  . 2004تدريس العلوم
يف املدار ال انوية اسرتاتي يات تطوير ال قا ة العلمية  .ترمجة حممد
عبد احلميد وآخرورب  .اإلمارات العربية املت دة :دار الكتاب
اجلامع .
احلــدي صــاحل 1415ه ـ  .طراهـ واســالي تعلــيم العلــوم يف املر لــة ال انويــة
يف اململكة العربيـة ال ـعودية والوايـات املت ـدة امبمريكيـة .جملـة جامعـة
امللك سعود .جملد .198-163. 2 7
احلقبـ ــاين عبـ ــد اهلل 1432ه  .تقـ ــومي اسـ ــتخدام معلم ـ ـ العلـ ــوم يف الب ـ ـ
ال الب املتوسط للمختربات املدرسية يف تدريس العلوم مب ا ـة اخلـرج.
رســالة ماج ــته لــه منشــورة .كليــة العلــوم ااجتماعيــة جامعــة اإلمــام
حممد بن سعود اإلس مية :الرياض.
خطايبة عبد اهلل 2008م  .تعليم العلوم لل ميع .ط . 2امبردرب :دار
امل هة للنشر والتوزيع والطباعة.
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Abstract: The research aims to track the activation of the school laboratories program, which was carried out in Saudi
Arabia, using descriptive approach “applying a questioner” to answer research questions. After making sure of the reliability
and validity of the questionnaires, tools have been applied on the study sample of 289 teachers in public and private
secondary schools in Riyadh. The findings of the study indicated that the preparation provided for teachers was not enough.
The focus was on the number of courses, while preparation for using manuals and publications. As for learning materials,
findings show that note cards, and tools to evaluate the experiments are not distributed enough. Research findings show that
the support provided to the program from the teachers point of view, came at medium level. Regarding the objectives of the
program, findings showed that there is a weakness in students' implementation of student activities that require laboratory
work at the laboratory, which led to the weakness in the students acquisition of the scientific practical skills, findings also
show statistically significant differences between the averages of the study sample of teachers individuals responses towards
the level of implementation of the work program for the benefit of private schools, while findings showed no statistically
significant differences in teachers' opinion about the level of implementation of the program due to the variable area of study
(chemistry, physics, biology). The study concluded with a number of recommendations and proposals to increase the
activation of the program.
Keywords: School laboratory, secondary education, school laboratories program
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مبارك بن غدير العنزي :فاعلية استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على تنمية عادات العقل والتفكري...

فاعلية استخدام نموذج وودز في تدريس العلوم على تنمية عادات العقل والتفكير االستداللي لدى تالميذ الصف الثالث
المتوسط
إعداد

مبارك بن غديّر سعد العنزي
جامعة احلدود الشمالية

قدم للنشر 1437/6/2هـ  -وقبل 1437 /9/ 26هـ
المستخلص :هدف البحث إىل الكشف عن فاعلية استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على تنمية عادات العقل والتفكري االستداليل لدى تالميذ
الصف الثالث املتوسط ،ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب القائم على التصميم (القبلي ـ ـ البعدي) للمجموعتني التجريبية
والضابطة ،ومتثـلت أداتا الدراسة يف اتتبار للتفكري االستداليل ،ومقيا لعادات العقل بعد التك دّد من ددقهما وببامهما ،وُببدقت أداتا البحث قبلياا
وبعدياا على عينة عشوائية قوامها (ُ )58الباا )28( ،منهم ميثدلون اجملموعة التجريبية ،و( )30ميثدلون اجملموعة الضابطة ،وبعد مجع البيانات وحتليلها
تودل البحث للنتائج اآلتية* :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي
إحصائياا ،د
مجيعا ،لصاحل اجملموعة التجريبية يف حني مل تظهر فروق بني اجملموعتني يف االتتبار نفسه
التتبار التفكري االستداليل عند مهارة االستنباط ،واالتتبار ا
عند مهارة االستقراء* .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقيا عادات
العقل .وأودى البحث بتدريب املعلمني قبل وأبناء اخلدمة على استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم للمرحلة املتوسطة لدوره الفاعل يف تنمية التفكري
االستداليل ،وتضمني دليل املعلدم ملادة العلوم تطبيقات وأنشطة عملية الستخدام منوذج وودز.
الكلمات المفتاحية :منوذج وودز ،عادات العقل ،التفكري االستداليل.
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ويوسع مدارّهم اخلادة ،ويساعدهم على
حيامهم اليومية ،د
تذ دّر املعلومات لسنو ٍ
ات ُويلة.
وقد تناولت العديد من الدراسات فاعلية اسرتاتيجيات
تدريس خمتلفة يف العلوم على تنمية عادات العقل على
التالميذ ،فقد جاءت دراسة مساح اجلفري ()2011
للكشف عن أبر استخدام غرائب الصور ورسوم امأفكار
اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم يف تنمية التحصيل وبعض
عادات العقل لدى ُالبات الصف امأول املتوسط مبدينة
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )84البة،
مكة املكرمة ،د
مقسمني بالتساوي إىل جمموعتني :جتريبية وضابطة ،وبعد
د
استخدام أدوات الدراسة املتمثدلة يف اتتبار حتصيلي ،ومقيا
تفوق اجملموعة التجريبية
للعادات العقلية أظهرت النتائج د
على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت الدراسة،
وهدفت دراسة وضحى العتييب ( )2013إىل الكشف عن
فاعلية استخدام ترائط التفكري يف تنمية عادات العقل
ومفهوم الذات امأّادميي لدى ُالبات قسم امأحياء بكلية
تكونت عيدنة الدراسة من جمموعة جتريبية
الرتبية يف الرياض ،د
عددها (ُ )90البة ،درست مقرر التقومي الرتبوي باستخدام
ترائط التفكريُ ،ببدقت عليها أداتا الدراسة املتمثدلة يف مقيا
لعادات العقل ،ومقيا ملفهوم الذات امأّادميي ،وأببتت
النتائج وجود فروق دالة إحصائياا بني متوسطي درجات
امأداء القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصاحل امأداء
البعديّ ،ما هدفت دراسة فاُمة عبد الوهاب ()2007
إىل الكشف عن فاعلية استخدام ترائط التفكري يف حتصيل
الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكري وعادات العقل لدى
تكونت عيدنة
ُالبات الصف احلادي عشر بسلطنة عمان ،د
مقسمني بالتساوي إىل
الدراسة من (ُ )130البة،
د
جمموعتني :جتريبية وضابطة ،وبعد استخدام الباحثة مأدوات
الدراسة املتمثدلة يف اتتبار حتصيلي يف الكيمياء ،واتتبار
ملهارات التفكري ،وبطاقة مالحظة لعادات العقل أظهرت
تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف
النتائج د

مقدمة :
وتطورا تقنياا يف شىت
يشهد عاملنا اليوم تق دد اما علمياا
ا
جماالت احلياة امأمر الذي أوجد حتديات عديدة ومتسارعة،
فرضت على القائمني على الرتبية والتعليم ضرورة مسايرة هذا
املتطور ،وحماولة التكيدف معه من تالل مراجعة
الواقع
د
منظومة التعليم إلجياد مداتل واجتاهات حديثة لتطوير
وحتسني عملية التعلدم.
حتول حمور العملية التعليمية من االهتمام باملنهج
وقد د
الدراسي وما حيتويه من مادة علمية ،إىل الرتّيز على عقل
املتعلم ،وّيفية استقباله للمعلومات ،ومعاجلتها ،وتنظيمها،
وختزينها يف الذاّرة ُويلة امأجل ،حبيث تصبح سهلة التذّر
والتطبيق( .امليهي وحممود)307 :2009 ،
وقد ظهر اجتاه حديث يف الفكر الرتبوي يف الواليات
املتحدة امأمريكية ،بنهاية العقد امأتري من القرن العشرين،
دعا فيه املربدون إىل ضرورة تنمية عدد من االسرتاتيجيات
التفكريية ،أدبح يبعرف الح اقا باسم" العادات العقلية" أو
"نظرية العادات العقلية"( .احلاربي)7 :2002،
وّاليك
ّوستا
من
ّل
ويعرف
د
بكّنا نزعة الفرد
( )Costa&Kallick,2004,p60العادات العقلية د
ٍ
مشكلة ما ،عندما
التصرف بطريقة ذّية ،يف مواجهة
إىل د
تكون اإلجابة أو احلل غري موجود يف ببنيته
املعرفية(.الطلحي)8 :2013،
ويرى ّامبل ( )Campbell,2006,p1أ دن عادات العقل هي
سلوّيات التفكري الذّي لدى الفرد يف حل مشكالته،
وتنظيم تعلدمه.
ويؤدّد سوارتز ( )Swartz,2006,p20على ضرورة التطوير
املستمر للعادات العقلية لدى املتعلمني ،وممارستها يف حيامهم
الدراسية واخلارجية.
ّما يؤدّد وولف ( )Wolf,2006,p1بك دن توظيف عادات
العقل مي دكن املتعلدمني من ربط املفاهيم املوجودة لديهم يف
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امأدوات الضرورية اليت تساعدهم على اإلنتاج ،واالبتكار،
وتوظيف املعرفة ،وتطبيقها يف حل املشكالت احلياتية.
وقد أ دّدت العديد من الدراسات فاعلية اسرتاتيجيات
تدريس متنوعة يف العلوم على تنمية مهارات التفكري
االستداليل لدى التالميذ ،فقد هدفت دراسة داحل
( )2009إىل الكشف عن فاعلية استخدام منوذج مارزانو
مأبعاد التعلدم يف تنمية التفكري االستداليل والتحصيل
الدراسي واالجتاه حنو مادة العلوم لدى تالميذ الصف امأول
تكونت عيدنة الدراسة
املتوسط يف اململكة العربية السعودية ،د
مقسمني إىل جمموعتني :جتريبية ،عددها
من (ُ )83الباا ،د
(ُ )42الباا ،وضابطة ،عددها (ُ )41الباا ،وبعد استخدام
الباحث مأدوات الدراسة املتمثدلة يف اتتبار التفكري
االستداليل ،واتتبار حتصيلي ،ومقيا االجتاه حنو العلوم،
تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
أظهرت النتائج د
الضابطة يف التطبيق البعدي مأدوات الدراسةّ ،ما هدفت
لتعرف على فاعلية
دراسة هالة العمودي ( )2011إىل ا د
اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف تنمية التفكري
االستداليل والتحصيل الدراسي يف مادة العلوم واالجتاه حنو
العمل التعاوين لدى تلميذات املرحلة املتوسطة يف اململكة
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )60البة،
العربية السعودية ،د
مقسمني بالتساوي إىل جمموعتني :ضابطة وجتريبية ،وبعد
د
استخدام الباحثة بالث أدوات للدراسة :اتتبار للتفكري
االستداليل ،واتتبار حتصيلي ،ومقيا لالجتاه حنو العمل
تفوق اجملموعة التجريبية على
التعاوين أظهرت النتائج د
الضابطة يف التطبيق البعدي مأدوات الدراسة ،وجاءت دراسة
مساح سلمان ( )2012للكشف عن فاعلية استخدام منوذج
التعلم التوليدي يف تنمية التفكري االستداليل والتحصيل يف
مادة الكيمياء لدى ُالبات الصف امأول الثانوي يف اململكة
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )58البة،
العربية السعودية ،د
منهن (ُ )31البة ،ومتثدل اجملموعة
متثدل اجملموعة التجريبية د
الضابطة (ُ )27البة ،وبعد استخدام الباحثة التتبار

التطبيق البعدي مأدوات الدراسة ،وجاءت دراسة ليلى حسام
الدين ( )2008للكشف عن فاعلية اسرتاتيجية (البداية ـ
االستجابة ـ التقومي) يف تنمية التحصيل وعادات العقل لدى
تكونت عيدنة
تالميذ الصف امأول اإلعدادي يف مادة العلوم ،د
مقسمني بالتساوي إىل جمموعتني:
الدراسة من (ُ )96الباا ،د
جتريبية وضابطة ،وبعد استخدام الباحثة لالتتبار التحصيلي،
تفوق اجملموعة
وبطاقة مالحظة لعادات العقل أببتت النتائج د
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت
الدراسة ،وهدفت دراسة إميان العزب ( )2014للكشف عن
فاعلية استخدام منوذج بايـ ـبـي البنائي يف تنمية بعض عادات
العقل لدى ُالب الشعب العلمية بكلية الرتبية يف جامعة
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )20الباا وُالبة
بنها املصرية ،د
من ُالب الفرقة الثالثة بالشعب العلمية بكلية الرتبية ،وبعد
استخدام الباحثة ملقيا عادات العقل أببتت النتائج وجود
فروق دالة إحصائياا بني متوسطي درجات عيدنة الدراسة يف
التطبيق القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي ،ويع دد تنمية
التفكري لدى املتعلدمني هدفاا أساسياا من أهداف الرتبية،
وأحد االجتاهات احلديثة يف تطوير املناهجّ ،ما إنده يساعد
املتعلمني على مواجهة حتديات العصر ،ومشكالت جمتمعهم
يف احلاضر واملستقبل(.اجلهمي)5 :2008،
ط من أمناط التفكري املرتبط
والتفكري االستداليل من ٌ
تدتل العمليات العقلية
ارتباُاا وبيقا بالذّاء ،ويتطلدب د
العلياّ :التخيدل ،واالستبصار ،واالستنتاج ،والتحليل ،والنقد.
(النجدي وآترون)243 :2005،
ّل من سوارتز وبريّنز ()Swartiz& perkins,1990
ويؤدّد ٌ
على أمهية تنمية التفكري االستداليل لدى الطالب ،باعتباره
هدفاا أساسياا من أهداف تدريس العلوم ،ملساعدته على
توظيف املعلومات املقدمة إليه يف حل ما يواجهه من
مشكالت يف مواقف احلياة العامة(.حممد)244 :2005،
ّما يؤدّد (الزعيب وآترون )407 :2009،على أ دن
تطوير قدرات الطالب على مهارات االستدالل يبع دد من
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توجهات جديدة،
وحيتاج تعلدم وتعليم العلوم إىل إقرار د
وتبّن نظريات وفلسفات عصرية ،وّذلك انتهاج أساليب
د
وُرائق حديثة ،لتفعيل تعلدم وتعليم العلوم يف مراحل التعليم
املختلفة( .الباز)413 :2001،
وتبع ـ دد النظري ــة البنائي ــة م ــن أه ــم النظري ــات احلديث ــة ل ــتعلدم
العل ــوم وتعليمهـ ــا والـ ــيت ت ـ ـرتبط ارتباُ ـ ـا وبيق ـ ـا باملسـ ــتحدبات
الفعـال للتلميـذ
التكنولوجية ،إذ إ دّنا ترتكز على الدور اإلجيايب د
يف أبناء عمليـة الـتعلدم ،مـن تـالل ممارسـة العديـد مـن املناشـط
التعليمية املتنوعة( .امليهي)3 :2003،
ومن مناذج التدريس القائمة على النظرية البنائية "منوذج
وودز  ،"woods modelوالذي قام ببنائه روبن وودز ،وأتضعه
للتجريب على جمموعة من الطالب يف مادة العلوم ليؤدّد
من تالله أ دن ممارسة املتعلدمني للعمليات العقلية وفق بالث
تطوات (التنبؤ ـ املالحظة ـ التفسري) يسهم يف رفع مستوى
حتصيلهم ،ومشارّتهم داتل الصف ،ويزيد من التعاون
وينمي قدرمهم على التفكري)Woods,1994,p33-35( .
بينهم ،د
وتعرف بتول الدايّن ( )9 :2001منوذج وودز Woods
د
بكنده "جمموعة من اإلجراءات اليت ميارسها املعلدم يف إعداد
اخلطط التدريسيدة ،وفق بالث عمليدات عقليدة متسلسلة
(التنبؤ ،املالحظة ،التفسري)ّ ،ما ح دددها وودز يف منوذجه،
واإلشراف على تنفيذها من قِبل الطالب ،يف جمموعات
متعاونة داتل الصف لبلوغ امأهداف احمل دددة".
وقد أبجريت العديد من الدراسات حول فاعلية استخدام
منوذج وودز يف تدريس العلومّ ،دراسة وودز
التعرف على أبر اسرتاتيجية
( )Woods,1994اليت هدفت إىل د
(التنبؤ ـ املالحظة ـ التفسري) يف إحداث التغيري املفاهيمي
لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة نيويورك
قسموا
امأمريكية ،مشلت عيدنة الدراسة ( )50تلمي اذا وتلميذة ،د
اتتبارا حتصيلياا
إىل جمموعات دغرية ،وقد استخدم الباحث
ا
قبلياا لتحديد املفاهيم اخلاُئة لدى التالميذ ،مثد قام
بتدريسهم وف اقا لالسرتاتيجية املختارة ،وبعد تطبيق االتتبار

التفكري االستداليل ،واالتتبار التحصيلي ،أظهرت النتائج
تفوق اجملموعة التجريبية على الضابطة يف التطبيق البعدي
د
مأدايت الدراسةّ ،ما جاءت دراسة نوال تليل ()2012
للكشف عن أبر استخدام برنامج ّورت يف حتصيل العلوم
وبقاء أبر التعلدم وتنمية التفكري االستداليل لدى تالميذ
تكونت
الصف الساد االبتدائي يف مجهورية مصر العربية ،د
مقسمني بالتساوي إىل
عيدنة الدراسة من (ُ )84الباا ،د
جمموعتني :جتريبية وضابطة ،وبعد استخدام أدوات الدراسة
املتمثدلة يف اتتبار التفكري االستداليل ،واتتبار حتصيلي،
تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
أظهرت النتائج د
الضابطة يف التطبيق البعدي مأدوات الدراسة ،وهدفت دراسة
وفاء حسن ( )2013إىل الكشف عن أبر توظيف منوذج
جانييه يف تدريس املفاهيم على التحصيل وتنمية مهارات
التفكري االستداليل يف العلوم لدى ُالبات الصف السابع
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )80البة،
امأساسي يف غزة ،د
مقسمني بالتساوي إىل جمموعتني :جتريبية وضابطة ،وبعد
د
استخدام الباحثة التتبار التفكري االستداليل واالتتبار
تفوق اجملموعة التجريبية على
التحصيلي أببتت النتائج د
اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت الدراسة.
وقد أشارت العديد من امأدبيات إىل أ دن التفكري
االستداليل يتكبر بعدة عوامل ،منها ُرق التدريس اليت يتدبعها
املعلم)Kwon&et.al,2000,p1172( .
لذلك ميكن تنمية التفكري االستداليل لدى املتعلمني من
تالل اتباع املعلم اسرتاتيجيات تدريس حديثة ،مهيئ الفردة
للمتعلمني ملمارسة مهارات التفكري االستداليل ،من تالل
ممارسة التجريب وامأنشطة العملية ،وعمل عالقات
وارتباُات واستنتاجات بني املفاهيم بعضها ببعض.
ونتيجةا للتق ددم اهلائل يف جمال العلوم ،ظهرت جمموعة من
االجتاهات احلديثة يف مناهج العلوم ،تبندتها العديد من الدول
املتقدمة والنامية ،وأدبحت هذه االجتاهات إحدى امأسس
واملعايري املهمة التتيار تربات املنهج وتنظيمها.
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3ـ إعداد الباحث مأدايت البحث :اتتبار التفكري
االستداليل ،ومقيا عادات العقل.
ونظرا مأمهية إّساب التالميذ مهارات التفكري
ا
توجه وزارة
االستداليل ،وتنمية عادامهم العقلية ،ومن منطلق د
التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل اعتماد النظرية البنائية
أهم
يف مناهجها احلديثة ،واليت يبع دد منوذج وودز أحد د
النماذج املشتقة منها فقد جاء هذا البحث يف حماولة من
الباحث للكشف عن فاعلية استخدام منوذج وودز يف
تدريس مادة العلوم للصف الثالث املتوسط يف تنمية عادات
العقل والتفكري االستداليل لدى التالميذ.

التحصيلي بعدياا أظهرت النتائج فاعلية هذه االسرتاتيجية
يف تغيري املعارف السابقة للتالميذ ،وإعادة ترّيب بنيتهم
لتعرف
املعرفية ،وجاءت دراسة املعموري واخليالين ( )2010ل د
على أبر استخدام منوذج وودز يف تنمية حتصيل ُالب
الصف الثالث مبعهد إعداد املعلمني يف مادة الفيزياء
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )65الباا،
وتفكريهم العلمي ،د
قسموا إىل جمموعتني :جتريبية عددها ( ،)32وضابطة (،)33
د
وبعد استخدام الباحثَني التتبار حتصيلي يف مادة الفيزياء،
تفوق اجملموعة
ومقيا للتفكري العلمي أظهرت النتائج د
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت
الدراسةّ ،ما هدفت دراسة أمني ومصطفى ( )2011إىل
أهمية البحث :
التعرف على أبر منوذج وودز يف حتصيل ُالب الصف
د
اخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنمية تفكريهم الناقد،
تكمن أمهية البحث يف النقاط اآلتية :
توزعت إىل
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )71الباا ،د
 .1يتوافق البحـث مـع االجتاهـات الرتبويدـة احلديثـة الـيت تنـادي
د
جمموعتني :جتريبية عددها ( ،)35وضابطة عددها (،)36
باسـ ـ ــتخدام منـ ـ ــاذج تـ ـ ــدريس مشـ ـ ــتقة مـ ـ ــن نظريدـ ـ ــات الـ ـ ــتعلدم،
وبعد استخدام الباحثَني التتبار حتصيلي يف الفيزياء ،واتتبار
لالســتفادة مــن التطبيقــات الرتبويـدـة لتلــك النمــاذج ،والــيت يبع ـ دد
تفوق اجملموعة التجريبية على
منوذج وودز أحد أبرزها.
للتفكري الناقد أببتت النتائج د
الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت الدراسة ،وجاءت دراسة
مؤسس ــات إع ــداد
 .2ق ــد يس ــاعد البح ــث يف تط ــوير بـ ـرامج د
العنزي ( )2015للكشف عن فاعلية منوذج وودز يف تدريس
املعلدمــني ،مــن تــالل تــدريبهم علــى أفضــل النمــاذج التدريســيدة
العلوم على تنمية التفكري االبتكاري والدافعية للتعلدم لدى
احلديثة القائمة على النظرية البنائية ،ومن أمهدها منوذج وودز.
ُالب الصف امأول املتوسط يف مدينة عرعر يف اململكة
يوضح ّيفية استخدام منوذج
 .3يق ددم البحث دليالا للمعلدم ،د
تكونت عيدنة الدراسة من (ُ )60الباا،
وودز  Woodsيف تدريس موضوعات العلوم ،يسرتشد به
العربية السعودية ،د
قسموا بالتساوي إىل جمموعتني :جتريبية وضابطة ،وبعد
ومطورو مناهج العلوم يف إعداد أدلدة بممابلة للمواد
د
د
مصممو د
استخدام الباحث التتبار تورانس للتفكري االبتكاري املصور
الدراسية امأترى.
مقياســا للعــادات العقليــة ،واتتبـ اـارا للتفكــري
تفوق .4
النسخة (أ) ،ومقيا لدافعية التعلدم أظهرت النتائج د
يــوفدر البحــث ا
اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
االستداليل ،قد يفيد الباحثني وُالب الدراسات العليا.
مأدايت الدراسة.
مشكلة البحث :
ويتميدز البحث احلايل عن الدراسات السابقة مبا يكيت:
أي من الدراسات السابقة لقيا أبر
تطرق د
1ـ عدم د
تتح ددد مشكلة البحث يف الكشف عن فاعلية استخدام
منوذج وودز يف تنمية التفكري االستداليل وعادات العقل.
منوذج وودز يف تدريس مادة العلوم على تنمية عادات العقل
2ـ االتتالف يف جمتمع وعيدنة البحث.
والتفكري االستداليل لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط.
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 .4حدود زمانيةُ :ببدق البحث يف الفصل الدراسي امأول
لعام 1437/1436هـ.

فروض البحث :
1ـ ـ ـ ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
( )0.05ب ـ ـ ـ ــني متوس ـ ـ ـ ــطي درج ـ ـ ـ ــات اجملم ـ ـ ـ ــوعتني التجريبي ـ ـ ـ ــة
والض ــابطة يف التطبي ــق البع ــدي التتب ــار التفك ــري االس ــتداليل
عند مهارة االستقراء ،وذلك بعد ضبط املتوسط القبلي.
2ـ ـ ـ ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
( )0.05ب ـ ـ ـ ــني متوس ـ ـ ـ ــطي درج ـ ـ ـ ــات اجملم ـ ـ ـ ــوعتني التجريبي ـ ـ ـ ــة
والض ــابطة يف التطبي ــق البع ــدي التتب ــار التفك ــري االس ــتداليل
عند مهارة االستنباط ،وذلك بعد ضبط املتوسط القبلي.
3ـ ـ ـ ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
( )0.05ب ـ ـ ـ ــني متوس ـ ـ ـ ــطي درج ـ ـ ـ ــات اجملم ـ ـ ـ ــوعتني التجريبي ـ ـ ـ ــة
والض ــابطة يف التطبي ــق البع ــدي التتب ــار التفك ــري االس ــتداليل
الكلي ،وذلك بعد ضبط املتوسط القبلي.
4ـ ـ ـ ال توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
( )0.05ب ـ ـ ـ ــني متوس ـ ـ ـ ــطي درج ـ ـ ـ ــات اجملم ـ ـ ـ ــوعتني التجريبي ـ ـ ـ ــة
والضابطة يف التطبيـق البعـدي ملقيـا العـادات العقليـة ،وذلـك
بعد ضبط املتوسط القبلي.

مصطلحات البحث :
الفاعلية:

ورد يف املعجم الوجيز ( )477 :1989معىن الفاعلية
بكّنا "مقدرة الشيء على التكبري".
د
بكّنا
ويعرف شحاته والنجار (2003م )230 :الفاعلية د
د
"امأبر الذي ميكن أن حتدبه املعاجلة التجريبية باعتبارها
املتغريات التابعة ،أو مدى أبر عامل
متغيدـارا
ا
مستقال يف أحد د
أو بعض العوامل املستقلة على عامل أو بعض العوامل
التابعة".
والفاعلية يف البحث احلايل تعّن :مدى امأبر الذي حيدبه
استخدام منوذج وودز يف تنمية التفكري االستداليل وعادات
العقل لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط يف مادة العلوم.
نموذج وودز :Woods

تتضمن بالث مراحل متتابعة هي:
اسرتاتيجيدة تدريسيدة د
ِ
ويتم
التنبؤ واملالحظة والتدفسري ،تن دفذ من قبل املتعلدمني ،د
العمل هبا ضمن جمموعات دغرية ،وبإرشاد وتوجيه من
املعلدم)Woods,1994,p34( .
عرفته إسراء العبيدي ( )19 :2005بكنده
يف حني د
يصممها املعلدم واليت تضم بالث
"جمموعة من اخلطط اليت د
عمليدات عقليدة (التنبؤ ،املالحظة ،التفسري) ،واإلشراف على
عمليدة تطبيق هذه العمليدات من قبل الطالب ،من تالل
ُرح جمموعة من امأسئلة املتعلدقة مبوضوع الدر للودول إىل
أهداف حم دددة".
ويعرف الباحث منوذج وودز بكنده منوذج قائم على
د
النظرية البنائية ،يقوم فيه املعلدم بإعداد وتنظيم مواقف تعليمية
عند ختطيطه لدروسه ،وف اقا لثالث عمليات عقلية متسلسلة
هي (التنبؤ ـ املالحظة ـ التفسري) ،ين دفذها التالميذ مجاعياا،
للودول إىل أهداف حمددة.

حدود البحث :
اقتصر البحث على احلدود اآلتية:
 .1حدود موضوعية :تطبيق منوذج وودز يف تدريس ِوحدة
وتغريات امأرض" من ّتاب العلوم للصف
"ُبيعة العلم د
الثالث املتوسط (الفصل امأول) للعام الدراسي
1437/1436هـ ،وقيا أبره يف تنمية عادات العقل
والتفكري االستداليل لدى التالميذ.
 .2حدود بشرية :عيدنة عشوائية بسيطة من ُالب الصف
الثالث املتوسط.
 .3حدود مكانية :مدرسة سلمان الفارسي املتوسطة يف
مدينة عرعر مبنطقة احلدود الشمالية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

عادات العقل:

ّل من ّوستا وّاليك ()Costa,Kellick,2004,60
د
عرف ٌ
بكّنا "أمناط من امأداء العقلي الثابت واملستمر
عادات العقل د
يف العمل ،من أجل التودل إىل سلوك ذّي وعقالين
ملواجهة مواقف احلياة املختلفة".
بكّنا "جمموعة من
يعرفها رياين ( )10 :2012د
و د
املهارات واالجتاهات والقيم اليت مت دكن الفرد من بناء
تفضيالت من امأداءات أو السلوّيات الذّية املتمثلة يف
قائمة السلوّيات العقلية ،اليت استخلصها ّوستا وّاليك من
البحوث الرتبوية اليت أجريت يف اجملال الرتبوي".
بكّنا جمموعة من
ويعرف الباحث عادات العقل إجرائياا د
د
السلوّيات وامأداءات العقلية اليت يستعملها الفرد عند
مواجهة مواقف احلياة املختلفة ،وتتمثل يف العادات اآلتية:
املثابرة ،التح دكم يف التهور ،الكفاح من أجل الدقة ،والتفكري
التباديل.

أوالً :نموذج وودز

مفهوم نموذج وودز

Woods

منوذج من مناذج النظرية البنائية ،اقرتحه روبن وودز
) )Woods,1991ملساعدة املتعلمني على تصحيح املفاهيم
اخلاُئة لديهم ،ويشرتط حدوث متثيل للفكرة اجلديدة ،مثد
حدوث مواءمة بني الفكرة اجلديدة وامأفكار السابقة ،ومن
مثد دمج الفكرة اجلديدة مع امأفكار السابقة لدى املتعلمني.
ويرى عجول ( )22 :1998أ دن منوذج وودز هو أحد
أمناط التعلدم ال دذايت ،الذي شاع استعماله بودفه أسلوب ا
عقلي ا بمستحدب ا يف العقود امأترية من القرن العشرين ،إذ قد
حيقق تعلدما يتدصف بالعمق ،وإّساب املتعلمني عددا من
املهارات واالجتاهات والعادات اليت ال حي دققها التعليم
التقليدي ،مثل االعتماد على النفس ،والتفكري ،والثقة
ال دذاتية ،وتنمية روح البحث ،وتوفري الوقت واجلهد للمتعلدم
واملعلدم.
وعرف اخلليلي ( )265 :1996منوذج وودز بكنده "أحد
د
الندماذج القائمة على الندظريدة البنائيدة ،وهو يؤدّد على تدريس
ويتكون من بالث مراحل هي :التنبؤ،
العبلوم للفهم،
د
املالحظة ،التفسري".

التفكير االستداللي:

موجه
يعرفه علي ( )17 :2005بكنده "نشاط عقلي د
د
ويتضمن االنتقال من املق ددمات
السابقة،
ات
رب
اخل
على
يعتمد
د
إىل النتائج ،أو من معلومات متاحة إىل معلومات جديدة،
ويتضمن استخدام قد ٍر ّب ٍري من املعلومات"
د
ويعرفه عبد الرحيم ( )42 :2009بكنده "عملية عقلية
د
يتم من تالهلا التودل من املعلومات املتوفرة لدى الطالب
د
إىل معلومات أترى حتمل معىن أّثر".
ويعرف الباحث التفكري االستداليل إجرائياا بكنده منط من
د
يتضمن استخدام املتعلدم للمعلومات املتوفرة
أمناط التفكري ،د
لديه ،للتودل إىل نتائج جديدة مل تكن معروفة لديه ،وقد
يسري يف تفكريه من اخلاص إىل العام (استقراء) ،أو من العام
إىل اخلاص (استنباط).

مراحل نموذج وودز :
ّل من (اخلليلي وآترون،)265 :1996،
حدد ٌ
و( )Woods,1994,p34بالث مراحل لنموذج وودز ،هي:
مرحلة التنبؤ Prediction
.1
مرحلة املالحظة Observation
.2
مرحلة التفسري Explanation
.3
وفيما يكيت تفصيل لكل مرحلة من هذه املراحل:
المرحلة األولى :التنبؤ

Prediction

وفيها يبطلب من التالميذ ودف الظاهرة اخلاضعة
للدراسة ،والتنبؤ مبا حيدث ،وذلك بناءا على ما لديهم من
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معرفة سابقة عنها ،وفيها يتشارك ّل بالبة أو أربعة تالميذ
يف العمل ّفريق متعاون.
وتتضمن هذه
ويبع دد التنبؤ أحد مهارات االستقصاء،
د
املهارات قدرة املتعلدم على التنبؤ مبا ميكن أن حيدث مستقبالا
بناءا على معلومات سابقة ،أي القدرة على توقدع حدوث
تصورا عقليا يستعمل ما يتوافر لدى
امأشياءّ ،ما د
تتضمن د
الفرد من معلومات يف ضوء املبادئ والقوانني اليت تسري عليها
الظواهر وامأحداث العلميدة.
المرحلة الثانية :المالحظة

 .2يؤدّد هذا النموذج على الـ ددور الندشـط للتالميـذ يف الـتعلدم،
إذ يق ـ ــوم التالمي ـ ــذ ب ـ ــإجراء العدي ـ ــد م ـ ــن امأنش ـ ــطة والتج ـ ــارب
العلميدة ضمن جمموعات أو فرق عمل.
 .3إجيــاد جـ دـو تعليمــي يســاعد علــى فهــم املــادة التعليميدــة ،مــن
تالل التفاعل بني التلميذ واملادة الدراسية.
احلس ــي م ــن ت ــالل التنب ــؤ ،وموازن ــة ذل ــك
 .4تنمي ــة التفك ــري د
التنبــؤ ،مــن تــالل املالحظــة الدقيقــة ،وتفســري نتيجــة التنبـؤات
واملالحظات.
 .5فاعليد ـ ــة النم ـ ــوذج يف توظي ـ ــف أس ـ ــاليب تعليميد ـ ــة عدي ـ ــدة
تبستعمل لتعزيز مهارات التدفكري النداقـد ،ومـن هـذه امأسـاليب:
ال ـ ــتعلدم التش ـ ــارّي يف جمموع ـ ــات ،والعص ـ ــف ال ـ ــذهّن ،وإب ـ ــارة
امأسئلة ،وإجراء املقارنات.
 .6ربــط املقــررات الدراســية بواقــع احليــاة ومشــكالمها ،وذلــك
عــن ُريــق تقــدمي امأنشــطة والتــدريبات الــيت تــؤدي إىل تكامــل
املعلومات لدى التالميذ.
 .7تنمي ـ ــة ق ـ ــدرات التالمي ـ ــذ عل ـ ــى اإلب ـ ــداع ،ورب ـ ــط اجلوان ـ ــب
النظريدة باجلوانب العمليدة.
 .8تق ــدمي ت ـربات حمسوس ــة تث ــري التس ــا،الت ل ــدى التالمي ــذ،
وتساعدهم على اّتشاف املعرفة اجلديدة بكنفسهم.
 .9إتاحــة الفردــة أمــام التالميــذ للمــرور بــكّرب قــدر ممكــن مــن
اخلربات الرتبويدة والعلميدة املخطدط هلا ،من تـالل تنميـة ميـوهلم
وإشباع رغبامهم.
 .10تنميــة التحصــيل الدراســي للتالميــذ يف مجيــع املراحــل
الدراسـ ــيدة ،وهـ ــذا مـ ــا أ دّدتـ ــه العديـ ــد مـ ــن ال ددراسـ ــات العربيـ ــة
وامأجنبية.

Observation

ويف هذه املرحلة يبطلب من اجملموعات تنفيذ التجارب
دحة التنبؤات ،فإذا ّانت النتائج متفقة مع
للتحقق من د
التنبؤات ،تعززت بقة التالميذ مبعرفتهم السابقة ،دأما إذا ّانت
التنبؤات متعارضة ،بسبب الفهم السابق غري الصحيح ،فإ دن
ذلك يؤدي إىل اضطراب فكري ،يقود إىل تعديل املفهوم
اخلاُئ لديهم ،واستبداله مبفهوم جديد دحيح.
المرحلة الثالثة :التفسير

Explanation

وفيها يبطلب من ّل جمموعة تفسري النتائج اليت تودلت إليها
يف ضوء امأفكار السابقة للتالميذ ،ويتدتل املعلم يف هذه
املرحلة لنقل التالميذ إىل الفهم السليم املتفق مع النظريات
يتم التقومي النهائي للمفاهيم لدى أفراد
العلمية ،وعليه د
اجملموعات.
مميزات نموذج وودز :
ميتــاز من ــوذج وودز عــن غ ــريه مــن النم ــاذج امأتــرى بع ــدد م ــن
املميزات ،ميكن تلخيصها على النحو اآليت:
(اخلليلي( ،)174 :1996 ،أمني ومصطفى:2009 ،
( ،)73اخلوالدة( ،)382 :2002 ،املعموري واخليالين،
( ،)210 :2010العنزي.)37 :2015 ،
 .1يوفدر منوذج وودز متعة االستكشاف لـدى التالميـذ عنـدما
يواجهون الظواهر اجلديدة ،فيالحظـون ،ويستقصـون الظدـاهرة،
ينمــي
ب
وجي بـرون امأحبـاث ،د
ويوســعون معـارفهم وقــدرامهم ،ومـن مث د

خطوات التدريس وفقاً لنموذج وودز:

ح ددد وودز ) (Woods,1994,p33تطوات التددريس وفقا
لنموذجه وذلك على النحو اآليت:
 .1تقسيم الطالب إىل جمموعات ،تضـم ّـل جمموعـة (-3
 )4تالميذ.
الس ــابق ،وربط ــه بالـ ـ ددر
 .2إعط ــاء د
ملخ ــّ ع ــن الـ ـ ددر د

لديهم االجتاهات اإلجيابيدة حنو العلوم.
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احلايل ،وبيئة التالميذ.
 .3مهيئة املـواد وامأدوات وامأجهـزة الالزمـة لتوضـيح موضـوع
الدر .
 .4تقدمي ورقة عمل لكل جمموعة يف ّل در .
 .5حتدي ــد املوق ــف ،أو اإلج ـراء التعليم ــي ال ــذي ميث ــل حم ــور
التفاعــل ،مــن تــالل رســم أو فحــّ أو مالحظــة أمنــوذج أو
جهاز أو مادة معيندة.
 .6تسـ ــجيل التنبـ ــؤ اخلـ ــاص بكـ ــل جمموعـ ــة حـ ــول املفـ ــاهيم
العلميد ــة ،بع ــد مناقش ــة املعل ــم للتالمي ــذ بامأفك ــار والتص ـ دـورات
املوجودة لديهم حول موضوع الدر .
 .7مالحظة التالميذ للظاهرة املدروسة ،وّل مـا يتعلدـق هبـا،
للتحقــق مــن دــحة التنبـؤات ،ومــن مثد ربــط توقعــامهم بــاخلربات
املباشرة ،من تالل التجريب أو الرسم.
 .8توجيـ ـ ــه املعلـ ـ ــم إرشـ ـ ــادات للتالميـ ـ ــذ ،وقيـ ـ ــادة املناقشـ ـ ــة
للودول إىل التفسري العلمـي السـليم ،ومسـاعدمهم علـى إجـراء
املقارنات بني مالحظامهم ،وتنبؤامهم حول املفاهيم.

ٍ
مشكلة ما ،أو قضية ،أو تطبيق سلوك
أمامه ،ملواجهة
بفاعلية ،واملداومة على هذا النهج .ص67
تصنيف العادات العقلية :

ح ددد ّوستا وّاليك ( )Costa,Kellick,2002,p1-14ستة
الفعال ،هي:
الفعال أو للمفكر د
عشر سلواّا ذّياا للتفكري د
املثابرة ،التحكم بالتهور ،اإلدغاء بتفهم ،التفكري مبرونة،
التفكري حول التفكري ،الكفاح من أجل الدقة ،التسا،ل وُرح
املشكالت ،تطبيق املعارف السابقة على املواقف اجلديدة،
التفكري والتوديل بوضوح ودقة ،مجع البيانات باستخدام
احلوا اخلمس ،االستعداد الدائم واملستمر للتعلم ،التفكري
التباديل ،اإلقدام على خماُر مسؤولة ،التفكري اإلبداعي،
االستجابة بدهشة ورهبة ،وإجياد الدعابة.
أهمية تنمية عادات العقل :
أ دّـدت العديد من الدراسات مثل (،Costa,Kellick,2002
فاُمة عبد الوهاب  ،2007سعيد  ،2006ليلى حسام
الدين  ،2008فتح اهلل  )2009على أمهية تنمية عادات
العقل لدى املتعلمني ،واالهتمام بدجمها يف أبناء التخطيط
لعملية التدريسّ ،ما أشارت هذه الدراسات إىل أ دن الغاية
تالقاا،
مبدعا د
من تعليم عادات العقل هي أن يكون الطالب ا
وعادات العقل تؤدّد بصفة عامة على تنمية حب
االستطالع ،واملرونة ،وُرح املشكالت ودنع القرارات
اخلالق( .عزة
واإلقدام على املخاُر ممدا يدعم الفكر النقدي د
النادي)321 :2009 ،
وتتمثدل أمهية تنمية عادات العقل يف النقاط اآلتية :مارزانو
وزمال،ه ( )Marzano et al,1998وّوستا ()Costa,2000
 تشجيع املتعلدم على امتالك اإلرادة جتاه استخدامالقدرات واملهارات العقلية يف امأنشطة التعليمية واحلياتية.
 إتاحة الفردة للمتعلدم لر،ية مسار تفكريه ،واّتشافحل املشكالت.
ّيف يعمل عقله يف أبناء د
جو من املتعة على عملية التعلدم.
 -إضفاء د

ثانيًا :عادات العقل:

مفهوم عادات العقل:

تبع دد عادات العقل من املفاهيم احلديثة نسبياا يف جمال
الرتبية وعلم النفس ،وقد تع دددت واتتلفت وجهات نظر
تبعا التتالف
الرتبويني واملختصني يف حتديد ماهيـتها ،ا
عرفها سعيد
وجهات نظرهم واجتاهامهم وأغراضهم ،فقد د
بكّنا "االجتاهات والدوافع املوجودة لدى
( )397 :2006د
الفرد ،واليت تدعمه الستخدام املهارات العقلية بصورة
مستمرة يف ّل أنشطة احلياة ،سواءا واجهته مشكلة ،أو أراد
احلصول على املعرفة".
بكّنا "جمموعة
عرف نوفل ( )2008عادات العقل د
ّما د
من املهارات واالجتاهات والقيم اليت مت دكن الفرد من بناء
تفضيالت من امأداءات أو السلوّيات الذّية ،بناءا على
يتعرض هلا ،حبيث تقوده إىل انتقاء
املثريات واملنبدهات اليت د
عملية ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة تيارات متاحة
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التعرف على االرتباُات
امأدلة ،و د
التودل إىل النتائج ،و د
والعالقات السببية.
ويعرفه أبو عقيل ( )107 :2013بكنده " قدرة املتعلدم
د
يتودل هبا إىل حل مشكلة حالا ذهنياا ،من
العقلية اليت د
تالل العالقات املنطقية بني احلقائق واملقدمات ،للودول
إىل النتائج ،واالنتقال من اجلزئيات إىل الكليات ،أو من
الكليات إىل اجلزئيات".

 مساعدة املتعلم على التخطيط بدقة يف ضوء متطلباتاملهمة اليت يقوم هبا ،ووفق معايري يضعها بنفسه ،لتقييم أدائه
يف ضوئها.
عددا
حتمل املسؤولية ،إذ يطرح املعلم ا
 تدريب املتعلدم على دتعودوا
من املهام ،ويتيح الفردة للمتعلمني مأداء املهام اليت د
على أدائها عقلياا.
ّما يضيف سعيد ( )431 :2006ما يكيت:
 تنمية املهارات العقلية اليت حيتاجها املتعلدم يف املستقبل،ممدا يؤدي إىل فه ٍم أفضل للعامل من حوله.
 اّتساب املتعلدم العادات املفيدة له يف احلياةّ ،املثابرةواملرونة والتوادل الناجح.
 تنظيم عملية التعلم وتوجيهها. التعلدم بكفاءة مع مواقف احلياة اليومية.مير به املتعلدم.
 اتتيار اإلجراء املناسب للموقف الذي د(رياين)28 ،27 :2012 ،

مهارات التفكير االستداللي :

تع دددت تصنيفات مهارات التفكري االستداليل لدى
املتخصصني والباحثني ،فقد دندفها علي ( )19 :2005إىل
استدالل عددي ،واستدالل لفظي ،واستدالل مكاين.
يف حني دندفها اجلهمي ( )101 :2008إىل استدالل
استقرائي ،واستدالل استنباُي ،وأضاف إليهما جروان
( )260 :1428االستدالل التمثيلي.
ّل من العتييب ( ،)13 :2001وزبيدة حممد
ودندفها ٌ
( )237 :2005إىل استدالل استقرائي ،واستدالل
استنباُي ،واستدالل استنتاجي.
وسيتبىن الباحث يف هذا البحث التصنيف الذي أورده
د
اجلهمي (.)2008

ثالثاً :التفكير االستداللي

مفهوم التفكير االستداللي :

يبع دد التفكري االستداليل أحد امأهداف امأساسية يف
التودل إىل مكونات بنية
تدريس العلوم ،فهو يساعد يف
د
العلم من حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانني ونظريات،
وأحد العمليات العقلية اليت تعني الفرد على فهم ومعاجلة
املشكالت يف املواقف التعليمية واحلياتية املختلفة.
ويؤدّد ذلك تليفة ( )2006إذ يرى أ دن تنمية التفكري
االستداليل يبع دد هدفاا من أهداف تدريس العلوم ،إذ يعتمد
على امأساليب املنطقية يف حبث وتفسري الظواهر املختلفة أو
املشكالت اليت قد يواجهها الطالب يف أبناء دراستهم أو يف
حيامهم املستقبلية .ص211
ويعرف جروان ( )254 :2007التفكري االستداليل بكنده
د
يتضمن جمموعة من العمليات العقلية اليت
"نشاط عقلي
د
تؤدي إىل توليد وتقييم احلجج واالفرتاضات والبحث عن

إجراءات البحث
منهج البحث:

اس ـ ــتخدم الباح ـ ــث امل ـ ــنهج ش ـ ــبه التج ـ ـرييب الق ـ ــائم عل ـ ــى
التصـ ـ ـ ــميم (القبلـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ البعـ ـ ـ ــدي) للمجمـ ـ ـ ــوعتني التجريبيـ ـ ـ ــة
والضابطة.
مجتمع البحث وعيّنته:
تكـ دـون جمتمــع البحــث مــن مجيــع ُــالب الصــف الثالــث
املتوس ــط بامل ــدار احلكومي ــة يف اإلدارة العام ــة للتعل ــيم مبدين ــة
عرعــر يف منطقــة احلــدود الشــمالية باململكــة العربيــة الســعودية
للع ــام الدراس ــي 1437/1436هـ ــ( ،الفص ــل امأول) ،والب ــال
عــددهم (ُ )1353الباــا ،حســب إحصــائية إدارة االتتبــارات
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املتوس ــطة ،وع ــددهم (ُ )30البا ــا ،وم ــن مثد حس ــاب معام ــل
االرتبــاط بــني درجــة ّــل فقــرة مــن فق ـرات املقيــا مــع الدرج ـة
الكلية للمقيا  .جدول ()1

والقبــول ،دأمــا العيدنــة فهــي عشـوائية بســيطة قوامهــا (ُ )58البـا
مــن مدرســة ســلمان الفارســي املتوســطة )28( ،مــنهم ميث ــلون
اجملموعة التجريبية ،و( )30ميثـلون اجملموعة الضابطة.

جدول 1
االتساق الداخلي لمقياس العادات العقلية (ن=:)30

أدوات البحث:

 1ـ مقيا عادات العقل( ،إعداد الباحث).
 2ـ اتتبار التفكري االستداليل (إعداد الباحث).
أوالً :مقياس عادات العقل
صدق المقياس:

تد بناء املقيا بعد االُدالع على امأدبيات والدراسات
السابقة اليت تناولت عادات العقل وّيفية قياسها ،مثل دراسة
رياين ( ،)2012ودراسة مساح اجلفري ( ،)2011ودراسة
وضحى العتييب ( ،)2013ودراسة الطلحي (.)2013
تكون املقيا يف دورته امأولية من ( )36عبارة،
وقد د
وأمام ّل عبارة مخسة بدائل (موافق بش ددة ـ موافق ـ حمايد ـ
غري موافق ـ غري موافق بش ددة).
وتد حساب ددق املقيا بطريقتني :

المجاالت

معامل االرتباط

المثابرة

* 0.83

التهور
التح ّكم في ّ

* 0.81

الكفاح من أجل الدقّة

* 0.79

التفكير التبادلي

* 0.84

* االرتباط دال عند مستوى ()0،01

يتضح من اجلدول ( )1أ دن قيم معامالت االرتباط بني
د
درجات ّل جمال والدرجة الكليدة ملقيا العادات العقلية
تراوحت بني ( )0،79و( )0،84وهي معامالت ارتباط
عالية ،ودالة عند مستوى ( ،)0،01مما يؤدّد على ددق
املقيا .
ثبات المقياس:

تد حسـ ـ ــاب ببـ ـ ــات املقيـ ـ ــا باسـ ـ ــتخدام معادلـ ـ ــة (ألفـ ـ ــا
ّرونباخ) من تـالل التطبيـق علـى العيدنـة االسـتطالعية نفسـها
(العيدنة اليت استخدمت حلساب االتساق الداتلي).

1ـ صدق المح ّكمين:

تد عرض املقيا يف دورته امأولية على جمموعة من
احمل دكمني ذوي االتتصاص واخلربة من أعضاء هيئة التدريس
يف اجلامعات ،وبعض مشريف ومعلمي العلوم ،وعددهم
( )15حم دك اما إلبداء مرئيدامهم يف:
1ـ أمهية العبارات ومدى ارتباُها مبوضوع البحث.
2ـ وضوح العبارات ودقة دياغتها.
3ـ حذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه.
وبعد إجراء التعديالت يف ضوء توجيهامهم ،تد اعتماد
املقيا يف دورته النهائية من ( )32عبارة ،وبالبة بدائل
(موافق ـ حمايد ـ غري موافق).

جدول 2
قيم معامالت ثبات مقياس العادات العقلية (ن=:)30
المجاالت

عدد العبارات

معامل الثبات

المثابرة

8

0.85

التهور
التح ّكم في ّ

8

0.80

الكفاح من أجل الدقّة

8

0.82

التفكير التبادلي

8

0.78

جميع المجاالت

32

0.91

يتدضح من اجلدول ( )2أ دن قيم معامالت الثبات جملاالت
مقيا العادات العقلية تراوحت ما بني ( ).,78و(،)0,85
وبل الثبات الكلي للمقيا ( )0,91وهي قيم ببات عالية
تؤدّد على إمكان الوبوق بنتائج املقيا .

2ـ االتساق الداخلي:
تد حساب االتسـاق الـداتلي ،مـن تـالل تطبيـق مقيـا
عـ ــادات العقـ ــل علـ ــى عيدنـ ــة اسـ ــتطالعية مـ ــن تالميـ ــذ الصـ ــف
الثال ـ ــث املتوس ـ ــط يف مدرس ـ ــة امأم ـ ــري عب ـ ــد اهلل ب ـ ــن مس ـ ــاعد
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ثانيًا :اختبار التفكير االستداللي:

مهارة االستنباط

* 0.79

* االرتباط دال عند مستوى ()0.01

صدق االختبار :

يتدضح من اجلدول ( )3أ دن قيم معامالت االرتباط بني
درجات مهارة االستقراء ومهارة االستنباط وبني الدرجة
الكلية التتبار التفكري االستداليل بلغت (،)0,86
و( )0,79على التوايل وهي معامالت ارتباط مرتفعة ،ودالة
إحصائيا عند مستوى ( )0,01ممدا يؤّد على ددق
االتتبار.

تد بناء االتتبار بعد االُدالع على امأدبيات والدراسات
املتضمنة التتبارات التفكري االستداليل ،مثل دراسة
السابقة
د
مساح سلمان ( ،)2012ودراسة وفاء يونس (،)2012
ودراسة هالة العمودي ( ،)2011ودراسة داحل (،)2009
واملقوشي ( ،)2006وجروان (.)2007
تكون االتتبار يف دورته امأولية من ( )24عبارة.
وقد د
وتد حساب ددق االتتبار بطريقتني :

ثبات االختبار:
تد حس ـ ــاب بب ـ ــات االتتب ـ ــار باس ـ ــتخدام معادل ـ ــة (ألف ـ ــا
ّرونباخ) من تـالل التطبيـق علـى العيدنـة االسـتطالعية نفسـها
(العيدنة اليت استخدمت حلساب االتسـاق الـداتلي) ،وجـاءت
النتائج على النحو اآليت:

1ـ صدق المح ّكمين:

تد عرض االتتبار يف دورته امأولية على جمموعة من
احمل دكمني ذوي االتتصاص واخلربة من أعضاء هيئة التدريس
يف خمتلف اجلامعات ،وّذلك بعض املشرفني الرتبويني
واملعلمني ،وعددهم ( )15حم دك اما ،وذلك للتك دّد من درجة
مناسبة العبارات حملاورها ،ووضوحها ،وسالمة دياغتها
اللغوية ،وجاءت آراء احمل دكمني على النحو اآليت :
حذف بعض العبارات ،وإضافة عبارات أترى ،وتعديل
دياغة بعض العبارات لغوياا وفنياا ،ليصبح عدد عبارات
االتتبار يف دورته النهائية ( )20عبارة ،إذ متثدل العبارات
( )10-1مهارة االستقراء ،يف حني متثدل العبارات (-11
 )20مهارة االستنباط.

جدول4
قيم معامالت ثبات اختبار التفكير االستداللي (ن=:)30

تد حس ـ ـ ــاب االتس ـ ـ ــاق ال ـ ـ ــداتلي ،م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــالل تطبي ـ ـ ــق
االتتب ــار عل ــى العيدن ــة االس ــتطالعية الس ــابقة إذ تد حس ــاب
معــامالت االرتبــاط بــني درجــات املســتويات الفرعيــة والدرجــة
الكلي ــة التتب ــار التفك ــري االس ــتداليل ،وج ــاءت النت ــائج عل ــى
النحو املشار إليه يف اجلدول ( )3اآليت:

مهارة االستقراء

* 0.86

مهارة االستنباط

10

0.88

المجموع

20

0.93

إجراءات تطبيق البحث:
 اتتيار ال ِوحدة الدراسية. إعداد دليل املعلم. بناء أدايت البحث ،والتك دّد من ددقهما وببامهما. اتتيار عيدنة البحث. االجتمــاع مبعلــم العلــوم للصــف الثالــث املتوســط باملدرســةلتعريفه بنموذج وودز ،وّيفية تطبيقه.

جدول 3
معامالت االرتباط بين درجات المستويات الفرعية والدرجة الكلية
الختبار التفكير االستداللي (ن=:)30
مستويات التفكري االستداليل

مهارة االستقراء

10

0.92

يتدضح من اجلدول ( )4أ دن قيمة معامل الثبات لعبارات
مهارات االستقراء بلغت ( )0,92يف حني بلغت قيمة
معامل الثبات لعبارات مهارة االستنباط ( ،)0,88وبل
الثبات الكلي التتبار التفكري االستداليل ( )0,93وهي
قيم ببات عالية ،تؤدّد على إمكان الوبوق بنتائج االتتبار.

2ـ االتساق الداخلي:

معامل االرتباط

مستويات التفكير االستداللي

عدد الفقرات

معامل الثبات
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للتحق ـ ـ ــق م ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــروض الدراس ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتخدم الباحـ ـ ـ ــث
امأساليب اإلحصائية اآلتية:
 -1معامل ارتباط بريسون حلسـاب دـدق االتسـاق الـداتلي
مأدايت الدراسة.
 -2معامل ألفا ّرونباخ حلساب ببات أدايت الدراسة.
 -3اتتب ــار (ت) للعيدنت ــني املس ــتقلتني لتحدي ــد الف ــروق ب ــني
اجملموعتني الضابطة والتجريبية.
 -4مربع إيتا لتحديد حجم امأبر.

 تطبيـ ـ ــق أدايت البحـ ـ ــث قبلياـ ـ ــا عل ـ ـ ـى اجملمـ ـ ــوعتني التجريبيـ ـ ــةوالضابطة.
 االجتماع بطالب اجملموعة التجريبية ،وشـرح مراحـل منـوذجوودز ،woodsوّيفية تطبيقه على درو الوحدة املختارة.
 تـدريس ُــالب اجملموعـة التجريبيــة باسـتخدام منــوذج وودز،وتــدريس اجملموعــة الضــابطة بالطريقــة االعتياديــة ،ملــدة مخس ــة
أسابيع ،مبع ددل أربع حصّ أسبوعياا.
 تطبيق أدايت البحث بعدياا. مجــع وتفريـ البيانــات ،مثد معاجلتهــا إحصــائياا الســتخالصالنتائج.

نتائج البحث

تد التك دّد من تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
االتتبار القبلي مأدايت البحث (اتتبار التفكري االستداليل ـ ـ
مقيا عادات العقل) باستخدام اتتبار (ت) لعيدنتني
يتبني يف اجلدولني ( )6 ، 5اآلتيني:
مستقلتنيّ ،ما د

األساليب اإلحصائية:

أوأل :اختبار التفكير االستداللي

جدول5
نتيجة اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي لمهارات التفكير االستداللي:
مهارات التفكير االستداللي

المجموعة

العدد

االستقراء

جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة

28
30
28
30
28
30

االستنباط
اجملموع

من اجلدول ( )5يتدضح عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطي درجات
ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا القبلي
ملهاريت التفكري االستداليل (االستقراء واالستنباط)،
وللمهارتني جمتمعتني ،وقد بلغت قيم مستوى الداللة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

10,07
9,60
10,21
9,33
20,28
18,93

2,20
3,03
1,91
2,74
3,25
3,81

قيمة "ت"
0,672
1,426
1,448

الداللة
0,50
غري دالة
0,16
غري دالة
0,15
غري دالة

( )0,15( ،)0,16( ،)0,50على التوايل وهي قيم أعلى
من مستوى الداللة ( ،)0,05وبذلك تكون اجملموعتان
التجريبية والضابطة متكافئتني يف القيا القبلي ملهارات
التفكري االستداليل.
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ثانيًا :مقياس عادات العقل:

جدول 6
نتيجة اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي للعادات العقلية:
العادات العقلية

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

الداللة

املثابرة

جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة

28
30
28
30
28
30
28
30
28
30

2,47
2,43
2,06
2,11
2,51
2,44
2,19
2,30
2,32
2,32

0,13
0,15
0,26
0,29
0,19
0,26
0,23
0,34
0,11
0,15

1,164

0,25
غري دالة
0,52
غري دالة
0,31
غري دالة
0,15
غري دالة
0,72
غري دالة

التهور
التحكدم يف د
الكفاح من أجل الدقدة
التفكري التباديل
اجملموع

يتدضح من اجلدول رقم ( )6عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطي درجات
ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي
ملقيا العادات العقلية يف مجيع العادات (منفردة وجمتمعة)
فقد بلغت قيم مستوى الداللة (،)0,52( ،)0,25
( )0,72( ،)0,15( ،)0,31على التوايل ،وهي قيم أعلى
من مستوى الداللة ( )0,05وغري دالة إحصائيا ممدا يعّن

0-,650
1,030
1,4610,365-

وجود تكافؤ بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق
القبلي ملقيا العادات العقلية.
نتائج البحث :
بعد التح دقق من تكافؤ اجملموعتني يف القيا القبلي مأدايت
البحث تد استخدام اتتبار (ت) لعيدنتني مستقلدتني التتبار
الفروض امأربعة للبحث.
الفرض األول:

جدول 7
نتيجة اختبار (ت) لتحديد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي عند مهارة االستقراء:
المتغير

المجموعة

العدد

االستقراء

جتريبية
ضابطة

28
30

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

14,21
13,27

2,74
2,80

يتدضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطي درجات
ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا البعدي
التتبار التفكري االستداليل عند مهارة االستقراء ،فقد بلغت

قيمة "ت"
1,301

درجة الحرية
56

الداللة
0,20
غري دالة

قيمة مستوى الداللة ( ،)0,20وهي أعلى من مستوى
الداللة ( )0,05وغري دالة إحصائياا وبناءا عليه تد قبول
الفرض الصفري.
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الفرض الثاني:

جدول 8
نتيجة اختبار (ت) لتحديد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي عند مهارة االستنباط:
المتغير

المجموعة

العدد

االستنباط

جتريبية
ضابطة

28
30

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

13,71
12,13

2,53
2,22

يتدضح من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0,05بني متوسطي درجات ُالب
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا البعدي التتبار
التفكري االستداليل عند مهارة االستنباط لصاحل اجملموعة
التجريبية ذات املتوسط احلسايب امأعلى ،إذ بلغت قيمة
مستوى الداللة ( ،)0,01وهي أقل من مستوى الداللة
( )0,05ودالة إحصائيا.
وملعرفة حجم امأبر تد حساب قيمة مربع (إيتا) إذ بلغت
قيمته ( ،)0,10وتعّن أ دن ( )%10من التباين احلادل يف
درجات ُالب اجملموعة التجريبية يف مهارة االستنباط يعود

قيمة "ت"

درجة الحرية

2,528

الداللة
0,01
دالة

56

مهارتا التفكري
االستداليل

المجموعة

جتريبية
ضابطة

28
30

0,10

إىل استخدام منوذج وودز  ،woodsوقد يعود السبب يف هذا
التباين الصغري نسبياا إىل قصر املدة الزمنية لتدريس اجملموعة
التجريبية (مخسة أسابيع) ،وهو ما عملت به معظم
الدراسات السابقة ،واحتياج مهارات التفكري لزمن ُويل
نسبياا الّتساهبا (فصل دراسي ّامل على امأقل) ،وبناءا على
وجود داللة إحصائية بني اجملموعتني تد رفض الفرض
الصفري الثاين.
الفرض الثالث:

جدول 9
نتيجة اختبار (ت) لتحديد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي لمهارتي االستقراء واالستنباط معًا:
العدد

حجم األثر

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

27,93
25,40

4,37
3,45

يتدضح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0,05بني متوسطي درجات ُالب
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا البعدي التتبار
معا
التفكري االستداليل عند مهاريت االستقراء واالستنباط ا
لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ بلغت قيمة مستوى الداللة
( ،)0,02وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)0,05ودالة
إحصائي ا.

قيمة "ت"

2,454

درجة الحرية

56

الداللة

0,02
دالة

حجم األثر
0,09

وملعرفة حجم امأبر تد حساب قيمة مربع (إيتا) فقد
بلغت قيمته ( ،)0,09وهي قيمة متوسطة ،وتعّن أ دن ()%9
من التباين احلادل يف درجات ُالب اجملموعة التجريبية يف
مهارة االستنباط يعود إىل استخدام منوذج وودز ،woods
وبناءا عليه تد رفض الفرض الصفري الثالث.
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الفرض الرابع:

جدول 10
نتيجة اختبار (ت) لتحديد الفروق في التطبيق البعدي لمقياس العادات العقلية:
العادات العقلية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة "ت"

درجة الحرية

الداللة

املثابرة

جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية

28
30
28
30
28

2,50
2,48
2,08
2,16
2,58

0,12
0,19
0,28
0,33
0,21

0,277

56

0,956-

56

1,548

56

ضابطة

30

2,48

0,26

0,78
غري دالة
0,34
غري دالة
0,13
غري دالة

جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة

28
30
28
30

2,28
2,40
2,36
2,38

0,27
0,35
0,12
0,15

1,468-

56

0,605-

56

0,15
غري دالة
0,55
غري دالة

التهور
التحكدم يف د
الكفاح من أجل الدقدة
التفكري التباديل
اجملموع

الحسابي

المعياري

( ،)2007ليلى حسام الدين ( ،)2008وإميان العزب
(.)2014

يتدضح من اجلدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطي درجات
ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي
(متفرقة وجمتمعة)
ملقيا العادات العقلية يف مجيع العادات د
إذ بلغت قيم مستوى الداللة (،)0,34( ،)0,78
( )0,55( ،)0,15( ،)0,13على التوايل ،وهي قيم أعلى
من مستوى الداللة ( ،)0,05وغري دالة إحصائيا ،وبناءا عليه
تد قبول الفرض الصفري الرابع.

2ـ ساهم منوذج وودز يف تنمية املهارات الكلدية للتفكري
االستداليل لدى التالميذ ،وقد يرجع السبب يف ذلك إىل
توفري منوذج وودز بيئة تعليمية سادها التعاون والتفاعل
االجتماعي بني التالميذ واملعلم ،وبني التالميذ بعضهم مع
بعض ممدا جعل التالميذ أّثر نشاُاا وإجيابية جتاه عملية
يتودلون إىل املعلومات واملعارف من تالل ربط
التعلدم ،فهم د
ما لديهم من تربات متنوعة للودول إىل املعارف اجلديدة
بواسطة التفاعالت االجتماعية ،وتبادل امأفكار واآلراء،
وإجراء التجارب وامأنشطة للودول إىل نتائج دحيحة ،ممدا
يتيح للتالميذ استخدام مهارات التفكري اليت تسهم يف تنمية
مهارات التفكري االستدالل.

تعليق عام على نتائج البحث:
من تالل استعراض نتائج البحث يتدضح ما يكيت :
1ـ تتدـفق نتائج هذا البحث مع مجيع نتائج الدراسات
السابقة املتعلدقة بتنمية التفكري االستداليلّ ،دراسات :داحل
( ،)2009هالة العمودي ( ،)2011مساح سلمان
( ،)2012نوال تليل ( ،)2012ووفاء حسن ()2013
يف حني ختتلف نتائج البحث احلايل عن نتائج الدراسات
السابقة يف تنمية عادات العقلّ ،دراسات :مساح اجلفري
( ،)2011وضحى العتييب ( ،)2013فاُمة عبد الوهاب

وهذا ما يؤدّده فودة والبعلي ( )170 :2006بك دن "العمل
حتسن ملحوظ يف مستوى التفكري
التعاوين يصاحبه د
االستداليل".
3ـ مل يسهم منوذج وودز يف تنمية عادات العقل لدى
التالميذ ،وقد يرجع السبب يف ذلك إىل قصر املدة الزمنية
اليت تد تطبيق البحث فيها (مخسة أسابيع) ،فالتالميذ مل
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بشكل ٍ
ٍ
ّاف على استخدام مراحل منوذج وودز
يتدربوا
د
تالل تدريس الوحدة املختارة العتيادهم على الطريقة
التقليدية يف التدريس ممدا مل ِ
يعط فردة ّافية ملمارسة
امأنشطة والتجارب اليت تتيح هلم فردة تنمية بعض العادات
التهور ،والكفاح من
العقلية لديهمّ ،املثابرة ،والتح دكم يف د
أجل الدقدة ،والتفكري التباديل ،ولذلك يرى الباحث أ دن املدة
الزمنية الكافية ّان ينبغي دأال تقل عن فصل دراسي ّامل.
التوصيات والمقترحات :
1ـ تضمني مقررات ُرق التدريس يف مؤسسات إعداد
املعلمني بنماذج فاعلة للنظرية البنائية ومنها منوذج وودز،
واحلرص على إّساب الطالب أساسياته ،وآلية تنفيذه.
2ـ تدريب املعلمني أبناء اخلدمة على استخدام منوذج
وودز يف تدريس العلوم ،ملا له من دور فاعل يف تنمية التفكري
االستداليل لدى التالميذ.
3ـ تضمني ّتاب العلوم يف املرحلة املتوسطة مواقف
وأنشطة متنوعة ،تعمل على تنمية التفكري االستداليل،
وعادات العقل لدى التالميذ.
3ـ إجراء دراسات ممابلة للكشف عن فاعلية منوذج وودز
يف تنمية متغريات تابعة أترى ،مثل :التفكري (اإلبداعي،
الناقد ،العلمي ،فوق املعريف ،)... ،القيم العلمية ،االجتاه حنو
املادة ،أوجه التقدير ،وغريها.
4ـ إجراء دراسات مقارنة بني منوذج وودز ومناذج النظرية
البنائية امأترىّ ،نموذج ويتلي ،وبوسنر ،وإيلتون ،وغريها.
المراجع

أبو عقيل ،إبراهيم ( .)2013أبر استخدام اخلرائط املفاهيمية يف تدريس التفاضـل
وتنميــة التفكــري االســتداليل لــدى ُلبــة الثانويــة العامــة (الفــرع العلمــي)/
فلسـ ــطني ،جملـ ــة احتـ ــاد اجلامعـ ــات العربيـ ــة للرتبيـ ــة وعلـ ــم الـ ــنفس ،اجمللـ ــد
( ،)11العدد الثالث.

أمني ،أمحد .ومصطفى ،رضـوان ( .)2009أبـر اسـتخدام أمنـوذج وودز يف حتصـيل
ُالب الصف اخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنميـة تفكـريهم الناقـد،
جملة أحباث ّلية الرتبيـة امأساسـية ،جامعـة املودـل ،اجمللـد ( ،)10العـدد
الرابع 51 ،ـ ـ .79
الباز ،تالد دالح ( .)2001فعالية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلم يف
تدريس مادة الكيمياء على التحصيل والتفكري املرّب واالجتاه حنو املادة
لدى ُالب الصف امأول الثانوي العام بالبحرين ،املؤمتر العلمي
اخلامس "الرتبية العلمية للمواُنة" ،اجلمعية املصرية للرتبية ،جامعة عني
مشس 7/29( ،ـ ـ  1أغسطس2001م).
جروان ،فتحي عبدالرمحن (2007م) .تعليم التفكري ـ مفاهيم وتطبيقات ،ط،3
عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر.
د
اجلفري ،مساح حسني ( .)2011أبر استخدام غرائب الصور ورسوم امأفكار

اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم يف تنمية التحصيل وبعض عادات العقل
لدى ُالبات الصف امأول املتوسط مبدينة مكة املكرمة ،رسالة دّتوراه

غري منشورةّ ،لية الرتبية ،جامعة أم القرى.
اجلهمي ،الصايف يوسف ( .)2008أبر استخدام منوذج جانييه يف تدريس
مفاهيم تكنولوجيا امأجهزة الدقيقة يف تنمية التحصيل والتفكري
االستداليل لدى ُالبات الصف امأول الثانوي الصناعي ذوي السعات
العقلية املختلفة ،اجلمعية املصرية للمناهج وُرق التدريس ،املؤمتر
العلمي العشرون" مناهج التعليم واهلوية الثقافية" ،اجمللد امأول ،دار
الضيافة ،جامعة عني مشس 30( ،ـ ـ  31يوليو .)2008
احلاربي ،إبراهيم أمحد ( .)2002العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ،
الرياض ،مكتبة الشقري.
حسام الدين ،ليلى عبداهلل ( .)2008فاعلية اسرتاتيجية "البداية ـ االستجابة ـ
التقومي" يف تنمية التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف امأول
اإلعدادي يف مادة العلوم ،املؤمتر العلمي الثاين عشر "الرتبية العلمية
والواقع اجملتمعي :التكبري والتكبر" ،اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ،جامعة
عني مشس 2( ،ـ ـ  4أغسطس .)2008
حسن ،وفاء حممود ( .)2013أبر توظيف منوذج جانييه لتدريس املفاهيم على

التحصيل وتنمية مهارات التفكري االستداليل يف العلوم لدى ُالبات
الصف السابع يف غزة ،رسالة ماجستري غري منشورةّ ،لية الرتبية،

جامعة امأزهر ،غزة.
تليفة ،حسن حممد ( .)2006أبر استخدام منو1ج التعلم البنائي يف تدريس
تكنولوجيا الكهرباء على التحصيل وبقاء أبر التعلم وتنمية التفكري
االستداليل لدى ُالب الصف الثاين الثانوي الصناعي ،املؤمتر العلمي
امأول :التعليم والتنمية يف اجملتمعات اجلديدة ،جامعة أسيوط 5( ،ـ ـ 6
مار .)2006
تليل ،نوال عبد الفتاح ( .)2012أبر استخدام برنامج ّورت يف حتصيل العلوم
وبقاء أبر التعلدم وتنمية التفكري االستداليل لدى تالميذ الصف
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)
الساد االبتدائي ،جملة الرتبية العلمية ،العدد الثاين ،اجمللد (،)15
 249ـ ـ .284
اخلليلــي ،تليــل يوســف ( .)1996مضــامني الفلســفة البنائيــة يف تــدريس العلــوم،
جملة الرتبية ،اللجنة الوُنيـة القطريـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم ،قطـر ،العـدد
( ،)116السنة ( 255 ،)25ـ ـ .271
اخلليلـي ،تليــل .وحيــدر ،عبـد اللطيــف .ويــونس ،حممـد ( .)1996تــدريس العلــوم
يف مراحل التعليم العام ،ديب ،دار القلم للنشر.
اخلوالــدة ،ســامل عبــد العزيــز (  .)2002أبــر اسـرتاتيجيتني تدريســيتني قــائمتني علــى
املنحى البنائي يف حتصيل ُالب الصـف امأول الثـانوي العلمـي يف مـادة
امأحي ــاء واجتاه ــامهم حنوه ــا ،جمل ــة املن ــارة للبح ــوث الرتبوي ــة ،جامعـ ـة آل
البيت ،امأردن ،اجمللد ( ،)13العدد الثالث 355 ،ـ ـ .404
الــدايّن ،بتــول حممــد ( .)2001أبــر التــدريس علــى وفــق أمنــوذج وودز يف حتصــيل
تالمذة الصف اخلامس االبتدائي يف العلوم العامة ،رسـالة ماجسـتري غـري
منشورةّ ،لية املعلمني ،جامعة ديايل ،العراق.
رياين ،علي محد ( .)2012أبر برنامج إبرائي قائم على عـادات العقـل يف التفكـري

اإلب ــداعي والق ــوة الرياض ــية ل ــدى ُ ــالب الص ــف امأول املتوس ــط مبك ــة
املكرمة ،رسالة دّتوراه غري منشورةّ ،لية الرتبية ،جامعة أم القرى.

الزعيبُ ،الل .والشرع ،إبراهيم .والسالمات ،حممد ( .)2009مستوى
االستدالل العلمي لدى ُلبة ّلية العلوم يف جامعة احلسني بن ُالل
وتكبدره مبتغريات اجلنس واملستوى الدراسي والتخصّ ،جملة جامعة
النجاح مأحباث العلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)23العدد الثاين 401 ،ـ ـ
.437
سعيد ،أمين حبيب ( .)2006أبر استخدام اسرتاتيجية "حلدل ـ اسكل ـ استقصي"
على تنمية عادات العقل لدى ُالب الصف امأول الثانوي من تالل
مادة الكيمياء ،املؤمتر العلمي العاشر الرتبية العلمية ،حتديات احلاضر
ور،ى املستقبل ،اجلمعية املصرية للرتبية العلميةّ ،لية الرتبية ،جامعة
عني مشس ،اجمللد الثاين 391 ،ـ ـ .464
سلمان ،مساح حممد (2012م) .أبر استخدام منوذج التعلم التوليدي يف تنمية

التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة الكيمياء لدى ُالبات الصف
امأول الثانوي مبكة املكرمة ،رسالة ماجستري غري منشورةّ ،لية الرتبية،

جامعة أم القرى.
شحاته ،حسن .والنجار ،زينب (2003م) .معجم املصطلحات الرتبوية
والنفسية ،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية.
داحل ،مدحت حممد ( .)2009فعالية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلدم يف
تنمية التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو املادة
لدى تالميذ الصف امأول املتوسط باململكة العربية السعودية ،جملة
الرتبية العلمية ،اجمللد ( ،)12العدد امأول 73 ،ـ ـ .123
الطلحي ،حممد دتيل ( .)2013فاعلية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلم يف

زيادة التحصيل الدراسي وتنمية بعض عادات العقل يف مادة الرتبية
االجتماعية والوُنية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة

الطائف ،رسالة ماجستري غري منشورةّ ،لية الرتبية ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة.
عبد الرحيم ،املعتز باهلل ( .)2009فاعلية تدريس وحدة يف العلوم على التعزيز
املعريف يف تنمية التفكري االستداليل وامليل حنو العلوم لدى تالميذ
املرحلة اإلعدادية ،جملة الرتبية العلميةّ ،لية الرتبية ،جامعة عني مشس،
اجمللد ( ،)12العدد الثاين 27 ،ـ ـ .81
عبد الوهاب ،فاُمة حممد ( .)2007فعالية استخدام ترائط التفكري يف حتصيل
الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكري وعادات العقل لدى الطالبات
بالصف احلادي عشر بسلطنة عمان ،جملة دراسات عربية يف الرتبية
وعلم النفس ،اجمللد امأول ،العدد الثاين 9 ،ـ ـ.70
العبيدي ،إسراء عبد الرمحن ( .)2005أبر استخدام أمنوذج وودز يف حتصيل
ُالبات الصف الرابع العام يف مادة اجلغرافية العامة ،رسالة ماجستري
غري منشورةّ ،لية الرتبية ،جامعة دياىل ،العراق.
العتييب ،تالد ناهس (2001م) .فاعلية برنامج مقرتح لتنمية مهارات التفكري
االستداليل لدى عيدنة من ُالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ،رسالة
ماجستري غري منشورةّ ،لية الرتبية ،جامعة أم القرى.
العتييب ،وضحى حباب ( .)2013فاعلية ترائط التفكري يف تنمية عادات العقل
ومفهوم الذات امأّادميي لدى ُالبات قسم امأحياء بكلية الرتبية،
جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية ،اجمللد اخلامس ،العدد
امأول 188 ،ـ ـ .250
عج ــول ،رع ــد عب ــد امله ــدي ( .)1998فاعلي ــة اجملمع ــات التعليمي ــة يف امليكاني ــك
احليــوي علــى نـواتج الــتعلدم لطالبــات ّليـدـة الرتبيــة الرياضــيدة امعــة بغــداد،
رسالة دّتوراه غري منشورةّ ،لية الرتبية ،جامعة بغداد.
الع ــزب ،إمي ــان د ــابر ( .)2014فاعلي ــة اس ــتخدام من ــوذج ب ــاييب البن ــائي يف تنمي ــة
بعــض عــادات العقــل لــدى ُــالب الشــعب العلميــة بكليــة الرتبيــة ،جملــة
ّلية الرتبية ببنها ،العدد ( ،)97اجلزء امأول 391 ،ـ ـ .418
علي ،مجال حممد ( .)2005التفكري :املفاهيم ـ ـ النظريات ـ ـ املهارات ـ ـ
االسرتاتيجيات ـ ـ القيا  ،الرياض ،مكتبة الرشد.
العمودي ،هالة سعيد ( .)2011فاعلية اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف
تنمية التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو العمل
التعاوين لدى تلميذات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية ،جملة
دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوي ،اجمللد الثالث،العدد امأول،
 155ـ ـ .219
العنزي ،فايز سعد ( .)2015فاعلية استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على

تنمية التفكري االبتكاري والددافعيدة للتعلم لدى ُالب الصف امأول
املتوسط مبدينة عرعر ،رسالة دّتوراه منشورة ،جامعة أم القرى.

فودة ،إبراهيم .والبعلي ،إبراهيم ( .)2006فعالية اسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية
التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو العمل
التعاوين لدى تالميذ الصف الساد االبتدائي مبنطقة القصيم باململكة
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... فاعلية استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على تنمية عادات العقل والتفكري:مبارك بن غدير العنزي
، جامعة عني مشس، ّلية الرتبية، جملة الرتبية العلمية،العربية السعودية
.187 ـ ـ141 ، العدد الرابع،اجمللد التاسع
. دار التحرير، القاهرة، املعجم الوجيز.)م1989( جممع اللغة العربية
 فعالية استخدام برنامج اإلبراء الوسيلي يف تنمية.)2005(  زبيدة حممد،حممد
مهارات التفكري االستداليل والتحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة
 املؤمتر العلمي،االبتدائية من مضطريب االنتباه ذوي النشاط الزائد
، جامعة عني مشس،"التاسع "معوقات الرتبية العلمية يف الوُن العريب
.275  ـ ـ229
 أب ـ ــر اس ـ ــتخدام أمن ـ ــوذج وودز يف.)2010(  رع ـ ــد، واخل ـ ــيالين. عص ـ ــام،املعم ـ ــوري
حتصــيل ُــالب الصــف الثالــث معهــد إعــداد املعلمــني يف مــادة الفيزيــاء
، جامعـ ــة ديـ ــاىل، جملـ ــة ديـ ــاىل للبحـ ــوث اإلنسـ ــانية،وتفكـ ــريهم العلمـ ــي
.244  ـ ـ192 ،)46(  العدد،العراق
 قي ــا االس ــتدالالت املنطقي ــة حس ــب نظري ــة.)2006(  عب ــد ال ــرمحن،املقوش ــي
 جامع ـ ــة املل ـ ــك، ّلي ـ ــة الرتبي ـ ــة، ّت ـ ــاب م ـ ــرتجم جليل ـ ــربت ب ـ ــرين،بياجي ـ ــه
.8ط،سعود
 أبر اتتالف منط ممارسة امأنشطة التعليمية يف.)2003(  رجب السيد،امليهي
منوذج تدريس مقرتح قائم على املستحدبات التكنولوجية والنظرية
البنائية على التحصيل وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكري االبتكاري
يف العلوم لدى ُالب املرحلة الثانوية ذوي مرّز التحكم الداتلي
 جامعة، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جملة الرتبية العلمية،واخلارجي
.37  ـ ـ1 ، العدد الثالث،  اجمللد الساد،عني مشس
 فاعليـة تصـميم مقـرتح لبيئـة تعلـم.)2009(  جيهـان، وحممـود. رجب،امليهي
الكيمياء منسجم مع الدماغ يف تنمية عادات العقـل والتحصـيل لـدى
 جملـة،ُالب املرحلة الثانوية ذوي أساليب معاجلـة املعلومـات املختلفـة
 العـ ــدد،)15(  اجمللـ ــد، جامعـ ــة حل ـ ـوان،دراسـ ــات تربويـ ــة واجتماعيـ ــة
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Abstract: The research aims to reveal the effectiveness of using a Woods' Paradigm in the teaching of science to promote
deductive thinking and habits of mind to the average third-grade students, the researcher applied the quasi-experimental
methodology which had been based on (the pre/post designing) of two groups experimental and control group, The tools: a
test of deductive reasoning and a measure of the habits of the mind after verification of their validity and reliability.
Tools applied on a random sample of (58) students , (28) the experimental group, and (30) the control group, After data
collection and statistical analysis, the Results: There are significant differences between the mean scores of the experimental
and control groups in the posttest application to test the deductive thinking in deductive skill, and the all the test, to the
experimental group, while the differences between the two groups did not show up in the same test at the inductive skill. No
statistically significant differences between the mean scores of the experimental and control groups in the posttest application
in scale habits of mind. The recommend: training Teacher before and during the service to use the Woods' Paradigmin the
teaching of science in Intermediate school, and include Teacher's Book In the science examples to use Woods' Paradigm.
Keywords: Woods' Paradigm, habits of mind, thinking deductive
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سعيد بن حسني آل حمي وسعيد بن حممد الشمراين :مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء ...

مستوى تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي وواقع
ممارستها
إعداد

سعيد بن حسين آل محي

سعيد بن محمد الشمراني

طالب دكتوراه يف مناهج وطرق تدريس العلوم– قسم املناهج
وطرق التدريس – كلية الرتبية -جامعة امللك سعود
يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات -جامعة امللك سعود
قدم للنشر 1437/6/21هـ  -وقبل 1437 /9/ 22هـ

أستاذ الرتبية العلمية املشارك– كلية الرتبية ومركز التميز البحثي

المستخلص :هدف البحث إىل التعرف على مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي يف
اململكة العربية السعودية ،وواقع ممارستها ،باالعتماد على جدول املواصفات ( )Rubricملهارات االستقصاء ومستوياهتا اليت ق ّدمها اجمللس الوطين
األمريكي للبحث ( .)NRC, 2000وتكون جمتمع البحث وعينته من مجيع األنشطة العملية يف مقرر الصف األول الثانوي وعددها ( )36نشاطا،
كما مشل جمتمع البحث كذلك مجيع معلمي الكيمياء للصف األول الثانوي يف مدينة الرياض للعام الدراسي 1434-1433ه ،ومثلته عينة من
املعلمني بلغت ( )18معلما .واستخدمت يف البحث أداتا التحليل ،واملالحظة ،بعد التأكد من صدقهما وثباهتما ،إذ ُحلّل حمتوى مجيع األنشطة
العملية باستخدام أداة التحليل ،باعتماد النشاط العملي وحدة متكاملة .وأشارت النتائج إىل أن مهارات :طرح األسئلة العلمية ،وإعطاء األولوية لألدلة
ض ّمنت يف مجيع األنشطة العملية تقريبا ،أما مهارتا :ربط التفسريات باملعرفة العلمية ،والتواصل
يف الرد على األسئلة ،وصياغة التفسريات من األدلة؛ ُ
وتربير التفسريات؛ فكان تضمينهما ضعيفا يف األنشطة العملية.كما استخدمت أداة املالحظة لتحديد واقع ممارسة مهارات االستقصاء ،من خالل
الفرص اليت يتيحها املعلم للطالب ،حبيث تتم مالحظة تنفيذ النشاط العملي الذي جيريه املعلم مع طالبه .وتوصل البحث إىل أن تسعة من املعلمني يف
عينته مل ينفذوا األنشطة العملية .أما املعلمون الذين لُوحظ تنفيذهم لألنشطة ،فأظهرت النتائج أن ( )%44منهم ينفذون األنشطة العملية بأنفسهم،
وال يتيحون للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء ،وأن ( )%56منهم يتيحون الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل مجاعي ،يف
أقل مستويات ممارسة املهارة ،يف حني مل يتح املعلمون للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء بشكل فردي .وأظهرت النتائج أن أكثر مهارات
االستقصاء اليت يتيح املعلمون ممارستها؛ هي مهارة صياغة التفسريات من األدلة ،وأن مهارة التواصل وتربير التفسريات مل تُتح للطالب فرصة ممارستها
مطلقا .ومبقارنة نتائج التحليل مع واقع املمارسة اتضح أن مستوى ممارسة مهارات االستقصاء أدىن من مستوى تضمينها يف املقرر .ويف هناية البحث
قُدمت جمموعة من التوصيات واملقرتحات ،املتعلقة مبستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية ،وتطوير ممارستها الصفية.
الكلمات المفتاحية :االستقصاء ،ممارسة االستقصاء ،مهارات االستقصاء ،الصف األول الثانوي ،مقرر الكيمياء.
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ويرى تروبريج وباييب وبول ( )2004أنه يف الفرتة مابني
1975 – 1955م ،مرت أهداف تدريس العلوم مبرحلة
انتقالية أُعيد فيها تشكيل تلك األهداف وتوجيهها يف الفرتة
الالحقة هلا؛ أي يف الفرتة الزمنية من عام 1975م إىل
2000م ،إذ أشارت املعايري الوطنية للرتبية العلمية ( National
 )Research Council NRC, 1996إىل أهداف جديدة لتدريس
العلوم .واحتوت على جمموعة معايري حتدد درجة اكتساب
الطالب للمعرفة العلمية ،معتمدة على تطوير فهم الطالب
وقدراهتم على االستقصاء ،وفهم تطبيقات العلوم.
وبالرغم من االتفاق على عالقة االستقصاء بتعليم
العلوم فإن املطلع على األدب الرتبوي فيما يتعلق مبفهوم
االستقصاء جيد العديد من التعريفات املختلفة يف لفظها،
واملتحدة يف مضموهنا ،إذ يظهر التباين يف تعريفات بعض
املختصني يف الرتبية العلمية وتدريس العلوم حول مفهوم
االستقصاء ،يف حني جيمع الرتبويون على أمهيته يف تدريس
العلوم ،وتنمية التفكري العلمي ،وإتاحة الفرصة للطالب
ملمارسة عمليات العلم ،مما يتطلب معرفة املفهوم الدقيق
ملصطلح االستقصاء.
وتتفق الرؤية حول االستقصاء على أنه طريقة تفكري،
فيعرب سكمان ( )Suchmanعنه بكلمات بسيطة تتمثل يف
كونه "الطريقة الطبيعية اليت يتعلم هبا الناس عندما يرتكون
لوحدهم يتعلمون ،فهم يطرحون األسئلة ،ويالحظون،
وجيمعون املعلومات ،ويصنفون ،ويقيسون ،وجيربون،
ويتناقلون أفكارهم بينهم بعضهم البعض ،وذلك يف ضوء
مستواهم العقلي من جهة ،وميوهلم ،واهتماماهتم من جهة
أخرى" (زيتون ،2007 ،ص .)328
إن هذا التعريف يتفق مع ما يراه صند ،وتروبريج
( )Sund& Trowbridgeإذ يعرفان االستقصاء بأنه" :سلوك
املتعلم كعامل حقيقي يستخدم عددا من الطرق؛ ليكشف عن
العالقات اخلفية للطبيعة ،فهو يؤدي عمليات عقلية معينة،
كطرح األسئلة ،وصياغة الفروض ،وتصميم املداخل البحثية،

المقدمة:
يُعد التعلم املبين على االستقصاء العلمي أحد أهم طرق
تعلم العلوم ،ويؤكد دي بور ( )De Boer, 1991على أن تفعيل
االستقصاء يف الرتبية العلمية يستهدف ختريج علماء
املستقبل ،من خالل تدريب الطالب على ممارسة االستقصاء
كما ميارسه العلماء ،أو ختريج املواطنني القادرين على ممارسة
التفكري العلمي املستقل ،من خالل إتاحة الفرصة للطالب
لتحديد املشكالت العلمية ،وحماولة الوصول إىل حلها.
ويف املرحلة الثانوية تزداد أمهية االستقصاء يف األنشطة
العملية ،إذ يشري بياجيه إىل أن طالب هذه املرحلة يكونون
يف مرحلة تنمية التفكري النمطي وهذا يتطلب إتاحة الفرصة
هلم الستخدام مستويات تفكري عليا (تروبريج وباييب وبوول،
.)2004كما يرى زهران ( )2005أن القدرات العقلية تنمو
يف املرحلة الثانوية ،وتزداد سرعة اإلدراك ،وينمو التفكري
عرب عنه بأنه الوصول إىل
اجملرد ،والتفكري االبتكاري الذي يُ ّ
النتائج عرب طرق خمتلفة تتضمن اجلدة ،والتنوع ،والبعد عن
املألوف ،والبحث عن إجابات حمتملة ،وتتسع مدارك
الطالب يف هذه املرحلة ،ويستطيعون وضع احلقائق مع
بعضها ،للوصول إىل فهم ملا وراء احلقائق نفسها ،وتظهر
احلاجة إىل تطوير أسلوب التعلم بطريقة تشجع الطالب على
التعلم الذايت ،وتدرهبم على استخدام األسلوب العلمي يف
التفكري ،والتجديد واالبتكار.
ويف جمال تعليم العلوم؛ هدفت حركات إصالح مناهج
العلوم إىل إعادة صياغة تلك املناهج ،مبا يساير التطور
العلمي والتكنولوجي لتحقيق الثقافة العلمية بوصفها هدفا
رئيسا للرتبية العلمية (علي .)2009 ،وكانت الواليات
املتحدة األمريكية رائدة يف جمال إصالح مناهج العلوم،
وارتبطت حركات اإلصالح العاملية ملناهج العلوم بالتغريات
اليت طرأت على الرتبية العلمية فيها.

142

سعيد بن حسني آل حمي وسعيد بن حممد الشمراين :مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء ...

اكتساب الطالب ملهارات وعمليات العلم يف العلوم ،مما
جيعلهم أكثر قدرة على التفسري العلمي للظواهر الطبيعية.
ويف سياق آخر تتناول بعض التعريفات؛ االستقصاء
بوصفه اسرتاتيجية تعليم وتعلم تصنف وفقا لدور املتعلم
(الطالب) ،واملعلم ،ويف ذلك يرى تروبريج وباييب وبوول
( )2004أن دور املعلم يف االستقصاء املوجه يتمثل يف
تقدمي املشكلة ،وتشجيع الطالب على إجياد إجراءات حللها.
يف حني يكون دوره يف االستقصاء احلر دعوة الطالب
للمشاركة يف عملية االستقصاء بعد أن درسوا وتعلموا كيفية
حل املشكالت ،واكتسبوا قدرا كافيا من املعلومات حول
املوضوع .وأنه لكي يسري التدريس االستقصائي سريا حسنا
فإن هناك شروطا أربعة حددها سكمان ( )Suchmanهي:
 .1احلرية ( )Freedomوتعين :حرية املتعلمني يف البحث عن
املعلومات املرغوبة.
 .2البيئة املستجيبة ( )Responsive Environmentوتعين :غرفة
الصف أو املخترب.
 .3الرتكيز ( )Focusويعين :إثارة األسئلة لتوجيه املتعلم حنو
هدف واحد.
 .4اإلحلاح املتدين أو ما يسمى الضغط املنخفض ( Low
 )Pressureوهو :حصول الطالب على التعزيز املناسب بعد
كل جناح أثناء االستقصاء.
عرف اجمللس الوطين للبحث ( )NRC, 2000االستقصاء
وّ
العلمي بأنه :الدمج بني عمليات العلم واملعرفة العلمية،
واستخدام التفكري الناقد ،واالستدالل العلمي ،هبدف بناء
الفهم العلمي ،إذ ميارس العلماء االستقصاء عندما يطرحون
أسئلة حول العامل الطبيعي ،ويصممون أنشطة عملية جلمع
البيانات ،وينظموهنا ،وحيللوهنا ،ويفكرون بطريقة نقدية
ومنطقية يف العالقة بني األدلة والتفسريات ،ويتواصلون حول
التفسريات مع اآلخرين.
ويف ضوء ذلك ُو ِضعت املعايري الوطنية األمريكية للرتبية
العلمية ) )NRC, 1996اليت عملت على مراعاة تنمية فهم

وإجراء التجارب ،واحلصول على املعرفة وبنائها يف ظل توافر
جمموعة من االجتاهات العلمية لديه كاملوضوعية ،والدقة،
واملسؤولية ،وتفتح الذهن ... ،إخل" (السعدين ،2006 ،ص
.)134
عرف االستقصاء من حيث كونه
ويف نظرة أخرى يُ ّ
طريقة تدريسية معتمدة على األسئلة العلمية املطروحة ،فيعرفه
السعدين ( ،2006ص  )140بأنه" :الطريقة املنهجية
لفحص ظاهرة غامضة ،أو موقف غري واضح هبدف إجياد
إجابات مناسبة لألسئلة املطروحة ،واستخراج نتائج منطقية".
ويشري قطيط ( ،2008ص  )89إىل املعىن نفسه بتفصيل
أكثر مشولية فيعرف االستقصاء بأنه" :إحدى طرق التدريس
اليت تتطلب مواجهة الطالب مبشكلة ما يف صورة موقف ،أو
مهمة ،أو سؤال ويطلب منه حتليلها ووضع الفروض ،اليت
تتمثل يف حلول متوقعة هلا ،وجتريب هذه الفروض للوصول
إىل حلول عملية للمشكالت".
ويشري زيتون ( )2010نقال عن ليدرمان )(Lederman
إىل ظهور اجتهادات وآراء أخرى يف االستقصاء ،إذ بالرغم
من صلته الوثيقة بعمليات العلم ،فإنه ميت ّد إىل ما وراء تطوير
عمليات العلم كاملالحظة ،والتصنيف ،والتنبؤ ،واالستدالل،
والقياس ،وطرح األسئلة ،وحتليل البيانات ،وتفسريها .وهبذا
فاالستقصاء يتضمن الدمج بني عمليات العلم التقليدية
باملعرفة العلمية ،واالستدالل العلمي ،والتفكري الناقد بغرض
تطوير املعرفة العلمية .كما يؤكد ليدرمان ) )Ledermanعلى أنه
ال توجد طريقة واحدة حمددة اخلطوات يتطلب اتباعها يف
مجيع التحريات واالستقصاءات العلمية.
ويف ضوء ذلك أشارت دراسة عودة ( ،)2007اليت
أجريت يف مصر؛ إىل فاعلية التدريس باألنشطة االستقصائية
التعاونية يف تنمية عمليات العلم وحب االستطالع العلمي
واالجتاه حنو التعلم التعاوين يف ضوء برنامج العلم والتكنولوجيا
واجملتمع ( )Science-Technology-Society STSوأظهرت الدراسة
مالءمة الطريقة االستقصائية يف تدريس العلوم ،وزيادة
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 .2تعطى األولوية للمتعلمني لتقدمي الربهان ،واليت تسمح
هلم بتطوير وتقومي تفسرياهتم اليت يعاجلون هبا األسئلة العلمية
املوجهة.
 .3يقدم املتعلمون التفسريات املناسبة من خالل الدليل
ملعاجلة األسئلة العلمية املوجهة.
 .4يقيّم املتعلمون مربراهتم يف ضوء التفسريات البديلة،
خاصة تلك اليت تعكس الفهم العلمي.
 .5يتواصل املتعلمون ،ويقدمون تربيرات لتفسرياهتم.
وهنا ميكن القول بأن اجمللس الوطين للبحث ( NRC,
 )2000يف إطار اهتمامه باالستقصاء وضع مستويات متعددة
لكل جانب من جوانبه ،وذلك من خالل النظر يف مكونات
النشاط االستقصائي املعقدة ،ويظهر ذلك من خالل الرتكيز
على مهارات االستقصاء اخلمس ،اليت أُطلق عليها السمات
األساسية لالستقصاء العلمي ( Essential Features of the
 )Scientific Inquiryكما يوضحها اجلدول رقم (.)1

االستقصاء العلمي من جهة ،وتوضيح القدرات الالزمة
إلجراء االستقصاء من جهة أخرى من خالل توفري الفرص
املناسبة للطالب يف كل مستوى ،ويف كل جماالت العلوم
الستخدام وتطبيق االستقصاء العلمي ،وتطوير القدرة على
التفكري ،والتصرف وفقا للطرق اليت تتفق مع مهارات
االستقصاء ،متضمنا :صياغة األسئلة ،والتخطيط ،وإجراء
البحث والتحري ،واستخدام األدوات والتقنيات جلمع
البيانات ،والتفكري املنطقي والتفكري الناقد يف العالقات بني
األدلة والتفسريات ،وحتليل وبناء التفسريات البديلة ،والتواصل
من خالل الرباهني العلمية.
وأكدت املعايري ( )NRC, 1996على أن تدريس العلوم
من خالل االستقصاء ميكن أن يأخذ أشكاال عديدة
وصفات كثرية للتحري ،وأن هناك بعض اخلصائص الضرورية
للتدريس من خالل االستقصاء تتلخص يف:
 .1ينشغل املتعلمون يف األسئلة العلمية املوجهة.

جدول 1
السمات األساسية لالستقصاء العلمي وفقاً للمجلس الوطني للبحث ()NRC, 2000

مستوى المهارة

المهارة

2

1

4

3

 )1املشاركة يف طرح أسئلة
علمية التوجه

يستخدم املتعلم السؤال املقدم
من املعلم ،أو من أي مصادر
أخرى

يعيد املتعلم صياغة السؤال
املقدم من املعلم ،أو أي
مصادر أخرى

خيتار املتعلم السؤال من
بني جمموعة األسئلة ،أو
يطرح سؤاال جديدا

يطرح املتعلم السؤال

 )2حتديد ومجع األدلة للرد
على األسئلة

عرف
يُق ّدم للمتعلم بيانات ،ويُ ّ
بكيفية حتليلها

 )3صياغة تفسريات من
األدلة

عرف
يُق ّدم الدليل للمتعلم ،ويُ ّ
بكيفية استخدامه يف صياغة
التفسري

يُق ّدم للمتعلم بيانات،
ويُطلب منه حتليلها

وجه املتعلم إىل مجع أدلة
يُ ّ
وبيانات حمددة

حيدد املتعلم ما ميكن أن يشكل
الدليل ،وكيفية مجعه

يُق ّدم للمتعلم الطرق املمكنة
الستخدام الدليل يف صياغة
التفسري

إرشاد املتعلم إىل طريقة
صياغة التفسريات من
األدلة

يصوغ املتعلم التفسريات بعد
تلخيص الدليل

 )4ربط التفسريات باملعرفة
العلمية

يُق ّدم للمتعلم كل ما يرتبط
بالتفسريات بشكل حاسم
ومباشر

يُق ّدم للمتعلم ما ميكن
احتمال ارتباطه بالتفسريات

وجه املتعلم إىل جماالت
يُ ّ
ومصادر للمعرفة العلمية

يفحص املتعلم املصادر األخرى
بشكل مستقل ويُشكل الروابط
للتفسريات

 )5التواصل وتربير (أو
حجية) التفسريات
ّ

يُق ّدم للمتعلم خطوات،
وإجراءات تفصيلية للتواصل
مع اآلخرين

يُق ّدم للمتعلم توجيهات عامة
لتطوير التواصل لديه

تدريب املتعلم على تطوير
التواصل

يشكل املتعلم حوارا منطقيا
ومربرا للتواصل حول التفسريات

أقل

مقدار مشاركة املتعلم يف توجيه نفسه

أكثر

أكثر

مقدار التوجيهات املقدمة للمتعلم

أقل
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ميارسوا العمليات العقلية ويستخلصوا بأنفسهم املعاين من
اخلربات اليت ميرون هبا.
كما أظهرت دراسة أمحد وعبد الكرمي ( )2001حول
أثر التدريس بنموذج االستقصاء العادل يف تنمية التحصيل
والتفكري الناقد واالجتاه حنو بعض القضايا البيئية لطالب
الصف األول الثانوي يف مصر؛ وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات طالب عينتني :إحدامها
ضابطة ،واألخرى جتريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة
التجريبية ،مما يؤكد فاعلية االستقصاء العادل يف تنمية التفكري
الناقد .وأرجعت الدراسة ذلك إىل أن املتعلم عندما يتبىن
قضية للحكم على صدقها يقوم بعملية حتليل دقيقة للموقف
للتوصل إىل أدلة وشواهد تدعم رأيه حول املوقف ،ويقوم
بتقومي مصادر املعرفة الختيار املناسب منها للقضية املعروضة.
وأوضحت دراسة عبد العزيز ( )2002اليت أجريت
على طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مصر؛ أن تدريس
وحدة مقرتحة (املغناطيسية والكهربية) لعينتني إحدامها
ضابطة ،واألخرى جتريبية باستخدام الطريقة االستقصائية؛
أدى إىل تنمية قدرات التفكري اإلبداعي (الطالقة ،املرونة،
األصالة) لدى أفراد العينة التجريبية ،مما يؤكد فاعلية الطريقة
االستقصائية يف تنمية مهارات التفكري.
وقدم فرانكلني ( )Franklin, 2006مقارنة بني خصائص
التعلم املبىن على االستقصاء والطرق التقليدية يف التدريس،
وأظهرت املقارنة أن التدريس باستخدام االستقصاء يرتبط
ارتباطا وثيقا بالعديد من طرق التدريس األخرى مثل حل
املشكالت ،والتعليم القائم على املخترب وغريمها ،وأكدت
على استخدام مهارات عمليات العلم ،والتفكري املستقل ،إذ
تُبىن املعرفة بواسطة املتعلمني الذين يقومون باألنشطة
االستقصائية اليت تساعدهم يف بناء املعرفة اجلديدة بأنفسهم.
وبرغم التأكيد املشرتك على أمهية االستقصاء يف تدريس
العلوم ،وضرورة إتاحة الفرصة للطالب ملمارسته يف املواقف
الصفية ،فإن اجمللس الوطين األمريكي للبحث )(NRC, 2000

ويرى الشمراين ( )2012أن النموذج الذي قدمه
اجمللس الوطين للبحث ( )NRC, 2000كان مغايرا لنماذج
تصنيف مستويات االستقصاء ،إذ يتميز مبراعاته لتعقيدات
العمليات اليت ُجترى يف النشاط االستقصائي ،ويركز على أهم
املهارات اليت يتضمنها النشاط .كما يشري إىل جمموعة من
املهارات اليت أمهلها غريه من النماذج مثل :ربط التفسريات
باملعرفة العلمية ،والتواصل وتربير التفسريات ،وأن مشاركة
املتعلم ميكن أن تقع يف أكثر من مستوى لكل مهارة من
مهارات االستقصاء.
لقد نال استخدام االستقصاء يف تدريس العلوم اهتماما
متزايدا ،وتطورا متسارعا من قبل املهتمني مبجال الرتبية
وتدريس العلوم ،إذ يُع ّد التعلم املبين على االستقصاء العلمي
أحد أهم مداخل تعلم العلوم ،اليت ميكن أن ميارس الطالب
فيها مهارات التفكري ،واملهارات املعملية (Minds-on and
).Hands-on Activities
فعلى صعيد املمارسات التدريسية؛ قدمت املعايري
الوطنية للرتبية العلمية ( )NRC, 1996االستقصاء العلمي
بوصفه أحد أهم معايري احملتوى والتدريس ،وع ّدت
االستقصاء يف الغرفة الصفية وسيلة لتعزيز حب االستطالع،
وروح التساؤل عند الطالب ،وهو املكون املشرتك ملناهج
فروع العلوم املختلفة يف كل املستويات ،إذ يؤدي االستقصاء
العلمي أربع وظائف أساسية هي :مساعدة الطلبة على فهم
املفاهيم العلمية ،وتطوير فهمهم لطبيعة االستقصاء العلمي،
وتنمية مهاراهتم وميوهلم ليصبحوا قادرين على استقصاء العامل
الطبيعي معتمدين يف ذلك على أنفسهم.
ويعد زيتون ( )1994التعلم املبين على االستقصاء من
أكثر طرق تدريس العلوم فاعلية يف تنمية التفكري العلمي
لدى الطالب؛ ألهنا تتيح للطالب ممارسة عمليات العلم،
وتقصي الوقائع بأنفسهم .ويعزى ذلك لكون التدريس املبين
على االستقصاء يضع الطالب يف مواقف تتطلب منهم أن

145

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)

الرتبويني يف اململكة العربية السعودية؛ إىل أن مشريف العلوم
يرون أن معلمي العلوم ميارسون االستقصاء يف الصف
الدراسي أحيانا؛ أي :مرة واحدة على األقل كل شهر ،أما
مشرفات العلوم فريين أن معلمات العلوم ميارسن االستقصاء
يف الفصل الدراسي بدرجة أكرب من معلمي العلوم ،إذ
ميارسن االستقصاء مرة كل أسبوع تقريبا .وأظهرت النتائج أن
غالبية معلمي ومعلمات العلوم يقضون  %20من زمن
احلصة الدراسية يف ممارسة االستقصاء ،وذلك حسب تقدير
مشريف ومشرفات العلوم ،كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة
النظر يف برامج تدريب معلمي ومعلمات العلوم واملشرفني
واملشرفات مبا يتناسب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة
واليت يعد االستقصاء العلمي املكون األساسي هلا.
وحيث تشهد دراسة العلوم تدفقا معرفيا هائال كما
وكيفا ،وإميانا حبتمية مواكبتها لذلك التطور املعريف ،يأيت
التأكيد على دور احملتوى العلمي ،وطريقة التدريس .إذ يُعىن
احملتوى بتضمني املفاهيم اجلديدة ،يف حني ترتبط الطريقة
بأسلوب تعلم احملتوى من خالل تنظيم أدوار كل من مواد
التعلم ،واملعلم ،واملتعلم ،مع التأكيد على دور املتعلم يف
ممارسة عمليات التعلم؛ إلحراز تعلم حقيقي ،واكتساب
خربات جديدة ،وهذا ما أشار إليه عالم ( ،)2003فقد عد
االستقصاء أسلوبا مناسبا لبناء وتنظيم حمتوى كتب العلوم،
إذ يعتمد على منهجية ترمي إىل تقدمي تساؤالت للمتعلم،
وتوجيهه ليتعلم من خالل معاجلة املصادر ،وممارسة عمليات
املالحظة ،والتجريب للتوصل إىل اإلجابات بنفسه .كما
أشار إىل اتفاق كل من شواب ( )Schwabوجانيه ()Gagne
على أمهية دراسة مناهج العلوم باالستقصاء ،كمحتوى
وطريقة ،مبعىن بناء املادة العلمية وفقا ألسلوب االستقصاء،
واستخدام األسلوب نفسه يف تدريس العلوم.
ويوصي السعدين ( )2006يف دراسته عن الرتبية
العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب املدرسي ،وممارسات
املعلم التدريسية؛ بضرورة إعادة النظر يف حمتوى مقررات

يشري إىل أن غالبية معلمي العلوم ال تزال تستخدم الطرق
التقليدية يف التدريس مثل طريقة احملاضرة ،وأن الطالب
يعتمـ ـدون على تذكر الوق ـائع العلمية بط ـريقة غـري مرتابـطة،
ومن مث ال تنمو لديهم مهارات التفكري الناقد ،أو مهارات
حل املشكالت ،أو القدرة على ربط الوقائع بالعامل احلقيقي،
وبالرغم من أن تدريس العلوم باالستقصاء كما يراه زيتون
( )2010يعطي الفرصة ملعلمي العلوم لتطوير قدرات طالهبم
ملمارسة االستقصاء من جهة وزيادة فهمهم للعلوم من جهة
أخرى ،وتأكيد املعايري الوطنية للرتبية العلمية ()NRC,1996
على تزويد الطالب يف املرحلة الثانوية بفرص االستقصاء
لتطوير قدراهتم يف البحث والتطوير العلمي من خالل العمل
اجلماعي التعاوين ،والتأكيد على معلم العلوم بأن ميارس
أساليب أخرى خمتلفة لتعديل املعلومات الناجتة عن التفسري
الذي يقدمه الطالب ،وأن يساعد الطالب يف بناء
التفسريات وتقدير تفسرياهتم ،وتفسريات العلماء ،فإن دراسة
مسحية قام هبا رسالن وسامل ( )1999حول مهارات
البحث واالستقصاء لدى طالب املرحلة الثانوية يف مصر،
أظهرت أن مستوى طالب املرحلة -بشكل عام -يف
مهارات البحث واالستقصاء كان أقل من حد الكفاية وهو
 %75من الدرجة العظمى يف ضوء االختبار املعد لذلك،
وأن متوسط درجات طالب الصف األول الثانوي يف ذلك
االختبار كانت األقل مقارنة بالصفني :الثاين ،والثالث
الثانوي.
ويؤكد السعدين ( )2006ذلك يف دراسته عن الرتبية
العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب املدرسي ،وممارسات
املعلم التدريسية يف مصر؛ من أن معلمي العلوم يف مراحل
التعليم املختلفة نادرا ما يقومون مبمارسات قد تؤدي إىل
اكتساب املتعلمني مهارات وعمليات الرتبية العلمية
االستقصائية ،وأحيانا ميارسوهنا على استحياء شديد.
وتشري دراسة الدمهش والشمراين ( )2012حول طبيعة
ممارسة معلمي العلوم لالستقصاء من وجهة نظر املشرفني
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حمتوى كتب العلوم ،وهذا ما ظهر بالفعل يف دول العامل
املختلفة ،إذ حظيت مناهج العلوم بالعديد من اجلهود
اإلصالحية اليت جعلتها تواكب تطورات العصر احلديث،
لتحقيق أهداف الرتبية العلمية يف إجياد الفرد املثقف علميا،
ومن بني تلك اجلهود :مشروع (Science for All )2061
 Americansوالذي قدمته اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم
( American Association for the Advancement of Science
" )"AAASكمبادرة شاملة لتحسني تعلم العلوم ،ومشروع
املعايري الوطنية للرتبية العلمية ( National Science Education
" )Standards "NSESاليت أصدرها اجمللس الوطين األمريكي
للبحث (".)National Research Council "NRC
ويشري علي ( )2009إىل أن حمتوى مناهج العلوم من
منظور الرتبية العلمية ينبغي أن يتضمن مهارات متنوعة يف
اجملاالت املعرفية ،واملهارية ،والوجدانية اليت تعرب عن
املوضوعات املرتبطة بالرتبية العلمية هبدف إعداد متعلم
مثقف علميا ،إال أنه يرى أن كتب العلوم املدرسية تقتصر يف
اهتمامها على اجملال املعريف فقط ،وخاصة بُعد املعرفة
العلمية.
ويؤكد أمبوسعيدي وخطايبة ( )2001ذلك يف الدراسة
اليت هدفت إىل حتليل كتب العلوم الثالثة :الكيمياء،
والفيزياء ،واألحياء للصف الثاين الثانوي يف سلطنة عمان يف
ضوء الثقافة العلمية ،من حيث اشتماهلا على مكونات
الثقافة العلمية ،إذ إن كتب العلوم الثالثة اشتملت على
مكونات الثقافة العلمية ،بنسب تفاوتت من كتاب إىل آخر،
وكان مكون العلم كجسم منظم من املعرفة العلمية أكثر
مكونات الثقافة العلمية تضمينا يف الكتب الثالثة ،أما أقلها
تضمينا فقد كان مكون العلم كطريقة لالستقصاء ،وذلك يف
كتايب الكيمياء والفيزياء .وتتفق معها دراسة الشعيلي
( )2009عن درجة مواكبة حمتوى كتب العلوم للصفوف
األساسية يف سلطنة عمان للمعايري الوطنية للرتبية العلمية
( )NSESيف الصفوف من اخلامس إىل العاشر ،واليت أظهرت

العلوم ،لتتبىن اجتاهات تتفق ومهارات االستقصاء العلمي،
وتنظيم حمتوى تلك املقررات يف ضوء تلك املهارات تنظيما
يعمل على تنمية مهارات التفكري لدى الطالب ،وتدريبهم
على ممارسة السلوك االستقصائي يف املواقف املختلفة ،إذ
أظهرت النتائج غياب الكثري من مهارات وعمليات
االستقصاء يف مجيع املراحل الدراسية الثالث ،إىل جانب
تأكيد املقرر على عرض وسرد املعلومات ،باعتباره املصدر
الرئيس إن مل يكن الوحيد؛ الذي يعتمد عليه املعلم واملتعلم.
كما يؤكد البعلي ( )2006على ضرورة تنظيم حمتوى كتب
الفيزياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء عمليات االستقصاء
ومهاراته.
وبرغم جوهرية استخدام االستقصاء يف بناء حمتوى
كتب العلوم فإن بعض تلك الكتب يتم إعدادها وصياغة
حمتواها من خالل الرتكيز على املادة العلمية فحسب ،ال على
حمتوى التعلم ،والتأكيد على املعلومات النظرية ،دون إيضاح
ألسلوب اكتساهبا ،وحتقيق اخلربات التعليمية املضمنة فيها،
ويف هذا يرى الغنام ( )2000يف دراسته التحليلية حملتوى
مناهج العلوم يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف مصر يف
ضوء أبعاد التنور العلمي ،أن حمتوى مناهج العلوم ال يزال
يركز على املعرفة اجلاهزة ،وال يربز أساليب العلم ،وعملياته،
كما إن احملتوى ال يظهر مفهوم العلم طريقة للتفكري .ويتفق
ذلك مع نتائج دراسة حممد ( )1998عن مدى تناول كتب
العلوم يف املرحلة اإلعدادية يف مصر لعمليات االستقصاء ،إذ
أظهرت أن الكتب ال تزال تركز على املعرفة العلمية اجلاهزة،
وأن هناك غيابا لكثري من عمليات االستقصاء املهمة كإثارة
التشكك ،وفرض الفروض ،وحتليل املشكالت ،كما أشار
البعلي ( )2006إىل أن كتب العلوم اليت تناولتها دراسته
تضمنت جمموعة من املهارات والعمليات االستقصائية بنسب
متواضعة.
إن ما أشري إليه يف نتائج الدراسات السابقة يعطي
مؤشرات مهمة إىل ضرورة االهتمام بتضمني االستقصاء يف
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لتحقيق أهداف العلوم .ويرى دوران ( )1985أنه على الرغم
من أن التطور يف اجملالني املعريف واالنفعايل ،وتطبيقاهتما يف
التدريس ،واملناهج ،والبحوث قد جتاوز كثريا التقدم يف اجملال
املهاري فإن النشاط العملي بطبيعته يعترب مزجيا متداخال من
اجملاالت الثالثة ،ويؤيد زيتون ( )2010ذلك نقال عن
هايري و ريلرو ()Haury, Rillero, 1994؛ إذ يعتربان األنشطة
العملية االستقصائية املطلوبة يف مناهج العلوم هي األنشطة
احلسية املباشرة احلقيقية ،والواقعية ،اليت تقوم على مبدأ
تشغيل اليدين ،وتشغيل العقل والفكر ،وتشغيل الدماغ معا.
ويرى عمرية ( )2004أن هناك غيابا لألنشطة العملية
يف مناهج العلوم يف الوطن العريب رغم أمهيتها ،وأن ذلك
الغياب ناتج من أسباب متعددة أمهها :القصور يف وثيقة
املنهج ،وكتاب الطالب ،ودليل املعلم .والقصور يف إعداد
معلم العلوم وتدريبه ،والقصور يف توفري اإلمكانات الالزمة
ملمارسة األنشطة على الوجه املطلوب.
ويف دراسة حتليلية لكتب العلوم للمرحلة األساسية يف
األردن وجد العياصرة ( )2008أن األنشطة العملية اليت
وردت يف كتب العلوم اختذت منطا تقليديا حمددا ،يتمثل يف
البدء بسؤال يسبق النشاط العملي ،ويتضمن عادة حتديد
هدف النشاط ،ومشكلة البحث ،مث يستعرض املواد
واألدوات الالزمة ،مث إجراءات تنفيذ النشاط تتخللها أو
تتبعها بعض األسئلة حول املالحظات اليت ميكن احلصول
عليها .ويف هناية النشاط يقدم الكتاب ما يتوقع أن حيصل
عليه الطالب بعد تنفيذ النشاط من نتائج واستنتاجات ،وال
جتسد تلك الصورة مسات االستقصاء احلقيقي ومهاراته.
لذلك طالبت اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم
( American Association for the Advancement of Science
" )"AAASبضرورة إجياد طريقة غري حمددة اإلجراءات تـُتّبع يف
األنشطة العملية ،بدال من استخدام الطرق التقليدية
التأكيدية اليت ترتك لدى الطالب نظرة غري دقيقة عن تطبيق

أن تضمني املعايري الوطنية للرتبية العلمية للمحتوى يف تلك
الكتب مل يتم بطريقة متوازنة ،وإمنا تفتقر إىل االتساق
والرتابط.
وخيتلف الشمراين ( )2012مع ذلك إذ أظهرت نتائج
دراسته عن مستوى تضمني السمات األساسية لالستقصاء
يف األنشطة العملية يف كتب الفيزياء للصف الثاين الثانوي
يف اململكة العربية السعودية؛ أن تضمني السمات األساسية
اخلمس لالستقصاء جاء بشكل متوازن ،لكن هناك عدم
توازن يف تضمني املستويات العليا والدنيا لكل مسة من
السمات على حدة .واعتمدت الدراسة على أسلوب حتليل
احملتوى من خالل أداة بنيت باالعتماد على تصنيف اجمللس
الوطين للبحث ( )NRC, 2000لسمات االستقصاء ومستوياهتا
وهي :طرح األسئلة علمية التوجه ،وإعطاء األولوية لألدلة يف
الرد على األسئلة ،وصياغة التفسريات من األدلة ،وربط
التفسريات باملعرفة العلمية ،والتواصل وتربير التفسريات.
ولعل ذلك يتفق مع ما أشار إليه تامري وجارسيا (Tamir,
) Garcia, 1992من اخنفاض مستوى مهارات االستقصاء
واقتصارها على املعاجلة اليدوية للتجهيزات ،وغياب املهارات
العليا منها ( ،)High-Order Inquiryوذلك من خالل حتليل
حمتوى كتيبات معمل العلوم للصفوف من ( )12-7يف
مدارس واليةكتالونيا بأسبانيا.
وألن الكتاب املدرسي يق ّدم إطارا عاما يتعامل معه
املعلم والطالب ،ويتيح للطالب فرصة التدرب على بعض
املهارات ،فإن األنشطة العملية كمكون من مكونات كتب
العلوم؛ تعترب جماال مناسبا ملمارسة االستقصاء .ويرى
السعدين ( )2005أن كتاب العلوم املقرر ينبغي أن يتضمن
بعض األنشطة والتجارب العملية املتنوعة املرتبطة مبوضوعات
املادة الدراسية ،ومصادر التعلم املختلفة اليت تناسب القضايا
العلمية املعاصرة ،وتثري اهتمام الطالب للمشاركة فيها.
إن االرتباط الوثيق لألنشطة العملية باالستقصاء يعد
ميزة فريدة تتميز هبا مناهج العلوم ،فهي الوسيلة املهمة

148

سعيد بن حسني آل حمي وسعيد بن حممد الشمراين :مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء ...

فرصة القيام باألعمال الفنية اليدوية ،واإلسهام يف اإلنتاج
وإجراء التجارب.
ويفرق احلارثي ( )2000بني التعلم التقليدي الذي يتّبع
الطالب فيه التعليمات يف إجراء التجارب واألنشطة أو
مشاهدة العروض العملية ،وبني التعلم ذي املعىن الذي يقوم
فيه الطالب باملبادرة يف تصميم النشاط العملي وتنظيمه
وتنفيذه .ولذلك يؤكد الرتبويون على أن تدريس العلوم خاصة
ليس جمرد نقل املعرفة العملية إىل الطالب فحسب ،بل هو
عملية تعىن بنمو الطالب ،وتكامل شخصيته من خمتلف
جوانبها ،وتنمية قدراته على التفكري.
وبالرغم من التباين واالختالف بني بعض املختصني يف
الرتبية العلمية وتدريس العلوم حول مفهوم االستقصاء ،فإن
هناك إمجاعا على أمهيته يف تدريس العلوم ،وتنمية التفكري
العلمي ،وإتاحة الفرصة للطالب ملمارسة عمليات العلم،
بإضافة إىل جوهرية استخدام أسلوب االستقصاء يف بناء
حمتوى كتب العلوم .وتعد املعايري الوطنية للرتبية العلمية
( )NRC, 1996اليت قدمها اجمللس الوطين األمريكي للبحث
أحد أهم جهود اإلصالح اليت راعت تنمية فهم االستقصاء
من جهة ،وتوضيح القدرات الالزمة إلجراء االستقصاء من
جهة أخرى ،من خالل توفري الفرص املناسبة للطالب
ملمارسة االستقصاء .ولذلك فإن النموذج الذي قدمه اجمللس
الوطين للبحث ( )NRC, 2000ميكن اعتباره منوذجا مميزا من
حيث مشوليته ملهارات االستقصاء ،اليت ينبغي مراعاة
تضمينها يف األنشطة العملية يف مقررات العلوم بصفة عامة،
كما إنه يعطي توصيفا دقيقا ملستويات ممارسة املهارة الواحدة
وفقا حلجم تقدميها للطالب.
وعليه استخدم الباحثان هذا النموذج لبناء أدوات
البحث ،باعتبار العالقة اليت تربط مقرر الكيمياء الذي
يتناوله البحث مع السلسلة اليت بنيت وفق تلك املعايري ،إذ
ميكن يف ضوء النموذج حتديد مهارات االستقصاء املضمنة يف
األنشطة العملية يف الكتاب املقرر ،واملستوى الذي تُق ّدم فيه

العلوم ،وتسهم يف تغيري الفكر السائد من أن غرض التجريب
التثبت من الفرضيات بدال من دحضها.
ولعل هذا يتوافق مع ما قدمه ليونارد ( )Leonardمن
مقرتحات؛ لتجنب جعل األنشطة العملية مثل كتاب الطبخ،
وأوصى معلمو العلوم بضرورة األخذ هبا؛ لتقدمي أنشطة
استقصائية سليمة ومن تلك املقرتحات:
 .1حتديد هدف بسيط للطالب ُحي ّقق من خالل الشرح
الشفهي البسيط من املعلم ،أو التوضيحات املوجزة اليت
تساعد الطالب على الرتكيز واالنتباه حنو املشكلة وحتفز
التفكري اإلبداعي لديه حللها.
 .2تقدمي اإلجراءات األساسية فقط للطالب ،وتقدمي بعض
العون حسب مقتضى املوقف.
 .3جعل الطالب يعملون يف جمموعات تعاونية صغرية
للتشاور واالشرتاك يف األفكار.
 .4تزويد الطالب باملصادر املمكنة ،اليت متكنهم من
االستقصاء حول مشكلة النشاط.
 .5حماولة مقاومة الرغبة يف إخبار الطالب بكيفية إجراء
االستقصاء.
 .6إضافة بعض األسئلة ذات املغزى ،اليت يتم التأكيد من
خالهلا على حتليل األسباب ،واختبار الفرضيات،
واستخالص النتائج والتفسريات ،وهذا يساعد الطالب
على اختاذ قرارات مناسبة يف عملهم ،والتأكد من صحة
ودقة نتائج األنشطة اليت قاموا هبا ،ويتيح هلم فرصة
التواصل لتربير التفسريات (تروبريج وباييب وبوول،
.)2004
ويف هذا الصدد تضمنت وثيقة سياسة التعليم يف
اململكة العربية السعودية (1416ه) التأكيد على تنمية
التفكري العلمي ،وتعميق روح البحث ،والتجريب ،والتتبع
املنهجي لدى طالب املرحلة الثانوية ،لتكوين املهارات
العلمية لديهم ،والعناية بالنواحي التطبيقية اليت تتيح هلم
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تلك املهارات ،ومالحظة مستوى ممارسة مهارات االستقصاء
يف املوقف الصفي من خالل الفرص اليت يتيحها املعلمون
للطالب .ومن مث مقارنة مستويات تضمني مهارات
االستقصاء يف الكتاب املقرر ،مع واقع ممارستها الفعلي.

(النسخة املعدلة 1433هـ2012-م) – حبثيا  -من حيث
مستوى تضمني أنشطته ملهارات االستقصاء ،ومدى ممارسة
الطالب هلا ،من خالل الفرص اليت يتيحها هلم معلمو
الكيمياء.

مشكلة البحث:

أهداف البحث:

تؤدي الكتب املدرسية دورا مهما يف توجيه الطالب حنو
االستقصاء ،إذ يرى خطايبة ( )2008أن العديد من
الدراسات أكدت أن حوايل  %75من التدريس يف غرفة
الصف ،وحوايل  %90من الواجبات املنزلية تبىن على
الكتب املدرسية ،وهو ما جيعل عملية حتليل وتقومي الكتب
املدرسية مهمة للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيها؛
لغرض تعزيز نقاط القوة ،ومعاجلة نقاط الضعف بإجراء
التغيريات املناسبة.
لذا فإن حتليل وتقومي كتب العلوم ينبغي أن يُبىن على
معايري حمددة ميكن من خالهلا احلكم على مناسبة ،أو عدم
مناسبة تلك الكتب وما تضمنته من مهارات.
ويف العام الدراسي 1431-1430هـ ،بدأت وزارة
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية تدريس مقررات
العلوم اجلديدة القائمة على سالسل ماجروهيل (McGraw-
 )Hill seriesيف العلوم ،بعد ترمجتها ومواءمتها ،ويؤمل يف هذه
املقررات أن تتناول االستقصاء بصورة تتناسب مع التوجهات
ظل أن السلسلة األصلية
العاملية احلديثة للرتبية العلمية ،يف ّ
بُنيت باالعتماد على املعايري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية
(.)NRC, 1996
ويف ظل حداثة تلك املقررات ،واحلاجة ملزيد من
الدراسات اليت تتناوهلا ،ونظرا ألمهية االستقصاء بوصفه اجتاها
حديثا يف الرتبية العلمية ،وألن مقرر الصف األول الثانوي
يُع ّد البداية الفعلية لسلسلة مقررات الكيمياء يف املرحلة
الثانوية ،فإن هذا البحث يرى احلاجة إىل تناول كتاب
الكيمياء للصف األول الثانوي ،ودليل التجارب العملية

يهدف البحث إىل:
 .1التعرف على مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف
األنشطة العملية ملقرر الكيمياء للصف األول الثانوي.
 .2التعرف على واقع ممارسة الطالب لالستقصاء يف
األنشطة العملية اليت تضمنها مقرر الكيمياء للصف
األول الثانوي.
 .3مقارنة مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف
األنشطة العملية مع واقع ممارستها.
أسئلة البحث:
جييب البحث عن السؤالني اآلتيني:
 .1ما مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة
العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي؟
املضمنة
 .2ما واقع ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء
ّ
يف األنشطة العملية ملقرر الكيمياء للصف األول
الثانوي؟
أهمية البحث:
يكتسب البحث أمهيته من خالل:
 .1توفري تغذية راجعة للقائمني على تطوير املناهج عن
مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة
العملية ،حبيث ختدم تدريس العلوم بوجه عام ،وتدريس
الكيمياء يف املرحلة الثانوية على وجه اخلصوص.
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عرف إجرائيا يف هذا البحث بأنه جمموعة مهارات
ويُ ّ
االستقصاء اليت قررها اجمللس الوطين للبحث (،)NRC,2000
وأطلق عليها السمات األساسية لالستقصاء العلمي
( ،)Essential Features of the Scientific Inquiryوتضمنت
مهارات :مشاركة الطالب يف طرح األسئلة علمية التوجه،
ومتكنه من إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة ،ومتكنه
من صياغة التفسريات من األدلة ،ومتكنه من ربط التفسريات
باملعرفة العلمية ،ومتكنه من التواصل وتربير التفسريات.

 .2إعطاء مؤشرات عن واقع ممارسة الطالب ملهارات
االستقصاء يف األنشطة العملية ،مما مي ّكن املشرفني
الرتبويني ،واملسؤولني عن التدريب وبرامج التطور املهين
من تقدمي الدعم للمعلمني مبا يناسب الواقع الفعلي.
حدود البحث:
يقتصر البحث على احلدود اآلتية:
 حتليل األنشطة العملية يف كتاب الطالب ،ودليل
التجارب العملية ملقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
بفصليه (النسخة املعدلة 1433ه2012-مـ) ،وفقا جلدول
املواصفات  Rubricالذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي
للبحث ( ،)NRC,2000ووفق أداة التحليل.



مستوى التضمين :ويعرف إجرائيا بأنه :احتواء

النشاط العملي يف كتاب الطالب ،ودليل التجارب العملية
على مهارات االستقصاء ،ومستوياهتا األربعة اليت حددها
اجمللس الوطين األمريكي للبحث ( .)NRC,2000وتتدرج تلك
املستويات األربعة حسب التوجيه الذي يقدمه الكتاب
للطالب حنو عملية االستقصاء ،ويدل املستوى األول على
أقل مستويات تضمني املهارة الواحدة ،ويشري إىل أعلى
مستوى توجيه للكتاب ،وأقل مستوى ممارسة للطالب .يف
حني يدل املستوى الرابع على أعلى مستويات تضمني
املهارة نفسها ،ويشري إىل أقل مستوى توجيه للكتاب،
وأعلى مستوى ممارسة للطالب وفقا ألداة التحليل املعدة
لذلك.

 التعرف على مدى ممارسة الطالب ملهارات
االستقصاء من خالل مالحظة أداء معلمي الكيمياء
للصف األول الثانوي يف املدارس الثانوية يف مدينة الرياض
للعام الدراسي 1434-1433هـ؛ لألنشطة العملية،
والتعرف على مدى إتاحتهم الفرصة للطالب ملمارسة
مهارات االستقصاء يف األنشطة املضمنة يف الكتاب املقرر،
وفقا جلدول املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي
للبحث ( ،)NRC,2000ووفق أداة املالحظة.

 واقع ممارسة الطالب لمهارات االستقصاء:

مصطلحات البحث:

ويعرف إجرائيا بأنه :مستوى التوجيه الذي يقدمه املعلم
للطالب حبيث يتيح هلم فرصة ممارسة مهارات االستقصاء
املضمنة يف كتاب الطالب ،ودليل التجارب العملية ،وميكن
حتديد ذلك من خالل مالحظة إتاحة املعلم الفرصة
للطالب ملمارسة تلك املهارات ،وفقا ملهارات االستقصاء
ومستوياهتا األربعة ،اليت حددها اجمللس الوطين األمريكي
للبحث ( .)NRC,2000وتتدرج تلك املستويات األربعة
حسب التوجيه الذي يقدمه املعلم للطالب حنو عملية
االستقصاء ،ويدل املستوى األول على أقل مستويات
ممارسة املهارة الواحدة ،ويشري إىل أعلى مستوى توجيه

 االستقصاء العلمي ) :(Scientific Inquiryيُع ّد
االستقصاء العلمي من أكثر املصطلحات العلمية تكرارا
وشيوعا يف أدبيات الرتبية العلمية ،ويعرفه سكمان Suchman
بأنه "الطريقة الطبيعية اليت يتعلم هبا الناس عندما يرتكون
لوحدهم يتعلمون ،فيطرحون األسئلة ،ويالحظون ،وجيمعون
املعلومات ،ويصنفون ،ويقيسون ،وجيربون ،وينقلون
مالحظاهتم ،وأفكارهم إىل بعضهم البعض"
(زيتون ،2010،ص .)82
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ولإلجابة عن السؤال الثاين :ما واقع ممارسة الطالب

للمعلم ،وأقل مستوى ممارسة للطالب .يف حني يدل
املستوى الرابع على أعلى مستويات ممارسة للمهارة نفسها،
ويشري إىل أقل مستوى توجيه للمعلم ،وأعلى مستوى
ممارسة للطالب وفقا ألداة املالحظة املعدة لذلك.

المضمنة في األنشطة العملية في
لمهارات االستقصاء العلمي
ّ
مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي؟ استُخدمت أداة املالحظة

للتعرف على واقع ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء
املضمنة يف األنشطة العملية من خالل مالحظة الفرص اليت
ّ
يتيحها املعلمون للطالب ملمارسة تلك املهارات.
وتضمنت أداة املالحظة دليال إجرائيا لكيفية مالحظة
تنفيذ األنشطة العملية املضمنة يف الكتاب املقرر ،ومدى
ممارسة مهارات االستقصاء يف مستوياهتا املختلفة ،وكيفية
تسجيل نتائج تلك املالحظة.

 مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي :ويعرف

إجرائيا بأنه :كتاب الطالب ،ودليل التجارب العملية للصف
األول الثانوي يف الفصلني الدراسيني :األول ،والثاين ،الذي
قررته وزارة الرتبية والتعليم يف مدارس التعليم العام يف اململكة
العربية السعودية -النسخة املعدلة 1433ه2012-مـ.
إجراءات البحث:

مجتمع البحث وعينته:

هدف البحث إىل التعرف على مستوى تضمني
مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية املضمنة يف كتاب
الطالب ،ودليل التجارب العملية يف مقرر الكيمياء للصف
األول الثانوي ،وواقع ممارسة هذه املهارات .وكما يرى
العساف ( )2000فإن الوصف الكمي للظاهرة املدروسة
ميكن أن يتناول جانب املقارنة بني تكرار ظاهرة معينة بتكرار
ظاهرة أخرى؛ لذا استُخدم املنهج الوصفي لإلجابة عن
أسئلة البحث ،واستُخدمت لذلك أداتان ،األوىل :أداة حتليل
حمتوى األنشطة العملية يف املقرر ،والثانية :أداة مالحظة
ممارسة مهارات االستقصاء .واعتمدت األداتني على جدول
املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي للبحث
(.)NRC,2000
ولإلجابة عن السؤال األول :ما مستوى تضمين مهارات

يف ضوء السؤال األول ُح ّدد جمتمع البحث ،وعينته
لتشمل مجيع األنشطة العملية يف كتاب الطالب ،ودليل
التجارب العملية ملقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
بفصليه :األول ،والثاين (النسخة املعدلة 1433ه-
2012م) وعددها ( )36نشاطا عمليا ،وتضمن كل فصل
من فصول كتاب الطالب أنواع األنشطة" :جتربة استهاللية"،
و "جتربة" ،و"خمترب الكيمياء" ،باإلضافة إىل أنواع األنشطة
العملية األخرى اليت خيتلف تضمينها من فصل إىل فصل
آخر وتشمل" :خمترب حتليل البيانات" ،و "خمترب حل
املشكالت".
وأضاف الباحثان نوعا من األنشطة يف كتاب الطالب،
وهو "التوسع يف االستقصاء" ،وذلك يف احلاالت اليت
يتضمن فيها النشاط العملي سؤاال استقصائيا مفتوحا يتيح
للطالب فرصة تصميم استقصاء جديد ،أما دليل التجارب
العملية فتضمن نوعا واحدا فقط من األنشطة العملية وهو
"جتربة".
ويوضح اجلدول رقم ( )2أنواع األنشطة العملية اليت
تضمنها مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي

االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول

الثانوي؟ استُخدمت أداة حتليل حمتوى األنشطة العملية ،اليت

تضمنت دليال إجرائيا لطريقة التحليل ،وكيفية تسجيل
نتائجه .وذلك باعتماد النشاط العملي وحدة متكاملة
للتحليل تتم دراسة خصائصها وفقا ملهارات االستقصاء،
ومستوياهتا اليت قدمها اجمللس الوطين للبحث (.)2000،NRC
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جدول 2
أنواع األنشطة العملية التي تضمنها مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
الكتاب

كتاب الطالب

دليل التجارب
العملية

نوع النشاط

التعريف بنوع النشاط

جتربة استهاللية

نشاط افتتاحي يُق ّدم يف بداية كل فصل من فصول الكتاب وحيتوي على سؤال للتجربة ،وخطوات العمل،
والتحليل ،والتوسع يف االستقصاء.

جتربة

ضمن يف ثنايا فصول الكتاب وحيتوي :عنوان ،وسؤال ،وخطوات العمل ،والتحليل.
نشاط عملي ُم ّ

خمترب حتليل البيانات

ضمن يف ثنايا بعض فصول الكتاب ،حبيث يقدم بيانات عملية يطلب من الطالب حتليلها ،وحيتوي
نشاط عملي ُم ّ
على سؤال ،وجمموعة بيانات ،ومالحظات ناجتة من جتربة عملية ،التفكري الناقد.

خمترب الكيمياء

ضمن يف هناية كل فصل من فصول الكتاب ،وحيتوي على عنوان للنشاط ،سؤال التجربة ،وخطوات
نشاط عملي ُم ّ
العمل ،والتحليل واالستنتاج ،والتوسع يف االستقصاء.

خمترب حل املشكالت

ضمن يف ثنايا بعض فصول الكتاب ،وحيتوي مشكلة علمية تتطلب إجراء نشاط عملي حللها.
نشاط عملي ُم ّ

التوسع يف االستقصاء

سؤال استقصائي مفتوح يرد يف هناية بعض التجارب االستهاللية ،وخمترب الكيمياء ،ويتيح للطالب تصميم استقصاء
جديد ،وال يكون جزءا من النشاط االستقصائي السابق.

جتربة

ضمن يف دليل التجارب العملية ،وحيتوي على متهيد ملوضوع التجربة ،وعنوان للتجربة ،وسؤال،
نشاط عملي ُم ّ
وأهداف التجربة ،وخطوات العمل ،والتحليل واالستنتاج.

ويف ضوء السؤال الثاين ،فإن جمتمع البحث ميثل مجيع
معلمي الكيمياء للصف األول الثانوي – بنني  -يف مدارس
مدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،يعملون يف ()271
مدرسة ثانوية تتبع ألربعة عشر مكتبا للتعليم يف مدينة
الرياض ،وفقا إلحصاءات اإلدارة العامة للتعليم مبدينة
الرياض للعام الدراسي 1434-1433ه .كما يف اجلدول
رقم (.)3
أما العينة ،فحددت عشوائيا باختيار ثالثة مكاتب
تعليم من بني ( )14مكتبا – بنني  -تتبع إلدارة التعليم يف
مدينة الرياض ،ومتثل ما نسبته ( )%21.4من حجم جمتمع
البحث .مث اختريت ست مدارس تتبع لكل مكتب حبيث
يُوزع هذا العدد بنسبة ()1 :2؛ أي :أربع مدارس حكومية،
ومدرستان أهليتان يف كل مكتب من املكاتب التعليم الثالثة،
ليصبح عدد مدارس العينة ( )18مدرسة ثانوية ،ويرجع
السبب يف زيادة نسبة املدارس احلكومية إىل املدارس األهلية
إىل أن عدد املدارس الثانوية احلكومية يف جمتمع البحث يفوق
عدد نظرياهتا من املدارس األهلية.

جدول 3
توزيع مجتمع البحث وعينته
المدارس

المدارس

الحكومية

األهلية

عدد املدارس الثانوية

156

115

271

عدد مدارس عينة البحث

12

6

18

عدد معلمي الكيمياء للصف
األول الثانوي يف عينة البحث

12

6

18

المجموع

وجرى االختيار العشوائي ألحد معلمي الكيمياء للصف
األول الثانوي يف كل مدرسة من املدارس املختارة ،ليمثل
عينة البحث ،حبيث أصبح عدد معلمي الكيمياء للصف
األول الثانوي يف عينة البحث ( )18معلما ،وطُبّقت أداة
املالحظة على هذه العينة تطبيقا يسمح مبالحظة أداء معلمي
الكيمياء يف تنفيذ األنشطة العملية ،ومدى إتاحتهم الفرصة
للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء يف املستويات املختلفة
من املهارة.
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 .4تعليمات استخدام أداة التحليل لإلجابة عن أسئلة
البحث ذات العالقة.
 .5جدول تسجيل البيانات التحليل.

أدوات البحث:
أوالً :أداة تحليل محتوى األنشطة العملية:

طُّورت أداة حتليل حمتوى األنشطة العملية يف املقرر
الدراسي باالعتماد على أداة الشمراين ( ،)2012بغرض
استخدامها لتسهيل مجع وحتليل البيانات املتعلقة مبهارات
االستقصاء املضمنة يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي،
إذ هتدف األداة إىل التعرف على مهارات االستقصاء
املضمنة يف املقرر ،وحتديد مستوى تضمني كل مهارة منها.
ّ
وأُجريت التعديالت الالزمة على أداة الشمراين
( ،)2012مبا يناسب حمتوى مقرر الكيمياء للصف األول
الثانوي ،من حيث أقسام األداة ،وأنواع األنشطة اليت
تضمنها املقرر .فعلى سبيل املثال أضيفت أنواع األنشطة
"خمترب حتليل البيانات" ،و "خمترب حل املشكالت" ،و
"التوسع يف االستقصاء" كما عُ ّدل نوع النشاط "خمترب
الكيمياء" .ومشل التعديل كذلك تعليمات التعرف على
وحدة التحليل ،واحلكم عليها باشتماهلا على مهارات
االستقصاء ،وذلك يف ظل تغري أنواع األنشطة املضمنة يف
املقرر .وأُعيد بناء جدول تسجيل بيانات التحليل.

ثبات أداة تحليل محتوى األنشطة العملية:

مت التحقق من ثبات أداة التحليل بطريقتني:
 .1الثبات عرب الزمنُ :حللت تسعة أنشطة عملية متثل
 %25من األنشطة اليت يتضمنها املقرر ،مث أعيد حتليل
األنشطة التسعة نفسها بعد أكثر من ثالثة أسابيع (23
يوما) .و ُحسبت نسبة االتفاق بني التحليلني عرب الزمن
(إعادة التحليل) بالعالقة الرياضية اآلتية:
نسبة االتفاق عرب الزمن = (جمموع نقاط االتفاق ÷ اجملموع
الكلي للوحدات) × 100
وبلغت نسبة االتفاق بني التحليلني .%93
 .2الثبات عرب احملللني :قام أحد الباحثني بتحليل
تسعة أنشطة عملية متثل  %25من األنشطة اليت
يتضمنها املقرر ،وقام متخصص آخر حيمل درجة أستاذ
دكتور يف الرتبية العلمية بتحليل األنشطة العملية التسعة
كل على حدة ،مث ُح ّدد التوافق واالختالف بني
نفسهاٌ ،
احملللني يف كل من املهارة واملستوى ،و ُحسبت نسبة
االتفاق بني احملللني بالعالقة الرياضية اآلتية:
نسبة االتفاق بني احملللني= (جمموع نقاط االتفاق ÷ اجملموع
الكلي للوحدات) × 100
وبلغت نسبة االتفاق بني احملللني  %78مما يعطي مؤشرا
إجيابيا لثبات أداة التحليل ،والوثوق بنتائجها.

صدق أداة تحليل محتوى األنشطة العملية:

مت التحقق من صدق أداة التحليل بعد إجراء
التعديالت الالزمة عليها ،بعرضها على مخسة من املختصني
يف الرتبية العلمية؛ لتحكيمها (عضوي هيئة تدريس ،وطاليب
دراسات عليا يف الرتبية العلمية ،ومشرف تربوي واحد)،
وأُخذ بآراء احملكمني يف أقسام األداة اخلمسة وهي:
 .1مهارات االستقصاء العلمي ومستوياهتا اليت قدمها
اجمللس الوطين للبحث (.)NRC,2000
 .2أنواع األنشطة العملية املتضمنة ملهارات االستقصاء
يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي.
 .3تعليمات التعرف على وحدة التحليل ،واحلكم عليها
بأهنا وحدة متضمنة ملهارات االستقصاء.

ثانياً :أداة المالحظة:

بُنيت أداة املالحظة بالرجوع إىل جدول املواصفات
 Rubricالذي قدمه اجمللس الوطين للبحث (،)NRC,2000
هبدف حتديد مهارات االستقصاء اليت ميارسها الطالب وفقا
ملستوياهتا املختلفة من خالل مالحظة مستوى إتاحة املعلم
الفرصة هلم ملمارسة مهارات االستقصاء ،إذ يرى الباحثان أنه
من الصعوبة مالحظة أداء كل طالب على حدة ،ولكن
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حيمل درجة أستاذ دكتور يف الرتبية العلمية ،مبالحظة تنفيذ
نفس األنشطة العملية يف نفس الوقت .مث ُحددت نقاط
التوافق واالختالف بني املالحظني يف كل من املهارة
وحسبت نسبة االتفاق من خالل العالقة اآلتية:
واملستوىُ ،
نسبة االتفاق بني املالحظني = (جمموع نقاط االتفاق ÷
اجملموع الكلي للوحدات) × 100
وبلغت نسبة االتفاق بني املالحظني .% 83
ويرجع سبب قلّة عدد األنشطة اليت اختريت ملالحظة
ممارسة مهارات االستقصاء ،والتحقق من ثبات األداة ،إىل
الصعوبة اليت واجهت الباحثني يف التنسيق مع املعلمني
حلضور حصص دراسية تتضمن تنفيذا لألنشطة العملية،
وذلك ألن أغلب معلمي العلوم الذين نُ ّسق معهم ميتنعون
عن الزيارة حبجة عدم تنفيذ األنشطة العملية ،أو يعطي
بعضهم موعدا حلضور نشاط عملي مث يعتذر عنه بعد ذلك.
ورغم قلّة األنشطة العملية اليت لُوحظت حلساب
الثبات ،فإن األداة حققت مستوى مقبوال من الثبات ،ويُعزى
ذلك إىل وضوح األداة؛ نظرا الشتماهلا على دليل إجرائي
يوضح كيفية املالحظة ،كما إهنا اعتمدت على جدول
املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين للبحث (،)NRC,2000
والذي تضمن وصفا واضحا ملهارات االستقصاء ومستويات
كل مهارة.

ميكن تسجيل مالحظات حول ممارسات الطالب وربطها
بالفرص اليت يتيحها املعلم إلشراك الطالب يف املهارات اليت
تضمنتها األداة.
واحتوت األداة على التعليمات ،واإلرشادات اليت
تساعد املالحظ يف استخدامها ،وأُع ّد دليل جلمع بيانات
املالحظة ،تضمن توصيفا ملمارسة مهارات االستقصاء،
وكيفية احلكم على املمارسات الصفية ،وجدوال لتسجيل
املالحظات .ومت التأكد من صدق األداة وثباهتا.
صدق أداة المالحظة:

عرضت أداة املالحظة على سبعة من املختصني يف
الرتبية العلمية؛ لتحكيمها (أربعة أعضاء هيئة تدريس،
وطالب دراسات عليا يف الرتبية العلمية ،ومشرف تربوي
واحد ،ومعلم كيمياء) ،وأُخذ بآراء احملكمني ،اليت تركزت يف
مراجعة مفردات جدول مواصفات مهارات االستقصاء،
والتحقق من ترمجتها ،وإضافات يف بعض إرشادات تسجيل
البيانات ،وأُخرجت األداة يف صورهتا النهائية ،مكونة من
األقسام اآلتية:
 .1بيانات أساسية تتعلق باملعلم واملدرسة ونوع الدراسة.
 .2مهارات االستقصاء العلمي ومستوياهتا اليت قدمها
اجمللس الوطين األمريكي للبحث (.)NRC,2000
 .3نوع النشاط العملي الذي ستتم مالحظة تنفيذه.
 .4تعليمات التعرف على مهارة االستقصاء ،وحتديد
مستوى ممارستها من خالل املالحظة.
 .5تعليمات استخدام أداة املالحظة؛ لإلجابة عن أسئلة
البحث ذات العالقة.
 .6جدول تسجيل البيانات املالحظة.

األساليب اإلحصائية:
استُخدمت التوزيعات التكرارية ،والنسب املئوية لتحديد
التكرارات ،والنسب املئوية ملهارات االستقصاء يف األنشطة
العملية ،اليت تضمنها الكتاب املقرر ،ومستويات كل مهارة.
كما استخدمت التكرارات ،والنسبة املئوية ملهارات
االستقصاء اليت ميارسها الطالب وفقا ملستوى ممارستها،
سجل تكرار واحد يف حال أتاح املعلم للطالب
حيث يُ ّ
ممارسة مهارة معينة على أن تُـ ّقيد وفقا ملستواها.

ثبات أداة المالحظة:
مت التحقق من ثبات أداة املالحظة بطريقة ثبات النتائج
مع اختالف املالحظني ،إذ قام أحد الباحثني مبالحظة
مستوى إتاحة املعلمني الفرصة للطالب ملمارسة مهارات
االستقصاء يف ثالثة أنشطة عملية ،وقام متخصص آخر
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ويوضح اجلدول رقم ( )4التكرارات ،والنسب املئوية
ملهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء
للصف األول الثانوي ،اليت تضمنها كتاب الطالب ،ودليل
التجارب العملية ،تبعا لنوع النشاط العملي وبلغ عدد
عمليا.
نشاطا
()36
العملية
األنشطة

عرض النتائج ومناقشتها:
السؤال األول :ما مستوى تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة
العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي؟

لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت التكرارات والنسب
املئوية ملهارات االستقصاء ،ومستوياهتا اليت تضمنتها األنشطة
العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي بفصليه:
األول ،والثاين يف كتاب الطالب ،ودليل التجارب العملية.

جدول 4
تكرارات مهارات االستقصاء في األنشطة العملية تبعاً لنوع النشاط العملي (ن= )36

دليل التجارب

مهارات االستقصاء

تكرار المهارة

المجموع

كتاب الطالب

العملية

5

5

2

5

3

7

9

36

طرح أسئلة علمية التوجه

تكرار

5

5

2

5

3

7

9

36

إعطاء أولوية لألدلة يف الرد
على األسئلة

تكرار

5

5

2

5

2

7

9

35

صياغة تفسريات من األدلة

تكرار

5

5

2

5

3

7

9

36

ربط التفسريات باملعرفة العلمية

تكرار

0

2

1

2

1

1

6

13

التواصل وتربير التفسريات

تكرار

1

1

0

3

0

0

2

7

تجربة
استهاللية

تجربة

مختبر تحليل
البيانات

وأظهرت نتائج التحليل أن مهاريت "طرح األسئلة علمية
التوجه" ،و "صياغة التفسريات من األدلة" ،كانتا أكثر
ض ّمنتا يف مجيع األنشطة
مهارات االستقصاء تكرارا ،إذ ُ
العملية ،يف حني كانت مهارة "التواصل وتربير التفسريات"
ض ّمنت يف سبعة أنشطة
أقل مهارات االستقصاء تكرارا ،إذ ُ
عملية فقط.
كما أظهرت نتائج التحليل أن تضمني مهارة "ربط
التفسريات باملعرفة العلمية" تكرر يف ( )13نشاطا عمليا ،إال
أن دليل التجارب العملية تضمن العدد األعلى من حيث
تضمني هذه املهارة ،إذ أظهر التحليل تكرارها يف ستة أنشطة
عملية فقط .أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات" ،واليت
ظهرت كأقل مهارات االستقصاء تضمينا يف حمتوى املقرر

مختبر حل

التوسع في

مختبر

الكيمياء المشكالت

االستقصاء

تجربة

فإن نوع النشاط "خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب كان
أكثر أنواع األنشطة العملية تضمينا هلذه املهارة ،إذ ظهرت
يف ثالثة من أصل سبعة أنشطة تضمنها الفصالن الدراسيان
األول والثاين.
ويوضح اجلدول رقم ( )5التكرارات ،والنسب املئوية
ملستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية .إذ
اعتمدت عملية حتليل األنشطة العملية على احتساب
املستوى األعلى لتضمني كل مهارة يف وحدة التحليل ،وذلك
يف حالة تضمني مهارة االستقصاء يف مستويات خمتلفة داخل
النشاط العملي الواحد الذي ميثل وحدة حتليل مستقلة.
وأظهرت نتائج التحليل أن مهارات االستقصاء حققت أعلى
نسبة تضمني يف املستوى األول وهو أقل مستويات تضمني
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مهارات االستقصاء كان األقل تكرارا بني املستويات األربعة،
وكانت نسبة تضمني مهارات االستقصاء فيه (.)%6،3

املهارة ،وفيه يقدم الكتاب للطالب التوجيهات بشكل كبري،
ويقل دور الطالب يف توجيه نفسه حنو مهارة االستقصاء .يف
حني أظهرت النتائج أن املستوى الثاين من مستويات

جدول 5
التكرارات ،والنسب المئوية لمستوى تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة العملية
أكثر
مهارات االستقصاء

مستوى املهارة
التوجيهات اليت يقدمها الكتاب للطالب
()2

()1

أقل

()3

اجملموع

()4

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

طرح أسئلة علمية التوجه

33

25,9

0

0

0

0

3

2,4

36

28,3

إعطاء األولوية لألدلة يف الرد
على األسئلة

3

2,4

1

0,8

23

18,1

8

6,3

35

27,6

صياغة التفسريات من األدلة

3

2,4

5

3,9

8

6,3

20

15,8

36

28,3

ربط التفسريات باملعرفة
العلمية

6

4,7

2

1,6

2

1,6

3

2,4

13

10,3

التواصل وتربير التفسريات

1

0,8

0

0

0

0

6

4,7

7

5,5

اجملم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

46

36,2

8

6,3

33

25,9

40

31,6

127

100

يوجه الكتاب الطالب إىل استخدام السؤال املطروح يف
ض ّمنت املهارة يف
النشاط العملي بشكل مباشر ،يف حني ُ
املستوى الرابع يف ثالثة أنشطة عملية أتاح الكتاب فيها
الفرصة للطالب لطرح سؤال جديد .وكانت تلك األنشطة
الثالثة من نوع "التوسع يف االستقصاء" .فعلى سبيل املثال:
يف كتاب الطالب يف الفصل الدراسي األول (ص  )33طلب
الكتاب من الطالب زيارة حمل بيع املستلزمات املنزلية،
وتصميم جتربة للتأكد من صحة االدعاء حول بعض
املنتجات اليت جتعل املاء يسرا ،وترك الكتاب للطالب فرصة
طرح السؤال االستقصائي بنفسه ،وتصميم االستقصاء،
وأخذت بقية األنشطة العملية من نفس النوع أسلوب املثال
السابق.
أما مهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة"،
فركزت على تضمني املهارات يف املستويات العليا من املهارة

كما أظهرت نتائج التحليل أن األنشطة العملية يف
الكتاب املقرر بشكل عام تضمنت توزيعا متوازنا ملستويات
مهارات االستقصاء عدا املستوى الثاين ،الذي أظهر ضعفا
يف التضمني مقارنة ببقية املستويات ،ويظهر االهتمام
باملستويات العليا بشكل واضح ،اليت تزيد فيها فرص ممارسة
الطالب ملهارات االستقصاء بأقل توجيه ممكن من الكتاب،
ض ّمنت مهارات االستقصاء يف املستوى الرابع يف
فقد ُ
( )%31,6من مستويات تضمني املهارة ،و ( )%25,9يف
املستوى الثالث .إال أنه بالنظر يف تفصيل توزيع مستويات
كل مهارة من مهارات االستقصاء على حدة يتضح غياب
التوزيع املتوازن بني تلك املستويات يف مهارة" :طرح األسئلة
علمية التوجه" ،ومهارة "التواصل وتربير التفسريات" ،إذ يبني
اجلدول رقم ( )5أن مهارة "طرح األسئلة علمية التوجه" مت
تضمينها يف املستوى األول يف ( )33نشاطا عمليا ،وفيها
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وأظهرت نتائج التحليل أن مهارة "ربط التفسريات
ض ّمنت يف ( )13نشاطا عمليا ،حبيث
باملعرفة العلمية" ُ
روعي التوازن يف توزيع مستوياهتا األربعة ،إال أن تضمينها يف
املستوى األول ظهر يف ستة أنشطة عملية قدمت للطالب
املعرفة العلمية بشكل حاسم ،ومباشر ،وذلك من خالل
طرح املعرفة العلمية مباشرة كما يف (جتربة رذرفورد) يف دليل
التجارب العملية للفصل الدراسي األول (ص  ،)31وقد
أورد الدليل شرحا كامال لتجربة رذرفورد ،والنموذج الذري
الذي توصل إليه مع فريقه .كما ظهرت املستويات األخرى
يف التضمني يف بعض األنشطة العملية اليت أعطت معادلة
رياضية ،أو قانونا رياضيا بشكل مباشر ضمن حمتوى
النشاط ،أو أرشدت الطالب للرجوع إىل فصل من فصول
الكتاب ،أو جدول من اجلداول ،أو شكل توضيحي كما يف
(جتربة كثافة اخلشب) يف دليل التجارب العملية للفصل
الدراسي األول (ص  ،)23حيث طلب الدليل من الطالب
الرجوع إىل جدول كثافات اخلشب لتحديد أنواع اخلشب.
وبالرغم من كون مهارة "التواصل وتربير التفسريات"
أقل مهارات االستقصاء تضمينا يف املقرر فإن ستة من بني
سبعة أنشطة عملية قدمت املهارة يف املستوى الرابع ،وهو
أعلى مستويات تضمني املهارة يف املقرر الدراسي ،وقد أتاح
الكتاب الفرصة للطالب ملناقشة نتائجه مع نتائج زمالئه
بغرض تربير تلك النتائج ،كما يف (جتربة فصل األصباغ) يف
كتاب الطالب للفصل الدراسي األول (ص  )54حيث
طلب الكتاب من الطالب مقارنة نتائج جتربته مع نتائج
جتارب زمالئه وتفسري االختالفات بينها .واختذت بقية
األنشطة العملية اليت تضمنت نفس مستوى املهارة األسلوب
ذاته يف تقدمي املهارة .يف حني كانت جتربة "كثافة اخلشب"
يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول (ص ،)23
النشاط الوحيد الذي تضمن املستوى األول للمهارة كونه
قدم للطالب خطوات ،وإجراءات للتواصل ،مثل :مناقشة

ض ّمنت يف املستوى الثالث يف ()23
(الثالث ،والرابع) ،فقد ُ
نشاطا عمليا أتاح فيها الكتاب املقرر الفرصة للطالب جلمع
أدلة حمددة من خالل خطوات العمل اليت تضمنتها األنشطة
العملية ،اليت ترشد الطالب إىل مجع األدلة والبيانات .كما
أظهرت نتائج التحليل تضمني املهارة نفسها يف املستوى
الرابع يف مثانية أنشطة عملية ،حبيث أتاح الكتاب للطالب
فرصة حتديد كل ما ميكن أن يشكل الدليل وكيفية مجعه.
وظهر ذلك يف مجيع األنشطة من نوع "التوسع يف
االستقصاء" باإلضافة إىل نشاط آخر من نوع "جتربة" يف
دليل التجارب العملية يف الفصل الدراسي األول (ص ،)26
حيث طلب الكتاب من الطالب توقع درجة غليان املاء
باملقارنة هبيدريدات اجملموعتني  ،16 ،14وإعداد الرسوم
البيانية لذلك.
وبالنسبة ملهارة "صياغة التفسريات من األدلة" فبالرغم
من توزيعها املتوازن نسبيا بني مستويات املهارة األربعة فإهنا
تركزت يف املستوى الرابع من مستويات تضمني املهارة ،وقد
أظهر التحليل تكرارها يف ( )20نشاطا عمليا .ويعد ذلك
أعلى مستويات التضمني ،اليت يزيد فيها نشاط الطالب يف
ممارسة االستقصاء بأقل توجيه ممكن من الكتاب ،حيث
أتاحت األنشطة العملية للطالب فرصة صياغة التفسريات
بعد تلخيص الدليل .ففي كتاب الطالب للفصل الدراسي
األول (ص  )21مثال ،طلب الكتاب من الطالب يف "جتربة"
(تطوير مهارات املالحظة) وصف الظاهرة بعد مالحظتها.
ويف نشاط آخر من نوع "خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب
للفصل الدراسي الثاين (ص  )91طلب الكتاب من الطالب
مالحظة عملية بلورة امللح ،ومن مث حساب صيغته ،وحتديد
الطريقة املناسبة لتعيني ماء التبلور فيه .وتتخذ بقية األنشطة
العملية األسلوب نفسه يف املثالني السابقني ،باإلضافة إىل
أنشطة "التوسع يف االستقصاء" ،اليت تتيح للطالب فرصة
تصميم االستقصاء بنفسه ،كما أشري إىل ذلك سابقا.
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تواصل الطالب مع زمالئه لتربير التفسريات ،وتشكيل احلوار
املنطقي حوهلا ،فكان معظم تضمينها يف أحد أنواع األنشطة
وهو "خمترب الكيمياء".
وأظهرت النتائج أن األنشطة العملية مل تتح الفرصة
للطالب لطرح أسئلة علمية التوجه ،وإمنا اعتمدت يف غالبيتها
على تقدمي السؤال للطالب مباشرة ،وهو ما ميكن اعتباره أقل
مستويات تقدمي الكتاب للمهارة ،إذ تقل فرصة توجيه
الطالب لنفسه للقيام باالستقصاء يف ظل توجيهات الكتاب
احملددة ،بالرغم من إمكان رفع مستوى تضمني املهارة يف
بعض األنشطة ،خصوصا نوع النشاط "جتربة " ،ليشجع
الطالب على طرح السؤال بدال من تقدميه مباشرة ،أو تقدمي
املعرفة العلمية مباشرة يف مقدمة النشاط كما يف جتربة رذرفورد
يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول (ص .)31
وأظهرت نتائج التحليل أن مجيع األنشطة العملية يف
كتاب الطالب ،ودليل التجارب العملية اختذت أسلوبا
موحدا يف تقدمي مهارات االستقصاء للطالب .وميثل ذلك
األسلوب تضمني مهارات االستقصاء الثالث وهي :مهارة
"طرح األسئلة علمية التوجه" ،ومهارة "إعطاء األولوية لألدلة
يف الرد على األسئلة" ،ومهارة "صياغة التفسريات من
األدلة" .وقد يعود ظهور هذا النمط املوحد إىل الشكل العام
الذي بُنيت من خالله األنشطة العملية ،إذ يبدأ النشاط
بسؤال مباشر ،يليه خطوات عمل توجه الطالب إىل مجع
البيانات واألدلة ،مث جمموعة من األسئلة اليت تطلب من
الطالب التوضيح ،أو التفسري ،أو االستنتاج .أما مهارة
ضمن يف األنشطة
"التواصل وتربير التفسريات" ،فلم تُ ّ
بالشكل املناسب ،برغم إمكان تضمينها يف بعض األنشطة
من نوع "جتربة" ،يف وضعها احلايل دون تغيري يف هيكل
النشاط العملي.
وتتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج دراسة العياصرة
( ،)2008اليت أظهرت أن األنشطة العملية يف كتب العلوم
يف األردن اختذت منطا تقليديا حمددا يتمثل يف البدء بسؤال

املعلم حول النتائج ،ومقارنة متوسط الكثافة مع اجلدول
املعطى ،وحساب نسبة اخلطأ.
مناقشة نتائج تحليل محتوى األنشطة العملية:

من خالل نتائج حتليل حمتوى األنشطة العملية يف مقرر
الكيمياء للصف األول الثانوي يتبني أن جممل األنشطة
املضمنة يف كتاب الطالب ،ودليل التجارب العملية تضمنت
مهارات االستقصاء الثالث األوىل ،اليت حددها اجمللس
الوطين للبحث ( )NRC, 2000وهي :مهارة "طرح األسئلة
علمية التوجه" ،ومهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على
األسئلة" ،ومهارة "صياغة التفسريات من األدلة" بغض النظر
عن مستوى تضمني تلك املهارات .أما بالنسبة ملهاريت:
"ربط التفسريات باملعرفة العلمية" ،و "التواصل وتربير
التفسريات" فتضمنها الكتاب املقرر بنسبة ضعيفة يف بعض
األنشطة.
وميكن اعتبار ذلك التضمني إجيابيا لصاحل الكتاب
املقرر الذي تناوله البحث احلايل كونه ميثل النسخة املعدلة
من نواتج مشروع تطوير تعليم الرياضيات ،والعلوم الطبيعية،
القائم على سالسل ماجروهيل ( )McGraw-Hill seriesبعد
ظل أن السلسلة األصلية بُنيت
ترمجتها ومواءمتها ،يف ّ
باالعتماد على املعايري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية ( NRC,
 ،)1996اليت اعتربت االستقصاء العلمي أحد أهم معايري
احملتوى والتدريس.
وعليه ميكن القول إن كتاب الكيمياء للصف األول
الثانوي يتيح الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء
املختلفة ،خاصة أن غالبية األنشطة املضمنة فيه تقدم األسئلة
االستقصائية ،وخطوات العمل اليت توجه الطالب إىل مجع
البيانات ،واألدلة احملددة من خالل إجراء التجارب العملية
املتنوعة اليت تضمنها كتاب الكيمياء ،كما تضمنت األنشطة
يف غالبيتها أسئلة ،وإرشادات توجه الطالب إىل صياغة
التفسريات ،إال أن األنشطة العملية مجيعها قدمت للطالب
فرصا حمدودة لربط التفسريات باملعرفة العلمية .أما مهارة
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وتتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج دراسة الشمراين
( ،)2012اليت أظهرت أن األنشطة العملية يف كتب الفيزياء
يف املرحلة الثانويةمل تتح اجملال للطالب يف طرح األسئلة
االستقصائية ،كما إهنا وبشكل عام وجهت الطالب إىل مجع
البيانات واألدلة ،وأتاحت له الفرصة لتقدمي تفسريات لألدلة.
وميكن اعتبار هذا االتفاق منطقيا ،وذلك؛ ألن الكتب اليت
ُحلّلت يف دراسة الشمراين ( )2012والكتب اليت حللها
البحث احلايل نتاج مشروع واحد هو مشروع تطوير تعليم
الرياضيات ،والعلوم الطبيعية ،القائم على ترمجة سلسلة
ماجروهيل ( )McGraw-Hill Seriesومواءمتها مبا يناسب نظام
التعليم وبيئته يف اململكة العربية السعودية ،إال أنه برغم
االتفاق بني نتائج البحث احلايل ،ودراسة الشمراين ()2012
فإن هناك اختالفا بينهما يف تضمني مهارة "التواصل وتربير
التفسريات" ،إذ إن نتائج التحليل يف البحث احلايل أظهرت
تضمني املهارة يف نوع النشاط "خمترب الكيمياء" بشكل
مناسب.
وبالنسبة ملستوى تضمني مهارات االستقصاء ،أظهرت
نتائج البحث احلايل تباينا بني مستويات تضمني كل مهارة
من مهارات االستقصاء ،فقد كانت مهارة "طرح األسئلة
علمية التوجه" ،ومهارة "ربط التفسريات باملعرفة العلمية" يف
أقل مستوياهتما وهو املستوى األول .وذلك نتيجة تقدمي
السؤال مباشرة يف مجيع األنشطة العملية ،كما قدمت املعرفة
العلمية مباشرة يف حمتوى األنشطة العملية اليت تضمنت مهارة
"ربط التفسريات باملعرفة العلمية" ،يف حني كان غالبية
تضمني مهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة"،
يف املستوى الثالث من مستويات التضمني ،ويرجع ذلك إىل
خطوات العمل اليت تضمنتها األنشطة العملية واليت ترشد
الطالب إىل مجع أدلة وبيانات حمددة.
أما مهارة "صياغة التفسريات من األدلة" ،ومهارة
"التواصل وتربير التفسريات" ،فإن أغلب تضمينهما كان يف
املستوى الرابع ،وهو أعلى مستويات تضمني املهارات ،ويعود

يسبق النشاط العملي ويتضمن عادة حتديد هدف النشاط
ومشكلة البحث ،مث يستعرض املواد واألدوات الالزمة ،مث
إجراءات تنفيذ النشاط تتخللها ،أو تتبعها بعض األسئلة
حول املالحظات اليت ميكن احلصول عليها.
إال أن البحث احلايل خيتلف مع العياصرة ( )2008يف
تقدمي الكتاب يف هناية النشاط ملا يتوقع أن حيصل عليه
الطالب بعد تنفيذه للنشاط من نتائج واستنتاجات ،إذ تظهر
نتائج التحليل أن الكتاب املقرر يتضمن مهارات مجع األدلة
وصياغة التفسريات حبيث يتيح للطالب الفرصة للوصول إىل
االستنتاجات بنفسه.
وتظهر نتائج البحث احلايل أن كتاب الكيمياء للصف
األول الثانوي يتيح الفرصة للطالب ملمارسة مهارات
االستقصاء املختلفة ،وأن غالبية األنشطة العملية اليت ُحلّلت
تضمنت خطوات عمل توجه الطالب إىل مجع البيانات،
واألدلة احملددة من خالل إجراء األنشطة العملية اليت تضمنها
كتاب الكيمياء املقرر ،كما تضمنت األنشطة يف غالبيتها
إتاحة الفرصة للطالب لصياغة التفسريات ،وهذا خيتلف مع
نتائج دراسة السعدين ( ،)2006واليت أظهرت بأن كتاب
الكيمياء للصف األول الثانوي يف مصر ق ّدم معاجلات
متواضعة ملهارات االستقصاء ،خصوصا جانب املهارات
اليدوية ،والعقلية ،والرياضية.
وبرغم اختالف البحث احلايل مع دراسة حممد
( )1998يف مصر ،يف تقليل الكتب من األنشطة
االستقصائية ،ومهارات االستقصاء ،فإن هناك اتفاقا يف
غياب كثري من عمليات االستقصاء املهمة ،مثل :إثارة
التشكك ،وفرض الفروض ،وحتليل املشكالت ،وغريها ،إذ
أظهرت نتائج البحث احلايل أن األنشطة العملية مل تتح
الفرصة للطالب لطرح أسئلة علمية التوجه ،وإمنا اعتمد
أغلبها على تقدمي السؤال للطالب مباشرة ،وهو ما ميكن
اعتباره أقل مستويات تقدمي الكتاب للمهارة.
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االستقصاء ،إذ قام أحد الباحثني بزيارة مدارس عينة البحث
وعددها ( )18مدرسة ثانوية ،واالطالع على خطط املعلمني
لتنسيق جدول الزيارات الصفية ،وأُخذت موافقات املعلمني،
ومديرو مدارسهم ،بغرض مالحظة إتاحة املعلمني الفرصة
للطالب ملمارسات مهارات االستقصاء يف املوقف الصفي.
ومت تنسيق جدول زيارات املدارس ،والزيارات الصفية
ملعلمي الكيمياء يف عينة البحث ،ملالحظة تنفيذ نشاط
عملي واحد فقط ،لدى كل معلم من معلمي الكيمياء يف
العينة .إال أن الباحث ،الذي قام باملالحظة؛ مل يتمكن من
زيارة تسعة من معلمي الكيمياء للصف األول الثانوي زيارة
صفية للوقوف على تنفيذهم لألنشطة ،وذلك العتذارهم عن
تقدمي األنشطة العملية خالل فرتة املالحظة اليت امتدت لستّة
أسابيع دراسية ،رغم أنه نُ ّسق مسبقا معهم ،ومع مديري
املدارس ملعرفة وحتديد أوقات تنفيذ األنشطة العملية،
وأُخذت منهم املوافقة على حضور حصص تقدمي األنشطة
العملية.
ومتت إعادة الزيارة للمعلمني التسعة يف مدارسهم،
والتنسيق اهلاتفي معهم ،ومع مديري مدارسهم لتحديد
مواعيد بديلة ،ومل يُلمس منهم الرغبة لتنفيذ األنشطة العملية،
وبرر املعلمون التسعة أسباب عدم التنفيذ بعدم توفر املواد
واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة العملية ،وكثرة أعداد
الطالب يف الفصول الدراسية ،وزيادة أنصبة املعلمني ،وغياب
دور حمضري املختربات املدرسية .ويضيف البعض اآلخر
(وعددهم ثالثة معلمني) إىل تلك األسباب عدم وجود خمترب
خاص بالكيمياء ،أو عدم جاهزية املخترب احلايل ،فيما قام
معلم واحد بشرح النشاط العملي مباشرة كأي جزء من
الكتاب املقرر شرحا نظريا صرفا .أما بقية معلمي الكيمياء
يف عينة البحث (عددهم تسعة) ،الذين لوحظ تنفيذهم
لألنشطة العملية من خالل الزيارة الصفية ،فاختلفت
طريقتهم يف تنفيذ تلك األنشطة ،إذ يبني اجلدول رقم ()6

املضمن يف األنشطة العملية والذي
ذلك إىل منط األسئلة
ّ
يشجع الطالب على املالحظة ،والتفسري ،واالستنتاج .يف
حني تطلب بعض األنشطة العملية من الطالب مقارنة
نتائجهم مع نتائج أقراهنم ،يف إشارة إىل أمهية التواصل
وتشكيل حوار حول نتائجهم.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الشمراين (،)2012
اليت أظهرت أن كتب عينة الدراسة قدمت األسئلة للطالب،
ومل ترتك له فرصة املشاركة فيها .كما يظهر االتفاق فيما
يتعلق بتقدمي اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ األنشطة العملية ،وهو
ما يتيح للطالب فرصة مجع األدلة ،والبيانات ،اليت اعتربها
الشمراين ( )2012ضمن املستويات العليا للتضمني.
ومن جانب توزيع مهارات االستقصاء ،أظهرت نتائج
البحث أن تضمني املهارات اخلمس لالستقصاء جاء بشكل
متوازن كمهارات ،مع ضعف التوازن يف تضمني املستويات
العليا والدنيا لكل مهارة من املهارات على حدة .ويعود
ضعف التوازن يف توزيع مستويات املهارة إىل تضمني مهاريت
"طرح األسئلة علمية التوجه" ،و"ربط التفسريات باملعرفة
العلمية" يف املستوى األول بشكل كبري .وذلك باالعتماد
على تصنيف اجمللس الوطين للبحث ( )NRC, 2000ملهارات
االستقصاء ،ومستوياهتا .وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه
تامري وجارسيا ) (Tamir,Garcia,1992من اخنفاض مستوى
مهارات االستقصاء واقتصارها على املعاجلة اليدوية
للتجهيزات ،وغياب املهارات العليا منها ( High-Order
 ،)Inquiryكما تتفق تلك النتائج مع دراسة الشمراين
(.)2012
السؤال الثاني :ما واقع ممارسة الطالب لمهارات االستقصاء

المضمنة في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول
ّ
الثانوي؟

للتعرف على واقع ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء
املضمنة يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء متت مالحظة
مدى إتاحة املعلمني الفرصة للطالب ملمارسة مهارات
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(ص  .)35واقتصر دور الطالب على مشاهدة التجربة دون
أدىن مشاركة ،وغلب على احلصة الدراسية املنفذة يف خمترب
الكيمياء طابع احملاضرة املصاحب لتنفيذ النشاط العملي.
كما نـُ ّفذ النشاط السابق بالطريقة السابقة نفسها من قبل
معلم آخر أمام ( )22طالبا .بالرغم من أن طبيعة النشاط
نفسه تتيح للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء ،وذلك
من خالل نتائج حتليل حمتوى النشاط الذي تناوله البحث
مسبقا

توزيع معلمي الصف األول الثانوي يف عينة البحث وفقا
ألنواع األنشطة العملية املنفذة ،وطريقة التنفيذ.
ويتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)6أن ( )%44من
معلمي الكيمياء الذين لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية
خالل زيارهتم صفيا؛ نفذوا األنشطة العملية بأنفسهم ،دون
إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة .ففي نوع النشاط "جتربة"
على سبيل املثال يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين
قدم املعلم عرضا عمليا أجراه بنفسه أمام ( )26طالبا حضروا
تنفيذ النشاط لتحديد كيفية تكوين احملاليل للمواد الصلبة

جدول 6
توزيع المعلمين في عينة البحث وفقاً ألنواع األنشطة العملية المنفذة ،وطريقة التنفيذ( ،ن = )9
فردي

جمموعات

مجيع طالب
الصف

املعلم بنفسه

اجملمـ ـ ــوع

جتربة استهاللية

0

0

3

0

3

جتربة

0

0

0

3

3

خمترب الكيمياء

0

0

0

1

1

تصميم املعلم

0

1

0

0

1

جتربة يف دليل التجارب العملية

0

1

0

0

1

العدد

0

2

3

4

9

النسبة %

0

22

34

44

100

طريقة تنفيذ األنشطة العملية

نوع النشاط
العملي املنفذ

اجملموع

وذلك بغرض الوصول بشكل مجاعي إىل إجابة لألسئلة
االستقصائية اليت يتم طرحها مباشرة من قبل املعلم.
فعلى سبيل املثال أتاح أحد معلمي الكيمياء الفرصة ل ـ ـ
( )32طالبا يف أحد الفصول لتنفيذ "جتربة استهاللية" يف
كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين (ص )53؛ إلجياد
مقدار املول ،وقد أتاح املعلم ألربعة من الطالب فرصة مجع
البيانات من خالل قيامهم بإجراء القياسات الالزمة جملموعة
املواد اليت اختارها املعلم وفق توجيهات الكتاب ،مث قام
الطالب األربعة بتسجيل البيانات ،وعرضها على طالب
الصف؛ ليختار املعلم ستة طالب آخرين؛ إلجراء املقارنات
بني البيانات اليت قدمها زمالؤهم ،وإعطاء التفسريات
املناسبة ،مث أتاح املعلم لطالبني من الطالب الفرصة لربط

كما يتضح من خالل اجلدول رقم ( )6أن مخسة من
املعلمني يشكلون ما نسبته ( )%56من معلمي الكيمياء
الذين لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية؛ أتاحوا الفرصة
للطالب ملمارسة بعض مهارات االستقصاء يف األنشطة
العملية اليت لوحظت ،وأظهرت النتائج أن ثالثة معلمني
منهم أتاحوا الفرصة ملمارسة مهارات االستقصاء من خالل
تشارك مجيع طالب الصف يف تنفيذ النشاط العملي ،حبيث
يتيح املعلم الفرصة لعدد من الطالب جلمع البيانات،
واألدلة ،وعدد آخر من الطالب خيتاره املعلم لتقدمي
تفسريات مناسبة من خالل األدلة اليت مجعها زمالؤهم،
وخيتار املعلم بعض الطالب لربط التفسريات اليت قدمها
زمالؤهم ،مع املعرفة العلمية اليت يوجه املعلم الطالب حنوها،
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وصمم معلم آخر نشاطا عمليا خمتلفا عن األنشطة
املضمنة يف الكتاب املقرر ،وأتاح الفرصة ل ـ ـ ـ ( )27طالبا
لتحديد أنواع التفاعالت الكيميائية ،ودالالت حدوثها،
بتقسيم طالب الصف إىل ثالث جمموعات ،تقوم كل
جمموعة بإجراء النشاط؛ لتحديد نوع واحد من أنواع
التفاعالت الكيميائية .وبالرغم من عدم متكن كل طالب من
حتديد أنواع التفاعالت املختلفة ،ودالالت حدوثها ،فإنه
أتيح للطالب يف جمموعاهتم فرصة ممارسة مهارات االستقصاء
لتحديد نوع واحد ،مما يعطي مؤشرا جيدا على قدرة الطالب
على ممارسة مهارات االستقصاء لتحديد أنواع أخرى من
التفاعالت املختلفة.
كما أظهرت نتائج املالحظة أن املعلمني يف العينة مل
يتيحوا للطالب فرصة ممارسة االستقصاء يف األنشطة بشكل
فردي؛ أي :أن الطالب ال ينفذون األنشطة العملية كال على
حدة .ويربر املعلمون األسباب الكامنة وراء ذلك إىل ضعف
جتهيزات املختربات املدرسية املتمثل يف قلة املواد واألدوات،
وزيادة أعداد الطالب يف الفصول ،اليت يتعذر معها متابعة
ممارسة كل طالب للنشاط العملي خصوصا مع ضيق وقت
احلصة الدراسية.
أما اجلدول رقم ( )7فيوضح التكرارات ،والنسب
املئوية ملهارات االستقصاء يف األنشطة العملية اليت نفذها
املعلمون التسعة لطالهبم ،إذ أظهرت نتائج املالحظة أن
مهارة "صياغة التفسريات من األدلة" كانت أكثر املهارات
تكرارا ،إذ أتاح ستة معلمني الفرصة للطالب ملمارستها

تفسريات زمالئهم مع بيانات أخرى قدمتها املعرفة العلمية،
كاملسافة ألقرب جنم غري الشمس ،واملسافة ألقرب جمرة،
واملسافة ملركز جمرتنا .ومن مث قام املعلم مبساعدة الطالب؛
لربط التفسريات ،وتقدمي إجابة للسؤال االستقصائي (ما
مقدار املول؟).
وبرغم عدم مشولية هذه الطريقة جلميع طالب الصف،
فإن املعلم استطاع أن يتيح للطالب فرصة املشاركة يف ممارسة
املهارات ،مما يعطي داللة على قدرة املعلم على التعامل مع
األنشطة يف ظل كثرة أعداد طالب الفصل ،وإمكان إتاحة
الفرصة للطالب اآلخرين ملمارسة االستقصاء يف أنشطة
أخرى.
كما أظهرت نتائج املالحظة أن معلمني اثنني ،ميثالن
ما نسبته ( )%22من معلمي الكيمياء اللذين لوحظ
تنفيذمها لألنشطة العملية؛ أتاحا لطالهبما فرصة ممارسة
مهارات االستقصاء على شكل جمموعات ،إذ وزع أحد
املعلمني ( )23طالبا على ست جمموعات لتنفيذ نشاط
عملي من نوع "جتربة"؛ لتحديد كثافة اخلشب تضمنه دليل
التجارب العملية للفصل الدراسي األول (ص  – )23يدرس
لطالب نظام املقررات يف الفصل الدراسي الثاين -حبيث
وزعت ست قطع من اخلشب خمتلفة األشكال ،واألحجام،
ّ
وطلب املعلم من كل جمموعة من اجملموعات الست حتديد
نوع اخلشب باالستعانة خبطوات العمل اليت تضمنها الدليل،
وجداول مجع البيانات ،وجدول كثافات أنواع اخلشب.
ولوحظت مشاركة الطالب يف عمل اجملموعات ،وإتاحة
الفرصة هلم ملمارسة مهارات االستقصاء املختلفة مبتابعة
وتوجيه املعلم.

جدول 7
التكرارات ،والنسب المئوية لمهارات االستقصاء في األنشطة العملية التي نفذها معلمو عينة البحث (ن = )9
معلمون أتاحوا الفرصة لطالبهم لممارسة مهارات االستقصاء

م

مهارة االستقصاء

1

طرح أسئلة علمية التوجه

3

2

إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة

3
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التكرار

النسبة %
33,3
33,3

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)
معلمون أتاحوا الفرصة لطالبهم لممارسة مهارات االستقصاء

م

مهارة االستقصاء

3

صياغة التفسريات من األدلة

6

4

ربط التفسريات باملعرفة العلمية

3

33,3

5

التواصل وتربير التفسريات

0

0

أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات" فكانت أقل
مهارات االستقصاء تكرارا يف األنشطة املنفذة ،إذ مل يتح
املعلمون للطالب فرصة ممارستها مطلقا يف مجيع األنشطة
العملية اليت لوحظت خالل الفرتة احملددة للمالحظة.
ويوضح اجلدول رقم ( )8تكرارات مستويات إتاحة
املعلمني التسعة الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء
يف األنشطة العملية املنفذة .وقد أظهرت نتائج املالحظة أن
املعلمني التسعة يتيحون الفرصة للطالب ملمارسة مهارات
االستقصاء يف أقل مستويات ممارسة املهارة وهو املستوى
األول وفيه يزيد حجم التوجيهات اليت يقدمها املعلم للطالب
على حساب قدرة الطالب على توجيه أنفسهم.
وأظهرت النتائج أن ستة معلمني أتاحوا الفرصة لطالهبم
لصياغة التفسريات من خالل األدلة ،والبيانات اليت يقدمها

التكرار

النسبة %
66,6

املعلم هلم وهو أقل مستويات ممارسة املهارة .ولعل هذه
املهارة كانت أكثر مهارات االستقصاء اليت يتيح املعلمون
للطالب فرصة ممارستها حىت يف بعض األنشطة العملية اليت
يقوم املعلم نفسه بإجرائها كما أشري لذلك مسبقا ،فعلى
سبيل املثال :نفذ أحد املعلمني بنفسه عرضا عمليا لنشاط
"خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين
(ص  ،)44ومل مي ّكن الطالب من املشاركة يف إجراءات
النشاط ،إال أنه بعد إجناز خطوات العمل بنفسه وجه عددا
من األسئلة للطالب يطلب فيها استنتاج أكثر الفلزات
تفاعال مع احملاليل املختلفة ،وبيان سبب ذلك ،وأتاح الفرصة
لثالثة طالب لرتتيب الفلزات املتفاعلة حسب نشاطها
الكيميائي

جدول 8

تكرارات مستويات إتاحة المعلمين الفرصة للطالب لممارسة مهارات االستقصاء في األنشطة العملية المنفذة.
أكثر

مهارة االستقصاء

مستوى املهارة
التوجيهات اليت يقدمها املعلم

أقل

()1

()2

()3

()4

طرح أسئلة علمية التوجه

3

0

0

0

إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة

1

0

2

0

صياغة تفسريات من األدلة

6

0

0

0

ربط التفسريات باملعرفة العلمية

3

0

0

0

التواصل وتربير التفسريات

0

0

0

0

البيانات ،واألدلة ،من خالل خطوات العمل املضمنة يف
الكتاب املقرر .أما املستويان :الثاين ،والرابع من مستويات
ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء فلم يتح املعلمون يف

يف حني أظهرت نتائج املالحظة أن معلمني اثنني يف
عينة البحث أتاحا لطالهبما فرصة ممارسة مهارة "إعطاء
األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة" يف املستوى الثالث من
مستويات ممارسة املهارة ،إذ أتاحا للطالب فرصة مجع
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( )2004يف دراسته اليت تناول فيها األنشطة العملية يف
كتب العلوم يف مصر ،إذ أ ّكد أن التجهيزات الالزمة للقيام
باألنشطة العملية يف خمتربات العلوم كانت دون املتوسط،
حبيث ال تكفي إلجراء مجيع األنشطة العملية الالزمة.
كما ميكن اعتبار ضعف برامج التدريب املصاحبة
لتطوير مقررات العلوم واعتمادها التدريب على مهارات،
وأساليب فنية لنقل املعرفة العلمية للطالب سببا مهما يف
عدم تغيري الفكر التقليدي السائد يف أوساط معلمي العلوم،
مما يتطلب الوقوف على حقيقة تلك الربامج ،والتأكد من
مراعاهتا لالحتياجات التدريبية للمعلمني مبا حيقق أهداف
املناهج اجلديدة.
ويتضح من نتائج املالحظة أن أكثر مهارات
االستقصاء اليت أتيح للطالب فرصة ممارستها مهارة "صياغة
التفسريات من األدلة" ،وهي املهارة اليت يتيح أغلب املعلمني
ممارستها حىت يف بعض األنشطة العملية اليت يقوم هبا املعلم
بنفسه ،وميكن تربير ذلك باعتياد املعلمني على طرح األسئلة
اليت تقود إىل صياغة التفسري سواء يف األنشطة العملية أو
غريها من احملتوى املعريف واعتبار ذلك ضمن طريقة املناقشة
اليت اعتاد املعلمون على استخدامها يف املوقف الصفي،
للتأكد من حتقق أهداف الدرس.
أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات" فلم يتح املعلمون
يف عينة البحث للطالب فرصة ممارستها مطلقا ،وذلك نتيجة
الضعف يف تنفيذ األنشطة العملية ،واعتماد التنفيذ على
املعلم بشكل كبري ،وتقدمي التفسريات يف أقل مستوياهتا ،مما
جيعل من الصعوبة ممارسة هذه املهارة.
ورغم االختالف بني األداة اليت استخدمها البحث
احلايل واألدوات اليت استخدمها كل من السعدين (،)2006
والدمهش ،والشمراين ( )2012فإن نتائج مالحظة ممارسة
مهارات االستقصاء يف البحث احلايل من خالل إتاحة املعلم
الفرصة للطالب للممارسة؛ اتفقت مع نتائج دراسة السعدين
( )2006عن الرتبية العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب

عينة البحث الفرصة لطالهبم ملمارسة أي من مهارات
االستقصاء فيهما قطعيا.
ويتضح من خالل نتائج املالحظة أن توزيع مستويات
إتاحة املعلمني الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء
بشكل عام تضمنت توزيعا غري متوازن ملستويات مهارات
االستقصاء ،فإنه يتضح تركزها يف املستوى األول بشكل
واضح وفيه يزيد حجم التوجيهات اليت يقدمها املعلم على
حساب توجيه الطالب لنفسه ملمارسة مهارات االستقصاء.
مناقشة نتائج مالحظة واقع ممارسة مهارات االستقصاء:

من خالل نتائج مالحظة ممارسة مهارات االستقصاء
املضمنة يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول
ّ
الثانوي ،يتضح أن ( )%44من معلمي الكيمياء الذين
لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية قاموا بإجراء األنشطة
العملية بأنفسهم دون إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة
املهارات .أما ( )%56من معلمي الكيمياء الذين لوحظ
تنفيذهم لألنشطة العملية فتتضح إتاحتهم الفرصة للطالب
ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل مجاعي ،وقد كان لكثرة
بارز يف تقليل إتاحة الفرصة
دور ٌ
أعداد الطالب يف الفصول ٌ
هلم ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل فردي.
وتعطي نتائج البحث مؤشرات إىل أن معلمي العلوم ال
يزالون ميارسون الطرق التقليدية يف تدريس األنشطة العملية
املعتمدة على العروض العملية املشاهدة ،اليت ختتلف كما
يرى احلارثي ( )2000عن التعلم ذي املعىن ،الذي يقوم فيه
الطالب بتصميم النشاط العملي ،وتنظيمه ،وتنفيذه.
ولعل من أبرز األسباب اليت ميكن اعتبارها هنا ،تلك
اليت أشار إليها املعلمون أثناء زياراهتم ،واليت تتمثل يف :عدم
توفر املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة العملية ،وكثرة
أعداد الطالب يف الفصول الدراسية ،وزيادة أنصبة املعلمني،
وغياب دور حمضري املختربات املدرسية ،وعدم وجود خمترب
خاص بالكيمياء يف بعض املدارس ،أو عدم جاهزية
املختربات احلالية ،وهذا يتفق مع ما أشار إليه عمرية
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حني أتاح معلمان اثنان فقط للطالب فرصة ممارسة املهارة
بشكل مجاعي ،واتضح أن الكتاب املقرر ،واملعلم قدما
املهارة للطالب يف مستوى واحد وهو املستوى األول .فعلى
سبيل املثال :قدم الكتاب سؤال عن مقدار املول يف "التجربة
االستهاللية" يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين (ص
 ،)53وأتاح للطالب فرصة اإلجابة عن السؤال احملدد ،يف
حني قدم أحد املعلمني السؤال بنفس الطرح املضمن يف
كتاب الطالب ،وأتاح الفرصة للطالب للمشاركة يف اإلجابة
عن السؤال االستقصائي من خالل قيام بعض الطالب
بإجراء النشاط .ويف املقابل فإن معلما آخر نفذ النشاط
السابق نفسه دون إتاحة الفرصة للطالب لإلجابة عن
السؤال االستقصائي إذ اقتصرت مشاركة الطالب مع املعلم
يف تقدمي األدوات ومساندة املعلم أثناء قيامه بالتنفيذ.
وكذلك احلال بالنسبة ملهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف
ض ّمنت يف مجيع األنشطة العملية
الرد على األسئلة" ،حيث ُ
موضع املقارنة ،يف حني أتاح معلمان اثنان فقط للطالب
فرصة ممارسة املهارة ،يف مستوى أقل من مستوى تضمينها يف
الكتاب .ففي نوع النشاط "جتربة استهاللية" يف كتاب
ض ّمنت املهارة يف مستواها
الطالب للفصل الثاين (ص ُ ،)53
الثالث ،إال أن أحد املعلمني أتاح للطالب فرصة ممارسة
املهارة يف املستوى األول ،وهو أقل من مستوى تضمينها يف
الكتاب ،إذ قدم املعلم البيانات مباشرة للطالب ،وطلب
إليهم حتليلها .يف حني أتاح املعلم اآلخر الفرصة لطالب
الفصل ملمارسة املهارة يف نفس مستوى التضمني يف الكتاب
املقرر.
ض ّمنت
كما أن مهارة "صياغة التفسريات من األدلة"ُ ،
وأتيح للطالب الفرصة ملمارستها يف مجيع األنشطة العملية
موضع املقارنة ،إال أن املعلمني أتاحوا للطالب فرصة
ممارستها يف مستويات أقل من مستويات تضمينها يف
الكتاب املقرر .فعلى سبيل املثال :يف "جتربة" عن كثافة
اخلشب يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول

املدرسي ،وممارسات املعلم التدريسية يف مصر ،واليت
استخدمت أداة االستبانة وأظهرت نتائجها بأن معلمي
العلوم يف مراحل التعليم املختلفة نادرا ما يقومون مبمارسات
قد تؤدي إىل اكتساب املتعلمني مهارات ،وعمليات الرتبية
العلمية االستقصائية ،وأحيانا ميارسوهنا على استحياء شديد.
وأظهرت نتائج املالحظة يف البحث احلايل أن نسبة
كبرية من عينة البحث مل ينفذوا األنشطة العملية مطلقا ،وأن
الغالب يف حال تنفيذ األنشطة العملية أن يكون التنفيذ
بواسطة املعلم ،دون إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة
االستقصاء .وهذا يتفق مع دراسة الدمهش ،والشمراين
( )2012حول طبيعة ممارسة معلمي العلوم لالستقصاء من
وجهة نظر املشرفني الرتبويني يف اململكة العربية السعودية؛
اليت أظهرت نتائجها أن ممارسات معلمي العلوم بشكل عام
يف مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ضعيف
جدا ،وحيتاج إىل تطوير .وبالرغم من استخدام الدراسة ألداة
االستبانة ،فإهنا تتفق مع األداة املستخدمة يف البحث احلايل
من حيث االعتماد يف بنائها على مهارات االستقصاء
العلمي وفقا للمجلس الوطين للبحث (.)NRC,2000
إال أن نتائج البحث احلايل ختتلف مع دراسة الدمهش،
والشمراين ( )2012يف جانب ممارسة مهارات االستقصاء
يف حال تنفيذ األنشطة العملية ،اليت مل تتطرق إىل تفاصيل
ممارسة كل مهارة من مهارات االستقصاء وفق مستوياهتا
املختلفة .يف حني أظهرت نتائج املالحظة يف البحث احلايل
أن أكثر مهارات االستقصاء إتاحة للممارسة يف عينة
البحث كانت مهارة "صياغة التفسريات من األدلة" ،وهي
املهارة اليت يتيح أغلب املعلمني ممارستها حىت يف بعض
األنشطة العملية اليت يقوم هبا املعلم بنفسه.
وبمقارنة مستوى تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة
العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي ،مع واقع

ممارستها؛ يتضح من خالل النتائج أن مهارة "طرح األسئلة
ض ّمنت يف مجيع األنشطة موضع املقارنة ،يف
علمية التوجه"ُ ،
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الدمهش ،والشمراين ( ،)2012إذ يريان ضرورة إعادة النظر
يف برامج إعداد معلمي العلوم يف مراحل التعليم العام ،مبا
يتناسب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة ،اليت يعد
االستقصاء املكون األساس فيها.
كما أن نتائج املالحظة ،والتحليل يف البحث احلايل
تتفقان يف ضعف االهتمام مبهارة "التواصل وتربير التفسريات"
مما يتطلب من القائمني على إعداد املناهج إعادة النظر يف
تضمني هذه املهارة بشكل يتيح للطالب فرصة ممارستها.

(ص  – )23تُدرس لطالب نظام املقررات يف الفصل
ض ّمنت املهارة يف الكتاب يف املستوى
الدراسي الثاين ُ -
الرابع ،وفيه يصوغ الطالب التفسري وفق الدليل الذي قام
جبمعه إال أن املعلم مل يتح الفرصة للطالب ملمارسة املهارة
مطلقا ،إذ قدم التفسري مباشرة للطالب.
وكذلك احلال بالنسبة ملهارة "ربط التفسريات باملعرفة
ض ّمنت يف نشاطني عمليني فقط ،إال أن اثنني
العلمية" ،إذ ُ
فقط من معلمي الكيمياء يف العينة أتاحا للطالب فرصة
ممارسة املهارة يف مستويات أقل من مستوى تضمينها يف
الكتاب املقرر .ففي نوع النشاط "خمترب الكيمياء" يف كتاب
الطالب للفصل الدراسي الثاين (ص  ،)44قدم الكتاب
املهارة يف املستوى الرابع ،وهو أعلى مستويات التضمني،
وفيه يفحص الطالب مصادر أخرى من املعرفة العلمية،
ويشكل الروابط بينها وبني التفسريات إال أن املعلم أتاح
الفرصة للطالب ملمارسة املهارة يف املستوى األول ،إذ قدم
هلم املقارنة الالزمة بني نشاط العناصر ،وطلب إليهم ربط
التفسريات مبا قدمه هلم مباشرة.
أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات" فيتضح تضمينها
ض ّمنت يف
يف نشاطني من األنشطة موضع املقارنة ،إذ ُ
"التجربة االستهاللية" يف كتاب الطالب للفصل الثاين (ص
 )53يف املستوى الرابع ،ويف نوع النشاط "جتربة" عن كثافة
اخلشب يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول
(ص  – )23تُدرس لطالب نظام املقررات يف الفصل
الدراسي الثاين-يف املستوى األول ،إال أن املعلمني يف عينة
البحث مل يتيحوا للطالب فرصة ممارسة املهارة مطلقا.
يف حني أظهرت نتائج املالحظة أن املعلمني ال يتيحون
للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء املضمنة يف
الكتاب املقرر ،وأنه يف حال إتاحة الفرصة للطالب
للممارسة ،فإنه يكون يف مستويات أقل من مستويات
تضمني املهارة يف املقرر الدراسي ،وهذا يؤكد احلاجة إىل
العناية بتطوير املعلمني مهنيا ،كما أوصت بذلك دراسة

التوصيات:
 التأكيد على أمهية تنفيذ مجيع األنشطة والتجارب العملية
املضمنة يف كتاب الطالب ،ودليل التجارب العملية ،وضرورة
ذلك يف تعليم وتعلم الكيمياء بوجه خاص ،والعلوم بصفة
عامة.
 رفع مستوى تضمني مهارة "طرح األسئلة علمية التوجه"
يف األنشطة العملية املضمنة يف الكتاب املقرر حبيث تتيح
للطالب فرص إعادة صياغة السؤال االستقصائي ،واختيار
السؤال ،وتشجيع الطالب على طرح سؤال استقصائي
جديد.
 تضمني مهارة "ربط التفسريات باملعرفة العلمية" يف مجيع
األنشطة العملية املقررة هبدف توجيه الطالب إىل ربط
التفسريات اليت توصل إليها باملعرفة العلمية اليت متت
دراستها.
 التأكيد على أمهية تضمني مهارة "التواصل وتربير
التفسريات" يف األنشطة العملية ،ودورها يف تشكيل النقاش
العلمي واملنطقي لدى الطالب يف النتائج اليت يتوصلون إليها
من خالل ممارسة األنشطة العملية.
 إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء وفق
املستويات اليت تضمنها الكتاب املقرر ،أو التخطيط لرفع
مستوى ممارساهتم عن مستوى التضمني يف الكتاب املقرر.
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الفرصة هلم ملمارسة تلك املهارات يف األنشطة البسيطة اليت
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Abstract: This paper aimed to identify the inclusion levels of the essential features of inquiry in the scientific activities in the
10th grade chemistry textbooks in Saudi Arabia; it also aimed to identify the real practice of these features in the classrooms.
The researchers adopted the table of specifications of the essential features of inquiry developed by the National Research
Council (NRC, 2000). The population and sample for the textbook analysis were all 36 scientific activities in the textbooks;
however, for the observation, the population was all 10th grade students in Riyadh in the year 1433-1434H; whereas the
sample was 18 teachers. After assuring the validity and reliability the analysis and observation instruments, the researchers
administered the two instruments. For the analysis, the results indicated that asking questions, giving priorities for evidences،
and developing explanations based on evidences are included in all activities; however, connecting explanations with
knowledge of science and communicating and justifying the explanations were hardly included. For the observations of the
classrooms, the researchers tried to observe how teachers give opportunities for students to practice the essential features of
inquiry. The results indicated that 9 teachers did not perform the activities; however, for those who performed the activities,
44% of them did the activities by themselves, and 56% allowed students as group to perform the activities with lowest level
of the features of inquiry; no teacher allowed students as individual to perform the activities. The results indicated that the
highest features that students were allowed to perform was explanation based on evidences; however, communicating and
justifying explanation was not practiced by students. Comparing the results of the analysis with the results of the observation
indicated that the practices of the essential features on inquiry were lower than the inclusions of them in the textbooks. At the
end of the paper some suggestions and recommendation were provided.
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هالة فاروق الديب :فاعلية التدريب على اسرتاتيجية التعلم لإلتقان يف تنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات (القابالت للتعلم) ذوات ...

فاعلية التدريب على استراتيجية التعلم لإلتقان في تنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات (القابالت للتعلم) ذوات اإلعاقة الفكرية
إعداد

هالة فاروق الديب
أستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة
يف كلية العلوم واآلداب يف عنيزة  -جامعة القصيم

قدم للنشر 1437/6/11هـ  -وقبل 1437 /9/ 4هـ
المستخلص :يهدف هذا البحث إىل تنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات (القابالت للتعلم) من ذوي اإلعاقة الفكرية ،وذلك من خالل استخدام
اسرتاتيجية التعلم لإلتقان ،وتكونت عينة البحث من ( )20تلميذة من ذوات اإلعاقة الفكرية ،مت تقسيمهن إىل جمموعتني جتريبية وعددها (،)10
وضابطة وعددها ( )10مبركز الرعاية النهارية يف حمافظة الرس بالقصيم باململكة العربية السعودية ،وتراوحت أعمارهن الزمنية ما بني ( )9-6سنوات،
بينما يقدر عمرهن العقلي ما بني (  )5-3سنوات  ،ونسبة ذكائهن ما بني ( ،) 70-50ومتثلت أداة البحث يف (مقياسي االنتباه االنتقائي) إعداد
(وليد خليفة وآخرون - )2010،الوحدة القائمة على اسرتاتيجية التعلم لإلتقان لتنمية االنتباه االنتقائي (إعداد الباحثة) ،واستغرق تطبيق الربنامج مدة
شهرين مبعدل ثالث جلسات أسبوعيا ،زمن اجللسة ( )30دقيقة ،وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب اجملموعة
التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف القياسني القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل اجملموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي البصري لصاحل اجملموعة التجريبية،
وهذا يؤكد فاعلية اسرتاتيجية التعلم لإلتقان املستخدمة يف هذا البحث؛ وهذا يسهم يف تنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات القابالت للتعلم من
ذوات اإلعاقة الفكرية .
الكلمات المفتاحية :اسرتاتيجية التعلم لإلتقان ،االنتباه االنتقائي ،التلميذات القابالت للتعلم من ذوات اإلعاقة الفكرية.
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يقومون به إىل نشاط جديد ،حياولون القيام به( .مرسي،
.)28 :1996
ونظرا ألن االنتباه عملية عقلية منائية؛ فإنه يالحظ على
التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عدم قدرهتم على تركيز
انتباههم ،وتنظيم نشاطهم الذهين حنو شيء حمدد ملدة
طويلة ،كما إهنم ال يستطيعون أن يتحرروا من العوامل
اخلارجية اليت تعمل على تشتت انتباههم( .دبيس
والسمادوين)89 :1998 ،
وتشري باظه ( )14: 2004إىل أن اخنفاض القدرة
العامة ،وقصر مدة االنتباه ،وعدم القدرة على ربط
املوضوعات ذات الصلة معا عند التلميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية؛ جتعله ال يستطيع التعلم ،لقلة ما لديه من معلومات
خمزنة ،وعدم استطاعته إقامة توازن بني املطلوب حسب
الوقت واملعلومة املقدمة.
وتعد عملية االنتباه إحدى العمليات املعرفية اليت تبىن
عليها مجيع العمليات املعرفية الالحقة األخرى ،وهي اليت
تساعد الفرد على اتصاله بالبيئة احمليطة ،فعندما ينتبه الفرد
يدرك ،وعندما يدرك يتعلم ،واالنتباه ليس عملية أولية فقط
لإلدراك والوعي ،بل متتد إىل املستويات األكثر تعقيدا من
جتهيز املعلومات( In : Parasuman, 1998 ).
ولذلك كان لزاما على معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية البعد عن الطرق التقليدية ،واستخدام اسرتاتيجيات
جتعل التعلم أكثر إمتاعا ،ومن هذه االسرتاتيجيات :التعلم
لإلتقان ،فهي من أمتع اسرتاتيجيات التدريس ،وهي ليست
مفهوما جديدا يف الرتبية ،إذ إن أصول هذه االسرتاتيجية،
ترجع إىل طريقة تعليم الرسول ألصحابه القرآن الكرمي ،قال
أبو العالية" :تعلموا القرآن مخس آيات فإن النيب كان
يأخذه عن جربيل مخسا مخسا" (يونس)177 :1999،
والتعلم لإلتقان فكرة تربوية حتقق النجاح يف تعلم
املهارات األساسية ،فهو عبارة عن مستوى حيدد مسبقا
بصورة كمية ،ويتوقع من كل فرد أن حيققه بعد االنتهاء من

مقدمة:
إن احلاجة العلمية املتزايدة إىل رصد الظواهر السلوكية
والرتبوية يف اجملتمع من أجل تطويره ودفعه إىل األمام ،ال
ميكن أن حتدث إال من خالل عملية االهتمام املتزايد يف
الدراسات واألحباث بصورة عامة ،ويف ميدان الرتبية اخلاصة
بصورة خاصة ،واالهتمام بأساليب التعلم بغية الوقوف على
أهم هذه األساليب اليت تعمل على تفاعل املتعلم مع الدرس
مبا يتالءم مع قدراته العقلية؛ ومن مث حتقيق األهداف
التعليمية واالرتقاء مبستوى التعلم ،األمر الذي أدى إىل
استنتاج أساليب حديثة يف التعلم والسعي إىل تطبيقها ،حىت
يستطيع املعلم من خالهلا الوصول باملتعلم إىل املستوى
األفضل من حيث إعداده وتأهيله .
ويعد اجلانب العقلي من أعظم اجلوانب اليت أودعها اهلل
سبحانه وتعاىل يف اإلنسان ،وهو الذي ميزه به اهلل عن غريه
من مجيع املخلوقات األخرى (باظه)2 :2004 ،
وتعد مشكلة اإلعاقة الفكرية من أهم املشكالت اليت
تواجه الدول املتقدمة والنامية ،إذ يشكل األفراد ذوو اإلعاقة
الفكرية عبئا على هذه الدول ،وأسر أفراد هذه الفئة ،وذلك
ألهنم يكونون مبنزلة طاقة استهالكية غري منتجة ،كما إهنم
حيتاجون دائما ملن يعوهلم ويرعاهم؛ لذلك اهتمت الدول
املتقدمة يف اآلونة األخرية بتوجيه األحباث العلمية لدراسة
ظاهرة اإلعاقة الفكرية ،وذلك للتعرف على قدرات األفراد
ذوي اإلعاقة الفكرية بفئاهتا املختلفة وإمكاناهتم ،وتقدمي
التدريبات والربامج العالجية لتنمية ما تبقي لديهم من
قدرات( .الشناوي)20 :1997 ،
ومن اخلصائص العقلية املعرفية لدى التالميذ القابلني
للتعلم من ذوي اإلعاقة الفكرية ،جند أن قدرهتم على االنتباه
والرتكيز لنشاط معني أقل يف الدرجة من الطفل العادي،
فسرعان ما يشتت انتباههم ،وينتقلون من النشاط الذي
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موقف تدريسي معني ،أو عدد من املواقف التدريسية
األخرى؛ ومن خالل هذا يتم احلكم على ناتج التعلم،
ومدى كفاءة املعلم يف أداء الواجبات احملددة له (اللقاين
واجلمل)89 :6 ،1999 ،
وكان كجرول من أوائل من نادى بالتعلم لإلتقان يف
منوذجه عن التعلم املدرسي ،فقد أكد أن كل تلميذ ميكنه
إتقان املهمة التعليمية املطلوبة ؛إذا منح وقتا كافيا ،وأن
سبب اخنفاض حتصيل بعض التالميذ هو ضعف مراعاة
املعلم ملتطلبات التعلم اجليد ،وهي اليت خلصها يف أربعة
شروط هي :طبيعة املادة التعليمية ،وطبيعة املتعلم وخرباته
واستعداده وقدراته وحاجاته ودوافعه ،وبيئة التعلم ،والزمن
الذي حيتاجه املتعلم الكتساب املهمة التعليمية ).الزند،
)2004
والتعلم لإلتقان من املداخل التدريسية العالجية الفعالة
اليت استخدمها اخلرباء الرتبويون يف أثناء القيام بعملية التعلم،
ويرتكز على النظرية البنائية يف التعليم ،كما يعتمد هذا
املدخل على الكثري من الطرق واالسرتاتيجيات ،وفيه ترتب
األهداف التعليمية يف شكل متسلسل هرمي ،مث اختيار
املساعدات التعليمية وفقا هلذه األهداف ،ومبا حيقق املستوى
التعليمي املتوقع أن حيققه املتعلم يف هناية تعلمه( .القحطاين،
)55 :2009
ومن هنا كانت فكرة البحث تعد حماولة للتعرف على
مدى فاعلية التدريب على اسرتاتيجية التعلم لإلتقان يف تنمية
االنتباه االنتقائي لدى التلميذات القابالت للتعلم من ذوات
اإلعاقة الفكرية.

الفكرية ،إذ يشتت انتباههم داخل الفصل الدراسي بني عدد
من املثريات البصرية والسمعية احمليطة هبم ،األمر الذي يقلل
من مدى استفادهتم من العملية التعليمية؛ ومن هنا جاءت
فكرة البحث اليت تدور حول تدريب هؤالء التلميذات ذوات
اإلعاقة لتنمية االنتباه االنتقائي لديهن من خالل اسرتاتيجية
التعلم لإلتقان ،وهي اليت حتدد كل شيء يف عملية التعلم،
وتقسيمها إىل وحدات تعليمية مصغرة ،وإعطاء تغذية راجعة
للتلميذات يف الوقت املناسب ،وحتديد نسبة اإلتقان املطلوبة
لالنتقال للوحدة التالية ،وعمل اختبارات بنائية للتلميذة ذات
اإلعاقة للوصول هبا إىل مستوى اإلتقان احملدد مسبقا ،من
خالل أدائها يف االختبار النهائي.
وتتحدد مشكلة هذا البحث يف اإلجابة عن األسئلة
اآلتية:
 هل توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعة التجريبيةعلى مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف القياسني القبلي
والبعدي؟
 هل توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعة التجريبيةعلى مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف القياسني القبلي
والبعدي؟
 هل توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبيةوالضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي
السمعي؟
 هل توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبيةوالضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي
البصري؟

مشـكلة البحــث

أهداف البحــث:

إن التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية لديهم صعوبة يف
القدرة على تركيز االنتباه واإلدراك ،وهذا يؤدي إىل صعوبة
التذكر ،كما يعد تشتت االنتباه من أهم املشكالت اليت
يعاين منها التالميذ (القابلني للتعلم) من ذوي اإلعاقة

يهدف هذا البحث إىل:
 -1إعداد وحدة تعليمية عن (األلوان – واألشكال –
واألصوات) يتم تدريسها للتلميذات ذوات اإلعاقة باستخدام
اسرتاتيجية التعلم لإلتقان.
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 -2الكشف عن فاعلية التدريب على اسرتاتيجية التعلم
لإلتقان يف تنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات ذوات
اإلعاقة الفكرية القابالت للتعلم.

مصطلحات البحث:

استراتيجية التعلم لإلتقان

Mastery Learning Strategy

هي جمموعة من األفكار ،واملمارسات التعليمية املتعددة،
وجمموعة من إجراءات التعليم والتقييم هتدف إىل حتسني
التعليم املقدم للتالميذ؛ حىت يصلوا مجيعا أو معظمهم إىل
مستوى إتقان املادة التعليمية مبعيار حمدد ،وتتطلب
اسرتاتيجية التعلم لإلتقان وجود وحدات تعليمية صغرية
منظمة تنظيما متتابعا ،وبأهداف حمددة ،ومستويات متعددة
لألداء ،وتدريس ميداين مجاعي ،واختبارات تكوينية
وجتميعية ،وتصحيحات للتعلم فردية أو مجاعية( .مرعي
واحليلة)414 :1998 ،
ويقصد بالتعلم لإلتقان يف هذا البحث :بأنه الدرجة اليت
حتصل عليها التلميذة ذات اإلعاقة الفكرية يف امتحان
التحصيل النهائي لوحدة االنتباه االنتقائي املعدة يف هذا
البحث.

أهمي ــة البحــث:
أوال :األهمية النظرية:
ً

 -1يستمد هذا البحث أمهيته من خالل املوضوع الذي
يتناوله ،إذ إن االنتباه من املوضوعات اليت متثل جانبا مهما
يف حياة التلميذات ذوات اإلعاقة ،وقد تضيف االسرتاتيجية
املستخدمة يف هذا البحث معرفة جديدة يف جمال اإلعاقة
الفكرية.
 -2ندرة الدراسات العربية اليت تناولت – يف حدود إطالع
الباحثة – استخدام اسرتاتيجية التعلم لإلتقان يف تنمية
االنتباه االنتقائي يف جمال اإلعاقة الفكرية بصفة خاصة.
 -3التعرف على فاعلية االسرتاتيجية املقدمة يف تنمية االنتباه
االنتقائي لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية القابالت
للتعلم.

االنتباه

االنتقائيSelective attention.

يعرف االنتباه االنتقائي بأنه العملية املعرفية اليت يتم فيها
اختيار الفرد ملثريات حمددة ،وجتاهل املثريات األخرى اليت
تنافسها ،أو توجيه انتباهه إىل خصائص هذه املثريات.

ثانيًا :األهمية التطبيقية:

 تكمن األمهية التطبيقية هلذا البحث يف حماولته إعدادوحدة تعليمية لتنمية االنتباه االنتقائي وتصميمها طبقا
ملواصفات استخدام اسرتاتيجية التعلم لإلتقان ،ومعدة
خصيصا للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية القابالت للتعلم،
ومبا يتناسب مع احتياجاهتن .
 أمهية األنشطة املختلفة اليت تتضمنها الوحدة املقرتحةلتنمية االنتباه االنتقائي لدى التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية القابالت للتعلم ،واليت تتوافق مع سرعتهن ،وقدرهتن
العقلية 0
 تشجيع معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكريةالقابالت للتعلم على تبين اسرتاتيجية التعلم لإلتقان ،إذ إهنا
جتعل العملية التعليمية أكثر إمتاعا ،وجتعل من اإلتقان هدفا
ال مناص منه .

) ( Johnson & Amso,2006: 246

كما يُعرف االنتباه االنتقائي السمعي
 attentionبأنه "النظام الذي يركز فيه الفرد مسعيا على
املعلومات املراد االستماع هلا ،وانتقائها ،واستبعاد املعلومات
غري املراد االستماع هلا من املثريات املتاحة" ،وميكن تعريف
االنتباه االنتقائي البصري  Visual selective attentionبأنه" :
النظام الذي يركز فيه الفرد بصريا على املعلومات املتعلقة
وانتقائها واستبعاد املعلومات غري املتعلقة من املثريات املتاحة"
)(De Fokker et al 2001: 1803
ويعرف االنتباه االنتقائي إجرائيا :بأنه الدرجة اليت حتصل
عليها التلميذة ذات اإلعاقة الفكرية على مقياسي االنتباه
االنتقائي :السمعي والبصري.
Audio selective
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اإلعاقة الفكرية (القابلين للتعلم)

 ميكن جلميع التالميذ أن يتعلموا بالتساوي إذا أتيح هلم
الوقت الكايف يف التعلم.

Intellectual disability

ميكن تعريف اإلعاقة الفكرية على أهنا أحد أشكال العوق
العقلي ،أو االضطراب الذي حيدث على املستوى اإلمنائي،
أو على مستوى األنشطة املعرفية (Kankkunen et al., 2010,

 تعد عملية التقييم نسيج العملية التعليمية وجوهرها؛
ولذلك كان البد من التقييم املستمر للتالميذ.
 تعتمد الدرجات على أداء التالميذ ،وعلى مستواهم فيما
حققوه أو توصلوا إليه (.القحطاين)55 :2009 ،

).55

ويرى ) (Pappas &Froze, 2010, 9أن اإلعاقة الفكرية،
والتأخر العقلي ،واإلعاقة اإلمنائية كلها مصطلحات تشري إىل
تلك احلالة اليت يعاين فيها الفرد من مشكالت؛ تعوق قدرته
على التعلم ،والقيام باملهام اليومية اخلاصة به بصورة مستقلة.
وتعرف التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية إجرائيا يف هذا
البحث :بأهنن التلميذات اللوايت تبلغ نسبة ذكائهن من
( )70-50وأعمارهن الزمنية من ( )9 :6سنوات،
وأعمارهن العقلية من ( )5-3سنوات ،مبركز الرعاية النهارية
مبحافظة الرس بالقصيم.

إجراءات التعلم لإلتقان:
يتكون التعلم لإلتقان من عدة عناصر نذكرها فيما
يأيت( :عبد العظيم )38 :2001،
أوال :األهداف :ويرجع ظهور مصطلح (األهداف
ً

التعليمية) أساسا إىل اسرتاتيجية (بلوم) للتعلم املتقن ،وهي
اليت يقرر فيها أن تصاغ األهداف مبصطلحات قابلة للقياس.

ثانيًا :التقويم القبلي :يهدف هذا التقومي إىل حتديد النقطة
اليت يبدأ منها كل تلميذ تعلمه ،وهنا يتم حتديد طرق
التدريس اليت جيب أن تستخدم مع التلميذ ،وذلك بناء عن
معلومات حتصيله.

اإلطار النظري:
أوال :التعلم لإلتقان:
ً

ثالثًا :التدريس األولي :ويقصد به أول عملية تدريس يقوم

إن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان اسرتاتيجية قائمة على
مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ يف سرعة التعلم وكميته،
وتقدم التدريس العالجي للتالميذ الذين مل يصلوا إىل املعيار
املطلوب لإلتقان ،وتسهم يف نقل أثر التعلم ملواقف جديدة،
وتعمل على توفري التغذية الراجعة املناسبة ملعرفة جوانب
الضعف لديهم  ،وتشخيص املشكالت اليت يعانون منها يف
أثناء دراستهم ،مث العمل على معاجلتها ،و ارتفاع الدافعية ،
والثقة بالنفس لدى التالميذ نتيجة مرورهم خبربات تعليمية
ناجحة ،األمر الذي جيعل هذه االسرتاتيجية مناسبة لتدريس
التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية الذين يتسمون ببطء التعلم،
ويستغرقون وقتا أطول من أقراهنم العاديني عند اكتساب
املهام التعليمية ( .البسطامي )1995 :
وحتددت مبادئ التعلم اإلتقاين يف:

هبا املعلم بعد عملية التقومي القبلي ،وال توجد طريقة تدريس
واحدة ميكن أن يقال إهنا الطريقة اليت تؤدي بكل متعلم إىل
الوصول إىل مستوى اإلتقان ،فعلى املعلم أن خيتار الطريقة
اليت تتناسب مع مستوى تالميذه.

ابعا :وصف العالج المناسب :ويعين حتديد املواد
رً
واألنشطة التعليمية املناسبة للتالميذ بناء على نتائج
االختبارات ،ويشمل ذلك أحد أمرين:
 -التدريس البديل :وهو جمموعة من اإلجراءات العالجية

اليت تساعد التلميذ على مواجهة الصعوبات اليت واجهته يف
أثناء دراسة الوحدة.
 اإلثراء :وهو جمموعة من األنشطة التعزيزية اليت تستخدممع التالميذ املتقنني.

 تفاوت مدة التعلم وفقا ملعدل تعلم التالميذ.
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خامسا :االختبارات والتقويم :تشدد اسرتاتيجية (بلوم)
ً
على االختبارات املعرفية ،ويف الوقت نفسه ال تغفل تقومي
االجتاهات واالهتمامات ،وهي نوعان:

 -تفريد التعليم :ويكون ذلك وفقا الستعدادات التلميذ

ذي اإلعاقة ،ومعدل رغبته يف التعلم واستعداده للتحصيل،
واإلجناز واحتياجاته الشخصية.

 -االختبار التشخيصي :عملية مستمرة طوال تدريس

 -تعزيز االستجابات الصحيحة ،وتدعيم السلوك اإلجيايب

للتلميذ ذي اإلعاقة يف املواقف التعليمية ،واحلياة التعليمية
املدرسية مبختلف الوسائل اللفظية واملادية املشجعة على
تثبيت هذه االستجابات.

وحدات الربنامج العالجي الذي يستهدف اإلتقان.

 االختبار التجميعي :الذي يصمم كامتحان هنائي جيرىفقط يف هناية املقرر ،ليحدد درجة اإلتقان النهائية للتلميذ،
وقياسها على الدرجة احملددة لإلتقان ،ملعرفة هل اجتاز املقرر
أم يبقى إلعادته( .عبد املعز :2013 ،ص)17

 -تسلسل المادة التعليمية وتتابعها من العينيات

واحملسوسات يف حياة التلميذ إىل اجملردات ،ومن السهل إىل
الصعب.

حد اإلتقان في استراتيجية التعلم لإلتقان:

 -إثراء البيئة التعليمية باملثريات وتنويع النشاطات املثرية

إذا استطاع التلميذ حتصيل املادة العلمية بنسبة
ترتاوح بني  %90 ،%80فإنه حيقق التعلم حلد اإلتقان.
وبعامة يهدف التعلم لإلتقان إىل فاعلية تصل يف حدود
 ،%90ويتطلب حتقيق النسبة السابقة مثابرة الطالب
للوصول إىل األهداف املطلوب تنفيذها ،كما يتطلب مزيدا
من جهد املعلم ومتابعته( .عزيز)120 :2000 ،

الهتمام التلميذ.

 التكرار مفيد للتلميذ ذي اإلعاقة الفكرية بشرط تكراراهلدف تكرارا وظيفيا ،وليس تكرارا شكليا فقط( .صادق،
)45 :1998
ثانيا :االنتباه االنتقائي:

عوامل التعلم اإلتقاني:

ميثل االنتباه دورا مهما كعملية معرفية قبل أن تكون
إدراكية ،وهي املدخل الذي يتم فيه حتديد هوية املعلومات،
وتنقيتها قبل دخوهلا إىل عامل الذاكرة ،حبيث تسمح
للمعلومات املطلوبة أن متر ،ومتنع املعلومات غري املطلوبة ،بل
جتعل الفرد يف حالة يقظة للتعامل مع املوقف ،وال تقطع
تواصله باملوقف ،كما تتميز بعض أنواعها بالقدرة على توزيع
السعة االنتباهية ملوضوعات خمتلفة( .مجال2004 ،
)417-415،
يشري االنتباه بصورة خمتصرة ،إىل أنه عندما ينتبه الفرد
يدرك ،وعندما يدرك يتعلم .واالنتباه ليس عملية أولية فقط
لإلدراك والوعي ،بل متتد إىل املستويات األكثر تعقيدا من
جتهيز املعلومات) In: Parasurman 1998 , 3-4 ( .
ويرى دايك مان  (1998 ) Dykemanأن االنتباه أكثر
قدرة على استقبال املعلومات بشكل نشط ،ألن التأهب
االنتباهي يكون مقرونا بوجود ضابط انتباهي متحكم يف

إن التعلم اإلتقاين يتطلب تأكيد العوامل اآلتية:
 -1زيادة التكرارات لألفراد الذين مل يصلوا إىل مرحلة
اإلتقان.
 -2تكوين جمموعات تعليمية على وفق األخطاء املرتكبة يف
أثناء األداء ،إذ تشرتك كل جمموعة خبطأ واحد ،وتدريب هذه
اجملاميع كال على حدة سوف يكون فاعال من خالل تكثيف
التغذية الراجعة املالئمة والدقيقة.
 -3استثمار اجليدين يف األداء لغرض مساعدة اآلخرين.
 -4إعطاء وقت إضايف وتكرارات إضافية للضعفاء لغرض
النهوض مبستوى أدائهم( .خيون)87 :2002 ،
مزايا استخدام استراتيجية التعلم لإلتقان مع ذوي اإلعاقة
الفكرية:
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تشري إىل الرتكيز على املثريات املرتبطة ،أو ذات العالقة يف
املوقف ،والوعي هبا( .سليمان )207 :2000 ،
وبناء على ما سبق يعد االنتباه هو املدخل للعمليات
النفسية ،إذ تتطلب املواقف اليت ميارس فيها األفراد عملييت
اإلحساس واإلدراك يف آن واحد ،وزيادة االنتباه إىل مثريات
هذه املواقف ،مما يكشف عن دور عملية االنتباه بالنسبة
لعملية اإلحساس يف املواقف اليت تتطلب تناول عملية
التذكر( .الشرقاوي)123 :2003 ،

التعامل مع املعلومات؛ ولذا جيد الفرد نفسه خاضعا للتوقع
الذي يفرضه الضابط االنتباهي ( Dykeman 1998 , 359-
)361

وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة عن وجود
قصور يف االنتباه لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،فتشري
دراسة أود كريك  1999)( Odekirkإىل أن األفراد ذوي
اإلعاقة الفكرية يعانون من تأخر واضح يف قدرهتم على انتقاء
املثري املستهدف من بني جمموعة من املثريات املشتتة ،غري
أهنم ميكنهم معاجلة املعلومات بطريقة أفضل عندما يرتكز
االختيار على أساس التماثل بني املثريات.
وينقسم االنتباه إىل عدة أنواع :أمهها االنتباه االنتقائي
بنوعيه البصري والسمعي ،واالنتباه املوزع Divide
 ،Attentionواالنتباه املؤكد  ،Sustainedواالنتباه البؤري Focus
 .Attentionوسوف يهتم هذا البحث بدراسة االنتباه
االنتقائي (البصري والسمعي) لدى التالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية القابلني للتعلم.
وعملية االنتباه االنتقائي هي العملية اليت يتم عن طريقها
انتقاء املثريات اليت خيضعها الفرد ملالحظته ،ويذكر أن عملية
االنتباه هذه؛ تتضمن عادة التأهب ملالحظة شيء عن شيء
آخر ،أي إن الفرد ميكن أن يكون متأهبا أو مستيقظا
للمثريات يف البيئة اخلارجية بصفة عامة ،إذ تكون احلواس
مستعدة الستقبال هذه املثريات؛ ولذلك ميكن أن نقول ،إن
االنتباه ليس بالشيء أو القوة اليت حتقق عملية االنتقاء،
ولكنه عملية االنتقاء نفسها(Randal , et al , 2004 ,104 ) .
وينظر إىل االنتباه على أنه الرتكيز االنتقائي على جانب
واحد دون اآلخر من اجملاالت املثرية الستخالص املعلومات
والبيانات من هذا اجلانب( .األشول ،)223: 1996،كما
ميكن تعريفه على أنه انتقاء املتلقي ما يريد أن يصله من
الرسائل( .حلمي ،)132 :1996 ،وينظر إليه على أنه
انتقاء مثري من بني عدة مثريات ،إذ يضع الفرد هذا املثري يف
بؤرة الشعور؛ ولذا تصدر االستجابة املالئمة هلذا املثري.
وعرفه سليمان بأنه عملية نفسية
(حامدَّ ،)12 :1997 ،

ثالثا :اإلعاقة الفكرية:

تعريف اإلعاقة الفكرية:

يشري هاتون

)(Hatton, 2012, 5

يف تعريفه لإلعاقة

الفكرية إىل أهنا أحد اإلعاقات اليت تتمثل يف وجود صعوبة
أساسية يف عملية التعلم ،والقيام مبهارات احلياة اليومية،
إضافة إىل وجود مشكالت يف املهارات املفاهيمية،
والتكيفية ،والعملية ،األمر الذي يرتتب عليه ظهور الكثري من
التحديات األخرى.
كذلك ميكن التطرق إىل تعريف اإلعاقة الفكرية على أهنا
جمموعة من االضطرابات اليت يرتتب عليها وجود مشكالت
يف القيام بالوظيفة العقلية والسلوك التكيفي ،وعادة ما حتدث
تلك اإلعاقة قبل سن الثامنة عشر(Terrone, 2014, 239; .
).Harris et al., 2015, 2
الخصائص العقلية المعرفية:
تعد اخلصائص العقلية املعرفية من أهم اجلوانب اليت متيز
التلميذ ذا اإلعاقة الفكرية (القابل للتعلم) عن العادي ،فإذا
أخذ معامل الذكاء كدليل على املستوى العقلي للفرد ،يتضح
أن أعلى معامل ذكاء لفئة القابلني للتعلم ال تتعدى 70
درجة ،وإذا أخذنا العمر العقلي للفرد يتضح أن العمر العقلي
لفئة القابلني للتعلم يرتاوح ما بني  7سنوات و 11سنه
تقريبا .أما بالنسبة ملعدل النمو فالطفل العادي ينمو سنة
عقلية خالل كل سنة زمنية ،أما الطفل ذو اإلعاقة الفكرية
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فينمو( )9شهور عقلية أو أقل كل سنة زمنية من عمره،
ويتوقف هذا النمو عند ( )18سنة( .دويب )16 :2005،
كما إن الطفل ذا اإلعاقة الفكرية تكون قدرته على
االنتباه والرتكيز لنشاط معني أقل يف الدرجة من الطفل
العادي ،فسرعان ما يتشتت انتباهه ،وينتقل من النشاط
الذي يقوم به إىل نشاط جديد حياول القيام به( .مرسي،
)28 :1996
ومن السمات النفسية ألفراد فئة اإلعاقة الفكرية (القابلني
للتعلم) ضعف القدرة على التكيف االجتماعي ،ونقص
امليول ،واالهتمامات ،مما جيعلهم عاجزين عن املشاركة الفعالة
يف املمارسات االجتماعية مع أقراهنم من األطفال يف مستوى
أعمارهم الزمنية ،ولكنهم مييلون للمشاركة مع األطفال
األصغر منهم( .الرحياين)81 :1998 ،

 حتديد املستوى األفضل الذي جيب أن يعمل فيه التلميذذو اإلعاقة الفكرية ،فإذا كانت املهمة صعبة فسوف يواجه
الفشل 0
 توفري االنتقال اإلجيايب للمعرفة من موقف إىل آخر،وذلك يساعد الطفل ذا اإلعاقة الفكرية على التعميم من
موقف إىل آخر ،ويتم هذا التعميم ،وانتقال أثر التعلم
باستعمال املفهوم نفسه يف مواقف متعددة0
 تكرار اخلربات التعليمية للتلميذ ذي اإلعاقة الفكرية ،ألنقدرته على التعلم ضعيفة ،وجيب توزيع عمليات التكرار على
فرتات زمنية0
 تقليل عدد املفاهيم املراد تعليمها للتلميذ ذي اإلعاقةالفكرية ،وذلك حىت ال يشعر التلميذ بالتشتت وامللل.
 ترتيب املواد التعليمية اليت تقدم للتلميذ ذي اإلعاقةالفكرية ،وذلك بطريقة جتذب انتباهه ،وتساعده على الرتكيز.
 توفري فرص النجاح للتلميذ ذي اإلعاقة الفكرية ،وعدمتعرضه للفشل 0
 كما جيب تشجيع التلميذ ذي اإلعاقة الفكرية على بذلمزيد من اجلهد ،وجيب على املربني العمل على إشباع
حاجاهتم النفسية ،وتوفري البيئة اليت تتالءم مع إمكاناهتم
وقدراهتم وحاجاهتم ،فهذا يساعد على النمو االجتماعي
واالنفعايل الصحيح( .عبد النيب)82-81 :2004 ،
وهناك جمموعة من مبادئ تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية ،وهي اليت جيب أن توضع يف احلسبان عند وضع أي
برنامج تعليمي ،وهي على النحو اآليت:

ومن الخصائص التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية أنهم

 -1الدافعية :إن جتارب اإلخفاق ،والفشل السابقة لدى فئة

ومن الخصائص العقلية المعرفية التي تميز بها
التالميذ ذوو اإلعاقة الفكرية:
 -1القصور يف اإلدراك خاصة يف عملييت التمييز والتعرف
على املثريات؛ بسبب صعوبات االنتباه والتذكر ،فهو ال ينتبه
إىل خصائص األشياء وال يدركها.
 -2القصور يف الذاكرة؛ ألن ذوي اإلعاقة الفكرية يصعب
عليهم معرفة األصوات اليت سبق االستماع إليها ،وحتديدها،
والتمييز بينها.
 -3ضعف االنتباه ،وذلك ناتج عن نقص لدى التالميذ
ذوي اإلعاقة يف تعلم التمييز بني املثريات املختلفة.
(عبد املعز)12 :2013 ،

ذوي اإلعاقة الفكرية (القابلني للتعليم) حتد من دافعيتهم
على التعليم ،لذلك فإنه ينبغي ملعلمي الرتبية اخلاصة أن
يكونوا واعني بالطرق ،وبالوسائل اليت تستثري دافعيتهم حنو
التعليم( .العزة )153 :2001،

يتسمون ببطء التعلم ،وعدم وجود الدافعية يف العملية
التعليمية ،لذلك جيب حتقيق أفضل قدر من التعلم بأقصى
درجة ممكنة ،يستطيع الطفل ذو اإلعاقة الفكرية الوصول
إليها ،ولتسهيل ذلك علينا باآليت:
 -تعزيز االستجابات الصحيحـة اليت يقــوم هبا التلميذ 0

 -2التعزيز :التالميذ ذوو اإلعاقة الفكرية يظهرون حتسنا يف
التعليم عندما يصاحب عملية التعلم الثواب مبكافآت ،وقد
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واالنفعايل ،وعدم القدرة على ضبط السلوك االجتماعي؛
ولذا فهم حيتاجون إىل وضع مناهج تربوية خاصة مناسبة هلم
وإلمكاناهتم احملدودة ،ال تقتصر فقط على النواحي املعرفية،
ولكنها تستلزم أيضا تعاون اآلباء مع املعلمني من أجل إشباع
حاجات هؤالء التالميذ للحب واألمان؛ ألن شعورهم بعدم
األمان يؤدي إىل إهدار جزء كبري من طاقاهتم وقدراهتم
احملدودة يف حماولة إلشباع تلك احلاجات .
كما جيب أيضا االهتمام بإشباع شعور التلميذ بالتقبل
من قبل اآلخرين ال سيَّما اآلباء واملعلمني ،ولذلك فإن
التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابلني للتعلم يف حاجة ماسة
إىل الربامج اليت تسعى إىل تقليل فرص الفشل أمام التلميذ
لتعديل شعوره املستمر بتوقع الفشل.

مت تأكيد أمهية التعزيز لديهم يف تعديل سلوكهم( .الديب،
الغلبان)179 :2014 ،
 -3مراعاة الفروق الفردية :لكل تلميذ ذي إعاقة فكرية
خصائصه النفسية ،واالجتماعية ،والسلوكية الفريدة؛ لذلك
جيب أن يراعي معلم الرتبية اخلاصة اخلصائص الفريدة
التعليمية لكل تلميذ ،األمر الذي يدفعه إىل التحسن
والتقدم ،ويزيد معدل سرعته يف التعلم ،واستعداده للتحصيل،
واإلجناز (القريطني)209 :2001 ،
 -4التغذية الراجعة :إن تعريف التلميذ بأخطائه باستمرار
بطريقة إجيابية بعيدة عن التوبيخ ،والتحقري ،والتهديد،
واالبتعاد عن أساليب استجواب التلميذ ،وإشعاره بالفشل،
تعطي الفرص املناسبة لنجاح عملية التعلم؛ ألن التغذية
الراجعة اإلجيابية تساعد التلميذ على جتنب نقاط الضعف
لديه (أمني)133 :1999 ،

الدراسات السابقة.

 -5االهتمام باألنشطة المحسوسة :يتعلم التالميذ ذوو

أوال :دراسات تتعلق باالنتباه االنتقائي لدى التالميذ ذوي
ً

اإلعاقة الفكرية بشكل أفضل عن طريق التعامل مع األشياء
ذاهتا ،وعن طريق املمارسة ،كما أن تقدمي األنشطة العينية
للتلميذ ذي اإلعاقة الفكرية من خالل الوسائل التعليمية يعد
أكثر فاعلية من التعليم ،والشرح اللفظي(Shea&Baver , .
) 1994 : 357

اإلعاقة الفكرية.

دراسة هيوجنني  )2000(Huguenineوكانت بعنوان خفض
االنتباه االنتقائي الشديد للمدخالت البصرية املركبة لدى
ذوي اإلعاقة الفكرية ،وهدفت الدراسة إىل حتسني املهارات
االنتباهية لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية الاليت
لديهن مشكالت يف االنتباه.
وتكونت عينة الدراسة من ( )3بنات مراهقات،
تراوحت أعمارهن من ( )16 :14سنة من ذوات اإلعاقة
الفكرية الشديدة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن االنتباه
االنتقائي الشديد عند ذوي اإلعاقة الفكرية ال ميثل خاصية
إدراكية ،وإمنا يرجع إىل تداخل املثريات املركبة.

 -6ارتباط المادة التعليمية بحياة التلميذ :يتم ذلك عن
طريق الربط بني املادة الدراسية ،وميول التلميذ ،والبيئة اليت
يعيش فيها ،وأن تكون املادة املتعلمة ذات قيمة وظيفية،
وفائدة تطبيقية يف حياة التلميذ ذي اإلعاقة الفكرية ،حبيث
تساعده على التكيف مع متطلبات بيئته ،وحياته اليومية؛
ولذا جيب أن تشتمل املواد التعليمية على مشكالت،
ومواقف تتصل مباشرة مبظاهر البيئة العقلية اليت حتيط
بالتلميذ( .عبد الرحيم )72 :1990،
ويتضح من العرض السابق أن التالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية القابلني للتعلم يعانون وجود اخنفاض يف مستوى
الذكاء والقدرة على التحصيل ،مع صعوبة التوافق الشخصي

دراسة ريتشارد وميشيل)2002(Richard & Michael :

وهي بعنوان توجيه االنتباه البصري لدى األفراد ذوي اإلعاقة
الفكرية ،وهدفت هذه الدراسة إىل حبث مشكلة حفظ املثري
وأسباب ذلك ،مث متابعة العمليات البصرية عند األفراد ذوي
اإلعاقة الفكرية.
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دراسة مرييل  )2006(Merrilبعنوان التداخل ملهام
االنتباه االنتقائي عند األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية والعاديني،
هدفت الدراسة إىل تقييم االنتباه االنتقائي عند ذوي اإلعاقة
الفكرية والعاديني ،وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني
أحدمها ( )15فردا من ذوي اإلعاقة الفكرية ،واجملموعة
الثانية من ( )15فردا من العاديني املساويني هلم يف العمر
العقلي .أوضحت النتائج أن األفراد ذوي اإلعاقة العقلية
أظهروا تداخال كبريا يف مهام االنتباه االنتقائي مقارنة
بالعاديني ،وذلك يرجع إىل االستقبال األويل السليب
للمثريات ،وعدم القدرة على االحتفاظ باملثري ملدة طويلة.

وتوصلت الدراسة إىل أمهية تركيب املثري يف توجيه
االستجابات األولية ،كما إن االنتباه املوجه من خالل
العمليات البصرية ،واملعرفية يساعد بقدر كبري يف حفظ املثري،
وأن العرض الطويل للمهام يؤدي إىل حتول يف حفظ املثري
وتشتت االنتباه.
دراسة رينالد وبريزون  )2004(Reginald &Bryonوهي
هتدف إىل دراسة عمليات نقل االنتباه البصري لدى صغار
األطفال التوحديني ،واألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية املصابني
بزملة داون ،وطبقت الدراسة على ( )20طفال توحديا ،و
( )20طفال من ذوي اإلعاقة الفكرية املصابني بزملة داون،
و ( )20طفال عاديا يف العمر الزمين نفسه؛ إذ مت قياس
االنتباه من خالل مثريين يقدمان بالتناوب ،حيث تتحرك
العني جتاه املثري املفضل الذي يعمل كمعيار رئيس؛ وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن األطفال التوحديني يعانون من
قصور واضح يف تواصل االنتباه ،وانتقال االنتباه ،وظهر
ذلك يف  % 20من احلاالت .
والتوحديون هم أقل من األطفال العاديني وذوي
اإلعاقة الفكرية املصابني بزملة داون يف تواصل االنتباه.
دراسة كارين وآخرين ( :)2005بعنوان التوجه االختياري
لدى األطفال و املراهقني املصابني مبتالزمة داون والعاديني،
هدفت الدراسة إىل فحص االنتباه البصري االنتقائي عند
ذوي اإلعاقة الفكرية املصابني مبتالزمة داون والعاديني،
وتكونت عينة الدراسة من ثالث جمموعات ،األوىل من ()7
أطفال مصابني مبتالزمة داون ،والثانية تكونت من ()7
أطفال مراهقني مصابني مبتالزمة داون ،والثالثة ( )7أفراد
عاديني ،وأوضحت نتائج الدراسة أن زمن الرجع كان أسرع
عند كل اجملموعات ،عندما كان املثري اهلدف واضحا بني
املنبهات األخرى ،كما وجدت عالقة ارتباطية بني العمر
واالنتباه ،وذلك ظهر يف تفوق املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية
املصابني مبتالزمة داون عن األطفال املصابني مبتالزمة داون.

ثانيًا :دراسات تتعلق باستخدام استراتيجية التعلم
لإلتقان.

قامت عليمات ( )2008بدراسة هدفت إىل حتديد أثر
التعلم الذايت (اإلتقان) يف حتصيل طلبة الصف السادس
األساسي يف مبحث اجلغرافيا ،وتكونت عينة الدراسة من
( )40طالبا وطالبة ،قسمت إىل جمموعتني جتريبية وضابطة،
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني التعلم لإلتقان ،واالعتيادي لصاحل التعلم لإلتقان .وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بني طريقة التعليم
واجلنس يف التحصيل املباشر ملفاهيم اجلغرافيا.
قام بتارسيه وجوهنسون )(Patriciah&Jonson,2008
بدراسة هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام مدخل التعلم
لإلتقان يف حتصيل الطالب يف الفيزياء ،وأظهرت النتائج
األثر اإلجيايب للتعلم لإلتقان الذي يؤدي إىل رفع مستوى
الطالب يف مادة الفيزياء.

دراسة السنيدي ( )2010بعنوان أثر استخدام
اسرتاتيجية التعلم لإلتقان على حتصيل طالب الصف األول
املتوسط يف مادة الرياضيات.
وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج شبه
التجرييب ،وهو القائم على تصميم برنامج تدريسي ،وتطبيقه
على اجملموعات التجريبية والضابطة ،وتكونت عينة الدراسة
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 رتابة الطرق املستخدمة مع ذوي اإلعاقة الفكرية ،وهياليت ال تتوافق مع احتياجات العصر ،واحتياجات التلميذ يف
العصر احلايل.
 إن التلميذ ذا اإلعاقة لديه عجز يف االنتباه االنتقائييستدعي التدخل للعمل على حتسينه.
 حسن اختيار وسائل التدريب ،وأساليب حتسني االنتباهاالنتقائي من أهم العوامل اليت تؤدي إىل جناح تلك الربامج
مع هؤالء التالميذ.
 بعض الدراسات أكدت فاعلية التعلم لإلتقان يف العمليةالتعليمية عند مقارنتها بالطرق التقليدية.
 متتاز اسرتاتيجية التعلم لإلتقان بكفاءهتا يف تقدمي املادةالتعليمية للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية (القابلني للتعلم) ،مما
قد يولد لديهم روح املثابرة واإلصرار على اإلتقان.
 ندرة الدراسات اليت تناولت اسرتاتيجية التعلم لإلتقان معالتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.

من ( )50طالبا من طالب الصف األول املتوسط ،إذ مت
تدريس اجملموعة التجريبية باستخدام اسرتاتيجية التعلم
لإلتقان ،واجملموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية.
توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.01فأقل بني اجملموعتني التجريبية والضابطة
عند مستويات (التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل،
والرتكيب) من مستويات (بلوم) املعرفية ،لصاحل اجملموعة
التجريبية ،مما يبني تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم لإلتقان
يف حتصيل طالب الصف األول املتوسط يف مادة الرياضيات
عند مستويات (التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل،
والرتكيب) من مستويات (بلوم) املعرفية.
دراسة عبد املعز ( )2013بعنوان أثر توظيف اسرتاتيجية
التعلم لإلتقان يف تنمية املفاهيم الرياضية ،واالجتاه حنو املادة
لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية القابلني للتعلم ملرحلة
اإلعداد املهين ،وهدفت الدراسة إىل تنمية املفاهيم الرياضية
من خالل اسرتاتيجية التعلم لإلتقان ،وتنمية االجتاه حنو
دراسة الرياضيات مع ذوي اإلعاقة الفكرية ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )10تالميذ جمموعة ضابطة و( )10تالميذ
جمموعة جتريبية  ،مت استخدام مقياسي (االجتاه حنو املادة،
اختبار املفاهيم الرياضية) وأوضحت النتائج فاعلية اسرتاتيجية
التعلم لإلتقان مع ذوي اإلعاقة الفكرية يف تنمية املفاهيم
الرياضية ،وتغيري االجتاه حنوها .

فروض البحث:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب
اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف
القياسني القبلي ،والبعدي لصاحل القياس البعدي.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب
اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف
القياسني القبلي ،والبعدي لصاحل القياس البعدي.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب
اجملموعتني :التجريبية ،والضابطة يف القياس البعدي على
مقياسي االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل اجملموعة التجريبية.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب
اجملموعتني :التجريبية ،والضابطة يف القياس البعدي على
مقياسي االنتباه االنتقائي البصري لصاحل اجملموعة التجريبية.

تعليق عام على الدراسات السابقة:
يتضح من هذا العرض السابق للبحوث والدراسات
السابقة ما يأيت:
 االهتمام املتزايد من قبل الباحثني من علماء النفسوالرتبية حنو رفع كفاءة العمليات العقلية لدى التالميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية.
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إجراءات البحــث:

عينة البحث:

تأيت إجراءات هذا البحث يف إطار التحقق من هدف
البحث ،كما تأيت هذه اإلجراءات أيضا يف إطار التحقق من
صحة فروضه ،وتشمل هذه اإلجراءات اختيار عينة البحث،
وتطبيق جمموعة من األدوات الختيار عينة البحث ،كما
يشمل منهج هذا البحث أهم األساليب اإلحصائية اليت
استخدمتها الباحثة يف حتليل البيانات ،وبيان ذلك على
النحو اآليت:

تكونت عينة البحث احلايل من ( )20تلميذة من ذوي
اإلعاقة الفكرية مت تقسيمهن إىل ( )10تلميذات للمجموعة
التجريبية  ،و( )10تلميذات للمجموعة الضابطة مبرحلة
التهيئة مبركز الرعاية النهارية مبحافظة الرس ،وهن الاليت ترتاوح
أعمارهن الزمنية ما بني ( )9-6سنوات ،يف حني تقدر
أعمارهن العقلية ما بني ( )5-3سنوات ،ونسبة ذكائهن ما
بني(50ـ )70وهي اليت مت التعرف عليها من خالل سجالت
املدرسة املثبت هبا نسب ذكاء التلميذات من خالل تطبيق
مقياس ستانفورد بينيه (ط )4عليهن من خالل األخصائية
النفسية باملركز ،ومت عمل جتانس بني أفراد العينة على متغري
العمر الزمين ،والعمر العقلي كما هو موضح باجلدول رقم
( ،)1كما مت عمل القياس القبلي ألفراد اجملموعتني
التجريبية ،والضابطة على مقياسي االنتباه االنتقائي السمعي
والبصري ،وهذا موضح باجلدول رقم ()2

منهج البحث:
استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب متمثال يف
عينة البحث اليت مت اختيارها بشكل قصدي ،ويف تناول
متغريات البحث وفقا للفروض اليت تسعى للتحقق منها ،إذ
ال ميكن يف هذا البحث ضبط مجيع متغريات التجربة بشكل
حمكم؛ لذلك مت اختيار املنهج شبه التجرييب.

جدول 1
تجانس أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على متغير العمر الزمني والعقلي.
المتغيرات
العمر الزمين
العمر العقلي

المجموعة

ن

متوسط الرتب مجموع الرتب Uمعامل مان ويتني Zقيمة

التجريبية

10

11.3

113

الضابطة

10

9.7

97

التجريبية

10

11.4

114

الضابطة

10

9.6

96

مستوى الداللة

42

0.608

غري دال

41

0.681

غري دال

جدول 2
داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي على مقياسي االنتباه االنتقائي
المتغيرات
االنتباه االنتقائي السمعي
االنتقائي

االنتباه
االنتباه االنتقائي البصري

المجموعة

ن

متوسط الرتب مجموع الرتب Uمعامل مان ويتني Zقيمة

التجريبية

10

9.9

99

الضابطة

10

11.1

111

التجريبية

10

9.45

94.5

الضابطة

10

11.55

115.5

يتضح من اجلدول  1عدم وجود فرق دال إحصائيا بني
متوسطي رتب (قيمة مان ويتين) ،لدى أفراد اجملموعتني

مستوى الداللة

44

0.457-

غري دال

39.5

0.815-

غري دال

التجريبية والضابطة على متغريي العمر العقلي والعمر الزمين،
وجاء الفرق غري دال ،مما يؤكد جتانس العينة ،واجلدول 2
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يدل على عدم وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي رتب
(قيمة مان ويتين) ،لدى أفراد اجملموعتني التجريبية ،والضابطة
يف القياس القبلي للمجموعتني على مقياسي االنتباه
االنتقائي ،وقد كان الفرق غري دال على متغريي مقياس
االنتباه االنتقائي (السمعي والبصري).

الصدق:

 قام الباحثون باستخدام صدق احملكمني ،إذ مت عرضاالختبار على تسعة حمكمني من أساتذة الرتبية اخلاصة،
وطلب من كل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات
يف االختبار وكفايتها ،وقد اقرتح احملكمون بعض العناصر مثل
ضرورة أن تكون األصوات من بيئة األطفال ،وأن تكون
هناك كروت تعرض عليهم ،ومت األخذ باملقرتحات اليت
قدموها ،وعدلت عبارات االختبار بناء على ذلك ،وعرضت
عليهم مرة أخرى ،واتفق احملكمون على مالءمة عبارات
االختبار بعد إجراء التعديالت الالزمة.
تراوحت نسب االتفاق على عناصر التحكيم ما بني
( 88.8ـ  )%100وهي نسب عالية ومقبولة.

أدوات البحث
 -1مقياس االنتباه االنتقائي السمعي إعداد  /خليفة
وآخرين ()2010

يهدف االختبار :إىل معرفة مدى االنتباه االنتقائي

السمعي لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية ولديهم طيف
التوحد  ،ومضطريب االنتباه ،وقد استخدم الباحثون األدوات

الثبات:

اآلتية (شريط كاسيت فيه أصوات احليوانات والطيور-
كروت فيها كل احليوانات ،والطيور اليت يسمعها أفراد

حتقق الباحثون من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء
االختبار ،وذلك بتطبيق االختبار على عينة قوامها ()30
طفال من التوحديني )30( ،طفال من مضطريب االنتباه
بفاصل زمين قدره ( )3أسابيع ،مث حساب معامل االرتباط
بني الدرجات اليت حصل عليها األطفال على االختبار ،يف
مريت التطبيق ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط (،0.75
 )0.84على الرتتيب عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يدل
على ثبات عال للمقياس.

العينة-نستخدم برنامج كمبيوتري لألصوات حىت يستطيع أن
مييزها الطفل من خالل األصوات) 0يتكون االختبار من
( )10أصوات ،وترتكز األصوات حول احليوانات والطيور،
وعلى الطفل أن مييز بينهم وجييب عليهم بـ ( )10كلمات،
على أن تكون درجة االختبار من ( )10درجات ،وليس له
زمن حمدد .وكان اختيار الباحثة هلذا املقياس؛ ألنه خاص
باألطفال ذوي اإلعاقة العقلية والذين لديهم طيف توحد ،
فقد طبقه الباحثون على أطفال مبركز لذوي اإلعاقة الفكرية،
وكان املقياس األقرب ملوضوع وعينة البحث احلايل ،وجاءت
أنشطة املقياس مناسبة مع عينة البحث؛ وهذا ما دل عليه
حساب الكفاءة السيكومرتية للمقياس.

وفي البحث الحالي:
الصدق:

قامت الباحثة باستخدام صدق احملك اخلارجي،
فاستخدمت مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لدرويش
( )2008كمحك خارجي ،وخلصت إىل معامل ارتباط
قيمته  0.79بني املقياسني ،مما يدل على صدق املقياس.

الكفاءة السيكومترية الختبار" االنتباه االنتقائي السمعي"

مت التحقق من صدق اختبار " االنتباه االنتقائي السمعي"
وثباته ،وذلك على النحو اآليت:

الثبات:
حتققت الباحثة من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء
االختبار ،وذلك من خالل تطبيق االختبار على عينة قوامها
( )15تلميذة من ذوي اإلعاقة الفكرية بفاصل زمين قدره
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( )3أسابيع ،مث حساب معامل االرتباط بني الدرجات اليت
حصل عليها التالميذ على االختبار يف مريت التطبيق ،إذ
بلغت قيمة معامل االرتباط  0.79عند مستوى داللة
( ،)0.01مما يدل على ثبات عال للمقياس.

وعرضت عليهم مرة أخرى ،واتفق احملكمون على مالءمة
عبارات االختبار بعد إجراء التعديالت الالزمة .تراوحت
نسب االتفاق على عناصر التحكيم ما بني ( 77.7ـ
 )%100وهي نسب عالية ومقبولة.

-2مقياس االنتباه االنتقائي البصري إعداد ( /خليفة

الثبات:

حتقق الباحثون من ثبات االختبار باستخدام طريقة إعادة
االختبار ،وذلك بتطبيق االختبار على عينة قوامها ()30
طفال من التوحديني ،و( )30طفال من مضطريب االنتباه
بفاصل زمين قدره ( )3أسابيع ،مث حساب معامل االرتباط
بني الدرجات اليت حصل عليها األطفال يف االختبار يف مريت
التطبيق؛ إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ()0.82 ،0.81
على الرتتيب عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا يدل على
ثبات عال للمقياس.

وآخرين:)2010،

يهدف االختبار :إىل معرفة مدى االنتباه االنتقائي
البصري لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية لديهم طيف
التوحد ،ومضطريب االنتباه ،وهو عبارة عن ( )20عبارة بـ
( )20درجة تقيس االنتباه االنتقائي البصري لدى الطفل
ذي اإلعاقة الفكرية ،ومضطرب االنتباه حبيث يتعرف أفراد
العينة على الصورة اليت يطلبها منه الباحثون ،فعندما يطلب
منه أن يوضح صورة األسد من بني ثالث صور؛ هي
(األسد ،القطة ،الفيل) ،وعندما يشري الطفل للصورة
سجل له درجة .وقد وضعت العبارات حبيث
الصحيحة؛ تُ َّ
متثل الصورة املعروضة فئات خمتلفة ،مثل( :القلم ،السمك،
الزرافة) حىت يستطيع الطفل االنتباه االنتقائي البصري إىل
الصورة املطلوبة منه من بني هذه الصور.

وفي البحث الحالي:
الصدق:

قامت الباحثة باستخدام صدق احملك اخلارجي،
فاستخدمت مقياس االنتباه االنتقائي البصري لدرويش
( )2008كمحك خارجي ،وخلصت إىل معامل ارتباط
قيمته  0.77بني املقياسني ،وهذا يدل على صدق املقياس.

الكفاءة السيكومترية الختبار" االنتباه االنتقائي البصري "

مت التحقق من ثبات اختبار " االنتباه االنتقائي البصري "
وصدقه ،وذلك على النحو اآليت:

الثبات:
حتققت الباحثة من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء
االختبار ،وعندما مت تطبيق االختبار على عينة قوامها ()15
تلميذا من ذوي اإلعاقة الفكرية ،بفاصل زمين قدره ()3
أسابيع ،مث حساب معامل االرتباط بني الدرجات اليت حصل
عليها األطفال يف االختبار يف مريت التطبيق؛ إذ بلغت قيمة
معامل االرتباط  0.82عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يدل
على ثبات عال للمقياس.

الصدق:
 قام الباحثون باستخدام صدق احملكمني ،إذ مت عرضاالختبار على تسعة حمكمني من أساتذة الرتبية اخلاصة،
وطلب من كل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات
يف االختبار وكفايتها ،وقد اقرتح احملكمون بعض العناصر مثل
ضرورة أن تكون الصور متضمنة ما يأيت( :الفواكه -
اخلضروات  -املهن  -وسائل املواصالت -أدوات املائدة )؛
أي من بيئة األطفال ،وأن تكون هناك ثالث صور تعرض
عليهم على األقل الختيار اإلجابة الصحيحة من بينها ،ومت
األخذ باملقرتحات اليت قدموها ،وعدلت بناء على ذلك،

-3إعداد وحدة االنتباه االنتقائي باستخدام استراتيجية
التعلم لإلتقان (إعداد الباحثة)
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 أن متيز التلميذة بني األشكال اهلندسية املختلفة. أن متيز التلميذة بني أشكال وسائل املواصالت املتنوعة. أن متيز التلميذة بني أصوات وسائل املواصالت املتنوعة. -3تحليل محتوى الوحدة:

وقد مت ذلك من خالل بعض اخلطوات:

 أهداف التحليل :ويهدف حتليل احملتوى يف هذا البحثإىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .1حتديد العناصر األساسية للمحتوى (املفاهيم) املتضمنة
يف الوحدة املقررة على تالميذ مرحلة التهيئة مبركز الرعاية
النهارية مبحافظة الرس بداية الفصل الدراسي األول -1436
1437ه.
 .2إعداد اختبار مصور للمفاهيم اخلاصة بوحدة االنتباه.

شكل  :1نموذج وحدة االنتباه االنتقائي

يستند إعداد الوحدة احلالية إىل االطالع على بعض
الدراسات اليت استخدمت اسرتاتيجية التعلم لإلتقان ،وهي
اليت حرصت على الوصول باملتعلم إىل مستوى من األداء
يصل إىل أكثر من  %80من خالل بعض اخلطوات وهي:
 -حتديد مربرات اختيار الوحدة.

 -صدق التحليل :استعانت الباحثة مبجموعة من

 -حتديد األهداف العامة للوحدة.

احملكمني للتحقق من صدق عملية التحليل ،فعرضت قائمة
التحليل على جمموعة من احملكمني لإلجابة عن األسئلة
اآلتية:
 .1هل يتفق التحليل املرفق من حيث التعريف اإلجرائي
لفئات التحليل ،ويغطي الوحدة الدراسية؟
 .2ما رأي احملكمني يف التزام الباحثة بالتعريفات اإلجرائية
لفئات التحليل املستخدمة؟

 حتليل حمتوى الوحدة. -حتديد دروس الوحدة.

 إعداد الوحدة وفق اسرتاتيجية التعلم لإلتقان.-1

مبررات اختيار الوحدة:

 إن االنتباه من أكثر املوضوعات اليت يعاين ذوي اإلعاقة
الفكرية من قصور فيها ،وذلك لتشتت انتباههم بسرعة.
 أظهرت الكثري من الدراسات السابق ذكرها أمهية تنمية
االنتباه االنتقائي لذوي اإلعاقة الفكرية.

تحديد دروس الوحدة :مت حتديد موضوعات الوحدة وفق
ترابط الدروس إىل ثالثة موضوعات رئيسة ،ومت تقسيم كل
منها إىل عدة دروس ،ومت صياغتها وفق اسرتاتيجية التعلم
لإلتقان.
وقد احتوت كل وحدة على عدد متنوع من األنشطة،
واالختبارات البنائية حىت الوصول لنهاية الوحدة ،ومت تطبيق
اختبار شامل للتعرف على مستوى التلميذات ،وعمل تغذية
راجعة إذا لزم األمر.
ويف هناية الوحدة مت عمل اختبار هنائي للتأكد من فاعلية
االسرتاتيجية املستخدمة.

 -2األهداف العامة للوحدة:

مت اختيار جمموعة األلوان ،واألشكال اهلندسية ،ووسائل
املواصالت للتعرف عليها ،وربطها بالبيئة احمليطة بالتلميذات،
وبعد دراسة الوحدة يتوقع أن تكون التلميذة قادرة على:
 أن تتعرف التلميذة على جمموعة األلوان. أن تتعرف التلميذة على جمموعة األشكال اهلندسية. أن تتعرف التلميذة على أشكال وسائل املواصالت. -أن متيز التلميذة بني األلوان املختلفة.
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 اختبار ويلككسونالفروق للمجموعات املرتبطة.
 اإلحصاء الوصفي املتمثل يف (املتوسط – االحنرافاملعياري – التباين)

الحدود الزمنية:

Wilcoxon

استغرق تطبيق االسرتاتيجية شهرين تقريبا ابتداء من (-8
 1436-11هـ) إىل(1437-1-8ه) باالتفاق مع معلمة
الصف على الدروس اليت يطبق عليها التعلم لإلتقان.
تقويم االستراتيجية

نتائج الدراسة

بعد االنتهاء من تطبيق االسرتاتيجية ،مت تقوميها من خالل:
التقويم البعدي :بعد تطبيق االسرتاتيجية على املفاهيم

نتائج الفرض األول:

السابق إعدادها ،مت تقوميها من خالل مقارنة نتائج تطبيق
أدوات الدراسة البعدية بنتائج القياس القبلي( ،إذ إنه قبل
البدء بتنفيذ الوحدة القائمة على اسرتاتيجية التعلم لإلتقان،
قامت الباحثة بتطبيق مقياسي االنتباه االنتقائي تطبيقا قبليا
على عينة البحث التجريبية ،والعينة الضابطة) ،ومقارنتها
بنتائج التطبيق البعدي بعد تطبيق االسرتاتيجية على اجملموعة
التجريبية ،والضابطة للتعرف على مدى فاعلية االسرتاتيجية
على أفراد العينة.

ينص الفرض على أنه" :يوجد فرق دال إحصائيا بني
متوسطي رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه
االنتقائي السمعي يف القياسني القبلي ،والبعدي لصاحل
القياس البعدي.
والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة حبساب
متوسطي رتب القياسني القبلي ،والبعدي لدى أفراد اجملموعة
التجريبية ،وقد مت استخدام اختبار ويلككسونWilcoxon
للتحقق من وجود فرق بني متوسطي رتب القياسني القبلي
والبعدي لنفس أفراد اجملموعة ،ويتضح ذلك يف اجلدول
اآليت:

األساليب المستخدمة في المعالجة اإلحصائية:
 اختبار مان ويتينالفروق للمجموعات املستقلة .

Mann- Witney

ويستخدم حلساب داللة

للكشف عن داللة

جدول3
اتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي
المقياس
االنتباه االنتقائي السمعي

الرتب السالبة ()-

قيمة Z

الرتب الموجبة ()+

المتوسط

المجموع

المتوسط

المجموع

5.5

55

0

0

يتضح من اجلدول  3وجود فرق دال إحصائيا بني
متوسطي رتب القياسني القبلي ،والبعدي لدى أفراد اجملموعة
التجريبية ،فقد كان الفرق داال عند مستوى ( )0.01على
مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل القياس البعدي،
وبذلك يتم قبول الفرض املوجه.
وبذلك يتضح مدى فاعلية اسرتاتيجية التعلم لإلتقان
يف حدوث فارق بني التطبيق القبلي والبعدي على اجملموعة
التجريبية ،من خالل حتسن درجات التلميذات ذوات اإلعاقة

2.803

مستوى الداللة
0.01

الفكرية القابالت للتعلم على مقياس االنتباه االنتقائي
السمعي؛ وذلك ألن االسرتاتيجية تتيح للتلميذة التكرار،
وإعادة احملاولة واالستماع حسب سرعة التلميذة يف أثناء
عملية التعلم.
نتائج الفرض الثاني:

ينص الفرض على أنه " :يوجد فرق دال إحصائيا بني
متوسطي رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه
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وقد مت استخدام اختبار ويلككسون  Wilcoxonللتحقق من
وجود فرق بني متوسطي رتب القياسني القبلي والبعدي
ألفراد اجملموعة نفسها ،ويتضح ذلك يف اجلدول اآليت:

االنتقائي البصري يف القياسني القبلي ،والبعدي لصاحل
القياس البعدي.
والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة حبساب متوسطي
رتب القياسني القبلي ،والبعدي لدى أفراد اجملموعة التجريبية،
جدول4

تجاه الفرق بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي البصري
الرتب السالبة ()-

المقياس
االنتباه االنتقائي البصري

الرتب الموجبة ()+

المتوسط

المجموع

المتوسط

المجموع

5.5

55

0

0

يتضح من اجلدول  4وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي
رتب القياسني القبلي ،والبعدي لدى أفراد اجملموعة التجريبية،
فقد كان الفرق داال عند مستوى ( )0.01على مقياس
االنتباه االنتقائي البصري لصاحل القياس البعدي ،وبذلك يتم
قبول الفرض املوجه.
ومن خالل نتائج هذا الفرض يتضح مدى فاعلية
اسرتاتيجية التعلم لإلتقان ،إذ إهنا تعمل على تقدمي التغذية
الراجعة للتلميذة أكثر من مرة ،وتكرار عرض املادة العلمية
على التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية وفق سرعتهن يف
التعلم ،حىت يصلن إىل درجة اإلتقان املطلوبة ،وتعرضهن
للكثري من أوراق العمل اليت تعرض عليهن ،وتوضح تدرجهن
يف اكتساب

مستوى

قيمة Z

الداللة
0.01

2.789

املعلومة ،كما تدل على أن االنتباه االنتقائي يتحسن من
خالل التكرار يف األنشطة والتغذية الراجعة يف الوقت
املناسب.
نتائج الفرض الثالث:
ينص الفرض على أنه" :يوجد فرق دال إحصائيا
بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس
البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل
اجملموعة التجريبية.
وقد مت استخدام اختبار مان ويتين للتحقق من وجود فرق
بني اجملموعتني يف القياس البعدي ،ويتضح ذلك يف اجلدول
اآليت:

جدول5

اتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياس البعدي لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي
متوسط

مجموع

معامل مان

الرتب

الرتب

ويتنيU

155
55

المقياس

المجموعة

ن

االنتباه االنتقائي

التجريبية

10

15.5

السمعي

الضابطة

10

5.5

يتضح من اجلدول  5وجود فرق دال إحصائيا بني
متوسطي رتب أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل
اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي ،حيث كان الفرق داال

صفر

قيمة Z
3.785-

مستوى الداللة
0.01

وموجبا عند مستوى ( )0.01على مقياس االنتباه االنتقائي
السمعي ،ويتضح من ذلك قبول الفرض املوجه.
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وميكن إرجاء تلك النتيجة؛ وذلك ملا السرتاتيجية التعلم
لإلتقان من دور إجيايب مع اجملموعة التجريبية ،وهذا يعين
احتياج التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية إىل التعلم
باالسرتاتيجيات احلديثة ،والبعد عن الطرق التقليدية يف
التعليم ملا هلا من تأثري سليب على التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ،وهذا ما أظهرته درجات اجملموعة الضابطة يف
القياس البعدي.

نتائج الفرض الرابع:

ينص الفرض على أنه" :يوجد فرق دال إحصائيا
بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية ،والضابطة يف القياس
البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي البصري لصاحل
اجملموعة التجريبية ،وقد مت استخدام اختبار مان ويتين
للتحقق من وجود فرق بني اجملموعتني يف القياس البعدي،
ويتضح ذلك يف اجلدول اآليت.

جدول6
اتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياس البعدي لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االنتباه االنتقائي البصري
المقياس
االنتباه االنتقائي
البصري

متوسط

مجموع

معامل مان

الرتب

الرتب

ويتنيU

155

صفر

55

المجموعة

ن

التجريبية

10

15.5

الضابطة

10

5.5

يتضح من اجلدول  6وجود فرق دال إحصائيا بني
متوسطي رتب أفراد اجملموعتني التجريبية ،والضابطة لصاحل
اجملموعة التجريبية ،فقد كان الفرق داال وموجبا عند مستوى
( )0.01على مقياس االنتباه االنتقائي البصري ،ويتضح من
ذلك قبول الفرض املوجه.
إذ إن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان؛ جعلت التلميذات ال
يشعرن باحلرج من التكرار ،وتتعلم وهي تشعر بالثقة ،وهذا
ما حتتاج إليه التلميذة ذات اإلعاقة ،وهو الشعور باألمان،
وعدم التهديد إذا أخفقت يف أثناء عملية التعلم ،وهذا األمر
تتيحه اسرتاتيجية التعلم لإلتقان بكل خصائصها ،حىت نصل
إىل درجة اإلتقان املطلوبة.

قيمة Z
3.759

مستوى
الداللة
0.01

الفكرية "القابالت للتعلم" كي يتعلمن بالطريقة اليت تناسب
سرعتهن يف التعلم ،كما إهنا تليب حاجات التلميذات ذوات
اإلعاقة الفكرية وميوهلن ،وذلك ألن هذا النوع من التعلم
يستدعي من املعلمة الرتكيز على جمموعة من األهداف
السلوكية ،ويؤكد على ضرورة إثارة دافعية التلميذات قبل
البدء بعرض املادة التعليمية وأثناء ذلك ،وهذا ما أكدته
دراسة عبد املعز ( )2013اليت استخدمت اسرتاتيجية التعلم
لإلتقان وأثبتت فاعليتها مع ذوي اإلعاقة الفكرية ،كما إن
االسرتاتيجية املستخدمة يف هذا البحث تعد أحد أساليب
التعلم احلديثة واجليدة ،واليت تقدم املعلومة بأكثر من طريقة
للمتعلم؛ وهذا ما جيعلها تراعي الفروق الفردية بينهم ،وحتقق
التعلم الفردي الذي يعتمد على اخلطو الذايت ،وذلك حيث
املتعلم على تتبع املوضوع بوجه يتناسب مع قدراته
واهتماماته ،وهذا ما جيعله أيضا قادرا على االستفادة من
املعلومات بالطريقة اليت تؤدي إىل جعل مثل هذه
االستخدامات ذات معىن بالنسبة له؛ فيتحقق التفاعل

تفسير النتائج- :
من خالل ما مت عرضه تأكدت الباحثة أن اسرتاتيجية
التعلم لإلتقان أثبتت فاعليتها مع التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ،إذ إهنا تتيح الفرصة لكل التلميذات ذوات اإلعاقة
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 .2التنوع يف اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة مع
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية حىت ال يشعرن بامللل يف
أثناء عملية التعلم.
 .3البد من إجراء مزيد من الدراسات لتلك االسرتاتيجية
إلثبات فاعليتها على املستوى املهاري والوجداين ،واملعريف.
 .4عقد ندوات وورش عمل ملعلمي /ومعلمات الرتبية
اخلاصة تتضمن تعريفهم باملشكالت اليت قد تواجه هؤالء
التالميذ والتلميذات من خالل روتني العملية التعليمية ،وعدم
استثارهتم بكل ما هو جديد ،والتعرف على املتطلبات
الرتبوية الالزمة لرعايتهم ،واملتطلبات التدريسية احلديثة اليت
جيب على املعلمة أن تقوم هبا داخل احلقل الدراسي.
 .5عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة على
أحدث اسرتاتيجيات التعلم اليت جتعل عملية التعلم أكثر
إمتاعا.

الثنائي ،وذلك باكتسابه جوانب التعليم املختلفة بقدر قدرته
العقلية ،مثل تعلم احلقائق ،واملفاهيم ،والقواعد ،والنظريات
والقوانني ،وحل املشكالت ،واملهارات ،وغري ذلك من أنواع
التعلم ،وهذا ما أكدته دراسة كل من باترسيه وجوهنسون
) ،(Patriciah&Jonson,2008ودراسة السنيدي (،)2010
باإلضافة إىل أن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان توفر للمتعلم
عنصر التغذية الراجعة الفورية متعددة األشكال  ،وذلك من
خالل العديد من االختبارات البنائية املتدرجة للمادة العلمية
،كما تدعم االستجابات الصحيحة ،وتصوب االستجابة
اخلطأ ،وهذا ما جيعل التلميذة ذات اإلعاقة تتفاعل ،وتركز
انتباهها ملا يعرض عليها يف أثناء الدرس ،وهذا ينشط لديها
سهولة االحتفاظ باملعلومة ،واحلصول على درجات من
اإلتقان تتناسب مع ما يعرض عليها من مهام ،إذ إهنا تعاين
من تشتت االنتباه ،وعدم القدرة على الرتكيز ،وهذا ما
أكدته دراسة كل من مرييل  ، )2006( Merrilودراسة
رجينالد وبريزون )2004( Reginald &Bryon؛ ولذلك
فالتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية يف حاجة ماسة إىل
االسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم ،وهي اليت تعمل على
حتسني االنتباه االنتقائي لديهن ،كما تضع هذه االسرتاتيجية
خطة عالجية مناسبة للتلميذات اللوايت أخفقن يف
االختبارات البنائية املتكررة اليت تعطى يف هناية كل درس مت
شرحه للتلميذات ،كل ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى
االنتباه لدى التلميذات اللوايت مت إخضاعهن ملثل هذه
التجربة ،فليس هناك مناص من معيار اإلتقان والنجاح .
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Effectiveness of the training on mastery learning strategy in the development of selective attention of schoolgirls with
intellectual disabilities (ableto to learn)
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Abstract: The current research aims to develop the selective attention of the intellectually disabled children through the use
of mastery learning strategy. The sample of the Current search consisted of (20) pupils of girls with intellectual disabilities,
it has been divided into experimental group (10) girls, and the control (10) girls in the daycare center Rass Al-Qassim, Saudi
Arabia, The ages was ranged between (6-9 years), while the estimated mental age between 3-5 years, and the ratio of
intelligence between (50-70), and the search tool (was the scale of selective attention) prepared. (Waleed Khalifa et al.,
2010). The unit-based on learning strategy mastery for the development of selective attention prepared by (the researcher) the
application of the program lasted two months at a rate of three sessions per week, each session lasted (30) minutes. The
results indicated the presence of significant differences among the middle ranks experimental group on the scale of audio
selective attention in the two measurements pre and post in favor of the post measure, and the presence of statistically
significant differences between the averages of differences ranks of the experimental group on a scale of visual selective
attention in the two measurements pre and post in favor of the post measure, and the presence of no statistically significant
differences among the average ranks of experimental and control groups in the post measurement on the scale of auditory
selective attention for the experimental group, and the presence of statistically significant differences among the average
ranks of experimental and control groups in the post measurement on the scale of visual selective attention in favor of, the
experimental group and this confirms the effectiveness of learning strategy mastery used in the current research in the
development of selective attention among schoolgirls with intellectual disabilities.
Key words: mastery learning strategy, selective attention, schoolgirls with intellectual disabilities (able to learn).
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واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكترونية بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفات التربويات
بمدينة الرياض

إعداد
نضال بنت شعبان األحمد

وضحى بنت محمد بن اهالل العتيبي

وزارة التعليم
قدم للنشر 1437/6/21هـ  -وقبل 1437 /9/ 18هـ

أستاذ املناهج وطرائق تدريس العلوم -جامعة امللك سعود

المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة ،من وجهة نظر
املشرفات الرتبويات يف مدارس مدينة الرياض .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي مبدخل املسح االجتماعي ،كما
استخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات املتعلقة بالدراسة من جمتمعها الذي متثل يف مجيع املشرفات الرتبويات ملادة العلوم يف مكاتب الرتبية والتعليم
مبدينة الرياض ،والبالغ عددهن  56مشرفة .وقد أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج ،أبرزها :استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية يف تدريس
مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة؛ إذ يأيت استخدام جهاز عرض البيانات (الداتا شو) يف املرتبة األوىل ،يليه اإلنرتنت ،مث احلاسوب ،مث السبورة
التفاعلية ،ويف األخري يأيت الربيد اإللكرتوين ،بوصفه أقل الوسائط التعليمية اليت تستخدمها معلمات العلوم يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة
وتأسيسا على نتائج الدراسة متثلت أهم التوصيات يف :السعي إىل تضييق الفروق أو إزالتها يف استخدام املعلمات للوسائط التعليمية
املتوسطة.
ً
اإللكرتونية يف تعليم العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة بني مكاتب اإلشراف واملدارس املتوسطة التابعة هلا ،من خالل توفري مجيع اإلمكانات الالزمة لذلك
يف كل املدارس التابعة ملكاتب اإلشراف مبدينة الرياض ،واالهتمام بالربامج والدورات التدريبية ،باإلضافة إىل حتفيز معلمات العلوم باملدارس املتوسطة يف
مدينة الرياض حنو االجتهاد يف تطوير أنفسهن؛ لتحقيق االستخدام األمثل للوسائط اإللكرتونية املختلفة يف تدريس مادة العلوم.
الكلمات المفتاحية :الوسائط املتعددة ،املشرفات الرتبويات.
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الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة؛ للقيام بالعديد من
األنشطة التعليمية والرتبوية ،من بينها املساعدة على توصيل
املعلومات بدقة وبعمق أكرب ،مبا يؤدي إىل رفع الكفاءة
ومستوى األداء لألنشطة واخلدمات التعليمية اليت تقوم هبا.
كما إنه باستخدام هذه الوسائط يف الصف ،ينتقل دور
املعلم من العنصر األساسي للتعليم ،إىل اإلرشاد واإلشراف
على عملية العرض لنظم الوسائط املتعددة ،باإلضافة إىل
التعليق والرتسيخ ،وال يفهم من هذا هتميش دور املعلم أو
االستغناء عنه ،بل إن املعلم والتقنية مكمالن لبعضهما يف
عملية التعليم (حرز اهلل ،والضامن .)2008 ،ولضمان
حتقيق املدرسة لالستفادة القصوى من الوسائط التعليمية
املتعددة؛ ينبغي التعرف على واقع استخدام املعلمات هلذه
الوسائط ،وذلك من خالل التعرف على إدراك املعلمات
ألمهية استخدام هذه الوسائط ،وقدرهتن على استخدامها يف
العملية التعليمية؛ لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة.

مقدمة:
يشهد العامل منذ أواخر القرن املاضي ،وبداية القرن
احلايل ثورة علمية وتقنية هائلة يف جمال املعلومات
واالتصاالت ،أمثرت عن ابتكار العديد من الوسائط
اإللكرتونية املتعددة ()Multimedia؛ إذ تتمتّع بالعديد من
امليزات واخلصائص اليت مت ّكنها من القيام بالعديد من
الوظائف واخلدمات ملستخدميها يف خمتلف جماالت احلياة.
وتعود بدايات ظهور هذه الوسائط إىل بداية استخدام
احلاسوب يف الستينات من القرن املاضي ،إذ مثّل احلاسب
اآليل املنصة اليت انطلقت منها الوسائط اإللكرتونية املتعددة.
ومع هناية حقبة الستينات ظهر نظام تعريف النصوص
املتشعبة؛ إلنشاء ملفات خمتصة هبا ،وهو ترابط النصوص
ببعضها؛ لتيسري االنتقال عند املعاينة من ملف إىل آخر ،أو
من فقرة إىل أخرى قد ال تليها مباشرة .ويف السبعينات
ط ّورت أول غرفة ملشاهدة احلقيقة الومهية؛ إذ جتعل املشاهد
يشعر بأنه يزور ـ ـ حقيقةً ـ ـ أماكن ومدنًا ،وهو راكب يف
سيارة تسري يف الطرقات ،دون أن ينتقل عن كرسيه (حرز
تطورت الوسائط اإللكرتونية
اهلل ،والضامن .)2008 ،وقد ّ
تبعا لتطور احلاسبات اآللية؛
املتعددة -وما زالت تتطورً -
لتناسب احتياجات العصر يف خمتلف جماالت احلياة.
ويف اجملال الرتبوي والتعليمي ارتبط مفهوم الوسائط
التعليمية اإللكرتونية املتعددة باألدوات والربامج اليت تدمج
املعلومات بصيغ خمتلفة من الصوت ،والصورة ،والرسوم
معا يف
املتحركة ،والنصوص املكتوبة ،واألفالم ،وتقدمها ً
أسلوب جذاب ،يعمل على تقريب املعىن ،وتسهيل الفكرة،
وتتضمن هذه الوسائط معلومات
وزيادة سرعة التعلم.
ّ
فإهنا تتطلّب توافر خربات معرفية
ومهارات تقنية ،ومن َمثّ ّ
ومهارية مناسبة لدى املعلم (املريفع.)2013 ،
وبصفة عامة ،ت ُّ
عد املدارس من أهم املؤسسات الرتبوية
والتعليمية اليت حتتاج بشكل رئيس وكبري إىل استخدام

مشكلة الدراسة:
إ ّن تزايد اهتمام القائمني بالعملية التعليمية والرتبوية
الستخدام تقنية التعليم والوسائط اإللكرتونية املتعددة
إحلاحا يف وقتنا
مبختلف أشكاهلا وتوظيفها ،أصبح أكثر
ً
احلاضر؛ وذلك يف إطار سعي املؤسسات التعليمية والرتبوية
إىل مواكبة التطورات والتغريات اهلائلة اليت يشهدها عامل تقنية
املعلومات واالتصاالت ،وحتقيق االستفادة القصوى من هذه
التقنيات؛ مبا خيدم العملية التعليمية ،وُي ّسن أنشطتها ،ويرفع
من جودهتا .وتشري الدراسات يف هذا اجملال إىل أ ّن استخدام
التقنية الرقمية يف تنظيم املعلومات وإتاحتها يف صورة مالئمة؛
يوفر حوايل  %30من الوقت يف مرحلة البحث ،وحوايل
 %50منه يف مرحلة التطوير (عبد احلميد.)2005 ،
وبالنظر إىل طبيعة املهام واألنشطة التعليمية واملعرفية
للمؤسسات الرتبوية والتعليمية ،جند ّأهنا تأيت يف طليعة
لح إىل استخدام
املؤسسات اليت حتتاج بشكل مستمر وم ّ
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وعلى مستوى املواد الدراسية وعالقتها بالوسائط
التعليمية املتعددة ،تع ّد مادة العلوم من أكثر املواد الدراسية
نظرا الحتواء منهج
ً
احتياجا لالستعانة بالوسائط التعليمية؛ ً
العلوم على العديد من املعلومات واملعارف العلمية املتنوعة
اليت يتطلب تدريسها االستعانة بالعديد من الوسائط
التعليمية؛ مما يتطلب من املعلم حسن اختيار الوسائط اليت
يقوم بعرض املعلومات عليها ،وإنتاج تلك الوسائط بشكل
يتناسب مع طبيعة املعلومات ،وقدرات الطلبة يف هذه
املرحلة.
ويف هذا الصدد أكدت دراسات( :شديفات ،وارشيد،
 ،2007الشناق ،2007 ،صوافطة ،والفشتكي،2010،
الدويكات،Leslie, Low, Jin &Sweller, 2011،2011،
 ،)Guzey, Roehrig 2012على أمهية تدريس مادة العلوم
وفعاليته باستخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة يف
مراحل التعليم العام املختلفة ،وأمهية التعرف على واقع
استخدام املعلمني هلذه الوسائط وتوظيفها يف تدريس مادة
العلوم؛ للوقوف على جوانب القوة والضعف يف استخدام
املعلمني وتوظيفهم هلذه الوسائط ،ومن مث تدعيم جوانب
القوة ،ومعاجلة جوانب الضعف من خالل تدريب املعلمني،
وتأهيلهم ،وصقل مهاراهتم؛ لتحقيق التوظيف ،واالستفادة
املثلى من الوسائط التعليمية اإللكرتونية.
وبناء على ما سبق ،تكمن مشكلة الدراسة احلالية
يف اإلجابة عن تساؤل رئيس هو :ما واقع استخدام معلمات
العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة ،من
وجهة نظر املشرفات الرتبويات مبدينة الرياض؟

التقنية الرقمية وتوظيفها؛ لتحقيق الوصول املناسب إىل
مصادر املعلومات واملشاركة فيها ،وإنتاجها ،وختزينها ،وإعادة
تقدميها بأشكال متنوعة للمتعلمني ،وخمتلف الباحثني عن
املعلومات واملعرفة" ،ففي الواليات املتحدة األمريكية تقوم
ببث برنامج
 2000مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل ّ
ملسار دراسي واحد على األقل من براجمها على شبكة
املعلومات الدولية (اإلنرتنت) ،ويشكل هذا العدد نسبة
 %70من اجلامعات األمريكية" (سامل.)65 :2007 ،
ُّ
وتعد الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة من أبرز

األمثلة على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية القائمة
على احلاسب اآليل ،واإلنرتنت ،وتطبيقاهتما املتعددة يف
مهما وأساسيًّا ال
اجملال الرتبوي والتعليمي؛ إذ أصبحت جزءًا ًّ
يتجزأ من البيئة التعليمية املعاصرة ،يتم توظيفها يف املواقف
واألنشطة التعليمية املختلفة ،وبفاعلية عالية .ويف هذا السياق
أكدت دراسات كل من( :الزهراين ،2013 ،املريفع،
 ،2013الشهري )2012 ،على أمهية الوسائط التعليمية
املتعددة ،وفاعليتها يف تنمية مهارات الطلبة ومعارفهم،
ونظرا
ومردود ذلك على مستوى التحصيل العلمي واملعريفً .
إىل أمهية دور املعلم يف حتقيق االستفادة القصوى من
الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة ،فقد هدفت جمموعة
من الدراسات إىل التعرف على واقع استخدام املعلمني
واملعلمات هلذه الوسائط وتوظيفها ،واملعوقات اليت قد
تواجههم يف ذلك ،من بينها دراسات كل منIsman, ( :
 ،)Abanmy & Alsaadany, 2012أمحد  ،2010،الشناق،
وبين دومي ،2010،أبا اخليل ،2007 ،أبا اخليل،
 ،)2004اليت أكدت على أمهية استخدام الوسائط التعليمية
اإللكرتونية املتعددة بالنسبة للمعلمني واملعلمات ،من خالل
مساعدهتم على تنمية مهارات التدريس ،وعرض املادة
العلمية وتقدميها بشكل غري تقليدي؛ مما يزيد من تفاعل
الطلبة مع املادة املعروضة ،باإلضافة إىل توفري املعلومات
بأشكال وطرائق متنوعة وشيقة.

أهمية الدراسة:
 .1األهمية النظرية :تتمثل أبرز جوانب األمهية النظرية
للدراسة احلالية يف اآليت:
 تسليط الضوء على موضوع الوسائط التعليمية اإللكرتونيةاملتعددة من خالل التعرف على مفهومها ،وأنواعها ،وأبرز
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الوسائط اليت تستخدم يف تدريس مادة العلوم يف املرحلة
املتوسطة يف اململكة العربية السعودية ،ومن َمثّ فإ ّن الدراسة
احلالية قد تفتح الطريق أمام الباحثني؛ لتناول موضوع
الوسائط التعليمية يف املراحل التعليمية املختلفة ،ومن جوانب
وزوايا متنوعة.
خصوصا،
 تسهم الدراسة احلالية يف إثراء املكتبة السعوديةً
عموما مبا يتعلق بالوسائط التعليمية
واملكتبة العربية
ً
اإللكرتونية ،وفوائد استخدامها يف املؤسسات التعليمية
السعودية.

أسئلة الدراسة:
 .1ما واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية
اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املشرفات
الرتبويات مبدينة الرياض؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.05يف وجهات نظر املشرفات الرتبويات ملادة العلوم ،حنو
استخدام معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة للوسائط
التعليمية اإللكرتونية ،تعزى إىل اختالف املكاتب اإلشرافية؟

 .2األهمية التطبيقية:

حدود الدراسة:

 تطرح الدراسة احلالية العديد من األساليب والوسائلاحلديثة يف جمال الوسائط التعليمية اإللكرتونية ،اليت ميكن
للقائمني على العملية الرتبوية والتعليمية االستفادة منها ،بل
أيضا منها بشكل إجيايب وبنّاء.
استفادة الطلبة والباحثني ً
 أل ّن منطقة الرياض مرتامية األطراف؛ فإ ّن البحث احلايلقد يلفت نظر القائمني على العملية التعليمية والرتبوية إىل
أمهية املشاركة بفاعلية يف حتسني عملية التعلم غري التقليدي
باستخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة.
 تسلط الدراسة احلالية الضوء على جمموعة من املعوقاتاليت تواجه عملية استخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية
املتعددة ،وحتقيق االستفادة القصوى منها ،وهذا بدوره قد
يدفع املسؤولني عن التعليم باستخدام الوسائط التعليمية
اإللكرتونية املتعددة حنو السعي إلجياد حلول وأساليب ميكن
من خالهلا التغلب على ما يواجه استخدام هذه الوسائط من
معوقات وصعوبات.

تتمثل حدود البحث احلايل يف أربعة حدود هي:
 الحدود الموضوعية :تتمثّل احلدود املوضوعية للدراسةاحلالية يف التعرف على واقع استخدام معلمات العلوم
للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة.
 الح ّد البشري :تقتصر الدراسة احلالية على مشرفاتالعلوم جبميع مكاتب اإلشراف يف مدينة الرياض.
 الح ّد الزماني :طبّق البحث احلايل يف الفصل الدراسياألول للعام الدراسي 1436/1435هـ املوافق
2015/2014م.
 الح ّد المكاني :طبّقت الدراسة احلالية على مجيعاملكاتب اإلشرافية التسعة التابعة ملدينة الرياض ،وهي:
(الروايب -جنوب -وسط -مشال -البديعة -النهضة -غرب
الشفا -احلرس الوطين).مصطلحات الدراسة:

أهداف الدراسة:

 .1الوسائط المتعددة (:)Multimedia
تتكون كلمة (ملتميديا( ) )Multimediaمن
المعنى اللغويّ :

هدفت الدراسة احلالية إىل :التعرف على واقع استخدام
معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة
املتوسطة من وجهة نظر املشرفات الرتبويات مبدينة الرياض.

شقني :األول ،)Multi( :والثاين ()Media؛ أي العرض أو
اإلعالم ،وتشري الكلمة بشقيها إىل العرض املتعدد .ويرى
بصبوص ،نصر اهلل ،حممد ،وعطية (" ،)5 :2004أ ّن
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) )Multimediaتشري إىل صنف من برجميات الكمبيوتر،
الذي يوفر املعلومات بأشكال فيزيائية خمتلفة مثل :النص،
والصورة ،والفيديو ،واحلركة".

التعريف اللغوي :ذكر ابن منظور ( )1424معىن (شرف)،

بأهنا:
عرف الوسائط املتعددة ّ
التعريف االصطالحي :ت ّ
"استخدام منظومة متكاملة من الوسائط املتعددة باحلاسب،
مثل :الرسوم الثابتة واملتحركة ثنائية وثالثية األبعاد،
والتسجيالت الصوتية واملوسيقية ،واأللوان ،والصور الثابتة
واملتحركة ،ولقطات الفيديو ،إىل جانب النص املكتوب
بأشكاله املختلفة (نصر،)38 :2013 ،كما أضاف نصر
أ ّن استخدام الوسائط اإللكرتونية املتعددة يف العملية
التعليمية يتم من خالل "توظيف تكنولوجيا تلك الوسائط
بطريقة تفاعلية حتت حتكم الكمبيوتر ،باستخدام برامج
التأليف الكمبيوترية؛ لتصميم برنامج تعليمي ميكن أن يتعلمه
الطالب بطريقة فردية أو مجاعية ،من خالل مواقف تعليمية
يديرها املعلم ،من خالل شاشة عرض خارجية ،تعرض
حمتويات الربنامج باستخدام جهاز العرض املتصل باحلاسب
()Data Show؛ هبدف تنمية حتصيل الطلبة ،وتفكريهم
االبتكاري" (1428ـ.)180 :

بأهنا:
عرف املشرفة الرتبوية ّ
التعريف االصطالحي :ت ّ
"الشخص الذي يقوم بعملية اإلشراف على املعلمات داخل
املدرسة أثناء ممارستهن للتدريس ،ويشرتط فيها أن تكون
متخصصة يف املادة اليت تقوم باإلشراف عليها ،وتتمتع خبربة
طويلة يف هذا اجملال ،وت ُّ
عنصرا أساسيًّا يف تطوير مهارات
عد ً
املعلمة التدريسية" (اللقاين ،واجلمل.)165 :1996 ،
بأهنا :معلمة تبوأت
عرف املشرفة الرتبوية ملادة العلوم ّ
وت ّ
منصبًا إداريًّا بغية متابعة أداء كل من املعلم أو املتعلم يف
بيئتهم الصفية ،وهي إحدى املكلفات مبتابعة األداء التعليمي
يف مدارس البنات ،ومن أدوارها ومسؤوليتها تطوير مهارات
معلمات العلوم الطبيعية (فلمبان.)11 :2005 ،

وهي عنده املكان العايل يف الشرف ،وهو العلو واالرتفاع،
طل عليه من فوق وارتفاع.
وأشرف عليه ،أيّ :

التعريف اإلجرائي للمشرفة التربوية :ميكن تعريف املشرفة

بأهنا:
الرتبوية إجرائيًّا وف ًقا ملوضوع الدراسة احلالية وأهدافها ّ
املكلفة رمسيًّا باإلشراف على تدريس مادة العلوم مبدارس
املرحلة املتوسطة للبنات يف مدينة الرياض ،من خالل ما
متتلكه من املعرفة ،واخلربات ،واملهارات العلمية ،والكفايات
املهنية اليت تؤهلها لإلشراف على معلمات مادة العلوم يف
املدارس املتوسطة للبنات ،والقيام بدور إجيايب يف حتسني
عملية تدريس هذه املادة ،من خالل مساعدة معلمات
العلوم على تطوير أدائهن باستخدام الوسائل والوسائط
املناسبة ،ويف مقدمتها الوسائط التعليمية املتعددة.

التعريف اإلجرائي للوسائط المتعددة :ميكن تعريف
الوسائط التعليمية املتعددة ( )Multimediaإجرائيًّا وف ًقا
بأهنا :إحدى مكونات البيئة
ملوضوع الدراسة احلالية وأهدافها ّ
التعليمية اليت حتتوي على جمموعة من األجهزة ،واألدوات،
واملواد التعليمية ،جتمع بني الصورة ،والصوت ،واحلركة،
وتستخدم يف تدريس مادة العلوم؛ هبدف احلصول على
املعلومات ،واملهارات املستهدفة وإكساهبا للطلبة ،إذ تقوم
املعلمة بعرض حمتوى مقرر العلوم للمرحلة املتوسطة
باستخدام احلاسب اآليل ،وأجهزة العرض الضوئية ،والشبكة
املعلوماتية؛ للعمل على حتقيق أهداف العملية التعليمية.
.2

 .3المدرسة المتوسطة:
التعريف االصطالحي للمدرسة المتوسطة" :مرحلة ثقافية

عامة ،غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة لعقيدته،
وعقله ،وجسمه ،وخلقه ،يراعى فيها منوه ،وخصائص الطور
مير به ،وهذه املرحلة تشارك غريها يف حتقيق األهداف
الذي ّ
العامة من التعليم" (احلقيل.)26 :1996 ،

المشرفات التربويات:
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إكساهبا ،وحتتوي على مواد متكاملة جتمع بني الصوت،
والصورة ،واحلركة ،وتستخدم بشكل تفاعلي يضمن مشاركة
املتعلم ،وفهمه األفكار واملعاين املتضمنة" (املريفع:2013 ،
.)8
ومن خالل التعريفات السابقة ،ترى الباحثتان أن هذه
الوسائط التعليمية املتعددة تتصف باآليت:
 أ ّهنا تأيت ضمن تطبيقات احلاسب اآليل الناجتة عن دمجأكثر من وسيط تعليمي مثل :النص ،والرسوم ،والصورُّ ،
وتعد
من األدوات التعليمية املهمة لشرح املواد التعليمية ،وتبسيطها
مبختلف أشكاهلا.
 ُّتعد ضمن تطبيقات احلاسب اآليل اليت تعتمد على دمج
أكثر من وسيط تعليمي مثل :النص ،والرسوم املتحركة،
والفيديو وغريها ،وتعتمد على مبدأ التفاعلية؛ أي رد الفعل
القائم بني التلميذ والوسائط ،وميكن التحكم فيها ،سواء من
قبل املعلم أو املتعلم (الطالب ،والطالبة).
 هي أداة تعتمد يف تصميمها على حتويل الوسائط التعليميةالتقليدية إىل صيغة رقمية من خالل األقراص املدجمة ،أو
أقراص الفيديو الرقمية ،أو من خالل شاشة الكمبيوتر.
 سامهت شبكة اإلنرتنت يف شيوع استخدام هذه الوسائطعلى نطاق جغرايف واسع ،من خالل اخلصائص والتطبيقات
اليت أتاحتها ملستخدمي الوسائط التعليمية املتعددة ،وم ّكنتهم
من التواصل والتعليم عن بعد.
وقد أوصت دراستا كل من صوافطة ،والفشتكي
( ،)2010والشهري ( ،)2012بتفعيل التعليم باستخدام
الوسائط املتعددة ونشره ،بوصفه أكثر فاعلية من الطرائق
التعليمية التقليدية؛ إذ إنّه جيعل الطالب حمور العملية
التعليمية ،وأ ّن استخدام الوسائط املتعددة كالصوت ،والصور
الثابتة واملتحركة ،والنصوص املكتوبة ،واأللوان ،يزيد من
دافعية الطلبة حنو التعلم .وأكدت دراسة شديفات ،وارشيد
( ،)2007على فاعلية طريقة التدريس باستخدام الوسائط
املتعددة؛ إذ تراعي قدرة املتعلم ،وسرعته يف عملية التدريس،

التعريف اإلجرائي للمدرسة المتوسطة للبنات :ميكن

بأهنا" :مؤسسة تعليمية تلتحق هبا الطالبات
تعريفها إجرائيًّا ّ
بعد إهنائهن مرحلة التعليم االبتدائي؛ الستكمال مرحلة
التعليم املتوسط من التعليم العام يف اململكة العربية السعودية،
ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات".
خلفية الدراسة والدراسات السابقة:
المحور األول :الوسائط التعليمية اإللكترونية المتعددة:

ظهرت الوسائط املتعددة ( )Multimediaمع ظهور
احلاسوب يف الستينات من القرن املاضي؛ إذ مثّل احلاسب
اآليل املنصة اليت انطلقت منها الوسائط املتعددة اإللكرتونية.
بأهنا" :صنف من
ويعرفها بصبوص وآخرون (ّ )2004
برجميات الكمبيوتر ،يوفر املعلومات بأشكال فيزيائية خمتلفة،
مثل :النص ،والصورة ،والفيديو ،واحلركة" .ويف اجملال الرتبوي
والتعليمي يرى عبد اجمليد ( ،)2003أ ّن الوسائط التعليمية
عرب عن تكامل وتفاعل بني خمتلف أنواع الوسائط
املتعددة ت ّ
وعناصرها ،كالنص ،والصوت ،والصور ،والرسوم ،وعرضها
من خالل أجهزة الوسائط املتعددة (الكمبيوتر ،والداتا شو،
وغريها) .ومن َمثّ يستطيع املتعلم التعامل مع املعلومات
واملعارف املختلفة ،والتفاعل معها بإجيابية عن طريق التحكم
يف زمن عرضها ،واستعراض مسارها .كما عّرفت كذلك
بأهنا :تصميم وبناء املنظومات التعليمية ،كالربامج التدريبية،
ّ
والدروس ،والوحدات التعليمية؛ حبيث يتم عرض مثريات
احملتوى التعليمي باستخدام أكثر من وسيط تعليمي
(وسائط ،لغة مكتوبة ،صوتيات ،رسومات ،صور ساكنة
ومتحركة ،أشياء ملموسة ،وأنشطة) .ومن هنا يتحقق
للمتعلم التعلم من وسائط تعليمية تستخدم أكثر من حاسة
ونظرا ألمهيتها
ـ ـ بصرية ،مسعية ،ملسية ـ ـ (فلمبانً .)2005،
فإهنا ُّ
تعد "أحد مكونات البيئة
املتزايدة يف البيئة التعليمية؛ ّ
التعليمية اليت يوظفها املعلم لدمج املتعلم يف املوقف
التعليمي ،واحلصول على املعلومات واملهارات املستهدف
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بالكشف عن امليول ،واالستعدادات ،والقدرات اخلاصة
بالطالب والطالبات ،إضافة إىل البناء على ما حققته املرحلة
االبتدائية من مهارات ومعارف (احلقيل .)1996 ،وتأيت
أهداف تدريس مادة العلوم يف املرحلة املتوسطة؛ لتتوافق مع
أهداف املرحلة املتوسطة بشكل عام ،وقد أشار كل من
(مريزيق ،اجلراح ،إبراهيم ،وحمسن ،2008 ،الشناق ،وبين
دومي ،)2009 ،إىل أ ّن أبرز هذه األهداف يتمثل يف تطوير
قدرة الطلبة على اكتشاف احلقائق العلمية واكتساهبا،
وتكوينهم للمفاهيم واملبادئ العلمية بأنفسهم ،وتطوير
مهارات التفكري العلمي لديهم؛ لكي يستطيع الطالب فهم
ما ُيدث من حوله من ظواهر طبيعية ،وأحداث بيئية،
وكذلك استخدام ما يتعلمه الطلبة يف حل املشكالت اليت
حث الطلبة على اإلنتاجية واإلبداع،
تواجههم ،باإلضافة إىل ّ
والثقة يف التقنيات اجلديدة ،خاصة تقنيات االتصال
واملعلومات ،وفهم تأثريها على اجملتمع ،واكتساب املعرفة،
واملهارات ،واالجتاهات؛ لتأسيس أسلوب حياة صحي .كما
أضاف سبيتان ( ،)2010جمموعة أخرى من األهداف
أبرزها :تعميق اإلميان باخلالق من خالل التبصر يف الكون
وتذوق العلم
ومكوناته ،والتعرف إىل القوانني اليت حتكمهّ ،
وتقدير جهود العلماء ،وإعداد جيل من الطلبة يتمتع
مبهارات حياتية ترتكز على عقيدة األمة وقيمها؛ مما ميثّل
استثمارا حقيقيًّا للمعرفة واخلربات ،ومي ّكن الطالب من
ً
البحث عن املعرفة ،وتنظيمها ،وحتليلها ،وتوظيفها ،ومن َمثّ
توليد معرفة جديدة.
ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل وجود جمموعة من املبادئ
العامة اليت جيب أخذها بعني االعتبار حال الشروع يف
استخدام تلك الوسائط التعليمية بصفة عامة ،وقد ذكر
سالمة ( ،)2009أ ّن من أمهها ما يأيت:
 أن يتم استخدامها من أجل حتقيق هدف حمدد مسب ًقا،وأن ُي ّدد املعلم مدى حاجته إىل الوسائط يف أثناء اإلعداد
للدرس.

وتزيد من تفاعل املتعلم مع حمتوى املادة التعليمية ،األمر
الذي يسهم يف زيادة حتصيلهم ،ووجود أثر يف طريقة
التدريس .كما إ ّهنا تتميز بقدرهتا على التشويق واإلثارة،
وإيصال املعلومات واملعارف بدقة ،وبسهولة إىل أذهان
املتعلمني.
ويف سياق متصل يرجع املريفع ( ،)2013أمهية الوسائط
اإللكرتونية املتعددة يف العملية التعليمية إىل جمموعة من
العوامل أبرزها :سرعتها يف نقل املعلومات ،وتوليدها،
وتوظيفها ،مبا يؤدي إىل حتقيق النمو املتضاعف ،وزيادة
حجم املعارف لدى املتعلمني ،وقدرهتا على استثمار قدرات
الطلبة ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم وتوجيهها .كما كشفت
دراسة علي ،وحسون ( ،)2009عن أ ّن أبرز جوانب األمهية
للوسائط التعليمية اإللكرتونية املتعددة ،تتمثل يف :قدرهتا
على تفعيل االتصال بني الطلبة أنفسهم ،وبني الطلبة
واملدرسة؛ من خالل ما تتيحه من سهولة االتصال ،وخفض
تكلفته عرب الربيد اإللكرتوين ،وغرف احلوار ،وما يتم هبا من
نقاشات ،وتبادل لآلراء ،وتفاعل تعليمي مثمر ،يسهم يف
تقريب وجهات النظر ،و ّأهنا تكسر حاجز اخلوف من
املناقشة وإبداء الرأي لدى الطلبة ،وجتعلهم يتمتعون جبرأة
أكرب يف التعبري عن أفكارهم ،والبحث عن احلقائق أكثر مما
لو كانوا يف قاعات الدرس التقليدية ،باإلضافة إىل تسهيل
التواصل مع املعلمني يف غري أوقات الدوام ،وتوفري املعلومات
يف أي وقت ،وبشكل مستمر؛ مما يتيح للطلبة احلصول على
املعلومات اليت يريدوهنا يف األوقات اليت تناسبهم.
المحور الثاني :تدريس مقرر العلوم للمرحلة المتوسطة في المملكة

العربية السعودية باستخدام الوسائط اإللكترونية المتعددة:
يهدف التعليم للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية
السعودية إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت تنسجم
والسياسة التعليمية يف اململكة ،ومن أبرزها :الوفاء
باحتياجات الطالب والطالبات التعليمية ،مبا يتفق
ميرون هبا (املراهقة) ،واالهتمام
وخصائص املرحلة العمرية اليت ّ
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بدور إجيايب .كما إ ّهنا تساعد الطلبة على اكتساب املفاهيم
اليت يتطلّب استيعاهبا قدرة على التفكري اجملرد (نصر،
 .)1428ويف االجتاه نفسه كشفت دراسة القرين (،)2006
عن األثر اإلجيايب الستخدام احملاكاة احلاسوبية يف تدريس
العلوم ،على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط للمفاهيم
العلمية املوجودة بوحدة اجليولوجيا يف ذلك املقرر .كما
أظهرت دراسة شديفات ،وارشيد ( ،)2007فاعلية طرائق
تدريس مادة العلوم باستخدام احلاسوب واإلنرتنت ،و َعَزت
ذلك إىل مراعاة هذه الطرائق لقدرة املتعلم ،وسرعته يف عملية
التدريس ،و ّأهنا تزيد من تفاعله مع حمتوى املادة التعليمية،
األمر الذي يسهم يف زيادة حتصيلهم.
وقد أشارت دراسة الباوي ( ،)2006إىل جمموعة من
املميزات املهمة اليت تقدمها الوسائط التعليمية اإللكرتونية
املتعددة للمتعلمات ،ومن أبرزها:
 تزيد من حتصيلهن ،ومن َمثّ تقوي اجتاهاهتن اإلجيابية حنواستخدام الكمبيوتر يف التعلم والتعليم.
فعالة ،تغطي
 إمكان إعداد برامج تعليمية حاسوبية حملية ّمفردات املنهج ،وحت ّقق األهداف التعليمية.
 توفر درجة عالية من الضبط واالنضباط الذايت داخلخصوصا عند استخدام جتارب العرض ،أو التقنيات
الصف،
ً
التعليمية.
 أ ّن استخدام الوسائط املتعددة باحلاسوب يقلل من وقتاملدرسة ،كما
التعلّم والتعليم ،واجلهد الذي تبذله الطالبة و ّ
خي ّفض من معدالت اإلخفاق اليت تنتج عن عدم قدرة
الطالبة على متابعة املدرسة ،أو التخلف عن الدرس ألسباب
اضطرارية.
 .2أهم الوسائط اإللكترونية المتعددة المستخدمة في تدريس

 أن تكون الوسائط التعليمية ذات صلة وثيقة بالدرس،واختيارها يف ضوء نظرة شاملة.
 عدم استخدام املعينات التعليمية إذا ما توافرت للطلبةحصيلة من اخلربات السابقة ،اليت مت ّكنهم من تصور
العالقات اليت تدرس ،وتفسريها.
 توجيه املعلم للمتعلم من خالل توضيح طرائق استخدامالوسائط التعليمية ،مبا ُيقق أقصى استفادة منها.
للتعرف على مدى ما حققته الوسائط التعليمية من
 املتابعة ّأهداف للمتعلم واملعلم.
وبصفة عامة ميكن تناول تدريس مقرر العلوم للمرحلة
املتوسطة يف اململكة باستخدام الوسائط اإللكرتونية املتعددة
بشيء من التفصيل ،من خالل تناول اجلوانب اآلتية:
 .1مميزات الوسائط التعليمية اإللكترونية المستخدمة في تدريس
العلوم للمرحلة المتوسطة:

اتفق العديد من اخلرباء على أ ّن للوسائط التعليمية
اإللكرتونية مميزات وخصائص مفيدة ومؤثرة يف تدريس مادة
العلوم؛ وقد أ ّكدوا على ّأهنا تساعد على حتسني جودة احلوار
التفاعلي لعقل الطالب ،وجذب اهتمامه لدراسة املعلومات،
كما إ ّهنا جتعل الدراسة أكثر إثارة ،مما يزيد من تفاعل الطلبة
مع املعلمني ،من خالل ما متتلكه الوسائط اإللكرتونية
تنوع أساليب
املتعددة من خصائص ومميزات ،أبرزهاّ :
التدريس والتقييم بطريقة تراعي الفروق الفردية ،واحملافظة على
اجلودة واالرتقاء مبستواها من خالل اتباع مناذج ومبادئ
التصميم التعليمي ،وأصول التدريس .ويف هذا السياق
أظهرت دراسة الشهري ( ،)2012فاعلية الربنامج التعليمي
القائم على الوسائط املتعددة يف إكساب الطلبة املفاهيم
التكنولوجية ،من خالل االهتمام جبودة تصميم الربنامج
التعليمي؛ إذ تتميز الوسائط التعليمية يف تدريس مادة العلوم
بقدرهتا على توفري بيئات تعليمية مرنة ،تزيد من فرص التعليم
التعاوين ،وجعل بيئة املدرسة أكثر واقعية ،مع مراعاة تنوع
أمناط التعلم بني الطالب والطالبات ،ومتكينهم من القيام

التعرف بإيجاز على أهم هذه الوسائط
مقرر مادة العلوم :يمكن ّ
فيما يأتي:

 الحاسب اآللي ( :)Computerيع ّد الكمبيوتر املنصةاألساسية النطالق الوسائط املتعددة؛ ملا ميتلكه من إمكانات
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التفاعل ،ونقل امللفات وتبادهلا ،سواء أكانت نصية ،أم
أفالما ،أم مقاالت ،فيما بني
صورا ،أم ً
رسومات ،أم ً
املتعلمني أنفسهم ،واملتعلمني واملعلم ،بصورة غري متزامنة من
خالل الرسائل النصية (شحاتة ،)2009 ،باإلضافة إىل
استخدامه وسيطًا لتسليم الواجب البييت واستالمه،
واستخدامه وسيطًا لالتصال بني أعضاء هيئة التدريس
واملدرسة ،ووسيلة لالتصال باملختصني من خمتلف دول
العامل؛ لالستفادة من خرباهتم (الشناق؛ وبين دومي،
.)2009

وخصائص كان هلا الفضل األول يف ظهور الوسائط
اإللكرتونية املتعددة وانتشارها ،وقد أشارت دراسات كل من
(الدويكات ،2011 ،صوافطة ،والفشتكي،2010 ،
القرين ،)2006 ،إىل حتقق العديد من الفوائد واإلجيابيات
للطالب واملعلم؛ نتيجة استخدام احلاسب اآليل كقناة ،أو
منصة الستخدام الوسائط التعليمية املتعددة يف تدريس املواد،
واملناهج بصفة عامة ،وتدريس مادة العلوم بصفة خاصة،
ومن هذه الفوائد :أ ّن مستوى الفهم باستخدام احلاسوب
كان أكثر فاعلية من الطرائق التقليدية يف عملية التدريس؛ إذ
يهيئ احلاسب الفرصة للطالب إلعادة عرض املادة العلمية يف
حالة عدم فهمه لبعض اجلزئيات ،كما إنّه جيعل الطالب حمور
العملية التعليمية ،ويزيد من دافعيته حنو التعلّم ،وأ ّن تدريس
مناهج العلوم مبساعدة احلاسوب يع ّد أكثر فاعلية من الطريقة
كون اجتاهات إجيابية لدى الطلبة حنو مادة
التقليدية؛ ألنه ي ّ
العلوم ،نتيجة حت ّكمهم يف مصادر التعلّم املرتبطة باحلاسوب.

 السبورة الذكية (التفاعلية) :هي نوع خاص منالسبورات البيضاء احلساسة التفاعلية ،اليت يتم التعامل معها
باللمس أو بالقلم ،وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكرتونية ،كما
ميكن االستفادة منها ،بعرض ما على شاشة الكمبيوتر من
تطبيقات متنوعة عليها ،من خالل توصيلها جبهاز
الكمبيوتر ،وجهاز عرض البيانات (بسيسو.)2013 ،
وتسمح للمستخدم حبفظ ما تّ شرحه لآلخرين ،وختزينه،
وطباعته ،وإرساله عن طريق الربيد اإللكرتوين (الكبيسي،
 .)2012وتتمتع السبورة الذكية بالعديد من املميزات
والسمات اخلاصة ،اليت جتعل منها واحدة من أهم أدوات
استخداما يف الفصول الدراسية ،وقد
التعليم اإللكرتوين
ً
أشارت دراسة اليعقوب ( ،)1433إىل بعض هذه املميزات،
حل مشكلة بعض عناصر اهليئة التدريسية ،من
ومن بينهاّ :
خالل تطبيق الفصول الذكية يف املدارس ،وعرض الدروس
بطريقة شيقة ،وتعليم مهارات استخدام الكمبيوتر ،كما إ ّهنا
تسهل للمعلم الرجوع إىل املعلومات بعد الشرح ،مع إمكان
ّ
إضافة املالحظات أو حذفها ،وتساعده كذلك على ابتكار
أساليب جديدة لعرض الدروس .كما تتيح السبورة الذكية
إمكان التعلم عن بعد ،باستخدام خاصية "الفيديو
كونفرنس" ،أو "النت ميتنج" ،اليت مت ّكن من عرض بعض
الندوات ،والورش ،واملؤمترات بني املدارس عن طريق شبكة
اإلنرتنت .وبصفة عامة ،فقد أشارت دراسة كل من :آيزمان،

 -شبكة اإلنترنت ( :)Internetفتح اإلنرتنت آفاقًا كبرية يف

العملية التعليمية؛ فقد أشار آل حميا ( ،)2008إىل أ ّن
شبكة اإلنرتنت سامهت يف الربط بني املستخدمني من
املعلمني ،واملتعلمني ،واملصادر مبرونة وتفاعلية عالية .كما
أشارت دراسة الشناق ،وبين دومي ( ،)2010إىل أ ّن التعليم
يفعل دور املتعلم يف احلصول على
باستخدام اإلنرتنتّ ،
املعلومات من خالل املواقع التعليمية املتوافرة على اإلنرتنت،
ويقصر دور املعلم على تدريب الطلبة ،وتوجيههم يف عملية
البحث عن املواقع التعليمية ،ومتابعة الطلبة ومراقبتهم.
وأظهرت دراسة الشديفات ،وارشيد ( ،)2007وجود العديد
من اآلثار اإلجيابية الستخدام اإلنرتنت يف عملية التحصيل
الدراسي ملادة العلوم ،يف مقدمتهاّ :أهنا تراعي قدرة املتعلم
وسرعته الذاتية يف عملية التعلم ،وتؤدي إىل زيادة تفاعله مع
حمتوى املادة التعليمية؛ مما يزيد مستوى حتصيله.
شيوعا
ويع ّد الربيد اإللكرتوين من أكثر وسائل اإلنرتنت ً
يف التعليم (التعلم اإللكرتوين)؛ ملا يقدمه من إمكانات
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اإلنرتنت ،واكتساب املعرفة إلكرتونيًّا سوف جيدان القبول
مثل أي وسائل فنية جديدة.
 كثرة األعباء املدرسية على املعلم ،وقلة وقت احلصة ،المي ّكن املعلم من استخدام الوسائط التعليمية.
 عدم توفر فين متخصص يف تقنيات التعليم ،يساعداملعلمني ،ويوجههم حنو استخدام الوسائط التعليمية.

وآخرين ( ،)Isman et al., 2012ودراسة ماثيوس ،وإليزيز
( ،)Mathews & Elaziz, 2010إىل وجود اجتاه إجيايب من
قبل املعلمني واملتعلمني حنو استخدام السبورة التفاعلية يف
فعال.
عملية التعليم داخل الفصل بشكل ّ
 أجهزة عارض البيانات باستخدام الوسائط المتعددة ( Data :)Show Projectorهي من األجهزة احلديثة اليت يتم
توصيلها باحلاسوب؛ لعرض احملتوى على شاشة عرض كبرية،
ومتتاز بصغر حجمها ،وسهولة استخدامها ،وتناسبها مع
املدرسني ..من خالل تقدميها
احتياجات اخلرباء ،واملشرفني ،و ّ
لعروض مبتكرة بالصوت والصورة ،وذات جودة عالية دون
احلاجة إىل إعتام مكان العرض (احليلة2004 ،م) .ومن بني
أهم أنواع أجهزة عرض البيانات يأيت "جهاز عرض البيانات
والفيديو".Data/Video Projector
 .3معوقات استخدام الوسائط التعليمية اإللكترونية في تعليم مادة

المحور الثالث :دور المعلم في تدريس العلوم باستخدام الوسائط
اإللكترونية المتعددة:

للمعلم الدور الرئيس يف عملية تدريس مجيع املقررات
التعليمية ،مبا فيها مقرر العلوم ،غري أ ّن معلم العلوم يقوم
مبجموعة من املهام اخلاصة يف أثناء التخطيط واإلعداد
للدروس ،من أبرزها :إعداد املادة العلمية من خالل
مصادرها ،وحتديد النقاط الرئيسة ملوضوع الدرس ،وكذلك
حتديد األهداف السلوكية للدرس فيما يتمثّل باألهداف
العامة واخلاصة للمادة ،وحتديد الوسائط التعليمية املساعدة
يف موضوع الدرس ،باإلضافة إىل تقسيم مراحل تنفيذ
الدرس ،من استثارة موجهة ،مث مرحلة األنشطة العملية؛
لتكوين املفاهيم اجلديدة ،مث ربطها حبياة املتعلمني ،وبالبيئة
أخريا التقومي املرحلي والنهائي (مريزيق ،وآخرون،
والتطبيق ،و ً
 .)2008ويشري احللفاوي ( ،)2011إىل أ ّن املعلم عصب
العملية التعليمية بشقيها األساسي واإللكرتوين ،وأ ّن التعليم
اإللكرتوين ال ُيتاج إىل شيء بقدر حاجته إىل املعلم املتم ّكن
من مادته العلمية ،الراغب يف التزود بكل حديث يف جمال
ختصصه ،املاهر املتقن ألساليب واسرتاتيجيات التعليم
اإللكرتوين وطرقه.
ويف ظل التعليم اإللكرتوين ،واستخدام الوسائط التعليمية
اإللكرتونية ،مل يعد دور املعلم يقتصر كما كان يف السابق
على التلقني واإللقاء ،بل أصبح دوره أكرب وأمشل ،فهو
املصمم واملربمج الرتبوي الذي يوظّف مجيع معطيات التقنية
خلدمة أغراض العملية التعليمية ،ويسعى إىل حتقيق
االستخدام األمثل لتقنيات التعليم ومستجداته الرتبوية؛

العلوم للمرحلة المتوسطة :بالرغم من تعدد مزايا استخدام
الوسائط التعليمية اإللكرتونية وفوائدها يف تدريس العلوم يف
املرحلة املتوسطة ،إال ّأهنا تعاين العديد من املعوقات اليت قد
حت ّد من استخدامها يف الفصول التعليمية ،واملختربات،
والقاعات .وقد أشار نصر ( ،)1428ومرعي ( ،)2009إىل
جمموعة من الصعوبات واملعوقات اليت تواجه استخدام
الوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تدريس مادة العلوم ،ويف
مقدمتها :قلة اإلمكانات املادية الالزمة إلنتاج الوسائط
التعليمية ،وقلة عدد الفنيني املؤهلني إلنتاج برامج هذه
الوسائط وتصميمها .ويف السياق نفسه أشارت دراستا علي،
وحسونة ( ،)2009وأمحد ( ،)2010إىل جمموعة من أبرز
هذه املعوقات ،من بينها:
 املعلومات املغلوطة واملضللة املوجودة على شبكة اإلنرتنت،اليت من شأهنا إحلاق الضرر باألمانة األكادميية ،والتأثري سلبًا
على نوعية املعرفة اليت ُيصل عليها الطلبة.
 الرفض واملقاومة من جانب اجملتمع لوسائل التعليماإللكرتوين ،وليس باإلمكان أن يظن املرء بأ ّن التعامل مع

202

وضحى بنت حممد العتييب ونضال بنت شعبان األمحد :واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة ...

مهارات البحث الذايت ،والتواصل واالتصال ،واستخدام
احلاسوب واإلنرتنت ،واختاذ القرارات الرتبوية املتعلقة بتعلّمه.
 إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على الوسائط اإللكرتونية،وكيفية استخدامها يف التعلم.
 دمج الطالب بأنشطة تربوية منهجية وال منهجية متنوعة،وتنمي قدراته ،وتعمل
تؤدي إىل بلورة مواهبهّ ،
وتفجر طاقاتهّ ،
على تكامل شخصيته بوجه عام.
 التأكد من أ ّن الطلبة يستطيعون استخدام املعدات منأجهزة احلاسوب ،وملحقاهتا (مثل الطابعات ،واملاسحات
الضوئية ،والكامريات الرقمية) ،واملسجالت الصوتية ،وأجهزة
الفيديو املرئية ،وأجهزة التلفزيون والفيديو ،واإلنرتنت ،و ّأهنم
يستطيعون ختزين الربامج وحتميلها على جهاز احلاسوب.
 التأكد من فاعلية الربجميات يف مساعدة الطلبة على حتقيقنتاجات التعلم.
 أن يعمل على حتويل غرفة الصف اخلاصة به من مكانيتم فيه انتقال املعلومات بشكل ثابت ،ويف اجتاه واحد من
املعلم إىل املتعلم؛ إىل بيئة تعلم متتاز بالديناميكية ،وتتمحور
حول الطالب.
فهما عمليًّا لتكنولوجيا التعليم ،مع استمرار
يطور ً
 أن ّتركيزه على الدور التعليمي الشخصي له.
ويف سياق متصل ،أشارت دراسة جيزي ،وروهريج
( ،)Guzey, Roehrig, 2012إىل أمهية توافر الدوافع اإلجيابية
لدى معلمي العلوم حنو استخدام تكنولوجيا التعليم،
والوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تدريس العلوم؛ إذ تسمح
هذه الدوافع هلم بالتمتع باستخدام التكنولوجيا يف التعليم،
كما أشارت النتائج إىل أ ّن من أهم األدوات التكنولوجية
املوجودة يف املدارس ،احلاسب اآليل.
وقد أظهرت دراسة أيب اخليل ( ،)2004مدى تطلع
املعلمات حبماس كبري إىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصال ،إذ أبدين حاجتهن إىل التدريب على استخدام
(اإلنرتنت) ،مع االهتمام بتكوين فهم أمشل وأعمق عن

معلما ،ويسهم يف نشر أكرب
ليضاعف من فاعليته بوصفه ً
قدر من التعليم ألكرب عدد من املتعلمني يف وقت أقصر،
وبأفضل الطرائق املمكنة .ويف هذا السياق ،أشارت دراسة
اليعقوب ( ،)1433إىل أبرز األدوار واملهام املنوطة باملعلم،
ويف مقدمتها :عدم اقتصار دوره على نقل املعلومات
موصال تربويًّا،
وتلقينها ،بل امتداد هذا الدور ليصبح املعلم
ً
وقائدا للنشاط ،وحمرًكا للنقاشات الصفية،
ومطوًرا تعليميًّاً ،
ّ
وموجها ومشرفًا تربويًّا على العملية التعليمية داخل الفصل.
ً
وبصفة عامة ،يق ّدم احللفاوي ( ،)2011جمموعة من األدوار
املهمة للمعلم يف بيئات التعليم اإللكرتوين بشكل عام ،ويف
مقدمتها ما يأيت:
 تشخيص احتياجات الطلبة ،وخصائصهم. حتديد االسرتاتيجيات املالئمة لكل من احملتوى ،والطلبة،واألنشطة املالئمة لكل اسرتاتيجية.
 حتديد األهداف املتنوعة لالسرتاتيجيات التعليمية ،ومتابعةتنفيذها يف املوقع.
 حتليل حمتوى النظم اإللكرتونية قبل تقدميها ،وحتديدأدوات اإلنرتنت املالئمة لتطبيق االسرتاتيجيات ،واألدوات
املالئمة لتطبيق األنشطة ،والقيام بعمليات الربجمة الفنية
ألنشطة النظام التعليمي وأدواته.
 املشاركة يف إدارة املواقف التعليمية اإللكرتونية ،وتوجيهالطلبة وتشجيعهم حنو تنفيذ األنشطة التعليمية اإللكرتونية،
وكذلك املشاركة يف عمليات التفاعل الفردي واجلماعي،
واملسامهة يف تشكيل جمموعات التعلم املتنوعة.
 إعداد مناذج التقييم الذايت للمحتوى ،والقيام بعملياتالتغذية الراجعة للطلبة.
ويذكر الشناق ،وبين دومي ( ،)2009أ ّن دور املعلم
يف ظل استخدام الوسائط التعليمية يف تدريس العلوم يتمحور
حول جمموعة من الوظائف واملهام ،من أبرزها:
 إتاحة الفرص للطالب للمشاركة يف العملية التعليمية،واالعتماد على الذات يف التعلم ،والرتكيز على إكساب
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ماهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وإدراك أمهيتها يف
تطوير العملية التعليمية ،كما إ ّن هناك توقعات عالية لدى
املعلمات يف حجم االستفادة من (اإلنرتنت) ،من خالل
اخلدمات املتعددة اليت تقدمها الشبكة.
منهج الدراسة:

مكتب اإلشراف

التكرارات

النسبة المئوية

وسط
الشفا
مشال
احلرس الوطين
البديعة

7
5
10
2
5

13.7
9.8
19.6
3.9
9.8

اإلجمالي

51

100.0

يتضح من اجلدول  ، 1أ ّن النسبة األكرب من أفراد
عينة الدراسة ـ ـ عشر مشرفات ـ ـ بنسبة  ،%19.6يتبعن
مكتب إشراف الشمال ،وأ ّن مثان مشرفات ،بنسبة
 ،%15.7يتبعن مكتب إشراف الروايب ،وسبع مشرفات،
بنسبة  ،%13.7يتبعن مكتب إشراف (جنوب ،ووسط)،
ومخس مشرفات ،بنسبة  ،%9.8يتبعن مكتب إشراف
(النهضة ،والشفا ،والبديعة) ،ويف األخري مشرفتان ،بنسبة
 ،%3.9يتبعان ًّ
كال من مكتب إشراف (غرب ،واحلرس
الوطين) .وترى الباحثتان أ ّن االختالف يف عدد املشرفات
الرتبويات التابعات للمكاتب اإلشرافية يف جمتمع الدراسة،
يعود إىل اختالف أعداد املدارس التابعة هلا؛ إذ إ ّن عدد
املشرفات يتناسب مع عدد املدارس.

استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي مبدخل املسح
االجتماعي؛ بوصفه أنسب املناهج البحثية ملوضوع الدراسة
وأهدافها .ويقوم املنهج الوصفي على دراسة الظاهرة يف
تعبريا كميًّا
الواقع ،ويهتم بوصفها وص ًفا دقي ًقا ،ويعرب عنها ً
وكيفيًّا .ويعرف املدخل الوصفي بأسلوب املسح بأنّه:
أسلوب يف البحث ،يتم من خالله مجع معلومات وبيانات
عن ظاهرة ما أو واقع؛ بقصد التعرف على الظاهرة ،وحتديد
الوضع احلايل هلا ،والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها؛
من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع ،أو مدى احلاجة
إىل إحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيه (عبيدات ،عدس،
وعبد احلق.)2014 ،
مجتمع الدراسة وعينتها:

أداة الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفات الرتبويات
ّ
للمرحلة املتوسطة يف مدارس مدينة الرياض ،وعددهن 56
وزعت الباحثتان االستبانة على مجيع أفراد جمتمع
مشرفة ،وقد ّ
الدراسة ،واسرتجعت منها  51استبانة مكتملة ،وجاهزة
لعملية التحليل ،بنسبة  %91.1من إمجايل جمتمع الدراسة.
وصف جمتمع الدراسة وف ًقا ملتغري مكتب اإلشراف:

بناء على أهداف الدراسة ،وطبيعة البيانات املطلوب
مجعها ،وجد أ ّن "االستبانة" تع ّد األداة املناسبة لذلك ،وقد
بنيت االستبانة بالرجوع إىل األدبيات والدراسات السابقة
ذات العالقة مبوضوع البحث احلايل .وميكن استعراض أبرز
جوانب أداة البحث على النحو اآليت:
تكونت االستبانة يف
 .1بناء األداة (االستبانة) ومكوناتهاّ :

جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة وف ًقا لمتغير مكتب اإلشراف
مكتب اإلشراف

التكرارات

النسبة المئوية

الروايب
النهضة
جنوب
غرب

8
5
7
2

15.7
9.8
13.7
3.9

صورهتا النهائية من قسمني:
القسم األول :يتناول البيانات األولية اخلاصة بأفراد الدراسة،
واليت تتمثّل يف :مكتب اإلشراف التابعة له املشرفة.
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عباراهتا ملا وضعت له ،ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي
تنتمي إليه ،مع وضع التعديالت واالقرتاحات اليت ميكن من
خالهلا تطوير االستبانة .وبناء على اقرتاحات احملكمني
أجرت الباحثتان التعديالت الالزمة ،لتصبح االستبانة يف
صورهتا النهائية.

ويتكون من  37فقرة ،موزعة على مخسة
القسم الثاين:
ّ
حماورُ ،يتوي احملور األول على تسع فقرات ،يف حني ُيتوي
كل حمور من احملاور األربعة الباقية على سبع فقرات.
 .2صدق األداة :يعين صدق األداة التأكد من ّأهنا سوف

تقيس ما أعدت لقياسه (العساف .)1995 ،وقد ت التأكد
من صدق أداة الدراسة (االستبانة) من خالل اآليت:

ب .صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة :ملعرفة الصدق
الداخلي ت حساب معامل االرتباط بريسون بني درجة كل
عبارة من عبارات االستبانة ،بالدرجة الكلية للمحور املنتمية
له ،كما يوضح اجلدول  2واجلدول .3

أ .الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق المحكمين):
ت التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة ،بعرضها على
عدد من احملكمني؛ إلبداء الرأي حول مدى وضوح ومالءمة

جدول 2
معامالت ارتباط بيرسون الستخدام معلمة العلوم لكل من (الحاسوب /البريد اإللكتروني).

استخدام معلمة العلوم البريد اإللكتروني في تدريس مادة العلوم

استخدام معلمة العلوم الحاسوب في تدريس مادة العلوم
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

.583
**.682
**.755
**.567
**.856
**.877
**.805
**.663
**.843

10
11
12
13
14
15
16
-

.924
**.946
**.923
**.945
**.945
**.909
**.882
-

**

**

** دال عند مستوى (.)0.01

جدول 3
معامالت ارتباط بيرسون الستخدام معلمة العلوم لكل من (الشبكة العنكبوتية /جهاز عرض البيانات /السبورة التفاعلية).
استخدام معلمة العلوم الشبكة العنكبوتية في

استخدام معلمة العلوم جهاز عرض البيانات في

استخدام معلمة العلوم السبورة التفاعلية في

تدريس مادة العلوم

تدريس مادة العلوم

تدريس مادة العلوم

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

17
18
19
20
21
22
23

.734
**.910
**.884
**.914
**.929
**.926
**.903

24
25
26
27
28
29
30

.895
**.842
**.837
**.783
**.919
**.849
**.823

31
32
33
34
35
36
37

.764
**.800
**.833
**.867
**.833
**.823
**.746

**

**

** دال عند مستوى (.)0.01
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يتضح من خالل اجلدولني السابقني اجلدول 2
واجلدول  ،3أ ّن مجيع العبارات دالة عند مستوى 0.01؛ مما
يدل على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي ،ومن َمثّ ارتفاع
مؤشرات الصدق والوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

 .3ثبات األداة :ت قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام
يوضح معامل الثبات
معامل ثبات ألفا كرونباخ ،واجلدول ّ 4
حملاور أداة الدراسة ،وهي:

جدول 4
معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.
الرقم
1
2
3
4
5

معامل الثبات

المحور
استخدام معلمة العلوم احلاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
استخدام معلمة العلوم الربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
استخدام معلمة العلوم الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
استخدام معلمة العلوم جهاز عرض البيانات (الداتا شو) يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
استخدام معلمة العلوم السبورة التفاعلية يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
الثبات الكلي

.881
.971
.944
.930
.887
.975

العبارات) ،أو اخنفاضها ،مع العلم بأنّه يفيد يف ترتيب احملاور
حسب أعلى متوسط حسايب.
 .5االحنراف املعياري؛ للتعرف على مدى احنراف استجابات
عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة ،ولكل
حمور من حماوره الرئيسة عن متوسطها احلسايب.
 .6ت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي؛ للتعرف على
الفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة ،وف ًقا ملتغري
مكتب اإلشراف التابعة له.
 .7اختبار أقل فرق معنوي ()LSD؛ حلساب الفروق بني
متوسطات استجابات عينة الدراسة حنو حماور الدراسة
باختالف متغري املكاتب اإلشرافية.

ويتضح من خالل اجلدول  ،4أ ّن مقياس الدراسة يتمتّع
بثبات مقبول إحصائيًّا؛ إذ بلغت قيمة معامل الثبات الكلية
(ألفا)  ،0.975وهي درجة ثبات عالية.
المستخدمة:
األساليب اإلحصائية ُ
ت حتليل البيانات باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية
من خالل برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( .)SPSSولتحديد طول اخلاليا استخدم املقياس اخلماسي،
وت حساب املدى ،الذي يوضح متوسطات التدرج لدرجات
املوافقة على املقياس ،مث بعد ذلك حسبت املقاييس
اإلحصائية اآلتية:
 .1التكرارات ،والنسب املئوية؛ للتعرف على اخلصائص
الوظيفية ألفراد عينة الدراسة.
 .2معامل ارتباط بريسون ()Pearson correlation؛ حلساب
صدق االتساق ال ّداخلي ألداة الدراسة.
 .3معامل ألفاكرونباخ ()Cronbach's Alpha؛ حلساب
معامل ثبات احملاور املختلفة ألداة الدراسة.
 .4املتوسط احلسايب " "Mean؛ ملعرفة مدى ارتفاع
استجابات عينة الدراسة عن احملاور الرئيسة (متوسطات

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:
ً
ما واقع استخدام المعلمات للوسائط التعليمية اإللكترونية في

تعليم العلوم للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفات؟

للتعرف على واقع استخدام املعلمات للوسائط التعليمية
ّ
اإللكرتونية يف تعليم العلوم للمرحلة املتوسطة ،ت حساب
التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنراف
املعياري الستجابات عينة الدراسة ،كما ت ترتيب هذه
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 .1استخدام معلمة العلوم احلاسوب يف تدريس مادة العلوم
لطالبات املرحلة املتوسطة:

الفقرات حسب املتوسط احلسايب لكل منها ،وذلك على
النحو اآليت:

ك
يوفر الوقت واجلهد أثناء شرح
الدرس؛ مما يساعدها يف
8
استغالل وقت احلصة بشكل
كامل.
للقيام بإعداد االختبارات
 2واالمتحانات ،وسهولة تصحيح
األخطاء يف الصياغة إن وقعت.
يف شرح الظواهر الطبيعية اليت قد
7

5

9

3

1

6

4

يصعب حدوثها وقت تناول
الدرس.
يف جتديد طريقة عرض الدرس؛
جتنبًا حلدوث امللل لدى
الطالبات من الطرائق التقليدية
يف التدريس.
يف تصميم بعض التطبيقات
واألنشطة اليت تساعد الطالبات
على استيعاب الدرس.
األسئلة
بنوك
إلعداد
واملعلومات اخلاصة مبقرر العلوم
.
يف حتديد عناصر الدرس،
وعرضها ،وتناوهلا دون جتاهل
أي من تلك العناصر.
للقيام ببعض التجارب العلمية-
املختربات االفرتاضية -اليت
يصعب القيام هبا داخل املعمل
خلطورهتا.
يف القيام بإعداد التقارير اخلاصة
بتقييم مستوى الطالبات.
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التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى استخدام معلمة العلوم
الحاسوب في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة ،مرتبة تنازليًّا وف ًقا للمتوسط الحسابي لكل منها.

24

47.06

23

45.1

3

5.9

1

2.0

0

0.0

4.37

0.69

1

27

52.94

19

37.3

2

3.9

2

3.9

1

2.0

4.35

0.89

2

18

35.29

29

56.9

4

7.8

0

0.0

0

0.0

4.27

0.60

3

20

39.22

23

45.1

8

15.7

0

0.0

0

0.0

4.24

0.71

4

20

39.22

24

47.1

6

11.8

1

2.0

0

0.0

4.24

0.74

5

23

45.10

18

35.3

6

11.8

2

3.9

2

3.9

4.14

1.04

6

14

27.45

27

52.9

8

15.7

0

0.0

2

3.9

4.00

0.89

7

20

39.22

21

41.2

3

5.9

4

7.8

3

5.9

4.00

1.15

8

17

33.33

22

43.1

5

9.8

5

9.8

2

3.9

3.92

1.09

9

4.17

0.63

المتوسط الحسابي العام

207

-

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)

الدرس ،وإعداد بنوك األسئلة واملعلومات اخلاصة مبقرر
العلوم.
وتتفق النتائج السابقة مع ما أظهرته دراسة الشناق
( ،)2007يف أ ّن استخدام معلمي العلوم للحاسوب يف
التقومي الشامل لنمو الطلبة يأيت يف مرتبة متقدمة بني جماالت
استخدام معلمي العلوم للحاسوب ،يف حني يأيت
استخدامهم للحاسوب يف إعداد بنوك األسئلة بشكل
متوسط .وتتفق كذلك مع ما أظهرته دراسة الدويكات
( ،)2011من أ ّن الربامج املعدة باستخدام احلاسب تتسم
باألسلوب املشوق املختلف عن أسلوب الكتاب املقرر؛ ومن
مث ال يصاب الطالب بامللل.
 .2استخدام معلمة العلوم الربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة:

يتضح من اجلدول  ،5اخلاص مبحور استخدام معلمة
العلوم احلاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة
املتوسطة ،وجود تفاوت يف درجة موافقة عينة الدراسة بني
(موافق) و(موافق بشدة)؛ مما يدل على تفاوت وجهات
نظرهن حول فقرات احملور .وبصفة عامة ،فقد بلغ املتوسط
يدل على موافقة
احلسايب العام آلرائهن 4.17؛ األمر الذي ّ
عينة الدراسة على أ ّن املعلمات يستخدمن احلاسوب يف
تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،ويتمثل ذلك
يف :القيام بإعداد االختبارات واالمتحانات ،وشرح الظواهر
الطبيعية اليت يصعب حدوثها وقت تناول الدرس ،وجتديد
طريقة عرض الدرس؛ جتنبًا حلدوث امللل لدى الطالبات فيما
يتعلق بالطرائق التقليدية يف التدريس ،وتصميم بعض
التطبيقات واألنشطة اليت تساعد الطالبات على استيعاب

ك
12

15

16

13
11
10

يف الرد على استفسارات
الطالبات وتساؤالهتن يف مادة
العلوم.
يف التواصل بني املعلمة
واملرشدة الطالبية؛ للوقوف
على مشكالت الطالبات.
يف التواصل بشكل مباشر مع
إدارة املدرسة (مديرة أو
وكيلة) حال تغيبها عن
املدرسة.
يف التواصل مع أولياء األمور
ختص
يف األمور اليت
ّ
الطالبات.
يف إرسال درجات تقييم
الطالبات.
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14

والتمارين ،واألنشطة املختلفة
إىل الطالبات.
للرد على استفسارات أولياء
األمور حول مشكالت
الطالبات داخل الفصل.
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المعياري

درجة الموافقة

1.36

1.22 3.42

يتضح من اجلدول  ،6اخلاص مبحور استخدام معلمة العلوم
الربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة
املتوسطة ،وجود تفاوت يف درجة موافقة عينة الدراسة بني
(موافق) ،و(موافق بشدة)؛ مما يدل على تفاوت وجهات
نظرهن حول فقرات احملور .وبصفة عامة فقد بلغ املتوسط
احلسايب العام آلرائهن 3.42؛ مما يدل على موافقتهن على
استخدام معلمات العلوم للربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،ويتمثل ذلك يف :الرد على
استفسارات الطالبات وتساؤالهتن يف مادة العلوم ،والتواصل
بني املعلمة واملرشدة؛ للوقوف على مشكالت الطالبات،

الترتيب
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7
-

والتواصل بشكل مباشر مع إدارة املدرسة (مديرة أو وكيلة)
حال تغيّبها عن املدرسة.
وختتلف النتائج السابقة مع دراسة الشناق ( ،)2007اليت
توصلت إىل أ ّن استخدام الربيد اإللكرتوين يف تعليم العلوم
بدولة اإلمارات كانت درجته منخفضة .وتعزي الباحثتان هذا
االختالف إىل التباعد الزمين بني فرتة إجراء الدراستني ،وأ ّن
عام ( )2007مل يكن الربيد اإللكرتوين قد انتشر يف التعليم
كانتشاره يف الوقت احلايل.
 .3استخدام معلمة العلوم الشبكة العنكبوتية يف تدريس
مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة:

19
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22
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يف حتميل املواد اإلثرائية
اخلاصة بتدريس مقرر العلوم.
يف االطالع على كل ما هو
حديث يف مقرر العلوم
باملرحلة املتوسطة.
من أجل زيادة حصيلة املعلمة
املعرفية ،واملعلوماتية اليت
تتعلق مبادة العلوم.
يف االطالع على مجيع
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جدول 7
التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى استخدام معلمة العلوم
الشبكة العنكبوتية في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة ،مرتبة تنازليًّا وف ًقا للمتوسط الحسابي لكل منها.
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ك
الوسائل التعليمية اإللكرتونية
من مواقع الوزارة املعتمدة.
يف حتميل الربامج التعليمية
اخلاصة مبقرر العلوم لطالبات
املرحلة املتوسطة.
يف االشرتاك يف املسابقات
اخلاصة بالطالبات واملعلمات
على مجيع املستويات.
للمشاركة يف حلقات النقاش
والندوات اخلاصة مبقرر
العلوم.
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يتضح من اجلدول  ،7اخلاص مبحور استخدام معلمة العلوم
للشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) يف تدريس مادة العلوم
لطالبات املرحلة املتوسطة ،وجود تفاوت يف درجة موافقة
عينة الدراسة بني (موافق) ،و(موافق بشدة) .وقد بلغ
املتوسط احلسايب العام آلرائهن 4.24؛ مما يدل على
موافقتهن بشدة على استخدام معلمات العلوم للشبكة
العنكبوتية (اإلنرتنت) يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة
املتوسطة ،ويتمثل ذلك يف :حتميل املواد اإلثرائية اخلاصة
بتدريس مقرر العلوم ،واالطالع على كل ما هو حديث يف
مقرر العلوم باملرحلة املتوسطة ،وزيادة حصيلتها املعرفية

-

واملعلوماتية اليت تتعلق مبادة العلوم ،إضافة إىل االطالع على
مجيع الوسائل التعليمية اإللكرتونية من مواقع الوزارة املعتمدة.
وتتفق النتائج السابقة مع ما أظهرته دراسة الشناق
( ،)2007من أ ّن أكثر استخدامات معلمي العلوم لإلنرتنت
متثّلت يف شراء الكتب العلمية ،وهو استخدام أقرب ما يكون
إىل حتميل املواد اإلثرائية اخلاصة بتدريس العلوم ،وقد يكون
هذا التحميل جمانًا ،أو مبقابل ،فيصبح شراءً كما أشار إليه
الشناق.
 .4استخدام معلمة العلوم جهاز عرض البيانات (الداتا شو) يف
تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة:

الفقرات

يف عرض العديد من الظواهر الطبيعية
25
من خالل الصور واألفالم.
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محايد

أرفض

االنحراف المعياري
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جدول 8
التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة نحو مدى استخدام معلمة العلوم جهاز عرض
البيانات (الداتا شو) في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة.
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موافق بشدة

الفقرات
لتقدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء
الشرح.
يف عرض أفالم الفيديو اخلاصة
مبحتويات مقرر العلوم على شاشات
عرض كبرية.
الستعراض الرسوم واألشكال البيانية
التوضيحية.
لعرض بعض التجارب اليت يصعب
القيام هبا يف املعمل خلطورهتا.
سهولة التنقل بني احملاور لتحقيق
األهداف اخلاصة بالدرس.
لعرض مشاركات الطالبات اإلجيابية
يف الدرس.
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يتضح من اجلدول  ،8اخلاص مبحور استخدام معلمة
العلوم جهاز عرض البيانات (الداتا شو) يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،وجود موافقة بشدة من قبل
عينة الدراسة على العبارات اليت تضمنها هذا احملور .وبصفة
ويدل هذا على
عامة ،بلغ املتوسط احلسايب العام ّ ،4.29
وجود موافقة بشدة بني عينة الدراسة على استخدام معلمات
العلوم جلهاز عرض البيانات (الداتا شو) يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،ويتمثّل ذلك يف :عرض
العديد من الظواهر الطبيعية من خالل الصور واألفالم،
وتقدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء الشرح ،وعرض أفالم
الفيديو اخلاصة مبحتويات مقرر العلوم على شاشات عرض
كبرية ،واستعراض الرسوم واألشكال البيانية التوضيحية ،ويف

الترتيب

م

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

-

عرض بعض التجارب اليت يصعب القيام هبا يف املعمل
خلطورهتا.
وهذا يتفق مع دراسة الشناق ( ،)2007إذ توصلت
الدراسة إىل جمموعة من النتائج املهمة ،واليت كان من بينها
أ ّن جهاز عرض البيانات من أكثر اجملاالت استخداماً ،وكان
أكثر استخدامات معلمي العلوم جلهاز عرض البيانات يف
حالة عرض التجارب العلمية يف العلوم ،ولعرض أفالم
الفيديو العلمية ،ولتقدمي أعمال الطلبة يف العلوم.
 .5اسـ ــتخدام معلمـ ــة العلـ ــوم السـ ــبورة التفاعليـ ــة (الذكيـ ــة) يف
تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة:

ك

%

ك

%

ك
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%

ك

%

ك

%

المتوسط

موافق بشدة

محايد

الحسابي
االنحراف

م

الفقرات

موافق

أرفض

أرفض بشدة

المعياري

درجة الموافقة

الترتيب

جدول 9
التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو مدى استخدام معلمة العلوم
السبورة التفاعلية (الذكية) في تدريس مادة العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة ،مرتبة تنازليًّا وف ًقا للمتوسط الحسابي لكل منها.

ك
36
35

34
33
32
31
37

يف عرض األفالم التسجيلية أو
الوثائقية اخلاصة مبقرر العلوم.
يف شرح العديد من الظواهر
الطبيعية اليت قد يصعب
حدوثها يف أثناء الشرح.
لتكبري حجم اخلط والصور
جهاز
على
املوجودة
الكمبيوتر.
لزيادة حجم استجابة
الطالبات وإثارهتن مع الدرس.
يف تسجيل شرح الدرس
وإعادته أكثر من مرة.
للتقليل من استخدام الكتاب
املدرسي.
يف حل مشكلة الندب عن
طريق حفظ وختزين الدروس.

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

المتوسط

موافق بشدة

محايد

الحسابي
االنحراف

م

الفقرات

موافق

أرفض

أرفض بشدة

المعياري

درجة الموافقة

الترتيب
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المتوسط الحسابي العام

يتضح من اجلدول  ،9اخلاص مبحور استخدام معلمة
العلوم السبورة التفاعلية (الذكية) يف تدريس مادة العلوم
لطالبات املرحلة املتوسطة ،موافقة عينة الدراسة على العبارات
اليت تضمنها هذا احملور .وقد بلغ املتوسط احلسايب العام
 ،3.90مما يدل على موافقة عينة الدراسة على استخدام
معلمات العلوم للسبورة التفاعلية (الذكية) يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،ويتمثل ذلك يف :عرض
األفالم التسجيلية أو الوثائقية اخلاصة مبقرر العلوم ،وكذلك
شرح العديد من الظواهر الطبيعية اليت قد يصعب حدوثها
أثناء الشرح ،إضافة إىل تكبري حجم اخلط والصور املوجودة
على جهاز الكمبيوتر ،وزيادة حجم استجابة الطالبات
وإثارهتن يف الدرس.

4

7.8

0.89 3.90

-

وتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه دراسة أيزمان
وآخرين ( ،)Isman,et al.,2012يف أ ّن استخدام معلمي
املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية للسبورة التفاعلية
يتم بطريقة جيدة؛ إلشراك الطلبة بشكل كامل وفاعل يف
عملية التعلم ،كما اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة
ماثيوس ،وإليزنيز ( ،)Mathews & Elaziz, 2010اليت
توصلت إىل أ ّن املعلمني لديهم اجتاه إجيايب حنو استخدام
السبورة التفاعلية يف تعليم اللغة اإلجنليزية.
ومن خالل العرض السابق لواقع استخدام الوسائط
التعليمية اإللكرتونية للمعلمات يف تعليم العلوم للمرحلة
املتوسطة من وجهة نظر املشرفات ،جندها جاءت كما يأيت:
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جدول 10
واقع استخدام المعلمات للوسائط التعليمية اإللكترونية في تعليم العلوم للمرحلة المتوسطة.
م

واقع استخدام الوسائط التعليمية اإللكترونية

المتوسط الحسابي

الترتيب

1
2
3
4
5

احلاسوب
الربيد اإللكرتوين
الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت)
جهاز عرض البيانات (الداتا شو)
السبورة التفاعلية (الذكية)

4.17
3.42
4.24
4.29
3.90

3
5
2
1
4

4.0

-

الدرجة الكلية

معلمي العلوم لديهم دوافع إجيابية الستخدام تكنولوجيا
التعلم يف تدريس العلوم.

يتضح من خالل اجلدول  ،10موافقة أفراد الدراسة على
أ ّن معلمات العلوم يستخدمن الوسائط التعليمية اإللكرتونية
يف تعليم العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،مبتوسط عام
4.0؛ إذ يأيت جهاز عرض البيانات (الداتا شو) يف املرتبة
األوىل ،يليه الشبكة العنكبوتية ،مث احلاسوب ،فالسبورة
أخريا الربيد اإللكرتوين بوصفه أقل الوسائط اليت
التفاعلية ،و ً
تستخدمها معلمات العلوم .وقد اتفقت النتائج السابقة مع
نتيجة دراسة الشناق ( ،)2007اليت توصلت إىل أ ّن أكثر
استخداما يف تعليم العلوم
الوسائط التعليمية اإللكرتونية
ً
بدولة اإلمارات العربية املتحدة متثل يف احلاسوب ،يليه
اإلنرتنت ،مث جهاز عرض البيانات ،كما اتفقت كذلك مع
دراسة الشناق ،وبين دومي ( ،)2010اليت أظهرت وجود
اجتاهات إجيابية لدى املعلمني حنو التعلم اإللكرتوين ،ودراسة
جيزي ،وروهريج ( ،)guzey, roehrig, 2012اليت أظهرت أ ّن

ثانيًا :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،0.05

في اختالف وجهات نظر المشرفات التربويات نحو استخدام
معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة للوسائط التعليمية اإللكترونية،
تُعزى إلى اختالف المكاتب اإلشرافية؟

ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني وجهات
نظر عينة الدراسة حنو استخدام معلمات العلوم للمرحلة
املتوسطة للوسائط التعليمية اإللكرتونية ،باختالف متغري
املكاتب اإلشرافية ،ت استخدام اختبار حتليل التباين
األحادي ( ،)One Way Anovaكما يتضح من خالل
اجلدول  11اآليت:

جدول 11
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way Anovaللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استخدام معلمات العلوم
للمرحلة المتوسطة للوسائط التعليمية اإللكترونية ،باختالف متغير المكاتب اإلشرافية.
مجموع

األبعاد

المجموعات

واقع استخدام معلمة العلوم
للحاسوب يف تدريس مادة
العلوم للطالبات.

بني اجملموعات

8.799

داخل اجملموعات

11.358

42

اجملموع

20.157

50

واقع استخدام معلمة العلوم
للربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة
العلوم للطالبات.

بني اجملموعات

33.302

8

4.163

داخل اجملموعات

41.450

42

.987

اجملموع

74.752

50

واقع استخدام معلمة العلوم

بني اجملموعات

12.217

8

المربعات
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درجات الحرية

متوسط المربعات

8

1.100
.270

1.527

قيمة ف

مستوى الداللة

4.067

.001

4.218
2.888

.001
.012
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مجموع

األبعاد

المجموعات

للشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت)
يف تدريس مادة العلوم
للطالبات.

داخل اجملموعات

22.211

اجملموع

34.428

50

بني اجملموعات

8.062

8

1.008

داخل اجملموعات

16.999

42

.405

اجملموع

25.061

50

بني اجملموعات

11.025

8

1.378

داخل اجملموعات

28.342

42

.675

اجملموع

39.367

50

بني اجملموعات

11.992

8

1.499

داخل اجملموعات

16.997

42

.405

اجملموع

28.989

50

واقع استخدام معلمة العلوم
جلهاز عرض البيانات (الداتا
شو) يف تدريس مادة العلوم
للطالبات.
واقع استخدام معلمة العلوم
للسبورة التفاعلية (الذكية) يف
تدريس مادة العلوم للطالبات.
الدرجة الكلية

المربعات

يتضح من خالل اجلدول  ،11أنّه ال توجد هناك فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حنو واقع استخدام معلمة العلوم للسبورة التفاعلية
(الذكية) يف تدريس مادة العلوم للطالبات ،باختالف متغري
املكاتب اإلشرافية؛ إذ بلغت قيمة مستوى الداللة ،0.064
وهي قيمة أكرب من  0.05أي غري دالة إحصائيًّا ،يف حني
يظهر اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حنو واقع استخدام
معلمة العلوم لكل من (احلاسوب ،والربيد اإللكرتوين،
والشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ،وجهاز عرض البيانات
(الداتا شو) ،الدرجة الكلية ،باختالف متغري املكاتب
اإلشرافية.
وملعرفة اجتاه الفروق ،ولصاحل أي فئة من فئات متغري
املكاتب اإلشرافية ،ت استخدام اختبار أقل فرق معنوي
()LSD؛ إذ تبني من خالله وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني استجابات عينة الدراسة حنو استخدام املعلمات
للحاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة
مبدينة الرياض ،تعزى إىل متغري مكتب اإلشراف ،ولصاحل

درجات الحرية

متوسط المربعات

42

.529

قيمة ف

2.490

2.042

3.704

مستوى الداللة

.026

.064

.002

املشرفات ممن يتبعن ملكتب البديعة ،مبتوسط درجة موافقة
4.76؛ مما يعين أ ّن املشرفات ،ممن يتبعن ملكتب البديعة
يوافقن بدرجة أكرب على استخدام املعلمات للحاسوب يف
تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
وتعزي الباحثتان النتيجة السابقة إىل حرص مكتب الرتبية
والتعليم بالبديعة على استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة
يف العملية التعليمية ،كما إ ّن الدافع حنو التميز يف ظل
املنافسة بني مكاتب اإلشراف يف مدينة الرياض جيعل من
يصا على استخدام التكنولوجيا ،ويف
مكتب البديعة حر ً
مقدمتها الوسائط التعليمية املتعددة.
ويتضح من اجلدول  11السابق وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات عينة الدراسة حنو استخدام
املعلمات للشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض ،تعزى إىل
متغري مكتب اإلشراف ،ولصاحل املشرفات ،ممن يتبعن ملكتب
احلرس الوطين ،مبتوسط درجة موافقة  .5.00مما يعين أ ّن
املشرفات ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين يوافقن بدرجة أكرب
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الرياض .كما إ ّن املدارس التابعة هلذا املكتب كانت من أوىل
املدارس اليت د ّرس العلوم فيها باستخدام الوسائط التعليمة
اإللكرتونية املتعددة ،ومن َمثّ فإنّه ميتلك اخلربات اإلشرافية
والتدريسية املدركة ألمهية استخدام هذه الوسائط يف تدريس
استنادا على ما حققته هذه
العلوم للمرحلة املتوسطة،
ً
الوسائط من نتائج إجيابية يف هذا االجتاه.

على استخدام املعلمات للشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) يف
تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات
عينة الدراسة حنو استخدام معلومات العلوم للربيد
اإللكرتوين ،وف ًقا ملتغري مكتب اإلشراف ،ولصاحل املشرفات،
ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين ،مبتوسط درجة موافقة
 .4.57وتشري النتيجة السابقة إىل أ ّن املشرفات ،ممن يتبعن
ملكتب احلرس الوطين يوافقن بدرجة أكرب على استخدام
املعلمات للربيد اإللكرتوين يف تدريس مادة العلوم لطالبات
املرحلة املتوسطة.
ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات عينة
الدراسة حنو استخدام معلمات العلوم جلهاز عرض البيانات
(الداتا شو) ،وف ًقا ملتغري مكتب اإلشراف ،ولصاحل
املشرفات ،ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين ،مبتوسط درجة
موافقة  .5.00وتشري هذه النتيجة إىل أ ّن املشرفات ،ممن
يتبعن ملكتب احلرس الوطين يوافقن بدرجة أكرب على
استخدام املعلمات جلهاز عرض البيانات (الداتا شو) يف
تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
كما تشري النتائج السابقة إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات عينة الدراسة حنو استخدام
املعلمات للوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،باختالف متغري املكاتب
اإلشرافية ،ولصاحل مشرفات مكتب احلرس الوطين ،مبتوسط
درجة موافقة  ،4.60مما يعين أ ّن املشرفات ،ممن يتبعن
ملكتب احلرس الوطين يوافقن بدرجة أكرب على استخدام
املعلمات للوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تدريس مادة
العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة.
وتعزي الباحثتان اجتاه الفروق لصاحل مكتب إشراف
احلرس الوطين إىل التفوق امللحوظ هلذا املكتب من حيث
امتالك اإلمكانات التكنولوجية املتعلقة بالوسائط التعليمية
اإللكرتونية املتعددة ،موازنة بباقي مكاتب اإلشراف يف مدينة

النتائج العامة للدراسة:
توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ،نوجزها فيما
يأيت:
 موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينةالرياض على استخدام معلمات العلوم للحاسوب يف تدريس
مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،ويف مقدمة أشكال
هذا االستخدام :القيام بإعداد االختبارات واالمتحانات،
وشرح الظواهر الطبيعية ،وجتديد طريقة عرض الدرس؛ جتنبًا
للملل ،وتصميم بعض التطبيقات واألنشطة اليت تساعد
الطالبات على استيعاب الدرس.
 موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينةالرياض على استخدام معلمات العلوم للربيد اإللكرتوين يف
تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة ،ويف مقدمة
أشكال هذا االستخدام :الرد على استفسارات الطالبات
وتساؤالهتن يف مادة العلوم ،والتواصل بني املعلمة واملرشدة؛
للوقوف على مشكالت الطالبات ،والتواصل بشكل مباشر
مع إدارة املدرسة.
 موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينةالرياض بشدة على استخدام معلمات العلوم للشبكة
العنكبوتية (اإلنرتنت) يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة
املتوسطة ،ويف مقدمة أشكال هذا االستخدام :حتميل املواد
اإلثرائية اخلاصة بتدريس مقرر العلوم ،واالطالع على كل ما
هو حديث يف مقرر العلوم باملرحلة املتوسطة ،وزيادة
حصيلتها املعرفية واملعلوماتية اليت تتعلق مبادة العلوم.
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 موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينةالرياض بشدة على استخدام معلمات العلوم جلهاز عرض
البيانات (الداتا شو) يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة
املتوسطة ،ويف مقدمة أشكال هذا االستخدام :عرض العديد
من الظواهر الطبيعية من خالل الصور واألفالم ،وتقدمي
تغذية راجعة وسريعة أثناء الشرح ،وعرض أفالم الفيديو
اخلاصة مبحتويات مقرر العلوم على شاشات كبرية.
 موافقة املشرفات الرتبويات يف مكاتب اإلشراف مبدينةالرياض على استخدام معلمات العلوم للسبورة التفاعلية
(الذكية) يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة،
ويأيت يف مقدمة أشكال هذا االستخدام :عرض األفالم
التسجيلية أو الوثائقية اخلاصة مبقرر العلوم ،وشرح العديد من
الظواهر الطبيعية اليت قد يصعب حدوثها أثناء الشرح ،وزيادة
حجم استجابة الطالبات وإثارهتن يف الدرس.
وتشري النتائج السابقة إىل أ ّن استخدام جهاز عرض
البيانات (الداتا شو) يأيت يف املرتبة األوىل ،يليه استخدام
الشبكة العنكبوتية ،مث احلاسوب ،تليه السبورة التفاعلية ،ويف
األخري يأيت الربيد اإللكرتوين بوصفه أقل الوسائط التعليمية
اليت تستخدمها معلمات العلوم يف تدريس مادة العلوم
لطالبات املرحلة املتوسطة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطاتاستجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة استخدام معلمات
العلوم للحاسوب يف تدريس مادة العلوم لطالبات املرحلة
املتوسطة ،باختالف متغري املكاتب اإلشرافية؛ لصاحل
املشرفات ممن يتبعن ملكتب البديعة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطاتاستجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة استخدام معلمات
العلوم للربيد اإللكرتوين ،والشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت)،
وجهاز عرض البيانات (الداتا شو) ،يف تدريس مادة العلوم
لطالبات املرحلة املتوسطة ،باختالف متغري املكاتب
اإلشرافية؛ لصاحل املشرفات ممن يتبعن ملكتب احلرس الوطين.

التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت ت التوصل إليها ،توصي الدارسة مبا
يأيت:
 السعي إىل تضييق الفروق أو إزالتها يف استخدام املعلماتللوسائط التعليمية اإللكرتونية يف تعليم العلوم لطالبات
املرحلة املتوسطة بني مكاتب اإلشراف واملدارس املتوسطة
التابعة هلا ،من خالل توفري مجيع اإلمكانات الالزمة لذلك
يف كل املدارس التابعة ملكاتب اإلشراف مبدينة الرياض.
 االهتمام بالربامج والدورات التدريبية اليت مت ّكن مجيعمعلمات العلوم يف املدارس املتوسطة للبنات مبدينة الرياض
من تدريس العلوم باستخدام الوسائط اإللكرتونية املتعددة،
وفق أحدث الطرائق واألساليب التقنية ،ومبا مينع وجود فروق
يف استخدام املعلمات يف املكاتب اإلشرافية املختلفة هلذه
الوسائط.
 حتفيز معلمات العلوم باملدارس املتوسطة يف مدينة الرياضحنو االجتهاد يف تطوير أنفسهن؛ لتحقيق االستخدام األمثل
للوسائط اإللكرتونية املختلفة يف تدريس مادة العلوم.
المقترحات:
 إجراء املزيد من الدراسات؛ للتعرف على واقع استخدامالوسائط التعليمية اإللكرتونية يف خمتلف مناطق اململكة
العربية السعودية ،ولتدريس خمتلف املواد.
 إجراء دراسات مقارنة عن واقع التعليم باستخدام الوسائطالتعليمية اإللكرتونية يف اململكة العربية السعودية والدول
العربية واألجنبية.
المراجع:
أبا اخليل ،فوزية حممد ( .)2004تطوير برنامج تدرييب قائم على تكنولوجيا
الوسائط الفائقة وفاعليته يف تنمية كفايات استخدام الشبكة العاملية
للمعلومات (اإلنرتنت) ملعلمات التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية ،جملة مستقبل الرتبية العربية.388-341 ،)32( 10 ،
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وضحى بنت حممد العتييب ونضال بنت شعبان األمحد :واقع استخدام معلمات العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة ...
سبيتان ،فتحي ذياب ( ،)2010أصول وطرائق تدريس العلوم( .ط،)1
عمان ،دار اجلنادرية للنشر والتوزيع.
سالمة ،عادل أبو العز ( .)2009طرق تدريس العلوم معاجلة تطبيقية
معاصرة( ،ط ،)1عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
شحاتة ،حسن ( ،)2009التعليم اإللكرتوين وحترير العقل آفاق وتقنيات
جديدة للتعليم( ،ط ،)1القاهرة ،دار العامل العريب.
شديفاتُ ،ييي حممد؛ وارشيد ،طارق حممد ( ،)2007أثر استخدام
احلاسوب واإلنرتنت يف حتصيل طالب الصف الثامن األساسي يف
مبحث العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية يف حمافظة املفرق ،جملة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية.142-109 ،)2(4 .
الشناق ،قسيم حممد؛ وبين دومي ،حسن علي ( ،)2009أساسيات التعلم
اإللكرتوين يف العلوم( ،ط ،)1عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.
الشناق ،قسيم ( ،)2007واقع استخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية يف
تعليم العلوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر املعلمني،
ورقة علمية قدمت يف مؤمتر اإلصالح املدرسي :الواقع واملأمول،
جامعة اإلمارات املتحدة ،ديب.
الشناق ،قسيم؛ وبين دومي ،حسن ( ،)2010اجتاهات املعلمني والطلبة حنو
استخدام التعلم اإللكرتوين يف املدارس الثانوية األردنية ،جملة جامعة
دمشق للعلوم الرتبوية.271-235 ،)2+1(26 ،
الشهري ،حممد فايز عبدالرمحن ( ،)2012فعالية برنامج تعليمي قائم على

أبا اخليل ،فوزية حممد ( ،)2007معيار مقرتح لتقومي أداء املعلم يف دمج تقنية
املعلومات يف برامج إعداد املعلم وتدريبه باململكة العربية السعودية،
جملة احتاد اجلامعات العربية.262-181 ،)48( ،
أمحد ،نافز أيوب حممد علي ( ،)2010معوقات استخدام الوسائط التعليمية
يف املدارس احلكومية من وجهة نظر املديرين واملعلمني ،جملة البحوث
والدراسات الرتبوية الفلسطينية.250-216 ،)14( ،
الباوي ،ماجدة إبراهيم ( ،)2006فاعلية استخدام الوسائل املتعددة

بالكمبيوتر على حتصيل الطالبات ملادة الفيزياء واجتاهاهتن حنو
استخدام الكمبيوتر يف التعلم والتعليم ،رسالة ماجستري (غري منشورة)،

كلية الرتبية ،جامعة بغداد ،العراق.
بسيسو ،نادرة غازي ( ،)2013اجتاهات املعلمني حنو استخدام السبورة

الذكية يف العملية التعليمية ،حبث مقدم إىل اليوم الدراسي ،وزارة
التعليم العايل بدولة فلسطني ،املنعقد يف يوم االثنني 2013/5/13م،

غزة ،فلسطني.
بصبوص ،حممد حسني؛ ونصراهلل ،أمين شاكر؛ وحممد ،رامي مصطفى؛
وعطية ،نبيل حممود ( ،)2004الوسائل املتعددة :تصميم وتطبيقات،

عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
احلراحشة ،حممد عبود ( ،)2008النمط القيادي الذي ميارسه مديرو املدارس
وعالقته بالرضا الوظيفي للمعلمني يف مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة
الطفيلة ،جملة جامعة دمشق.364-323 ،)1(24 ،
حرزاهلل ،نائل؛ والضامن ،دميا ( ،)2008الوسائط املتعددة ،القدس :جامعة
القدس املفتوحة.
احلقيل ،سليمان عبدالرمحن ( ،)1996نظام وسياسة التعليم يف اململكة

الوسائط املتعددة يف إكساب طالب الصف الثاين الثانوي مفاهيم
تكنولوجيا النانو واجتاهاهتم حنوها ،رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية

الرتبية ،قسم املناهج وطرق التدريس ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
اململكة العربية السعودية.
صوافطة ،وليد عبدالكرمي؛ والفشتكي ،هشام عدنان ( ،)2010أثر تدريس
األحياء مبساعدة احلاسوب ( )CAIيف حتصيل طالب العلوم بكلية

العربية السعودية "اجلذور التارخيية لنظام التعليم-األسس-األهداف،
وبعض وسائل حتقيقها ،االجتاهات ،مناذج من املنجزات"( ،ط،)10

الرياض.
احللفاوي ،وليد سامل حممد ( ،)2011التعليم اإللكرتوين تطبيقات مستحدثة،
(ط ،)1القاهرة ،دار الفكر العريب.
احليلة ،حممود ( ،)2004تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ،عمان ،دار
املسرية.
الدويكات ،عماد كمال عبدالعزيز ( ،)2011أثر استخدام احلاسوب يف
حتصيل طالب الصف األول الثانوي باململكة األردنية اهلامشية يف مقرر
الكيمياء ،جملة كلية الرتبية.486-473 ،)145( ،
الزهراين ،عبدالعزيز عثمان ( ،)2013فاعلية برنامج تعليمي قائم على

املعلمني بتبوك واجتاهاهتم حنو استخدام احلاسوب ،جملة جامعة
دمشق.435-377 ،)2+1(26 ،
عبداحلميد ،حممد ( ،)2005منظومة التعليم عرب الشبكات( ،ط ،)1القاهرة،
عامل الكتب.
عبداجمليد ،أمحد صادق ( ،)2003برنامج مقرتح باستخدام الوسائط املتعددة

املعززة بالكمبيوتر يف تدريس اهلندسة التحليلية وأثرها على التحصيل
املعريف وتنمية مهارات التفكري التباعدي واختاذ القرار لطالب الصف
األول الثانوي ،رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة

الوسائط املتعددة يف عالج صعوبات العمليات على الكسور لدى
طالب املرحلة االبتدائية ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،قسم مناهج

جنوب الوادي ،سوهاج ،مصر.
عبيدات ،ذوقان؛ وعدس ،عبدالرمحن؛ وعبداحلق ،كايد ( ،)2014البحث
العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه( ،ط ،)16القاهرة ،دار الفكر للنشر
والتوزيع.
العساف ،صاحل حممد ( ،)1995املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،
(ط ،)3الرياض ،دار الزهراء.

وطرائق التدريس ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية.
سامل ،رائدة خليل ( ،)2007تكنولوجيا التعليم ،عمان ،مكتبة اجملتمع العريب
للنشر والتوزيع.
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 التعليم اإللكرتوين،)2009(  رجاء كاظم، فياض عبداهلل؛ وحسون،علي

Aal Mohaya, Abdullah Yahya Hassan (2008). impact of
using the second-generation of e-learning 2.0 on the
cooperative education skills of Teachers College
students in Abha, a PhD (Unpublished), College of
Education, Umm Al Qura University, Makkah,
Kingdom of Saudi Arabia.
Aba Al-Khail, Fawzia Mohamed (2004). Developing an
hypermedia technology based training program and
its effectiveness in developing the efficiencies of
using the World Wide Web (Internet) by the public
education teachers at the Kingdom of Saudi Arabia,
journal of the Arab Education Future 10 (32), 341 388.
Aba Al-Khail, Fawzia Mohamed (2007). a proposed
standard for evaluating the teacher performance in
integrating the information technology with the
programs of teacher preparation and training in
Saudi Arabia, journal of the Arab Universities
Association, (48), 181 - 262.
Abdel Maguid, Ahmed Sadiq (2003). A proposed
multimedia based program enhanced by computer in
teaching the analytical geometry and its impact on
the knowledge achievement and the development of
divergent thinking and decision making skills for
students of the secondary first grade, a Ph.D
(Unpublished), Faculty of Education, South Valley
University, Sohag, Egypt.
Abdul Hamid, Mohamed (2005). The Education System
Across Networks, (V1), Cairo, Alam Alkotob.
Ahmed, Nafez Ayoub Mohamed Ali (2010). Obstacles of
using the educational media in the public schools
from the perspective of administrators and teachers,
journal of Palestinian Educational Research and
Studies, (14), 216 - 250.
Al Assaf, Mohamed Saleh (1995). Introduction to the
Behavioral Sciences Research, (V3), Riyadh, Dar alZahra.
Al Bawi, Magda Ibrahim (2006). effectiveness of using
the computer based multimedia on the students'
achievement of Physics and their attitudes towards
using the computers in the teaching and learning,
Master (Unpublished), Faculty of Education,
University of Baghdad, Iraq.
Al Dwikat, Emad Kamal Abdul Aziz (2011). impact of
using computer on the first grade secondary students'
achievement of Chemistry in the Hashemite
Kingdom of Jordan, the College of Education
Journal, (145).473 to 486.
Al Qarni, Misfer bin Khafeer. (2006). impact of using the
computer simulations in Science teaching on
scientific
concepts
achievement
of
the
Mediterranean second grade students at Bisha
province, Master (Unpublished), College of
Education, King Khalid University, Riyadh,
Kingdom of Saudi Arabia.
Al Shahry, Mohamed Faiz Abdul Rahman (2012). the
effectiveness of multimedia based educational
program in acquiring the second grade secondary
students the concepts of nanotechnology and their
attitudes, a PhD (Unpublished), Faculty of
Education, Department of Teaching Curriculum and
Methods, Umm Al Qura University, Makkah,
Kingdom of Saudi Arabia.

 جملة كلية بغداد للعلوم،" "دراسة حتليلية مقارنة:والتعليم التقليدي
.26-2 ،)19( ،االقتصادية اجلامعية
 فاعلية برنامج مقرتح لتدريب،)2005(  أميمة أيوب يوسف،فلمبان
املشرفات على استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس مادة العلوم
،) رسالة ماجستري (غري منشورة،الطبيعية مبدينيت مكة املكرمة وجدة
. اململكة العربية السعودية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى،كلية الرتبية
 أثر استخدام احملاكاة احلاسوبية يف،)2006( . مسفر بن خفري،القرين

تدريس العلوم على حتصيل املفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاين
، كلية الرتبية،) رسالة ماجستري (غري منشورة،املتوسط مبحافظة بيشة

. اململكة العربية السعودية، الرياض،جامعة امللك خالد
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Abstract: This study aims to identify the actual behavior of science education teachers' in using multimedia for Middle
school students from the educational supervisors' point of view in Riyadh. To achieve objectives of the study, the study used
the descriptive methodology through the social survey introduction. Questionnaire tool was used to be a tool for collecting
data in the study from its society to be represented of the science educational supervisors in Riyadh, whose number are 56
supervisors. This study led to a group of results; science teachers use computers, email, internet, Data show devices, and
smart blackboard in teaching science for students of the intermediate stage, whereas the data show devices was in the first
rank, to be followed by internet, computers, interactive blackboard, and lastly email is considered the least educational media
used by science teachers in teaching science for intermediate students. According to the mentioned results, the researcher
provides recommendations, hoping to eliminate differences in using educational electronic means in teaching science for the
intermediate students, in offices of supervisions and intermediate followed schools. Through providing all necessary
requirements at schools, and caring with programs and training courses that enable science teachers, using multimedia, in
addition to that motivating them toward self-development to achieve high use of different electronic means in teaching
science.
Key words: Multimedia، Supervisors.
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أمين سامل عبداهلل :االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة

االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقرانهم ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة
إعداد

أيمن سالم عبداهلل حسن
مدرس الرتبية اخلاصة -كلية الدراسات العليا للرتبية– جامعة القاهرة

قدم للنشر 1437/5/16هـ  -وقبل 1437 /10/ 14هـ

المستخلص :يهدف البحث احلايل إىل التعرف على األداء التشخيصي الفارق على مقياس االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد
طفل من األطفال السعودي،ن  م تقسيههم إىل مجهوعت،ن متساويت،ن األوىل:
وأقراهنم ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة .وتكونت عينة البحث من ً 20
ذوي اضطراب التوحد (أداء وظيفي منخفض) والثانية :ذوي إعاقة فكرية بسيطة ،مبدارس ابن جبري االبتدائية وعبداهلل بن عباس مبدينة عرعر مبنطقة

احلدود الشهالية للعام الدراسي 2014/2013 1435 /1434م وتراوحت أعهارهم الزمنية ب،ن ( )12 -6سنة ودرجة ذكائهم ب،ن (.)70-50
واستخدم البحث مقياس جودارد وستانفورد بينيه (الصورة الرابعة) للذكاء ومقياس فاينلند للسلوك التكيفي ومقياس الطفل التوحدي ومقياس
املستوى االجتهاعي االقتصادي ومقياس االضطرابات السلوكية .وكشفت النتائج عن وجود السلوك العدواين لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية
البسيطة مبعدل أعلى من أقراهنم ذوي اضطراب التوحد ،يف ح،ن أظهرت النتائج وجود اضطرابات السلوك النهطي وإيذاء الذات وضعف االنتباه
والنشاط الزائد لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد مبعدل أعلى من أقراهنم املعاق،ن فكريًا.
الكلمات المفتاحية :اضطراب التوحد  -اإلعاقة الفكرية  -االضطرابات السلوكية  -السلوك العدواين  -السلوك النهطي  -إيذاء الذات  -ضعف
االنتباه والنشاط الزائد.
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مظاهرها لدى هؤالء األطفال خاصة موضوع البحث احلايل
وهي فئات اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية .فيشري مفهوم
اضطراب السلوك لدى الطفل ذي اضطراب التوحد إىل
احنراف الطفل وخروجه عن السلوك املألوف ويتضهن إيذاء
الذات ونوبات الغضب واستثارة الذات وعصيان األوامر
وتتكرر باستهرار وحتتاج إىل برامج تدخلية تدريبية وعلجية
باستخدام اسرتاتيجيات وفنيات تعديل السلوك (بديوي
 )2011يف ح،ن يشري هذا املفهوم لدى الطفل املعاق
فكريًا إىل عدم السواء يف السلوك كسلوك إيذاء الذات
ونوبات الغضب وسلوك عجز التخاطب مع اآلخرين
والسلوك العدواين (خطاب .)2010

مـق ـ ــدمـة:
مير الطفل عرب رحلته التطورية خبربات ومواقف تؤثر على
نضجه جبوانبه املختلفة ،اجلسهية والعقلية واالجتهاعية

واالنفعالية وسرعان ما تؤثر هذه اخلربات خاصة املؤملة منها
يف منوه اجلسهي والعقلي واالجتهاعي وتظهر آثارها على
سلوكه وتصرفاته يف ح،ن أن آثارها على اجلانب االنفعايل
الوجداين قلها تظهر بشكل مباشر فقد تسترت إىل أن
تستحوذ على سلوك الطفل بأمناط وأشكال سلوكية مضطربة.
ويشري مصطلح االضطراب السلوكي Behavior Disorder
إىل الفرد الذي ال يستطيع أن يتحكم يف سلوكه مبا يتوافق
مع املعايري االجتهاعية يف اجملتهع الذي ينتهي إليه.
وتستخدم األدبيات املتخصصة عدة تسهيات لإلشارة إىل
االضطرابات السلوكية مثل :اإلعاقة االنفعالية سوء التوافق
االجتهاعي السلوك غري التكيفي االحنراف اضطراب
الشخصية واالضطراب النفسي وليس هناك تعريف موحد
للضطرابات السلوكية يتفق عليه اجلهيع (اخلطيب
واحلديدي  .)2002ومن اجلدير بالذكر صار من الصعب
تبين تعريف واحد هلذه االضطرابات لألسباب اآلتية :عدم
توافر تعريف متفق عليه للصحة النفسية وصعوبة قياس
السلوك واالنفعاالت واختلف النظريات يف تفسري
االضطراب السلوكي وتباين وجهات نظر اجملتهعات وف ًقا
للثقافات السائدة فيها .ومن املظاهر السلوكية ما يأيت:
النشاط الزائد السلوك النهطي القلق الزائد إيذاء الذات
العناد املستهر الغضب االنسحاب االجتهاعي
العدوان ....إخل (العزة  .)2002وبالرغم من ذلك كله
هناك اتفاق عام على أن االضطراب السلوكي يعين احنراف
السلوك عها يعد عاديا يف مجتهع ما بشكل ملحوظ ومزمن
نسبيًا.
ومن ناحية أخرى تعددت مفاهيم االضطرابات السلوكية
عند تناوهلا مع ذوي االحتياجات اخلاصة بتعدد تناول

مشكلة البحث:
تنتشر العديد من االضطرابات السلوكية لدى األطفال
التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريًا فيشري خطاب ()2006
إىل أن الوالدين غالباً ما يذكرون أن الطفل التوحدي يعض
نفسه يف بعض األحيان بشدة لدرجة ينزف معها دمه وأنه
قد يضرب وجهه بقبضة يده أو يضرب رأسه يف احلائط أو
بقطع أثاث حادة حىت تتورم رأسه ويصبح لوهنا أسود أو
أزرق .ويف بعض األحيان يوجه الطفل عداوته حنو اآلخرين يف
األسرة أو املدرسة وذلك على شكل عض أو خربشة أو
رفس وقد يقضي بعض هؤالء األطفال الليل متيقظ،ن
يصدرون أصواتاً وبعضهم ميزق األوراق ويرمي هبا من
النافذة ويسكب املاء على األرض وغالباً ما يكون الوالدان
أيضا
عاجزين عن التعامل مع هذه األمناط السلوكية .ويؤكد ً
أمحد وعيسى ( )2009أن الطفل التوحدي قد يكون عنده
حركات متكررة لليد واألصابع وقد يظهر سلوًكا عنيفاً أو
عدوانياً أو مؤذياً للذات .يف مقابل ذلك تشري إبراهيم
( )2000إىل أن من أهم املظاهر االجتهاعية لدى الطفل
املعاق فكريًا القصور يف الكفاية االجتهاعية والعجز عن
التكيف مع البيئة اليت يعيش فيها وتزداد هذه املظاهر سوءاً
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والتلويح باأليدي وباإلضافة إىل ذلك قد يقضي الطفل
ساعات يف النظر إىل منتصف الغرفة مثلً (الزريقات
 .)2009ويتسم األطفال التوحديون مبحدودية اللعب
التخيلي والسلوك احملدود جداً وبعضهم ينجذب لألشياء
املتحركة أو يلحظ األشياء املستديرة لساعات مثل املروحة.
أما القدرة احلركية هلؤالء األطفال غالباً ما تكون غري معتادة
إذ ميكن أن يقفز يصفق بذراعيه يلوي يده وأصابعه
باإلضافة إىل سلوك إيذاء الذات مثل أن يصدم رأسه
باحلائط أو جيذب شعره أو يعض أجزاء من جسهه
( .)Comer,1998يف مقابل ذلك مييل الطفل املعاق فكرياً إىل
االنسحاب والرتدد يف السلوك التكراري وكذلك يف احلركة
الزائدة وعدم قدرته على ضبط االنفعاالت (عبيد .)2000
كها إن انتباه املراهق املعاق فكرياً مثل انتباه الطفل الصغري
حمدود املدة واملدى .فيتشتت انتباهه بسرعة وذلك ألن
مثريات االنتباه الداخلية عنده ضعيفة وحتتاج إىل ما يثري
فضلً عن ذلك يبدي الطفل املعاق فكرياً أنواعاً من
السلوك غري التكيفي مثل العدوان والسلوك النهطي
والفوضوي والتهرد وإتلف املهتلكات وإيذاء الذات
( .)Stanback & Stainback, 1982كها أشارت دراسة القهش
( )2006إىل أن أكثر املشكلت السلوكية شيوعاً لدى
األطفال املعاق،ن فكريًا هي :احلركة الزائدة االنسحاب
االجتهاعي السلوك النهطي العدوان إيذاء الذات .وهذا
ما أكدته العديد من الدراسات مثل (خبش 2001؛خطاب
2010؛ دبيس 1999؛ شعبان 2009؛ حمهد وفرحات
 .)2002ومن مث يشرتك كل من األطفال ذوي اضطراب
التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكرياً يف العديد من االضطرابات
السلوكية يف مقدمتها العدوان السلوك النهطي إيذاء
الذات ضعف االنتباه والنشاط الزائد وهو ما دعا إليه
الكيكي ( )2011يف دراسته بالتوصية بضرورة إجراء دراسة
مقارنة يف املظاهر السلوكية ب،ن األطفال ذوي اضطراب
التوحد واألطفال املعاق،ن فكرياً .ومن هنا تظهر احلاجة

بسبب االجتاهات السالبة لآلخرين حنو اإلعاقة الفكرية وقد
يؤدي هذا إىل أن يصدر عن الطفل سلوًكا عدوانياً موجهاً إىل
آخرين وأحياناً إىل ذاته بسبب اإلحباط الذي يصاحبه
نتيجة لعجزه عن القيام باألعهال اليت يقوم هبا أقرانه من
أيضا ) Peck & Hong (1988أن
العادي،ن يف مثل سنه .ويرى ً
األطفال املعاق،ن عقلياً يعانون من قصور واضح يف اجلانب
االجتهاعي إذ يعانون من قصور كبري يف مهاراهتم االجتهاعية
يرتتب عليه العديد من االضطرابات السلوكية اليت حتول ب،ن
هؤالء األطفال وب،ن إمكان تعايشهم بشكل مقبول مع
اآلخرين إذ كثرياً ما يلجؤون إىل أساليب السلوك العدواين
واالضطرابات السلوكية نتيجة ما يلقونه من إحباطات يف
احلياة اليومية.
أما األمناط السلوكية الطقوسية وغري االعتيادية فقد
ينشغل أطفال اضطراب التوحد مبهارسة سلوكيات روتينية
وتكرارية ويظهرون سلوكيات منطية مثل هز اجلسم والتهايل
انتباهه من اخلارج (أم،ن  .)1999يف ح،ن أشارت نتائج
دراسة خطاب ( )2004إىل أن األطفال التوحدي،ن يعانون
من اضطرابات سلوكية وانفعالية تبدو يف :تغريات مزاجية
ونوبات صراخ وسلوك انسحايب من املواقف االجتهاعية
ووجود مشكلت سلوكية عديدة منها العدوان وإيذاء الذات
أيضا دراسة معهور
والنشاط احلركي املفرط .وأكدت ً
( )1997أن األطفال ذوي اضطراب التوحد يتصفون بأن
لديهم قل ًقا وسلوًكا عدوانيًا ونشاطًا حركيًا مفرطًا وضع ًفا
يف االنتباه وعدم القدرة على إقامة علقات اجتهاعية مع
اآلخرين وكل هذه األعراض تقف عائ ًقا يف طريق كل من
يتعامل مع هؤالء األطفال داخل األسرة أو يف املؤسسات
املخصصة ملساعدهتم .وهذا ما أكدته العديد من الدراسات
مثل (أبو الفتوح 2011؛ بديوي 2011؛ البطاينة
والعرنوس 2011؛ مجال الدين 2009؛ خطاب
2004؛ اخلفاجى 2012؛ اخلهيسي 2012؛ Watt,
Wetherby, Barber, & Morgan, 2008؛ Baghdadli, et al.,
.)2008,
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للبحث احلايل واليت تعد حماولة يف هذا اإلطار حياول الباحث
من خلهلا التوصل إىل تشخيص فارق لبعض االضطرابات
السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم
املعاق،ن فكرياً وذلك من خلل أدائهم على مقياس
االضطرابات السلوكية يف البحث احلايل.
ومن مث تتحدد مشكلة البحث يف حماولة الكشف عن طبيعة
االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد
واألطفال املعاق،ن فكرياً يف حماولة للوصول إىل تشخيص
فارق ب،ن هؤالء األطفال يف مجال االضطرابات السلوكية
خاصة العدوان والسلوك النهطي التكراري وإيذاء الذات
وضعف االنتباه والنشاط الزائد وهي األكثر تكر ًارا يف
الدراسات اليت تناولت فئات البحث وبذلك ميكن حتديد
مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس اآليت:
هل توجد فروق ب،ن متوسطي رتب درجات األطفال ذوي
اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية يف االضطرابات السلوكية؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس عدد من التساؤالت وهي:
 هل توجد فروق ب،ن متوسطي رتب درجات األطفال
ذوي اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية يف السلوك العدواين ؟
 هل توجد فروق ب،ن متوسطي رتب درجات األطفال
ذوي اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية يف السلوك النهطي ؟
 هل توجد فروق ب،ن متوسطي رتب درجات األطفال
ذوي اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية يف إيذاء الذات؟
 هل توجد فروق ب،ن متوسطي رتب درجات األطفال
ذوي اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية يف ضعف االنتباه
والنشاط الزائد ؟

 )2حماولة حتديد حجم االضطرابات السلوكية لكلتا الفئت،ن
وأكثرهم حدة يف ممارستها مما يسهل معه عهلية التشخيص
الفارق ب،ن الفئت،ن.
 )3بناء مقياس االضطرابات السلوكية لألطفال ذوي
اضطراب التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريًا.
أهمية البحث:
وتتهثل هذه األمهية فيها يأيت:
األهمية النظرية:
توفري قدر من املعلومات عن االضطرابات السلوكية لدى
األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريًا.
 )1ميثل البحث احلايل إضافة جديدة كبحث مقارن يف
مجال االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب
نظرا لقلة البحوث يف هذا
التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريًا ً
اجملال-يف حدود علم الباحث -مما يسهم يف إثراء املعرفة
السيكولوجية.
األهمية التطبيقية:
 )1اإلسهام يف الوصول إىل تشخيص دقيق ألطفال كلتا
الفئت،ن يف مجال االضطرابات السلوكية.
مستقبل مما
 )2مسامهة هذا التشخيص يف التدخل املبكر
ً
يكون له أمهية قصوى بالنسبة لكل فئة.
 )3الوقوف على قوة االضطرابات لدى فئيت البحث مما
يدعم التشخيص الفارق بينهها.
 )4اإلسهام يف حتديد اخلدمات الضرورية يف سبيل التأهيل
االجتهاعي ألعضاء كل فئة.
 )5اخلروج بنتائج تسهم يف تقدمي برامج وخدمات ودورات
تدريبية للقائه،ن على رعاية األطفال فئات البحث.

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل:
 )1الكشف عن طبيعة بعض االضطرابات السلوكية لدى
األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم املعاق،ن فكريًا.

مصطلحات البحث:
ميكن تعريف مصطلحات البحث على النحو اآليت:
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مرتفع دون أن يكون هلا وظيفة وتشتهل على إثارة ذاتية
وليست استجابة ملثري مع،ن كحركات اليدين أو القدم،ن أو
تعبريات الوجه أو املشي أو الصوت أو النظر املتكرر.

اضطراب التوحد :تعرفه اجلهعية األمريكية للطب النفسي

) American Psychiatric Association,1994(A.P.A.بأنه أحد
االضطرابات النهائية املنتشرة ويتصف باخلصائص اآلتية:
قصور يف التفاعل االجتهاعي قصور يف عهليات التواصل
وأمناط سلوك واهتهامات وأنشطة مقيدة منطية وتكرارية.

إيذاء الذات":هو األفعال الظاهرة املوجهة حنو الذات واليت

تكون هلا عواقبها املتهثلة يف التلف البدين"
(مليكة  1994ص  .)279ويعرف إجرائيًا بأنه استجابات
حركية خمتلفة تنتهي بالتلف اجلسدي للطفل الذي تصدر
عنه ويكون ضررها فوريًا.

اإلعـاقـة الفـكرية :تعرفه اجلهعية األمريكية للطب النفسي
 American Psychiatric Association,1994بأهنا أداء عقلي
وظيفي دون املتوسط درجة ذكاء حوايل  70أو أدىن على
اختبار ذكاء فردي يصاحبه قصور يف األداء التكيفي الراهن
على األقل يف اثن،ن من اجملاالت اآلتية :االتصال محاية
الذات املعيشة املنزلية املهارات االجتهاعية استخدام
إمكانات اجملتهع التوجه الذايت الصحة املهارات
األكادميية الوظيفة الفراغ العهل وحيدث قبل سن
18سنة.

ضعف االنتباه والنشاط الزائد" :هو عدم قدرة الطفل على

تركيز انتباهه واالحتفاظ به لفرتة عند ممارسة النشاط مع عدم
االستقرار واحلركة الزائدة دون اهلدوء أو الراحة مما جيعله
مندفعا يستجيب لألشياء دون تفكري مسبق" (سيد
ً
وبدر  1999ص .)33ويعرف إجرائيًا بأنه اضطراب منائي
يظهر قبل عهر الثانية عشرة ويتصف مبستويات منو غري
مناسبة يف االنتباه السهعي والبصري والنشاط الزائد
واالندفاعية وعدم التحكم يف الذات ويظهر تأثريه السليب يف
واحدة من العلقات االجتهاعية واألهداف األكادميية أو
املهنية ويظهر يف أكثر من بيئة.

االضطرابات السلوكية :تشري االضطرابات السلوكية لدى

األطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريًا يف البحث احلايل
إىل عدم السواء يف السلوك كسلوك العدوان والسلوك
النهطي التكراري وإيذاء الذات وضعف االنتباه والنشاط
الزائد ويتضهن هذا التعريف التعريفات الفرعية اإلجرائية
اآلتية:

اإلطـ ــار النــظري:

السلوك العدواني":هو أي سلوك يعرب عنه بأي رد فعل

أوال :اضطراب التوحد:
ً

يهدف إىل إيقاع األذى أو األمل بالذات أو باآلخرين أو إىل
ختريب ممتلكات الذات أو اآلخرين" (حيىي 2000
ص )185ويعرف إجرائيًا يف البحث احلايل بأنه استجابة
غري سوية هتدف إىل إيذاء اآلخرين سواء كان هذا اإليذاء
جسهيًا كالضرب أو العض أو نفسيًا كاإلهانة وهو موجه
لآلخرين أو املهتلكات.

عندما اقرتح  Kannerحمكات لتشخيص اضطراب
التوحد أشار إىل أن التوحدي،ن لديهم قدرات معرفية جيدة
ولكن هناك بعض الباحث،ن مثل "رتغو وفرميان" أشارا إىل أن
حوايل  %75من التوحدي،ن قدراهتم العقلية يف حدود
أيضا
اإلعاقة العقلية(كوافحة وعبدالعزيز  .)2010ويؤكد ً
الدمهشي ( )2006إىل أن التوحد هو حالة من حاالت
اإلعاقة اليت هلا تطوراهتا وتعوق بشكل كبري طريقة استيعاب
املخ للهعلومات ومعاجلتها كها إهنا تؤدي إىل مشاكل يف
اتصال الفرد مبن حوله واضطرابات يف اكتساب مهارات
التعلم والسلوك االجتهاعي .باإلضافة لذلك فقد أثبتت

السلوك النمطي":هو مظهر سلوكي شاذ يبدو على هيئة
استجابات متباينة من الناحية الشكلية إال أهنا تتشابه من
حيث كوهنا غري وظيفية" (اخلطيب  2001ص .)116
ويعرف إجرائيًا يف البحث احلايل بأنه استجابة متكررة ومبعدل
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يسبقه يف ذلك سوى اإلعاقة الفكرية فقط أما متلزمة
أعراض داون فتأيت بعده مباشرة (حمهد .)2008
ويرجع الفضل إىل  Kannerيف حتديد فئة اضطراب
التوحد ففي عام 1943م نشر "كانر" دراسة وصف فيها
طفل اشرتكوا يف سلوكيات ال تتشابه مع أية اضطرابات
ً 11
عرفت آنذاك ولذا اقرتح إدراج هذه السلوكيات حتت وصف
تشخيصي جديد ومنفصل أطلق عليه اسم التوحد الطفويل
وهبذه الدراسة وهذا التشخيص ابتدأ تاريخ
التوحد(مصطفى والشربيين  .)2011ولقد تعددت
التعريفات واستخدمت كثري من املصطلحات لتحديد مسهى
للطفل ذي اضطراب التوحد فيشري يوسف ( )2004إىل
أن " كانر" الحظ أن أهم ما مييز هؤالء األطفال هو االنعزال
داخل نطاق عاملهم اخلاص املطلق لذا جلأ إىل الكلهة
اليونانية ( )Autosوتعين النفس للتعبري عن هذه احلالة .ومنذ
عام  1943استخدمت تسهيات كثرية وخمتلفة يف حماوالت
تعريف هذه اإلعاقة فهناك اختلف ب،ن الباحث،ن على
استخدام مصطلح واحد للتعبري عن هذه اإلعاقة فنجد من
الباحث،ن من يطلق عليه الذاتوية الطفلية أو االنشغال
بالذات االجرتار الذهان الذاتوي فصام الطفولة التهركز
الذايت األوتيسية التوحد الفصام الذووي االنغلق
الطفويل أوتيزم ذوو التوحد االنغلق النفسي وهكذا جيد
الباحث يف مجال هذه اإلعاقة أنه أمام ألفاظ عربية عديدة
يتداوهلا الباحثون لإلشارة إىل كلهة أجنبية واحدة وهي
" "Autismوتعدد املصطلحات يعين أن هناك إشكالية يف
االتفاق على مصطلح واحد يستخدم للتعبري عن إعاقة
التوحد غري أنه تتع،ن اإلشارة إىل أن أكثر املصطلحات
استخداماً يف اآلونة األخرية هو مصطلح "التوحد" ويف
الوقت نفسه جتب اإلشارة إىل أن شيوع استخدامه ال يعين
أنه أكثر دقة يف التعبري عن مضهون هذه اإلعاقة
(سليهان .)2002

الدراسات احلديثة أن اضطراب التوحد ال يندرج ضهن
االضطرابات السلوكية أو االنفعالية وإمنا هو اضطراب يف
النهو يرجع إىل خلل عصيب يؤثر يف وظائف الدماغ وليس له
علقة بالظروف االجتهاعية أو األسرية أو العرقية أو املستوى
التعليهي(الشريف .)2011
ومن املعروف أن هناك حاالت عديدة يبدو أداء الطفل
عامل أساسيًا فيها إال أن الواقع وما تظهره
الوظيفي العقلي ً
اإلحصاءات العديدة كتلك اليت صدرت عن االحتاد القومي
لدراسات وحبوث التوحد بالواليات املتحدة األمريكية
( )2003تؤكد أن هناك ثلثة أمناط أساسية من هذه
انتشارا مع وجود أمناط أخرى
اإلعاقات أي تعد هي األكثر
ً
انتشارا وميكن ترتيب هذه األمناط حبسب نسبة انتشارها
أقل
ً
فتأيت اإلعاقة الفكرية يف البداية يليها اضطراب التوحد مث
متلزمة داون .وجدير بالذكر أن كل أمناط اإلعاقة العقلية
تتهيز بضرورة توفر شروط اإلعاقة الفكرية فيها دون احلاجة
إىل وجود اإلعاقة الفكرية معها ككيان مستقل لدى نفس
الفرد يف نفس الوقت وهو األمر الذي يعين وجود تداخل ب،ن
تلك اإلعاقات (حمهد .)2004
ووفقاً لتلك اإلحصائيات اليت نشرها االحتاد القومي
لدراسات وحبوث اضطراب التوحد بالواليات املتحدة
األمريكية وذلك يف يناير عام  2003فإن نسبة انتشار
اضطراب التوحد قد اختلفت متاماً عن ذي قبل إذ ارتفعت
بدرجة كبرية للغاية حبيث أصبح متوسطها  250 :1حالة
والدة بعد أن كانت قبل ذلك مباشرة وفقاً لتلك
اإلحصاءات اليت نشرهتا اجلهعية األمريكية الضطراب التوحد
 Autism Society of Americaعام  1999قد بلغت 5-4
أفراد لكل عشرة أالف حالة والدة وقد أدى ذلك بطبيعة
احلال إىل أن جتاوز اضطراب التوحد متلزمة أعراض داون
يف الرتتيب بعد أن كانت تلك امللزمة تسبقه وبذلك أصبح
انتشارا وال
اضطراب التوحد هو ثاين أكثر اإلعاقات العقلية
ً
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ويشري حمهد( 2002ب) إىل أن اضطراب التوحد يعد
Pervasive
مبنزلة اضطراب منائي عام أو منتشر
Disorder

االضطراب بأية عوامل عرقية أو اجتهاعية إذ إنه مل يثبت أن
لعرق الشخص أو للطبقة االجتهاعية أو احلالة التعليهية أو
االقتصادية للعائلة أي علقة باإلصابة بالتوحد .وتشري
اجلهعية األمريكية للطب النفسي( 2013ص")55 .إىل
ارتفاع نسب انتشار اضطراب التوحد يف الواليات املتحدة
وغريها من البلد لتصل إىل  %1من السكان ويبقى من
غري الواضح ما إذا كان ارتفاع املعدالت تعكس التوسع يف
التشخيص يف ضوء معايري الدليل التشخيصي واإلحصائي
الرابع لتشهل احلاالت اليت هي على عتبة طيف التوحد
وزيادة الوعي واالختلفات يف منهجية الدراسة أم إن هناك
زيادة حقيقية يف وترية انتشار طيف اضطراب التوحد" .وعن
مدى انتشار اضطراب التوحد يف املهلكة العربية السعودية
فبلغ  250ألف مصاب وف ًقا لإلحصاءات اليت أعدهتا
جامعة امللك سعود بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية وأن عدد الذين يتلقون العلج والتأهيل خارج
الوطن ( 8400طلبة  .)2012أما معـايري تشخيص
اضطراب التوحد كها نص عليها الدليل التشخيصي
Diagnostic
واإلحصائي الرابع للضطرابات العقلية

 ،Developmentalويستخدم مصطلح االضطراب

النهائي العام أو املنتشر يف الوقت الراهن لإلشارة إىل تلك
املشكلت النفسية احلادة اليت يبدأ ظهورها خلل مرحلة
املهد ويتضهن مثل هذا االضطراب قصوراً حاداً يف منو
الطفل املعريف واالجتهاعي واالنفعايل والسلوكي مما يؤدي
بطبيعة احلال إىل حدوث تأخر عام يف العهلية النهائية
بأسرها إذ يرجع تسهية هذا االضطراب باملنتشر إىل أنه يرتك
أثاراً سلبية متعددة على الكثري من جوانب النهو املختلفة.
وتتصف االضطرابات النهائية العامة بإعاقة نوعية يف تطور
التفاعلت االجتهاعية املتبادلة ومنوها ويف مهارات االتصال
اللفظية وغري اللفظية ويف القدرة على التخيل وختتلف شدة
كثريا ما يرافق
هذه اإلعاقات والتعبري عنها من طفل آلخر و ً
هذه اإلعاقات أشكال من تشوه أو تأخر يف بعض جوانب
النهو مثل القدرات العقلية(الدمهشي  .)2006وميكن
تعريف اضطراب التوحد بأنه اضطراب معقد ميكن النظر إليه
على أنه اضطراب منائي عام أو منتشر يؤثر سلبياً على
العديد من جوانب شخصية الطفل ويظهر على هيئة
استجابات سلوكية قاصرة وسلبية يف الغالب تدفع بالطفل إىل
التقوقع حول ذاته كها يتم النظر إليه على أنه إعاقة عقلية
وإعاقة اجتهاعية وعلى أنه إعاقة عقلية واجتهاعية متزامنة
أي حتدث يف الوقت ذاته وكذلك على أنه منط من أمناط
اضطرابات طيف التوحد يتسم بقصور يف السلوكيات
االجتهاعية والتواصل واللعب الرمزي فضلً عن وجود
سلوكيات واهتهامات منطية وتكرارية ومقيدة (حمهد
.)2008
وتقدر اجلهعية األمريكية الضطراب التوحد()2003
 Autism Society of Americaانتشاره مع األعراض
شخصا وتزداد نسبة
املصاحبة له بنسبة  1من ب،ن250
ً
اإلصابة ب،ن األوالد عن البنات بنسبة  1 :4وال يرتبط هذا

)and Statical Manual of Mental Disorders (DSM-IV

فتشرتط ظهور ( 6أو أكثر) من البنود ( )3( )2( )1على
أن يكون اثنان منهها على األقل من ( )1وواحد من كل من
( )2و( .)3وهي ( )1عطب كيفي يف التفاعل االجتهاعي
كها يبدو يف اثن،ن على األقل مما يأيت :عطب واضح يف
السلوكيات غري اللفظية والفشل يف تنهية علقات بالرفاق
مناسبة ملستوى النهو ونقص التبادلية االجتهاعية
واالنفعالية )2( .قصور نوعي يف التواصل كها يظهر يف
واحدة على األقل مما يأيت :نقص كامل يف منو اللغة املنطوقة
وتضرر واضح يف القدرة على بدء احلديث مع اآلخرين
واالستهرار فيه واالستخدام النهطي أو التكراري للغة
ونقص اللعب التظاهري أو االدعائي )3( .أمناط سلوكية
حمدودة ومتكررة وضيق االهتهامات واألنشطة كها يبدو يف
واحدة على األقل مما يأيت :االنشغال الدائم بواحد أو أكثر
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التعريفات املستخدمة يف الوقت احلاضر إىل اعتبار الفرد
معاقًا فكريًا إذا بلغت درجة ذكائه  70درجة أو أقل وإذا
اضحا يف التكيف أو القدرة االجتهاعية
بدا قصوره و ً
(الشخص والدماطي .)1992
وقدمت اجلهعية األمريكية للتخلف العقلي American
 Association on mental Retardation,2002تعري ًفا يعد أكثر
تفصيل وحيهل جوانب إجيابية ويركز على وجود العجز
ً
والقصور يف السلوك التكيفي ويضعها كهحك قبل نسبة
قصورا يتصف
الذكاء إذ يشري إىل أن اإلعاقة الفكرية تعد ً
مبحددات مههة يف كل من الوظيفة العقلية والسلوك التكيفي
يظهر يف املهارات اإلدراكية واالجتهاعية والتكيف العهلي
ويظهر هذا القصور قبل سن  18سنة .وهناك مخسة
افرتاضات أساسية انطلق منها هذا التعريف )1 :الوظيفة
احلالية جيب أن تكون حمددة يف سياق البيئة االجتهاعية
كاليت يعيش فيها أقران الفرد ممن هم يف نفس عهره)2 .
تقدير صحيح يأخذ يف االعتبار التنوع الثقايف واللغوي
باإلضافة إىل االختلفات يف عوامل االتصال واإلحساس
واحلركة والسلوك )3 .غالبًا ما تكون أوجه القصور التكيفية
مصحوبة مبهارات تكيفية أخرى قوية )4 .الغرض املهم من
حتديد جوانب القصور هو حماولة حتديد جوانب املساعدة اليت
تقدم هلم )5 .من خلل توافر اخلدمات املناسبة على مدى
زمن كاف يتحسن األداء الشامل للشخص ذي اإلعاقة
الفكرية بصفة عامة.
أما عن نسبة انتشار اإلعاقة الفكرية فهي ختتلف من
تبعا لعدد من املتغريات يف ذلك
مجتهع آلخر كها ختتلف ً
اجملتهع ومهها يكن من أمر اختلف تلك النسبة فإهنا
ترتاوح من الناحية النظرية ما ب،ن  %2.5إىل  %3أي إن ما
نسبته  % 3من سكان أي مجتهع (الروسان .)2003
أما عن تشخيص اإلعاقة الفكرية فأشارت دراسات كثرية
إىل أن األعراض األربعة (النفسية واالجتهاعية والرتبوية
معا إال يف حاالت اإلعاقة الفكرية فاجته
واجلسهية) ال تظهر ً

من األمناط األسلوبية احملدودة والتهسك الواضح بطقوس
معينة غري وظيفية وسلوك حركي أسلويب متكرر واالنشغال

الدائم بأجزاء من األشياء .ثانيًا :التأخر أو الشذوذ الوظيفي
على األقل يف واحد من اجملاالت اآلتية على أن يكون البداية
قبل سن ثلث سنوات :التفاعل االجتهاعي اللغة كها
تستخدم يف التواصل االجتهاعي اللعب الرمزي أو احملاكاة.
ثالثاً :هذا االختلل ال يتفق مع مواصفات اضطراب "رت"
أو االضطراب التفككي(كفايف وعلء الدين .)2006
ثانيًا :اإلعاقة الفكرية:

ومن ناحية أخرى فقد ظهرت مصطلحات عديدة ملفهوم
اإلعاقة الفكرية منها اإلعاقة العقلية Mental Impairment or
 Handicapومصطلح واهن العقل  ،Feeble Mindedوالنقص
Mental
العقلي Mental Deficiencyوالتخلف العقلي
 ،Retardationوقليل العقل  Digo-Phrcuicوأحدث هذه
املصطلحات األشخاص ذوي االحتياجات العقلية The
 Persons With Mental Needsنظًرا ألن مصطلح اإلعاقة
يسبب عبئًا نفسيًا على آباء وأمهات هؤالء األطفال
فينعكس سلبًا على تربيتهم ألبنائهم املعاق،ن فكريًا كذلك
متشيًا مع النظرة احلديثة ملصطلح األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة The Persons With Special Needs
ومع ذلك فإن املصطلح الذي مازال يستخدم على نطاق
واسع حىت اآلن هو التخلف العقلي Mental Retardation
(أمحد وعيسى  .)2006حىت  م إصدار املصطلح اجلديد
وهو اإلعاقة الفكرية أو الذهنية Intellectual Disability
وحتول اسم اجلهعية األمريكية للتخلف العقلي American
) Association on mental Retardation (A. A. M. R.إىل
American
اجلهعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنهائية
and Developmental
). Disability (A. A.I.D.D

Intellectual

on

Association

وميكن تعريف اإلعاقة الفكرية بأهنا أداء عقلي عام أقل
من املتوسط بدرجة دالة يظهر خلل الفرتة النهائية كها
يصاحبه يف الوقت نفسه قصور يف السلوك التكيفي .وتشري
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اضطرابات التصرف اضطرابات الشخصية اضطرابات عدم
النضج اضطرابات اجلنوح االجتهاعي(الظاهر .)2004
وتعود هذه االضطرابات السلوكية يف جزء منها إىل عوامل
جسهية وصحية وعوامل عقلية وعوامل نفسية وعوامل
أسرية (سليم  .)2010وترتاوح نسب انتشار االضطرابات
السلوكية ما ب،ن  %15-1إال أن النسبة املعتهدة يف كل
الدول هي  %2وفيها يتعلق بنسبة توزيع هذه االضطرابات
حسب متغري الشدة فإن معظم احلاالت من النوع املتوسط
أما من حيث العهر واجلنس فإن نسبة انتشارها لدى الذكور
أكثر مما هي عليه عند اإلناث وهي ترتفع بشكل ملحوظ
يف فرتة املراهقة وتنخفض بعد ذلك واجلدير بالذكر بأن لكل
اضطراب نسبًا معينة ختتلف عن نسب سلوك آخر
(العزة .)2009

األخصائيون إىل اجلهع بينها يف تشخيص واحد مساه دول
 " Dollالتشخيص التكاملي " ويتضهن التشخيصات اآلتية:
التشخيص النفسي :يشهل حتديد مستوى الذكاء ومسات
الشخصية والنهو االنفعايل .التشخيص االجتهاعي :يشهل
التاريخ التطوري ومستوى النضوج االجتهاعي والظروف
األسرية ومهاراته يف االعتهاد على النفس .التشخيص
الرتبوي :يشهل التاريخ الدراسي ومستوى التحصيل الدراسي
يف االبتدائي .التشخيص الطيب :يشهل التاريخ الصحي
والعوامل الفسيولوجية والبيولوجية والعيوب والعاهات
اجلسهية واألمراض واإلصابات واحلوادث .فإذا أمجعت هذه
التشخيصات على وجود أعراض اإلعاقة الفكرية عند
الشخص قرر فريق التشخيص انتهاءه إىل فئة املعاق،ن فكريًا
وهم مطهئنون إىل صحة تشخيصهم (مرسي .)1996
ثالثًا :االضطرابات السلوكية:

دراسـات وبحوث سـابـقـة:

ميكن تعريف االضطرابات السلوكية بأهنا "احلالة اليت تبدو
فيها أفعال الفرد غري مرغوبة ومزعجة وقد تكون ضارة إىل
حد يعوق عهلية التعلم مما جيعل الفرد حباجة إىل خدمات
خاصة ملواجهتها"(الشخص والدماطي  1992ص.)20
أيضا تعريف االضطرابات السلوكية بأهنا اضطرابات
وميكن ً
سلوكية وانفعالية حتدث للطفل وتظهر من خلل واحدة أو
أكثر من اخلصائص اآلتية :عدم القدرة على التعلم وعدم
القدرة على بناء علقات مع اآلخرين وظهور أمناط سلوكية
غري مناسبة (مجال الدين .)2009
وعرفها مصطفى( 2009ص " )43بأهنا عادات سلوكية
سيئة وغري متوافقة ومتعارضة مع املعايري االجتهاعية السليهة
وهي تسبب الضرر للفرد أو ملن حوله مما جيعله حيتاج
خلدمات إرشادية وعلجية خاصة حىت يصبح أكثر تكي ًفا
وتواف ًقا مع اجملتهع ومع من حوله".
أما عن أكثر نظم التصنيف املستخدمة يف مجال
اضطرابات السلوك هو النظام الذي اقرتحه " "Quayوالذي
يصنف االضطرابات السلوكية إىل أربعة أبعاد هي:

عددا من البحوث والدراسات السابقة ذات
أتيح للباحث ً
الصلة مبتغريات البحث وقد  م تقسيهها إىل ثلثة حماور هي:
المحور األول :دراسات تناولت االضطرابات السلوكية
لدى المعاقين فكريًا:
هدفت دراسة خطاب( )2010إىل التحقق من تأثري
اللعب يف خفض درجة بعض االضطرابات السلوكية لدى
عينة من األطفال املتأخرين عقليًا ترتاوح أعهارهم ب،ن -12
 15سنة ونسبة ذكائهم ب،ن  .70 -50وأشارت نتائج
الدراسة إىل فاعلية الربنامج العلجي باللعب املستخدم يف
خفض حدة بعض االضطرابات السلوكية (إيذاء الذات-
نوبات الغضب -سلوك عجز التواصل مع اآلخرين -السلوك
العدواين) لدى اجملهوعة التجريبية.
ودراسة شعبان( )2009اليت هدفت إىل التحقق من
فاعلية
كل من أسلويب التعليم امللطف والتعزيز يف خفض السلوك
العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريًا .وتكونت عينة الدراسة
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شيوعا هي :احلركة الزائدة االنسحاب االجتهاعي السلوك
ً
النهطي العدوان إيذاء الذات.
وهدفت دراسة حمهد وفرحات( )2002إىل التعرف على
فعالية تدريب األطفال املعاق،ن فكريًا على استخدام جداول
النشاط املصورة يف احلد من األعراض الدالة على اضطراب
االنتباه فقط دون نشاط حركي مفرط .وتألفت العينة من
( )10أطفال معاق،ن فكريًا مبدرسة الرتبية الفكرية "ببلبيس"
تراوحت أعهارهم ب،ن ( )14-9سنة و م تقسيههم إىل
مجهوعت،ن جتريبية وضابطة .وأشارت النتائج إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطات رتب الدرجات على
اضطراب االنتباه للهجهوعة التجريبية لصاحل القياس البعدي
من حيث اخنفاض األعراض الدالة على اضطراب االنتباه
يف ح،ن مل توجد فروق دالة ب،ن القياس،ن البعدي والتتبعي.
ودراسة خبش(2001ب) اليت هدفت إىل التعرف على مدى
فاعلية برنامج إرشادي أسري يف خفض حدة اضطراب عجز
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد لدى عينة من األطفال
املعاق،ن فكريًا القابل،ن للتعلم .وتألفت عينة الدراسة من 42
طفلة مبركز اإلمناء الفكري مبدينة جدة ترتاوح أعهارهم ب،ن
 14-9سنة ونسبة ذكائهم ب،ن  65-56و م تقسيههم إىل
مجهوعت،ن .وكشفت النتائج عن فاعلية إرشاد األمهات
كشكل من أشكال اإلرشاد األسري يف احلد من االنتباه
املصحوب بزيادة النشاط احلركي لدى األطفال املعاق،ن
فكريًا.
ودراسة دبيس ( )1999اليت هدفت إىل إعداد مقياس
يتهتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات ميكن عن طريقه
تقدير السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريًا من
الدرجة البسيطة يف البيئة السعودية .وقد  م التحقق من
صدق وثبات املقياس من خلل تقدير املعله،ن العامل،ن يف
معاهد الرتبية الفكرية مبدينة الرياض لعدد كبري من األطفال
املعاق،ن فكريًا (ن .)501 -و م التوصل إىل معاملت ثبات
وصدق عالية.

طفل يف عهر زمين يرتاوح ب،ن( )12 -8سنة
من (ً )30
مبدرسة الرتبية الفكرية مبدينة املنصورة و م توزيعهم على
ثلث مجهوعات :مجهوعت،ن جتريبت،ن ومجهوعة ضابطة و م
استخدام مقياس السلوك العدواين(إعداد الباحث) وأشارت
النتائج إىل فاعلية كل من أسلويب التعليم امللطف والتعزيز
يف خفض السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريًا
وزيادة فاعلية أسلوب التعليم امللطف مقارنة بأسلوب التعزيز
يف خفض السلوك العدواين.
ودراسة إبراهيم()2007اليت هدفت إىل تقدمي برنامج
تدرييب لألطفال املعاق،ن فكريًا يقوم على استخدام االقتصاد
الرمزي وجداول النشاط املصورة والتأكد من فاعليتها
واملقارنة ب،ن أثرمها يف احلد من سلوكهم العدواين .وتألفت
طفل مبدرسة الرتبية الفكرية بالزقازيق ممن
العينة من (ً )18
ترتاوح أعهارهم ب،ن ( )12-9سنة  م تقسيههم إىل ثلثة
مجهوعات متساوية األوىل جتريبية يقدم هلا برنامج االقتصاد
الرمزي والثانية جتريبية باستخدام جداول النشاط املصورة
والثالثة ضابطة .وأشارت النتائج إىل فاعلية كل من االقتصاد
الرمزي وجداول النشاط املصورة وتساوي أثر كل املدخل،ن.
وهدفت دراسة القهش( )2006إىل التعرف على
املشكلت الشائعة لدى األطفال املعاق،ن عقليًا داخل املنزل
من وجهة نظر الوالدين وحتديد طبيعة العلقة ب،ن هذه
املشكلت ومتغريات :عهر الطفل درجة إعاقته وجنسه.
وتكون مجتهع الدراسة من مجيع والدي األطفال املعاق،ن
عقليًا امللتحق،ن مبراكز الرتبية اخلاصة احلكومية وغري احلكومية
كزا وبلغ عدد
يف مدينة عهان واليت بلغ عددها ستة عشر مر ً
طفل وطفلة .وتكونت العينة من والدى
األطفال ً 1082
مفحوصا ومفحوصة تراوحت أعهارهم من الوالدة -
240
ً
 18سنة و م اختيارهم بطريقة عشوائية .وقام الباحث
بتطوير قائهة تقدير من  47فقرة مثلت مخس مشكلت
سلوكية .وتوصلت الدراسة إىل أن أكثر املشكلت السلوكية
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وهدفت دراسة أيب الفتوح( )2011إىل التحقق من فاعلية
التدريب على وظيفية التواصل واستخدام التعزيز التفاضلي
للسلوك اآلخر يف خفض حدة املشكلت السلوكية ومشلت
العينة ( )8أطفال ذوي توحد  م تشخيصهم من قبل أطباء
شهرا ومتوسط
مخ وأعصاب ومتوسط أعهارهم ً 72.25
ذكائهم  48.9وهم من احلاالت املرتددة على مركز املخ
واألعصاب مبدينة بنها .واعتهدت الدراسة على املنهج
التجرييب ذي تصهيم اجملهوعة الواحدة .وتوصلت الدراسة إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسط القياس،ن على
مقياس املشكلت السلوكية لصاحل القياس البعدي يف خفض
حدة املشكلت السلوكية.
وهدفت دراسة مجال الدين( )2009إىل إعداد برنامج
علجي فين يعتهد على األنشطة الفنية خلفض وتعديل بعض
االضطرابات السلوكية لدى الطفل التوحدي ذي اإلعاقة
العقلية البسيطة .وتكونت عينة الدراسة من ( )6أطفال
توحدي،ن تراوحت أعهارهم ب،ن ( )8-5سنوات وبلغ
مستوى الذكاء من ( )75-50مبعهد الرتبية الفكرية بنات
مبدينة الطائف .وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة
لدى األطفال التوحدي،ن على أبعاد مقياس تقدير سلوك
التوحد الطفويل وعلى أبعاد مقياس السلوك التكيفي لصاحل
القياس البعدي مما يعين اخنفاض متوسط االضطرابات
السلوكية.
وهدفت دراسة ) Watt, et al. (2008إىل فحص السلوكيات
النهطية املتكررة لدى األطفال يف السنة الثانية من العهر
الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد(ن= )5
واألطفال املتأخرين يف النهو دون اضطراب التوحد(ن= )25
شهرا
واألطفال ذوي منو منوذجي (ن=  )5ما ب،ن  18و ً 24
من العهر .وأظهرت النتائج أن األطفال الذين يعانون من
التوحد لديهم معدل أعلى بكثري يف معدل التكرار ومدة
أطول من السلوك النهطي التكراري يف متغريات اجلسم
والسلوكيات احلسية خلل عينة منتظهة من السلوك عن كل

المحور الثاني :دراسات تناولت االضطرابات السلوكية

لدى ذوي اضطراب التوحد:

قامت اخلفاجي( )2012بإعداد برنامج حركي إلطفاء
بعض السلوكيات الروتينية اخلاطئة (الوقوف واملشي على
رؤوس األصابع والدوران حول النفس واألشياء) لدى أطفال
اضطراب التوحد وإعداد ورقة لقياس تلك السلوكيات
الروتينية .وتألفت العينة من ( )5أطفال ذوي توحد من
الدرجة املتوسطة تراوحت أعهارهم ب،ن ( )4-3سنوات
مبعهد الرمحن للتوحد واضطرابات النطق ببغداد .وأشارت
النتائج إىل جناح الربنامج يف تقليل هذه احلركات الروتينية بل
اختفت لدى جزء من عينة البحث.
ودراسة بديوي( )2011اليت هدفت إىل التحقق من مدى
فاعلية الربنامج التدرييب املستخدم"حتليل السلوك التطبيقي
( ")LOVASSيف ختفيف حدة االضطرابات السلوكية لدى
عينة من األطفال التوحدي،ن وإحداث قدر مناسب من
التفاعل االجتهاعي .وقد  م استخدام التصهيم التجرييب ذي
طفل من
اجملهوعة الواحدة واشتهلت العينة على(ً )15
اجلنس،ن( 8ذكور  7إناث) ترتاوح أعهارهم ب،ن (9 :3
سنوات)  م اختيارهم من إحدى مجعيات رعاية األطفال
التوحدي،ن باملعادى .وأشارت نتائج الدراسة إىل فاعلية
الربنامج يف خفض اضطرابات(إيذاء الذات -نوبات
الغضب-استثارة الذات -عصيان األوامر) لدى األطفال
التوحدي،ن.
وهدفت دراسة البطاينة والعرنوس( )2011إىل التعرف
على أثر برنامج لتعديل السلوك يف خفض األمناط السلوكية
اللتكيفية لدى أطفال التوحد .ومشلت العينة( )3أطفال
تراوحت أعهارهم ب،ن 10-5سنوات مبدينة عهان باألردن.
وأشارت النتائج إىل فاعلية اإلجراءات السلوكية املستخدمة
يف الربنامج يف خفض األمناط السلوكية املتهثلة يف فرط
النشاط واالندفاعية ووجود إعاقة إكلينيكية يف األداء
االجتهاعي لدى أطفال التوحد.
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القياس،ن القبلي والبعدي للسلوك العدواين يف االجتاه األفضل
لصاحل القياس البعدي.
ودراسة اللهيب( )2002اليت هدفت إىل دراسة
املشكلت اخلاصة اليت تواجه أطفال التوحد .وتكونت العينة
من مجيع أطفال التوحد يف املراكز األهلية لرعاية وتأهيل
املعاق،ن بالرياض التابعة لوزارة العهل والشئون االجتهاعية
طفل .وأشارت النتائج إىل أهم
وبلغ عددهم (ً )28
املشكلت بالرتتيب هي احلركات والتقطيبات الغريبة
التغذية الصراخ ونوبات الغضب مقاومة التغيري اخلوف
السلوك التخرييب والعدواين إيذاء الذات النوم.
ودراسة معهور( )1997اليت هدفت إىل استخدام برنامج
سلوكي تدرييب يعهل على ختفيف حدة بعض األعراض
السلوكية .وتكونت عينة الدراسة من ( )30من األطفال
السعودي،ن ذوي التوحد امللتحق،ن مبركز أمل لإلمناء جبدة
وتراوحت أعهارهم ب،ن 14-7سنة .ومشلت األدوات مقياس
كونرز لتقدير املعلم لسلوك الطفل 1969ومقياس تقييم
الطفل املنطوي على ذاته(الدفراوي  )1990مقاييس
جودارد وبينيه للذكاء الربنامج التدرييب(إعداد الباحث).
وأشارت النتائج إىل وجود فروق دالة ب،ن األطفال التوحدي،ن
يف مجهوعة األعراض واالضطرابات لصاحل القياس البعدي مما
اخنفاضا يف القلق والعدوان والنشاط احلركي يف
يعين أن هناك
ً
ح،ن زاد مستوى االنتباه والعلقات االجتهاعية.

من مجهوعات األطفال املتأخرين يف النهو دون اضطراب
التوحد واألطفال ذوي النهو النهوذجي.
وهدفت دراسة) Baghdadli, et al. (2008إىل استكشاف
العوامل املتصلة باملخرجات السلبية لسلوك إيذاء الذات لدى
األطفال الذين يعانون من اضطرابات النهو الشاملة ()3-1
سنوات و م استخدام استبانة حول وجود أو عدم وجود
سلوك إيذاء الذات .وأشارت النتائج إىل وجود ارتباط ب،ن
املخرجات السلبية وجوانب عديدة من سلوك الطفل .وأن
األطفال الذين يعانون من خمرجات سلبية لديهم قدر أكرب
من اإلعاقة يف الكلم والعجز املعريف والتكيفي وعلمات
أكثر شدة من مرض التوحد.
وهدفت دراسة خطاب( )2004إىل حماولة وضع مقياس
شيوعا
للكشف عن االضطرابات السلوكية وحدهتا وأكثرها ً
(إيذاء الذات -نوبات الغضب -النشاط احلركي املفرط
ونقص االنتباه-عجز السلوك التواصلي -السلوك العدواين)
لدى الطفل التوحدي وإعداد برنامج علجي باللعب حيتوى
على بعض األنشطة واأللعاب خلفض هذه االضطرابات
وإعداد دراسة حالة للطفل التوحدي من سن  12-10سنة
وإعداد استهارة املستوى االقتصادي والثقايف واالجتهاعي
طفل .وتوصلت
لألسرة .وتكونت عينة الدراسة من (ً )20
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة لصاحل اجملهوعة التجريبية
يف خفض االضطرابات السلوكية.
وهدفت دراسة خبش(2002ب) إىل التحقق من مدى
فعالية برنامج سلوكي تدرييب لتنهية مهارات التفاعل
االجتهاعي يف خفض السلوك العدواين لدى عينة من
األطفال التوحدي،ن مبركز األمل لإلمناء الفكري جبدة قوامها
طفل تراوحت أعهارهم ب،ن  14-7سنة ونسب
ً 24
ذكائهم ب،ن  68-55و م تقسيههم إىل مجهوعت،ن جتريبية
وضابطة .وكشفت الدراسة عن فعالية الربنامج بوجود فروق
ذات داللة ب،ن متوسطي درجات اجملهوعة التجريبية يف

المحور الثالث :دراسات مقارنة في االضطرابات
السلوكية بين اضطراب التوحد واإلعاقة الفكرية:

هدفت دراسة ) Lundqvist (2013إىل التحقق من انتشار
املشكلت السلوكية ب،ن ذوي اإلعاقة الفكرية وحتديد
علمات اخلطر احملتهلة ملشاكل السلوك باستخدام أداة
املشكلت السلوكية( .)BPIوكان %62من العينة ذوي إعاقة
فكرية (ن=  504)915من الرجال  411من النساء
متوسط أعهارهم من  87 -18سنة لديهم مشكلت
سلوكية (إيذاء الذات النهطية العدوانية/السلوك املدمر)
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ب،ن  14-8سنة و م تقسيههم إىل مجهوعت،ن األوىل تضم
املعاق،ن فكريًا والثانية تضم األطفال التوحدي،ن .ومشلت
األدوات مقياس جودارد للذكاء مقياس الطفل التوحدي
(إعداد /حمهد  )2005مقياس السلوك االنسحايب
(إعداد/حمهد  .)2001وأشارت النتائج إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية ب،ن األطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن
فكريًا يف السلوك االنسحايب واالنسحاب من املواقف
االجتهاعية والتفاعلت االجتهاعية لصاحل التوحدي،ن أي
إهنم أكثر انسحابًا.
ودراسة العتييب ( )2010اليت هدفت إىل استخدام مقياس
فاينلند للسلوك التكيفي ملقارنة املهارات السلوكية (مهارات
التواصل-مهارات احلياة اليومية -مهارات التنشئة
االجتهاعية) لدى التلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ومتعددي
العوق وذوي اضطراب التوحد يف معاهد الرتبية الفكرية.
وتكونت عينة الدراسة من ( )79تلهي ًذا منهم ( )29تلهي ًذا
من ذوي اإلعاقة الفكرية و( )25تلهي ًذا من متعددي
العوق و( )25تلهي ًذا من ذوي اضطراب التوحد الذين
تراوحت أعهارهم ب،ن ( )12-8سنة .وأظهرت النتائج
اضحا لدى التلميذ ذوي اضطراب التوحد مقارنة
قصورا و ً
ً
بتلميذ الفئت،ن األخري،ن باستثناء بعد القراءة والكتابة يف
مهارات التواصل مل تظهر فيها فروق ب،ن التوحد والفئت،ن
األخري،ن.
وهدفت دراسة حمهد ( )2000إىل التعرف على بعض
أمناط األداء السلوكي واالجتهاعي لألطفال التوحدي،ن
طفل
وأقراهنم املعاق،ن فكريًا .وتألفت عينة الدراسة من ً 24
ترتاوح أعهارهم ب،ن ( )13 -8سنة من امللتحق،ن جبهعية
التنهية الفكرية بالقاهرة مقسه،ن إىل مجهوعت،ن بالتساوي
إحدامها من األطفال املعاق،ن فكريًا والثانية تضم األطفال
التوحدي،ن .ومشلت األدوات مقياس جودارد للذكاء مقياس
املستوى االجتهاعي االقتصادي الثقايف املطور
لألسرة(بيومي  )2000مقياس الطفل التوحدي(إعداد

وضوحا للهشكلت السلوكية
وكانت علمات اخلطر األكثر
ً
ليل فرط
شدة اإلعاقة الفكرية التوحد واضطرابات النوم ً
احلساسية احلسية ضعف التواصل العجز االجتهاعي
وإشراك الطب النفسي واألدوية العقلية .ومن ب،ن ()915
األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية كان  )٪62.0( 567لديهم
فردا
متاما ً 283
مشكلة سلوكية واحدة على األقلً .
( )٪30.9لديهم سلوك إيذاء الذات .و 378بنسبة
 %41.3لديهم سلوك منطي و )٪34.4( 315لديهم
سلوك عدواين وفوضوي ومل يكن ب،ن أولئك فروق ذات
داللة إحصائية يف النهطية وإيذاء الذات ب،ن اجلنس،ن ولكن
النساء أظهرت السلوك العدواين والفوضوي أكثر من الرجال.
وهدفت دراسةRichards, Oliver, Nelson,& Moss(2012).
إىل وصف انتشار وطوبوغرافيا إيذاء الذات لدى األفراد ذوي
طيف اضطراب التوحد يف مقابل األفراد ذوي اإلعاقة الذهنية
( Xاهلش ومتلزمات داون) ودراسة اخلصائص الشخصية
املرتبطة بإيذاء الذات عرب وداخل هذه اجملهوعات.
األسلوب :مقدمو الرعاية من األفراد مع طيف اضطراب
التوحد (ن=149؛ متوسط العهر=  )9.98ومتلزمة X
اهلش(ن= 123؛ متوسط العهر=  )15.32ومتلزمة داون
(ن= 49؛ متوسط العهر=  .)15.84وأشارت النتائج إىل
أن سلوك إيذاء الذات ظهر بنحو  ٪50لدى عينة طيف
اضطراب التوحد وهذا انتشار أعلى بكثري مما كان عليه يف
مجهوعة متلزمة داون ( )٪18.4لكنها متشاهبة على نطاق
واسع مع االنتشار يف متلزمة  Xاهلش( .)٪54.5كها ارتبط
وجود إيذاء الذات مع مستويات أعلى بكثري من االندفاع
والنشاط املفرط داخل مجهوعة طيف التوحد.
وهدفت دراسة مقابلة ( )2011إىل التعرف على األداء
السلوكي الفارق لألطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريًا
يف بُعد السلوك االنسحايب .وتألفت عينة الدراسة من ()46
طفل من امللتحق،ن مبركز (مجعية البرتاء لرعاية املعاق،ن) مبدينة
ً
معان لواء البرتاء باملهلكة األردنية اهلامشية وترتاوح أعهارهم
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الباحث) مقياس التفاعلت االجتهاعية(إعداد الباحث)
مقياس السلوك االنسحايب (إعدادالباحث) .وكشفت نتائج
الدراسة عن وجود فروق دالة ب،ن متوسطات درجات
مجهوعيت األطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريًا يف كل
من التفاعلت االجتهاعية واالنسحاب االجتهاعي لصاحل
األطفال التوحدي،ن.
وهدفت دراسة خبش(2001أ) إىل تشخيص األداء
الفارق لألطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريًا فيها يتعلق
طفل بواقع 23
باالنسحاب االجتهاعي وضهت العينة ً 46
طفل لكل من مجهوعيت الدراسة ترتاوح أعهارهم ب،ن -8
ً
14سنة ونسب ذكائهم ب،ن  .68 -54و م استخدام
مقياس جودارد للذكاء ومقياس الطفل التوحدي
(إعداد/حمهد )2005وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة
ب،ن اجملهوعت،ن يف االنسحاب من املواقف والتفاعلت
االجتهاعية ويف الدرجة الكلية للسلوك االنسحايب وذلك
حلساب األطفال التوحدي،ن إذ كانوا هم األكثر انسحابًا.
ويف دراسة أخرى هدفت خبش(2002أ) إىل التعرف
على األداء التشخيصي الفارق على مقياس املهارات
االجتهاعية جملهوعة من األطفال التوحدي،ن (ن )25:ترتاوح
أعهارهم ب،ن  15-6سنة ونسبة ذكائهم ب،ن70-55
وذلك يف مقابل مجهوعة متجانسة من األطفال املعاق،ن عقليًا
(ن )25 :ومجيعهم من مركز أمل لإلمناء الفكري جبدة .و م
استخدام مقياس جودارد للذكاء ومقياس الطفل التوحدي
(خبيت  )1999ومقياس املستوى االقتصادي االجتهاعي
لألسرة (الشخص  )1995ومقياس املهارات االجتهاعية
لألطفال املعاق،ن فكريًا (هارون  )1996وكشفت الدراسة
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ب،ن األطفال التوحدي،ن
واألطفال املعاق،ن فكريًا يف املهارات االجتهاعية املتعلقة
بالعلقات الشخصية مع اآلخرين واملتعلقة بأداء األعهال
والدرجة الكلية لصاحل األطفال املعاق،ن فكريًا.

التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد استعراض تلك اجملهوعة من البحوث والدراسات يف
مجال االضطرابات السلوكية لدى األطفال التوحدي،ن وأقراهنم
املعاق،ن فكريًا ميكن استخلص عدة استنتاجات أمهها:
 - تنوع أهداف هذه الدراسات ما ب،ن دراسات سعت إىل
أيضا
بناء مقاييس لتشخيص االضطرابات السلوكية و ً
الكشف عن االضطرابات الشائعة لدى األطفال املعاق،ن
فكريًا واألطفال التوحدي،ن ومنها (سلوك إيذاء الذات
العدوان السلوك النهطي ضعف االنتباه والنشاط الزائد
الغضب االنسحاب االجتهاعي الفوضوي عجز السلوك
التواصلي) .وأخرى سعت لتقدمي برامج خلفض حدة بعض
االضطرابات السلوكية لدى فئات الدراسة.
 - تنوعت األدوات املستخدمة مع األطفال ذوي اضطراب
التوحد واألطفال املعاق،ن فكريًا فتم استخدام مقياس بينيه
ولوحة جودارد لتحديد نسب الذكاء ومقاييس تشخيص
اضطراب التوحد (معايري الدليل التشخيصي واإلحصائي
الرابع قائهة كارز مقياس/حمهد مقياس /الدفراوي
مقياس /خبيت) ومقياس املستوى االقتصادي واالجتهاعي
(بيومي-
الشخص) وهو ما سوف يراعيه البحث يف اختيار األدوات.
 قلة الدراسات اليت قارنت ب،ن األطفال التوحدي،ن وأقراهنماملعاق،ن فكريًا من حيث االضطرابات السلوكية باستثناء
بعض الدراسات اليت تناولت (االنسحاب االجتهاعي)
وبعض املهارات السلوكية واالجتهاعية.
انتشارا ب،ن هؤالء
 أن أكثر االضطرابات السلوكيةً
األطفال(إيذاء الذات العدوان السلوك النهطي ضعف
االنتباه والنشاط الزائد) كها ال توجد دراسة (يف حدود علم
الباحث) قارنت هذه االضطرابات ب،ن األطفال التوحدي،ن
وأقراهنم املعاق،ن فكريًا ومن هنا تظهر احلاجة هلذا البحث.
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وعددهم ( )10أطفال والثانية :تضم األطفال ذوي اإلعاقة
الفكرية البسيطة وعددهم ( )10أطفال مبدارس ابن جبري
االبتدائية وعبداهلل بن عباس مبدينة عرعر مبنطقة احلدود
الشهالية باملهلكة العربية السعودية للعام الدراسي
2014/2013م  .1435/1434وقد  م حتقيق التكافؤ
ب،ن مجهوعيت البحث يف متغريات العهر الزمين إذ تراوحت
أعهارهم الزمنية ب،ن ( )12 -6سنة وكذلك متغري الذكاء إذ
تراوحت درجة ذكائهم ب،ن ( )70-50على مقياس جودارد
وستانفورد بينيه(الصورة الرابعة) وكذلك السلوك التكيفي
باإلضافة إىل املستوى االجتهاعي االقتصادي وذلك
لتحقيق اعتدالية التوزيع ب،ن مجهوعيت البحث يف هذه
املتغريات ويصبح الفروق يف االضطرابات السلوكية فقط وقد
 م اختيار العينة وف ًقا للخطوات اآلتية:

 أن أغلب الدراسات املقارنة لعينة البحث تشري إىل أفضليةاألطفال املعاق،ن فكريًا عن األطفال التوحدي،ن من حيث
امتلك املهارات االجتهاعية واخنفاض االضطرابات السلوكية
وهو ما سوف يراعيه الباحث يف صياغة الفروض.
الـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب
درجات
األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة الفكرية يف
السلوك العدواين لصاحل األطفال التوحدي،ن.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب
درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة
الفكرية يف السلوك النهطي لصاحل األطفال التوحدي،ن.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب
درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة
الفكرية يف سلوك إيذاء الذات لصاحل األطفال التوحدي،ن.
-4توجد فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب
درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة
الفكرية يف ضعف االنتباه والنشاط الزائد لصاحل األطفال
التوحدي،ن.

مسحا ميدانيًا لألطفال ذوي اضطراب
أجرى الباحث
ً
التوحد واألطفال املعاق،ن فكريًا املوجودين مبدينة "عرعر" يف
املرحلة االبتدائية ومشلت األطفال التوحدين امللتحق،ن بربامج
الرتبية اخلاصة مبدرسة ابن جبري واألطفال املرتددين على
طفل وطفلة
مستشفى الصحة النفسية وبلغ عددهم (ً )33
واألطفال املعاق،ن فكريًا امللتحق،ن بربامج الرتبية اخلاصة
مبدرسة ابن جبري وعبداهلل بن عباس وبلغ عددهم()24
طفل وهؤالء األطفال مشخص،ن من قبل هذه املؤسسات
ً
على أهنم أطفال ذوو اضطراب توحد وذوو إعاقة فكرية .مث
قام الباحث بعهل تكافؤ ب،ن األطفال باستخدام أدوات
الضبط لتحقيق اعتدالية التوزيع وذلك من حيث املتغريات
اآلتية :العهر الزمن مستوى الذكاء السلوك التكيفي درجة
التوحد واإلعاقة الفكرية املستوى االجتهاعي واالقتصادي
لألسرة .فقام الباحث بتطبيق مقياس ستانفورد بينيه ولوحة
جودارد للذكاء ومقياس فاينلند للسلوك التكيفي
التوحدي
الطفل
ومقياس
(تقن،ن/العتييب)
(إعداد/حمهد  )2005ومعايري الدليل التشخيصي
واإلحصائي الرابع  D.S.M.-IVلتشخيص األطفال التوحدي،ن

منهجية البحث:
أوال :منه البحث:
ً
يقوم البحث احلايل على استخدام املنهج الوصفي املقارن
إذ إنه يهدف إىل الكشف عن طبيعة االضطرابات السلوكية
والفروق فيها لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم
املعاق،ن فكريًا.
ثانيًا :عينة البحث:

طفل من األطفال
تكونت عينة البحث من (ً )20
السعودي،ن الذكور  م تقسيههم إىل مجهوعت،ن األوىل:
أطفال ذوي اضطراب التوحد (أداء وظيفي منخفض)
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األوىل الضطراب التوحد ( )10أطفال والثانية للهعاق،ن
فكريًا ( )10أطفال .وفيها يأيت عرض تفصيلي لذلك:

االقتصادي
االجتهاعي
املستوى
ومقياس
(إعداد/الشخص  )2006ومن خلل هذه اإلجراءات
طفل من الذكور على مجهوعت،ن
احنصر عدد األطفال إىلً 20

 )1متـغير الــذكاء:

جدول 1
نتائ اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في الذكاء
ن

المتغيرات

المجموعة

الذكاء

التوحديون
املعاقون فكريًا

متوسط الرتب
10
10

مجموع الرتب

10.05
10.95

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف متغري الذكاء وأن قيهة

قيمة Z

100.5
109.5

الداللة
غري دالة

0.34

" "Zغري دالة إحصائيًا مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن يف معدل
الذكاء

 )2متـغير العـمر الـزمني:

جدول 2
اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في العمر الزمني
المتغيرات

المجموعة

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

Z

الداللة

العهر الزمين

التوحديون

10

9.50

95.00

0.80

غير دالة

املعاقون فكريًا

10

11.50

115.00

" "Zغري دالة إحصائيًا مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن يف متغري
العهر

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف متغري العهر الزمين وأن قيهة
 )3متغير السلوك التكيفي:

جدول 3
اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في أبعاد السلوك التكيفي
السلوك التكيفي

المجموعة

التواصل
احلياة اليومية
التنشئة االجتهاعية

ن

مجموع الرتب

متوسط الرتب

التوحديون
م .فكريًا
التوحديون
م .فكريًا
التوحديون

10
10
10
10
10

9.70
11.30
10.80
10.20
10.95

97.00
113.00
108.00
102.00
109.50

م .فكريًا

10

10.05

100.50

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف متغري السلوك التكيفي وأن قيهة

قيمة Z

مستوى الداللة

0.61

غري دالة

0.23

غري دالة

0.34

غري دالة

" "Zغري دالة إحصائيًا مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن يف متغري
السلوك التكيفي.
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 )4متـغير المستوى االجتماعي االقتصادي

جدول 4
اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب الدرجات في المستوى االجتماعي االقتصادي
المتغيرات
املستوى
االقتصادي

المجموعة
االجتهاعي التوحديون
املعاقون فكريًا

ن

متوسط الرتب
7.17 10
7.71 10

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ب،ن اجملهوعت،ن يف متغريات املستوى االجتهاعي
االقتصادي هلؤالء األطفال وأن قيهة " "Zغري دالة
إحصائيًا مما يعين تكافؤ اجملهوعت،ن يف هذه املتغريات.
ثالثًا :أدوات البحث:

استخدم الباحث يف أثناء البحث احلايل األدوات
اآلتية:
 )1مقياس جودارد للذكاء.
 )2مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة (تقن،ن/
مليكة  1998ب).
 )3مقياس الطفل التوحدي (إعداد /حمهد .)2005
 )4مقياس فاينلند للسلوك التكيفي (تقن،ن/
العتييب .)2004
 )5مقياس املستوى االجتهاعي االقتصادي (إعداد
/الشخص .)2006
 )6مقياس االضطرابات السلوكية (إعداد الباحث).
وفيها يأيت عرض تفصيلي هلذه األدوات:

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

45.00

0.729

غير دالة

54.00

الواحدة عن مخس دقائق .وتوجد طريقتان لتقدير درجات
االختبار األوىل :حيسب فيها الزمن الذي أخذته أقل
احملاوالت الصحيحة الثلث .والثانية :يتم فيها احتساب
متوسط الوقت الذي استغرق يف هذه احملاوالت وحتسب
نسبة الذكاء
العهر العقلي
باملعادلة اآلتية:
نسبة الذكاء = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × 100
العهر الزمين بالشهور (حمهد  2002أ).
 )2مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة تعريب
وإعداد (مليكة:)1998،
يُعد اختبار ستانفورد – بينيه للذكاء من أكثر مقاييس
نظرا للقدرة العالية على
انتشارا وأوسعها
الذكاء
ً
ً
استخداما؛ ً
التهييز ب،ن املستويات املرتفعة واملنخفضة من القدرات العقلية
واملعرفية لألطفال والراشدين على السواء .وتستند الصورة
الرابعة إىل منوذج للقدرات املعرفية من ثلثة مستويات هي:
العامل العام ( :)gوتشري البحوث إىل أنه أصدق منبئ عن
األداء املعريف العام .والقدرات املتبلورة والقدرات املتدفقة –
التحليلية والذاكرة قصرية املدى .ويشتهل املستوى الثالث
على عامل،ن من عوامل القدرات املتبلورة مها :االستدالل
اللفظي واالستدالل الكهي وعلى عامل ثالث من عوامل
القدرات السائلة – التحليلية وهو االستدالل التجريدي/
البصري .ويشتهل كل عامل على عدد من االختبارات.
وبذلك ميكن أن تعطي الصورة الرابعة عن الفرد درجة مركبة
وهي تقابل ما يعرف مبصطلح " نسبة الذكاء " ودرجة لكل
من اجملاالت األربعة باإلضافة إىل درجة لكل اختبار فرعي
من االختبارات اخلهسة عشر السابقة الذكر وقام لويس

 )1مقـياس جـودارد للذكاء:
يعد هذا املقياس من املقاييس األدائية غري اللفظية وقد
نظرا ألن أداء األطفال ذوي اضطراب
جلأ إليه الباحث ً
التوحد يكون أفضل باملقارنة باملقاييس اللفظية وهو عبارة
عن قطعة خشبية مساحتها ( 12بوصة ×  18بوصة) حتتوي
على عشرة فراغات لكل منها قطعة خشبية مناسبة ويقوم
الباحث بإخراج القطع اخلشبية من مكاهنا ويطلب من الطفل
أن يضع تلك القطع يف املكان الذي يناسبها يف أسرع وقت
ممكن وذلك خلل ثلث حماوالت على أال يزيد زمن احملاولة
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كامل مليكة بتقن،ن املقياس بعد ترمجته وإجراء بعض
التعديلت عليه حىت يصبح املقياس صاحلًا للتطبيق على البيئة
العربية (مليكة  1998ص ص.)155 –153

)4مقياس

فاينالند

(تقنين/العتيبي.)2004،

للسلوك

التكيفي

هي تلك الصورة العربية (الصورة املسحية) ملقياس فاينلند
للسلوك التكيفي Adaptive Behavior Scale Vineland
والذي قام الباحث برتمجته إىل اللغة العربية من النسخة
األصلية اليت قام بإعدادها كل من سبارو وباال وسيكشيت
عام 1984م .وتتألف هذه الصورة من ( )5أبعاد رئيسة
يندرج حتتها أحد عشر بعداً فرعياً .وختتلف تقديرات السلوك
حبسب استجابة الفرد؛ إذ تتهثل يف :الدرجة  2وتعين قيام
الفرد بأداء السلوك والدرجة  1وتعين أداء السلوك يف بعض
األحيان والدرجة صفر تشري إىل عدم قدرة الفرد على أداء
أيضا إعطاء تقديرات ختهينية كالرمز (م) إذا
السلوك .وميكن ً
مل تسنح الفرصة والرمز (ع) عندما ال يعرف اجمليب إذا ما
كان الفرد يقوم بأداء السلوك .قد ال حيتاج الفاحص إىل
تطبيق مجيع األبعاد الرئيسة ملقياس فاينلند للسلوك التكيفي
على املفحوص .وقد ثبت صدق املقياس بعدة أساليب هي:
صدق احملكه،ن والصدق الذايت وتراوحت معاملت ارتباطه
ب،ن ( )0.99-0.95وبلغ ارتباط العبارة بالدرجة الكلية
للبعد الرئيس ب،ن ( )0.092-0.025وارتباط العبارة
بالدرجة الكلية للبعد الفرعي ب،ن ( )0.92 -0.25وارتباط
الدرجة الكلية لألبعاد الفرعية بالدرجة الكلية للبعد الرئيس
ب،ن( .)0.99 -0.58أما الثبات فتم استخدام إعادة
االختبار على عينة قوامها( )100وتراوح االرتباط
ب،ن( )0.95 -0.70وتراوح معامل الثبات بطريقة ألفا
لكرونباخ ب،ن( )0.97 -0.86وطريقة التجزئة النصفية
ب،ن(.)0.95 -0.60

 )3مقياس الطفل التوحدي إعداد /محمد(:)2005

ميثل أحد أهم املقاييس التشخيصية اليت هتدف إىل
التعرف على األطفال ذوي اضطراب التوحد وحتديدهم
ومتييزهم عن غريهم من األطفال ذوي االضطرابات األخرى
بندا جياب عنها
املشاهبة هلم؛ ويتألف هذا املقياس من ً 28
بـ (نعم) أو بـ (ال) من جانب األخصائي أو أحد الوالدين
ومتثل هذه العبارات أعراض اضطراب التوحد ويعين وجود
بندا) على األقل
نصف هذا العدد من العبارات (ً 14
وانطباقها على الطفل أنه يعاين فعلً من اضطراب التوحد.
وقد متت صياغة عبارات املقياس يف ضوء احملكات الواردة يف
وصف وتشخيص وتقييم هذا االضطراب يف الطبعة الرابعة
من دليل التصنيف التشخيصي واإلخصائي لألمراض
واالضطرابات النفسية والعقلية( )1994الصادر عن اجلهعية
األمريكية للطب النفسي إىل جانب مراجعة الرتاث
السيكولوجي والسيكاتري حول ما كتب عن هذا
االضطراب.
وقد قام سيد( )2009بالتحقق من صلحية املقياس
للبيئة السعودية فقام حبساب صدق احملك اخلارجي هلذا
املقياس باستخدام قائهة تقدير السلوك التوحدي من إعداد
طفل (8
نايف الزارع( )2005وذلك على عينة من ً 18
أطفال ذاتوي،ن و 10أطفال معاق،ن فكريًا) مبدينة الطائف
فبلغ معامل الصدق  0.723وهو دال عند مستوى 0.01
كها  م حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق على عينة من
طفل من املعاق،ن
طفل من التوحدي،ن وً 19
طفل (ً 12
ً 31
يوما فبلغت قيهة معامل الثبات
فكريًا) بفاصل زمين ً 22
 0.812وهي دالة عند مستوى0.01

 )5مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة
(إعداد /الشخص:)2006 ،

يهدف إىل التعرف على الدرجة اليت حتدد وضع األسرة
بالنسبة للهستوى العام لألسر ويتم اشتقاق تلك الدرجة
باستخدام معادلة تنبؤية تتضهن مخسة مؤشرات .وميكن
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 مقياس املشكلت السلوكية لألطفال التوحدي،ن إعداد(أبو الفتوح .)2011
 استبانة املظاهر السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظرأبائهم وأمهاهتم إعداد(الكيكي .)2011
 مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية لألطفال ذوياالحتياجات اخلاصة والعادي،ن إعداد (باظة .)2010
 مقياس االضطرابات السلوكية لدى الطفل التوحديإعداد(مجال الدين .)2009
 مقياس االضطرابات السلوكية للبالغ،ن املعاق،ن فكريًاوالتوحدي،ن إعداد (. (Johnny, &Tessa, 2008
 قائهة تقدير املشكلت السلوكية لدى األطفال املعاق،نعقليًا إعداد (القهش .)2006
 مقياس االضطرابات السلوكية لدى الطفل التوحديإعداد (خطاب .)2004
 استبانة املشكلت السلوكية إعداد (اللهيب .)2002 )3حتديد أبعاد املقياس وهي (العدوان -السلوك النهطي-
إيذاء الذات -ضعف االنتباه والنشاط الزائد) وهي أكثر
االضطرابات تكر ًارا يف الدراسات السابقة مث تعريف هذه
األبعاد إجرائيًا مث صياغة العبارات املهثلة لكل بعد من هذه
األبعاد وقد ُروعي فيها أن تقيس مجيع جوانب البُعد الذي
تقيسه وأن تكون واضحة وأن تكون قادرة على التهييز ب،ن
خمتلف درجات االضطرابات السلوكية لدى عينة البحث.
 )4إعداد الصورة األولية للهقياس إذ تضهنت تعليهات
املقياس واليت توضح كيفية اإلجابة على عباراته من خلل
قيام األخصائي مبلحظة سلوك الطفل ويقوم بوضع العلمة
أمام اخلانة املناسبة واشتهل على بيانات خاصة بالطفل
والتعريفات اإلجرائية ألبعاد املقياس والعبارات اليت تقيسها
وأصبح املقياس يف صورته األولية يتكون من ( )23عبارة
للعدوان و( )23للسلوك النهطي و( )23إليذاء الذات
و( )25لضعف االنتباه والنشاط الزائد وبذلك يتكون من
دائها
( )94عبارة .وأمام كل مفردة ثلثة بدائل هي ( ً

تقدير املستوى االجتهاعي واالقتصادي لألسرة عن طريق
استخدام املعادلة التنبؤيه اآلتية :ص= 0.264 + 0.073
× س × 0.284 + 1س × 0.102 + 2س0.160 + 3
× س × 0.125 + 4س . 5حيث إن :س =1درجة
متوسط دخل الفرد يف الشهر س =2درجة وظيفة رب
األسرة س =3درجة مستوى تعليم رب األسرة س=4
درجة وظيفة ربة األسرة س =5درجة مستوى تعليم ربة
األسرة.
 )6مقياس االضطرابات السلوكية(إعداد الباحث).

لتحقيق هدف البحث احلايل  م إعداد مقياس
االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد
وأقراهنم املعاق،ن فكريًا .فقد لوحظ أن مثة مقاييس عدة  م
بناؤها لقياس االضطرابات السلوكية لدى فئات البحث إال
أهنا ال تفي بغرض البحث احلايل إذ ركزت على عدة
اضطرابات سلوكية غري اليت  م حتديدها يف البحث احلايل
كها ال يوجد مقياس  م إعداده للهقارنة ب،ن ذوي اضطراب
التوحد واملعاق،ن فكريًا مما دفع الباحث للقيام ببناء هذا
املقياس والذي مر باملراحل اآلتية:
 )1الدراسة النظرية واالطلع على بعض الدراسات السابقة
وذلك من خلل :االطلع على الدراسات والبحوث
السابقة واألطر النظرية املتعلقة باالضطرابات السلوكية
واألطفال التوحدي،ن واملعاق،ن فكريًا واالستفادة منها.
 )2االطلع على املقاييس ذات الصلة :ومن املقاييس اليت
استعان هبا الباحث يف إعداد املقياس احلايل ويف حدود ما
توفر لديه ما يأيت:
 مقياس املشكلت السلوكية لدى املعاق،ن فكريًا إعداد).(Lundqvist, 2013

 مقياس االضطرابات السلوكية لألطفال التوحدي،ن إعداد(بديوي .)2011
 استبانة ملحظة األمناط السلوكية لدى أطفال التوحدإعداد(البطاينة والعرنوس .)2011
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لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية املتوسطة .إعداد جاد
طفل
املوىل( )2013و م تطبيقه على العينة نفسها (ً 33
طفل معاقًا فكريًا) .مث  م حساب معامل
توحديًاً 24 -
االرتباط بينه وب،ن املقياس احلايل فبلغت قيهة معامل
االرتباط لدى األطفال التوحدي،ن ( )0.82وهي ودالة عند
مستوى داللة  0.01وبلغت قيهة معامل االرتباط لدى
األطفال للهعاق،ن فكريًا ( )0.78وهي ودالة عند مستوى
داللة  0.01مما يدل على متتع املقياس بصدق عال.

أحيانًا مطل ًقا) ويتم اختيار ما يتفق مع سلوك الطفل بشكل
واقعي.
صدق المقياس:
 م التحقق من صدق املقياس من خلل إجراء صدق
احملكه،ن وصدق احملك وذلك فيها يأيت:
أ) صدق المحكمين:
 م عرض الصورة األولية من املقياس على مجهوعة من
أساتذة علم النفس والرتبية اخلاصة والعامل،ن مع ذوي
االحتياجات اخلاصة (ن= )7للحكم على مدى مناسبة
العبارات لألبعاد اليت تقيسها وكذلك مدى مناسبتها
خلصائص العينة موضوع البحث باإلضافة للصياغة
واألسلوب و م إدخال مجيع التعديلت اليت اتفق عليها
احملكهون ويف ضوء ما تقدم يصبح املقياس صادقاً من وجهة
نظر احملكه،ن.

ثـبات المقياس  :م حساب الثبات بعدة طرق هي:

أ) االتساق الداخلي:

 م حساب االتساق الداخلي لعبارات املقياس من خلل
طفل توحديًا-
تطبيقه على عينة استطلعية قوامها (ً 33
طفل معاقًا فكريًا) وذلك مبساعدة ( )23أخصائيًا
ً 24
ومعلها باملدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة ومستشفى
ً
الصحة النفسية مبدينة عرعر و م حساب معامل االرتباط
ب،ن درجة كل عبارة والبُعد الذي تنتهي إليه .وتوضح اجلداول
اآلتية معاملت االتساق الداخلي ملقياس االضطرابات
السلوكية.

ج) صدق المحك:

 م االستعانة مبقياس آخر مقنن مسب ًقا يتضهن بعض
أبعاد االضطرابات السلوكية وهو مقياس السلوكيات
املضطربة

جدول 5
معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليه
العبارة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

الـ ـع ـ ــدوان

العبارة

الداللة

معامل

العبارة

االرتباط

معامل

مستوى الداللة

االرتباط

31

0.181

0.183

61

0.326

0.014

1

0.348

0.009

32

0.460

0.001

62

0.380

0.004

2

0.308

0.021

33

0.407

0.002

63

0.359

0.007

3

0.357

0.007

34

0.106

0.439

64

0.439

4

0.645

0.005

35

0.246

0.067

65

0.539

0.001

5

0.137

0.313

36

0.299

0.025

66

0.279

0.038

6

0.448

0.001

37

0.258

0.055

0.001

االنتباه والنشاط الزائد

7

0.166

0.221

38

0.375

0.004

67

0.606

0.001

8

0.542

0.002

39

0.236

0.080

68

0.448

0.001

9

0.287

0.032

40

0.179

0.186

69

0.406

0.002

10

0.491

0.003

41

0.526

0.001

70

0.747

0.001

11

0.295

0.028

42

0.447

0.071

71

0.623

0.001
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12

0.537

0.002

43

0.434

0.001

72

0.461

0.001

13

0.208

0.124

44

0.243

0.071

73

0.147

0.280

14

0.104

0.445

45

0.331

0.013

74

0.188

0.164

15

0.287

0.032

46

0.266

0.047

75

0.300

0.025

16

0.542

0.002

76

0.418

0.001

17

0.352

0.008

47

0.324

0.015

77

0.443

0.001

18

0.491

0.003

48

0.425

0.001

78

0.497

0.001

19

0.645

0.005

49

0.274

0.041

79

0.147

0.280

20

0.492

0.003

50

0.425

0.001

80

0.470

0.001

51

0.330

0.013

81

0.454

0.001

21

0.376

0.004

52

0.495

0.001

82

0.251

0.062

22

0.490

0.001

53

0.289

0.030

83

0.331

0.013

23

0.315

0.018

54

0.416

0.001

84

0.480

0.001

24

0.374

0.004

55

0.145

0.287

85

0.375

0.004

25

0.177

0.192

56

0.236

0.081

86

0.503

0.001

26

0.374

0.005

57

0.238

0.077

87

0.520

0.001

27

0.315

0.018

58

0.311

0.020

88

0.395

0.003

28

0.468

0.006

59

0.143

0.294

89

0.477

0.001

29

0.364

0.006

60

0.335

0.012

90

0.482

0.001

30

0.333

0.012

91

0.578

0.001

السلوك الـ ــنمطي

إي ـ ـ ـ ــذاء ال ـ ــذات

ومن مث يتضح اتساق أبعاد املقياس والدرجة الكلية مما يدل
على متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات.
ج) طريقة إعادة االختبار:
للتأكد من ثبات املقياس  م تطبيقه على نفس العينة
االستطلعية مرة ثانية وذلك بعد أربعة أسابيع و م حساب
معاملت االرتباط ب،ن درجات التطبيق األول والتطبيق
الثاين ويوضح اجلدول اآليت معاملت االرتباط ب،ن التطبيق
األول والثاين بعد حذف العبارات غري الدالة .

يتضح من اجلدول السابق أن عدد عبارات املقياس بلغت
( )91عبارة وعدد العبارات غري الدالة ( )20عبارة و م
حذفها وأن معاملت االرتباط الدالة إحصائيًا هي ()71
عبارة وهي عدد عبارات املقياس يف صورته النهائية.
ب) طريقة ألفا لكرونباخ:
باستخدام طريقة ألفا لكرونباخ  م حساب معاملت
الثبات ملقياس االضطرابات السلوكية إذ بلغت لبُعد السلوك
العدواين( )0.480والسلوك النهطي( )0.433وإيذاء
الذات( )0.494وضعف االنتباه والنشاط الزائد ()0.592
جـ ــدول 6
حساب الثبات لمقياس االضطرابات السلوكية بتـكرار االختـبار
البعد

إعادة االختبار

مستوى الداللة

العدوان
السلوك النهطي
إيذاء الذات

0.656
0.701
0.617

0.01
0.01
0.01
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البعد

إعادة االختبار

مستوى الداللة

ضعف االنتباه والنشاط الزائد

0.843

0.01

للهقياس ميكن القول إن هذه اإلجراءات تدعو للثقة يف
استخدامه.

ويتضح من اجلدول السابق أن معاملت االرتباط ب،ن
بُعد العدوان يف التطبيق،ن بلغت( )0.656ومعاملت
االرتباط ب،ن بُعد السلوك النهطي يف التطبيق،ن بلغت
( )0.701ومعاملت االرتباط ب،ن بُعد إيذاء الذات يف
التطبيق،ن بلغت( )0.617ومعاملت االرتباط ب،ن بُعد
ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف التطبيق،ن بلغت ()0.843
ومجيعها دالة عند مستوى ( )0.01مما يدل على متتع
املقياس وأبعاده بدرجة عالية من الثبات.

إجراءات البحث:
 اختيار أفراد العينة. اجملانسة ب،ن أفراد العينة. تطبيق مقياس االضطرابات السلوكية. تصحيح االستجابات واستخلص النتائج ومناقشتهاوصياغة التوصيات.

الصورة النهائية للمقياس:

بعد االنتهاء من إعداد املقياس وحساب ثباته وصدقه
أصبح مقياس االضطرابات السلوكية لألطفال التوحدي،ن
وأقراهنم املعاق،ن فكريًا يف صورته النهائية يتكون من أربعة
مكونات هي (السلوك العدواين السلوك النهطي سلوك
إيذاء الذات سلوك ضعف االنتباه والنشاط الزائد) وضهن
كل مكون عدد من العبارات اليت تقيسه( )16عبارة للسلوك
العدواين و( )18عبارة للسلوك النهطي و( )16عبارة
لسلوك إيذاء الذات و( )21عبارة لسلوك ضعف االنتباه
والنشاط الزائد وبذلك يتكون املقياس من ( )71عبارة
(دائها -أحيانًا-
ويوجد أمام كل عبارة ثلثة اختيارات هي ً
مطل ًقا) حتصل على الدرجات ( )1-2-3على التوايل
باستثناء العبارات السلبية وهي تلك اليت حتهل األرقام()18
يف بُعد السلوك النهطي و( )12يف بُعد إيذاء الذات
مجيعا
و( )10-9-7-3-1يف بُعد ضعف االنتباه وعددها ً
( )7عبارات فتتبع عكس هذا التدرج وحيصل املفحوص
على درجة مستقلة لكل عامل من تلك اليت يتضهنها
املقياس وبذلك يرتاوح مدى املقياس الكلي ما ب،ن (71
 )213:درجة يف صورته النهائية وتدل الدرجة املرتفعة على
مستوى مرتفع من االضطرابات السلوكية والعكس صحيح.
وبناء على ما تقدم من عرض اخلصائص السيكومرتية

نتائ البحث:
يف ضوء الفروض اليت طرحها البحث احلايل  م عرض
النتائج اخلاصة بكل فرض وذلك من خلل عرض صياغة
الفرض واألسلوب اإلحصائي املستخدم للتحقق منه مث
عرض نتائج التحليل اإلحصائي والتعقيب عليه مث يلي ذلك
تفسري النتائج يف ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث
السابقة.
الفرض األول:
ينص على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

رتب درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة الفكرية

في السلوك العدواني لصالح األطفال التوحديين".
وللتحقق من صحة هذا الفرض  م مقارنة رتب متوسط
درجات اجملهوعت،ن على مقياس االضطرابات السلوكية
املستخدم يف البحث احلايل .و م استخدام اختبار Man -
 Whitneyللعينات غري املرتبطة وقيهة" "zكأحد األساليب
الل بارامرتية للتعرف على داللة الفروق ب،ن متوسطات رتب
درجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن .وكانت النتائج
كها يوضحها اجلدول اآليت:
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جدول 7
نتائ اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في السلوك العدواني
البعد

المجموعات

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

Z

الداللة

اتجاه الفروق

العدوان

التوحديون

10

5.70

57.00

2.000

3.64

0.01

املعاقون فكريًا

10

15.30

153.00

املعاقون فكريًا

وللتحقق من صحة هذا الفرض  م مقارنة رتب متوسط
درجات اجملهوعت،ن على مقياس االضطرابات السلوكية
املستخدم يف البحث احلايل .و م استخدام اختبار Man -
 Whitneyوقيهة" "zللتعرف على داللة الفروق ب،ن
متوسطات رتب درجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم
املعاق،ن .وكانت النتائج كها يوضحها اجلدول اآليت:

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا ب،ن
متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف السلوك العدواين
وذلك لصاحل األطفال املعاق،ن فكريًا إذ بلغت قيهة Z
( )3.64وهي دالة عند مستوى( )0.01لبُعد السلوك
العدواين وهبذه النتيجة ميكن رفض الفرض األول.
الفرض الثاني:

ينص على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

رتب درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة الفكرية

في السلوك النمطي لصالح األطفال التوحديين".

جدول 8
نتائ اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في السلوك النمطي
البعد

المجموعات

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

Z

الداللة

السلوك
النهطي

التوحديون

10

14.10

141.0

14

2.73

0.01

املعاقون فكريًا

10

6.90

69.00

وللتحقق من صحة هذا الفرض  م مقارنة رتب متوسط
درجات اجملهوعت،ن على مقياس االضطرابات السلوكية
املستخدم يف البحث احلايل .و م استخدام اختبار Man -
 Whitneyوقيهة" "zللتعرف على داللة الفروق ب،ن
متوسطات رتب درجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم
املعاق،ن .وكانت النتائج كها يوضحها اجلدول اآليت:

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا ب،ن
متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف السلوك النهطي
لصاحل األطفال ذوي اضطراب التوحد إذ بلغت قيهة Z
( )2.73وهي دالة عند مستوى ( )0.01لبُعد السلوك
النهطي وهبذه النتيجة ميكن قبول الفرض الثاين.
الفرض الثالث:

ينص على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

رتب درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة الفكرية

في اضطراب إيذاء الذات لصالح األطفال التوحديين".

جدول 9
نتائ اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في سلوك إيذاء الذات
البعد

المجموعات

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

Z

الداللة

إيذاء الذات

التوحديون

10

15.30

153.0

2

3.68

0.01

املعاقون فكريًا

10

5.70

57.00
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وللتحقق من صحة هذا الفرض  م مقارنة رتب متوسط
درجات اجملهوعت،ن على مقياس االضطرابات السلوكية
املستخدم يف الدراسة احلالية .و م استخدام اختبار Man -
 Whitneyوقيهة" "zللتعرف على داللة الفروق ب،ن
متوسطات رتب درجات األطفال التوحدي،ن وأقراهنم
املعاق،ن .وكانت النتائج كها يوضحها اجلدول اآليت:

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا ب،ن
متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف سلوك إيذاء الذات
لصاحل األطفال ذوي اضطراب التوحد إذ بلغت قيهة Z
( )3.68وهي دالة عند مستوى ( )0.01لبُعد سلوك إيذاء
الذات وهبذه النتيجة ميكن قبول الفرض الثالث.
الفرض الرابع:
ينص على أنه" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
رتب درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة الفكرية

في ضعف االنتباه والنشاط الزائد لصالح األطفال التوحديين".

جدول 10
اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين في االنتباه والنشاط الزائد
البعد

المجموعات

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

Z

الداللة

ضعف االنتباه
والنشاط الزائد

التوحديون

10

13.80

138

17

2.50

0.01

املعاقون فكريًا

10

7.20

72

وبالنسبة لوجود اضطرابات العدوان والنهطية وإيذاء
الذات وضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى فئات الدراسة
فهذا ما أشارت إليه العديد من الكتابات والدراسات
عددا من الدراسات برامج لتخفيض حدة هذه
فقدمت ً
االضطرابات لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد مثل دراسة
(أيب الفتوح 2011؛أم،ن 2002؛خبش 2002؛بديوي
2011؛البطاينة والعرنوس 2011؛مجال الدين 2009؛
اخلفاجى 2012؛ معهور  )1997يف ح،ن سعت
دراسات أخرى للكشف عن هذه االضطرابات لدى ذوي
اضطراب التوحد مثل دراسة (خطاب 2004؛
اللهيب  .)2002يف املقابل قدمت عدد من الدراسات
برامج لتخفيض حدة هذه االضطرابات لدى األطفال
املعاق،ن فكريًا مثل دراسة (إبراهيم  2007؛ خبش
2001؛خطاب 2010؛شعبان 2009؛ حمهد وفرحات
 )2002يف ح،ن سعت دراسات أخرى للكشف عن هذه
االضطرابات لدى املعاق،ن فكريًا مثل دراسة (عبداملنعم
1991؛ القهش .)2006

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا ب،ن
متوسطي رتب درجات اجملهوعت،ن يف ضعف االنتباه والنشاط
الزائد وذلك لصاحل األطفال ذوي اضطراب التوحد إذ
بلغت قيهة  )2.50( Zوهي دالة عند مستوى ()0.01
لبُعد ضعف االنتباه والنشاط الزائد وهبذه النتيجة ميكن قبول
الفرض الرابع.
المناقشة والتفسير:
أكدت نتائج البحث احلايل على وجود اضطرابات
العدوان والسلوك النهطي وإيذاء الذات وضعف االنتباه
والنشاط الزائد لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم
املعاق،ن فكريًا .كها كشفت النتائج عن وجود اضطراب
السلوك العدواين لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية مبعدل
أعلى من أقراهنم ذوي اضطراب التوحد يف ح،ن أظهرت
النتائج وجود اضطرابات السلوك النهطي وإيذاء الذات
وضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال ذوي
اضطراب التوحد مبعدل أعلى من أقراهنم املعاق،ن فكريًا.
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أما فيها خيص الفرض األول الذى ينص على أنه "توجد
فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب درجات
األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة الفكرية يف
السلوك العدواين لصاحل األطفال التوحدي،ن" .فقد ثبت عدم
حتقق هذا الفرض إذ أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف السلوك العدواين لصاحل األطفال املعاق،ن
فكريًا مما يعين وجود العدوان مبعدل مرتفع لدى األطفال
املعاق،ن فكريًا عن أقراهنم التوحدي،ن وهذا مؤشر ميكن أن
نلحظه من كثرة الدراسات اليت تناولت هذا البعد "العدوان"
لدى املعاق،ن فكريًا مثل دراسة شعبان( )2009اليت أشارت
إىل فاعلية كل من أسلويب التعليم امللطف والتعزيز يف خفض
السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريًا .ودراسة إبراهيم
( )2007اليت أشارت إىل فاعلية كل من االقتصاد الرمزي
وجداول النشاط املصورة يف خفض السلوك العدواين لدى
املعاق،ن فكريًا .ودراسة دبيس( )1999اليت هدفت إىل إعداد
مقياس لتقدير السلوك العدواين لدى األطفال املعاق،ن فكريًا
من الدرجة البسيطة يف البيئة السعودية.
إال أن هذا الفرض يتعارض مع نتائج بعض الدراسات اليت
أشارت إىل أن األطفال التوحدي،ن أكثر عدوانية من أقراهنم
املعاق،ن فكريًا .فأشارت دراسة حلواين( )1996إىل أن
قياسا باألطفال املعاق،ن عقليًا يعدون
األطفال التوحدي،ن ً
أكثر عدوانية وذلك على قائهة كونرز لتقدير السلوك .كها
أشارت دراسة
) Lundqvist (2013إىل انتشار العدوان أكثر ب،ن أولئك
املصاب،ن بالتوحد مقارنة بغري املصاب،ن بالتوحد يف السويد.
ولكن من ناحية أخرى يتفق هذا الفرض مع دراسة
البشري ( )2012اليت أكدت أن السلوك العدواين يسود ب،ن
األطفال
التوحدي،ن واملعاق،ن فكريًا بدرجة دون الوسط وأنه توجد
فروق دالة يف السلوك العدواين لدى األطفال التوحدي،ن
واألطفال املعاق،ن عقليًا لصاحل األطفال املعاق،ن عقليًا يف

تبعا للنوع (بن،ن -بنات) داخل
ح،ن ال توجد فروق دالة ً
مجهوعات األطفال التوحدي،ن أو املعاق،ن عقليًا .كها أشارت
العديد من الدراسات إىل أن العدوان هو االضطراب
السلوكي األوضح لدى املعاق،ن فكريًا فأشارت دراسة
عبداملنعم( )1991إىل أن املشكلت السلوكية الشائعة لدى
األطفال املعاق،ن عقليًا مشكلت السلوك العدواين وهي
انتشارا مث املشكلت األخلقية فهشكلت النشاط
األكثر
ً
الزائد واملشكلت االجتهاعية واملشكلت الصحية كها
أكدت أن معاملة اآلباء واألقارب واجلريان للطفل املعاق
عقليًا تعكس نتائج عدم توافقه الشخصي واالجتهاعي العام.
كها أكدت دراسة ثابت( )1986أن االضطرابات السلوكية
اضحا ب،ن املعاق،ن فكريًا
غري االجتهاعية اليت تنتشر
انتشارا و ً
ً
هي :العناد العنف اهلروب من املدرسة االضطرابات
احلركية اضطرابات الكلم التبول الل إرادي .ويؤكد ذلك
أيضا
ً
بأن السلوك العدواين لدى الطفل املعاق فكريًا يأيت على
قائهة املشكلت السلوكية ملا له من تأثريات سلبية على
شخصا غري
الطفل املعاق وأسرته كها إنه جيعل الطفل
ً
مرغوب فيه وغري مقبول يف البيئة االجتهاعية والرتبوية اليت
يتفاعل معها.
وميكن تفسري العدوان لدى هذه الفئة من افرتاض ُمؤداه أن
العدوان لدى األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية يرجع إىل جوانب
القصور االجتهاعية واملعرفية اليت يعاين منها هؤالء األفراد إذ
إن القدرة على تفسري الدالالت االجتهاعية وتقييم نوايا وردود
الفعل احملتهلة واملتوقعة من اآلخرين ميكن أن يساعد يف توفري
معلومات وبيانات دقيقة وإصدار استجابة أكثر تكي ًفا وعلى
النقيض من ذلك فإن القصور أو عدم وجود تلك املهارات
ميكن أن يكون له تأثري سليب يف زيادة االستجابات غري
التكيفية (املضطربة أو غري السوية) وزيادة احتهالية وقوع الفرد
)Thompson, Iwata, Hanley, Dozier, & Samaha (2003

داخل حلقة الصراع) .(Jahoda,Pert,&Trower,2006كها
توصلت العديد من الدراسات إىل أن األطفال املعاق،ن فكريًا
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غالبًا ما يعانون من صعوبات يف االتصال االستقبايل والتعبري
والقدرة على حتديد وتعي،ن االنفعال ألن ذلك كله يرتبط
باملتطلبات املعرفية

الفروض إذ أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف هذه االضطرابات لصاحل األطفال التوحدي،ن مما
يعين وجودها مبعدل مرتفع لدى األطفال التوحدي،ن عن
أقراهنم املعاق،ن فكريًا وهذا ما أكدته بعض الدراسات .فقد
أشارت الكثري من الدراسات إىل أفضلية األطفال املعاق،ن
فكريًا عن أقراهنم التوحدي،ن يف املهارات والتفاعلت
االجتهاعية وأهنم أكثر امتل ًكا ملثل هذه املهارات وهو ما
يؤكد األفضلية النسبية لألطفال املعاق،ن فكريًا عند مقارنتهم
بالتوحدي،ن .ويف هذا الصدد أشارت دراسة مقابلة ()2011
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ب،ن األطفال التوحدي،ن
وأقراهنم املعاق،ن فكريًا يف االنسحاب من املواقف االجتهاعية
والتفاعلت االجتهاعية يف البيئة األردنية لصاحل التوحدي،ن
أي إهنم أكثر انسحابًا .وأشار العتييب( )2010إىل أن هناك
اضحا لدى التلميذ ذوي اضطراب التوحد مقارنة
قصورا و ً
ً
بتلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ومتعددي العوق على أبعاد
مقياس فينلند للسلوك التكيفي(مهارات التواصل -مهارات
احلياة اليومية -مهارات التنشئة االجتهاعية) باستثناء بعد
القراءة والكتابة يف مهارات التواصل مل تظهر فيها فروق ب،ن
التوحد والفئت،ن األخري،ن .وكشفت دراسة خبش()2002عن
وجود فروق ذات داللة إحصائية ب،ن األطفال التوحدي،ن
واألطفال املعاق،ن فكريًا يف املهارات االجتهاعية املتعلقة
بالعلقات الشخصية مع اآلخرين واملتعلقة بأداء األعهال
والدرجة الكلية للههارات االجتهاعية لصاحل األطفال املعاق،ن
فكريًا .وأشار حمهد ( )2000إىل أن األطفال املعاق،ن فكريًا
تفاعل واألقل انسحابًا يف ح،ن كان أقراهنم
األكثر
ً
تفاعل واألكثر انسحابًا كها أوضحت
التوحديون األقل
ً
الدراسة وجود علقة ارتباطية سالبة ودالة ب،ن التفاعلت
االجتهاعية واالنسحاب االجتهاعي لكل مجهوعة إذ إنه
كلها زادت العلقات والتفاعلت االجتهاعية مع اآلخرين
يزيد قدر االندماج معهم يف ح،ن إذا قلت التفاعلت يكون
االنسحاب أو االنعزال هو البديل احلتهي.

(Mckemize, Matheson, Mccaskie,

)Hamilton, & Murray,2001هلذا يقع األفراد العدواني،ن ذوي
اإلعاقة الفكرية يف أخطاء سلبية عند حتديد تعبريات الوجه
بدرجة أكرب من معدل األخطاء اليت يقع فيها أقراهنم من غري
العدوان( .)Matheson, & Jahoda,2005وهذا يعين أن األفراد
العدواني،ن ذوي اإلعاقة الفكرية أكثر احتهالية إلدراك وحتديد
أوجه األشخاص على أن أصحاهبا يعانون من الغضب واحلزن
مع أن أصحاب هذه األوجه قد ال يشعرون بتلك
املشاعر) .(Jahoda, et al., 2006يف املقابل ال يُقدر األطفال ذوو
اضطراب التوحد الفوائد االجتهاعية وال يشعرون باملتعة من
خلل االتصال وإذا حتدث الواحد منهم فإنه يتحدث
أمامك دون أن يتحدث إليك وقد يتحدث عن حاجته ولكنة
يعجز عن التحدث عن مشاعره وأفكاره وال يفهم انفعاالت
اآلخرين وال أفكارهم وال معتقداهتم وال يفهم هؤالء األطفال
معىن اإلشارات واحلركات واإلمياءات وتعبريات الوجه أو نغهة
الصوت .وإذا استخدموا أيًا من هذه فتكون شاذة وكذلك
جيد هؤالء صعوبة يف إقامة العلقات االجتهاعية إذ يبدو
الواحد منهم منعزالً ومنفصلً وغري مبال للناس
اآلخرين(العيسوي  .)2001ومن مث فإن الطفل ذا اضطراب
التوحد اليبايل مبلمح الوجه وتعبرياته فهو منغلق على نفسه وال
ينشغل مبن حوله وإذا صدر منه عدوان بغرض اإليذاء
وإحلاق الضرر فهو موجه إىل ذاته وليس لآلخرين وهذا يفسر
اخنفاض اضطراب العدوان لدى التوحدي،ن باملقارنة باملعاق،ن
فكريًا.
أما فيها خيص الفرض الثاين والثالث والرابع" عن وجود
فروق ذات داللة إحصائية ب،ن متوسطي رتب درجات
األطفال ذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة الفكرية يف
السلوك النهطي وإيذاء الذات وضعف االنتباه والنشاط
الزائد لصاحل األطفال التوحدي،ن .فقد ثبت حتقق هذه

248

أمين سامل عبداهلل :االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة

احلركات والتقطيبات الغريبة التغذية الصراخ ونوبات
الغضب مقاومة التغيري اخلوف السلوك التخرييب والعدوان

وفيها خيص االضطرابات السلوكية احلالية سعت دراسة
) Lundqvist (2013إىل التحقق من انتشار املشكلت
السلوكية ب،ن ذوي اإلعاقة الذهنية يف السويد وأشارت إىل
زيادة انتشار املشكلت السلوكية مع تزايد مستوى اإلعاقة
الفكرية وكان هذا النهط ذات داللة إحصائية فقط للنهطية
وإيذاء الذات .أما اضطراب التوحد فكان انتشار النهطية
وإيذاء الذات والعدوان والفوضى أكثر ب،ن أولئك املصاب،ن
بالتوحد مقارنة بغري املصاب،ن بالتوحد وزيادة انتشار النهطية
وإيذاء الذات مع وجود اضطراب التوحد ومع زيادة حدة
أيضا دراسة حلواين()1996
اإلعاقة الفكرية .وتؤكد ذلك ً
اليت سعت إىل التوصل لتشخيص فارق لألطفال التوحدي،ن
واملعاق،ن عقليًا وتوصلت النتائج إىل أن األطفال التوحدي،ن
قياسا باألطفال املعاق،ن عقليًا يعدون أكثر عدوانية وأضعف
ً
انتباها وأكثر قل ًقا ولديهم زيادة يف النشاط احلركي وأقل
ً
اجتهاعية وذلك على قائهة كونرز لتقدير السلوك .كها كانوا
أقل ذكاء من املعاق،ن عقليًا على اختبار ستانفورد -بينيه
وأكثر ذكاء على مقياس جودارد.
وبالنسبة للسلوك النهطي فقد أشارت دراسة اخلهيسي
( )2012اليت هدفت إىل التعرف على شكل الربوفيل
النفسي للسلوك التوحدي إىل أن أعلى اضطراب كان لبُعد
التفاعل االجتهاعي مث التواصل غري اللفظي يليه التواصل
أخريا االضطرابات
اللفظي مث السلوك الروتيين والنهطي و ً
احلسية وأنه مل توجد فروق ب،ن اجلنس،ن على بعد السلوك
النهطي والروتيين .وأظهرت دراسة

)Watt, et al. (2008

إيذاء الذات النوم.
وبالنسبة لسلوك إيذاء الذات فأشارت دراسة
) et al.(2012إىل أن سلوك إيذاء الذات هو السائد مع األفراد
ذوي طيف التوحد ووجود ظواهر طيف التوحد يزيد من
خطر إيذاء الذات لدى األفراد الذين يعانون من اضطرابات
وراثية معروفة ولكن من دون تشخيص التوحد مجهول
السبب .وأشارت إىل أن سلوك إيذاء الذات ظهر بنحو
 ٪50لدى عينة طيف اضطراب التوحد وهذا انتشار أعلى
بكثري مما كان عليه يف مجهوعة متلزمة داون ()٪18.4
لكنها متشاهبة على نطاق واسع مع االنتشار يف متلزمة X
اهلش( .)٪54.5كها ارتبط وجود إيذاء الذات مع مستويات
أعلى بكثري من االندفاع والنشاط املفرط داخل مجهوعة
طيف التوحد .وأشارت دراسة) Baghdadli, et al. (2008إىل
وجود ارتباط ب،ن املخرجات السلبية وجوانب عديدة من
سلوك األطفال الذين يعانون من اضطرابات النهو الشاملة.
وأن األطفال الذين يعانون من خمرجات سلبية يف إيذاء
الذات لديهم قدر أكرب من اإلعاقة يف الكلم والعجز
املعريف والتكيفي وعلمات أكثر شدة من مرض التوحد.
اضحا أن سلوك األطفال
وبالنسبة للنتباه فلقد بدا و ً
عجزا يف مهارات االنتباه املشرتك مقارنة
التوحدي،ن يعاين ً
باألطفال العادي،ن واألطفال الذين لديهم تأخر عقلي
ويشهل هذا العجز :االستجابة ملبادرات اآلخرين باالنتباه
Richards,

إىل

املشرتك واملبادأة باالنتباه املشرتك).Bono & Sigman (2004

أن األطفال الذين يعانون من التوحد لديهم معدل أعلى
بكثري يف معدل التكرار ومدة أطول من السلوك النهطي
التكراري يف متغريات اجلسم والسلوكيات احلسية خلل
عينة منتظهة من السلوك عن كل من مجهوعات األطفال
املتأخرين يف النهو دون اضطراب التوحد .ويف هذا االجتاه
أيضا أشارت دراسة اللهيب ( )2002إىل أن أهم
ً
املشكلت لدى ذوي اضطراب التوحد بالرتتيب هي

وأكدت ذلك دراسة

Petra, Herbert, Wetswinkel, & Groote

) (2007أن التنسيق الزمين لسلوك االهتهام املشرتك لألطفال
يف مرحلة ما قبل املدرسة من ذوي اضطراب طيف التوحد
 م فحصه باستخدام ثلثة مستويات من الرتميز وأظهرت
النتائج أن هؤالء األطفال لديهم قدرات طلب أقل وأبطأ
جنبًا إىل جنب مع النهط السلوكي الشاذ بالنظر إىل إصبع
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تتيح هلم قدرة لغوية حمدودة للغاية إمجاالً العديد من هؤالء
األفراد يقضون ساعات يشرتكون فيها مع اإلثارة الذاتية أو

بدال من النظر إىل املوضوع احملدد واملشار
الشخص اآلخر ً
إليه.

إلزام أنفسهم بروت،ن يومي(

2004

وميكن تفسري ارتفاع معدالت االضطرابات السلوكية لدى
األطفال التوحدي،ن باملقارنة باألطفال املعاق،ن فكريًا إىل أن
العديد من االضطرابات السلوكية اليت يعاين منها هؤالء
األطفال ما هي إال مشكلت ثانوية يف السلوك نتيجة ما
يعانيه هؤالء األطفال من عجز أساسي يف اضطرابات
التواصل واالنتباه

ومن مث يتضح من خلل هذا العرض انتشار االضطرابات
السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد بدرجة أوضح
وأكثر حدة من األطفال املعاق،ن فكريًا يف سلوكيات النهطية
وإيذاء الذات وضعف االنتباه والنشاط الزائد باستثناء
العدوان فيظهر لدى املعاق،ن فكريًا بدرجة أوضح وأكثر
حدة.

Stone, Ousley, Yoder, Hogan,& Hepburn

)(1997كها افرتض ) Whalen, & Schreibman (2003أن تلك
املشكلت وأمناط السلوك اخلاصة باألطفال التوحدي،ن تعد
شكل من االحتجاج أو اإلخفاق يف التعبري عن االحتياجات
ً
والرغبات فالعديد من املشكلت السلوكية اليت يعاين منها
التوحدي،ن ومن ضهنها التخريب واالنسحاب االجتهاعي
والعدوانية ما هي إال مشكلت ثانوية يف السلوك نتيجة ما
يعانيه هؤالء األطفال من عجز يف مهارات التواصل ومنها
مهارات االنتباه املشرتك .فقد قام

& Emery,

.)Oltmans,

التوصيات:
من خلل هذا البحث ونتائجه ميكن اقرتاح بعض
التوصيات اليت ميكن االستفادة منها:
 ضرورة استكهال جوانب التشخيص الفارق ب،ن األطفالالتوحدي،ن وأقراهنم املعاق،ن فكريًا.

 ضرورة توفري فرص بيئية أسرية مناسبة للتقليل من حدةاالضطرابات السلوكية لفئيت البحث.

Dube, MacDonald,

بتحليل وظائف
االنتباه املشرتك لدى األطفال التوحدي،ن وتوصل إىل أن أمناط
السلوك اليت ميارسوهنا كإيذاء الذات والبكاء والصراخ ما هي
إال سلوكيات ناجتة عن الصعوبات اليت يواجهوهنا يف
استخدام أساليب فعالة للتواصل مع اآلخرين.
أيضا تفسري السلوك النهطي لدى التوحدي،ن بأنه
وميكن ً
قد يرجع إىل قصور يف النواحي اإلدراكية واملعرفية لدى الطفل
ذي اضطراب التوحد مما جيعله يواجه صعوبة يف النتائج
واألحداث وهذا ما يسبب لديه شعور بالقلق وعدم األمان
ومن مث يصبح من الطبيعي أن يستسلم الطفل للسلوك
التكراري الذي يعهل على احلد من قلقه وتوتره كوسيلة
للتعامل مع املواقف اليت ال ميكن استيعاهبا (مورين وتيسيا
 .)2005وجدير بالذكر أن أكثر من نصف األطفال
التوحدي،ن يفشلون يف تنهية حديث واضح وفعال وذاكراهتم

)Mansfield, Hdcomb, & Ahearn,(2004

 التدريب املستهر لألخصائي،ن على خطط وفنيات تعديلالسلوك لفئيت البحث.
بحوث مقترحة:
استكهاالً للجهد الذي بدأه البحث احلايل يقرتح
الباحث بعض املوضوعات اليت يرى أهنا ال تزال يف حاجة إىل
مزيد من البحث والدراسة:
 دراسة مقارنة للضطرابات السلوكية ب،ن األطفالواملراهق،ن الذكور واإلناث ذوي اضطراب التوحد.
 دراسة مقارنة للضطرابات السلوكية ب،ن األطفالواملراهق،ن الذكور واإلناث ذوي اإلعاقة الفكرية.
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 برنامج تدرييب ألسر األطفال ذوي اضطراب التوحدخلفض االضطرابات السلوكية (العدوان -النهطية -إيذاء
الذات -ضعف االنتباه والنشاط الزائد).

خبش أمرية طه ( 2002أ).دراسة تشخيصية مقارنة يف املهارات
االجتهاعية لألطفال التوحدي،ن واألطفال املعاق،ن عقليًا .مجلة رسالة
اخلليج العريب السعودية
.133-111 )84(23
خبش أمرية طه (2002ب) .فعالية برنامج تدرييب لتنهية مهارات التفاعل
االجتهاعي يف خفض السلوك العدواين لدى األطفال التوحدي،ن.
مجلة العلوم الرتبوية .158- 1 128
بديوي أمحد علي ( .)2011مدى تأثري برنامج تدرييب متعدد املهارات
يف علج اضطرابات السلوك لدى حاالت الذاتوية يف الفئة العهرية
من (9 :6سنوات) .كلية الرتبية جامعة حلوان -191 )4(17
.226
البشري اجليلي علي ( .)2012السلوك العدواين لدى األطفال التوحدي،ن
واألطفال املعاق،ن عقليًا كها يدركه معلهوهم بوالية اخلرطوم .مجلة

 برنامج تدرييب ألسر األطفال ذوي اإلعاقة الفكريةخلفض
االضطرابات السلوكية (العدوان -النهطية -إيذاء الذات-
ضعف االنتباه والنشاط الزائد).
الـمـراج ـ ــع
إبراهيم أمحد عبدالغين ( .)2007فعالية كل من االقتصاد الرمزي وجداول
النشاط املصورة يف احلد من السلوك العدواين لدى األطفال
املتخلف،ن عقليًا القابل،ن للتعلم .مجلة كلية اآلداب جامعة
الزقازيق .146-111 42
إبراهيم عل عبد الباقي ( .)2000اإلعاقة العقلية .القاهرة :عامل الكتب.
أبو الفتوح حمهد كهال ( .)2011فاعلية التدريب على وظيفية التواصل
واستخدام التعزيز التفاضلي للسلوك اآلخر يف خفض حدة بعض
املشكلت السلوكية لدى حاالت من أطفال األوتيزم (األطفال
الذاتوي،ن) .دراسات نفسية .518-475 )3(21
أمحد وليد السيد وعيسى مراد علي ( .)2006االجتاهات احلديثة يف
مجال الرتبية اخلاصة .اإلسكندرية :دار الوفاء.
أمحد وليد السيد وعيسى مراد علي ( .)2009املنظور احلديث للرتبية
اخلاصة(اجلزء األول :االضطرابات النهائية) .القاهرة :دار الكتب
العلهية للنشر والتوزيع.
أم،ن سهى أمحد ( .)1999املتخلف،ن عقلياً ب،ن اإلساءة واإلمهال -
التشخيص والعلج .القاهرة :دار قباء للطباعة.
أم،ن سهري حمهود ( .)2002فاعلية برنامج تدرييب يف ختفيف حدة
االضطرابات السلوكية لدى الطفل املتوحد .دراسات تربوية
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 االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وأقراهنم ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة:أمين سامل عبداهلل
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Abstract: The present research aimed to identify the differential diagnostic performance on the scale of behavioral disorders
among children with autism and their peers with intellectual disability. The research sample consisted of 20 children of Saudi
children, they were divided into two equal groups: the first group consists of autistic children with low functional
performance, and the second consists of children with intellectual disability from Ibn Jubair and Abdullah bin Abbas primary
schools in Arar's northern border region, for the academic year 1434/1435 , 2013/2014 m. their age ranged between 6 to 12
years, and their degree of intelligence ranged between (50 to 70). The study used Goddard scale, Stanford Binet (fourth
image) of intelligence scale, Vineland scale of Adaptive Behavior, an autistic child scale, the measurement of socioeconomic level, and the measurement of behavioral disorders. The results revealed the presence of aggressive behavior of
children with intellectual disability at a higher rate than their peers with autism, while the results showed the presence of
stereotyped behavior disorders, self- injury, and attention deficit hyperactivity in children with autism at a higher rate than
their peers with intellectual disability.
Key Words:Autism - Intellectual Disability- Behavior Disorder- Aggressive Behavior- Stereotyped Behavior- Self- InjuryAttention Deficit Hyperactivity Disorder.
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

مع ِّوقات ِ
المضمنة في مقررات العلوم للصفوف العـليا من المرحلة االبتدائية من وجهة نظر
تنفيذ األنشطة التعليمية
َّ
الـمعلمات والـمشرفات
إعداد
أحمد بن محمد الحسين
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك  -جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية

حصة بنت نغيمش الحربي
معلمة علوم  -وزارة التعليم – التعليم العام

قدم للنشر 1437/6/8هـ  -وقبل 1437 /10/ 4هـ
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية يف مدينة
التعرف على ّ
المستخلص :هدف البحث إىل ّ
فروق
الرياض ،املتعلقة بالبيئة املدرسية ،واملقرر الدراسي ،والطالبات ،واملعلمات ،من وجهة نظر املعلمات واملشرفات ،والكشف عن ما إذا كان هناك ٌ
ٍ
املسحي
الوصفي
املنهج
عزى للمتغريات اآلتية( :املؤهل -التخصص -سنوات اخلربة).
َ
َّ
َّ
ُ
ذات داللة إحصائية بني استجابة أفراد العينة؛ تُ َ
استخدم الباحثان َ
جمتمع البحث من :مجيع مشرفات ومعلمات العلوم للصفوف العليا يف مدينة الرياض ،وتكونت عينة
ن
وتكو
البيانات،
جلمع
االستبانة
على
باالعتماد
َّ َ
ُ
اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة .وتوصل البحث إىل جمموعة من النتائج؛ أمهها :وجود معوقات ََتُول
البحث من ( )48مشرفة ،و( )196معلمة مت
ُ
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،ووجود ٍ
فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد
دو َن تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
ُ
عزى
عزى الختالف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي ،وكذلك حول املعوقات املتعلقة بالطالبات ،تُ َ
العينة حول املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي ،تُ َ
ٍ
لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود ٍ
فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول املعوقات املتعلقة بـ :البيئة
ُ
عزى الختالف املؤهل العلمي ،والتخصص األكادميي ،وكذلك حول املعوقات املتعلقة بـ :البيئة املدرسية ،املقرر
املدرسية ،الطالبات ،واملعلمات؛ تُ َ
َتسني وتطوير املباين املدرسية لكي تكون
عزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة .كما أوصى البحث بعدد من التوصيات؛ أمهها:
ُ
الدراسي ،واملعلمات؛ تُ َ
مكانا أفضل للتعلّم والتعليم ،العمل على تدريب الطالبات على املهارات األدائية العملية يف العلوم ،إعطاءُ األولوية يف تدريس العلوم ،خلرجيات كلية
الرتبية – ختصص علوم ،لتدريس هذا املقرر يف املرحلة االبتدائية.

الكلمات المفتاحية :معوقات ،األنشطة التعليمية ،مقررات العلوم.
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مقدمة:
يشهد القر ُن احلايل حركة علمية نشطة يف جمال تطوير
التغريات
املناهج الدراسية ،نتيجةَ التطورات العلمية و ّ
املتسارعة اليت يشهدها هذا العصر ،ويرى الربيعي() 2006
مجيع دول
أهنا أثّرت مباشرة على مناهج التعليم ،مما جعل َ
العامل تعمل على تطوير املناهج مبا يتالءم مع هذه التطورات،
وبدأت فعال بتغيري أهداف التعليم وأغراضه من خالل
الكشف عن اجتاهات جديدة تتصل بطبيعة الفرد وعملية
منوه ،إضافة إىل تطوير عملية التعليم نفسها.
مناهج العلوم  -كما يذكر الزهراين (- )2010
وتُـ َع ّد
ُ
من أكثر املناهج حاجة إىل املراجعة والتحليل والتقومي
والتطوير ،يف ظل االجتاهات العاملية املعاصرة ،لما هلا من
دور يف إعداد املتعلم املثقف ،وإمداده بكل ما حيتاجه من
معلومات ومهار ٍ
ٍ
ات حياتية ،وتدريبه على كيفية تطبيقها
والتعامل معها.
جمرد نقل املعرفة العلمية إىل
مل يَـعُد تدريس العلوم َ
الطالبة ،وحفظها ،واسرتجاعها (النظرية السلوكية) ،بل هو
عَن بتنشيط املعرفة السابقة للطالبة ،وبناء املعرفة،
عمليةٌ تُ َ
واكتساِبا ،وفهمها ،واالحتفاظ ِبا ،واستخدامها (النظرية
وتكامل شخصية الطالبة يف
منو
البنائية) ،وذلك من منظور ِّ
ُ
خمتلَف جوانبها ،ويف ٍ
اجتماعي لتحقيق
شخصي
سياق
ٍّ
ٍّ
الثقافة العلمية لديها (زيتون.)2007،
مناهج العلوم يف كثري من دول
ونتيجة لذلك؛ شهدت
ُ
العامل حراكا مستمرا من أجــل تطويرها وإصالحها لتُسايَر
وتفجر املعرفة العلمية يف هذا العصر
التطور العلمي والتقين،
َ
َ
ومتطلباته ،وذلك من خالل عدة مشاريع إصالحية هلذه
املناهج؛ مثل" :حركة إصالح مناهج العلوم يف ضوء مدخل
التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع" ،و "مشروع
( )2061العلم لكل األمريكيني" ،و "مشروع اجملال والتتابع
والتناسق" ،و "مشروع املعايري القومية للرتبية العلمية"؛ اليت

تؤكد مجيعها -كما يذكر عسيالن ( -)2011اجلانب
االستقصائي للعلم ،وتزويد املتعلمني مبهارات التفكري العلمي
وحل املشكالت ،وتنمية القدرات العقلية ،والبعد عن التلقني
واالستظهار.
ومل تكن اململكة العربية السعودية بعيدة عن هذا
الـحراك العاملي إلصالح تعليم وتعلّم العلوم؛ فقد قامت
وزارة الرتبية والتعليم بإقرار مشروع تطوير الرياضيات والعلوم
الطبيعية ،الذي يُعد من املشروعات الرتبوية اليت هتدف إىل
إحداث التطوير الشامل لتعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية
من خالل ترمجة ومواءمة مواد تعليمية عاملية أثبتت فاعليتها
يف َتسني عملية التعلّم ،وذلك عن طريق االستفادة من
اخلربات العاملية املتميزة يف هذا اجملال -سالسل ماجروهيل
 -McGraw-Hillجلميع مراحل التعليم العام .وتُعد مقررات
جمال الدراسة
العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية – َ
– من ضمن هذه السالسل.
ويف إطار َتقيق هذا التطوير؛ حرص خمططو مناهج
العلوم يف مشروع "تطوير مناهج العلوم الطبيعية" على َتقيق
هذا اهلدف ،من خالل تضمني حمتواها باألنشطة التعليمية،
ٍ
عديد من األنشطة
فقد اشتملت مقررات العلوم على
التعليمية اليت تنقل مركز االهتمام من املادة الدراسية
واملعلومات واملعارف النظرية للطالبة ،وإجيابيتها ،ونشاطها
يف عملية التعلّم من ناحية ،والربط بني اجلوانب النظرية
والعملية والتطبيقية من ناحية أخرى.
فالتعلم الناتج عن النشاط ،ينمي مهارات معرفية لدى
املتعلم ،ويربط بني النظرية والتطبيق ،وهذا النوع من التعلم
يعُده روجرز (  (Rogers,1969ذا قيمة أساسية؛ ألنه يسري
بذلك إىل منط التعلم االستكشايف ،الذي يتميز باهنماك
وحيدث تغيريا يف
الشخص باحلدث التعلمي ،وينغمس فيهُ ،
السلوك واالجتاهات ،ورمبا يف شخصية املتعلم.
ويرى روثكوف )  ( Rothkopf, 1976أن الذي يتعلمه
املتعلم فعال ،هو ما يكتسبه نتيجة ما يقوم به من نشاط
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

وجهد ،ويُطلق على هذا اللون من اجلهد والنشاط " النشاط
املولّد للتعلم ".
فاألنشطة التعليمية تشكل عنصرا أساسيا يف بنية املنهج
املدرسي؛ وذلك ملا هلا من دور فاعل يف َتقيق األهداف اليت
التكامل يف
يتضمنها حمتوى املقرر الدراسي ،وكذلك َتقيقها
َ
شخصية الطالبة ،من خالل اكتساب املعلومات واملفاهيم،
وتكوين االجتاهات ،وإشباع امليول واحلاجات ،كما أكدت
بعض الدراسات الرتبوية مثل :دراسات (الزهراين،
عليه
ُ
2000؛ الداود2009 ،؛ اجلابر2010 ،؛
الغامدي.)2011،
وتعد أنشطةُ تعلم وتعليم العلوم من األساليب اليت تزيد
من استيعاب املفاهيم واملعلومات واكتساب اخلربات عن
طريق املمارسة والتجريب ،واالستفادة منها يف احلياة العملية،
فقد أوضح كاظم وزكي ( ،)1975أن كثريا من املوضوعات
توجد خارج حجرة
اليت تتناوُهلا عادة مقرر ُ
ات العلوم؛ َ
الدراسة ،ويف بيئة حافلة بأنواع خمتلفة من املخلوقات احلية
وغري احلية ،وَتتوي أيضا على ألوان خمتلفة من األنشطة ،مما
يشكل جزءا كبريا من دراسة الطالبات ،ومثل هذه
املوضوعات إذا درستها الطالبات خالل املقررات؛ فإهنا
تكون جمردة بعيدة عن الواقع واحلياة ،وتؤدي إىل "لفظية" يف
التعلم ،قد تؤدي إىل تكوين مفاهيم خاطئة لديهن.
وقد أجرى عدي ٌد من الباحثني در ٍ
اسات تربوية استهدفت
التعرف على فاعلية األنشطة التعليمية يف تعلّم وتعليم العلوم،
ومنها :دراسة املطريف ()1994؛ اليت أكدت على أمهية
األنشطة التعليمية -وخاصة الرحالت التعليمية -يف تدريس
العلوم ،ودراسة الركايب ()1996؛ اليت أثبتت فاعلية
"استخدام األلغاز الصورية يف تدريس العلوم على تنمية امليل
حنو العلم لدى تالميذ وتلميذات الصف السادس
نتائجها
االبتدائي" ،ودراسة عرفات ()2000؛ اليت أظهرت ُ
فاعليةَ "استخدام الرسوم والصور التوضيحية يف تدريس العلوم
على تنمية التحصيل واكتساب عمليات العلم للتالميذ"،
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ودراسة عبداجمليد وكامل ()2001؛ اليت توصلت إىل "فاعلية
األنشطة العلمية يف تنمية الدافع املعريف العلمي ،وبعض
عمليات العلم لدى طالب الصف األول املتوسط" ،ودراسة
سليمان ()2006؛ اليت توصلت إىل "فاعلية األنشطة
العلمية اإلثرائية يف تنمية بعض عمليات العلم والتحصيل
املعريف لتالميذ الصف الرابع االبتدائي" ،ودراسة البلوشي
واملقبايل ()2008؛ اليت توصلت إىل "فاعلية األنشطة
العلمية يف نطاق الذكاءات املتعددة على تنمية التحصيل
واالجتاه حنو العلوم".
وبالنظر إىل نتائج الدراسات السابقة ،وانطالقا من أمهية
املرحلة االبتدائية ،اليت تُعد البدايةَ احلقيقية -كما يذكر
شفشق وطه وطنطاوي وبستان ( )1993لعملية التنمية
الفكرية ملدارك الطالبة ،وإكساِبا املعرفةَ ،وتنمية مهاراهتا؛
لتضع أوىل خطواهتا على الطريق الطويل الذي أصبح ال
َ
ينتهي عند حد معني ،بل يستمر على مدى حياهتا.
وإىل جانب املكانة املميزة اليت َتتلها مادة العلوم بني
مناهج املرحلة االبتدائية ،اليت تذكر ماجدة سليمان
( )2006أهنا تساعد الطلبة على فهم أنفسهم والبيئة احمليطة
علمي لبعض الظواهر
ِبم ،كما تعمل على تقدمي تفس ٍري
ٍّ
وتشد انتباههم ،فضال عن
الطبيعية اليت تشغَل بال الطلبةُ ،
تزويدهم باملعلومات ،وتنمية مهارات التفكري واالجتاهات
العلمية والعادات والقيم الضرورية لتأمني الصحة والسالمة
هلم.
وبناء على ما سبق اتضحت احلاجة إىل إجراء هذا
رصد املعوقات اليت ََتُول دون تنفيذ
البحث؛ الذي َّ
يؤمل منه ُ
هذه األنشطة ،لإلسهام يف تقدمي احللول واملقرتحات اليت من
شأهنا التغلب عليها ،ومن مث َتقيق األهداف الرتبوية
ٍ ٍ
َّ
أفضل.
املخطط هلا للوصول إىل تربية علمية َ
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مشكلة الدراسة ،وأسئلتها:
تضمني األنشطة التعليمية يف مقررات العلوم؛ ليس
إ ّن
َ
اهلدف – حبد ذاته  -من تطوير املنهج ،بل األمر
هو
َ
يتطلب تنفي َذ هذه األنشطة بالشكل الذي ُخطِّ َط له ،فقد
ُ
بينت عدد من الدراسات الرتبوية اليت تناولت واقع األنشطة
ْ
التعليمية املستخدمة يف تعلم وتعليم العلوم؛ أن هناك عددا
املعوقات ََتُول دون تنفيذ هذه األنشطة ،ومنها :دراسة
من ّ
الذوييب ( ،)1995اليت أكدت أن زمن احلصة ال يكفي
إلجراء هذه األنشطة ،باإلضافة إىل طول املقرر الدراسي،
وعدم توفر األدوات واألجهزة ،ودراسة الزهراين (،)2000
اليت أكدت على أن نصاب املعلم ال يساعد على التحضري
لألنشطة ،باإلضافة إىل كثرة الطالب يف الفصل الدراسي،
وعدم وضوح بعض األنشطة ،ودراسة اخلطيب (،)2001
اليت أكدت على عدم وجود خمترب للعلوم يف املدرسة ،ودراسة
عدم ختطيط املعلمني لألنشطة،
العريين ( ،)2005اليت بينت َ
باإلضافة إىل كثرة احملتوى النظري املزاحم لألنشطة.
لذا؛ جاء هذا البحث للتعرف إىل هذه املعوقات ،وذلك
من خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
قات تنفيذ األنشطة التعليمية
السؤال األول :ما ِّ
معو ُ
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة
َّ
االبتدائية ،من وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
يتفرع منه األسئلةُ الفرعية اآلتية:
املضمنة يف مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية ّ
 .1ما ّ
العلوم ،املتعلقة بالبيئة املدرسية؟
املضمنة يف مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية ّ
 .2ما ّ
العلوم ،املتعلقة باملقرر الدراسي؟
املضمنة يف مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية ّ
 .3ما ّ
العلوم ،املتعلقة بالطالبات؟
املضمنة يف مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية ّ
 .4ما ّ
العلوم ،املتعلقة باملعلمات؟

ذات داللة إحصائية بني
السؤال الثاني :هل توجد ٌ
فروق ُ
استجابة أفراد العيِّنة؛ حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة
عزى للمتغريات اآلتية( :املؤهل -التخصص-
االبتدائية تُ َ
سنوات اخلربة)؟
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل َتقيق اآليت:
 .1التعرف على معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف
مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،يف
مدينة الرياض ،املتعلقة بالبيئة املدرسية ،واملقرر الدراسي،
والطالبات ،واملعلمات.
 .2الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني
استجابة أفراد العينة  -إن ُوجدت  -حول معوقات تنفيذ
األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا
من املرحلة االبتدائية ،تُعزى للمتغريات اآلتية ( :املؤهل -
التخصص  -سنوات اخلربة ).
أهمية البحث:
تكمن أمهية هذا البحث يف كونه يتناول موضوع
األنشطة التعليمية اليت َتتل أمهية كربى بوصفها أحد
عناصر املنهج الرئيسة؛ اليت هتدف من خالهلا الوزارة إىل
إحداث تطوير نوعي يف تعليم وتعلم العلوم ،حبيث يكون
ئيس واحملوري يف العملية التعلمية والتعليمية.
للطالبة الدور الر ُ
عدد من
لذا؛ يؤمل أن يستفيد من نتائج هذا البحث ٌ
األفراد واجلهات ،وهم:
 املختصون يف املناهج خصوصا ،ويف وزارة التعليم عموما؛بإعطائهم أساسا نظريا الختيار وختطيط األنشطة التعليمية
املضمنة يف املقررات الدراسية ،ومرجعية موثوقا ِبا حول

معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم
من املرحلة االبتدائية.
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

 القائمون على اإلشراف والتدريب الرتبوي يف َتديدنوعية الربامج التدريبية املقدمة ملعلمات العلوم.
 معلمات العلوم ،وذلك من خالل التعرف على معوقاتتنفيذ األنشطة التعليمية املتعلقة ِبن ،مما يُسهم يف التغلب
عليها مستقبال.
 االستفادةُ من نتائج هذه الدراسة يف التوصل إىل بعضمعوقات تنفيذ األنشطة
التوصيات اليت تفيد يف معاجلة ّ
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا ،بشكل
التعليمية ّ
خاص ،ويف بقية الصفوف بشكل عام.
 ميكن إجراءُ دراسات أخرى من قبل املتخصصني ،تعتمدعلى املقرتحات اليت ستتوصل إليها هذه الدراسة بناء على
النتائج.
 الباحثون واملختصون ،من خالل االستفادة من األداةوالبيانات اليت استخدمت يف البحث.
حدود البحث:
يقتصر هذا البحث على التعرف على
الحدود الموضوعية:
ُ

املضمنة يف مقررات العلوم
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية ّ
ّ
(كتاب الطالبة-كراسة النشاط) -واليت تأيت يف ضمن
سالسل ماجروهيل  McGraw-Hillاليت أقرهتا وزارة التعليم
على مراحل التعليم العام -من الفصل الدراسي الثاين
للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،وتتمثل فيما يأيت:
املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية.
 ّاملعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي.
 ّاملعوقات املتعلقة بالطالبات.
 ّاملعوقات املتعلقة باملعلمات.
 ّيقتصر هذا البحث على:
الحدود المكانية:
ُ

 وحدة العلوم الطبيعية يف مكاتب التعليم (النسوية)؛التابعة لإلدارة العامة للتعليم يف مدينة الرياض.
 املدارس االبتدائية احلكومية (للبنات) يف مدينة الرياض؛التابعة لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

261

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي

1433 -1432هـ.

مصطلحات البحث:
"وضع
يعرفها درويش (  )7 :2005بأهنا:
ِّ
المعوقاتِّ :
ٌ
صعب ،يكتن ُفه شيءٌ من الغموضَ ،حيُول دون َتقيق
ٌ
األهداف بكفاية وفاعلية ،وُميكن النظر إليه على أنه املسبِّب
للفجوة بني مستوى اإلجناز املتوقع واإلجناز الفعلي ،أو على
أنه االحنراف يف األداء عن معيار حمدد مسبقا".
ويعرفها الباحثان إجرائيا بأهنا :جمموعةُ العوائق أو
العوامل املتعلقة بالبيئة املدرسية ،واملقرر الدراسي ،والطالبات،
املضمنة
واملعلمات ،اليت َتول دون تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،مما
يؤدي إىل عدم َتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية املخطط
هلا.
يعرفها الفراجي وأبوسل ()18 :2006
األنشطة التعليميةِّ :

بأهنا " :الربامج واألنشطة اليت هتتم باملتعلم ،وتُعَن مبا يبذله
من جهد عقلي أو بدين يف ممارسة أنواع النشاط الذي
يتناسب مع قدراته ،وميوله ،واهتماماته داخل املدرسة،
وخارجها ،حبيث يساعد على إثراء اخلربة ،واكتساب مهارات
متعددة ،مبا خيدم النمو البدين والذهين لدى املتعلمني،
ومتطلبات تقدم اجملتمع".
ويعرفها الباحثان إجرائيا بأهنا :جمموعة العمليات
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف
العقلية أو املهارية
َّ
العليا من املرحلة االبتدائية ،اليت تنفذ داخل الفصل
وخارجه ،من قبل الطالبة ،بقصد إكساِبا اخلربات املتنوع َة
واملهارات العلمية ،من أجل َتقيق إجيابيتها وفعاليتها يف
العملية التعلمية التعليميةَ ،تت إشر ٍ
ٍ
وتوجيه من املعلمة.
اف
عرف مقررات العلوم تعريفا إجرائيا بأهنا:
مقررات العلوم :تُ َّ
مقررات ضمن السالسل العاملية-سالسل ماجروهيل
َقرت وزارة الرتبية والتعليم تدريسها
 -McGraw-Hillاليت أ ّ
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ملراحل التعليم العام املختلفة ضمن مشروع تطوير مناهج
املضمنة
الرياضيات والعلوم الطبيعية بعد تعريبها ومواءمتها ،و َّ
عديدا من األنشطة التعليمية اليت هتدف إىل إحداث تغيري يف
جعلها
دور الطالبة من كوهنا َ
جمرد ُمتلقية للمعرفة ،إىل ْ
مكتشفة هلا.
الصفوف العليا :هي الصف الرابع ،واخلامس ،والسادس
من املرحلة االبتدائية ،يف اململكة العربية السعودية ،اليت ترتاوح
أعمار الطالبات فيها بني ( )12-9سنة.
اإلطار النظري:
األنشطة التعليمية ومفهومها:
متثل األنشطة التعليمية -كما يذكر اخلليفة (-)2010
مكونا مهما من مكونات املنهج الدراسي ،ملا هلا من تأثري
كبري يف تربية الطالبة ،وتشكيل خرباهتا وتغيري سلوكها.
وقد تعددت تعريفات األنشطة التعليمية؛ تبعا الختالف
وجهات نظر الباحثني واملهتمني ِبا ..فمن هذه التعريفات:
تعريف أمحد ( )182 :1990بأهنا ":مجيع اجملهودات اليت
يقوم ِبا التالميذ ،ويبذلون فيها جزءا من نشاطهم وطاقتهم،
يعرفها
وقد يكون هذا النشاط داخل أو خارج الفصل ".و ِّ
صالح وزمالؤه (  )94 :2007بأهنا ":كل ما يقوم به
التلميذ ِبدف التعليم ،وذلك قبل املوقف التعليمي ،أو يف
أثنائه ،أو بعده؛ سواءٌ أكان داخل املدرسة أم خارجها".
ويعرفها زيتون ( )105 :2010بأهنا ":جمموعة من األداءات
ِّ
العقلية واحلركية اليت يقوم ِبا الطالب داخل الصف أو
خارجه؛ بُغية تعلّمهم حمتوى املنهج ،وصوال لتحقيق
ويعرفها الغامدي ( )11 :2011بأهنا:
األهداف املرجوةِّ ".
"جمموعة من العمليات ،واملمارسات املنظمة ،اليت تتم
بإشراف املعلم ،وترتبط ارتباطا وثيقا باملقرر ،وترتكز على
املتعلم ،وهتدف لتكامل العملية التعليمية ،وتنمية املعلومات
واملهارات لدى الطالب ،وتتم داخل أو خارج احلجرة
الدراسية".

ومما سبق؛ نستخلص أن األنشطة التعليمية هي عبارة

عن:
 أنشطة عقلية ،أو حركية.ط هلا تؤدي إىل َتقيق أهداف تربوية
 أنشطة خمط ٌحمددة.
 أنشطة متعددة تنفَّذ على مراحل الدرس املختلفة(استهاللية -بنائية -ختامية).
 أنشطة تقوم الطالبات بتنفيذها َتت إشراف وتوجيهمن املعلمة.
 أنشطة تتم بصورة فردية ،أو مجاعية. أنشطة تتم داخل الفصل ،أو خارجه ،أو خارجاملدرسة.
أهمية األنشطة التعليمية:
يـُ َع ُّد النشاط التعليمي إحدى الركائز األساسية لعملية
التعلّم ،باعتبار أن االجتاه احلديث يف الرتبية والتعليم يؤكد
االعتماد على إجيابية الطالبة ،جلعلها تتعلم بنفسها عن طريق
املمارسة والتجريب ،يف حني تقوم املعلمة بدور املالحظة،
والتوجيه ،واكتشاف املهارات واالستعدادات ،وتنمية امليول
واالجتاهات العلمية السليمة ،والتدريب على األسلوب
العلمي يف التفكري.
ويرى اخلليفة( )2010و ( ،)Anderson, et.al, 1994
تكمن يف إجابتها عن السؤال:
أن أمهية األنشطة التعليمية ُ
كيف نعلِّم؟ الذي حيقق اآليت :بناء شخصية الطالبة بشكل
متكامل ،ربط املدرسة باجملتمع ،مراعاة ميول وقدرات
الطالبات ،استثمار أوقات الفراغ ،تسهيل استيعاب املادة
العلمية ،إثراء عملية التعلم داخل الفصل وخارجهَ ،تقيق
الرتابط بني املواد الدراسية ،وتكامل اخلربات التعليمية ،تقدير
قيمة العمل اليدوي ،واالستمتاع به ،مما يؤدي إىل تكوين
اجتاهات إجيابية؛ كاحرتام العمل والعاملني ،تربية الطالبة على
مهارات :االعتماد على النفس ،وَتمل املسؤولية ،والقيادة،
واإلجيابية ،وغريها .معاجلة املشكالت النفسية واالجتماعية
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

لدى الطالبات ،التقليل من أسباب التوتر بني الطالبات
واملعلمات ،مما يعمل على نشر روح املودة والتعاون بينهن.
والشك أن ما سبق يؤثر تأثريا كبريا على صقل شخصية
الطالبة يف مرحلة التأسيس؛ مما جيعلها قادرة على مواجهة
مشاكل احلياة ،وتوظيف ما اكتسبته يف مواقف تعليمية
جديدة.
أنواع األنشطة التعليمية:
يتكون املقرر الدراسي عادة من عدة وحدات دراسية
َتتوي كل وحدة على جمموعة من األنشطة التعليمية؛ اليت
النجدي ،وراشد ،وعبداهلادي ( )1999أهنا تنقسم إىل
يرى
ُّ
ثالثة أنواع؛ هي :أنشطة استهاللية :ويقصد ِبا :األنشطة
اليت تنفذ يف بداية الوحدة ،وهتدف إىل إثارة اهتمام
الطالبات ،وزيادة دافعيتهن للتعلم .وأنشطة بنائية :ويقصد
ِبا :األنشطة اليت تنفَّذ أثناء دراسة الوحدةِ ،بدف َتقيق
األهداف اليت سبق َتديدها .وأنشطة ختامية :وهذا النوع
ينفَّذ يف هناية الوحدة اليت هتدف إىل تلخيص اخلربات اليت
حصلت عليها الطالبات نتيجة دراسة الوحدة.
معايير اختيار األنشطة التعليمية:
تعددت اآلراء حول املعايري اليت البد أن تتوافر عند
اختيار األنشطة التعليمية ،ويرى صالح وزمالؤه ( :)2007
أن اآلراء تتفق على املعايري اآلتية :مراعاة َتقيق أهداف
املنهج ،مدى ُمناسبتها ملستوى نضج الطالبات ،التنوع،
إمكان التنفيذ يف حدود اإلمكانات البشرية واملادية داخل
املدرسة وخارجها ،حىت تتحقق األهداف املرجوة منها،
التوازن ،مرتبطة باحلياة :أي أن تكون هناك عالقةٌ بني ما
يُقدَّم للطالبة داخل املدرسة يف واقع احلياة ،وخارجها ،بل يف
املستقبل أيضا.
مجاالت األنشطة المستخدمة في تعلّم وتعليم العلوم:
ُّ
تعد األنشطة العلمية (التعليمية – التعلّمية)  -كما

يذكر زيتون (  - )2008جوهرا أساسيا يف تعلّم وتعليم
العلوم اليت ينبغي تقدميها بشكل يثري عقل الطالبة ،ويتحداه.
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وقد تعددت تعريفات األنشطة التعليمية املستخدمة يف
تعلم وتعليم العلوم يف األدبيات الرتبوية ،ومنها :تعريف خبش
أي نشاط تعليمي يُستخدم يف
( )238 :1992بأهناُّ " :
تدريس العلوم ،بقصد َتقيق أهدافها ،اليت حيصل التالميذ
من خالهلا على خربات تعليمية عن طريق مشاركتهم مشاركة
إجيابية ،ويكون هلم فيها دور نشط فاعل ،سواء مبفردهم ،أو
مع معلمهم  ،وقد تتم هذه األنشطة داخل املدرسة أو
خارجها ،ولكنها البد أن تكون َتت إشراف املدرسة يف
مجيع األحوال ،وأن يتم اختيارها يف ضوء معايري تربوية
ويعرفها العنـزي ( )8 :2003بأهنا ":أنشطة تعليم
حمددةِّ ".
وتعلّم العلوم اليت تتم يف ضوء ما يقدم من مادة العلوم
باملرحلة التعليمية ،داخل الفصول الدراسية وخارجها،
وَت ُكمها طبيعةُ أهداف مادة العلوم ،وأساليب َتقيقها،
َ
والوقت املخصص لدراستها ،ونظام تقوميها".
ويرى العمرية ( )2005أن النشاط التعليمي ال يرادف
طريقة التدريس؛ ألن كل طريقة وإن كانت متثل فلسفة أو
فكرة معينة؛ فإهنا تَستخدم جمموعة من األنشطة التعليمية
على مستوى املمارسة الفعلية.
ومن األنشطة العلمية اليت تستخدم يف تعلّم وتعليم
العلوم :األنشطة االستقصائية ،التجريب ،الدراسة املعملية،
الرحالت والزيارات العلمية ،األلغاز الصورية ،واملشروعات.
الدراسات السابقة:
أجرى عدد من الباحثني دراسات تناولت األنشطة
التعليمية ومنها :دراسة العنـزي ( )2003اليت هدفت إىل
تعرف معوقات تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية للبنني،
مبدينة عرعر ،من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني.
املسحي ،وقد توصلت
الوصفي
املنهج
الباحث
استخدم
َ
ُ
َّ
َ
ّ
معوقات ََتُول دون
الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها :وجود ّ
تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية ،تتلخص يف :عدم
وجود خمترب متكامل يف معظم املدارس ،ازدحام الفصول
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الدراسية بالتالميذ ،عدم توافر األماكن املناسبة ملمارسة
نشاطات العلوم ،ضيق مساحة الفصول الدراسية ،عدم
مراعاة النصاب التدريسي ملعلمي العلوم ،ندرة إقامة الدورات
والندوات عن النشاط ،وعدم تبادل الرأي واخلربة بني
املعلمني ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
استجابات املعلمني واملشرفني ،حول معوقات تنفيذ أنشطة
العلوم باملرحلة االبتدائية للبنني.
كما أجرى العريين ( )2005دراسة هدفت إىل التعرف
على الوضع القائم حيال تنفيذ النشاطات العملية يف مقررات
املنهج
الباحث
استخدم
الفيزياء يف املرحلة الثانوية ،و َ
ُ
َ
الوصفي ،ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها :وجود نقص
َّ
يف عدد النشاطات العملية ،وكثرة احملتوى النظري املزاحم
للنشاطات العملية ،وتنفذ مجيع النشاطات بعد شرح احملتوى
النظري املرتبط ِبا ،وغالبية املعلمني ال يكتبون خطة فصلية
خاصة بالنشاطات العملية.
وأجرى (  ) Ramirez, et.al, 2008دراسة استهدفت
التحقق من آثار النشاطات اإلبداعية على مهارات التفكري
استخدم
العليا يف الكيمياء لدى طالب املرحلة الثانوية،
َ
املنهج التجرييب .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها
ُ
الباحث َ
الدراسة؛ ما يأيت :متوسط نتائج اجملموعة التجريبية يف
االختبارات البعدية أعلى من متوسط اجملموعة الضابطة.
تقومي
وأجرى اجلابر ( )2010دراسة استهدفت
َ
األنشطة املضمنة يف مقرر الفقه للصف األول الثانوي.
التحليلي ،باالعتماد على
الوصفي
املنهج
الباحث
استخدم
َ
ُ
َّ
َّ
َ
معيار كأداة جلمع املعلومات .ومن أهم النتائج اليت توصلت
إليها الدراسة؛ ما يأيتَ :تقُّق جمموعة من املعايري بنسبة
( )%100يف األنشطة ،منها أهنا :تتالءم مع املستوى
العُ ْمري للطالب – تسهم يف َتقيق أهداف مقرر الفقه –
تتناسب مع بيئة الطالب احمللية – تتناول اجملال املعريف –
تراعي الفروق الفردية بني الطالب – تتكامل مع حمتوى املادة

– يتناسب زمن األنشطة مع الوقت املخصص هلا يف الدرس
– تَقبَل التنفيذ على أرض الواقع – تتمحور حول الطالب.
يف حني أجرى خوج ( )2011دراسة هدفت إىل
التعرف على واقع األنشطة اإلثرائية املتضمنة يف كتاب
الوصفي
املنهج
الفيزياء ( ،)3باملرحلة الثانوية.
َ
َّ
استخدم فيها َ
(املسحي) ،ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة؛ ما
ّ
يأيتَ :تقُّق عنصر اإلثراء يف مجيع األنشطة ،عدا األنشطة
املصنفة َتت منط (سؤال للمناقشة) ،ووضوح الفكرة اليت
يقوم عليها النشاط جململ األنشطة اإلثرائية.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة الدراسات السابقة لوحظ أن مجيع
الدراسات السابقة تؤكد على أمهية األنشطة يف عملية التعلّم،
عدد من الدراسات السابقة عناية فائقة ومميزة يف
اعتنت ٌ
التعريف باألنشطة التعليمية وبيان أمهيتها وأثرها يف توسيع
مدارك الطلبة والنهوض مبستواهم ،تؤكد بعض الدراسات
السابقة على ضرورة مراعاة خصائص املتعلم يف األنشطة
املضمنة يف املقررات الدراسية.
التعليمية ّ
يتفق البحث احلايل مع عدد من الدراسات السابقة يف
املضمنة يف املقررات الدراسية؛
اآلتـي :اختاذ األنشطة
َّ
كموضوع للبحث ،اختاذ املرحلة االبتدائية جماال للبحث؛
بوصفها القاعدة األساسية للتعليم العام .استخدام املنهج
الوصفي (املسحي) منهجا للبحث ،واالستبانة؛ أداة جلمع
املعلومات.
خيتلف البحث احلايل عن غريه من الدراسات السابقة يف
اآليت :يعد البحث احلايل من األحباث احمللية احلديثة اليت
تطرقت لألنشطة التعليمية املرتبطة باملقررات الدراسية عموما
ومقررات العلوم خصوصا وذلك بتناوله َتديد املعوقات اليت
املضمنة يف مقررات
تَ ُ
ـحول دون تنفيذ هذه األنشطة التعليمية ّ
العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية.
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

وميكن إجياز أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف
اآلتـي :إعداد خطة الدراسة .إثراء اإلطار النظري للدراسة من
خالل القراءة واالطالع ،االستفادة يف َتديد املنهج املستخدم
يف البحث ،بناء أداة البحث احلايل واملتمثلة يف االستبانة،
االستفادة من األساليب اإلحصائية املستخدمة يف هذه
الدراسات ،واالطالع على املراجع ذات الصلة بالبحث
احلايل.
منهجية البحث ،وإجراءاته:
خدم املنهج
منهج البحثَ :تقيقا ألهداف البحث؛ مت استَ َ
املسحي الوصفي ،الذي يهدف -كما يذكر القحطاين،
والعامري ،وآل مذهب ،والعمر ( - )2004إىل وصف
الظاهرة املدروسة ،أو َتديد املشكلة ،أو تربير املمارسات
والظروف ،أو املقارنة والتقييم ،أو معرفة ما ميكن لآلخرين

عملُه مع احلاالت املماثلة لوضع اخلطط املستقبلية ..وذلك
من خالل مجع البيانات واملعلومات ،وتصنيفها ،وَتليلها،
ومعاجلتها إحصائيا؛ ُوصوال إىل النتائج ذات العالقة بأهداف
البحث وأسئلته.
مجتمع البحث :يتكون جمتمع البحث من:

 .1مجيع مشرفات العلوم املوزعات على ( )10مكاتب
التعليم مبدينة الرياض التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة
الرياض ،وعددهن ( )55مشرفة تربوية.
يدرسن الصفوف العليا من
 .2مجيع معلمات العلوم الاليت ِّ
املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ،وعددهن ( )396معلمة؛
مدرسة.
موزعات على (ّ )240
يع أفراد جمتمع البحث على
ويوضح اجلدول اآليت توز َ
مكاتب التعليم ،واملدارس التابعة هلا مبدينة الرياض.

جدول1
:توزيع أفراد مجتمع البحث على مكاتب التعليم ،والمدارس التابعة لها
م

مكتب التعليم

عدد المشرفات التربويات

عدد المدارس

عدد المعلمات

1
2
3
4
5
6
7

البديعة
جنوب
احلرس الوطين
الدفاع
الروايب
الشفا
مشال

5
5
3
3
9
6
6

32
28
5
4
44
33
26

57
43
10
11
65
49
49

8
9
10

غرب
النهضة
وسط

6
6
6

17
36
15

27
56
29

55

240

396

المجموع

عيِّنة البحث:

مت َتديد حجم العيِّنة بالرجوع إىل جدول كل من كرجييسى
ومورجان ( Krejcie and Morganيف فهمي)2005 :؛ إذ
تكونت عيِّنة البحث من ( )48مشرفة تربوية ،و()196
معلمة من معلمات العلوم للصفوف العليا ،وقد مت اختيارها
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بطريقة عشوائية بسيطة من ( )10مكاتب التعليم ،و()240
مدرسة من املدارس التابعة هلا ،وذلك بوضع أفراد اجملتمع
األصلي يف قائمة متسلسلة من ( 1إىل  )55للمشرفات ومن
( 1إىل  )396للمعلمات كل فئة يف قائمة ،مث اختيار أفراد
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العيِّنة بطريقة عشوائية لكل فئة؛ حبسب العدد احملدد للعيِّنة
متهيدا جلمع البيانات املطلوبة.
دقيق لبيانات أفراد عيِّنة البحث؛
وفيما يأيت؛
ٌ
وصف ٌ
وظهر بعد
اليت مت التوصل إليها من خالل توزيع أداة البحثَ ،
فرزها صالحيتُها مجيعا للتحليل اإلحصائي:

يع أفراد عيِّنة
 العمل الحالي :يبني اجلدول اآليت توز َالبحث؛ تبعا لبيانات العمل احلايل:

جدول2
توزيع بيانات عيِّنة البحث تبعاً للعمل الحالي
العمل الحالي
مشرفة علوم
معلمة علوم
اجملموع

يتضح من جدول 2أن نسبة مشرفات العلوم يف العيِّنة
بلغت ( ،)% 19.7يف حني بلغت نسبة معلمات العلوم
(.)%80.3

المؤهل العلمي

48
196
244

19.7
80.3
100.0

 المؤهل العلمي :يبني اجلدول اآليت توزيع أفراد عيِّنةالدراسة؛ تبعا لبيانات املؤهل العلمي.

جدول3
توزيع عيِّنة البحث وفق العمل الحالي والمؤهل العلمي
العمل الحالي

العدد

النسبة المئوية

مشرفة علوم

المجموع

معلمة علوم

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

معهد معلمات

-

-

52

26.5

52

21.3

دبلوم كلية متوسطة

-

-

37

18.9

37

15.2

بكالوريوس

48

100.0

104

53.1

152

62.3

ماجستري

-

-

2

1.0

2

0.8

أخرى

-

-

1

0.5

1

0.4

اجملموع

48

100.0

196

100.0

244

100.0

يتضح من جدول 3أن مجيع املشرفات من محلة
البكالوريوس بنسبة ( ،)%100ويُعزى هذا إىل أ ّن من
شروط الرتشح لإلشراف :أن تكون املعلمة حاملة درج َة
البكالوريوس على األقل .يف حني تتفاوت املعلمات يف درجة
املؤهل العلمي على النحو اآليت )104( :معلمات
حاصالت على البكالوريوس بنسبة ()52( ،)% 53.1
معلمة حاصلة على معهد معلمات بنسبة (،)% 26.5
( )37معلمة حاصلة على دبلوم كلية متوسطة بنسبة

( ،)%18.9معلمتان حاصلتان على املاجستري بنسبة
( ،)%1.0وأخريا :بلغ عدد احلاصالت على مؤهل
"أخرى" ( :ثانوية عامة ) معلمة واحدة ،وبنسبة (،)%0.5
ويُعزى هذا إىل أ ّن معاهد املعلمات ،والكليات املتوسطة
سابقا تُعد خرجياهتا للتدريس يف املرحلة االبتدائية.
 -التخصص األكاديمي :يبني اجلدول اآليت توزيع أفراد

عينة البحث؛ تبعا لبيانات التخصص األكادميي
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

جدول4
توزيع عينة البحث وفق العمل الحالي والتخصص األكاديمي
العمل الحالي
التخصص األكاديمي

مشرفة علوم

المجموع

معلمة علوم

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

علوم

48

100.0

122

62.2

170

69.7

عام

-

-

53

27.0

53

21.7

أخرى

-

-

21

10.7

21

8.6

اجملموع

48

100.0

196

100.0

244

100.0

صصات يف
مجيع املشرفات متخ
ٌ
يتضح من جدول 4أن َ
العلوم بنسبة ( ،)%100ويُعزى هذا إىل أ ّن من شروط
الرتشح لإلشراف :أ ْن تكون املعلمة متخصصة يف العلوم .يف
حني تتفاوت املعلمات يف التخصص األكادميي على النحو
اآليت )122( :معلمة ختصص علوم ،بنسبة (،)%62.2
( )53معلمة "ختصص عام" بنسبة ( ،)%27.0و ()21
معلمة "ختصصات أخرى" بنسبة ()%10.7؛ جاءت هذه

تربوية )1( ،ثانوية عامة) ،وتعزى هذه النتيجة إىل عدم
اشرتاط التخصص لتدريس أي مقرر يف املرحلة االبتدائية ،و
ترى الباحثة أمهية التخصص لتدريس مقررات العلوم ،واليت
بُنيت على فلسفة تتطلب إملاما تاما جبميع أدبيات
التخصص ،وإتقانا تاما للمهارات املتصلة باملادة العلمية،
وربط احملتوى العلمي بالبيئة واجملتمع ،واملواد األخرى؛ وهذا ال
يوجد لدى بعض املعلمات الاليت مت إعدادهن إعدادا عاما،
أو لتدريس ختصصات أخرى.

دراسات إسالمية )3( ،اجتماعيات )2( ،لغة عربية)2( ،
رياض أطفال )2( ،تربية خاصة (إعاقة مسعية ،إعاقة عقلية)،
( )2تغذية وعلوم أطعمة )1( ،لغة إجنليزية )1( ،إدارة

 -سنوات الخبرة  :يبني اجلدول اآليت توزيع أفراد عينة

التخصصات على النحو اآليت )4( :رياضيات)3( ،

البحث؛ تبعا لبيانات سنوات اخلربة.

جدول5
توزيع عينة البحث وفق العمل الحالي وعدد سنوات الخبرة في العمل الحالي
العمل الحالي
عدد

مشرفة علوم

المجموع

معلمة علوم

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

مخس سنوات فأقل
أكثر من مخس إىل عشر سنوات
أكثر من عشر سنوات

2
11
35

4.2
22.9
72.9

45
36
115

23.0
18.4
58.7

47
47
150

19.3
19.3
61.5

اجملموع

48

100.0

196

100.0

244

100.0

سنوات الخبرة

يتضح من جدول 5أن غالبية عينة البحث من املشرفات
واملعلمات هلن خربة يف العمل احلايل أكثر من عشر سنوات
بنسبة ()%61.5؛ وكان للمشرفات النسبةُ األعلى فيها إذ
بلغت ( ،)%72.9وبلغت نسبة املعلمات ( ،)%58.7يف
حني جند أن عينة الدراسة تساوت يف مستويات اخلربة
األخرى بنسبة ()%19.3؛ كان للمشرفات النسبة األعلى
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يف مستوى اخلربة (أكثر من مخس إىل عشر سنوات)؛ إذ
بلغت ( ،)%22.9يف حني مستوى اخلربة (مخس سنوات
فأقل)؛ كانت النسبة األعلى للمعلمات ( .) %23.0
أداة البحث ،وإجراءاتها:
انطالقا من طبيعة البحث؛ َمت اعتماد االستبانة أداة
املضمنة
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
جلمع البيانات عن" ِّ
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يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية؛
املتعلقة بالبيئة املدرسية ،واملقرر الدراسي ،والطالبات،
واملعلمات؛ من وجهة نظر املعلمات واملشرفات" ،وذلك
ملناسبتها لإلجابة عن أسئلة البحث ،وَتقيق أهدافه.

 -بناء أداة البحث (االستبانة) :مت بناء أداة البحث

(االستبانة) وفق اإلجراءات اآلتية:
املضمنة يف
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
َّ
 .1رصد ِّ
مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية؛ املتعلقة
بالبيئة املدرسية ،واملقرر الدراسي ،والطالبات ،واملعلمات؛ من
خالل االطالع على املصادر اآلتية:
 مقررات العلوم ( كتاب الطالبة وكراسة النشاط )للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،الفصل الدراسي الثاين
واليت تأيت ضمن مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم
الطبيعية.
 األدبيات الرتبوية ،والدراسات السابقة ذات العالقةباألنشطة.
 .2مت تصميم االستبانة يف صورهتا األولية ،باالعتماد على
املصادر السابقة .وقد قُسمت إىل جزئني؛ حيتوي القسم
األول على :البيانات األولية ،والقسم الثاين على :حماور
صممت على هيئة عبارات مغلقة.
البحث األربعة؛ اليت ُ
 -قياس الصدق :مت التأكد من صدق االستبانة بطريقتني:

 .1صدق المح ّكمين (الصدق الظاهري):

عرض
للتحقُّق من الصدق الظاهري ألداة البحث؛ َمتَّ ُ
االستبانة على (ِّ )25
حمكما متخصصا يف :الرتبية وعلم
النفس ،املناهج وطرق التدريس ،والعلوم ،وذلك إلبداء
آرائهم يف :مدى مناسبة هذه العبارات ملوضوع البحث،
ت فيه ،ومدى وضوحها
ومدى انتمائها للبُعد الذي أُدر َج ْ
اعتمادها
يتم
لغويّا ،وإضافة ما يرونه من عبارات ،حىت َّ
ُ
وإرسا ُهلا إىل عيّنة البحث .وعلى ضوء آراء ِّ
احملكمني؛ َمتَّ
تعديل وحذف بعض العبارات ،كما مت إجراء بعض
التعديالت الصياغية مبا يتالءم ومالحظات احملكمني ،لتصبح
االستبانة بصورهتا النهائية مكونة من ( )60عبارة.
 .2صدق االتساق الداخلي:
بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة؛ مت تطبيقها
ميدانيا على عينة استطالعية مكونة من ( )49مشرفة
ومعلمة من خارج عينة البحث ،وذلك للتأكد من صدق
"االتساق الداخلي" لكل عبارة من عباراهتا ،مع احملور الذي
تنتمي إليه ،من خالل حساب معامالت "ارتباط بريسون"
بني كل عبارة من عبارات حماور االستبانة األربعة ،والدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،وبني مدى ارتباط كل حمور
من حماور البحث؛ بالدرجة الكلية لعبارات االستبانة ،كما
يوضح ذلك اجلدول اآليت ،ولالختصار؛ مت تقريب األرقام إىل
أقرب رقمني عشريـَّ ْني.

جدول6
معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية (العينة االستطالعية :ن=)49
المحور

معامل االرتباط

املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية
ّ

**0.81
** 0.76

املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي
ّ

** 0.90

املعوقات املتعلقة بالطالبات
ّ
املعوقات املتعلقة باملعلمات
ّ

** دالة عند مستوى 0.01
يتضح من جدول :6أن مجيع معامالت ارتباط حماور
وجبةٌ ،ودالّة إحصائيا عند مستوى
االستبانة بالدرجة الكلية ُم َ

** 0.80

 ،0.01وقد تراوحت بني ( )0.90للمعوقات املتعلقة
بالطالبات ،و( )0.81للمعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية،
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

و( )0.80للمعوقات املتعلقة باملعلمات،
للمعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي ،وبذلك تُـ َع ّد
االستبانة صادقة ل َما ُوضعت لقياسه.

 -ثبات االستبانة :مت التحقق من ثبات استبانة البحث

و()0.76
مجيع حماور

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،على النحو املوضح يف
اجلدول اآليت:

جدول7
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة (العينة االستطالعية :ن=)49
المحور

عدد العبارات

معامل ثبات ألفا كرونباخ

املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية
ّ

14

0.85

16

0.90

14

0.91

16

0.93

60

0.95

املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي
ّ
املعوقات املتعلقة بالطالبات
ّ
املعوقات املتعلقة باملعلمات
ّ
الثبات الكلي لألداة

يتضح من جدول 7أن قيَم معامالت ألفا كرونباخ حملاور
البحث مرتفعةٌ فوق ( ،)0.85وأ ّن معامل الثبات الكلي
( ،)0.95وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية
من الثبات؛ تُطَ ْمئ ُن إىل تطبيق األداة على عينة البحث،
وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة عن أسئلة البحث.
أسلوب تحليل البيانات:
َتقيقا ألهداف البحث ،واإلجابة عن تساؤالته؛ َمت
إدخال البيانات وَتليلها باستخدام برنامج الرزم (احلزم)
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)spssللوصول إىل النتائج،
إذ مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1التكرارات  ،Frequenciesوالنسب املئوية :Percentages
لوصف عينة البحث ،وحساب توزيع آرائهم على كل حمور
من حماور البحث ،وعلى كل فقرة من الفقرات املكونة هلا.
 .2املتوسط املوزون ،واالحنراف املعياري الستجابات أفراد
عينة البحث :ملعرفة املتوسط املوزون لكل عبارة من عبارات
كل حمور ،ولكل حمور من حماور البحث املختلفة.
 .3معادلة ألفا كرونباخ  : Cronbach Alphaلقياس ثبات
أداة البحث.
 .4معامالت بريسون  :Pearson Coefficientحلساب
صدق أداة البحث.
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 .5اختبار َتليل التباين األحادي :One Way Anova
ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،يف اختالف
استجابات أفراد البحث على حماور االستبانة يف املتغريات
اآلتية( :املؤهل العلمي ،التخصص األكادميي ،عدد سنوات
اخلربة).
 .6اختبار "شيفيه" البَعدي ( )scheffeملعرفة اجتاه الفروق.
عرض النتائج ومناقشتها:
فيما يأيت عرض النتائج ومناقشتها من خالل اإلجابة
عن أسئلة البحث:
قات ِ
المضمنة في
تنفيذ األنشطة التعليمية
َّ
السؤال األول :ما ِّ
معو ُ
مقررات العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية ،من وجهة
نظر المعلمات والمشرفات؟

املضمنة يف
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
للتعرف على ِّ
مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،املتعلقة
بالبيئة املدرسية ،واملقرر الدراسي ،والطالبات ،واملعلمات؛ َمت
حساب التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات املوزونة،
واالحنرافات املعيارية ،والرتب؛ إلجابات أفراد عينة البحث
عن كل عبارة من عبارات حماور البحث .ولتسهيل عرض
النتائج؛ مت استخدام األسلوب اآليت لتحديد مستوى
اإلجابة على عبارات األداة ،إذ مت إعطاء وزن للبدائل:
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(موافقة جدا= ،5موافقة= ،4ال أدري= ،3ال أوافق= ،2ال
أوافق إطالقا= ،)1مث َمت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة
مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة اآلتية:

طول الفئة = (أكبر قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة =
(0.80 = 5 ÷ )-5

لنحصل على التصنيف اآليت:

جدول8
توزيع الفئات َوفق التدرج المستخدم في أداة البحث

مدى المتوسطات

الوصف

موافقة جدا

5.00 – 4.21

موافقة

4.20 – 3.41

ال أدري

3.40 – 2.61

ال أوافق

2.60 – 1.81

ال أوافق إطالقا

1.80 – 1.00

وفيما يأيت عرض لذلك:

جدول9
قات ِ
لمعو ِ
المضمنة في مقررات العلوم ،من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات ،وترتيبها
تنفيذ األنشطة التعليمية
َّ
المتوسطات الموزونةِّ ،
تنازليّاً
م

المحاور

المشرفات

الكلي

المعلمات

المتوسط* الموزون

الترتيب

المتوسط* الموزون

الترتيب

المتوسط* الموزون

الترتيب

1

املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية

4.53

1

4.17

1

4.24

1

3

املعوقات املتعلقة بالطالبات

3.93

3

4.05

2

4.02

2

4

املعوقات املتعلقة باملعلمات

4.18

2

3.92

3

3.97

3

2

املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

3.03

4

3.88

4

3.71

4

المتوسط العام للمعوقات

* املتوسط من  5درجات

3.89

معوقات
يبني جدول 9املتوسطات املوزونة ،وترتيب ِّ
املضمنة يف مقررات العلوم ،من
تنفيذ األنشطة التعليمية
َّ
وجهة نظر املشرفات الرتبويات واملعلمات ،فقد أظهرت
النتائج مواف َقةَ املشرفات الرتبويات واملعلمات بشكل عام
املضمنة يف مقررات
على معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
َّ
العلوم ،إذ بلغ املتوسط املوزون لكل احملاور ( ،)3.95ويتضح
من اجلدول أيضا :ترتيب املعوقات؛ اليت جاء ترتيبها تنازليا
على النحو اآليت :احملور األول" :املعوقات املتعلقة بالبيئة
املدرسية"؛ قد احتل املرتبة األوىل مبتوسط حسايب (،)4.24

4.00

3.95

يليه احملور الثالث "املعوقات املتعلقة بالطالبات" يف املرتبة
الثانية ،مبتوسط حسابـي ( ،)4.02أما احملور الرابع "املعوقات
املتعلقة باملعلمات " ،فقد احتل املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب
( ،)3.97وجاء احملور الثاين املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي
" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابـي ( .)3.71كما يتضح
من اجلدول أيضا :اتفاق آراء املشرفات واملعلمات على أن
املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية؛ تأيت يف املرتبة األوىل
مبتوسط حسايب بلغ ( ) 4.53للمشرفات ،و() 4.17
للمعلمات ،يف حني تأيت املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

270

املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ( )3.03للمشرفات،
و ( ،)3.88وقد اختلفت آراء املشرفات واملعلمات يف
ترتيب املعوقات املتعلقة بالطالبات واملعلمات.
جدول10

وفيما يأيت تفصيل حبسب األسئلة الفرعية اليت تفرعت
عن السؤال األول:
المضمنة في مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
ّ
 ما ّالعلوم المتعلقة بالبيئة المدرسية؟

إجابات عينة البحث حول المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية

1

ضيق املباين املدرسية

2

عدم مالئمة مساحة الفصول الدراسية لعملية التعلُّم

3

قلة توفر الفصول التعاونية املدعمة بأدوات ووسائل
التكنولوجيا

درجة الموافقة
ال

ال

ال أوافق

الموزون

أدري

أوافق
36

إطالقاً
5

4.14

2.1

موافقة

موافقة

ت

جداً
134

55

12

%

55.4

22.7

5.0

14.9

ت

127

80

6

23

6

%

52.5

33.1

2.5

9.5

2.5

ت

184

50

1

6

3

%

75.4

20.5

0.4

2.5

1.2

ت

186

47

2

9

%

76.2

19.3

0.8

3.7

ت

178

43

4

16

3

%

73.0

17.6

1.6

6.6

1.2

ت

132

81

11

18

2

%

54.1

33.2

4.5

7.4

0.8

83

81

14

56

9

33.3

5.8

23.0

3.7

21

58

5

23.8

2.0
2

4

ضعف توظيف االتصال بشبكة اإلنرتنت يف املدرسة

5

قلة وجود خمترب مدرسي متكامل

6

عدم تفعيل مركز مصادر التعلّم يف املدرسة

7

تباعد حصص العلوم للصف الواحد يف اجلدول

ت

الدراسي

%

34.2

تعارض حصص العلوم للصفوف مع بعضها يف

ت

68

92

اجلدول الدراسي

%

27.9

37.7

8.6

9

عدم وجود حمضِّرة خمترب يف املدرسة

ت

182

46

1

13

%

74.6

18.9

0.4

5.3

0.8

10

عدم وجود أمينة مصادر تعلّم يف املدرسة

ت

143

69

15

15

1

%

58.8

28.4

6.2

6.2

0.4

11

ضعف امليزانية املخصصة ملادة العلوم

ت

170

37

22

10

5

%

69.7

15.2

9.0

4.1

2.0

12

ضعف متابعة اإلدارة املدرسية خلطة تنفيذ الدروس

ت

68

60

22

77

17

%

27.9

24.6

9.0

31.6

7.0

13

الرتكيز عند تقومي أداء املعلمة على إهناء املقرر ،وليس

ت

124

56

12

40

12

على كيفية تنفيذه

%

50.8

23.0

4.9

16.4

4.9

8
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4.24
4.66

4.68
4.55
4.32
3.71
3.66
4.61
4.39
4.46
3.35
3.98

الترتيب

م

العبارة

المتوسط

10
9
2

1
5
8
12
13
4
7
6
14
11
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14

درجة الموافقة

ازدحام الفصول الدراسية بالطالبات

ال

ال

ال أوافق

الموزون

أدري

أوافق
11

إطالقاً
-

4.63

4.5

-

موافقة

موافقة

ت

جداً
186

37

10

%

76.2

15.2

4.1

المتوسط* العام للمحور

الترتيب

م

العبارة

المتوسط

3

4.24

* املتوسط املوزون من  5درجات

ازدحام الفصول الدراسية؛ كل ذلك
وكثرةَ عدد الطالبات ،و َ
يعد من معوقات تنفيذ األنشطة.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن الكثري من مباين املدارس
مازالت مستأجرة ،ولذلك ال تتوفر البنية التحتية املالئمة
للفصول التعاونية واليت تدعمها وسائل وأدوات التكنولوجيا
احلديثة وال تتوفر غرف كافية لوجود خمتربات ومراكز للتعلم.

يوضح جدول 10أن املتوسطات املوزونة تراوحت بني
العام لعبارات
( ،)4.68 –3.35وبلغ متوسط املوافقة ّ
احملور األول ( )4.24درجة ،مما يعين أن أفراد العينة
ٍ
موافقات جدا على أن هذه العبارات ِّ
معوقات ََتُول
تشكل
املضمنة يف مقررات العلوم.
دون تنفيذ األنشطة التعليمية
ّ
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي ( )2003اليت أشارت
وعدم توفر املختربات،
إىل أن قلة توفر اإلمكانات املاديةَ ،

المضمنة في مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
ّ
 ما ّالعلوم ،المتعلقة بالمقرر الدراسي؟

جدول11
إجابات عينة البحث حول المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي
م

العبارة

المتوسط

درجة الموافقة
موافقة

موافقة

أدري

أوافق
25

إطالقاً
4

ت

جداً
167

43

5

1.6

%

68.4

17.6

2.0

10.2

ت

133

64

8

29

10

%

54.5

26.2

3.3

11.9

4.1

ت

123

78

6

36

1

%

50.4

32.0

2.5

14.8

0.4

63

85

17

69

10

34.8

7.0

28.3

4.1

10

127

33

52.0

13.5
26

15

طول املقرر الدراسي

16

قلة عدد احلصص املقررة للعلوم

17

تعدد وحدات مقرر العلوم

18

ضعف ترابط وحدات املقرر الدراسي بعضها بالبعض

ت

اآلخر

%

25.8

ضعف كفاية ووضوح الصور ،واألشكال ،والرسوم

ت

26

48

التوضيحية

%

10.7

19.7

4.1

عدم توفر مواد مساندة للمقرر (دليل معلم-كراسة

ت

68

55

4

91

نشاط -حقيبة املعلم لألنشطة )

%

27.9

22.5

1.6

37.3

10.7

موضوعات املقرر الدراسي غري مناسبة للمرحلة العمرية

ت

75

70

8

66

25

للطالبات

%

30.7

28.7

3.3

27.0

10.2

19
20
21

272

4.41
4.15
4.17
3.50
2.62
3.20
3.43

الترتيب

ال

ال

ال أوافق

الموزون

1
4
3
12
16
15
13

املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :
العبارة

م

المتوسط

درجة الموافقة
موافقة

موافقة

أدري

أوافق
79

إطالقاً
24

ت

جداً
64

70

7

9.8

%

26.2

28.7

2.9

32.4

ت

70

96

9

51

18

%

28.7

39.3

3.7

20.9

7.4

60

95

11

62

15

39.1

4.5

25.5

6.2

15

56

17

23.0

7.0
9

22

ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي بواقع الطالبات

23

قلة مراعاة بعض األنشطة للفروق الفردية بني الطالبات

24

ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي حباجات

ت

الطالبات

%

24.7

25

ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي مبيول الطالبات

ت

63

93

%

25.8

38.1

6.1

26

كثرة املفردات واملفاهيم العلمية الغامضة

ت

100

90

2

43

%

41.0

36.9

0.8

17.6

3.7

27

آلية تنفيذ بعض األنشطة غري واضحة

ت

99

87

8

40

10

%

40.6

35.7

3.3

16.4

4.1

28

لعنصري :التشويق واإلثارة
افتقار بعض األنشطة
َ

ت

71

104

8

52

9

%

29.1

42.6

3.3

21.3

3.7

29

ضعف مراعاة بطاقة التقومي ملهارات أداء األنشطة بشكل
متوازن و ٍ
كاف

ت

92

104

19

24

5

%

37.7

42.6

7.8

9.8

2.0

30

زمن احلصة الدراسية غري كاف إلجراء األنشطة

ت

147

66

8

20

3

%

60.2

27.0

3.3

8.2

1.2

3.29
3.61
3.51
3.53
3.94
3.92
3.72
4.04
4.37

المتوسط* العام للمحور

الترتيب

ال

ال

ال أوافق

الموزون

14
9
11
10
6
7
8
5
2

3.71

*
يتضح من جدول 11أن املتوسطات املوزونة تراوحت بني
العام لعبارات
( ،)4.41 –2.62وبلغ متوسط املوافقة ّ
احملور الثاين ( )3.71درجة ،مما يعين أن أفراد العينة
ٍ
موافقات على أن هذه العبارات ِّ
معوقات ََتُول دون
تشكل
املضمنة يف مقررات العلوم.
تنفيذ األنشطة التعليمية ّ
املتوسط املوزون من  5درجات

ويعزى سبب هذه املعوقات إىل :أن تطوير املنهج مل
يصاحْبه زيادةٌ يف عدد احلصص املقررة له.
المضمنة في مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
ّ
 ما ّالعلوم ،المتعلقة بالطالبات

جدول12

إجابات عينة البحث حول المعوقات المتعلقة بالطالبات

31

تدين املستوى التحصيلي للطالبات

درجة الموافقة
موافقة

موافقة

ت

جداً
76

95

11

%

31.1

38.9

4.5
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ال أدري

ال أوافق

الموزون

56

إطالقاً
6

3.73

23.0

2.5

ال أوافق

الترتيب

م

العبارة

المتوسط

13
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درجة الموافقة

30

إطالقاً
1

4.14

0.4

موافقة

موافقة

تركيز الطالبات على إتقان مهارات بطاقة

ت

جداً
107

96

10

التقومي

%

43.9

39.3

4.1

12.3

اخنفاض دافعية الطالبات للتعلم لقناعتهن

ت

135

78

5

24

2

حبتمية النجاح

%

55.3

32.0

2.0

9.8

0.8

34

نقص املعرفة العلمية السابقة لدى الطالبات

ت

99

116

2

26

1

%

40.6

47.5

0.8

10.7

0.4

35

ضعف القدرة على القراءة العلمية الفاعلة

ت

120

100

1

20

3

%

49.2

41.0

0.4

8.2

1.2

36

ضعف قدرة الطالبات على إتباع تعليمات

ت

73

109

14

46

2

إجراء األنشطة

%

29.9

44.7

5.7

18.9

0.8

37

ضعف القدرة على التعبري اللفظي

ت

81

114

9

38

2

%

33.2

46.7

3.7

15.6

0.8

38

ضعف القدرة على الكتابة بشكل صحيح

ت

97

108

3

33

3

%

39.8

44.3

1.2

13.5

1.2

39

عدم امتالك الطالبات ملهارات الطريقة

ت

84

126

8

24

2

العلمية يف التفكري

%

34.4

51.6

3.3

9.8

0.8

ضعف القدرة على البحث يف املراجع

ت

97

101

10

34

1

واملصادر العلمية

%

39.9

41.6

4.1

14.0

0.4

ضعف إملام الطالبات مبهارات استخدام

ت

65

88

12

70

9

أدوات ووسائل التكنولوجيا احلديثة

%

26.6

36.1

4.9

28.7

3.7

ضعف قدرة الطالبات على االستخدام

ت

80

97

13

50

4

الصحيح لألجهزة واألدوات العلمية

%

32.8

39.8

5.3

20.5

1.6

43

اعتماد الطالبات يف دراسة العلوم على
احلفظ و ُّ
التذكر

ت

117

104

2

18

3

%

48.0

42.6

0.8

7.4

1.2

44

قلة معرفة الطالبات ألهداف إجراء األنشطة

ت

84

119

6

31

4

%

34.4

48.8

2.5

12.7

1.6

32
33

40
41
42

ال أدري

ال أوافق

الموزون

المتوسط* العام للمحور

* املتوسط املوزون من  5درجات

يتضح من جدول 12أن املتوسطات املوزونة لعبارات
احملور؛ تراوحت بني ( ،)4.31 –3.53وبلغ متوسط
العام لعبارات احملور الثالث ( )4.02درجة ،مما يعين
املوافقة ّ
أن أفراد العينة موافقات على أن هذه العبارات ِّ
تشكل

ال أوافق

4.31
4.17
4.29
3.84
3.96
4.08
4.09
4.07
3.53
3.82
4.29
4.02

الترتيب

م

العبارة

المتوسط

5
1
4
2
11
10
7
6
8
14
12
2
9

4.02

ٍ
املضمنة يف
معوقات ََتُول دون تنفيذ األنشطة التعليمية
ّ
مقررات العلوم.
عزى سببها :إىل أن مشروع تطوير مناهج العلوم يف
ويُ َ
بدايته ،والنظرية اليت بُنيت عليها هذه املناهج (النظرية
البنائية)؛ ختتلف عن النظرية اليت بنيت عليها املناهج
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

الطالبات على إتقان مهارات بطاقة التقومي؛ اليت تُـحدد
مدى جناح أو رسوب الطالبة.
المضمنة في مقررات
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
ّ
 ما ّالعلوم ،المتعلقة بالمعلمات؟

السابقة (النظرية السلوكية)؛ اليت يَتطلب تنفيذ األنشطة
املضمنة يف مقرراهتا مهارات معينة ال تتوافر لدى الطالبات،
باإلضافة إىل أن نظام "التقومي املستمر" ،الذي جتهل كثري
من املعلمات آلية تنفيذه؛ رمبا يُشعر الطالبة حبتمية النجاح،
ومن مث ضعف الدافعية للتعلم؛ الذي يؤكد على تركيز

جدول13
المعوقات المتعلقة بالمعلمات
إجابات عينة البحث حول ّ
م

العبارة

المتوسط

درجة الموافقة
أدري

أوافق
10

إطالقاً
10

4.47

4.1

4.1
6

موافقة

موافقة

ت

جداً
172

44

7

%

70.8

18.1

2.9

188

34

16

13.9

6.6

2.5

12

33

8

13.5

3.3
7

45

تدريس العلوم من قبل معلمات غري متخصصات

46

كثرة األعباء الوظيفية (التدريسية واإلدارية ) ،مما ال يتيح

ت

القيام بإعداد وَتضري األنشطة
للمعلمة َ

%

77.0

47

التمسك باألسلوب
مقاومة بعض املعلمات للتغيري ،و
ُ

ت

115

76

التقليدي يف التدريس

%

47.1

31.1

4.9

48

قلة معرفة املعلمة لفلسفة التعلّم البنائي

ت

119

81

13

24

%

48.8

33.2

5.3

9.8

2.9

49

الرتكيز على إعطاء املقرر وفقا ملهارات بطاقة التقومي

ت

119

87

8

23

7

%

48.8

35.7

3.3

9.4

2.9

50

ضعف القدرة على التعامل مع أدوات ووسائل التكنولوجيا

ت

79

73

10

63

19

احلديثة

%

32.4

29.9

4.1

25.8

7.8

51

اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي للمعلمة عن مهنة التدريس

ت

93

82

12

48

8

%

38.3

33.7

4.9

19.8

3.3

52

ندرة عقد الدورات التدريبية املتخصصة باألنشطة

ت

88

72

15

63

6

%

36.1

29.5

6.1

25.8

2.5

53

ضعف امتالك بعض املعلمات للمهارات الالزمة ألداء

ت

94

96

7

41

6

األنشطة

%

38.5

39.3

2.9

16.8

2.5

54

غياب املعلمة ،مما جيعلها تُـهمل األنشطة من أجل إهناء

ت

100

88

10

33

13

املقرر

%

41.0

36.1

4.1

13.5

5.3

55

ضعف النمو املهين لدى بعض املعلمات

ت

91

94

22

28

9

%

37.3

38.5

9.0

11.5

3.7

56

ضعف اإلعداد األكادميي لدى بعض املعلمات

ت

93

96

16

35

4

%

38.1

39.3

6.6

14.3

1.6
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4.57
4.05
4.15
4.18
3.53
3.84
3.71
3.95
3.94
3.94
3.98

الترتيب

ال

ال

ال أوافق

الموزون

2
1
5
4
3
16
12
14
8
9
9
7
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العبارة

م

المتوسط

درجة الموافقة
أدري

أوافق
32

إطالقاً
6

3.99

2.5

موافقة

موافقة

ت

جداً
91

103

12

37.3

42.2

4.9

13.1

97

7

48

6

2.9

19.7

2.5

50

17
7.0

57

إكساِبا
عدم التخطيط لألنشطة وفقا للمهارات املراد
ُ
للطالبات

%

58

قلة وعي املعلمة بأمهية األنشطة يف عملية التعلُّم

ت

86

%

35.2

39.8

59

ضعف امتالك املعلمة ملهارات إدارة الصف

ت

62

103

12

%

25.4

42.2

4.9

20.5

60

قلة التعاون ،وتبادل اخلربات بني املعلمات

ت

88

89

9

49

9

%

36.1

36.5

3.7

20.1

3.7

3.86
3.59
3.81

المتوسط* العام للمحور

15
13

أفراد العيِّنة حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضمنة في
عزى
مقررات العلوم ،للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية ،تُ َ

للمتغيرات اآلتية( :المؤهل العلمي -التخصص األكاديمي-

سنوات الخبرة)؟

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخدام اختبار َتليل
التباين األحادي (ف) على كل حمور من حماور البحث؛
للكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة
موافقة أفراد العينة حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة
عزى للمتغريات اآلتية( :املؤهل العلمي-
االبتدائية؛ تُ َ
التخصص األكادميي -سنوات اخلربة) .واجلداول اآلتية
توضح نتائج التحليل:
 -الفرو ُق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي:

جدول14
عزى لمتغيِّر المؤهل العلمي
نتائج اختبار (ف) لداللة الفروق في استجابات أفراد العيِّنة تُ َ

املعوقات املتعلقة بالبيئة بني اجملموعات

11

ذات ِداللة إحصائية بين استجابة
السؤال الثاني :هل توجد فرو ٌق ُ

يتضح من جدول 13أن املتوسطات املوزونة لعبارات
احملور؛ تراوحت بني ( ،)4.57 –3.53وبلغ متوسط املوافقة
العام لعبارات احملور الرابع ( )3.97درجة ،مما يعين أن أفراد
ّ
ٍ
ِّ
العينة موافقات على أن هذه العبارات تشكل معوقات ََتُول
املضمنة يف مقررات العلوم.
دون تنفيذ األنشطة التعليمية ّ
كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة العنزي
(2003م)؛ اليت أوضحت ندرة إقامة الدورات املتخصصة
باألنشطة ،وكذلك عدم تبادل الرأي واخلربة بني املعلمني،
ودراسة العريين (2005م) اليت بينت أن األنشطة املنفذة
تكون من النوع سهل اإلعداد والتنفيذ ،ومع توصيات دراسة
خوج (2011م)؛ اليت أوصت بإعداد استمارات ليسرتشد
ِبا املعلمون يف متابعة وتقومي األنشطة.
وقد يُعزى سبب هذه النتيجة إىل أن من يقوم بعملية
تدريس مقرر العلوم معلمات غري متخصصات ،مما يعين :قلة
معرفة املعلمة لفلسفة التعلّم اليت بُنيت عليها املناهج.

المحور

6

3.97

* املتوسط املوزون من  5درجات

مصدر التباين

الترتيب

ال

ال

ال أوافق

الموزون

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

1.02

2

0.51
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قيمة ف

مستوى

التعليق

الداللة
2.05

0.131

غري دالة

املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :
المحور

مصدر التباين

املدرسية

داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة باملقرر بني اجملموعات
الدراسي
املعوقات

داخل اجملموعات
املتعلقة بني اجملموعات

بالطالبات
املعوقات

داخل اجملموعات
املتعلقة بني اجملموعات

باملعلمات
الدرجة

داخل اجملموعات
الكلية بني اجملموعات

للمعوقات

داخل اجملموعات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

59.31

238

0.25

8.37

2

4.18

124.08

238

0.52

2.07

2

1.03

93.97

238

0.40

0.27

2

0.14

133.84

238

0.56

0.37

2

0.19

52.68

238

0.22

يتضح من جدول 14أن قيم (ف) غري دالة يف احملاور:
(املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية ،املعوقات املتعلقة
بالطالبات ،املعوقات املتعلقة باملعلمات) ،ويف الدرجة الكلية
للمعوقات ،مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث ،حول معوقات
تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم
للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،يف تلك احملاور،
عزى الختالف
وكذلك يف الدرجة الكلية لتلك املعوقات تُ َ
املؤهل العلمي ألفراد العينة.
وقد تُعزى النتيجة إىل إحساس أفراد عينة البحث بأن
ٍ
معوقات ظاهرة يف البيئة املدرسية ََتُ ّد من العملية
هناك
التعليمية ،سواء أكانت هذه املعوقات تتعلق مبساحة
املدرسة ،أم الفصول الدراسية ،وازدحامها ،أم قلة توافر
املختربات املتكاملة ،وهذا يعود إىل تشابك تلك املعوقات

قيمة ف

التعليق

مستوى
الداللة

8.02

دالة

0.000

عند

0.01
2.62
0.24
0.85

غري دالة

0.075

غري دالة

0.786

غري دالة

0.431

مع املعوقات اليت تتعلق مبحور املعلمات والطالبات ،كما إن
هذا االتفاق يف وجهات النظر  -بغض النظر عن اختالف
درجات املؤهل العلمي  -يدل على أن املعوقات واحدة يف
كون أفراد عينة البحث َتت تنظيم بيئة تعليمية واحدة،
وأن اإلمكانات املتوافرة يف كل املدارس متشاِبة.
كما يتضح من اجلدول أيضا :أن قيم (ف) دالة عند
مستوى ( )0.01يف حمور( :املعوقات املتعلقة باملقرر
الدراسي) ،مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
استجابات أفراد عينة البحث حول معوقات تنفيذ األنشطة
التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من
عزى الختالف املؤهل
املرحلة االبتدائية ،يف هذا احملور ،تُ َ
العلمي ألفراد العينة.
وباستخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeالبَعدي؛ َمتّ
الكشف عن مصدر تلك الفروق كما يوضح اجلدول اآليت:

جدول15
اختبار "شيفيه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي باختالف المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

المتوسط الموزون

معهد معلمات

دبلوم كلية متوسطة

بكالوريوس

الفرق لصالح

معهد معلمات

3.99

-

-

*

معهد معلمات

دبلوم كلية متوسطة

3.87

-

-

-

-

بكالوريوس

3.56

-

-

-

-

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05
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مستوى
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معلمات) ،وذلك لصاحل األفراد احلاصلني على (معهد
معلمات) ،ومل تتضح فروق يف املؤهالت األخرى.

يتضح من جدول 15وجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى ( )0.05 = بني األفراد احلاصلني على
(بكالوريوس) ،وبني األفراد احلاصلني على (معهد

 -الفرو ُق تبعاً لمتغير التخصص األكاديمي:

جدول16
عزى لمتغيِّر التخصص األكاديمي
نتائج اختبار (ف) لداللة الفروق في استجابات أفراد العيِّنة تُ َ
المحور

مصدر التباين

املعوقات املتعلقة بالبيئة

بني اجملموعات

1.22

داخل اجملموعات

60.05

241

بني اجملموعات

6.33

2

3.17

داخل اجملموعات

128.51

241

0.53

بني اجملموعات

1.25

2

0.62

داخل اجملموعات

95.83

241

0.40

بني اجملموعات

0.26

2

0.13

داخل اجملموعات

134.26

241

0.56

بني اجملموعات

0.01

2

0.00

داخل اجملموعات

53.80

241

0.22

املدرسية
املعوقات املتعلقة باملقرر
الدراسي
املعوقات املتعلقة
بالطالبات
املعوقات املتعلقة
باملعلمات
الدرجة الكلية
للمعوقات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2

0.61
0.25

يتضح من اجلدول 16أ ّن قيم (ف) غري دالة يف
احملاور( :املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية ،املعوقات املتعلقة
بالطالبات ،املعوقات املتعلقة باملعلمات) ،ويف الدرجة الكلية
للمعوقات ،مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = بني
استجابات أفراد عينة الدراسة ،حول معوقات تنفيذ
األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف
العليا من املرحلة االبتدائية ،يف تلك احملاور ،وكذلك يف
عزى الختالف التخصص
الدرجة الكلية لتلك املعوقات تُ َ
األكادميي ألفراد العينة.

قيمة ف

مستوى

التعليق

الداللة
2.44

5.94

0.089

0.003

غري دالة

دالة عند مستوى
0.01

1.57

0.23

0.02

0.211

0.794

0.980

غري دالة

غري دالة

غري دالة

كما يتضح من اجلدول أيضا :أن قيم (ف) دالة عند
مستوى ( )0.01يف حمور( :املعوقات املتعلقة باملقرر
الدراسي) ،مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني استجابات عينة البحث حول معوقات تنفيذ األنشطة
التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من
عزى الختالف التخصص
املرحلة االبتدائية ،يف هذا احملور ،تُ َ
األكادميي ألفراد العينة.
وباستخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeالبَعدي؛ َمت
الكشف عن مصدر تلك الفروق كما يوضح اجلدول اآليت
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

جدول17
اختبار "شيفيه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي باختالف التخصص األكاديمي
التخصص األكاديمي

المتوسط الموزون

علوم

عام

أخرى

الفرق لصالح

علوم

3.61

-

-

-

-

عام

4.01

*

-

-

عام

أخرى

3.73

-

-

-

-

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05

وهذه النتيجة تؤكد ما توصلت إليه النتيجة السابقة
واملتعلقة مبتغري املؤهل العلمي مما يدل على أمهية تدريس
العلوم من قبل متخصصات.

يتضح من جدول 17وجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة )0.05 = ( :بني األفراد ذوي ختصص
(علوم) ،وبني األفراد ذوي ختصص (عام) ،وذلك لصاحل
األفراد ذوي ختصص (عام) ،ومل تتضح فروق يف
التخصصات األخرى.

 -الفرو ُق تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

جدول18
عزى لمتغيِّر عدد سنوات الخبرة
نتائج اختبار (ف) لداللة الفروق في استجابات أفراد العيِّنة تُ َ
المحور

مصدر التباين

املعوقات املتعلقة

بني اجملموعات

0.24

داخل اجملموعات

61.03

241

بني اجملموعات

0.28

2

0.14

داخل اجملموعات

134.56

241

0.56

بني اجملموعات

3.24

2

1.62

داخل اجملموعات

93.83

241

0.39

بني اجملموعات

0.71

2

0.35

داخل اجملموعات

133.81

241

0.56

بني اجملموعات

0.74

2

0.37

داخل اجملموعات

53.07

241

0.22

بالبيئة املدرسية
املعوقات املتعلقة
باملقرر الدراسي
املعوقات املتعلقة
بالطالبات
املعوقات املتعلقة
باملعلمات
الدرجة الكلية
للمعوقات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2

0.12
0.25

يتضح من جدول 18أن قيم (ف) غري دالة يف احملاور:
(املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية ،املعوقات املتعلقة
باملقرر الدراسي ،املعوقات املتعلقة باملعلمات) ،ويف
الدرجة الكلية للمعوقات ،مما يشري إىل عدم وجود
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قيمة ف

مستوى

التعليق

الداللة
0.47

0.25

4.17

0.625

0.779

0.017

غري دالة

غري دالة

دالة عند
مستوى
0.05

0.64

1.68

0.529

0.190

غري دالة

غري دالة

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= 
 ،)0.05بني استجابات أفراد عينة البحث حول
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات
العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،يف تلك
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عزى
احملاور ،وكذلك يف الدرجة الكلية لتلك املعوقات؛ تُ َ
لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.
كما يتضح من اجلدول أيضا :أن قيم (ف) دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05 = يف حمور:
(املعوقات املتعلقة بالطالبات) ،مما يشري إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث
حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف

مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،يف
عزى الختالف عدد سنوات اخلربة ألفراد
هذا احملور ،تُ َ
العينة.
وباستخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeالبعدي؛ مت
الكشف عن مصدر تلك الفروق كما يوضح اجلدول
اآليت:

جدول19
اختبار "شيفيه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلقة بالطالبات باختالف عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

المتوسط الموزون

مخس سنوات فأقل

4.02

-

أكثر من  5إىل 10

4.25

-

خمس سنوات

أكثر من  5إلى 10

أكثر من عشر

فأقل

سنوات

سنوات

-

-

-

-

*

أكثر من  5إىل 10

سنوات
أكثر من عشر

الفرق لصالح

سنوات
3.95

-

-

-

-

سنوات

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05

يتضح من جدول 19وجود فروق دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( )0.05 = بني األفراد ذوي
اخلربة (أكثر من عشر سنوات) ،وبني األفراد ذوي
اخلربة (أكثر من  5إىل  10سنوات) ،وذلك لصاحل
األفراد ذوي اخلربة (أكثر من  5إىل  10سنوات) ،ومل
تتضح فروق يف سنوات اخلربة األخرى.
ورمبا تدل هذه النتيجة إىل عدم تأثري اخلربة يف
َتديد املعوقات باعتبار ان املقررات طبقت حديثا-إذ
اكتملت فرتة التعميم يف العام الدراسي احلايل
1433-1432ه ،-وكذلك اختالف الفلسفة اليت
بنيت عليها ( النظرية البنائية ) عن النظرية اليت بنيت
عليها املقررات السابقة ( النظرية السلوكية ) واليت قد
يكون لألفراد ذوي اخلربة ( أكثر من عشر سنوات )
خربة فيها.

النتائج والتوصيات:
توصل البحث إىل عدد من النتائج؛ أمهها:
 .1أن هناك عددا من املعوقات ََتول دون تنفيذ
األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف
العليا من املرحلة االبتدائية ،جاءت على النحو اآليت:
 املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية وأمهها :ضيقاملباين املدرسية ،وقلة وجود خمترب مدرسي متكامل،
وقلة توفر الفصول التعاونية املدعمة بأدوات ووسائل
التكنولوجيا (أجهزة عرض -سبورة تفاعلية -معامل
افرتاضية) ،ازدحام الفصول الدراسية بالطالبات ،وعدم
حمضرة خمترب يف املدرسة.
وجود ِّ
 املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي وأمهها :طولاملقرر الدراسي ،وزمن احلصة الدراسية غري كاف
إلجراء األنشطة ،وقلة عدد احلصص املقررة للعلوم،
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املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :

وضعف مراعاة بطاقة التقومي ملهارات أداء األنشطة
بشكل متوازن و ٍ
كاف.
 املعوقات املتعلقة بالطالبات وأمهها :عدم امتالكالطالبات مهارات الطريقة العلمية يف التفكري ،ونقص
املعرفة العلمية السابقة لدى الطالبات ،وضعف قدرة
الطالبات على االستخدام الصحيح لألجهزة واألدوات
العلمية ،وتركيز الطالبات على إتقان مهارات بطاقة
التقومي.
 املعوقات املتعلقة باملعلمات وأمهها :تدريس العلوممن قبل معلمات غري متخصصات ،والرتكيز على
إعطاء املقرر وفقا ملهارات بطاقة التقومي ،وقلة معرفة
املعلمة لفلسفة التعلّم البنائي.
 .2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
استجابات أفراد العينة ،حول املعوقات املتعلقة بالبيئة
عزى الختالف
املدرسية ،والطالبات ،واملعلمات؛ تُ َ
املؤهل العلمي ،والتخصص األكادميي ،وكذلك حول
املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية ،املقرر الدراسي،
عزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.
واملعلمات؛ تُ َ
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أفراد العينة  ،حول املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي،
عزى الختالف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي،
تُ َ
لصاحل األفراد احلاصلني على (معهد معلمات) ذوي
ختصص (عام) ،وكذلك حول املعوقات املتعلقة
عزى لعدد سنوات اخلربة لصاحل األفراد
بالطالبات ،تُ َ
ذوي اخلربة (أكثر من  5إىل  10سنوات).
ويف ضوء نتائج البحث يُوصى مبا يأيت:
 َتسني وتطوير املباين املدرسية لكي تكون مكاناأفضل للتعلّم والتعليم.
َ
 توظيف التقنيات احلديثة يف املدارس ،ومساعدةاملعلمات والطالبات يف كيفية استخدام هذه التقنيات،
والتعامل معها ،على حد سواء.
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 تزويد مجيع املدارس احلكومية مبختربات متطورة،توجد فيها األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ األنشطة
التعليمية.
 االهتمام مبراكز التعلم املدرسية ،وتفعيل دورها مبايتالءم ومتطلبات عملية التدريس.
 إعطاء األولوية يف تدريس العلوم خلرجيات كليةالرتبية ختصص علوم ،لتدريس هذا املقرر يف املرحلة
االبتدائية.
 تعيني فنيني (حمضرة خمترب – أمينة مصادر تعلم)يف املدارس.
 تقليص أعداد الطالبات يف الفصول الدراسية،حبيث تتمكن املعلمة من تنفيذ األنشطة ،ومتابعة
الطالبات بكل يسر وسهولة.
 ربط أنشطة املقررات الدراسية ببيئة الطالبات،وإمكانات املدرسة ،مع تعدد أنواعها املختلفة لتناسب
مجيع الطالبات وميوهلن.
 إعادة النظر يف بطاقة تقومي الطالبة ،واالجتاه إىلطرق التقومي احلديثة لتتناسب مع خطط الوزارة؛ اليت
تسعى إىل إحداث تغيري يف دور الطالبة يف عملية
التعلّم.
 العمل على تدريب الطالبات على املهاراتاألدائية العملية يف العلوم ،وذلك من خالل االهتمام
بالنوادي العلمية املدرسية يف أثناء الدوام املدرسي ،أو
خالل اإلجازات.
 عقد دورات تدريبية ،وورش عمل؛ تستهدفتنمية أداء املعلمات يف كيفية تنفيذ األنشطة التعليمية،
مما جيعل عملية التنفيذ مبنية على أُسس علمية.
 ختفيف العبء الوظيفي للمعلمة ،حبيث يتناسبذلك مع أدائها اجليد مهنيا ،وذلك بتخفيف نصاِبا
من احلصص الدراسية.
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 ضرورة عقد الندوات ،واحملاضرات ،واملؤمتراتاحمللية الرتبوية؛ اليت تساعد املعلمة يف النمو املهين،
وتطور أدائها التدريسي.
ِّ
 إعادة النظر يف برامج إعداد املعلمات بكلياتالرتبية ،ومراجعة اخلطط الدراسية واملقررات يف كل
قسم من أقسام كليات الرتبية؛ لتتماشى واجلديد يف
العلم ،يف جمال الرتبية ،واملشكالت اليت تواجه
املعلمات أثناء التدريس.
المقترحات:
يف ضوء نتائج البحث يُقرتح إجراء اآليت:
 إجراء حبث مماثل للبحث احلايل على مشرفاتومعلمات العلوم يف املدارس االبتدائية يف دول اخلليج
األخرى اليت تُطبق نفس املقررات.
 إجراء حبث مماثل على مشرفات ومعلمات العلوم يفاملرحل التعليمية األخرى من اململكة العربية السعودية.
 إجراء حبث حول أثر برنامج تدرييب إلكرتوين قائمعلى االحتياجات املهنية على تنمية الكفايات
التدريسية لدى معلمات العلوم.
 إجراء حبث مماثل للبحث احلايل على مقرراتأخرى.
المراجع:

أمحد ،حممد (  .)1990طرق التدريس العامة .القاهرة :مكتبة النهضة

املصرية.
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اجلابر ،عبدالرمحن ( .) 2010تقومي األنشطة املضمنة يف كتاب الفقة

للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري
النشاط .رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم املناهج وطرق

اخلطيب ،علم الدين (  .)2001مدى وعي املعلمني بدور األنشطة
العلمية يف َتصيل تالميذ املرحلة األساسية الوسطى مبنطقة
اخلليل .اجمللة العلمية.726-691 ،)1(19 ،
اخلليفة ،حسن (  .)2010املنهج املدرسي املعاصر (مفهومه-أسسه-
مكوناته-تنظيماته-تقوميه-تطويره ) .الرياض :مكتبة الرشد.
خوج ،عبدالغفار (  .)2011واقع األنشطة اإلثرائية يف كتاب الفيزياء

بنظام املقررات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف
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و طرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
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املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة.
الربيعي ،حممود (  .)2006طرائق التدريس املعاصرة ،األردن ،عامل
الكتب احلديث.
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االبتدائي .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة

بغداد ،بغداد.
الزهراين ،مجعان (  .) 2000معوقات إجراء األنشطة العملية يف

تدريس الفيزياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي الفيزياء
مبنطقة الباحة التعليمية .رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم

املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة.
الزهراين ،غرم اهلل (  .) 2010تقومي حمتوى مقررات العلوم باملرحلة

املتوسطة يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلو) . (TIMSSرسالة دكتوراه غري منشورة،

التدريس ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،الرياض.

قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة.

282

املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا ...
معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية َّ
أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريبِّ :
زيتون ،حسن (  .) 2010مدخل إىل املنهج الدراسي رؤية عصرية.

الرياض :دار الصولتية للنشر والتوزيع.
زيتون ،عايش (  .) 2007النظرية البنائية واسرتاتيجيات تدريس
عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
العلومَ ،
عمان :دار الشروق
زيتون ،عايش ( .)2008أساليب تدريس العلومَ .

للنشر والتوزيع.
سليمان ،ماجدة (  .)2006دور األنشطة التعليمية اإلثرائية يف تنمية
بعض عمليات العلوم والتحصيل املعريف لدى تالميذ الصف
الرابع االبتدائي يف مادة العلوم .جملة الرتبية العلمية،
.35-1،)3(9
شفشق ،حممود وآخرون (  .)1993املدرسة االبتدائية  :أمناطها
األساسية واجتاهاهتا العاملية املعاصرة ،ط ،2الكويت ،دار
القلم.
صالح ،مسري يونس؛ والرشيدي ،سعد؛ والعنيزي ،يوسف؛ وسالمة،
عبدالرحيم (  .) 2007املناهج الدراسية .ط .2الكويت:

مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
عبداجمليد ،ممدوح ،وكامل ،آمال ( .)2001فعالية أنشطة علمية
استقصائية مقرتحة يف تنمية الدافع املعريف العلمي وبعض
عمليات العلم لدى طالب الصف األول اإلعدادي .جملة
القراءة واملعرفة.76-44 ،)8( ،

عرفات ،جناح (  .) 2000فاعلية استخدام الرسوم التوضيحية يف
تدريس العلوم لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ذو النشاط الزائد
على التحصيل واكتساب بعض عمليات العلم .جملة الرتبية
العلمية.191-165 ،)2(3 ،

العريين ،عبدالرمحن (  .)2005واقع تدريس النشاطات العملية يف
مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية مبدينة الرياض .رسالة
ماجستري غري منشورة ،قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية

الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
العريين ،عبدالرمحن (  .)2005واقع تدريس النشاطات العملية يف
مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية مبدينة الرياض .رسالة
ماجستري غري منشورة .قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية
الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
عسيالن ،بندر (  .)2011تقومي كتاب العلوم املطور للصف األول

املتوسط يف ضوء معايري اجلودة الشاملة .رسالة ماجستري غري
منشورة ،قسم املناهج و طرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة.

عمان:
العمرية ،صالح الدين (  .)2005طرق تدريس العلومَ .
مكتبة اجملتمع العريب للنشر.
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العنزي ،جاسر (  .)2003معوقات تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة
االبتدائية للبنني .رسالة ماجستري غري منشورة .قسم املناهج
وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
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القحطاين ،سامل ؛ والعامري ،أمحد؛ وآل مذهب ،معدي؛ والعمر،

بدران ( .) 2004منهج البحث يف العلوم السلوكية ،ط،2

الرياض.
كاظم ،أمحد؛ وزكي ،سعد (  .) 1975تدريس العلوم ،القاهرة ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر.
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... املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العـليا
َّ معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية
ِّ :أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريب
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Abstract: This study aimed at identifying the obstacles facing the implementation of educational activities
included in the science curricula of upper classes of the elementary level in the city of Riyadh. The obstacles
studied included the school environment, the school curriculum, the female students and the teachers and were
measured according to the viewpoint of the teachers and supervisors. The study aimed at showing whether there
were statistically significant differences between the responses of the study sample related to the following
variables: (qualification- specialization- number of years of experience). The two researchers used the descriptive
survey method and depended on questionnaires to collect data. The study population consisted of all the science
supervisors and teachers of upper classes in the city of Riyadh. The study sample consisted of (48) supervisors and
(196) teachers, who were chosen in a simple and random manner. The study revealed a number of results, most
importantly: the presence of obstacles that prevent the implementation of educational activities included in the
science curricula of upper classes of the elementary level. Also, there were statistically significant differences
between the responses of the sample regarding the obstacles facing the curriculum which resulted from the
differences in the scientific qualification and the academic specialization, as well as, obstacles related to the
students which resulted from the number of years of experience of the study sample. The results also showed no
statistically significant differences between the sample responses regarding the obstacles related to the school
environment, school curriculum and teachers resulting from the number of years of experience of the sample. The
study recommended the following: developing school buildings for better education, providing training for the
students in practical science skills and giving priority to graduates of the school of education- majoring in science
to teach the science subject for the elementary level.
Key words: obstacles, educational activities, science curricula.
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فايز بن سعد العنزي :معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر...

معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي من وجهة نظر القيادات التربوية بمنطقة
الحدود الشمالية

فايز سعد زيد العنـزي
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية

قدم للنشر 1437/6/11هـ  -وقبل 1437 /12/ 19هـ
المستخلص :هدف هذا البحث بشكل رئيس إىل  :التعرف على معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بأبعاده األربعة (التواصل والتنسيق والتعاون والتبادل)
بني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية .وقد ارتكز هذا البحث على السؤالني اآلتيني :
 ما معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم العام والتعليم العايل واملتعلقة بأبعاد ( التواصل والتنسيق والتعاون والتبادل) من وجهة نظرالقيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05يف استجابات القيادات الرتبوية حول معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليمالعام والتعليم العايل تُعزى إىل متغريات  :اجلنس  ،جهة العمل  ،املؤهل ؟

استخدم الباحث املنهج الوصفي  ،كما قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من ( )40فقرة وزعت على ( )4جماالت تتعلّق مبوضوع البحث،
وقد متّ التحقق من صدق االستبانة وثباهتا  ،واليت تكونت من ( )60قائداً تربوياً يف كل من اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية ،وجامعة
احلدود الشمالية ،وقام الباحث باستخدام النسب املئوية والتكرارات ،وذلك حلساب املتوسطات احلسابية ،واالحنراف املعياري الستجابات أفراد عينة
الدراسة على فقرات كل جمال من جماالت االستبانة أو لالستبانة كاملة ،كما استخدم اختبار( )T-testللمتغريات املستقلة.
وتوصل البحث إىل نتيجة مهمة وهي :اتفاق عيّنة الدراسة على وجود معوقات حتول دون حتقيق التكامل الرتبوي بأبعاده املختلفة بني التعليم العام
والتعليم العايل .
الكلمات المفتاحية :معوقات  ،التكامل الرتبوي ،التعليم العام ،التعليم العايل ،احلدود الشمالية.
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عمليــة إصــالع للتعلــيم العــايل أن تراعــي صــالت ال ـرتابط بينــو
وبني مراحل التعليم األخرى .

مقدمة:
يعــد التعلــيم يميـ مراحلــو وأاــكالو أداة التطــوير والتنميــة
يف تختلـ ـ اجملتمع ــات ،ويقـ ـ عل ــى عاتق ــو إح ــدا التغيـ ـريات
الضرورية اليت مـن اـأ ا نقـل اجملتمـ مـن حاضـره املتواضـ إىل
مستقبل جديد متق ّدم يتوق إليو أفراد اجملتم .

ويأيت قرار ضم وزاريت التعليم العام والتعليم العـايل يف وزارة
واحدة حتت اسم (وزارة التعليم) استمراراً لدعم خادم احلـرمني
الشـ ـ ـريفني املل ـ ــك س ـ ــلمان – حفظ ـ ــو ا  -لقط ـ ــاع التعل ـ ــيم،
وتق ـ ــديراً منـ ـ ـو– أي ـ ــده ا – ل ـ ــدوره الكب ـ ــري كأس ـ ــام للتنمي ـ ــة
البش ـ ـرية واملاديـ ــة ،إذ يسـ ــهم هـ ــذا الق ـ ـرار يف تنفيـ ــذ سياسـ ــات
تعليمي ــة موح ــدة جلميـ ـ مراح ــل التعل ــيم حت ــت إاـ ـراف جه ــة
واحدة.

وإذا كان ــت ك ــل مرحل ــة م ــن مراح ــل التعل ــيم ه ــا أه ــدافها
اخلاص ـ ــة ،وه ـ ــا قيمته ـ ــا النس ـ ــبية يف تطـ ـ ـوير ق ـ ــدرات اإلنس ـ ــان
وتكامــل ختاتــو ،فـ ن مراحــل التعلــيم كلهــا ينبغــي أن تعمــل يف
نس ـ ــق واح ـ ــد كمجموع ـ ــة حلق ـ ــات يف سلس ـ ــلة واح ـ ــدة ،وأي
انقطــاع بــني هــذه املراحــل مــن اــأنو أن حيــد مشــكلة للنظــام
التعليمـي كلـو ،وتكــون لــو هثــاره الســلبية علــى تخرجــات العمليّــة
التعليميّة (تريس.)2: 1999،

هذا عالوة على بناء خطة اسرتاتيجية موحدة للتعليم وفق
عمل مؤسسي يسـهم – بـ ذن ا تعـاىل – يف حتقيـق أهـداف
خط ـ ــط التنمي ـ ــة للدول ـ ــة ،وتب ـ ــادل اخلـ ـ ـتات املعرفي ـ ــة املؤهل ـ ــة،
والق ــدرات والكـ ـوادر املبدع ــة ب ــني مس ــتويات ومراح ــل التعل ــيم
املختلفة  ،وزيادة فاعلية البحث العلمي.

وهـ ــذا يعـ ــم أن التكامـ ــل بـ ــني مراحـ ــل العمليّـ ــة التعليميّـ ــة
الرتبويّة من بداية السلّم التعليمي يف التعليم العام إىل ايتو يف
التعلــيم اجلــامعي مطلــب مهــم ،ومعيــار ضــروري للحكــم علــى
مدى كفاءة النظام التعليمي وجودة تخرجاتو .

ويهدف القرار – أيضاً – إىل حتسني املخرجات التعليمية
واالرتق ــاء ــا ،وتعزي ــز التكام ــل يف تأهي ــل وت ــدريب املعلم ــني،
واإلفــادة مــن اخل ـتات األكاد يــة واإلداريــة ،فض ـالً عــن تيســري
بن ــاء املن ــاهج وتطويره ــا وف ــق احتي ــا ال ــوزارة اجلدي ــدة ،والرق ــي
بـ ــأدوات البحـ ــث واإلفـ ــادة مـ ــن بيوتـ ــات اخلـ ــتة يف اجلامعـ ــات
(الزاحم.)2015،

وتؤكـ ــد دويغـ ــر ( )135 :1993علـ ــى أن التعلـ ــيم اجليـ ــد
يرتبط بالدرجة األوىل يودتو وحمتـواه ومـدى التكامـل والتناسـق
احلــاد بــني مناهجــو داخــل املرحلــة الواحــدة أو عــت مراحلــو
املختلفة.

كما يعد قـرار الـدمج نقلـة نوعيـة وفارقـة لسـد الفجـوة بـني
تخرج ــات التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل ،إذ ي ــؤدي ذل ــك إىل
إلغاء العزلة اليت كان يعيشها كال القطـاعي ،إضـافة إىل توحيـد
الـ ـ ـرجلى واجله ـ ــود للوص ـ ــول إىل تخرج ـ ــات نوعي ـ ــة ـ ــدم س ـ ــوق
العمــل ،إذ ســيتم بنــاء منــاهج كليــات الرتبيــة يف اجلامعــات مبــا
يتناس ــب م ـ املنــاهج الدراس ــية ،بش ــكل ي ــنعكس إعاب ـاً عل ــى
الركيــزة األساســية للعمليــة التعليميــة الطالــب والطالبــة ،واملعلــم
واملعلمــة لوض ـ سياســات موحــدة واس ـرتاتيجية اــاملة تقضــي
على تلك الفجوة بني التعليم العام والتعليم العايل.

وتعد قضـية التكامـل بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل مـن
القضــايا الــيت تطــرع العديــد مــن اإلاــكاالت الــيت تــؤثر بشــكل
مبااــر أو ــري مبااــر يف كــال النــوعني مــن التعلــيم ،إذ يُرج ـ
بعض اخلتاء واملتخصصني اللوم يف ضع العالقة بني مراحـل
التعلــيم املختلفــة علــى جهــات متعــددة  ،ــري أن الواق ـ يؤكــد
علـ ــى مسـ ــؤولية التعلـ ــيم العـ ــايل يف أخـ ــذ املبـ ــادرات إلصـ ــالع
النظام الرتبوي بشكلو الشمويل (بو بطانة.)91: 1999،
كمــا أكــدت وثيقــة أصــدرهتا اليونســكو مــؤخراً علــى أنــو:
ينبغ ـ ــي ألي تص ـ ــور مس ـ ــتقبلي للتعل ـ ــيم وألي سياس ـ ــة تربوي ـ ــة
ـامال ،ل ــذلك ينبغ ــي ألي
مالئم ــة أن يتن ــاوال النظ ــام الرتب ــوي ك ـ ً

وتتطلّــب يبيعــة العالقــة بــني التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل
ضــرورة التعــاون بينهمــا لتحقيــق مزيــد مــن املكتســبات التعلميــة
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ط ــيط تعليم ــي ا ــامل وع ــدم وض ــوع األه ــداف  ،وص ــعوبة
اإلجراءات اإلدارية والفنية  ،وازدواجية األنشطة .

والعلميــة واالجتماعيــة  ،فمؤسســات التعلــيم العــايل الــيت تقــدم
التعلــيم اجلــامعي مبــا لــديها مــن إمكانــات علميّــة و يــة قــادرة
علــى إحــدا تــأثريات كبــرية يف ـط التعلــيم العــام ،وتوجيهــو
خلدمـ ـة قض ــايا اإلنس ــان واجملتمـ ـ  ،كم ــا إن التعل ــيم الع ــام يع ــد
مصــدراً رافــداً للتعلــيم اجلــامعي ،وجمــاالً خصــباً لتطبيــق األفكــار
والنظريات.

فيم ــا أك ــدت دراس ــة الق ــري ( )1999إىل وج ــود حاج ــة
ملح ــة إىل تفعي ــل التع ــاون والتكام ــل ب ــني مؤسس ــات التعل ــيم
العـايل وأجهـزة التعلــيم العـام فيمـا يتعلــق بـتامج إعـداد املعلــم ،
وتطــوير املنــاهج الدراســية واإلدارة املدرســية  ،وتفعيــل اإلراــاد
الرتب ـ ــوي وامله ـ ــم  ،واملس ـ ــااة يف عم ـ ــل خط ـ ــة تربوي ـ ــة ا ـ ــاملة
للنهوض بالتعليم العام .

وعملية التواصل والتكامل بني التعليم العام والتعليم العايل
تصـ ـبح س ــهلة ميس ــورة م ــا م ــا أح ــس ص ــانعو القـ ـرار يف ك ــال
التعليمني بأن مهمـة تطـوير ودويـد التعلـيم العـام هـي مسـؤولية
مشرتكة بني الطرفني ،وأنو من أجـل ذلـك الغـرض ينبغـي إقامـة
نوع من التنسيق والتعاون املستمر بينهما.

كمــا حـ ّدد بــو بطانــة ( )1999يف ورقتــو البح يــة جمــاالت
التنسيق والتكامل بني التعليم مؤسسات التعلـيم العـام والتعلـيم
العايل ،وحصرها يف مخسة جماالت رئيسة وفاعلة هي :التوسـ
الكم ــي وت ــأثريه عل ــى انس ــيابية الط ــالب ،والتع ــاون يف تط ــوير
املن ـ ــاهج وحت ـ ــدي ها  ،والتع ـ ــاون يف جم ـ ــاالت التق ـ ــوم ،وك ـ ــذلك
التع ـ ــاون يف إعـ ـ ــداد املعلمـ ـ ــني  ،وأخ ـ ـ ـرياً التعـ ـ ــاون يف جمـ ـ ــاالت
اإلرااد والتوجيو .

ويعد حسن اختيار القيـادات الرتبويـة للمؤسسـات الرتبويـة
والتعليمية عامالً مهماً يف حتقيق التكامل والتعاون بـني التعلـيم
الع ـ ــام والتعلـ ـ ــيم الع ـ ــايل ،عـ ـ ــالوة عل ـ ــى كون ـ ــو ف ـ ــرداً بارع ـ ـ ـاً يف
املعـامالت اجملتمعيّـة واملشـاركات املؤسسـاتية املختلفـة (ملســتان
وهخرون.)44: 1997،

واقرتحــت دويغــر ( )1993يف دراســتها تصــورات لتحقيــق
التكامــل بــني منــاهج التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل ،مــن أاهــا:
دراس ــة التخصص ــات ال ــيت تعط ــى يف التعل ــيم ال ــانوي للتوفي ــق
بينهــا وب ـني التخصصــات يف املرحلــة اجلامعيــة ،وحتــديث ب ـرامج
إعداد املعلمـني يف اجلامعـات ،يـث تصـبح قـادرة علـى ـريج
املعلـ ــم صـ ــاحب ال قافـ ــة العريضـ ــة واملـ ــدرا لفلسـ ــفة التكامـ ــل
وأصول تطبيقها ،كما اقرتحت الدراسـة إعـاد نـوع مـن التعـاون
البح ــي بــني أســاتذة اجلامعــات واملعلمــني ذوي املهــارة العلميــة
يف إجـ ـراء البح ــو  ،وذل ــك ــدف جع ــل البح ــو اجلامعي ــة
أك ر التصاقاً اجات املتعلمني واملعلمني ومشكالهتم.

ويف املقابــل هنــاا صــعوبات ومعوقــات حتــول دون حتقيــق
التكام ــل ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل وال ــيت م ــن ا ــأ ا
إضعاف األهداف اليت وضعها املسؤولون من وراء عمليّة ضـم
الوزارتني يف وزارة واحدة .
وتشـ ـ ــري الدراسـ ـ ــات إىل ضـ ـ ــع التنسـ ـ ــيق والتعـ ـ ــاون بـ ـ ــني
مؤسسات التعليم العـايل والتعلـيم العـام  ،ولعـل ذلـك أدى إىل
ع ـ ـ ـ ـ ــدم مس ـ ـ ـ ـ ــااة كلي ـ ـ ـ ـ ــات الرتبي ـ ـ ـ ـ ــة يف وضـ ـ ـ ـ ـ ـ السياس ـ ـ ـ ـ ــات
واالسرتاتيجيات التعليميّة .

فقــد أكــدت دراســة ســاترفيل ( )Saterfiel,1978علــى أايّــة
إنشــاء احتــاد مؤسســي بــني املــدارم يف التعلــيم العــام وكليــات
الرتبي ـ ـ ــة يف اجلامع ـ ـ ــات ،تك ـ ـ ــون مهمت ـ ـ ــو النه ـ ـ ــوض بالعمليّ ـ ـ ــة
التعليمية.

وأظهــرت دراســة اخلطيــب ( )1999أن إحــدا التعــاون
والتكام ــل ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ـيم الع ــايل يتطل ــب طيط ـاً
مشــرتكاً ،ومتابعــة دجلوبــة ،وتصــميماً للــنظم التعليميــة ،وحتديــداً
لألدوار واملسؤوليات ،ومعايري جيدة الختيار القيادات الرتبويـة
للمؤسسات التعليمية.

كم ـ ــا أظه ـ ــرت نت ـ ــائج دراس ـ ــة الزهـ ـ ـراي ( )1997وج ـ ــود
ضــع أو قصــور يف أوجــو التســويق بــني أجهــزة التعلــيم العــام
ومؤسس ــات التعل ــيم الع ــايل يف ع ــدة أم ــور منه ــا :ع ــدم وج ــود
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مشكلة الدراسـة:

كمـ ـ ـ ــا اقـ ـ ـ ــرتع اخلليلـ ـ ـ ــي وا ـ ـ ـ ـري وحسـ ـ ـ ــن ( )1999يف
دراســتهم وذجـاً للتعــاون والتكامــل بــني التعلــيم العــام والتعلــيم
العايل تضمن :جمال تطوير املناهج الدراسية وأسـاليب التقـوم،
وجم ــال إع ــداد الكـ ـوادر التعليمي ــة واإلداري ــة وت ــدريبهم ،وجم ــال
فعالية النظريات الرتبوية ،وجمال الرتبية العملية.

يف ظــل التحــديات الــيت تواجههــا الــنظم التعليميــة يمي ـ
مراحله ــا ،وخاص ــة تل ــك املرتبط ــة ب ــالفجوة ب ــني التعل ــيم الع ــام
والتعلــيم العــايل تطــرع بقــوة قضــية التنســيق والتكامــل بــني يـ
مراحــل التعلــيم ،وتقويــة هــذه اجلوانــب بشــكل أك ــر فعاليــة ممــا
قد ينعكس إعاباً على ي حلقات النظام.

أم ـ ــا تـ ـ ـريس ( )1999فق ـ ــد تط ـ ـ ّـرق يف دراس ـ ــتو إىل أه ـ ــم
التحــديات واملشــكالت الــيت تواجــو التكامــل بــني التعلــيم العــام
والتعلـ ــيم العـ ــايل يف دولـ ــة اإلم ــارات العربيـ ــة املتحـ ــدة ،ومنهـ ــا:
ضــع مســتويات خرعــي اجلامعــات واملعاهــد العليــا يف اجملــال
الرتب ــوي ،ومش ــكلة اإلا ـراف الرتب ــوي وكيفي ــة ت ــويني كـ ـوادره،
وحتديث أساليبو وتوجهاتو.

ورمبا تكون هذه الفجوة بني النظـامني هـي القضـية األك ـر
أايّ ــة يف إي ــار فاعليّ ــة النظ ــام التعليم ــي يف ا ــكلو الش ــمويل،
وعالقتو باحتياجات اجملتم كالتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية
وسوق العمل.
وهــذه االحتياجــات تشــكل بــذاهتا حتــديات تواجــو النظــام
التعليم ــي يف حتقي ــق مزي ــد م ــن الـ ـرتابط والتكام ــل ب ــني التعل ــيم
العام والتعليم العايل.

وهكذا دسمت قضية عدم الربط العضوي بـني متطلبـات
مراحــل التعلــيم املختلفــة وفــق رجليــة علميــة متكاملــة ،يؤيــد هــذه
الرجليــة مــا أظهرتــو نتــائج دراســة يبقــت علــى منــاهج التعلــيم يف
ال ــوين الع ــر  ،وم ــن ض ــمنها دول اخلل ــيج الع ــر م ــن وج ــود
فجوة قائمة بني مناهج التعليم اجلامعي ومـا قبـل اجلـامعي ،ممـا
يفقـ ــد عمليـ ــة التعلـ ــيم تكاملهـ ــا ،ويسـ ــبب تع ـ ـراً للطـ ــالب يف
دراساهتم (سنقر.)128: 1985،

ويف إيــار العالقــة بــني التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل ،وهــي
املوضوع الرئيس هذه الدراسة تتز جمموعة من التحديات الـيت
تف ــرض نفس ــها عل ــى دف ـ ـ عملي ــات التكام ــل والتنس ــيق ب ــني
هذين القطاعني كما أسلفت.
ويف ظل ما أاارت إليو الدراسات السابقة اليت مت
استعراضها من وجود ضع يف التكامل الرتبوي بني التعليم
العام والعايل.

وه ــذا فاحلاج ــة ماس ــة ج ــداً إىل فحـ ـ واستقص ــاء هف ــاق
التعاون والتكامل بني مؤسسات التعليم العـام والتعلـيم العـايل،
والوقوف على معوقات حتقيق ذلك التكامل والتعاون.

ويف هـ ــذه الدراسـ ــة حـ ــاول الباحـ ــث الوقـ ــوف علـ ــى أهـ ــم
املعوقــات الــيت حتــول دون حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني التعلــيم
العام والتعليم العايل.

وباس ــتعراض الباح ــث للدراس ــات الس ــابقة ال ــيت تناول ــت:
التعلــيم العــام ،والتعلــيم العــايل ،مل عــد الباحــث ـ علــى حــد
علمو ـ يف اململكة العربيّة السعوديّة دراسـات تناولـت املعوقـات
الـ ــيت حتـ ــول دون حتقيـ ــق التكامـ ــل الرتبـ ــوي بـ ــني التعلـ ــيم العـ ــام
والتعليم العايل.

لـ ــذلك ف ـ ـ ن الباحـ ــث ح ـ ـ ّدد مشـ ــكلة دراسـ ــتو يف ـ ــث:
معوق ــات حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم
الع ـ ــايل م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــر القي ـ ــادات الرتبوي ـ ــة مبنطق ـ ــة احل ـ ــدود
الشمالية.

واــعوراً مــن الباحــث بض ــرورة وأايّــة هــذا املوضــوع ،ف ـ ن
الدراســة احلاليّــة ســوف تتنــاول ـ مبشــيئة ا تعــاىل ـ معوقــات
حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل مــن
وجهة نظر القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية.

أسئلة الدراسة:
ح ّدد الباحث أسئلة دراستو على النحو اآليت:
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فايز بن سعد العنزي :معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر...

 .3توجيــو جهــود البــاح ني ملزي ـد مــن الدراســات الالحقــة الــيت
تتناول واق عملية التكامل الرتبوي ،أو اذ مقرتحة لتحقيـق
ذلك التكامل.

 .1مــا معوقــات حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني التعلــيم العــام
والتعلــيم العــايل واملتعلقــة بأبعــاد (التواصــل والتنســيق والتعــاون
والتبــادل) مــن وجهــة نظــر القيــادات الرتبويــة مبنطقــة احلــدود
الشمالية؟
 .2ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى
( )0،05يف اس ــتجابات القي ــادات الرتبوي ــة ح ــول معوق ــات
حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل
تُعزى إىل متغريات :اجلنس ،جهة العمل ،املؤهل؟

حدود الدراسة:
حت ّددت الدراسة باحلدود اآلتية:

 احلـ ـ ــد املوضـ ـ ــوعي (األكـ ـ ــاد ي)  :اقتصـ ـ ــرت الدراسـ ـ ــة يفحــدها املوضــوعي علــى معوقــات حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني
التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل مــن وجهــة نظــر القيــادات الرتبويــة
مبنطقة احلدود الشمالية .
 احل ــد املك ــاي :اقتص ــرت الدراس ــة عل ــى حمافظ ــات منطق ــةاحلدود الشمالية.
 احلـ ــد املؤسسـ ــي :اقتصـ ــرت الدراسـ ــة علـ ــى اإلدارة العامـ ــةللتعلــيم مبنطقــة احلــدود الشــمالية ،وجامعــة احلــدود الشــمالية،
واإلدارات واألقســام الرتبويــة التابعــة همــا ،والــيت مبجملهــا تتب ـ
وزارة التعليم باململكة العربية السعودية.
 احلــد البشــري :اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن القيــاداتالرتبويـّ ــة يف اإلدارة العامـ ــة للتعلـ ــيم مبنطقـ ــة احلـ ــدود الشـ ــمالية،
وجامعة احلدود الشمالية.
 احل ـ ــد الزم ـ ــاي :مت تطبي ـ ــق ه ـ ــذه الدراس ـ ــة خ ـ ــالل الفص ـ ــلالدراسي األول من العام الدراسي1437 / 1436 :هـ.

أهداف الدراسة:
يف ضوء ما تق ّدم ،فـ ّن ال ّدراسـة احلاليّـة هتـدف إىل التع ّـرف
على:
 .1معوق ـ ـ ــات حتقي ـ ـ ــق التكام ـ ـ ــل الرتب ـ ـ ــوي املتعلق ـ ـ ــة بأبع ـ ـ ــاد
(التواص ـ ــل والتنس ـ ــيق والتع ـ ــاون والتب ـ ــادل) ب ـ ــني التعل ـ ــيم الع ـ ــام
والتعلــيم الع ــايل يف اململكــة العربي ــة الس ــعودية مــن وجه ــة نظ ــر
القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية.
 .2الف ـ ـ ــروق  -إن وج ـ ـ ــدت  -يف اس ـ ـ ــتجابات القي ـ ـ ــادات
الرتبوي ــة ح ــول معوق ــات حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم
العام والتعليم العايل تُعزى إىل متغريات :اجلنس ،جهة العمـل،
املؤهل.
أهميّة الدراسة:

مصطلحـات الدراسة:

تنب أايّة الدراسة احلاليّة من خالل النقاط اآلتية:

 -التكامل التربوي:

املؤمــل أن تــؤدي نتــائج هــذه الدراســة إىل إجـراء حـوار
 .1مــن ّ
علم ـ ــي ب ـ ــني أص ـ ــحاب القـ ـ ـرار يف مؤسس ـ ــات التعل ـ ــيم الع ـ ــايل
والتعل ــيم الع ــام إلعـ ـاد هلي ــات واسـ ـرتاتيجيات لتفعي ــل التع ــاون
والتكامل الرتبوي بني قطاعي التعليم العام والتعليم العايل.
 .2تزويــد القــائمني علــى التعلــيم يف بالدنــا بتصــور كامــل عــن
دور التكام ــل الرتب ــوي ب ــني مؤسس ــات التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم
العايل ملالئمة خطط التنمية ،ومواجهة التحديات املعاصرة.

التكام ــل كمص ــطلح يس ــتخدم للدالل ــة عل ــى الس ــلوا امل ــنظم
واملنسق واملرتابط يف مشول ووضوع األهداف واألفكار.
ويعرف مبارا ( )8 :1986التكامل بأنو :العملية اليت تـؤدي
إىل توحي ــد الوح ــدات ،أي األج ـ ـزاء أو األنس ــاق املنفص ــلة يف
كل متماسك ،متجانس ذي صفات متناسقة م بعضها.
ويعرف اخلطيب ( )16 :1999التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم
ّ
العام والتعليم العـايل بأنـو :إعـاد االنسـجام والـروابط بـني أوجـو
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ويع ـ ّـرف مرس ــي (  )85 :1977القي ــادة الرتبوي ــة بأ ــا :
كــل مــا يتعلــق باجلوانــب التنفيذيــة الــيت تــوفر الظــروف املناســبة
واإلمكانــات املاديــة والبش ـرية الالزمــة للعمليــة الرتبويــة  ،وتع ـ
تنظيم النشاط اجلماعي لألفراد لتحقيق أهداف معينة.

النشـ ــاط الرتب ـ ــوي املختلف ـ ــة عن ـ ـد توجيهه ـ ــا لتنفي ـ ــذ األه ـ ــداف
املوضوعة ،وذلك يف إيار التنسيق الفاعل.
ويعرف الباحث التكامل الرتبوي إجرائياً بأنو :العمل على
حتقي ـق التكامــل الرتبــوي بــني مؤسســات التعلــيم العــام والتعلــيم
الع ــايل مب ــا ي ــؤدي إىل حتس ــني وج ــودة تخرج ــات التعل ــيم ،م ــن
خالل التعرف علـى أهـم املعوقـات الـيت حتـول دون ذلـك ،عـت
أداة أعدها الباحث لذلك الغرض.

أم ــا الباح ــث فيع ـ ّـرف القي ــادات الرتبوي ــة إجرائي ـ ـاً يف ه ــذه
الدراســة بــأ م  :املســؤولون الــذين يتخــذون الق ـرار يف كــل مــن
اإلدارة العام ـ ــة للتعل ـ ــيم مبنطق ـ ــة احل ـ ــدود الش ـ ــمالية  ،وجامع ـ ــة
احلدود الشمالية سواءً أذكوراً كانوا أم إناثاً .

التعليم العام:
عرف السلوم ( )5 :1990التعلـيم العـام بأنـو :التعلـيم يف
ّ
املدرسة االبتدائيـة واملتوسـطة وال انويـة ،وهـذا النـوع مـن التعلـيم
يتدر مـ الطالـب والطالبـة مـن نعومـة أظفاراـا ،وينتهـي بنيـل
الشهادة ال انوية ،وهي اليت ولو دخـول الكليـات اجلامعيـة أو
سوق العمل.

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
اتب الباحث املنهج الوصفي الذي يقوم على وص
املعلومات والعمل على
الظاهرة وصفاً دقيقاً من خالل
تصنيفها والتعبري عنها كماً وكيفاً وذلك للوصول إىل
استنتاجات تسهم يف التعرف على معوقات حتقيق التكامل
بني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر القيادات
الرتبويّة مبنطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية.

ويع ـ ّـرف الباح ــث التعل ــيم الع ــام إجرائي ـاً بأن ــو :تل ــك الف ــرتة
الزمنيـ ـ ــة الـ ـ ــيت تغطـ ـ ــي مراحـ ـ ــل التعلـ ـ ــيم ال ـ ـ ـ ال (االبتدائيـ ـ ــة،
واملتوس ـ ــطة ،وال انوي ـ ــة) ،ال ـ ــيت تش ـ ــمل الف ـ ــرتة الزمني ـ ــة العمري ـ ــة
للط ــالب والطالب ــات م ــن عم ــر ( )6إىل ( )18س ــنة ،وال ــذي
تشرف عليو وزارة التعليم باململكة العربية السعودية.

مجتمع الدراسة:

التعليم العالي:

تكون جمتم الدراسة من ي القيادات الرتبوية يف
ّ
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية (املشرفني
الرتبويني واملشرفات الرتبويات) وعددهم ( ،)130وجامعة
احلدود الشمالية (رجلساء األقسام ووكيالهتن يف كلية الرتبية،
وعمادة السنة التحضريية) ،وعددهم ( )50خالل العام
الدراسي 1437/1436هـ ،ليكون جمموع اجملتم الكلي
للدراسة ( )180قائداً تربوياً.

يعـ ّـرف التعلــيم العــايل بأنــو :كــل أن ـواع التعلــيم الــذي يلــي
مرحلة التعليم ال ـانوي ،أو مـا يعادهـا ،وتقدمـو مراكـز التـدريب
امله ــم ،واملعاه ــد العلي ــا ،والكلي ــات واجلامع ــات (وزارة التعل ــيم
العايل.)288 :1995،
ويعـّـرف الباحــث التعلــيم العــايل إجرائيـاً بأنــو :ذلــك التعلــيم
ال ـ ــذي تقدم ـ ــو اجلامع ـ ــات الس ـ ــعودية ،ويلتح ـ ــق ب ـ ــو الط ـ ــالب
والطالبات بعد إ ائهم لدراسـتهم ال انويـة ،وتشـرف عليـو وزارة
التعليم باململكة العربية السعودية.

عينة الدراسة:

القيادات التربوية:

تكونت عينة الدراسة من ( )60قائداً تربوياً يف كل من
ّ
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية (املشرفني
الرتبويني واملشرفات الرتبويات) وعددهم ( ،)30وكذلك

يعرف تيد ( )Tead,1982,p81القيادة بأ ـا :النشـاط الـذي
ّ
ارســو اــخ للتــأثري يف النــام ،وجعلهــم يتعــاونون لتحقيــق
هدف ير بون يف حتقيقو .
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جامعة احلدود الشمالية (رجلساء األقسام ووكيالهتن يف كلية
الرتبية ،وعمادة السنة التحضريية) ،وعددهم ( )30والذين متّ
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،باستخدام القرعة.

يتضح من اجلدول  3أن  % 50من عينة الدراسة
يعملون يف التعليم العام ،يف حني ( )%50من العينة يعملون
يف التعليم العايل.

خصائص وسمات عينة الدراسة:

أداة الدراسة:

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:

استخدم الباحث يف دراستو احلالية االستبانة أدا ًة جلم
البيانات نظراً ملالئمتها هذا النوع من الدراسات امليدانية.

جدول 1
توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر
أن ى
اجملموع

30
30
60

%50
%50
%100

وقد ذكر عبيدات ( )2007:104أن االستبانة تعد أداة
مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة
بواق معني.
كما اعتمد الباحث يف بناء االستبانة على املصادر
اآلتية:

يتضح من اجلدول  1أن ( )% 50من عينة الدراسة من
الذكور ،وأن ( )% 50من العينة من اإلنا .

 االيالع على الدراسات السابقة ،واألدب الرتبوي،واالداهات احلدي ة.
 استشارة بعض ذوي اخلتة واالختصاص من الباح نيواخلتاء.
معلما مث مشرفًا
 اإلفادة من ختة الباحث يف ميدان عملو ًتربويًا ،وحضوره للدورات واملؤمترات العلمية ذات العالقة
مبوضوع الدراسة.

 توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي:
جدول 2
توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

بكالوريوم فأقل
دراسات عليا
اجملموع

27
33
60

%45
%55
%100

ومن مث قام الباحث ببناء االستبانة وفق اخلطوات اآلتية:

يتضح من اجلدول  2أن ( )%45من عينة الدراسة حيملون
مؤهل البكالوريوم فأقل ،يف حني ( )%55من العينة
حيملون مؤهل دراسات عليا.

 .1حتديد اجملاالت الرئيسة على النحو اآليت:
 اجملال األول :معوقات تتعلّق ببُعد التواصلالعام والتعليم العايل.
 اجملال ال اي :معوقات تتعلّق ببُعد التنسيقالعام والتعليم العايل.
 اجملال ال الث :معوقات تتعلّق ببُعد التعاونالعام والتعليم العايل.
 اجملال الراب  :معوقات تتعلّق ببُعد التبادلالعام والتعليم العايل.
 .2صيا ة الفقرات اليت تق حتت كل جمال.

 توزيع أفراد العينة حسب متغير جهة العمل :
جدول 3
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل
جهة العمل

التكرار

النسبة المئوية

التعليم العام
التعليم العايل
اجملموع

30
30
60

%50
%50
%100
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قام الباحث بعرض االستبانة على جمموعة من اخلتاء
واألكاد يني يف جمال علم النفس ،وعلم املناهج ويرق
التدريس ،بلغ عددهم ( )20خبرياً وأكاد ياً لالسرتااد
بآرائهم ومقرتحاهتم بشأن حمتوى االستبانة ،ومدى مالءمة
العبارات واجملاالت واألبعاد اليت أدرجت فيها.

 .3إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية ،واليت ااتملت على
( )40فقرة.
 .4متّ إعطاء كل فقرة وزن مدر  ،وفق سلم متدر مخاسي
املعوق على النحو اآليت:
(مقيام ليكرت) لقيام درجة توفر ّ
(موافق بدرجة عالية " ،"5موافق" ،"4حمايد" ،"3ري
موافق" ،"2ري موافق بدرجة عالية".)"1

وبعد ورود استمارات التحكيم من السادة احملكمني ،متّ
إدخال بعض التعديالت  ،وإعادة صيا ة بعض العبارات .

ـالخصائص السيكومترية لألداة:

ثانياً :صدق االتساق الداخلي:

بعد أن انتهى الباحث من اخلطوات واإلجراءات اليت
اتبعها يف إعداد وتصميم االستبانة بدأ يف اإلجراءات
اخلاصة بتقنينها وضبطها لتصبح أداة مقننة تستخدم يف
التعرف على معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم
ّ
العام والتعليم العايل وذلك على النحو اآليت:

قام الباحث بالتحقق من التجانس الداخلي لألداة (40
فقرة) من خالل حساب معامالت االرتباط الداخلية بني كل
من :درجة كل عبارة واجملموع الكلي للبُعد الذي تنتمي إليو،
درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لألداة ،درجات األبعاد
لالستبانة والدرجة الكلية باستخدام معامل االرتباط لبريسون،
وذلك على جمموعة من استجابات القيادات الرتبوية يف
مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل (ن=  ،)60واجلداول
اآلتية توضح النتائج اليت توصل إليها الباحث:

صدق األداة :
أوالً :صدق المحكمين:

جدول 4
قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي للبعد الذي تنتمي إليه
رقم العبارة

معامل االرتبــاط

رقم العبارة

بعد التواصـل

رقم العبارة

معامل االرتبــاط

بعد التنسيـق

معامل االرتبــاط

رقم العبارة

بعد التعـاون

معامل االرتبــاط

بعد التبـادل

1

**0.935

1

**0.811

1

**0.920

1

**0.799

2

**0.809

2

**0.900

2

**0.856

2

**0.861

3

**0.792

3

**0.861

3

**0.895

3

**0.933

4

**0.921

4

**0.870

4

**0.845

4

**0.874

5

**0.909

5

**0.838

5

**0.904

5

**0.914

6

**0.919

6

**0.925

6

**0.842

6

**0.926

7

**0.881

7

**0.891

7

**0.903

7

**0.937

8

**0.886

8

**0.876

8

**0.896

8

**0.905

9

**0.842

9

**0.829

10

**0.876

10

**0.800

(**) دالة عند 0،01

9

**0.943

10

**0.878

9

**0.894

10

**0.835

(*) دالة عند 0،05
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جدول 5
قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبانة
رقم العبارة

رقم العبارة

معامل االرتبــاط

بعد التواصـل
1

**0.896

2

**0.823

2

3

**0.811

4

**0.909
**0.878

7

**0.837

8

**0.815

4

**0.877
**0.844

7

**0.859

8

**0.822

10

1

**0.926

1

2

**0.841

2

**0.904

3

**0.901

4

**0.850
**0.910

7

**0.889

8

**0.884

**0.808

(**) دالة عند 0،01

**0.912
**0.878

7

**0.924

8

**0.872

9

**0.853

10

4

**0.854

6

**0.920

9

3

**0.917

5

**0.829

6

**0.798

بعد التبـادل
**0.778

5

**0.909

9

**0.857

10

3

6

**0.878

9

**0.838
**0.794

معامل االرتبــاط

بعد التعـاون

**0.854

5

**0.921

6

معامل االرتبــاط

بعد التنسيـق
1

5

رقم العبارة

رقم العبارة

معامل االرتبــاط

10

**0.862
**0.770

(*) دالة عند 0،05

جدول 6
قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجات األبعاد لالستبانة والدرجة الكلية

المعوقـات
(الدرجة

قيمة الداللة
مستوى الداللة

المعوقـات (الدرجة

بعد

الكلية)

التواصـل

1

**0.981

**0.981

**0.991

**0.976

0.000

0.000

0.000

0.000

الكلية)

بعد التواصـل
بعد التنسيـق
بعد التعـاون
بعد التبـادل

بعد التنسيـق

بعد التعـاون

التبـادل

قيمة الداللة
مستوى الداللة
قيمة الداللة
مستوى الداللة
قيمة الداللة
مستوى الداللة
قيمة الداللة
مستوى الداللة

1

**0.942

**0.975

**0.934

0.000

0.000

0.000

1

**0.966

**0.952

0.000

0.000

1

**.952
0.000
1

بأن هذه األبعاد تقيس مقيام معوقات حتقيق التكامل
الرتبوي بني التعليم العام والتعليم العايل من خالل أربعة أبعاد
تتكون من ( )40فقرة ترتبط فيما بينها بعالقة يردية.
فرعية ّ

يتضح من اجلداول  4،5،6أن ي قيم معامالت
االرتباط سواءً بني درجة كل عبارة واجملموع الكلي للبُعد
الذي تنتمي إليو ،أو درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لالستبانة ،أو درجات األبعاد الفرعية لالستبانة والدرجة
الكلية فجميعها قيم موجبة ومرتفعة وقوية ،مما يتر االعتقاد
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ثبات األداة:

 .1معادلـ ــة سـ ــبيرمان -ب ـ ـراون :مت حس ــاب معام ــل ال ب ــات

بطريق ــة س ــبريمان ،وتب ــني أن قيم ــة معام ــل ال ب ــات لالس ــتبانة

استخدم الباحث يف حساب ثبات االستبانة الطرق
اآلتية:

كانت مرتفعة ( )0.983مما يؤكـد أن االسـتبانة تتمتـ بدرجـة
مرتفعة من ال بات يف قياسها ملعوقـات حتقيـق التكامـل الرتبـوي
بني التعليم العام والتعليم العايل.

الطريقة األولى :طريقة معادلة كرونباخ (معامل ألفا):

باسـ ـ ــتخدام معادلـ ـ ــة كرونبـ ـ ــا جلمي ـ ـ ـ أبعـ ـ ــاد االسـ ـ ــتبانة
والدرجــة الكليــة ،تبــني أن قيمــة معامــل ال بــات للدرجــة الكليــة

 .2معادل ــة جتم ــان (فالنجــان) :مت حســاب معامــل ال بــات

بطريقة جتمان ،و تبني أن قيمة معامل ال بات كانـت مرتفعـة،

لالس ــتبانة كان ــت مرتفع ــة ( )0.991وأ ــا دال ــة عن ــد مس ــتوى
( )0،01مما يعم أن مستوى ال بات لألداة مرتفـ .

وهــي( )0.991ممــا يؤكــد أن األداة تتمت ـ بدرجــة مرتفعــة مــن
ال بات يف قياسها ملعوقات حتقيق التكامل الرتبـوي بـني التعلـيم
العام والتعليم العايل.

الطريق ــة الياني ــة :حس ــار ثب ــات بطريق ــة التجزئ ــة النص ــفية
بمعادلة سبيرمان وجتمان:
قام الباحث باستخدام التجزئة النصفية للتحقق من ثبات
االستبانة  ،إذ قام بتقسيم االستبانة إىل جزأين كل جزء صورة
مكافئ ـ ــة ،وبع ـ ــد اس ـ ــتخرا درج ـ ــات النص ـ ــفني بالنس ـ ــبة لك ـ ــل
ا ـ ــخ  ،ق ـ ــام الباح ـ ــث س ـ ــاب معام ـ ــل االرتب ـ ــاط بينهم ـ ــا
باستخدام  SPSSبطريقتني اا:

ويلخ اجلدول اآليت معامالت ثبات االستبانة جلمي
أبعادها والدرجة الكلية بطريقة معامل ألفا والتجزئة النصفية
(سبريمان ،جتمان) وإعادة االختبار.

جدول7
معامالت ثبات االستبانة لجميع أبعادها والدرجة الكلية
م

البعــد

معامل ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية
سبيرمان

جتمــان

1

التواصـل

0.966

0.865

0.924

2

التنسيـق

0.957

0.942

0.966

3

التعـاون

0.967

0.904

0.948

4

التبـادل

0.969

0.952

0.973

0.991

0.983

0.991

املعوقـات(الدرجة الكلية)

 .1النسب املئوية والتكرارات ،وذلك حلساب املتوسطات
احلسابية ،واالحنراف املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة
على فقرات كل جمال من جماالت االستبانة أو لالستبانة
كاملة.
 .2اختبار "ت" ( )T-testللمتغريات املستقلة .

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن معــامالت ال بــات مرتفعــة
وقـد تراوحـت بـني ( )0,865و ( )0,99وهـذا يـدل علــى أن
االستبانة تتمت بدرجة عالية من ال بات .
ـ المعالجة اإلحصائية:
لقد قام الباحث بتفريغ وحتليل االستبانة من خالل
برنامج  SPSSاإلحصائي ،ومت استخدام االختبارات
اإلحصائية اآلتية:

ومبا إن االستجابات مخسة خيارات (موافق بدرجة عالية،
موافق ،حمايد ،ري موافق ،ري موافق بدرجة عالية) مت
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حساب املتوسط احلسا

املتوسط املرجح على النحو اآليت:

(املتوسط املرجح) حسب قيم
المستوى

المتوسط المرجح

ري موافق بدرجة عالية
ري موافق
حمايد
موافق
موافق بدرجة عالية

من ( )1إىل ()1،79
من ( )1،80إىل ()2،59
من ( )2،60إىل ()3،39
من ( )3،40إىل ()4،19
من ( )4،20إىل ()5

م ــا معوق ــات حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام
والتعل ـ ــيم الع ـ ــايل واملتعلق ـ ــة ببُع ـ ــد التواص ـ ــل ،م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــر
القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخرا التكرار املرجح
والوزن النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا وقوة
االستجابة ،وفيما يأيت عرض وتفسري للنتائج:

ويالحظ هنا أن يول الفرتة املستخدمة هنا هو ()5/4
أي حوايل ( ،)0،80وقد مت حساب يول الفرتة على أسام
أن األرقام اخلمسة ( )1،2،3،4،5قد حصرت فيما بينها
( )4مسافات.
عرض ومناقشة النتائج
السؤال األول:
ين

م
1

2

3

4

السؤال األول على ما يأيت:

جدول 8
نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام
والتعليم العالي المتعلقة ببعد التواصل
معوقات تتعلّق ببعد التواصل
بين التعليم العام والتعليم
العالي
ياب قناعة التجاور أو
التحاور يف العمل املشرتا ،
نتيجة لقناعات بعض
املسؤولني يف القطاعني
(التعليم العام والتعليم العايل)
بأن فكرة االتصال والتالقي
ري ملزمة للطرفني .
هناا ضع واضح يف هتيئة
فرص احلوار والتفاهم املشرتا
بني مؤسسات التعليم العام
والتعليم العايل  ،ملواجهة
التحديات ذات اهم املشرتا
.
إاال تضمني برامج إعداد
املعلّم يف اجلامعات ما ععلو
أك ر فهماً  ،واتصاالً بالبيئة
العمليّة بالنسبة إليو بعد
التخر والتعيني ،ومن ذلك
مراجعة ونقد املناهج املقررة ،
ويبيعة العمل املدرسي .
عدم وجود اتساق بني معايري
التعليم العام والتعليم العايل

االستجابة

موافق
بدرجة عالية
20

موافق

محايد

34

2

27

29

4

0

30

25

4

1

0

21

33

2

4

0

المتوسط
الحسابي

االنحراف

التكرار
المرجح

الوزن
النسبي
المرجح

0.785

قوية

16.667

4.167

قوية

4.383

0.613

0.694

قوية

0.792

قوية

غير
موافق
4

غير موافق
بدرجة عالية
0

250

0

263

17.533

264

17.600

4.400

251

16.733

4.183
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م

5

6
7

8

9

10

معوقات تتعلّق ببعد التواصل
والتعليم ،
العام املناهج
التعليم بـ :
بين يتعلّق
فيما
العالي
والوسائل  ،واملهارات،
والكفاءات .
هناا ياب تام من اإلفادة
من دارب وسياسات الدمج
يف بعض الدول املتقدمة عاملياً
.
االتصال املستمر
ضع
الفاعل بني مؤسسات التعليم
العام والتعليم العايل .
إصدار الئحة أو تشري أو
تنظيم فم أو قانوي يف أي
من التعليمني (العام والعايل)
حاصل دون االعتبار إىل ما
قد ي ريه أو يوجبو م ل هذا
السن القانوي من ممارسات أو
اعتبارات يف اجلانب املقابل.
ايوع رأي قاصر ععل دور
التعليم الالحق ممارسة الوصاية
والتجويد للتعليم السابق  ،مما
يعم ياب فكرة التتابعيّة ،
والرجلية التكامليّة يف البناء
املعريف  ،وال قافة العلميّة ،
وصقل املوهبة  ،واملهارة ،
والفنيات.
هناا تباين واختالف كبري يف
اإلجراءات واألنظمة واللوائح
اإلداريّة واملاليّة والفنيّة بني
قطاعي التعليم العام والتعليم
العايل .
ياب اآللية الواضحة اليت من
اأ ا إعاد نوع من الرتابط
والتكامل بني اجلامعة واإلدارة
التعليميّة يف املنطقة الواحدة.

التكرار
المرجح

الوزن
النسبي
المرجح

المتوسط
الحسابي

االنحراف

قوة
االستجابة

االستجابة

19

33

7

1

0

250

16.667

4.167

0.693

قوية

25

25

8

2

0

253

16.867

4.217

0.804

قوية

14

32

12

2

0

238

15.867

3.967

0.758

قوية

17

33

6

2

2

241

16.067

4.017

0.911

قوية

22

30

6

2

0

252

16.800

4.200

0.755

قوية

27

28

1

4

0

258

17.200

4.300

0.809

قوية

التحــديات ذات اهــم املشــرتا ،إذ بلــغ املتوســط احلســا آلراء
عينة الدراسة ( ،)4.383وقد احتل املرتبة ال انية.
كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق أيضـاً أن أقـل معـوقني حيـوالن
دون حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل،
واملتعلّقـة ببُعـد التواصـل حسـب املتوسـط احلسـا السـتجابات
أفراد العينة على النحو اآليت:

يتضح من اجلدول :8أن أك ر معوقني حيـوالن دون حتقيـق
التكامــل الرتبــوي بــني التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل ،واملتعلّقــة
ببُع ــد التواص ــل حس ــب املتوس ــط احلس ــا الس ــتجابات أفـ ـراد
العينة على النحو اآليت:
 إاــال تضــمني بـرامج إعــداد املعلّــم يف اجلامعــات مــا ععلــو
أك ــر فهمـاً ،واتصــاالً بالبيئــة العمليّــة بالنســبة إليــو بعــد التخــر
والتعي ــني ،وم ــن ذل ــك مراجع ــة ونق ــد املن ــاهج املق ــررة ،ويبيع ــة
العمل املدرسي ،فقد بلغ املتوسط احلسا آلراء عينـة الدراسـة
( ،)4.4وقد احتل املرتبة األوىل .

 ا ـ ــيوع رأي قاص ـ ــر عع ـ ــل دور التعل ـ ــيم الالح ـ ــق ممارس ـ ــة
الوصـ ــاية والتجويـ ــد للتعلـ ــيم السـ ــابق ،ممـ ــا يعـ ــم يـ ــاب فكـ ــرة
التتابعيّــة ،والرجليــة التكامليّــة يف البنــاء املعــريف ،وال قافــة العلميّــة،
وصــقل املوهبــة ،واملهــارة ،والفنيــات ،إذ بلــغ املتوســط احلســا
آلراء عينة الدراسة ( ،)4.217وقد احتل املرتبة التاسعة .

 هن ـ ــاا ض ـ ــع واض ـ ــح يف هتيئ ـ ــة ف ـ ــرص احلـ ـ ـوار والتف ـ ــاهم
املشــرتا بــني مؤسســات التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل ،ملواجهــة
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وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن:
( ( ،)Saterfiel,1978الزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراي،)1997،
(القري.)1999،

 إصــدار الئحــة أو تش ـري أو تنظــيم فــم أو ق ــانوي يف أي
من التعليمني (العـام والعـايل) حاصـل دون االعتبـار إىل مـا قـد
ي ـ ــريه أو يوجبـ ــو م ـ ــل هـ ــذا السـ ــن القـ ــانوي مـ ــن ممارسـ ــات أو
اعتب ــارات يف اجلان ــب املقاب ــل .إذ بل ــغ املتوس ــط احلس ــا آلراء
عينة الدراسة ( ،)3.967وقد احتل املرتبة العاارة.
و كن تفسري هذه النتيجة من خالل النقاط اآلتية:

السؤال الياني :

ين السؤال ال اي على ما يأيت:
ما معوقـات حتقيـق التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم
العايل واملتعلقة ببُعد التنسيق ،من وجهة نظر القيادات الرتبوية
مبنطقة احلدود الشمالية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخرا التكرار املرجح والوزن
النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا وقوة االستجابة،
وفيما يأيت عرض وتفسري للنتائج:

 يـ ــاب املرجعيـ ــة الـ ــيت تأخـ ــذ علـ ــى عاتقهـ ــا تنفيـ ــذ عمليّـ ــة
التكامل الرتبوي بشكل جاد وعملي طيطاً وتنفيذاً.

 ض ــع التواص ــل ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل فيم ــا
يتعلّق بطبيعة العمل املدرسي واملناهج املقررة.

جدول 9
نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام
والتعليم العالي المتعلقة ببعد التنسيق
م

معوقات تتعلّق ببعد
التنسيق بين التعليم العام

1

2

3

4

والتعليم العالي
افتقار الرجلية الواضحة ملفهوم
التكامل بني التعليم العام
والتعليم العايل  ،ومن مث
ضع مترات الدفاع عن
هذا التكامل لدى بعض
املسؤولني يف كال القطاعني.
تسويق أي من
ضع
اجلهتني (التعليم العام
والتعليم العايل) للجهة
األخرى عت براجمها وفعالياهتا
من خالل تطبيقات حمكمة
تضمن وصول رسائل
إعالميّة منضبطة وهادفة
للجمهور املستهدف.
ياب التنسيق اإلداري والفم
بني التعليم العام والتعليم
العايل فيما يتعلّق بقضايا
الكم والكي ذات الصلة
بأعداد خرعي التعليم العام
والتخصصات
واملقاعد
املتاحة لالستيعاب يف
مؤسسات التعليم العايل .
االفتقاد إىل جلان تنسيقيّة
كن من خالها اإلفادة بنقل
ختات ودارب أصحاب
املمارسات النوعيّة والفارقة

االستجابة
موافق بدرجة
عالية

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بدرجة عالية

التكرار

الوزن

المتوسط

المرجح

النسبي

الحسابي

االنحراف

قوة
االستجابة

المرجح

20

32

7

1

0

251

16.667

4.183

0.701

قوية

30

27

3

0

0

267

17.800

4.450

0.594

قوية

33

26

1

0

0

272

18.133

4.533

0.536

قوية

21

31

5

3

0

250

16.667

4.167

0.785

قوية
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من جهة إىل جهة أخرى ،
خاصة يف تلك اجملاالت اليت
متّل صوراً لاللتقاء احلتمي
كالقيادة الرتبويّة واملناهج
ويرق التدريس وتقنيات
التعليم .
 5وجود بعض اللوائح والقوانني
والضوابط اليت قد تصن حاالً
من التنافر أو الضديّة يف
بعض اجلوانب بني التعليم
العام والتعليم العايل.
 6مالحظة املتعلّم (الطالب)
االنتقال املفاجئ يف أنظمة
وقواعد الدراسة والتقوم عند
االنتقال من التعليم العام إىل
التعليم العايل دون استشعار
إعابيّة التمهيد والتدريج .
 7ضع دور اإلعالم بـأنواعو
املختلفة يف تسويق ثقافة
التقارب والتكامل بني
مؤسسات التعليم العام
والتعليم العايل.
ياب دور اجملالس التعليميّة
8
اليت حيمل عضويتها بعض
القيادات الرتبويّة يف قطاعي
التعليم (العام والعايل) يف
رف مستوى التكامل بني
مؤسسات القطاعني .
التنسيق والرتابط
 9ضع
اإلداري والفم خاصة فيما
يتعلّق بتلك املهمات
واألعمال املتشا ة أو املتقاربة
يف مؤسسات القطاعني
(التعليم العام والتعليم العايل)
 ،مما قد يولّد حاالً من اهدر
البشري واملايل.
 10ياب التنسيق املشرتا بني
مؤسسات التعليم العام
والتعليم العايل من أجل
إعداد برامج توعية ملعاجلة
املشكالت السلوكية والنفسيّة
لطالب التعليم العام،
وهتيئتهم للدراسة اجلامعيّة .

17

29

10

4

0

239

15.933

3.983

0.854

قوية

26

30

3

1

0

261

17.400

4.350

0.659

قوية

30

27

1

2

0

265

17.667

4.417

0.696

قوية

27

31

2

0

0

265

17.667

4.417

0.561

قوية

30

28

2

0

0

268

17.867

4.467

0.566

قوية

28

32

0

0

0

268

17.867

4.467

0.503

قوية

يتضـ ــح م ـ ــن اجلـ ــدول  :9أن أك ـ ــر معـ ــوقني حي ـ ــوالن دون
حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل،
واملتعلّقــة ببُعــد التنســيق حســب املتوســط احلســا الســتجابات
أفراد العينة على النحو اآليت:

خرعـ ـ ـ ــي التعلـ ـ ـ ــيم العـ ـ ـ ــام واملقاعـ ـ ـ ــد والتخصصـ ـ ـ ــات املتاحـ ـ ـ ــة
لالسـ ــتيعاب يف مؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــايل ،إذ بلـ ــغ املتوسـ ــط
احلس ــا آلراء عينـ ــة الدراسـ ــة ( ،)4.353وق ــد احتـ ــل املرتبـ ــة
األوىل.

 يــاب التنســيق اإلداري والفــم بــني التعلــيم العــام والتعلــيم
العــايل فيمــا يتعلّــق بقضــايا الكــم والكيـ ذات الصــلة بأعــداد

 ضع التنسيق والرتابط اإلداري والفم خاصة فيما يتعلّـق
بتلــك املهمــات واألعمــال املتشــا ة أو املتقاربــة يف مؤسســات
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القطــاعني (التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل) ،ممــا قــد يولّــد حــاالً
م ــن اه ــدر البش ــري وامل ــايل ،فق ــد بل ــغ املتوس ــط احلس ــا آلراء
عينة الدراسة ( ،)4.467وقد احتل املرتبة ال انية.
كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق أيضـاً أن أقـل معـوقني حيـوالن
دون حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل،
واملتعلّقــة ببُعــد التنســيق حســب املتوســط احلســا الســتجابات
أفراد العينة على النحو اآليت:

 وجـود عجـز يف بعــض التخصصـات األكاد يّـة يف مــدارم
التعليم العـام م ـل  :الرتبيـة الفنيـة ،والرتبيـة البدنيـة ،والدراسـات
االجتماعيّة.
 وج ــود ف ــائض يف أع ــداد اخل ــرعني م ــن كلي ــات الرتبي ــة يف
بعض التخصصات م ل :احلاسب اآليل ،والرتبية اخلاصة.
 اختالل التوازن بني العرض والطلب من خرعي اجلامعـات
كماً وكيفاً.
وه ـ ـ ـ ـ ــذه النتيج ـ ـ ـ ـ ــة تتف ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـ ـ ـ دراس ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن:
(( ،)Saterfiel,1978بو بطانة.)1999،

 االفتقــاد إىل جلــان تنســيقيّة كــن مــن خالهــا اإلفــادة بنقــل
خـ ـتات ود ــارب أص ــحاب املمارس ــات النوعيّـ ـة والفارق ــة م ــن
جه ــة إىل جه ــة أخ ــرى ،خاص ــة يف تل ــك اجمل ــاالت ال ــيت متّــل
ص ـ ــوراً لاللتق ـ ــاء احلتم ـ ــي كالقي ـ ــادة الرتبويّـ ــة واملن ـ ــاهج وي ـ ــرق
التدريس وتقنيات التعليم ،إذ بلغ املتوسـط احلسـا آلراء عينـة
الدراسة ( ،)4.167وقد احتل املرتبة التاسعة .

السؤال اليالث :
ين السؤال ال الث على ما يأيت:
م ــا معوق ــات حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام
والتعل ـ ــيم الع ـ ــايل واملتعلق ـ ــة ببُع ـ ــد التع ـ ــاون ،م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــر
القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية؟
ولإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال مت اســتخرا التك ـرار امل ــرجح
والـ ـ ــوزن النسـ ـ ــيب املـ ـ ــرجح حلسـ ـ ــاب املتوسـ ـ ــط احلسـ ـ ــا وقـ ـ ــوة
االستجابة ،وفيما يأيت عرض وتفسري للنتائج:

 وجــود بعــض الل ـوائح والق ـوانني والض ـوابط الــيت قــد تصــن
ح ــاالً م ــن التن ــافر أو الض ــديّة يف بع ــض اجلوان ــب ب ــني التعل ــيم
العــام والتعلــيم العــايل ،فقــد بلــغ املتوســط احلســا آلراء عينــة
الدراسة ( ،)3.983وقد احتل املرتبة العاارة.
و كن تفسري هذه النتيجة من خالل النقاط اآلتية:

جدول 10
نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام
والتعليم العالي المتعلقة ببعد التعاون
م

معوقات تتعلّق ببعد التعاون بين
التعليم العام والتعليم العالي

االستجابة
موافق

بدرجة

موافق

محايد

عالية

1
2

3

هناا ياب تام للتعاون بني التعليم
العام والتعليم العايل فيما يتعلّق
باإلرااد املهم للطالب والطالبة .
تكامل البناء العلمي
ضع
والفكري للمقررات الدراسيّة يف
قطاعي التعليم العام والتعليم العايل
.
املشكالت املرتاكمة يف كال
القطاعني (التعليم العام والتعليم
العايل ) بعد الدمج سواءً فيما
يتعلّق باجلوانب اإلدارية أم الوظيفية
أم الفنية .

غير

موافق

غير

موافق

التكرار

الوزن

المتوسط

المرجح

النسبي

الحسابي

االنحراف

قوة
االستجابة

المرجح

بدرجة
عالية

22

31

5

2

0

253

16.867

4.217

0.739

قوية

15

40

5

0

0

250

16.667

4.167

0.557

قوية

22

32

6

0

0

256

17.067

4.267

0.634

قوية
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4

5

6

7
8

9

1
0

ظهور تيارات تقاوم التغيري من
داخل النظام التعليمي  ،نتيجة
تغيري املهام واألدوار اليت ستنتج عن
هذا التكامل بني التعليم العام
والتعليم العايل .
عدم وجود فلسفة تعليميّة موحدة
وحمددة ذات رجلية ورسالة وأهداف
واضحة بعد توحيد القطاعني
(التعليم العام والتعليم العايل) .
إن ياب اسرتاتيجيّة مشرتكة بني
هذين النوعني من التعليم ععل كالً
منهما يعمل بشكل منفرد  ،مما
يؤدي إىل عدم التكامل املنشود ،
ومن مث تتس الفجوة بينهما ،
األمر الذي قد يتسبب يف إضعاف
أحداا لآلخر .
وجود قيود ك رية تعيق التعاون بني
التعليم العام والتعليم العايل تتعلّق
باألنظمة واللوائح اإلداريّة واملاليّة .
عدم وجود جهة إداريّة تنظيميّة
واحدة تشرف على التعليم  ،يث
تكون مهامها تصوريّة إدراكيّة
طيطيّة من أجل وض رجلى
وسياسات واسرتاتيجيات واحدة
تتص بالشمول والتكامل.
افتقار برامج كليات الرتبية
والكليات اإلنسانية عموماً إىل
نواتج خطط ودراسات مسحيّة
لواق التعليم العام فيما يتعلّق
بالتخصصات املستهدفة  ،كنوع
من مواكبة متطلبات سوق العمل .
هناا ياب تام للشراكة بني
التعليم العام والتعليم العايل فيما
يتعلّق بتامج خدمة اجملتم .

25

32

3

0

0

262

17.467

4.367

0.581

قوية

28

22

6

4

0

254

16.933

4.233

0.890

قوية

27

32

0

1

0

265

17.667

4.417

0.591

قوية

18

34

7

1

0

249

16.600

4.150

0.685

قوية

33

19

8

0

0

265

17.667

4.417

0.720

قوية

28

24

7

1

0

259

17.267

4.317

0.748

قوية

20

27

7

6

0

241

16.067

4.017

0.930

قوية

يتض ــح م ــن اجل ــدول  :10أن أك ــر مع ــوقني حي ــوالن دون
حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل،
واملتعلّقــة ببُعــد التعــاون حســب املتوســط احلســا الســتجابات
أفراد العينة على النحو اآليت:

 ع ــدم وج ــود جه ــة إداريّ ــة تنظيميّ ــة واح ــدة تش ــرف عل ــى
التعلــيم ،يــث تكــون مهامهــا تصــوريّة إدراكيّــة طيطيّــة مــن
أج ــل وض ـ ـ رجلى وسياس ــات واس ـ ـرتاتيجيات واح ــدة تتص ـ ـ
بالش ـ ــمول والتكام ـ ــل ،إذ بل ـ ــغ املتوس ـ ــط احلس ـ ــا آلراء عين ـ ــة
الدراسة ( ،)4.417وقد احتل املرتبة األوىل مكررة .
كم ــا يتض ــح م ــن اجل ــدول الس ــابق أيضـ ـاً أن أق ــل مع ــوقني
حيوالن دون حتقيق التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم
الع ـ ــايل ،واملتعلّق ـ ــة ببُع ـ ــد التع ـ ــاون حس ـ ــب املتوس ـ ــط احلس ـ ــا
الستجابات أفراد العينة على النحو اآليت:

 إن ي ــاب اس ـ ـرتاتيجيّة مشـ ــرتكة ب ــني هـ ــذين النـ ــوعني مـ ــن
التعلــيم ععــل ك ـالً منهمــا يعمــل بشــكل منفــرد ،مم ـا يــؤدي إىل
عــدم التكامــل املنشــود ،ومــن مث تتس ـ الفجــوة بينهمــا ،األمــر
الـ ــذي قـ ــد يتسـ ــبب يف إضـ ــعاف أحـ ــداا لآلخـ ــر ،فقـ ــد بلـ ــغ
املتوســط احلســا آلراء عينــة الدراســة ( ،)4.417وقــد احتــل
املرتبة األوىل.

 وجــود قيــود ك ــرية تعيــق التعــاون بــني التعلــيم العــام والتعلــيم
الع ـ ــايل تتعلّ ـ ــق باألنظم ـ ــة واللـ ـ ـوائح اإلداريّـ ــة واملاليّ ـ ــة ،إذ بل ـ ــغ
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وتتفق هذه النتيجة م دراسة (اخلليلي وهخرون)1999،

املتوســط احلســا آلراء عينــة الدراســة ( ،)4.017وقــد احتــل
املرتبة التاسعة .

السؤال الرابع :

 ضــع اللقــاءات والتعــاون بــني القيــادات الرتبويــة يف كــال
القطــاعني ،لوض ـ رجليــة واس ـرتاتيجية موحــدة ومشــرتكة تكف ـل
حتقيق التكامل الرتبوي املنشود.

ين السؤال الراب على ما يأيت:
مـ ــا معوقـ ــات حتقيـ ــق التكامـ ــل الرتبـ ــوي بـ ــني التعلـ ــيم العـ ــام
والتعل ـ ــيم الع ـ ــايل واملتعلق ـ ــة ببُع ـ ــد التب ـ ــادل ،م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــر
القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخرا التكرار املرجح
والوزن النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا وقوة
االستجابة  ،وفيما يأيت عرض وتفسري للنتائج:

 هناا ياب تام للشراكة بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل
فيمــا يتعلّــق بـتامج خدمــة اجملتمـ  ،فقــد بلــغ املتوســط احلســا
آلراء عينة الدراسة ( ،)4.017وقد احتل املرتبة العاارة.
و كن تفسري هذه النتيجة من خالل النقاط اآلتية:

 االختالف يف ا اذ القرارات بني القطاعني يف موضوعات
ذات يبيعة مشرتكة .

جدول 11
نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام
والتعليم العالي المتعلقة ببعد التبادل
م

معوقات تتعلّق ببعد التبادل بين
التعليم العام والتعليم العالي

االستجابة
موافق

بدرجة

موافق

محايد

عالية

1

2

3
4

5

هناا موض كبري يف توزي
األدوار بعد دمج القطاعني
(التعليم العام والتعليم العايل) على
الصعيد التنظيمي واهيكلة اإلداريّة
واألهداف االسرتاتيجيّة .
تسري
موحدة
عدم وجود أنظمة
ّ
عمل الوزارة اجلديدة  ،واليت
تضمن لعملها التكامل بني
قطاعي التعليم  ،لتحقيق أعلى
مستوى من اإلنتاجية  ،واليت
تشكل اهدف األمسى من ضم
التعليم العام والتعليم العايل .
تداخل وازدواجيّة املسؤوليات
واملهام يف بعض اإلجراءات بني
اإلدارات واألقسام داخل الوزارة .
هناا ضع يف عمليّة تدوير
التعليميّة
العقول
(باالستفادة من اخلتات والقدرات
األكاد يّة يف كل اجملاالت الرتبويّة
والتعليميّة نظرياً وتطبيقياً يف كل
من التعليم العام والتعليم العايل) .
هناا قصور بالشعور بأايّة وفوائد
التكامل لدى بعض املسؤولني يف
التعليم العام والتعليم العايل .

غير

موافق

غير

موافق

التكرار

الوزن

المتوسط

المرجح

النسبي

الحسابي

االنحراف

االستجا

المرجح

بدرجة

قوة
بة

عالية

24

34

2

0

0

262

17.467

4.367

0.551

قوية

31

25

4

0

0

267

17.800

4.450

0.622

قوية

23

29

6

2

0

253

16.867

4.217

0.761

قوية

14

36

10

0

0

244

16.267

4.067

0.634

قوية

16

33

8

3

0

242

16.133

4.033

0.780

قوية
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 6ظهور ما يعرف بأزمة أو ضع
ال قة املتبادلة بني التعليم العام
والتعليم العايل فيما خي  :معايري
القبول والتنفيذ والتقوم واملتعلّم
ومواق التعليم والتدريب .
 7هناا حساسيّة متبادلة بني التعليم
العام والتعليم العايل يف اإلفادة من
ختاء التدريب لدعم مهارات
منسو القطاعني من قيادات
تربويّة وأعضاء هيئة تدريس
وإداريني وفنيني .
 8عدم اإلفادة من نتائج الدراسات
والبحو العلميّة الرتبويّة يف
توحيد اجلهود  ،وحتقيق نوع من
التكامل بني مؤسسات قطاعي
التعليم العام والتعليم العايل .
ياب الرجلية احلقيقية ملتابعة بناء
9
وتنفيذ وتقوم املقرر اجلامعي ،مبا
يوازي أو حياكي أو يقارب ذات
املهمة يف التعليم العام .
 10ضع اإلفادة من ذوي اخلتات
املؤهلة علمياً ومهنياً يف التعليم
العايل يف تطوير التعليم العام ،
يقابلو ياب اإلفادة من اخلتات
الرتبويّة يف التعليم العام يف واقعيّة
الدراسات واخلطط والتامج
املقدمة يف التعليم العايل .

20

33

7

0

0

253

16.867

4.217

0.640

قوية

19

31

8

2

0

247

16.467

4.117

0.761

قوية

19

34

7

2

0

250

16.667

4.167

0.717

قوية

24

27

8

3

0

252

16.800

4.200

0.819

قوية

29

24

5

0

0

262

17.467

4.367

0.688

قوية

الع ـ ــايل ،واملتعلّق ـ ــة ببُع ـ ــد التب ـ ــادل حس ـ ــب املتوس ـ ــط احلس ـ ــا
الستجابات أفراد العينة على النحو اآليت:

يتض ــح م ــن اجل ــدول  :11أن أك ــر مع ــوقني حي ــوالن دون
حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل،
واملتعلّقــة ببُعــد التبــادل حســب املتوســط احلســا الســتجابات
أفراد العينة على النحو اآليت:

 هن ـ ـ ـ ــاا ض ـ ـ ـ ــع يف عمليّـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ــدوير العق ـ ـ ـ ــول التعليميّـ ـ ـ ــة
(باالستفادة من اخلتات والقدرات األكاد يّة يف كـل اجملـاالت
الرتبويّــة والتعليميّ ــة نظريـ ـاً وتطبيقيـ ـاً يف ك ــل م ــن التعل ــيم الع ــام
والتعليم العايل) ،فقد بلغ املتوسط احلسا آلراء عينة الدراسـة
( ،)4.067وقد احتل املرتبة التاسعة.

 عــدم وجــود أنظمــة موح ــدة تسـ ّـري عمــل الــوزارة اجلدي ــدة،
والــيت تضــمن لعملهــا التكامــل بــني قطــاعي التعلــيم  ،لتحقيــق
أعلى مستوى من اإلنتاجية  ،واليت تشكل اهدف األمسى مـن
ضــم التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل ،إذ بلــغ املتوســط احلســا
آلراء عينة الدراسة ( ،)4.450وقد احتل املرتبة األوىل.

 هنــاا قصــور بالشــعور بأايّــة وفوائــد التكامــل لــدى بعــض
املس ــؤولني يف التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل ،إذ بل ــغ املتوس ــط
احلس ــا آلراء عينـ ــة الدراسـ ــة ( ،)4.033وق ــد احتـ ــل املرتبـ ــة
العاارة.
و كن تفسري هذه النتيجة من خالل النقاط اآلتية:

 هنــاا مــوض كبــري يف توزيـ األدوار بعــد دمــج القطــاعني
(التعليم العام والتعليم العايل) على الصـعيد التنظيمـي واهيكلـة
اإلداريّــة واأله ــداف االس ـ ـرتاتيجيّة ،إذ بل ــغ املتوس ــط احلس ــا
آلراء عينة الدراسة ( ،)4.367وقد احتل املرتبة ال انية.
كم ــا يتض ــح م ــن اجل ــدول الس ــابق أيضـ ـاً أن أق ــل مع ــوقني
حيوالن دون حتقيق التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم

 تبـ ــاين التعامـ ــل م ـ ـ قضـ ــايا ذات يبيعـ ــة مشـ ــرتكة يف كـ ــال
القطاعني ،م ل األنظمة املتعلقة باإليفاد واالبتعا .
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هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ()0,05
يف استجابات القيادات الرتبوية حول معوقات حتقيق التكامل
الرتب ــوي ب ــني التعل ــيم الع ــام والتعل ــيم الع ــايل تُع ــزى إىل متغ ــري:
اجلنس؟
وللتحقق من صحة هذا السؤال مت استخرا املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ( )T-testللعينات
املستقلة الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وفيما يأيت عرض
وتفسري للنتائج :

 اخ ــتالف التعام ــل م ـ ح ــاملي الش ــهادة العلميّــة ذاهت ــا يف
كال القطاعني من حيث األمساء والسالمل الوظيفيّة.
وه ــذه النتيج ــة تتف ــق م ـ دراس ــة ك ــل م ــن( :دويغ ــر،)1993،
(اخلطيب1999،م).
السؤال الخامس:
ين

السؤال اخلامس على ما يأيت:

جدول 12
اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي وف ًقا لمتغير
الجنس
األبعاد

الجنس

العدد

التواصـل

ذكور
إنا
ذكور
إنا
ذكور
إنا
ذكور
إنا
ذكور

30
30
30
30
30
30
30
30
30

40.77
43.23
42.80
44.07
41.57
43.57
42.00
42.40
167.13

إناث

30

173.27

التنسيـق
التعـاون
التبـادل
المعوقـات(الدرجة الكلية)

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
6.673
6.600
5.641
5.489
6.521
6.015
6.259
6.273
24.795

23.883

يتضح من اجلدول  :12عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات
التعليم العام والتعليم العايل يف درجات أبعاد التكامل الرتبوي
كالً على حدة ،واجملموع الكلي لتلك األبعاد وف ًقا ملتغري
اجلنس.
ويعزي الباحث نتائج السؤال إىل وجود اوم مشرتكة بني
اجلنسني فيما يتعلّق بالتكامل الرتبوي بني التعليم العام
والتعليم العايل ،وسعي الطرفني إىل البحث عن حلول للتغلّب
على تلك املعوقات .

السؤال السادس:

قيمة "ت"

درجة

قيمة الداللة

الحرية
-1.439

58

0.155

-.881

58

0.382

-1.235

58

0.222

-0.247

58

0.806

-0.976

58

0.333

ين السؤال السادم على ما يأيت:
ه ـ ــل توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
( )0,05يف اس ـ ــتجابات القي ـ ــادات الرتبوي ـ ــة ح ـ ــول معوق ـ ــات
حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل تُعـزى
إىل متغري :جهة العمل؟
وللتحقق من صحة هذا السؤال مت استخرا املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ( )T-testللعينات
املستقلة الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وفيما يأيت عرض
وتفسري للنتائج :
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جدول 13
اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي وف ًقا لمتغير جهة
العمل
األبعاد

جهة العمل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

درجة الحرية

قيمة الداللة

التواصـل

تعليم عام
تعليم عايل
تعليم عام
تعليم عايل
تعليم عام
تعليم عايل
تعليم عام
تعليم عايل
تعليم عام

30

41.37

6.901

-0.730

58

0.469

30

42.63

6.542

30

43.47

5.557

30

43.40

5.648

30

42.23

6.647

30

42.90

6.031

30

42.47

5.888

30

41.93

6.617

30

169.53

24.729

تعليم عالي

30

170.87

24.336

التنسيـق
التعـاون
التبـادل
المعوقـات(الدرجة الكلية)

يتضح من اجلدول :13عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات
التعليم العام والتعليم العايل يف درجات أبعاد التكامل الرتبوي
كالً على حدة ،واجملموع الكلي لتلك األبعاد وف ًقا ملتغري
جهة العمل.
ويعزي الباحث نتائج السؤال إىل :وقوف اجلنسني على
صعوبات ومعوقات حالت دون حتقيق التكامل الرتبوي
املنشود ،إضافة إىل اعور العاملني يف كال القطاعني بوجود
قيود وأنظمة تشكل عوائق إلعاد حلول هموم مشرتكة.

0.046
-0.407
0.330
-0.210

58

0.963

58

0.686

58

0.743

58

0.834

السؤال السابع:
ين السؤال الساب على ما يأيت:
ه ـ ــل توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى
( )0,05يف اس ـ ــتجابات القي ـ ــادات الرتبوي ـ ــة ح ـ ــول معوق ـ ــات
حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل تُعـزى
إىل متغري :املؤهل؟
وللتحقق من صحة هذا السؤال مت استخرا املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ( )T-testللعينات
املستقلة الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وفيما يأيت عرض
وتفسري للنتائج:

جدول 14
اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي وفقاً لمتغير
المؤهل
األبعاد

المؤهل

العدد

التواصـل

بكالوريوم فأقل
دراسات عليا
بكالوريوم فأقل
دراسات عليا
بكالوريوم فأقل
دراسات عليا
بكالوريوم فأقل

27

42.52

33

41.58

7.280

27

44.33

5.084

33

42.70

5.887

27

43.37

5.904

33

41.91

6.626

27

43.33

5.371

التنسيـق
التعـاون
التبـادل

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
6.002
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قيمة "ت"

درجة

قيمة الداللة

الحرية
0.539
1.138
0.892
1.284

58
58
58
58

0.592
0.260
0.376
0.204
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المتوسط

االنحراف

األبعاد

المؤهل

العدد

الحسابي

المعياري
6.770

المعوقـات(الدرجة الكلية)

دراسات عليا
بكالوريوم فأقل

33

41.27

27

173.56

22.107

دراسات عليا

33

167.45

26.027

يتضح من اجلدول  :14عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات
التعليم العام والتعليم العايل يف درجات أبعاد التكامل الرتبوي
كالً على حدة ،واجملموع الكلي لتلك األبعاد وف ًقا ملتغري:
املؤهل.
ويعزي الباحث نتائج الفرضية إىل :وجود قيادات تربويّة
من محلة الشهادات العليا (املاجستري ،والدكتوراه) يف التعليم
العام  ،ومن مث وجود نوع من التوازن الفكري يف التعايي م
قضايا التكامل الرتبوي بني التعليم العام والتعليم العايل.

قيمة "ت"

درجة

قيمة الداللة

الحرية
0.966

58

0.338

نظ ــر القي ــادات الرتبويّ ــة مبنطق ــة احل ــدود الش ــمالية ،ك ــان م ــن
أاها:
 يــاب التنســيق اإلداري والفــم بــني التعلــيم العــام والتعلــيم
العــايل فيمــا يتعلّــق بقضــايا الكــم والكيـ ذات الصــلة بأعــداد
خرعـ ـ ـ ــي التعلـ ـ ـ ــيم العـ ـ ـ ــام واملقاعـ ـ ـ ــد والتخصصـ ـ ـ ــات املتاحـ ـ ـ ــة
لالسـ ــتيعاب يف مؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــايل ،إذ بلـ ــغ املتوسـ ــط
احلسا آلراء عينة الدراسة ( ،)4,5وقد احتل املرتبة األوىل.
 .3هن ــاا معوق ــات حت ــول دون حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني
التعليم العام والتعليم العـايل ،واملتعلّقـة ببُعـد التعـاون مـن وجهـة
نظ ــر القي ــادات الرتبويّ ــة مبنطق ــة احل ــدود الش ــمالية ،ك ــان م ــن
أاها:

مل ّخص النتائج:

 إن ي ــاب اس ـ ـرتاتيجيّة مشـ ــرتكة ب ــني هـ ــذين النـ ــوعني مـ ــن
التعلــيم ععــل ك ـالً منهمــا يعمــل بشــكل منفــرد ،ممــا يــؤدي إىل
عــدم التكامــل املنشــود ،ومــن مث تتس ـ الفجــوة بينهمــا ،األمــر
الذي قد يتسبب يف إضعاف أحداا لآلخر ،إذ بلغ املتوسـط
احلسا آلراء عينة الدراسة ( ،)4,4وقد احتل املرتبة األوىل.
 .4هن ــاا معوق ــات حت ــول دون حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني
التعليم العام والتعلـيم العـايل ،واملتعلّقـة ببُعـد التبـادل مـن وجهـة
نظ ــر القي ــادات الرتبويّ ــة مبنطق ــة احل ــدود الش ــمالية ،ك ــان م ــن
أاها:

من خالل عرض ومناقشة النتائج وتفسريها كن بيان
توصل إليها الباحث من هذه الدراسة يف
أهم النتائج اليت ّ
اآليت:
 .1هن ــاا معوق ــات حت ــول دون حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني
التعليم العام والتعليم العايل ،واملتعلّقة ببُعد التواصل مـن وجهـة
نظ ــر القي ــادات الرتبويّ ــة مبنطق ــة احل ــدود الش ــمالية ،ك ــان م ــن
أاها:
 إاــال تضــمني بـرامج إعــداد املعلّــم يف اجلامعــات مــا ععلــو
أك ــر فهمـاً ،واتصــاالً بالبيئــة العمليّــة بالنســبة إليــو بعــد التخــر
والتعي ــني ،وم ــن ذل ــك مراجع ــة ونق ــد املن ــاهج املق ــررة ،ويبيع ــة
العمــل املدرســي ،إذ بلــغ املتوســط احلســا آلراء عينــة الدراســة
( ،)4,4وقد احتل املرتبة األوىل.
 .2هن ــاا معوق ــات حت ــول دون حتقي ــق التكام ــل الرتب ــوي ب ــني
التعليم العام والتعليم العايل ،واملتعلّقة ببُعـد التنسـيق مـن وجهـة

 عــدم وجــود أنظمــة موح ــدة تسـ ّـري عمــل الــوزارة اجلدي ــدة،
والــيت تضــمن لعملهــا التكامــل بــني قطــاعي التعلــيم ،لتحقيــق
أعلى مستوى من اإلنتاجيـة ،والـيت تشـكل اهـدف األمسـى مـن
ضــم التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل ،إذ بلــغ املتوســط احلســا
آلراء عينة الدراسة ( ،)4,45وقد احتل املرتبة األوىل.
 .5ال توج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائية عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى
( )0,05يف اس ـ ــتجابات القي ـ ــادات الرتبوي ـ ــة ح ـ ــول معوق ـ ــات
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 .3إجراء دراسات مقارنة حول التكامل الرتبوي بني
مؤسسات التعليم العام والعايل يف كل من اململكة العربية
السعودية وبعض الدول املتقدمة األخرى .

حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل تُعـزى
إىل متغريات :اجلنس ،جهة العمل ،املؤهل.
التوصيــات:

المراجع

تبني
توصلت إليها هذه الدراسةّ ،
يف ضوء النتائج اليت ّ
للباحث أن هناا معوقات حتول دون حتقيق التكامل الرتبوي
بأبعاده املختلفة بني مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل،
ولذا يوصي الباحث يف هذه الدراسة مبا يأيت:
 .1تضمني برامج إعداد املعلّم يف اجلامعات ما ععلو أك ر
فهماً ،واتصاالً بالبيئة العمليّة بالنسبة إليو بعد التخر
والتعيني ،ومن ذلك مراجعة ونقد املناهج املقررة ،ويبيعة
العمل املدرسي.
 .2التنسيق اإلداري والفم بني التعليم العام والتعليم العايل
فيما يتعلّق بقضايا الكم والكي ذات الصلة بأعداد خرعي
التعليم العام واملقاعد والتخصصات املتاحة لالستيعاب يف
مؤسسات التعليم العايل.
 .3العمل على إعاد اسرتاتيجيّة مشرتكة بني هذين
النوعني من التعليم مبا يؤدي إىل التكامل املنشود ،ومن مث
ردم الفجوة بينهما .
تسري عمل الوزارة اجلديدة ،واليت
 .4سن أنظمة موحدة ّ
تضمن لعملها التكامل بني قطاعي التعليم ،لتحقيق أعلى
مستوى من اإلنتاجية ،واليت تشكل اهدف األمسى من ضم
التعليم العام والتعليم العايل.

بو بطانو ،عبد ا ( .)1999التكامل والتناسق بني التعليم ال انوي والتعليم
العايل .ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مم لي التعليم العام واجلامعي يف
الدول األعضاء لتعزيز التعاون والتكامل بني التعليم العام والعايل،
املنعقدة يف جامعة البحرين خالل الفرتة من ( 3-1فتاير 1999م) .
البحرين.
تريس ،سامل رااد ( .)1999التكامل بني التعليم اجلامعي والتعليم العام .
دراسة مقدمة إىل ندوة مم لي التعليم العام واجلامعي يف الدول األعضاء
لتعزيز التعاون والتكامل بني التعليم العام والعايل ،املنعقدة يف جامعة
البحرين خالل الفرتة من  3-1فتاير  .البحرين .
اخلطيب ،حممد احات ( .)1999التكامل بني التعليم العام والتعليم العايل،
رجلية معاصرة .دراسة مقدمة إىل ندوة مم لي التعليم العام واجلامعي يف
الدول األعضاء لتعزيز التعاون والتكامل بني التعليم العام والعايل،
واملنعقد يف جامعة البحرين خالل الفرتة ( 3-1فتاير . )1999
البحرين.
اخلليلي ،خليل يوس واري  ،عابدين حممد وحسن ،عبد علي حممد
( .)1999وذ مقرتع للتعاون والتكامل بني التعليم العام والتعليم
العايل  .دراسة مقدمة إىل ندوة مم لي التعليم العام واجلامعي يف الدول
األعضاء لتعزيز التعاون والتكامل بني التعليم العام والعايل ،واملنعقد يف
جامعة البحرين خالل الفرتة ( 3-1فتاير  .)1999البحرين .
الزاحم ،إبراهيم ( .)2015امللك سلمان رسم سياسة جديدة للتعليم  .جملة
املعرفة .العدد (( .)236فتاير-مارم  .)2015ص ص . 9-7
الزهراي ،سامل ( .)1997واق التنسيق الداخلي واخلارجي للجهات التعليمية
يف اململكة العربية السعودية  .رسالة ماجستري ري منشورة .جامعة
امللك سعود .الرياض.

الـمقترحـات:

السلوم  ،حممد إبراهيم ( . )1990تاريخ احلركة التعليمية يف اململكة العربية
السعودية تطور التنمية واإلدارة التعليمية  .ط . 3الناار املؤل .
سنقر ،صاحلة (" .)1985تأمالت يف مناهج التعليم يف جامعات الوين
العر " دراسة مقدمة إىل ندوة سياسة تطوير التعليم العايل يف الوين

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يقرتع الباحث ما يأيت:
للتعرف على واق التكامل الرتبوي
 .1إجراء دراسات مماثلة ّ
بني مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل.
للتعرف على اذ مقرتحة لتحقيق
 .2إجراء دراسات مماثلة ّ
التكامل الرتبوي بني مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل .

العر  ،املنعقدة يف دمشق يف الفرتة من  21-16نوفمت .1985
املنظمة العربية للرتبية وال قافة والعلوم .املركز العر لبحو التعليم
العايل .دمشق.
عبيدات ،ذوقان وعبد احلق ،كايد وعدم ،عبد الرمحن ( .)2007البحث
عمان.
العلمي :مفهوم  ،وأدواتو  ،وأساليبو  .دار الفكرّ .
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Obstacles to the achievement of educational integration between public education and higher education from the
standpoint of educational leaders in the northern border area.
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Abstract: This study aimed mainly to: Identify the obstacles to achieving educational integration for its four dimensions
(communication - coordination - cooperation - exchange) between public education and higher education from the standpoint
of educational leaders of the northern border area.
This study was based on the following two questions:



What are the obstacles to achieving educational integration for its four dimensions (communication - coordination cooperation - exchange) between public education and higher education from the standpoint of educational leaders of the
northern border area.



Are there statistical significant differences at level (0.05) in educational leadership responses about obstacles
achieving educational integration between public education and higher education based on the variables of (sex - the
employer – qualification).
The researcher used the descriptive approach as the researcher designed questionnaire consists of (40) items, and
distributed to (4) areas related to the subject of the study, then it was verified the authenticity of the questionnaire and its
stability, Which consisted of (60) educational leader in each of the general administration of education of the northern border
region, as well as the University of the northern border and the researcher used percentages and duplicates, In order to
calculate the arithmetic mean, standard deviation, of the responses of the study sample on each area of the resolution, also
used the (T-test) for independent samples.
The study found an important result which was : the study sample agreement on the existence of obstacles to achieving
educational integration for its four dimensions between public education and higher
.
Keywords: Obstacles, educational integration, public education, higher education, the northern border.
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ومسية بنت مرزوق املرشدي وحصة بنت عبدالرمحن الصغري :واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور ....

واقع تجهيز المختبرات المدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء المطور للصف األول الثانوي بمدينه الرياض
إعداد
حصه بنت عبد الرحمن الصغير

وسمية بنت مرزوق المرشدي

أستاذ الرتبية العلمية املساعد -جامعة امللك سعود

طالبة دكتوراه بقسم املناهج -جامعة اإلمام

قدم للنشر 1437/6/17هـ  -وقبل 1437 /12/ 23هـ
المستخلص :هدفت الدراسة ملعرفة واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور للصف األول الثانوي للفصل
الدراسي األول ،وذلك من خالل حتديد األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء التجارب  ،ومعرفة مدى توافر أدوات هذا املنهج يف خمتربات املدارس الثانوية
للبنات بالرياض.
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي (حتليل احملتوى) ملعرفة األدوات الالزمة يف جتارب الكتاب ،وكذلك استخدم املنهج الوصفي املسحي؛ ملسح واقع
جتهيز املختربات يف املدارس .تكونت عينة الدراسة لتحليل احملتوى من كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي الفصل الدراسي األول وحتديدا التجارب ،يف
حني تكونت العينة املسحية من  %55من جمتمع الدراسة البالغ  175مدرسة ثانوية للبنات بالرياض .مت استخدام أداتني إحدامها لتحليل احملتوى
واألخرى أداة مسحية تكونت من حمورين؛ التجهيزات األساسية وجتهيز أدوات منهج الفيزياء .وقد مت استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة .وأظهرت
نتائج التحليل وجود مخس أدوات مستهلكة ومثاين عشرة أداة غري مستهلكة يتطلبها املنهج إلجراء التجارب ،وميكن توفري معظمها من البيئة احمللية .كما
أظهرت نتائج املسح توفر األثاث املدرسي والتمديدات الالزمة بدرجة كبرية ،واحتياطات األمن والسالمة بدرجة أكرب من املتوسطة ،والتجهيزات التقنية
بدرجة منخفضة .أما بالنسبة لألدوات الالزمة لتجارب الفيزياء فقد كانت درجة التوفر متوسطة .ومت تقدمي عدد من التوصيات اليت قد ترفع من مستوى
األداء يف املختربات املدرسية ،مبا يسهم يف تفعيلها بشكل أفضل ،وانتهت الدراسة باقرتاح دراسات مستقبلية.
الكلمات المفتاحية :املختربات الثابتة ،املخترب املتنقل ،املخترب االفرتاضي ،املخترب احملوسب ،التقنيات.
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العلم املختلفة ،كما أشار تامري  Tamirعام 1999إىل أن
األنشطة العملية املخربية هي إحدى الوسائل الناجحة
لتدريب الطلبة على أسلوب حل املشكالت (خطايبه،
 )2008كما أثبتت دراسة ( )Sesen & Tarhan،2013واليت
أجريت يف تركيا بأن التعليم القائم على أساس األنشطة
املخربية يكسب الطالب املفاهيم العلمية ،وتُنتج بشكل
ملحوظ اجتاهات إجيابية وحو تعلم العلوم.
ومن العلوم الطبيعية علم الفيزياء الذي يستمد قوته من
التجربة وحيتكم إليها ،فهو علم جترييب (النجدي،
عبداهلادي،راشد )2003،ولكي يتفهم املتعلم بقية العلوم
البد أن يستند على أساس قوي يف علم الفيزياء ،خاصة أن
هذا العلم هو سبب معظم املخرتعات اإللكرتونية واحلواسيب
وألن معظم الدول تسعى إلنتاج التكنولوجيا بدال من
استريادها ،اجتهت األنظار وحو علم الفيزياء بوصفه أهم
العلوم اليت تشكل عصب التكنولوجيا احلديثة (احلافظ
وجوهر.)2013،
إن ضعف األداء العملي يف املدارس ال حيقق لنا ما
نتوقع منه من أهداف ،ومن مث تفقد مواد العلوم جوهرها وهو
التطبيق العملي ،وخصوصا مادة الفيزياء ،وبناء على
استطالع رأي قامت به الباحثتان أن من أهم أسباب عدم
تنفيذ التجارب هو قلة املواد واألدوات أو وجود أدوات ال
ختدم املناهج احلالية بسبب خضوعها للتطوير وتغيري احملتوى،
مما حدى بالباحثتني إىل دراسة واقع جتهيز املختربات املدرسية
باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور للصف األول
الثانوي.

مقدمة:
اهتمت اململكة العربية السعودية بتطوير التعليم ،فجهود
التنمية تتطلب تعليما متميزا لبناء جمتمع املعرفة ،وذلك من
خالل تطوير التعليم بشكل عام  ،وتطوير تعليم العلوم
بشكل خاص ،فمن الشواهد املدللة على االهتمام بالتطوير،
مشروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام،
ومشروع تطوير الرياضيات والعلوم بالشراكة مع شركة
العبيكان للتعليم ،والذي ترجم لنا سلسلة ماجروهل واليت
تعد من أفضل املناهج عامليا ،ويف حديثنا عن مناهج العلوم
البد أن نوضح صلتها وارتباطها الوثيق مع العمل التجرييب،
والذي خصص له مكان يف املدرسة سواء كانت حكومية
البناء أو مستأجرة أال وهو املخترب.
وعن تاريخ ارتباط العلوم بالعمل التجرييب ،يشري
الندولفي ) (Landolfi,2002املذكور يف (خطايبة2008،
،ص" )438أن عددا من الرتبويني العلميني اعتنقوا الفكرة
الفلسفية اليت تشري إىل أن نوعية التعلم ال ميكن احلصول
عليها إال من خالل أنشطة العمل  Acts doingإذ يتم
التطبيق يف العامل احلقيقي  Real wordورمبا يكون املخترب
املدرسي هو أنسب البيئات لتحقيق ذلك" كما إن هذه
الفكرة ازدادت ترسخا مع تقدم العلم احلديث فقد أكد
عطيو ( )2013بأن الدراسة املعملية اليت يقوم فيها الطالب
بالنشاط املعملي و إجراء التجارب تعد من أهم االجتاهات
احلديثة يف تدريس وتعلم العلوم.
وأشار فريدمان Freedmanيف عام  1997إىل أن
األنشطة املخربية هلا تأثري إجيايب يف اجتاهات الطلبة وحو
العلوم ومن مث فهي تزيد من حتصيلهم العلمي .كما أشار كل
من هوفشتني وكوهني  Hofstein& Cohenيف عام 1996
إىل أن األنشطة العلمية (املخربية) تعزز العالقات
االجتماعية وتنمي االجتاهات العلمية ،وتعزز النمو املعريف
لدى الطلبة ،كما إن هلا تأثريا كبريا على اكتساب عمليات

مشكلة الدراسة:
تعد مشكلة نقص أدوات املخترب يف املدارس من أكرب
املشكالت اليت تعيق تطبيق الدروس يف مواد العلوم بشكل
عام والفيزياء بشكل خاص والذي يويل تدريسها اهتماما
للدراسة العملية ،ألهنا ترتبط مببدأ التعلم باملمارسة ،اليت جتعل

312

ومسية بنت مرزوق املرشدي وحصة بنت عبدالرمحن الصغري :واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور ....

الباحثتان إىل دراسة واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات
الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور للصف األول الثانوي.

من املتعلم أكثر تفاعال يف املوقف التعليمي ،وجيعل التعلم ذا
معىن ،ويبقى أثره مدة طويلة ،كما يساعد املتعلمني على فهم
ما يتعلمونه ،واكتساب املهارات العلمية والعملية املناسبة،
وتنمي اجتاهاهتم وميوهلم العلمية ،واكتساب اخلربة يف تركيب
األجهزة من مكوناهتا ،وتطور مهارات األداء يف األحباث
العلمية ،ومهارات االتصال والعمل مع اآلخرين.
وتشري توصيات العديد من البحوث اليت تطرقت
إىل دراسة معوقات استخدام املختربات إىل هذه املشكلة
وضرورة توفري وحتديث األدوات واألجهزة يف املخترب كما يف
دراسة (احلرتومي1435،؛ الزهراين1430،؛ صبان1433 ،؛
الغامدي1433 ،؛ اجلرب. )2009،
كما طرح كل من (Lowe, Newcombe & Stumpers,
)ً 2013
حال لنقص توفر األدوات والصيانة للمدارس من

أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1حتديد األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء جتارب الصف
األول الثانوي يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول.
 -2معرفة مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف
األول الثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات املدارس
الثانوية بالرياض.
أهمية الدراسة:
تكمن األمهية النظرية يف أن هذه الدراسة قد تفيد
الباحثني من خالل النتائج والتوصيات واملقرتحات يف حبوث
مستقبلية ،كما ستضيف لألدب الرتبوي يف الوطن العريب.

خالل استخدام املختربات عن بعد ،واليت تساعد يف تنفيذ
التجارب على األجهزة املادية احلقيقية اليت تقع عن بعد من
الطالب ،وذلك باستخدام التقنية.
وتؤكد وزارة التعليم على بذل جهود كبرية يف سبيل
إدخال وتوفري مصادر للتعلم ومعامل جمهزة بأجهزة تساعد يف
تطوير التعليم والتعلم وذلك من خالل التعاميم اليت تصدرها
يف جمال املختربات واللقاءات واالجتماعات اخلاصة
بالتجهيزات املدرسية واستحداث املختربات احملوسبة
واالفرتاضية ،وعلى الرغم من جهود وزارة التعليم إال أن مجيع
املختربات املدرسية ال حتتوى على مجيع التجهيزات اليت
تساعد يف تطبيق الدروس ،ومن خالل عمل الباحثة كمشرفة
للمختربات املدرسية وجدت خمتربات ال حتتوى على جتهيزات
كافية تساعد يف تطبيق املناهج املطورة ،وكذلك من خالل
اطالعها على الدراسات والبحوث ،وجدت قلة يف حبوث
الوطن العريب اليت تقف على توفر أدوات املخترب يف العلوم
مبختلف التخصصات بشكل عام  ،وتوفر أدوات املخترب
الالزمة لتدريس الفيزياء بشكل خاص ،ومن هنا سعت

األهمية التطبيقية:
قد تسهم هذه الدراسة يف اطالع املسؤولني يف العملية
التعليمية على مدى توفري األدوات واألجهزة اليت تساعد
املعلم على تنمية العمل التجرييب (عمل العلماء) لدى
املتعلم ،ومن مث معاجلة اخللل والوقوف على مكامن الضعف
يف التجهيز.
أسئلة الدراسة:
أجابت هذه الدراسة عن السؤال الرئيس اآليت:
 ما واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمةلتدريس منهج الفيزياء املطور للصف األول الثانوي؟
ويتفرع منه السؤاالن اآلتيان:
 ما األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء جتارب الصف األولالثانوي يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول؟
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صا ألحد
خاصة بتدريس مواد العلوم الطبيعية وقد يكون خمص ً
فروعها أو عا ًما.
األدوات :وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأهنا معدات خمربية
تستخدم ألداء جتربة أو ألخذ قياسات أو جلمع بيانات ،
وميكن تقسيمها على ثالثة أقسام :أدوات مستهلكة مثل
املواد الكيميائية وهي قابلة للنفاد ،وأدوات غري مستهلكة
مثل اجملهر واحلوامل احلديدية ،واألدوات الزجاجية وهي سهلة
التلف مثل األنابيب والدوارق وغريها.
منهج الفيزياء املطور للصف األول الثانوي (كتاب
املدرس حاليًا
الطالب) :تعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه املنهج ّ
باملدارس السعودية من خالل الكتب املرتمجة لسلسلة
ماجروهل واخلاص بالصف األول الثانوي (العاشر) للفصل
الدراسي األول والطبعة 1435هـ.

 ما مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف األولالثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات املدارس الثانوية
بالرياض؟
حدود الدراسة:
التزمت هذه الدراسة باحلدود اآلتية واقتصرت عليها:
 -1الحدود البحثية:
اقتصرت الدراسة على حصر األدوات املستخدمة يف جتارب
الصف األول الثانوي الفصل الدراسي األول ملادة الفيزياء
واملوجودة يف كتاب الطالب ومدى توافرها باملدارس.
 -2الحدود المكانية:
اقتصرت الدراسة على عينة  %55من املدارس الثانوية
للبنات مبدينة الرياض.
 -3الحدود الزمانية:

الخلفية العلمية للبحث والدراسات السابقة:

متت الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
1435هـ 1436 -هـ.

اهتمت معظم الدول بالعمل التجرييب كونه مفتاح
التطور واالنفجار املعريف احلاصل يف عصرنا احلاضر ،وقد
صص للعمل التجرييب خمتربات يف مجيع املدارس ،ولذلك
ُخ ِّ
وضعت وزارة الرتبية والتعليم يف خمططات بناء املدارس غرفة
أو عدة غرف خاصة للعمل التجرييب ملواد العلوم مبواصفات
معينه.
وعند االطالع على مناهج العلوم املطورة –سلسلة
ماجروهل -جند أهنا اعتمدت على العمل التجرييب ،ليس
كمكمل بل كأساس للوصول إىل املعرفة ،ومن هذا املنطلق
كان لزاما على وزارة الرتبية والتعليم أن تويل اهتماما متزايدا
باملخترب املدرسي وجتهيزه ومواكبة العصر من حيث استخدام
التقنية واإلنرتنت وغريها.
ولقد تعددت تعريفات املخترب املدرسي يف األدبيات
املختلفة ولكنها ال تكاد خترج عن منظورين األول ينظر
للمخترب كمكان والثاين ينظر له بأنه عمليات أو خربات،
فمن األمثلة للمنظور األول تعريف الشهري (،2009

مصطلحات الدراسة:
يعرفه عبد احلميد (،2007ص )8
املخترب املدرسيِّ :
بقوله" :يقصد به البناء والفراغ واملعدات والعمليات اجلارية
ضمنها".
 ويعرفه تامري وآخرون "بأنه تفاعل نشط بني األفكاروالتجارب ،وهو منط التفكري واألداء يتفاعل فيه التخطيط
والتعليل والتفسري وحل املشكالت  ،مع األعمال اليدوية
واملشاهدات وبعض النشاطات النفسحركية" ذكر يف (زيتون،
،1996ص.)163
 يف حني تعرفه الباحثة إجرائيا :بأنه حجرة صفية ذاتخصائص معينة تشمل التمديدات الكهربائية ومتديدات املاء
والتصريف كما حيتوي على احتياطات األمن والسالمة من
مراوح شفط وأبواب طوارئ  ،وحيتوي على أدوات وأجهزة
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كذلك املواد التعليمية قد تكون  CDأو برنامج تعليمي
افرتاضي أو حماكاة أو وسائط متقدمة وخالفه باإلضافة إىل
املواد األخرى التقليدية .

ص" :)9بأنه حجرة من حجرات املبىن املدرسي حتتوي على
أدوات وأجهزة ووسائل تعليمية خمصصة إلجراء التجارب
والنشاطات املتعلقة مبقرر" ،ويف دراسة أجراها البلطان
( ،2005ص )7عرف املخترب املدرسي بأنه" :أي مكان
يقوم فيه الطالب بتنفيذ النشاطات العملية اهلادفة إىل تنمية
قدراهتم اليدوية والعقلية ،والتعامل مع املواد واألجهزة
واألدوات  ،وممارسة العمل العلمي مبا فيه من استقصاء
وجتريب واكتشاف هبدف احلصول على املعرفة العلمية"،
وكذلك ذكر نبهان ( ،2008ص" :)100أن املخترب عبارة
عن املكان الذي ميكن أن يتم فيه التجريب واملشاهدة
واالستنتاج" وأيده خطابية ( ،2008ص )442فعرف
املخترب بقولة ":مكان جمهز إلجراء التجارب العملية".
وتعرفه سليمان (،1429ص )145يف دراسة أجرهتا
حول تفعيل خمتربات مدينة أهبا بأنه " :غرفة ( معمل) تقع
بالدور األرضي يف املدارس ذات املبىن احلكومي ،ومتوفر فيها
كافة االستعدادات والتجهيزات املعملية ،واليت من خالهلا
تستطيع الطالبة القيام مبجموعة من العمليات والتجارب
العلمية يف الفيزياء ،ويطلق عليها خمترب الفيزياء".
يف حني اجته كل من شاهني وحطاب (،2013
ص )68للمنظور اآلخر حيث إهنما عرفا املخترب بقوهلما":
إن املخترب هو العملية أو جمموعة العمليات اليت يقوم هبا
الفرد بتوضيح أو استقصاء معرفة ما عن طريق العمل  ،وقد
يقوم بعمله هذا يف حدود معينه كغرفة املخترب يف املدرسة أو
احلديقة أو الغابة أو البحر أو أي مكان آخر" ومن وجهة
نظر الباحثتني أن هذا التعريف خيلط بني مفهوم التجريب
العملي ومفهوم املخترب  ،أما تعريف حممد (،2007
ص )130فقد أخذ منحى أخر إذ عرفه" :بأنه التجهيزات
واملواد واألجهزة املوجودة يف مكان معني ،واليت ميكن أن
تستخدم داخل هذا املكان أو خارجه ،للقيام باألنشطة
العملية" .ومن وجهة نظر الباحثتني أن األجهزة ميكن أن
تشمل أجهزة احلاسب اآليل واألجهزة التقنية احلديثة و

عالقة المختبر بتنمية مهارات الطالب واتجاهاتهم نحو

تعلم العلوم:

تعد املختربات يف عصرنا احلاضر من أبرز اجملاالت اليت
تساعد على حتويل اجملرد إىل ثوابت يف الذهن ،وترفع من
مستوى خربات كل من املعلم واملتعلم على حد سواء
باإلضافة إىل أهنا جزء ال يتجزأ من العملية الرتبوية ،ومن أهم
ركائز العلوم احلديثة ،إذ يؤدي استخدام املخترب إىل إكساب
الطلبة مهارات ومعلومات وتكوين اجتاهات وميول ختدم
أهداف تدريس العلوم (شاهني.)2004 ،
إن للتجربة واملالحظة دورا كبريا يف تنمية مدارك الطالب
وقدراهتم اإلبداعية وكذلك مستوى استيعاهبم للمعلومات
وفهمهم العميق للقوانني الطبيعية ،وكما تساعد الدراسة
العملية لفهم الطالب لطبيعة العلم وأمهية التجريب ودوره
للوصول إىل احلقيقة  ،وكذلك تتيح فرصة للخربة احلسية
املباشرة كون املتعلم يتذوق أو يشم أو يرى أو حيس كما يف
اإلحساس بقوة جذب املغناطيس وغريها من التجارب اليت
تعزز اخلربات احلسية (عبد احلميد.)2007 ،
وعند استعراض األدبيات الرتبوية جند أن العديد من
الدراسات تؤكد على أمهية املختربات يف إكساب الطالب
مهارات علمية وتنمية اجتاهاهتم وحو العلوم ،ففي دراسة
أجرهتا سليمان ( )1429واليت هدفت إىل الكشف عن
فعالية املختربات املدرسية يف إكساب عمليات العلم
واملهارات العلمية املناسبة وتنمية االجتاهات وحو العمل
املخربي يف الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي ،إذ
كان جمتمع الدراسة طالبات الصف األول الثانوي مبدينة
أهبا ،والعينة التجريبية مشلت  90طالبة ،وقد أسفرت النتائج
عن اكتساب الطالبات بعض عمليات العلم ،كما أثبتت
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للرتبية العلمية ،ولكنها مل تصل إىل املستوى املقبول
تربويا %80ولكنها جتاوزت مستوى احلياد .%60
ومجيع الدراسات السابقة تؤكد ضرورة املخترب لتنمية
مهارات الطالب واجتاهاهتم وحو تعلم العلوم لذلك من
الضروري تقومي املختربات وواقعها لضمان حتقق هذه النتائج.

اكتساب الطالبات لبعض املهارات العلمية وكذلك اكتساب
الطالبات االجتاه وحو العمل املخربي.
كما أثبتت دراسة ( )Sesen & Tarhan, 2013واليت
أجريت يف تركيا بأن التعليم القائم على أساس األنشطة
املخربية يكسب الطالب املفاهيم العلمية ،وتُنتج بشكل
ملحوظ اجتاهات إجيابية وحو تعلم العلوم.
وكذلك هدفت دراسة العياصرة ( )2012إىل تقصي
دور كل من املعلم والطالب يف األنشطة املخربية كما يراها
معلمو العلوم يف املرحلة األساسية ،ومدى اتفاقها مع
املستوى املقبول تربويا ،وتأثري اخلربة التدريسية عليها .وكانت
عينته  116معلما ومعلمة ،وقد أظهرت النتائج أن نظرة
معلمي العلوم لدور كل من املعلم والطالب يف األنشطة
املخربية منسجمة بدرجة متوسطة مع التوجهات احلديثة

التطورات التي أدخلت على المختبر ومدى تأثيرها
يف اآلونة األخرية أدرك املهتمون بالرتبية العلمية وتدريس
العلوم واملسؤولون يف الرتبية والتعليم ضرورة العمل على تطوير
معامل العلوم املدرسية حىت تساير عصر العلم والتقنية،
وتواكب االنفجار العاملي املتطور.
فقد مت استحداث العديد من التقنيات لتطوير العمل
املخربي منها املختربات االفرتاضية واملختربات احملوسبة
باإلضافة للمخترب التقليدي ،ويستعرض اجلدول ( )1كل نوع
وعدده مع نسبة التفعيل ملدارس البنات الثانوية يف الرياض.

جدول 1
توزيع المختبرات في مدارس الرياض الثانوية

العدد المتوفر في المدارس مع نسبة التفعيل
المختبرات الثابتة
العدد
الكلي

عدد
املختربات
اليت حتتاج
صيانة

%
للتفعيل

الكلي

عدد
املختربات
اليت حتتاج
صيانة

%
للتفعيل

الكلي

عدد
املختربات
اليت حتتاج
صيانة

%
للتفعيل

عدد
السبورات
التفاعلية يف
املخترب

11

6

%95

30

25

%25

55

22

%20

23

فيزياء

النوع
العدد
الكلي
الثانوي

المختبر المتنقل

المختبر االفتراضي

المختبر المحوسب

التقنيات

129

عدد
املختربات
اليت حتتاج
صيانة
80

العدد

مشروع املختربات احملوسبة وهو من املشاريع الرائدة يف
جمال املختربات والذي يقوم على أساس توظيف احلاسوب
يف العمل املخربي ،ويهدف لتحديث العمل املخربي
وتطبيقاته ،ليواكب التقدم التقين ويعوض النقص يف بعض
التجهيزات (شاهني،حطاب )2013،ويتميز هذا النوع من
املختربات بدمج التقنية واستخدام املختربات االفرتاضية مع
العمل اليدوي احلقيقي للمخترب التقليدي.
ففي دراسة أجراها الشايع ( )2006لتقصي واقع
املختربات احملوسبة يف مناطق اململكة وتأثريها على التعليم

العدد

والتعلم واجتاهات املعلمني والطالب وحوها ،فقد مشلت عينته
 118معلما و 580طالبا ،وخلصت النتائج بأن املعلمني
على اختالف ختصصاهتم متقاربون يف مدى استخدامها،
وكذلك أكدت الدراسة على وجود اجتاهات إجيابية
وحو العلوم واحلاسب اآليل.
ويف تقرير أجنيب مجعه عدد من املتخصصني ( Wang,
C.-Y., Wu, H.-K., Lee, S. W.-Y.,Hwang, F.-K.,

 )Chang, H.-Y., Wu, Y.-T., … others,2014تناول
الدراسات اليت تتعلق بالتحديثات التقنية املستخدمة يف
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املختربات التعليمية ،واليت قد أجريت خالل العقدين
األخريين ،ومت مراجعة ما جمموعه  42دراسة نشرت بني
عامي  1990إىل  2011أدرجت التقنيات لدعم
املختربات العلمية يف املدارس ،وقد مشلت املختربات
احملوسبة واملختربات االفرتاضية واحملاكاة واملختربات عن بعد
وغريها ،واليت تقدم أمثلة لتوضيح كيفية مسامهة التقنية يف
تسهيل تعلم العلوم واملواد املختلفة يف املختربات مبستويات
خمتلفة من املشاركة الطالبية ومكونات التجارب ،وتتلخص
نتائج الدراسات يف فهم آثار إدراج التقنية يف خمتربات
املدارس ،فقد غري إدراج التقنية يف املختربات العلمية يف
املدارس جتربة التعلم لدى الطالب من حيث الظواهر اليت
يستكشفوهنا وتفاعلهم مع الظواهر واملواد الطبيعية ومنهجية
التعامل مع البيانات.
وهدفت دراسة احلافظ وجوهر ( )2013إىل الكشف
عن أثر استخدام املخترب االفرتاضي لتجارب الفيزياء
والكيمياء يف تنمية قوة املالحظة والتحصيل املعريف ،وتكون
جمتمع البحث من طالب املرحلة املتوسطة ،واستخدم املنهج
التجرييب ،وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق بني
اجملموعة الضابطة والتجريبية يف حتصيل الطالب يف الفيزياء،
كما مل توجد فروق داله يف تنمية قوة املالحظة لدى
الطالب.
وهدفت دراسة الشهري ( )2009إىل معرفة أثر
استخدام املختربات االفرتاضية يف إكساب مهارات
التجارب املعملية يف مقرر األحياء لطالب الصف الثالث
الثانوي جبدة ،واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب على
عينة  68طالبا ،ونتج من هذه الدراسة وجود فروق يف اجتاه
الطالب وحو استخدام احلاسب واملختربات االفرتاضية
باإلجياب لصاحل اجملموعة بعد االستخدام.
ويف هذا البحث مت دراسة وجود هذه املستحدثات يف
خمتربات مدارس الرياض للمرحلة الثانوية للبنات.

واقع تفعيل المختبرات :

ولعل أبرز ما ميكننا ذكره يف جمال تفعيل املختربات
املدرسية هو مشروع تفعيل املختربات املدرسية يف العملية
التعليمية ،والذي مت إنشاؤه يف عام 1426/1425هـ (بناء
على دليل مشاريع الوزارة )1433 ،ويهدف إىل إدراج
املهارات العملية والتجارب العلمية يف عملية تدريس وتقومي
الطالبات ملواد العلوم يف املرحلة الثانوية  ،وذلك بتخصيص
درجات للجزء العملي يف املخترب املدرسي لألعمال املدرسية
الفصلية و االختبار النهائي (الشدوخي  ،شاهني ،
.)2007
هدفت دراسة القميزي ( )1423إىل التعرف على واقع
استخدام املختربات املدرسية يف تدريس مواد العلوم الطبيعية
يف املرحلة الثانوية يف اخلرج ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي
ومشريف مواد العلوم يف اخلرج ،وخلصت النتائج إىل تطبيق
أنشطة خمترب الفيزياء بنسبة  ، %48.4كما أسفرت النتائج
عن وجود جمموعة من املعيقات منها عدم توافر معظم
األدوات واألجهزة واملواد .كما هدفت دراسة الغامدي
( )1433إىل التعرف على دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل
خمتربات العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية يف الطائف من
وجهة نظر املديرين وحمضري املختربات ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي التحليلي ،وكانت العينة  64مديرا و117
حمضرا ،وقد خلصت النتائج بأن مستوى تقدير مديري
املدارس لدور اإلدارة يف تفعيل املخترب بشكل عام كان كبريا
وكان ترتيب التفعيل حملضر املخترب مث جمال الطالب مث جمال
معلم العلوم ،مث جتهيزات املخترب ،وكان مستوى تقدير
احملضرين بشكل عام متوسطا.
معوقات تفعيل المختبرات:

أورد شاهني وحطاب (،2013ص )183املعيقات
اآلتية واليت ميكن أن تعيق عمل املختربات بشكل عام ويف
أي مكان:
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ويف دراسة أجراها اجلرب ( )2009هدفت ملعرفة
معوقات استخدام املخترب من وجهة نظر معلمي العلوم
الطبيعية يف املرحلة الثانوية بالرياض ،فقد خلصت النتائج
لوجود عدة معيقات ،وكانت املواد واألدوات واألجهزة
املعملية يف الرتتيب الثالث ،وبيئة املخترب وجتهيزاته يف الرتتيب
اخلامس ،وكانت بدرجة متوسطة ،مما يشري إىل أن معلمي
العلوم يرون أن املواد واألجهزة واألدوات املعملية مهمة
ج ًدا ،وبغياب صيانتها وحتديثها وعدم توفرها بالشكل
الكايف يعيق استخدام املخترب يف تدريس العلوم الطبيعية.
وهدفت دراسة احلرتومي ( )1435إىل التعرف على
واقع استخدام املخترب ومعوقات استخدامه يف تدريس
الكيمياء من وجهة نظر املعلمني وحمضري املخترب يف حمافظة
الليث ،ومشلت العينة  30معلما و 23حمضرا ،وتوصلت
الدراسة إىل أن واقع استخدام املخترب يف تدريس الكيمياء
ضمن الدرجة املتوسطة .وأن املعوقات املتعلقة باألجهزة
واألدوات واملواد العملية يف الرتتيب الثاين وبدرجة مرتفعة
لدى املعلمني ومتوسطة لدى احملضرين .أما املعوقات املتعلقة
بقاعة املخترب ومستلزماته ،فقد جاءت يف الرتتيب األخري
وبدرجة متوسطة.
ومن خالل استعراض الباحثتني للدراسات السابقة
ُوجد أن اهتماماهتا ختتلف ،فمنها ما تركز على واقع
املختربات املدرسية وتفعيل التجارب العملية ،وأخرى على
حتديد الصعوبات واملعوقات الستخدام املختربات ،وكذلك
درست بعضها جدوى املستحدثات التقنية وأثرها ،وتؤكد
الدراسات يف جمملها على أمهية املخترب املدرسي وتكامل
مكوناته ودورة يف تدريس العلوم ،باإلضافة إىل ضرورة وجود
مكان خمصص يف كل مدرسة يكون مقًرا للمخترب جمهًزا
جبميع األدوات واملستلزمات الضرورية ،باإلضافة ألمهية
إعداد األدوات الالزمة وتفقد أدوات املخترب باستمرار
للتأكد من كفايتها وصالحيتها لالستخدام ،وضرورة مواكبة
املخترب وحمتوياته لتطورات العصر ،كما البد من توفر أدوات

 عدم وجود قاعة أو غرفة خاصة باملخترب. ضيق املساحة املخصصة للمخترب ،مع كثرة عددالطالب.
 عدم توفر اخلدمات األساسية من ماء وغاز وكهرباءوصرف صحي.
 عدم توفر التهوية ومتطلبات السالمة العامة من طفاياتحريق وخزانة إسعاف وغريها.
 ضعف توفر التجهيزات املخربية اليت تتناسب ومستوىالطلبة واملناهج الدراسية.
 اخنفاض مستوى صالحية التجهيزات املخربية املتوافرة ،ممايعيق إجراء التجارب أو يعطي نتائج عكسية تفقد الطلبة
الثقة بالعمل املخربي.
وقد تناولت العديد من الدراسات بعض هذه
املعوقات ،فقد هدفت دراسة الشعيلي ( )2011إىل حتديد
الصعوبات اليت يواجهها فنيو خمتربات العلوم يف سلطنة
عمان واليت حتد من مهامهم الفنية ،فكان جمتمع الدراسة
مكونا من  112فين وفنية خمترب والعينة اليت مشلتهم الدراسة
 20فنيًا و 39فنية بطريقة عشوائية ،فكشفت الدراسة عن
الصعوبات اليت تواجههم ومن ضمنها نقص عدد األجهزة
واألدوات املخربية واخلزانات املخصصة حلفظها ،وقلة متابعة
الصيانة وافتقار دليل املعلم ألدوات ومواد بديلة ،وعدم توفر
أجهزة حاسب آيل يف بعض املختربات.
ويف دراسة صبان ( )1433اليت هدفت إىل حتديد
معوقات تفعيل برنامج استثمار املختربات يف تدريس
مقررات األحياء من وجهة نظر املشرفني واملعلمني وفنيي
املخترب يف مدينيت جدة ومكة ،واستُخدم املنهج الوصفي
املسحي ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية ومشلت 246
فردا ،وتوصلت الدراسة جملموعة من املعوقات منها عدم
تأمني املعامل باإلمكانات واملستلزمات الضرورية مثل:
األجهزة واألدوات املخربية احلديثة.

318

ومسية بنت مرزوق املرشدي وحصة بنت عبدالرمحن الصغري :واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور ....

استهاللية والتجربة وخمترب الفيزياء إذ بلغ جمموع العينة 12
جتربة بواقع أربع جتارب استهاللية وأربع جتارب مبسمى جتربة
وأربع جتارب ملخترب الفيزياء .
 يف حني مشلت العينة املسحية للدراسة مجيعاملدارس الثانوية للبنات مبدينة الرياض إذ يبلغ جمتمع الدراسة
( )175مدرسة ثانوية للبنات تشمل احلكومية واملستأجرة
(حسب إحصائية دليل التعليم العام لسنة  ،)1435وقد
مجعت الباحثتان ( )108أداة بعد التعبئة مبا ميثل ()%62
من اجملتمع األصلي ،وبعد فرز األدوات وحذف الناقص
منها وصل العدد ( )96أي ما ميثل نسبة ( ) %55من
اجملتمع األصلي للدراسة ومتت معاجلتها إحصائيا.

األمن والسالمة كعنصر أساسي يف كل خمترب إىل غري ذلك
من القواعد والتعليمات اليت من شأهنا حتقيق األهداف
الرتبوية والتعليمية املنشودة بعيدا عن إحلاق الضرر
بالطالب.
منهج البحث واجراءاته
سعت الباحثتان لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن
تساؤالهتا من خالل حتليل كتاب الطالب للصف األول
الثانوي باستخدام املنهج الوصفي (حتليل احملتوى) الذي
يعرفه بريلسون "بأنه عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من
أجل الوصول إىل وصف كمي هادف ومنظم حملتوى
أسلوب االتصال" (العساف ،2012 ،ص  )217وقد
استخدم هذا املنهج حلصر احتياجات املخترب من أجهزة
وأدوات وخالفة يتطلبها املقرر.
ومن مث قامت الباحثتان بتوزيع استبانة على املدارس
واستُخدم املنهج الوصفي املسحي" :وهو ذلك النوع من
البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد اجملتمع أو
عينة ممثلة منهم وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من
حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط أو لوصف الواقع فقط
وال يتجاوزه إىل معرفة العالقة أو استنتاج األسباب"
(العساف ،2012 ،ص .)179
وذلك لوصف واقع جتهيز املختربات من األدوات
الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور للصف األول الثانوي
وذلك هبدف اقرتاح السبل لتحسينه واالرتقاء به واطالع
املسؤولني وذوي االختصاص وقاعدة مرجعية لبحوث
أخرى.

أدوات الدراسة:

أعدت الباحثتان أداتني لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،
األوىل ختتص بتحليل كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي
وذلك هبدف حصر األدوات واألجهزة الالزمة لتدريس
منهج الفيزياء املطور هلذه املرحلة وذلك لإلجابة عن السؤال
األول من الدراسة وكذلك االعتماد عليها يف بناء األداة
الثانية ،واليت هتدف لإلجابة عن السؤال الثاين من الدراسة
والذي خيتص مبدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور
للصف األول الثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات
املدارس الثانوية مبدينة الرياض.
ومت التأكد من صدق األدوات بعرضها على احملكمني
من خرباء وباحثني يف جمال املختربات ومشرفات خمترب ،كما
استخدمت الباحثتان أسلوب فعالية احمللل Intercoder
للتأكد من ثبات األداة األوىل ،وذلك بتحليل املنهج من
خالل ثالثة حمللني ذوي عالقة مباشرة باملخترب :الباحثة
ومتثل معلمة فيزياء ،ومشرفة خمتربات ،وحمضرة خمترب.
كما مت قياس الثبات بطريقة أخرى لألداة األوىل وذلك
بإعادة التحليل بعد مدة جتاوزت الشهر والنصف وهي
االستقرار فقد كانت نتائج تطبيق معادلة هولسيت بني
التحليلني للباحثة باعتبار املدة الفاصلة بينهما ،فقد كانت

مجتمع البحث وعينته :
 بالنسبة للجزء اخلاص بالتحليل  :تكون جمتمعالدراسة من كتاب الطالب ملادة الفيزياء للصف األول
الثانوي الفصل الدراسي األول طبعة 1435هـ ،وكانت
العينة تشمل مجيع التجارب اليت حيتويها الكتاب من جتارب
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يف املرة األوىل  25أداة واملرة الثانية  26أداة فكان معامل
الثبات بقيمة  %98.04وهي تعد قيمة عالية ومقبولة .
أما األداة الثانية (بطاقة حصر) فقد مت بناؤها بعد
االطالع على العديد من أدبيات الدراسة وكذلك باالعتماد
على أداة التحليل ،ومت وضع حمورين رئيسني أوال:
التجهيزات األساسية وثانيا :جتهيزات األدوات الالزمة ملنهج
الصف األول الثانوي ويتكون كل حمور من مواضيع رئيسة
فاحملور األول يضم جتهيزات األثاث املدرسي وجتهيزات
التمديدات وجتهيزات األمن والسالمة وأخريا التجهيزات
التقنية احلديثة ،يف حني يتفرع احملور الثاين من أدوات
مستهلكة وغري مستهلكة إذ ضمت األداة يف صورهتا األولية
 21عبارة للمحور األول و 23عبارة للمحور الثاين.
وللتأكد من ترابط العبارات بالدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه مت قياس صدق االتساق الداخلي لألداة
من خالل بيانات استجابات أفراد الدراسة حبساب
معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات احملور والدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،وقد كانت قيم معامالت
الثبات مرتفعة مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية
من الثبات.

األساليب اإلحصائية:
استخدمت الباحثتان األساليب اإلحصائية اآلتية :
• حلساب ثبات األداة  1أسلوب فعالية احمللل
( ،)Intercoderوالذي يشري إىل قدرة حمللني أو أكثر على
حتليل نفس احملتوى بشكل مستقل عن اآلخر  ،ومت
استخدام معادلة هولسيت حلساب نسبة االتفاق بينهم.
• معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات األداة .2
• معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي
ألداة الدراسة الثانية.
• التكرارات والنسبة املئوية لوصف أفراد الدراسة.
• املتوسط احلسايب واالوحراف املعياري ملعرفة اجتاهات
استجابات أفراد العينة.

تحليل ومناقشة النتائج
تحليل خصائص عينة الدراسة:
بالنسبة لألداة األوىل فقد كانت حتليل حمتوى لعينة
الدراسة كتاب الصف األول الثانوي الفصل الدراسي األول
وحتديدا احتياج التجارب الثالث من األدوات لكل فصل
من فصول الكتاب ،وقد قامت الباحثتان ممثلة مبعلمة فيزياء
وحمللتني إحدامها مشرفة خمتربات مدرسية واألخرى حمضرة
خمترب.

جدول 2
خصائص المحللين لألداة األولى
م

االسم

1

االسم الوظيفي

2

املؤهل

3

سنوات اخلدمة

الوصف

التكرار

النسبة

1

%33.33

معلمة فيزياء

1

%33.33

مشرفة خمتربات مدرسية

1

%33.33

بكالوريوس تربوي

3

%100

بكالوريوس غري تربوي

0

%0

10-6

2

%66.66

15 -11

1

%33.33

حمضرة خمترب
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يتضح من اجلدول  1أن هناك تباين وتنوع يف االسم
الوظيفي بالنسبة للمحلالت؛ ولكن مجيعهن ممن له عالقة
مباشرة باملخترب املدرسي ،أما بالنسبة للمؤهالت فاجلميع
حاصل على مؤهل بكالوريوس تربوي يف ختصصات العلوم،
كما إن خربة كل احمللالت أكثر من مخس سنوات.
أما العينة الثانية للدراسة فكانت بيانات العينة
وخصائصها على النحو اآليت:

-

يتضح من اجلدول  5أن  %49من أفراد العينة سنوات
خدمتهن من  – 1أقل من  5سنوات ،وأن  %41.6منهن
سنوات خدمتهن أكثر من عشر سنوات ،وأن  %9.4منهن
سنوات خدمتهن من  – 6أقل من  10سنوات ،ولعل
السبب يف ذلك يعود إىل التعيني اجلديد لعدد من احملضرات
فاق عددهم املئة.
جدول 5
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

 -العمل األساسي:

يتضح من اجلدول  3أن  %99من أفراد العينة عملهن
األساسي الذي مت توظيفهن عليه حمضرة خمترب ،وأن %1
منهن عملهن إداريا.
جدول3
توزيع المسؤوالت عن المختبر حسب العمل األساسي
العمل األساسي

التكرار
95
1
96

حمضرة خمترب
معلمة
إدارية
اجملموع

سنوات الخدمة:

النسبة ()%

سنوات الخدمة

التكرار

النسبة ()%

 – 1أقل من  5سنوات
 – 6أقل من  10سنوات
أكثر من  10سنوات
اجملموع

47
9
40
96

49
9.4
41.6
100

يتضح من اجلدول  7أن  %97.9من املباين كانت
حكومية ،وأن  %2.1من املباين مستأجرة.

99
1
100

جدول 6
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المبنى

 -المؤهل العلمي:

نوع المبنى

يتضح من اجلدول 4أن  %81.2من أفراد العينة
(املسؤوالت عن املخترب) مؤهلهن العلمي دبلوم  ،وأن
 %14.6منهن مؤهلهن بكالوريوس ،وأن  %4.2منهن
مؤهلهن ثانوي.

حكومي
مستأجر
اجملموع

المؤهل العلمي

التكرار

ثانوي
دبلوم
بكالوريوس
اجملموع

4
78
14
96

4.2
81.2
14.6
100

94
2
96

97.9
2.1
100

يتضح من اجلدول  7أن  %54.2من املدارس لديها
خمتربان وهي متثل أعلى نسبة ،يليه املدارس اليت لديهم ثالثة
خمتربات بنسبة  ، %32.3وأن  %13.5لديهم خمترب واحد
عام؛ مما يدلل على إدراك املسؤولني يف اجلهات املختصة
بأمهية املختربات ودورها الفعال يف تدريس العلوم ،ولكن البد
من توفري عدد أكرب ليتناسب مع عدد الطالب يف املدرسة
ولكي تتم االستفادة منها بشكل جيد يف مجيع الفروع
والتخصصات العلمية.

جدول 4
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

النسبة ()%

التكرار

النسبة ()%
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جدول 7
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد المختبرات في المدرسة
عدد المختبرات في

التكرار

 %19.8منهم جبهود شخصية من املعلمات واحملضرات،
على الرغم من أن توفري األدوات من ميزانيتهن اخلاصة غري
ملزمات به ولكن اجتهاد ورغبه يف تسيري العملية التعليمية،
وأن  %3.1من العينة يوفر األدوات من ميزانية املدرسة
اخلاصة بالعلوم؛ ولعل هذا راجع الستغالل بعض مديرات
املدارس مليزانية العلوم يف احتياجات املدرسة األخرى ،أو لقلة
هذه امليزانية ،وكذلك تكاسل احملضرات يف اتباع األنظمة
املتبعة للصرف.

النسبة ()%

المدرسة
خمترب واحد عام
خمتربان
ثالثة خمتربات
اجملموع

13.5
54.2
32.3
100

13
52
31
96

الجهة التي توفر أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء:

يتضح من اجلدول  8أن  %77.1من املدارس ،اجلهة
اليت توفر أدوات املخترب اخلاصة مبادة الفيزياء هي الوزارة ،وأن

جدول 8
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجهة التي توفر أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء
التكرار

النسبة ()%

الجهة
الوزارة
ميزانية املدرسة اخلاصة بالعلوم
جهود شخصية من املعلمات واحملضرات

74
3
19

77.1
3.1
19.8

اجملموع

96

100

 ما مدى توافر أدوات منهج الفيزياء املطور للصف األولالثانوي للفصل الدراسي األول يف خمتربات املدارس الثانوية
بالرياض؟
ولإلجابة عن السؤال األول استخدمت الباحثة أداة
التحليل فقد قام بتحليل احملتوى ثالث حملالت من خمتلف
اجملاالت الوظيفية املتعلقة باملختربات ( فنية خمترب "حمضرة"،
مشرفة خمتربات ،معلمة فيزياء) ،وكانت نتيجة التحليل وفق
اجلدول اآليت:

نتائج الدراسة:
هدفت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة
لتدريس منهج الفيزياء املطور للصف األول الثانوي؟
والذي يتفرع منه السؤاالن اآلتيان:
 ما األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء جتارب الصف األولالثانوي يف مادة الفيزياء للفصل الدراسي األول؟

جدول 9
تحليل أفراد العينة لتجارب و أدوات المختبر الخاصة بمادة الفيزياء للفصل الدراسي األول
م

المادة أو األداة

1

قطع نقديه فئة 50هلله

3

2

شريط الصق

3

%100

3

حلقات معدنية

3

%100

4

نابض

3

%100

5

إنرتنت

3

%100

6

ساعة إيقاف

3

%100
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م

المادة أو األداة

التكرار

نسبة االتفاق%

7

سيارة لعبة بنابض

3

%100

8

خيط

3

%100

9

كتلة ذات خطاف

3

%100

10

كامريا فيديو

3

%100

11

مسطره مرتية

3

%100

12

لوح كرتوين

3

%100

13

لوح خشيب

3

%100

14

مؤقت ذا شريط ورقي

3

%100

15

مكعبات خشبية

1

%33.33

16

كرة فوالذ

3

%100

17

أنبوب طويل ميكن تشكيله على حرفU

2

%66.66

18

شريط ورقي للمؤقت

1

%33.33

19

كتلة1كجم

3

%100

20

ورق جرائد

3

%100

21

ماسك على شكل حرف C

3

%100

22

حبل مسيك (حبل)

3

%100

23
24
25
26
27
28
29
30

شريط قياس مرتي
ميزان
ورق رسم بياين
قطع خشبية خمتلفة الكتل
مستوى مائل
كتاب
طاولة خمترب
طالبان

3
3
3
3
1
1
1
1

%100
%100
%100
%100
%33.33
%33.33
%33.33
%33.33

ولذلك يعد وجوده ضرورة ،يف حني وضعت بعضهن مستوى
مائال واكتفت بعضهن بطاولة املخترب وهكذا لوجود بدائل مت
ذكرها يف الكتاب.
وقد قامت الباحثة باستخدام أسلوب آخر للتأكيد وهو
إجراء التحليل مرتني بفارق زمين يقدر بستة أسابيع تقريبا
وكان االختالف يف نظره الباحثة لإلنرتنت كونه أداة أو تقنية
حديثة حتدد بأداة أخرى الستخدامها.
كما مت إدراج ثالثة أسئلة مفتوحه للمحلالت يف هناية
األداة وهي:

ويتضح من اجلدول  9أن احمللالت اتفقن على وجود
 23أداة بنسبة  %100منها مخس أدوات صنفت بأدوات
مستهلكة والبقية غري مستهلكة ،وقد اتفقت حمللتان يف أداة
واحدة وهي األنبوب الذي ميكن تشكيله على شكل حرف
 ،Uيف حني وضعت كل حمللة أداة مل تتفق مع أحد فيها
مبجموع  6أدوات ،والسبب يرجع لنظرة كل حمللة فمثال ترى
الباحثة أن الطالب ليس أداة وال ميكن أن يعد كذلك ألنه
من سيشارك يف إجراء التجربة وهو كائن بشري ،يف حني
ترى أخرى أن الكتاب ليس أداة جيب توفريها ألنه متوفر مع
الطالبات بديهيا وستقوم الطالبة بإجراء التجربة املوجودة به،
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 ما األجهزة واألدوات التقنية احلديثة اليت ترين ضرورةتوفرها يف املخترب املدرسي؟
سبورة تفاعلية  ،بروجكتور جهاز العرض ،Data Show
جهاز كمبيوتر  ،جهاز العرض اإلسقاط العمودي ،خمتربات
افرتاضية وحموسبة.
وبشكل عام اتفقت هذه النتائج مع الدراسات اليت طالبت
بتوفري التقنيات املختلفة يف املختربات جلميع املدارس
وتفعيلها ،وخصوصا كون اإلنرتنت من متطلبات جتارب هذا
املنهج ،وقد حثت الكثري من الدراسات ضرورة توفر
املستحدثات التقنية وتوظيفها يف خمتربات العلوم مثل
(الزهراين2010 ،؛ احلافظ ،وجوهر2013 ،؛ الشايع،
.)2006
ولإلجابة عن السؤال الثاين استخدمت الباحثتان أداة
مسحية (بطاقة حصر) مبنية على األداة األوىل ،وحتتوي على
حمورين ،مها:

 ما األجهزة واألدوات اليت مل تذكر يف الكتاب وحيتاجهاالطالب إلجراء التجارب؟
فكانت االجابات على النحو اآليت :ذكر يف أحد التجارب
من األدوات الالزمة إنرتنت ومل يذكر أي جهاز يتم من
خالله االتصال باإلنرتنت سواء كمبيوتر أو أي جهاز لوحي
أو سبورة تفاعلية أو غريه ،وهو شيء ضروري إلجراء التجربة
صفحة  ،22وهو ما اتفقت عليه احمللالت مجيعهن حيث
ذكرت إحداهن ضرورة وجود حاسب آيل ،واألخرى ذكرت
عدم وجود وسيلة يستخدم فيها االتصال باإلنرتنت ،وكذلك
حتتاج بعض التجارب ملساطر قياس ومنقلة ،وذكر البعض
عدم ذكر عدد القطع اليت حتتاجها التجربة.
 ما أهم املشكالت املتعلقة باألدوات اخلاصة ملنهج الصفاألول الثانوي ؟
عدم توفر األدوات باملختربات املدرسية ،أو وجود بعض
األدوات وتوفرها باملخترب لكنها تالفة أو غري صاحلة
لالستخدام وحتتاج صيانه.

 المحور األول :التجهيزات األساسية -أ -تجهيزات األثاث المدرسي

جدول10
رأي أفراد العينة حول تجهيزات األثاث المدرسي
م

متوفرة
العبارة

1

طاولة للمعلمة (بنش)

2

طاوالت للطالبات

3

مقاعد الطالبات

4

دواليب حلفظ األدوات

 5سبورة (ثابته أو متحركة)

ك

نعم

ال

مناسبة

غير مناسبة

نعم

ال

94

2

89

5

88

6

2.1

94.7

5.3

96.3

6.4

11

70

15

81

4

82.4

17.6

95.3

4.7

58

27

69

16.7

68.2

31.8

81.2

18.8

5

77

14

86

5

5.2

84.6

15.4

94.5

5.5

3

90

3

90

3

3.1

96.8

3.2

96.8

3.2

97.9 %
ك

مناسبة الكمية لعدد الطالب صالحة لالستخدام

85

11.5 88.5 %
ك

85

11

11.5 88.5 %
ك

91

94.8 %
ك

93

96.9 %

المتوسط االنحراف المعياري الترتيب
1.98

0.144

1

1.89

0.320

م4

1.89

0.320

م4

1.95

0.223

3

1.97

0.175

2

المتوسط الحسابي العام =  ، 1.93االنحراف المعياري العام = 0.158

324

ومسية بنت مرزوق املرشدي وحصة بنت عبدالرمحن الصغري :واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور ....

بعدد أكرب ،فوجود اثنني مثال ال يعد كافيا أبدا ملدرسة ثانوية
يتعدى عدد الطالبات فيها  30بالفصل الواحد.
 .4طاوالت للطالبات ،و مقاعد الطالبات فقد بلغ املتوسط
احلسايب ( )1.89مما يدل على أهنا متوفرة بنسبة %88.5
ولكن الطاوالت الصاحل منها لالستخدام أكثر من املقاعد إذ
بلغت نسبة الصالحية  %95.3ومدى مناسبتها لعدد
الطالبات بنسبة  ،%82.4يف حني كانت املقاعد الصاحل
منها لالستخدام بنسبة  ،%81.2ومناسبتها لعدد الطالبات
بنسبة  %68.2ويرجع السبب يف اكتظاظ الفصول بعدد
كبري يصل يف بعض املدارس إىل  50طالبة يف الفصل
الواحد.
ومما سبق يتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ
( )1.93أن جتهيزات األثاث املدرسي متوفرة بشكل عام
وبنسب مرتفعة إذ إن مدى نسب التوفر ما بني -%98
.% 88.5

من اجلدول  10يتضح لنا أن عبارات جتهيزات األثاث
املدرسي لدى أفراد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآليت:
 .1طاولة للمعلمة (بنش) فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.98مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة  %97.9والصاحل
لالستخدام منها ما نسبته  %96.3وميثل أكثر جتهيزات
األثاث املدرسي توفرا وأكثرها صالحية لالستخدام.
 .2سبورة (ثابتة أو متحركة) فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.97مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة %96.9والصاحل
لالستخدام منها  %96.8ومدى مناسبتها لعدد
الطالبات %96.8وقد يرجع السبب لصغر حجم بعضها أو
التهالك لقدمها أو أهنا رِّكبت بطريقة غري جيدة إذ خيتفي
جزء كبري من السبورة خلف بنش املعلمة.
 .3دواليب حلفظ األدوات فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.95مما يدل على أهنا متوفرة بنسبة  %94.8والصاحل
منها لالستخدام  %94.5ومدى مناسبتها لعدد الطالبات
كانت نسبته %84.6؛ فقد تتوفر الدواليب لكن ليس
بشكل كاف لكثرة عدد الطالبات مما يعين وجود أدوات
أكثر ،ومن مث حيتاج املخترب توفري دواليب وخزائن حلفظها

ب – تجهيز المختبر بالتمديدات الالزمة

جدول 11
رأي أفراد العينة حول تجهيز المختبر بالتمديدات الالزمة
م

متوفرة
العبارة

6

متديدات الكهرباء

7

أنابيب الغاز

8

صنابري املاء

9

قنوات تصريف املياه

نعم
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

89
92.7
67
69.8
89
92.7
91
94.8

مناسبة الكمية لعدد الطالب
ال

مناسبة

غير مناسبة

صالحة لالستخدام
نعم

ال

المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

1.93

0.261

م2

0.464

4

0.261

م2

0.223

1

16
73
9
80
7
18
82
10.1
89.9
7.3
31
37
9
58
29
1.70
45.6 54.4
13.4
86.6 30.2
7
82
10
79
7
1.93
7.9
92.1
11.2
88.8
7.3
11
80
8
83
5
1.95
12.1 87.9
8.8
91.2
5.2
املتوسط احلسايب العام =  ، 1.87االوحراف املعياري العام = 0.220
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اإلشارة بكثرة عدد الطالبات إذ إن الطاوالت وما حتوي من
متديدات لن تكون كافية لعدد الطالبات ،وصالحية متديدات
الكهرباء تقدر بـ %82ومناسبتها لعدد الطالبات بنسبة
.%89.9
 .3أنابيب الغاز فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.70مما يدل
على أهنا متوفرة ولكن بنسبة أقل من غريها إذ تقدر
بـ %69.8وصالحيتها  %54ولعل ذلك يعود لتخوف
املدارس من استخدام الغاز وخصوصا بعد تعميمات الدفاع
املدين بعد حرائق املدارس.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.87أن جتهيز
املخترب بالتمديدات الالزمة متوفرة بشكل عام وبنسب ما بني
املرتفع واملتوسط إذ إن مدى نسب التوفر ما بني -%95
.%70

من اجلدول  11يتضح لنا أن عبارات جتهيز املخترب
بالتمديدات الالزمة لدى أفراد العينة ترتتب وفق الرتتيب
اآليت:
 .1قنوات تصريف املياه فقد بلغ املتوسط احلسايب ()1.95
مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة  %94.8ولكن مدى
صالحيتها يقدر بنسبة  %87.9مما يعين أن قنوات
التصريف حتتاج للصيانة الدورية واملنتظمة لتعمل بشكل
جيد ،وال خيفى تأثري تراكم مياه اجملاري على صحة الطالبات
وخصوصا إذا اختلطت مبواد كيميائية ذات رائحة نفاثه.
 .2متديدات الكهرباء ،وصنابري املاء فقد بلغ املتوسط
احلسايب ( )1.93مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مئوية تقدر
بـ ،%92.7وتقدر صالحية صنابري املاء بـنسبة %92.1
ومدى مناسبتها لعدد الطالب  %8،88وذلك كما سبق
ج – احتياطات األمن والسالمة
جدول 12
رأي أفراد العينة حول احتياطات األمن والسالمة

مناسبة الكمية لعدد

متوفرة
م

العبارة

10

خمارج طوارئ

11

طفايات احلريق

12

صندوق اإلسعافات
األولية

13

جهاز اإلنذار

14

مراوح الشفط

15

أجهزة كشف تسرب
الغاز

الطالب
غير

صالحة لالستخدام
المتوسط

نعم

ال

مناسبة

ك

84

12

77

7

%

87.5

12.5

91.7

8.3

96.4

ك

87

9

73

14

69

18

%

90.6

9.4

83.9

16.1

79.3

20.7

ك

89

7

84

5

81

8

%

92.7

7.3

94.4

5.6

91

9

ك

76

20

72

4

49

27

%

79.2

20.8

94.7

5.3

64.5

35.5

ك

85

11

76

9

66

19

%

88.5

11.5

89.4

10.6

77.6

22.4

ك

63

33

55

8

34

29

%

65.6

34.4

87.3

12.7

54

46
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مناسبة

نعم

ال

81

3
3.6

االنحراف
المعياري

الترتيب

1.87

0.332

5

1.91

0.293

2

1.93

0.261

1

1.79

0.408

م6

1.89

0.320

3

1.66

0.477

8
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مناسبة الكمية لعدد

متوفرة
م

العبارة

16

أجهزة كشف الدخان

17

سطول رمل

18

رشاشات ماء يف
السقف

الطالب
غير

صالحة لالستخدام
المتوسط

نعم

ال

مناسبة

ك

76

20

68

8

%

79.2

20.8

89.5

10.5

60.5

ك

84

12

79

5

76

8

%

87.5

12.5

94

6

90.5

9.5

ك

17

79

14

3

13

4

%

17.7

82.3

82.4

17.6

76.5

23.5

مناسبة

نعم

ال

46

30
39.5

االنحراف
المعياري

الترتيب

1.79

0.408

م6

1.88

0.332

4

1.18

0.384

9

المتوسط الحسابي العام =  ، 1.76االنحراف المعياري العام = 0.188

.5خمارج طوارئ فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.87مما يدل
على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة أيضا تقدر بـ  %88والصاحل
منها لالستخدام ما نسبته.%96
.6جهاز اإلنذار ،وأجهزة كشف الدخان فقد بلغ املتوسط
احلسايب ( )1.79مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة %79
وصالحيتها بنسبة  %65و %61على التوايل ويرجع
السبب يف أن الكثري من املدارس مل تقم بتجريبها أصال.
.7أجهزة كشف تسرب الغاز فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.66مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة متوسطة %66
وصالحيتها بنسبة .%54
.8رشاشات ماء يف السقف فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.18مما يدل على أهنا غري متوفرة.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.76أن
احتياطات األمن والسالمة متوفرة بشكل عام وقد تراوحت
النسب بني ( )%66 -%93مما يعين أن توافر احتياطات
األمن والسالمة يرتاوح ما بني املرتفع واملتوسط ،ما عدا
رشاشات السقف واليت تتوفر يف املدارس التابعة للحرس أو
للدفاع سابقا فقط واليت ختتلف يف تصميمها عن مدارس
وزارة الرتبية والتعليم وعلى مستوى أعلى من األمان.

من اجلدول  12يتضح لنا أن عبارات احتياطات األمن
والسالمة لدى أفراد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآليت:
.1صندوق اإلسعافات األولية فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.93مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقدر
بـ %93والصاحل منها لالستخدام  %91وأما مناسبتها
لعدد الطالب فبنسبة .%95
.2طفايات احلريق فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.91مما
يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقدر بـ  %91ومناسبتها
لعدد الطالب بنسبة  %84وأما الصاحل منها لالستخدام
فيقدر بـ %81فقط ويرجع السبب النتهاء صالحيتها وحتتاج
معظمها للصيانة والتجديد.
.3مراوح الشفط فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.89مما
يدل على أهنا متوفرة وبنسبة مرتفعة تقدر بـ  %89ولكن
الصاحل منها لالستخدام  %78مما يعين أهنا حباجة للصيانة
فتهوية املخترب من األشياء الضرورية.
.4سطول رمل فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.88مما يدل
على أهنا متوفرة وبدرجة عالية نسبيا إذ بلغت نسبة التوفر
 %88والصاحل منها  %91ومدى مناسبتها لعدد الطالب
.%94
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د – التجهيزات التقنية الحديثة

جدول13
رأي أفراد العينة حول التجهيزات التقنية الحديثة
مناسبة الكمية لعدد

متوفرة
م

19
20

العبارة

السبورة التفاعلية
جهاز العرض

الطالب
غير

صالحة لالستخدام
المتوسط

نعم

ال

مناسبة

ك

24

72

19

5

%

25

75

79.2

20.8

83.3

ك

53

43

51

2

49

4

96.2

3.8

92.5

7.5

26

9

31

4

74.3

25.7

88.6

11.4

22

5

23

4

81.5

18.5

85.2

14.8

9

2

8

3

81.8

18.2

72.7

27.3

7

2

8

1

9.4

90.6

Data Show

%

21

أجهزة احلاسب
اآليل

ك

22

مستشعرات (خمترب
حموسب)

23

 CDخمترب
افرتاضي

%

24

إنرتنت

ك

%
ك
%
ك

44.8 55.2
35

61

63.5 36.5
27

69

71.9 28.1
11

85

88.5 11.5
9

87
%

مناسبة

نعم

ال

20

4
16.7

88.9 22.2 77.8

االنحراف
المعياري

الترتيب

1.25

0.435

4

1.55

0.500

1

1.36

0.484

2

1.28

0.452

3

1.11

0.320

5

1.09

0.293

6

11.1

المتوسط الحسابي العام =  ، 1.27االنحراف المعياري العام = 0.216

 .6إنرتنت فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.09مما يدل على
أهنا غري متوفرة.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.27أن
التجهيزات التقنية احلديثة غري متوفرة واملتوفر بدرجة متوسطة
هو جهاز العرض  Data Showفقط وهذا ال يعين عدم توفر
تقنيات حديثة هنائيا ولكن متوفرة بدرجة منخفضة ج ًدا.

من اجلدول 13يتضح لنا أن عبارات التجهيزات التقنية
احلديثة لدى أفراد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآليت:
 .1جهاز العرض  Data Showفقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.55مما يدل على أهنا متوفرة وبنسبة متوسطة . %55
 .2أجهزة احلاسب اآليل فقد بلغ املتوسط احلسايب ()1.36
مما يدل على أهنا غري متوفرة.
 .3مستشعرات (خمترب حموسب) فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.28مما يدل على أهنا غري متوفرة.
 .4السبورة التفاعلية فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.25مما
يدل على أهنا غري متوفرة.
 CD .5خمترب افرتاضي فقد بلغ املتوسط احلسايب ()1.11
مما يدل على أهنا غري متوفرة.

المحور الثاني :جتهيزات األدوات الالزمة ملنهج الصف

األول الثانوي ويشمل أدوات مستهلكة وغري مستهلكة.
أ – أدوات مستهلكة
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جدول 14
رأي أفراد العينة حول األدوات المستهلكة
مناسبة الكمية لعدد

متوفرة
م

العبارة

1

لوح كرتوين

2

شريط الصق

3

ك

49

47

42

7

%

51

49

85.7

14.3

93.9

ك

69

27

61

8

68

1

88.4

11.6

98.6

1.4

35

6

39

2

85.4

14.6

95.1

4.9

56

5

58

3

91.8

8.2

95.1

4.9

36

3

36

(جرائد)

%
ك

5

غير

نعم

ورق صحف

ورق رسم بياين

المتوسط

ال

ك

4

الطالب
مناسبة

%

خيوط

صالحة لالستخدام

%
ك

28.1 71.9
55

41

57.3 42.7
35

61

36.5 63.5
57

39

40.6

%

مناسبة

59.4

نعم

ال

46

3
6.1

92.3

7.7

االنحراف
المعياري

الترتيب

1.51

0.503

3

1.72

0.45

1

1.43

0.497

4

1.64

0.484

2

3

1.41

0.494

5

92.3

7.7

المتوسط الحسابي العام =  ، 1.53االنحراف المعياري العام = 0.399

 .5ورق رسم بياين فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.41مما
يدل على أهنا غري متوفرة.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.53أن
األدوات املستهلكة متوفرة بدرجة متوسطة ولكن تعد مجيع
هذه األدوات املستهلكة سهلة التوفري من قبل احملضرة أو
املعلمة أو من قبل الطالبات أنفسهن إذ إن بعضها مثل ورق
الصحف واللوح الكرتوين رمبا يكون من املخلفات ،غري أهنا
ليست مكلفة وميكن توفريها من امليزانية املخصصة للعلوم يف
املدرسة.

من اجلدول  14يتضح لنا أن عبارات األدوات املستهلكة
لدى أفراد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآليت:
 .1شريط الصق فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.72مما
يدل على أنه متوفر بنسبة .%72
 .2خيوط فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.64مما يدل على
أهنا متوفرة بنسبة .%64
 .3لوح كرتوين فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.51مما يدل
على أهنا متوفرة بنسبة .%51
 .4ورق صحف (جرائد) فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.43مما يدل على أهنا غري متوفرة.

ب – أدوات غير مستهلكة

جدول 15
رأي أفراد العينة حول األدوات غير المستهلكة

متوفرة
م

6

العبارة
سيارة لعبة بنابض

مناسبة الكمية لعدد الطالب
غير

نعم

ال

مناسبة

ك

49

47

40

9

%

51

49

18.4

81.6

مناسبة

329

صالحة لالستخدام
نعم

ال

45

4

91.8

8.2

المتوسط

1.51

االنحراف
المعياري
0.503

الترتيب
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متوفرة
م

العبارة

7

نابض

8

كتلة ذات خطاف

9

كامريا فيديو

10

مسطرة مرتية

11

قطع نقديه فئة 50هللة

12

لوح خشيب

13

مؤقت ذا شريط ورقي

14

كرة فوالذ

15

أنبوب طويل ميكن تشكيله
على حرفU

16

كتلة 1كجم

17

حلقات معدنية

18

ماسك على شكل حرف
C

19

حبل مسيك

20

شريط قياس مرتي

21

ميزان

22

ساعة إيقاف

23

قطع خشبية خمتلفة الكتل

مناسبة الكمية لعدد الطالب
غير

صالحة لالستخدام

نعم

ال

مناسبة

ك

81

15

66

15

%

84

15.6

81.5

18.5

95.1

ك

80

16

68

12

78

2

85

15

97.5

2.5

14

2

12

4

87.5

12.5

75

25

77

7

83

1

91.7

8.3

98.8

1.2

ك

47

49

44

3

44

3

%

49

51

93.6

6.4

93.6

6.4

ك

52

44

47

5

49

3

91.4

9.6

94.2

5.8

14

3

14

3

82.4

17.6

82.4

17.6

42

11

50

3

79.2

20.8

94.3

5.7

ك

47

49

43

4

43

4

%

49

51

91.5

8.5

91.5

8.5

ك

61

35

55

6

59

2

90.2

9.8

96.7

3.3

44

6

47

3

88

12

94

6

38

5

40

3

88.4

11.6

93

7

ك

47

49

43

4

44

3

%

49

51

91.5

8.5

93.6

6.4

ك

45

51

37

8

41

4

82.2

17.8

91.1

8.9

ك

73

23

59

14

65

8

%

76

24

80.8

19.2

89

11

ك

61

35

48

13

56

5

78.7

21.3

91.8

8.2

45

13

3

55

77.6

22.4

94.8

5.2

16.7 83.3 %
ك

16

80

83.3 16.7 %
ك

84

12

12.5 87.5 %

45.8 54.2 %
ك

17

79

82.3 17.7 %
ك

53

43

44.8 55.2 %

36.5 63.5 %
ك

50

46

47.9 52.1 %
ك

43

53

55.2 44.8 %

53.1 46.9 %

36.5 63.5 %
ك

58

38

39.6 60.4 %

مناسبة
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نعم

ال

77

4
4.9

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

1.84

0.365

2

1.83

0.375

3

1.17

0.375

18

1.87

0.332

1

1.49

0.503

م12

1.54

0.501

9

1.18

0.384

17

1.55

0.500

8

1.49

0.503

م12

1.64

0.484

م5

1.52

0.502

10

1.45

0.500

16

1.49

0.503

م12

1.47

0.502

15

1.76

0.429

4

1.64

0.484

م5

1.60

0.492

7

ومسية بنت مرزوق املرشدي وحصة بنت عبدالرمحن الصغري :واقع جتهيز املختربات املدرسية باألدوات الالزمة لتدريس منهج الفيزياء املطور ....
متوفرة
م

العبارة

نعم

مناسبة الكمية لعدد الطالب
ال

غير

مناسبة

مناسبة

صالحة لالستخدام
نعم

ال

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط الحسابي العام =  ، 1.55االنحراف المعياري العام = 0.270

 .9حلقات معدنية فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.52مما
يدل على أهنا متوفرة بنسبة متوسطة .%52
 .10سيارة لعبة بنابض فقد بلغ املتوسط احلسايب ()1.51
مما يدل على أهنا متوفرة بنسبة  %51أي متوسطة التوفر.
 .11قطع نقديه فئة 50هللة ،وأنبوب طويل ميكن تشكيله
على حرف ،Uو حبل مسيك فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.49مما يدل على أهنا غري متوفرة أو ضعيفة التوفر.
 .12شريط قياس مرتي فقد بلغ املتوسط احلسايب ()1.47
مما يدل على أنه غري متوفر.
 .13ماسك على شكل حرف  Cفقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.46مما يدل على أنه غري متوفر.
 .14مؤقت ذو شريط ورقي فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.18مما يدل على أنه غري متوفر.
 .15كامريا فيديو فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.17مما
يدل على أهنا غري متوفرة.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.55أن
األدوات غري املستهلكة متوفرة بدرجة متوسطة كما إن
معظمها متوفر يف البيئة احمللية وبأسعار زهيدة ميكن توفريها
بسهولة من ميزانية املدرسة.

من اجلدول  15السابق يتضح لنا أن عبارات األدوات غري
املستهلكة لدى أفراد العينة ترتتب وفق الرتتيب اآليت:
 .1مسطرة مرتية فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.87مما يدل
على أهنا متوفرة بنسبة مرتفعة  %88ومناسبتها لعدد
الطالب بنسبة  %92وصالحيتها بنسبة .%99
 .2نابض فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.84مما يدل على
أنه متوفر بنسبة  %84وصالحيته  %95ولكن مناسبته
لعدد الطالب .%82
 .3كتلة ذات خطاف فقد بلغ املتوسط احلسايب ()1.83
مما يدل على أهنا متوفرة بنسبة .%83
 .4ميزان فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.76مما يدل على
أنه متوفر بنسبة  %76والصاحل منه ما نسبته %89
ومناسبته لعدد الطالب .%81
 .5كتلة 1كجم ،و ساعة إيقاف فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.64مما يدل على أهنا متوفرة بنسبة  %64ومدى
مناسبتها لعدد الطالبات بنسبة  %90وصالحيتها .%97
 .6قطع خشبية خمتلفة الكتل فقد بلغ املتوسط احلسايب
( )1.60مما يدل على أهنا متوفرة بنسبة  %60ومناسبة
عددها لعدد الطالبات  %78مما يعين أن توفرها متوسط
وغري كافية إىل حد ما لكثرة عدد الطالبات.
 .7كرة فوالذ فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.55مما يدل
على أهنا متوفرة بنسبة متوسطة  %55وكذلك مناسبتها
ألعداد الطالبات . %80
 .8لوح خشيب فقد بلغ املتوسط احلسايب ( )1.54مما يدل
على أهنا متوفرة بنسبة متوسطة .%54

خالصة النتائج:
ميكن تلخيص النتائج اليت مت التوصل هلا واليت تعد إجابة
للسؤال الرئيس يف الدراسة ،كما يف اجلدول ( )16اآليت:
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جدول 16
خالصة النتائج
المحور
المحور
األول

المحور
الثاني

المتوسط الحسابي

الترتيب

األثاث املدرسي

1,93

1

التمديدات الالزمة

1,87

2

عالية التوفر

احتياطات السالمة

1,76

3

أعلى من املتوسط

املستحدثات التقنية

1,27

6

ضعيفة التوفر

أدوات مستهلكة

1,53

5

متوسطة التوفر

أدوات غري مستهلكة

1,55

4

متوسطة التوفر

ويتضح من اجلدول 16أن مجيع احملاور متوفرة وختتلف
يف درجة التوفر ،ما عدا املستحدثات التقنية واليت تعد ضعيفة
التوفر ،وقد حثت الكثري من الدراسات على ضرورة توفر
املستحدثات التقنية وتوظيفها يف خمتربات العلوم كدراسة كل
من (الزهراين2010 ،؛ احلافظ ،وجوهر2013 ،؛ الشايع،
.)2006
وعلى الرغم من توفر بعض األدوات تكون مناسبتها
لعدد الطالب قليلة الكتظاظ الفصول بأعداد هائلة من
الطالب ،فال ميكن حل هذه املشكلة إال بتوزيعهم جملموعات
كبرية مما حيرم بعض الطالب من إجراء التجربة بأنفسهم ومن
مث تقل الفائدة املرجوة من العمل التجرييب ،وقد وضحت
العديد من احملضرات حاجة املختربات للصيانة والتجديد
املستمر لعدم صالحية بعض التجهيزات واألدوات ،واليت
عدهتا العديد من الدراسات أهنا معيقات لنجاح العمل
املخربي مثل دراسة (احلرتومي1435،؛ اجلرب2006،؛
صبان.)1433،
يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثتان مبا يأيت:
لقد مت يف هذه الدراسة حتليل املنهج وكذلك مسح
ميداين للمختربات وقد توصلت الباحثتان لعدد من
التوصيات.

التوفر
متوفرة بدرجة عالية جدا

توصيات تتعلق بكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي:
 -1االهتمام بصياغة النشاطات يف مجيع الكتاب بطريقة
واحدة توضح األدوات املطلوبة يف التجربة.
 -2حتديد املقرتحات البديلة لألنشطة أو األدوات واليت ميكن
أن تكون بدائل أسهل توفرا.
 -3حتديد الوسائل التقنية املمكن استخدامها كما يف
متطلب اإلنرتنت الذي مل يوضح طريقة عرضه أو استخدامه.
توصيات لتطوير العمل يف املختربات املدرسية:
 -1أن يتناسب عدد املختربات مع عدد فصول املدرسة
والكثافة الطالبية.
 -2توفري األدوات واألجهزة وكل ما يتطلبه املنهج املطور
وخصوصا من كامريات الفيديو واملاسكات واملؤقتات ومراعاة
كثافة الطالب يف كل مدرسة.
 -3الرتكيز على توفري املستحدثات التقنية يف مجيع املختربات
وتعميم التجارب الناجحة للمختربات احملوسبة واالفرتاضية.
 -4زيادة املخصصات املالية اليت تصرف للمدارس ملادة
العلوم بفروعها بناء على عدد الطالب واحتياجات املناهج
املطورة ،مع ضرورة حتديد آلية سهلة للصرف.
 -5جيب عمل صيانة دورية للمختربات وتغيري األثاث الذي
زاد عمره عن  25سنة.
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العلوم .حبث مقدم للمؤمتر مناهج التعلم واملستويات املعيارية .مصر.
جامعة عني مشس.
الزهراين ،أمحد منصور غرم اهلل ( .)1430واقع استخدام املخترب يف تدريس
مادة العلوم باملدارس الليلية املتوسطة مبدينيت مكة املكرمة وجدة.
رسالة ماجستري غري منشورة .قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية
الرتبية ،جامعة أم القرى :مكة.
الزهراين ،مرمي سعد ( .)2010واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف
خمتربات العلوم باملرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات العلوم مبكة
املكرمة .رسالة ماجستري غري منشورة .قسم املناهج وطرق التدريس،
كلية الرتبية  ،جامعة أم القرى :مكة.
الشايع ،فهد سليمان ( .)2006واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف
املرحلة الثانوية واجتاهات معلمي العلوم والطالب وحوها .جملة جامعة

 -6ضرورة االهتمام برفع مستوى األمن والسالمة يف املدارس
وتوعية املسؤوالت من حمضرات ومعلمات بالطرق الالزمة،
والتجريب الدوري لطفايات احلريق والصيانة الدورية هلا.
المقترحات ذات العالقة :في ضوء نتائج الدراسة تقترح
الباحثتان ما يأتي:

 -1إجراء دراسة مماثلة للصفوف الثاين والثالث للفصلني
الدراسية ملنهج الفيزياء املطور.
 -2إجراء دراسة مماثلة للمناهج األخرى الكيمياء واألحياء
املطورة.
 -3إجراء دراسة للكشف عن طرق صرف ميزانية العلوم
وكفايتها.
 -4إجراء دراسة تقوميية لكتب العلوم وختصصاته مع الرتكيز
على النشاطات العملية.

امللك سعود (العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية)-441 ،19 ،

.498
الشدوخي ،عبد اللطيف عبد الكرمي؛ وشاهني ،جنوى عبد الرحيم ( ،2007
يوليو) .التعليم والتعلم يف اململكة العربية السعودية مناذج لبعض

الربامج واملشروعات الرتبوية التطويرية .حبث مقدم يف املؤمتر العلمي
احلادي عشر :الرتبية العلمية ...إىل أين .اجلمعية املصرية للرتبية

العلمية.449-437 ،
الشعيلي ،علي هويشل ( .)2011صعوبات العمل املخربي يف سلطنة عمان
من وجهة نظر فنيي املختربات املدرسية .جملة كلية الرتبية – جامعة
طنطا -مصر.509-469 ،44 ،
الشهري ،علي حممد ظافر ( .)2009أثر استخدام املختربات االفرتاضية يف
إكساب مهارات التجارب املعملية يف مقرر األحياء لطالب الصف
الثالث الثانوي مبدينة جدة .رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم املناهج
وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى :مكة.
العساف ،صاحل حممد ( .)2012املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية.
الرياض :دار الزهراء.
العياصرة ،أمحد حسن ( .)2012دور كل من املعلم والطالب يف األنشطة
املخربية كما يراها معلمو العلوم يف املرحلة األساسية مبحافظة جرش
باألردن .جملة العلوم الرتبوية و النفسية .اجمللد.190-165 ،)1(13
الغامدي ،فهد حممد أمحد ( .)1433دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل خمتربات
العلوم دراسة ميدانية على املرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري
املدارس وحمضري املختربات يف حمافظة الطائف .رسالة ماجستري غري
منشورة ،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،كلية الرتبية ،جامعة أم
القرى :مكة.
القميزي ،محد عبد اهلل ( .)1423استخدام املختربات املدرسية يف تدريس
العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني

المراجع:
البلطان ،إبراهيم عبد اهلل سليمان ( .)2005تقومي أداء مشريف املختربات
املدرسية يف ضوء مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر حمضري املختربات

ومعلمي العلوم ومديري املدارس يف املرحلتني املتوسطة والثانوية .رسالة
ماجستري غري منشورة .قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،

جامعة امللك سعود :الرياض.
احلافظ ،حممود عبدالسالم؛ وجوهر ،أمحد ( .)2013املخترب االفرتاضي
لتجارب الفيزياء والكيمياء وأثره يف تنمية قوة املالحظة لطالب املرحلة
املتوسطة وحتصيلهم املعريف .اجمللة العربية للدراسات الرتبوية
واالجتماعية.31-7 ،)2( ،

احلرتومي ،عبداهلل بن أمحد علي .)1435(.معوقات استخدام املخترب يف
تدريس مقررات الكيمياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني
وحمضري املخترب مبحافظة الليث (بنني) .رسالة ماجستري غري منشورة.
قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية  ،جامعة أم القرى :مكة.
اجلرب ،جرب حممد داود ( .)2009معوقات استخدام املخترب يف تدريس العلوم
من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض
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Abstract: The study aimed to know the Actual situation of school laboratories equipping with needed tools to teach eleventh
grade developed physics curriculum in first semester by identifying needed tools and devices for the experiments, and check
the availability of required tools for the curriculum in girls' high schools in Riyadh.
The descriptive approach is used in study to know the needed tools to meet the requirements of book experiments. As well as
using survey descriptive approach in order to survey the Actual situation of school laboratories equipping. Content analysis
study limited to the experiments of physics book, whereas survey study included 55% of 175 girls' high schools in Riyadh.
Two instruments were used; one of them for content analysis and the other is survey tool. The analysis results showed that
five tools are being used and 18 unused tools needed for experiments, with the knowledge that most of the tools can be
provided from the local environment. the survey results showed that School necessary installations are significantly available,
security and safety precautions are available, technical equipment are lowly available. Many recommendations have been
provided to increase performance level in school laboratories, thus make it more effective. The study suggested more studies.
Keywords: fixed Laboratory, mobile Laboratory, virtual Laboratory, computerized laboratory, techniques.
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رحاب دخيل اهلل احليدري ومجال فواز العمري :دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية...

دور "جائزة التربية والتعليم للتميز" في تحسين الكفايات اإلدارية لقائدات المدارس الحكومية بالمدينة المنورة
رحاب دخيل اهلل الحيدري

إعداد

وزارة التعليم

جمال فواز العمري
جامعة طيبة

قدم للنشر 1437/6/17هـ  -وقبل 1437 /12/ 23هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف إىل دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة،
وحتديد الفروق اإلحصائية بني متوسط آراء أفراد عينة الدراسة اليت تعزى ملتغري مشاركة املدرسة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة
املتميزة وعدم مشاركتها.
ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،من خالل االستبانة كأداة جلمع املعلومات ،ومشل جمتمع الدراسة مجيع معلمات املدارس احلكومية يف املرحلة
(االبتدائية ،واملتوسطة ،والثانوية) يف املدينة املنورة ،وجرى اختيار عينة عشوائية عنقودية ،من معلمات املدارس املشاركة وغري املشاركة يف اجلائزة.
وباستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها :أن املتوسط العام ملستوى توافر الكفايات اإلدارية لقائدات
املدارس احلكومية باملدينة املنورة كان بدرجة عالية ،وأن متوسط جمال التوجيه السليم واالتصال الفعال ،وجمال التخطيط اجليد ،وجمال تنظيم العمل
املدرسي كان عاليا ،أما جمال صنع القرار الرشيد وجمال التقومي والتحسني املستمر فكان متوسطا ،كما وجدت فروق دالة إحصائيا بني آراء عينة الدراسة
تعزى ملتغري مشاركة املدرسة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة وعدم مشاركتها ،لصاحل املدارس املشاركة يف اجلائزة.
وتوصي الدراسة مبجموعة من التوصيات من أمهها حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية ،واستخدام معايري جائزة الرتبية والتعليم للتميز
كأداة للتقومي الذايت يف املدارس ،وتعميمها على مجيع املدارس احلكومية.
الكلمات المفتاحية :جائزة الرتبية والتعليم للتميز ،الكفايات اإلدارية ،القائدة املدرسية.
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من أجل حتسني مدخالهتا وعملياهتا وجودة خمرجاهتا ،من
خالل تطوير أدائها على حنو مستمر ،وحتقيق مناخ تنظيمي
حيرص على التميز (امساعيل)2014 ،؛ وانطالقا من العمل
على دعم أفضل املمارسات التعليمية اخلالقة يف املؤسسات
الرتبوية ،جاء إعالن وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية
عن تأسيس جائزة سنوية للتميز الرتبوي يف جماالت خمتلفة
مثل اإلدارة واملدرسة املتميزة واملعلم املتميز واملرشد املتميز
(جائزة الرتبية والتعليم للتميز .)2014 ،ولقد مت تدشني
"جائزة الرتبية والتعليم للتميز" وتشغيلها من قبل اجلمعية
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) يف عام 1431هـ
(وزارة الرتبية والتعليم.)2014 ،
وحاليا تقوم وزارة التعليم بتطبيق جائزة اإلدارة واملدرسة
املتميزة ،اليت تعد من فئات اجلائزة اليت طرأ عليها التطور
امللحوظ ،إذ مت دمج فئة جائزة املدير املتميز إىل فئة جائزة
املدرسة املتميزة ،وأصبح يقاس دور املدير من خالل أحد
جماالت اجلائزة وهو التميز القيادي ،والذي حيتوي على سبعة
معايري يستدل عليها بواسطة ( )21مؤشرا من مؤشرات
التميز الرتبوي (جائزة الرتبية والتعليم للتميز .)2014 ،وتشري
معايري التميز القيادي إىل ضرورة توافر عدد من الكفايات
اإلدارية لدى القائد املدرسي بوصفه احملرك األساسي
للعمليات اإلدارية داخل املدرسة والساعي إىل حتقيق أهدافها
حنو التميز (عايش.)2011 ،
فالكفايات اإلدارية بأنواعها الشخصية واملهنية واإلنسانية،
من احلاجات األساسية لقائد املدرسة لكي يؤدي مهامه
املكلف هبا بإتقان ،وقد أكدت جمموعة من الدراسات على
أمهية الكفايات اإلدارية واحلاجة للتدريب عليها وتنميتها
لدى القيادة املدرسية لزيادة فاعليتهم ورفع كفايتهم النوعية
يف جمال االهتمام اإلداري الرتبوي (عودة2010 ،؛ املالكي،
.)1428
إن املشاركة يف اجلائزة قد تلعب دورا يف حتسني الكفايات
اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية ،وملعرفة هذا الدور

مقدمة الدراسة
تطور الفكر اإلداري خالل السنوات املاضية خبطى
سريعة ،ورافق هذا التطور جمموعة من التغريات املختلفة يف
جماالت احلياة اليومية املعرفية والتكنولوجية ،حبيث أصبح
العامل ضمن إطار العوملة قرية كونية صغرية؛ وقد أتاحت هذه
التغريات جماال واسعا للباحثني واملتخصصني باجملال اإلداري،
للبحث يف نظريات إدارية جديدة تسهم يف حتقيق التميز يف
األداء املؤسسي.
وقد كانت نتيجة هذا التطور ظهور مفهوم التميز
كأحد نتاجات مبادئ اجلودة يف اإلدارة ،الذي تبلور هدفها
األساسي يف حتسني إدارة املؤسسات العامة ،وحتقيق أفضل
النتائج اليت متيزها عن املؤسسات املماثلة هلا (السلمي،
)2002؛ ومن هنا سعت العديد من املؤسسات اإلدارية
الرمسية وغري الرمسية يف خمتلف دول العامل إىل توظيف
التطبيقات اإلدارية احلديثة لتحقيق التميز يف أداء أعماهلا،
وأسفرت هذه اجلهود عن ظهور ما يعرف بنماذج التميز
اإلداري ،اليت أحدثت تغيريا يف مفهوم التحسني املستمر يف
أداء املؤسسات املختلفة يف العصر احلايل (مجيل وسفري،
 ،)2011وقد ازداد اهتمام تلك الدول بنماذج التميز،
فأصبح لدى كثري منها مناذج وطنية للتميز ،تتشابه معظمها
يف املفاهيم اليت تقوم عليها ،وهتدف هذه النماذج إىل رفع
كفاءة األداء ،ومن مث القدرة التنافسية هلا (اهلاليل وغبور،
.)2013
هناك العديد من النماذج يف التميز ومنها :النموذج الياباين
للتميز ( ،)The Japanese Excellence Modelوالنموذج
األمريكي لتميز األداء (،)The American Excellence Model
والنموذج األورويب للتميز ( The European Excellence
.)Model

وقد انعكست نتيجة التطور يف النواحي اإلدارية على النظام
الرتبوي يف خمتلف دول العامل اما دعا معظم الدول املتقدمة
والنامية على حد سواء إىل إعادة النظر يف نظمها التعليمية؛
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 .3ما مستوى توافر كفاية تنظيم العمل املدرسي لدى
قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
الفعال
 .4ما مستوى توافر كفاية التوجيه السليم واالتصال ّ
لدى قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
 .5ما مستوى توافر كفاية صنع القرار الرشيد لدى قائدات
املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
 .6ما مستوى توافر كفاية التقومي والتحسني املستمر لدى
قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
 .7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى توافر
الكفايات اإلدارية لدى قائدات املدارس احلكومية من وجهة
نظر املعلمات تعزى ملتغريي مشاركة املدرسة وعدم مشاركتها
يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة؟

جاءت هذه الدراسة حملاولة الكشف عن دور "جائزة الرتبية
والتعليم للتميز" يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات
املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
مشكلة الدراسة
تسعى وزارة الرتبية والتعليم من خالل "جائزة الرتبية
والتعليم للتميز" إىل إبراز املمارسات الرتبوية واإلدارية املتميزة
واستمرار تطويرها ،وتتطلب اإلدارة واملدرسة املتميزة قائدا
تتوافر لديه جمموعة من الكفايات اإلدارية حتقيقا مليزة التنافس
العاملية .وأن املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" قد
حيدث تطورا يف مستوى أداء العمليات القيادية باملدرسة،
ويستدل عليه من خالل ارتفاع املستوى العام للمدارس
املشاركة يف هذه اجلائزة.
ومبا إن "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" أهنت دورهتا
اخلامسة فإن قياس أثرها ومدى حتقيقها ألهدافها يع ّد من
األمهية مبكان؛ لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف
وعالجها وذلك سعيا لتطوير اجلائزة وحتسينها؛ وهذا ما جعل
الباحثني يبحثا عن حتقق أحد أهداف اجلائزة وهو حتسني
الكفايات اإلدارية؛ الذي يعد مطلبا مهما وأمرا ضروريا
لتحسني أداء املدارس وصوال إىل مدارس متميزة يفتخر هبا
النظام الرتبوي ،ومن هنا ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف
اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف حتسني الكفايات
اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل:
 .1حتديد مستوى توافر الكفايات اإلدارية لدى قائدات
املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
 .2حتديد مستوى توافر كفاية التخطيط اجليد لدى قائدات
املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
 .3حتديد مستوى توافر كفاية تنظيم العمل املدرسي لدى
قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
 .4حتديد مستوى توافر كفاية التوجيه السليم واالتصال
الفعال لدى قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
ّ
 .5حتديد مستوى توافر كفاية صنع القرار الرشيد لدى
قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
 .6حتديد مستوى توافر كفاية التقومي والتحسني املستمر
لدى قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة.
 .7حتديد الفرق بني مستوى توافر الكفايات اإلدارية
لقائدات املدارس احلكومية املشاركات يف جائزة الرتبية
والتعليم للتميز ومستوى توافر الكفايات اإلدارية لقائدات
املدارس احلكومية غري املشاركات يف اجلائزة.

أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما مستوى توافر الكفايات اإلدارية لدى قائدات املدارس
احلكومية من وجهة نظر املعلمات؟
 .2ما مستوى توافر كفاية التخطيط اجليد لدى قائدات
املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
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متمثلة يف التخطيط اجليد وتنظيم العمل املدرسي والتوجيه
السليم واالتصال الفعال وصنع القرار الرشيد والتقومي
والتحسني املستمر؛ واليت تسهم يف أداء عال لوظيفتها
اإلدارية.

أهمية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة فيما يأيت:
 يعد حتسني العمل املدرسي أحد أهداف "جائزة الرتبيةوالتعليم للتميز" ،والذي يتم من خالل حتسني الكفايات
اإلدارية يف املؤسسات الرتبوية وصوال للتميز الرتبوي املنشود.
 حتاول الدراسة احلالية التوصل إىل نتائج وتوصيات مناملمكن أن تساعد املهتمني على تطوير اجلائزة وحتقيق التميز
الرتبوي.
 توجه الدراسة احلالية اهتمام القيادات املدرسية إىل أمهيةاملشاركة يف اجلوائز التعليمية احمللية واإلقليمية بوجه عام وأثرها
يف حتسني العمل املدرسي.

حدود الدراسة
احلدود املوضوعية :التعرف إىل دور "جائزة الرتبية والتعليم
للتميز" ،فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة يف حتسني الكفايات
اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية.
احلدود البشرية :طُبقت هذه الدراسة على معلمات املدارس
احلكومية يف املرحلة (االبتدائية واملتوسطة والثانوية).
احلدود املكانية :املدينة املنورة.
احلدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين لعام
1436/1435هـ.

مصطلحات الدراسة
تتضمن الدراسة املصطلحات اآلتية:
الدور :هو املهمة والوظيفة (املعاين .)2014 ،ويعرف
الدور إجرائيا بأنه مهمة "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"
ووظيفتها يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس
احلكومية.
جائزة الرتبية والتعليم للتميز :هي "منحة تقديرية سنوية
تقدمها وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية
تستهدف التكرمي الالئق لكل من املعلم املتميز ،والقائد
الرتبوي املتميز من اجلنسني ،وكذلك املدارس املتميزة؛ وذلك
تثمينا جلهودهم وتقديرا ألدائهم اإلبداعي ولدفعهم حنو
التميز الدائم ،ليصبحوا مناذج جمتمعية حيتذى هبا يف عصر
التميز وجمتمع املعرفة" (جائزة الرتبية والتعليم للتميز،2014 ،
ص .)2ويتبىن الباحثان تعريف وزارة الرتبية والتعليم جلائزة
الرتبية والتعليم للتميز كتعريف إجرائي.
الكفايات اإلدارية" :هي جمموعة املهارات واملعارف اليت
تسهم يف أداء عال يف الوظيفة اإلدارية" (العامري والغاليب،
 ،2011ص .)37وتعرف الكفايات اإلدارية إجرائيا بأهنا
جمموعة املهارات واملعارف والقيم لدى القائدة املدرسية

أدبيات الدراسة
تناولت الدراسة احلالية األطر النظرية حملاور الدراسة وذلك
على النحو اآليت:
 .1التميز
يشري مفهوم التميز  Excellenceيف معجم اللغة العربية إىل
االختالف عن اآلخرين بعالمات فارقة (معاجم،)2014 ،
وعرفه طعيمة وآخرون ،بأنه أقصى درجات اجلودة
( ،)2008كما عرفه قاموس مريام وبسرت (Merriam-
 )Webster, 2015بأنه ما يفوق اجلودة.
ومن التعريفات السابقة يتضح أن التميز يرتبط باجلودة من
حيث النشأة ،ويفوقها بالنظرة املستقبلية ،إذ إن اجلودة تقدم
خدمة أو سلعة مبواصفات احلاضر يف حني أن التميز يقدمها
مبواصفات املستقبل.
ويعد التميز اإلداري من صور التميز ،فهو جمموعة من
األنشطة العملية اليت هتدف إىل التخلص من األخطاء
وحتسني جودة اخلدمة (طعيمة ،وآخرون ،)2008 ،أي إن
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التميز اإلداري لن يتحقق باالعتماد على حتسني املاضي
ولكن جتويد ما هو قادم لتحقيق امليزة التنافسية.
ولكي حتقق اإلدارة التميز البد أن تتوافر فيها جمموعة من
املقومات حددها أبو النصر ( )2009يف االلتزام مببادئ
اإلدارة (تقسيم العمل ،التعاون ،النظام) ،وحتقيق العمليات
اإلدارية (التخطيط ،التنظيم ،التنفيذ ،املتابعة ،التقومي)،
وااللتزام مببادئ اجلودة الشاملة (رضا العميل ،صفرية
األخطاء ،الرتكيز على جودة العمليات) ،الفعالية والكفاءة،
اإلبداع واالبتكار ومراعاة قيم وأخالقيات املنظمة واجملتمع.
بينت كحيل ( )2009أن التميز اإلداري يف جمال التعليم
يكمن يف جمموعة من العوامل وهي :وجود أهداف ورؤية
مشرتكة ،توفري بيئة تعلم تتسم بالنظام والراحة ،الرتكيز على
اجلودة يف اإلجناز ،الرتكيز على التعليم والتعلم الفعال ،توفري
التعزيز اإلجيايب ،تقبل اآلراء وتشجيع اإلبداع ،متابعة وتقومي
عمل وأداء التالميذ واملعلمني مبوضوعية واالهتمام بالتنمية
املهنية للمعلمني.
ويعد التميز اإلداري مطلبا عامليا تسعى إليه املؤسسات من
خالل مشاركتها يف جوائز التميز احلكومية وغري احلكومية،
على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل.

ويُعرف بنموذج دمينج  ،Demingنسبة إىل العامل وليم دمينج
 William Demingالذي شارك بعبقريته يف تطوير مراقبة اجلودة
اليابانية (العتييب ،)2014 ،وتعد مبادئ هذا النموذج احلجر
األساس يف بناء جوائز التميز ،إذ قدمه دمينج يف اليابان عام
 ،1951ومن املهام اليت وضعها النموذج الياباين ،أن تبىن
أهداف العمل حنو حتسني مستمر ،عدم تقبل األخطاء
والعيوب القدمية ،والتخلي عن أسلوب التفتيش ،وقف
التعامل مع "املكافأة التجارية" استنادا إىل السعر ،واستخدام
األساليب اإلحصائية حلصر املشكالت ،والتدريب يف أثناء
اخلدمة ،وتطوير أسلوب اإلشراف ،وتقليل أسلوب الروتني
بني اإلدارات ومع املوردين ،إلغاء الشعارات ،وإلغاء معايري
العمل اليت هتمل نوعية العمل وتركز على األنصبة الرقمية،
وإلغاء احلواجز بني املوظفني وتنمية روح الوالء ملؤسستهم،
استحداث برامج إعادة التدريب لتناسب التطور يف املؤسسة
وتقبل اإلدارة العليا جلميع النقاط السابقة بإخالص وتفان
وبواسطة قنوات االتصال املفتوحة ،ويرى دمينج أن أهم سبب
لفشل املؤسسات يأيت من الرتكيز على املواد والعمليات أكثر
من املوظفني واألداء (سلطان.)2014 ،
 .2النموذج األمريكي للتميز ( The American Excellence

جوائز التميز العالمية والعربية:

)Model

يُسمى بنموذج مالكوم بالدريج

أن وجود جوائز للتميز على مستوى الوطن واملؤسسات
واإلدارات يساهم يف تطوير الفكر اإلداري ويساعد القادة
على حتقيق الكفاءة والتميز وصوال إىل املستوى العاملي
(غازي .)2013 ،لذا قامت العديد من الدول املتقدمة
والنامية على حد سواء على وضع مناذج جلوائز التميز
تتماشى مع مبادئها وأهدافها احمللية واإلقليمية ،وسعيا منها
لتطوير مؤسساهتا وأفرادها لتحقيق امليزة التنافسية ،وتتفق هذه
اجلوائز يف معظم معايريها ،ومن أبرزها معيار القيادة ودوره يف
التخطيط االسرتاتيجي وبناء منظمة متميزة ،ومن أهم اجلوائز
العاملية والعربية للتميز ما يأيت:
 .1النموذج الياباين للتميز ( The Japanese Excellence

Malcolm Baldrige National

) ،Quality Award (MBNQAاستحدث النموذج األمريكي
للتميز يف عام  ، 1987وينسب إىل وزير التجارة األمريكي
مالكوم بالدريج Malcolm Baldrige؛ ملا له من اسهامات اميزة
يف اإلدارة يف أثناء عمله يف اإلدارة األمريكية (العتييب،
 ،)2014ويرتكز النموذج األمريكي لتميز األداء على
جمموعة من املعايري تعرب عن القيم والتوجهات الرئيسة له،
وتتمثل يف القيادة ذات الرؤية ،والتميز املستمد من رغبات
العمالء ،التعلم الشخصي والتنظيمي ،الرشاقة التنظيمية،
والرتكيز على املستقبل ،اإلدارة هبدف اإلبداع واالبتكار،
واستثمار اإلدارة باحلقائق ،واستشعار املسؤولية العامة
واملواطنة ،الرتكيز على النتائج وخلق القيمة وانتهاج مدخل

)Model
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النظم يف التفكري واإلدارة (باشيوة و واري .)2009 ،ويعد
النموذج األمريكي للتميز أداة أساسية تستفيد منها املنظمات
يف إجراء عملية التقييم الذايت ،كما استخدمته جائزة بالدريج
اليت تعد مدخال لتميز األداء ،وقد طُبقت هذه اجلائزة يف
املنظمات التعليمية (ناصف وهاشم.)2010 ،
 .3النموذج األورويب للتميز ( The European Excellence

على أمارة ديب ،ومن مث مشلت مجيع األمارات ومنها إىل
مستوى دول اخلليج و العامل العريب ،ويف عام 2008
انطلقت إىل العاملية جبائزة " جائزة محدان بن راشد آل
مكتوم  /اليونسكو ملكافأة املمارسات واجلهود املتميزة
لتحسني أداء املعلمني" (جائزة محدان.)2014 ،
 .5جائزة الرتبية والتعليم للتميز ( Educational Excellence

)Model

)Award

يُعد النموذج األورويب للتميز من أبرز مناذج " إدارة التميز"،
ويقوم على قاعدة أساسية من فكر اجلودة الشاملة ،وفعاليات
االحتاد األورويب إلدارة اجلودة الذي أنشئ يف عام 1988
(باشيوة وواري .)2009 ،وتتبلور فلسفته يف أن التميز يف
األداء يتحقق من خالل وجود القيادة الرشيدة القادرة على
توجيه االسرتاتيجيات ،واستثمار مواردها البشرية وإدارة
عملياهتا بنجاح ،ويستخدم هذا النموذج إلصدار احلكم مبنح
جائزة التميز األوروبية (ناصف وهاشم.)2010 ،
وتستطيع املؤسسات اإلدارية الوصول للتميز حسب النموذج
األورويب للتميز ،من خالل االلتزام مبجموعة من األسس
وهي :الرتكيز على النتائج املستهدفة ،الرتكيز على العمالء،
القيادة الفاعلة واألهداف الواضحة ،اإلدارة مبنطق العمليات
املتكاملة واالعتماد على احلقائق ،تنمية ومتكني األفراد
العاملني يف املنظمة ،التعلم املستمر واالبتكار والتجديد،
تنمية عالقات الشراكة والتحالف وإدراك املسؤولية اجملتمعية
للمنظمة (السلمي.)2002 ،
 .4جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز

جاءت على املستوى احمللي "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"،
واليت تتضمن جمموعة من القيم اإلنسانية مثل املواطنة
واالنتماء والعدالة والشفافية واحرتام التنوع الثقايف وتكافؤ
الفرص.
وقد مت تدشني "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف عام
1431هـ ،وتشغيلها من قبل اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية
والنفسية (جسنت) ،وهبدف عام هو تشجيع فئات اجملتمع
الرتبوي ،وإبراز منجزاهتم ،وحتفيز األداء الرتبوي واإلداري
األمثل بصفة مستمرة (وزارة الرتبية والتعليم.)2014 ،
وتتضمن "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" أربعة فئات وهي:
املعلم املتميز يف قطاع التعليم العام ،واملرشد الطاليب املتميز،
واإلدارة واملدرسة املتميزة واملشرف الرتبوي املتميز .وللجائزة
معايري تفصيلية يتم تطبيقها يف مراحل التقييم برعاية اللجنة
العليا للجائزة (جائزة الرتبية والتعليم للتميز.)2014 ،
وتعد فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة من الفئات اليت استحدثت
يف الدورة الثالثة ،وكانت نتيجة دمج فئة املدير املتميز إىل فئة
املدرسة املتميزة؛ وهذا يرجع إىل االرتباط بني مدير املدرسة
واإلدارة املدرسية .ويتم تقييم املدارس املشاركة يف فئة اإلدارة
واملدرسة املتميزة من خالل سبعة جماالت وهي :التميز
القيادي ،الثقافة املؤسسية ،اجلودة ،جمتمع التعليم والتعلم،
التنمية املهنية ،املدرسة الرقمية والشراكة اجملتمعية ،وباستخدام
( )29معيارا و( )82مؤشرا (اللجنة العلمية :جائزة الرتبية
والتعليم للتميز.)2014 ،
ويقيس جمال التميز القيادي قدرة القائد على التأثري يف
مرؤوسيه من خالل التحفيز والتوجيه ودعم األنشطة لتحقيق

( Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for the
)Distinguished Academic Performance

استُحدثت جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي
املتميز يف عام  ،1998ومهمتها االرتقاء مبستوى األداء
واإلبداع واإلجادة يف جمال الرتبية والتعليم ،وتشجيع روح
املبادرة واالبتكار والتميز ،واملسامهة يف توفري بيئة وظروف
تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة لالبتكار والريادة
والتميز ،ومرت اجلائزة مبراحل تطويرية عديدة مشلت اتساع
نطاقها اجلغرايف وقفزات كمية ونوعية ،فقد كانت مقتصرة
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القدرة على حتقيق األهداف وفق ما هو خمطط له وبإتقان،
ميتلك من املهارات واملعارف والقدرات بقدر ما ينجح يف
وظيفته.
وعرف العامري والغاليب ( ،2011ص )37الكفاية اإلدارية
"هي جمموعة املهارات واملعارف اليت تسهم يف أداء عال يف
الوظيفة اإلدارية" .كما حتتاج الكفايات اإلدارية إىل التقومي؛
لزيادة فاعليتها وحتسني أدائها ( & Abraham, Karns, Shaw,
 .)Mena, 2001وترجع أمهية حتديد الكفايات إىل كوهنا تساعد
يف وضع التوصيف الوظيفي واختيار األفراد يف الوظائف
املناسبة ،وتقييم أداء املوظفني وحتديد احتياجاهتم التدريبية،
كما تساعد يف تطوير أداء املوظفني حسب اخلطة التطويرية
للمنظمة ووضع ميزانيات التدريب وخطة التنمية
(.)Washington State Human Resources, 2012
وتتضمن الكفايات جمموعة من العناصر حددها الطائي
وطاهر وسلمان ( )2013يف النقاط اآلتية:
.1املعرفة :وتتضمن املعلومات اليت حيتاجها الفرد إلجناز
العمل.
.2املهارات :وتتضمن قدرة الفرد على إجناز العمل بطريقة
عملية.
.3االجتاهات والقيم.
.4التصور الذايت :وهو فهم الفرد لنفسه ولآلخرين.
.5الدور االجتماعي :هي معرفة الفرد مبا هو مطلوب منه
اجتماعيا.
وقد تعددت طرق تصنيف الكفايات حسب اهتمام الباحثني
ومفهومهم للكفاية ،فقد حددت املوارد البشرية يف واشنطن
( )Washington State Human Resources, 2012أنواع
الكفايات ،بالكفايات املعرفية وتشمل املعلومات النظرية
والعملية الالزمة إلجناز العمل ،والكفايات املهارية وهي
القدرات الطبيعية واملكتسبة والكفايات السلوكية متمثلة يف
أمناط السلوك أثناء العمل .ويرى الطائي وآخرون ()2013
أن أبرز الكفايات اليت حتتاجها املنظمات هي الكفايات

أهداف املدرسة ،ويتضمن هذا اجملال سبعة معايري وهي :بناء
اخلطة االسرتاتيجية ،هتيئة املناخ اإلداري الداعم للتغيري،
التعامل مع املرؤوسني ،حتفيز أعضاء اجملتمع املدرسي ،دعم
األنشطة املدرسية ،دعم جلان املدرسة وإدارة األزمات
املدرسية (اللجنة العلمية :جائزة الرتبية والتعليم للتميز،
.)2014
أن برامج التميز حتتاج إىل قادة هلم رؤية واضحة ومقدرة على
التأثري يف اآلخرين إلحداث التحسني املطلوب يف أدائهم.
وقد حققت املنظمات الناجحة متيزها من خالل وجود
القيادة احلكيمة اليت تتعامل مع نفسيات العاملني قبل
تعاملها مع عطائهم اإلنتاجي (التوجيري ،)2012 ،فالقيادة
هي القدرة على التأثري يف اآلخرين ،وكسب والئهم
واحرتامهم ،وحتفيز طاقاهتم وإمكاناهتم وتوجيهها حنو حتقيق
األهداف (التوجيري ،)2012 ،كما إن القيادة املدرسية ليس
مهمتها تسيري شؤون املدرسة واحملافظة على النظام داخلها
والعمل على إتقان التالميذ للمواد الدراسية ،بل أصبح حمور
اهتمامها يدور حول توفري الظروف واإلمكانات اليت حتقق
النمو الشامل املتكامل للتالميذ ،وحتقيق األهداف
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع (العجمي.)2010 ،
 .2الكفايات اإلدارية

الكفاية  Competencyجاءت يف اللغة من كفى يكفي فهو
كاف ،وهي ما يلزم بالضبط على قدر احلاجة ،إىل حد يفي
بالغرض ويغين عن غريه (املعاين ،)2015 ،وهي املعارف
واملهارات والسلوك والقدرات الالزمة ألداء وظيفة ناجحة،
قابلة للقياس واملالحظة ( Washington State Human
 ،)Resources, 2012وهي جمموعة السمات واخلصائص
الفطرية واملكتسبة اليت حتدد مدى متكن الفرد من مهارات
الزمة جملال معني (العمر.)2007 ،أما الكفاءة Efficiency
هي "القدرة على إجناز األهداف احملددة باستخدام املوارد
املتاحة دون ضياع الوقت أو اجلهد" (احلريري،2010 ،
ص ،)116أي إن الكفاية جزء من الكفاءة؛ فمن لديه
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.1قيادة عملية التعليم والتعلم يف املدرسة.
.2توزيع املهام على مجيع منسويب املدرسة.
 .3حتديد احتياج املدرسة من اهليئة التعليمية ،وحتديد الزائد
منهم.
 .4اإلشراف على (إعداد اخلطة العامة للمدرسة ،هتيئة مرافق
املدرسة ،اجملالس واللجان وفرق العمل ،دراسة نتائج
االختبارات ،خطة الفصل الصيفي).
 .5بناء وتطوير قدرات منسويب املدرسة من معلمني ووكالء
وفنيني.
.6تدوير األعمال اإلدارية بني الوكالء كل عامني دراسيني.
.7متابعة (امليزانية التشغيلية ،أعمال اهليئة التعليمية
واإلدارية).
.8التنسيق والتعاون مع املشرفني الرتبويني.
 .9إطالع جملس املدرسة ومنسوبيها على التعاميم واللوائح
واألنظمة ومناقشتها والعمل مبوجبها.
 .10إعداد تقارير تقومي األداء الوظيفي ملنسويب املدرسة.
 .11تعزيز دور املدرسة االجتماعي.
 .12تقدمي املقرتحات اليت تساعد يف تطوير العمل املدرسي
ورفعها للجهات املسؤولة.
 .13القيام بأي مهام يكلف هبا يف جمال اختصاصه.
من خالل ما سبق يتضح أن الكفايات تعد من أهم
متطلبات العمليات اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه
واتصال واختاذ قرار وتقومي ،لتؤدي القائدة املدرسية عملها
على الوجه املطلوب.

املعرفية متشيا مع متطلبات االنفجار املعريف يف العصر
احلديث ولتكوين منظمات موجهة معرفيا؛ ويرى الباحثان أن
املعرفة لن تعطي مثارها ما مل تتحول إىل سلوك مثمر
باستخدام املهارات والقدرات ،وعليه فإن تقسيم الكفايات
إىل معرفية ومهارية وسلوكية ،هو تقسيم مشتق من عناصرها،
وهذا يفقد الكفاية مشوهلا هذه العناصر.
وقسم أبو شاويش ( )2010كفايات القائد
الرتبوي إىل أربع كفايات رئيسة هي:
.1كفاية إدراك املعىن :وهي وعي القائد الرتبوي برؤية ورسالة
مدرسته.
 .2كفاية االنتباه :وهي قدرة القائد الرتبوي على توجيه
منسويب املدرسة حنو حتقيق أهدافها.
 .3كفاية الثقة :وهي قدرة القائد الرتبوي على صنع عالقات
إنسانية مع منسويب املدرسة تتسم بالثقة املتبادلة.
.4كفاية الذات :وهي قدرة القائد الرتبوي على حتديد نقاط
القوة والضعف لديه من خالل توثيق أعماله وحتديد جناحاته
والعمل على تدعيمها ،وإخفاقاته والتغلب عليها.
ويتضح اما سبق أن تقسيم الكفايات اخلاصة
بالقائد الرتبوي مشتق من املهارات القيادية ،وأقرب إىل
املهارات اإلدراكية والسلوكية املندرجة حتت املهارات املهنية
للقائد ،وعليه يعد هذا التقسيم حمصورا يف املهارات اليت هي
جزء من الكفاية حسب تعريفها.
وقسمت اجلبوري ( )2011الكفايات اإلدارية إىل
كفايات شخصية وهي أن يتصف الفرد باملرونة والرباعة
واملثابرة واملعرفة العلمية والصرب والرغبة يف العمل ،وكفايات
مهنية وهي املعرفة باملفاهيم والتعاميم اخلاصة بالوظيفة
وكفايات إنسانية اجتماعية تتمثل بالعالقات اإلنسانية اجليدة
بني الرؤساء واملرؤوسني وتعاوهنم لتحقيق أهداف املنظمة.
وتتفق هذه الكفايات مع مهام القائد الرتبوي يف
املدرسة اليت وردت يف الدليل التنظيمي (وزارة الرتبية والتعليم،
 )1435وهي:

الدراسات السابقة
قام الباحثان بإجراء مسح للدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع
الدراسة واليت تناولت موضوع جوائز التميز والكفايات يف
املؤسسات اإلدارية ،واليت سوف يتم عرضها تنازليا على
النحو اآليت:
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الكويت وعالقته بدرجة مشاركة املعلمني يف صناعة القرار من
وجهة نظرهم ،وكان املنهج املستخدم وصفيا مسحيا ارتباطيا
باستخدام االستبانة ،وخلصت الدراسة إىل أن مستوى توافر
الكفايات املهنية ملديري املدارس الثانوية كانت بدرجة
متوسطة ،كما إن مشاركة املعلمني يف صناعة القرار كانت
بدرجة متوسطة ،وأوصت الدراسة بضرورة تنمية الكفايات
املهنية للمديرين واعتماد الطرق العلمية يف صنع القرار.
وحبثت دراسة كلرجريو وبيسكوسوليدو وكلرجريوز
 )(Kalargyrou, Pescosolido & Kalargiros, 2012موضوع
املهارات القيادية اليت تؤدي إىل تكوين القيادة الفعالة يف
إدارة التعليم العايل من وجهة نظر اإلداريني وأعضاء هيئة
التدريس ،وتوصلت إىل أن مهارة االتصال من أهم املهارات
القيادية الفردية.
أما دراسة أبو اسنينة ( )2011فقد هدفت إىل التعرف على
درجة توافر الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس املتميزين
من وجهة نظر معلميها يف األردن ،وباستخدام املنهج
الوصفي واالستبانة أداة للدراسة ،وقد خلصت إىل أن درجة
توفر الكفايات اإلدارية كانت بدرجة متوسطة ،كما أوصت
بعقد الدورات التدريبية والورش التعليمية ملساعدة املديرين
على حتسني كفاياهتم اإلدارية.
أما دراسة شاهنك ( )Şahenk, 2010فكانت لغرض دراسة
خصائص املديرين واملعلمني والطالب يف املدارس الفعالة يف
تركيا ،وأكدت على أن مدير املدرسة الفعالة يتميز باالتصال
القوي بينه وبني املعلمني والطالب وأولياء األمور ،ويكون
قادرا على استخدام األدوات التكنولوجية ،كما إنه يشرك
الطالب إىل جانب معلميهم يف اختاذ القرارات ويف تشكيل
األهداف.
وحبثت دراسة بلفقيه ( )2009دور جائزة محدان بن راشد
آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز يف اإلصالح املدرسي بدولة
اإلمارات من وجهة نظر املعلمني ،وباملنهج الوصفي
واستخدام االستبانة أظهرت نتائج الدراسة ،أن اجلائزة تقوم

هدفت دراسة شطناوي ( )2015التعرف إىل درجة أداء
مديري املدارس يف حمافظة إربد ملهامهم اإلدارية والفنية من
وجهة نظر املعلمني ،ومت استخدام االستبانة جلمع املعلومات
باملنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت الدراسة إىل أن درجة
أداء املديرين الفين واإلداري كان بدرجة متوسطة ،وأوصت
الدراسة بالعمل على رفع مستوى أداء املديرين وضرورة وضع
برامج لتفعيل العالقة مع اجملتمع.
وتوصلت دراسة الفار ( )2013باملنهج الوصفي ،إىل أن
درجة توافر الكفايات اإلدارية الالزمة ملديري املدارس الثانوية
يف فلسطني كانت مرتفعة يف مجيع جماالت أداة الدراسة-
االستبانة ،ماعدا جمايل التقومي ،والرقابة والتوجيه ،وأوصت
الدراسة بضرورة تعزيز مديري املدارس وتقدمي حوافز هلم
للحفاظ على مستوى مرتفع من الكفايات اإلدارية لديهم.
أما دراسة راو ( )Rao, 2013اليت هدفت إىل حتديد أهم
املهارات الالزمة للتفوق القيادي ،فقد أكدت على أمهية
صياغة رؤية واحدة ومعاجلة األزمات هبدوء وجتهيز القادة
اجلدد ،كما أكدت على أمهية التدريب املستمر للقادة ومزج
املهارات املادية وغري املادية ،لتحقيق التميز القيادي.
هدفت دراسة النوح ( )2012التعرف إىل مدى مناسبة
معايري جائزة الرتبية والتعليم ملدير املدرسة املتميز من وجهة
نظر مديري املدارس واملشرفني الرتبويني مبدينة الرياض؛ وقد
كان منهجها وصفيا وباستخدام االستبانة أداة للدراسة،
وتوصلت إىل نتائج منها :وافق أفراد عينة الدراسة على أن
معايري القيادة الرتبوية الفعالة ،والتشاورية وتوثيق العالقة
والروابط باجملتمع احمللي ،ومعايري إدارة التغري والتطوير وإدارة
بيئة التعلم واإلدارة الرقمية ،مناسبة بدرجة عالية ،أما معيار
التخطيط االسرتاتيجي مناسبة بدرجة متوسطة ،وعلى ذلك
أوصت الدراسة مبراجعة معيار التخطيط االسرتاتيجي
وتطويره.
وهدفت دراسة فالح ( )2012إىل التعرف على مستوى
الكفايات املهنية ملديري املدارس الثانوية احلكومية يف دولة
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وتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اعتمادها
املنهج الوصفي ،واستخدام االستبانة أداة للدراسة.
وطبقت الدراسات السابقة على مديري ومعلمي املدارس
واملشرفني الرتبويني ،وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني يف
اجلامعات ،والدراسة احلالية طبقت على معلمات املدارس
احلكومية باملدينة املنورة.
وفيما يتعلق بنتائج الدراسات السابقة اخلاصة مبوضوع جوائز
التميز فهناك اتفاق على أثر جوائز التميز يف حتسني وتطوير
أداء املوظفني ،يف حني اتفقت الدراسات املتعلقة مبوضوع
الكفايات اإلدارية على تراوح درجة توافرها لدى املديرين من
املتوسط إىل العايل ،وأوصت بتطويرها بالربامج التدريبية،
واتفقت بعض الدراسات على أن مهارة االتصال هي من
أهم مهارات القيادة الفعالة.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح للباحثني
وحسب حدود علمهما ،قلة توافر الدراسات اليت تبحث يف
جائزة الرتبية والتعليم للتميز ،إذ مت احلصول على دراسة
واحدة وهي دراسة النوح ( ،)2012واليت طبقت يف الرياض
يف حني طبقت الدراسة احلالية يف املدينة املنورة ،وختتلف عن
الدراسة احلالية من حيث اهلدف واجملتمع والعينة وتتفق معها
يف كون االستبانة أداة للدراسة.
ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة التنوع من
حبوث ودراسات وأوراق عمل ،وأن هذا التنوع قد يثري
الدراسة احلالية وقد ساعد الباحثني على بناء االستبانة،
وتدعيم اإلطار النظري ،واالستفادة من نتائج الدراسات
السابقة يف مقارنتها بنتائج الدراسة احلالية.

بدور رائد يف جمال اإلصالح املدرسي من خالل املعايري اليت
وضعتها ،كما رأى امليدان الرتبوي أن اجلائزة سامهت بشكل
كبري على نشر ثقافة التميز وارتفاع النمو املهين.
أما دراسة الدعجة ( )2009هدفت إىل التعرف على أثر
تطبيق مكونات معيار القيادة على التميز يف أداء اجلهات
املشاركة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز األداء احلكومي
والشفافية يف األردن ،وتوصلت الدراسة الوصفية بواسطة
االستبانة إىل وجود أثر لتطبيق مكونات معيار القيادة على
التميز يف األداء ،وأوصت املؤسسات احلكومية على جتذير
معايري اجلائزة يف إجراءات العمل اليومية اإلدارية واملالية
والفنية وعلى مجيع املستويات االسرتاتيجية والتشغيلية.
من خالل استطالع الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع
تبني ما هو آت:
جوائز التميز والكفايات اإلداريةّ ،
هدفت الدراسات السابقة إىل معرفة درجة أداء مديري
املدارس ملهامهم اإلدارية والفنية ،وإىل معرفة درجة توافر
الكفايات اإلدارية الالزمة ملديري املدارس الثانوية ،وحتديد
مستوى الكفايات املهنية ملديري املدارس الثانوية احلكومية
وعالقته بدرجة مشاركة املعلمني يف صناعة القرار ،وإىل حتديد
أهم املهارات الالزمة للتفوق القيادي ،وإىل مدى مناسبة
معايري جائزة الرتبية والتعليم ملدير املدرسة املتميز ،والتعرف
إىل املهارات القيادية اليت تؤدي إىل القيادة الفعالة يف إدارة
التعليم العايل ،والتعرف إىل درجة توافر الكفايات اإلدارية
لدى مديري مدارس املتميزين ،وحتديد خصائص املديرين
واملعلمني والطالب يف املدارس الفعالة ،والتعرف إىل دور
جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز يف
اإلصالح املدرسي ،والتعرف إىل أثر تطبيق مكونات معيار
القيادة على التميز يف أداء اجلهات املشاركة يف جائزة امللك
عبد اهلل الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية ،يف حني
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور جائزة الرتبية
والتعليم للتميز يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس
احلكومية.

منهج الدراسة
اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املسحي،
الذي يهدف إىل وصف الواقع (العساف)2012 ،؛ للتعرف
على دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" ،فئة اإلدارة واملدرسة
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املتميزة يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس
احلكومية باملدينة املنورة.

عينة الدراسة
أما عينة الدراسة فهي عينة عشوائية عنقودية ،مت
حتديد حجمها باستخدام جداول العينات (القحطاين،
العامري ،آل مذهب ،والعمرCreative ( ،)2010 ،
 ،)Research Systems, 2012فقد بلغت ( )624معلمة ،عند
مستوى الثقة باجملتمع ( )%99وهامش خطأ ()%5؛ وذلك
حملاولة التوازن بني دقة نتيجة الدراسة واإلمكانات املادية
والزمانية املتاحة ،وقد مت تقسيم جمتمع الدراسة إىل ثالثة
أقسام ،متمثلة يف مكتب إدارة التعليم شرق املدينة املنورة،
ومكتب إدارة التعليم مشال املدينة املنورة ،ومكتب إدارة
التعليم غرب املدينة املنورة ،مث حتديد عدد من املدارس تابعة
لكل مكتب ،ومت توزيع االستبانة على املعلمات ،على أن
تشمل عينة الدراسة معلمات املدارس املشاركة يف جائزة
الرتبية والتعليم للتميز فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة ،ومعلمات
املدارس غري املشاركة على النحو املوضح يف اجلدول اآليت:

مجتمع الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمات املدارس
ّ
احلكومية باملدينة املنورة ،والذي بلغ عددهن ( )9844معلمة
حسب اإلحصائية الصادرة عن إدارة الرتبية والتعليم للعام
الدراسي 1436/1435ه (اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
باملدينة املنورة .)2014 ،ومت اختيار املعلمات ألهنن يشكلن
الشرحية األكرب واألكثر ارتباطا بقائدات املداس؛ ومن مث
التعبري بصدق عن مستوى الكفايات اإلدارية لدى القائدة
املدرسية ،كما مت استبعاد قائدات املدارس لكي يكون
اجملتمع متجانسا ،والحتمالية إعطائهن درجات مرتفعة قد
تؤثر يف صدق النتيجة.

جدول1
بيانات عينة الدراسة
البيان

الفئة

العدد

النسبة المئوية

الخبرة

من سنة إىل  5سنوات
من  6سنوات إىل  10سنوات
من  11سنة فأكثر

109
113
402

17.5
18.1
64.4

المؤهل

بكالوريوس

536

85.9

ماجستري

38

6.1

دكتوراه

-

-

أخرى
متدربة
غري متدربة

50
467
157

8.00
74.80
25.2

مشاركة
غري مشاركة
االبتدائية

212
412
206

34.00
66.00
33.00

املتوسطة

215

34.50

الثانوية

203

32.50

التدريب
المشاركة
المرحلة
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اجلزء الثالث :تناول الكفايات اإلدارية لقائدة املدرسة متمثلة
يف مخسة جماالت وهي:

أداة الدراسة
حتقيقا ألهداف الدراسة مت تصميم استبانة لدراسة
الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية ،ومت االعتماد
يف تصميم االستبانة على الكتب والدراسات السابقة من
حبوث وأوراق عمل ذات العالقة مبوضوع الدراسة،
واالستفادة من الدليل التنظيمي جلائزة الرتبية والتعليم للتميز
فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة ،وقد اشتملت االستبانة على
ثالثة أجزاء أساسية وهي:

 جمال التخطيط اجليد ويتضمن سبعة عبارات.
 جمال تنظيم العمل املدرسي ويتضمن مثانية عبارات.
الفعال ويتضمن سبعة
 جمال التوجيه السليم واالتصال ّ
عبارات.
 جمال صنع القرار الرشيد ويتضمن سبعة عبارات.
 جمال التقومي والتحسني املستمر ويتضمن سبعة
عبارات.
ومت االعتماد على مقياس ليكرت بدرجاته اخلمس؛ لشموليته
ودقته وثبات نتائجه ،وذلك حبسب مستوى امارسة القائدة
املدرسية للكفاية ،وأعطيت كل درجة وزنا حسب اآليت:
(أوافق بشدة = ،5أوافق = ،4صحيح حلد ما = ،3ال أوافق
= ،2ال أوافق بشدة = ،)1مث متّ تصنيف تلك اإلجابات إىل
مخسة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة اآلتية:
طول الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة)  /عدد بدائل األداة
= (0.80 = 5/ )1-5

اجلزء األول :والذي يتضمن بيانات أولية عن عينة الدراسة
وهي (املؤهل ،اخلربة ،التدريب).
اجلزء الثاين :يتضمن بيانات أولية عن املدرسة وهي (املشاركة
يف جائزة الرتبية والتعليم للتميز فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة،
عدد مرات املشاركة ،الرتشيح على مستوى منطقة املدينة،
املرحلة الدراسية).
جدول 2

توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في األداة
الوصف

أوافق بشدة

أوافق

صحيح لحد ما

ال أوافق

ال أوافق بشدة

مدى املتوسطات
التقدير للتعليق على النتائج

5.00 - 4.21
عالية جدا

4.20 - 3.41
عالية

3.40 - 2.61
متوسطة

2.60 - 1.81
منخفضة

1.80 - 1.00
منخفضة جدا

إعادة صياغة بعض العبارات إلخراج االستبانة يف صورهتا
النهائية.

الصدق الظاهري لألداة
للتحقق من صدق االستبانة والتأكد من قدرهتا
على قياس الغرض الذي أعدت من أجله ،مت عرض االستبانة
يف صورهتا األولية على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعات واألساتذة اإلداريني يف وزارة التعليم،
والذي بلغ عددهم ( )7حمكمني (ملحق رقم  ،)1وذلك
لتحديد مدى وضوح العبارات ومناسبتها ،وإبداء املرئيات من
إضافة أو تعديل ،وبعد مجع امللحوظات من احملكمني مت

صدق االتساق الداخلي لألداة
مت حساب صدق االتساق الداخلي لألداة على
عينة استطالعية عددها ( )42معلمة من غري عينة الدراسة،
عن طريق حساب معامل االرتباط "بريسون" لقياس العالقة
بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي
إليه ،والعالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية جملموع
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اجملاالت ،والعالقة بني كل جمال والدرجة الكلية جملموع

اجملاالت ،كما توضحها اجلداول اآلتية:

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1
2

**0.850
**0.849

5
6

**0.901
**0.847

3
4
8
9
10
11
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31
32
33

**0.888
**0.934
**0.583
**0.742
**0.817
**0.703
**0.855
**0.862
**0.879
**0.897
**0.646
**0.892
**0.937
**0.841
**0.854
**0.892
**0.926
**0.886

7

**0.703

12
13
14
15
20
21
22

**0.802
**0.764
**0.729
*0.388
**0.894
**0.595
**0.753

27
28
29

**0.579
**0.895
**0.874

34
35
36

**0.786
**0.828
**0.818

جدول 3
معامل ارتباط "بيرسون" العبارة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه
المجال
التخطيط اجليد

تنظيم العمل املدرسي

التوجيه السليم واالتصال الفعال

صنع القرار الرشيد

التقومي والتحسني املستمر

*دال عند 0.05

**دال عند 0.01

و( ،)0.05وهذا يؤكد أن عبارات االستبانة تتمتع بدرجة
صدق جيدة ،ميكن التعويل عليها لقياس ما أعدت ألجله.

يتضح من اجلدول  3أن قيم معامالت االرتباط الداخلية
(االتساق الداخلي) لكل عبارة والدرجة الكلية للمجال
املنتمية إليه دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
جدول 4

معامل ارتباط "بيرسون" العبارة بالدرجة الكلية لمجموع المجاالت

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

1
2
3
4
5
6
7

**0.811
**0.704
**0.786
**0.838
**0.854
**0.911
**0.711

10
11
12
13
14
15
16

معامل االرتباط
**0.780
**0.694
**0.821
**0.715
**0.693
*0.351
**0.845

العبارة

معامل االرتباط "

العبارة

معامل االرتباط "

19
20
21
22
23
24
25

**0.837
**0.867
**0.523
**0.730
**0.753
**0.821
**0.863

28
29
30
31
32
33
34

**0.812
**0.845
**0.870
**0.887
**0.902
**0.842
**0.716
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العبارة

معامل االرتباط

العبارة

8
9

**0.490
**0.708

17
18

** دال عند 0.01

معامل االرتباط
**0.819
**0.887

العبارة

معامل االرتباط "

العبارة

معامل االرتباط "

26
27

**0.835
**0.443

35
36

**0.757
**0.785

*دالة عند 0.05

جدول 6
معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة

يتضح من اجلدول  4أن قيم معامالت االرتباط الداخلي
(االتساق الداخلي) لكل عبارة مع الدرجة الكلية جملموع
اجملاالت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
و( ،)0.05وهذا يؤكد أن عبارات االستبانة تتمتع بدرجة
صدق جيدة ،ميكن التعويل عليها لقياس ما أعدت من
أجله.

المجال
التخطيط اجليد
تنظيم العمل املدرسي
التوجيه السليم واالتصال الفعال
صنع القرار الرشيد
التقومي والتحسني املستمر

**0.934
**0.953
**0.961
**0.943
**0.962

البنود

ألفا"

التخطيط اجليد
تنظيم العمل املدرسي
التوجيه السليم واالتصال الفعال
صنع القرار الرشيد
التقومي والتحسني املستمر

7
8
7
7
7

0.937
0.839
0.918
0.912
0.939

الثبات الكلي

36

0.979

المجال

جدول 5
معامل ارتباط "بيرسون" كل مجال مع الدرجة الكلية لمجموع
المجاالت
معامل االرتباط

عدد

معامل ثبات "كرونباخ

يتضح من اجلدول  6أن معامل الثبات جملال التخطيط اجليد
بلغ ( ،)0.937وبلغ معامل ثبات جمال تنظيم العمل
املدرسي ( ،)0.839أما جمال التوجيه السليم واالتصال
الفعال فبلغ ( ،)0.918وبلغ معامل ثبات جمال صنع القرار
الرشيد ( ،)0.912وبلغ ( )0.939يف جمال التقومي
والتحسني املستمر ،والثبات الكلي بلغ ( ،)0،979وارتفاع
الثبات الكلي عن ثبات اجملاالت يعين أن مجيع العبارات
متسقة بعضها مع بعض ،ومن ذلك يتضح أن معامل ثبات
أداة الدراسة مرتفع وميكن االعتماد عليه.

**دال عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول  5أن قيم معامالت االرتباط لكل جمال
من جماالت الدراسة بالدرجة الكلية جملموع اجملاالت دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.01وهذا يؤكد أن مجيع
جماالت الدراسة تتمتع بدرجة صدق جيدة ،ميكن التعويل
عليها لقياس ما أعدت من أجله.

األساليب اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام أساليب
اإلحصاء الوصفي املناسبة بواسطة برنامج الرزمة اإلحصائية
 SPSSوهي:

ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات أداة الدراسة واحلصول على نفس
النتائج عند تكرار استخدامها حتت نفس الظروف على نفس
األشخاص ،مت استخدام معامل " كرونباخ ألفا " على العينة
االستطالعية ( )42معلمة من غري عينة الدراسة ،كما يتضح
يف اجلدول اآليت:

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية لوصف
خصائص أفراد الدراسة ،وعرض النتائج.
 معامل االرتباط "بريسون" حلساب صدق االتساق
الداخلي لالستبانة.
 معامل " كرونباخ ألفا " لتحديد درجة ثبات االستبانة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها

 االحنراف املعياري ملعرفة درجة التشتت يف استجابات
عينة الدراسة.

السؤال األول :ما مستوى توافر الكفايات اإلدارية لدى

 اختبار "ت" للعينات املستقلة لتحديد الفروق بني
املتوسطات.

قائدات املدارس احلكومية من وجهة نظر املعلمات؟
لإلجابة عن السؤال األول جرى استخدام التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لوصف
استجابة عينة الدراسة حول مستوى توافر الكفايات اإلدارية
لقائدات املدارس احلكومية ،حسب اجلدول اآليت:

جدول 7
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا للكفايات اإلدارية لقائدات المدارس
الترتيب
1
2
3
4
5

المجال
التوجيه السليم واالتصال الفعال
التخطيط اجليد
تنظيم العمل املدرسي
صنع القرار الرشيد
التقومي والتحسني املستمر
املتوسط* احلسايب العام

*املتوسط احلسايب من  5درجات

يتضح من اجلدول  7أن الدرجة الكلية للكفايات اإلدارية
كانت بدرجة عالية ،ومبتوسط حسايب ( ،)3.501ويعزى
ارتفاع درجة توافر الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس
احلكومية إىل الدورات التدريبية اليت تتلقاها قائدات املدارس
لتطوير أدائهن املهين اليت سعت إليها وزارة التعليم من خالل
مشاريع التنمية املهنية املستدامة مثل مشروع "تطوير" ،وقد
تعزى إلدراك قائدات املدارس ألمهية الكفايات اإلدارية
إلجناز عملهن املدرسي ،إال أن هذه الكفايات حتتاج إىل
املزيد من التنمية لتصل لدرجة عالية جدا.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الفار
( )2013يف أن درجة توافر الكفايات اإلدارية ملديري
املدارس كانت بدرجة عالية يف معظم جماالت االستبانة ،كما
تتفق هذه النتيجة مع دراسة عودة ( )2010يف أن جمايل

المتوسط* الحسابي

االنحراف المعياري

النتيجة

3.678
3.571
3.540
3.356
3.354
3.501

0.903
0.968
0.868
0.975
1.051
0.886

عالية
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
عالية

صنع القرار والتقومي من أقل الكفايات اإلدارية توافرا ،وختتلف
هذه النتيجة مع دراسة أبو اسنينة ( )2011واليت أظهرت
نتائجها أن مستوى توافر الكفايات اإلدارية ملديري املدارس
كانت بدرجة متوسطة ،ويعزى االختالف بني النتيجتني إىل
أن دراسة أبو اسنينة ( )2011اعتمدت الوسط املرجح
( ،)3وأن املتوسط احلسايب العام عندها بلغ ( ،)3.48وهذا
املتوسط يعطي درجة عالية يف معيار الدراسة احلالية.
السؤال الثاني :ما مستوى توافر كفاية التخطيط اجليد لدى
قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
لإلجابة عن السؤال الثاين جرى استخدام التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لوصف
استجابة عينة الدراسة حول مستوى توافر كفاية التخطيط
اجليد لدى قائدات املدارس احلكومية ،حسب اجلدول اآليت:
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جدول 8
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال التخطيط الجيد
رقم

العبارة

العبارة

تضع خطة اسرتاتيجية للمدرسة يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية للوزارة.
1
تُتابع تطبيق اخلطة املدرسية.
6
تُعد اخلطة التشغيلية لعملية التعليم يف املدرسة.
5
تُراعي الواقعية يف وضع اخلطة مدرسية.
3
تُشارك منسوبات املدرسة عند وضع اخلطة املدرسية.
2
تضع اخلطط املناسبة لتدريب منسوبات املدرسة.
4
تضع خطط لتطوير املناهج الدراسية.
7
املتوسط* العام للمجال
*املتوسط احلسايب من  5درجات

يتضح من اجلدول  8أن املتوسط العام لدرجة املوافقة على
عبارات جمال التخطيط اجليد متحققة بدرجة عالية بلغت
( )3.571من أصل ( )5درجات ،وتراوحت متوسطات
املوافقة بني عالية إىل متوسطة ،وحصلت العبارات (تضع
خطة اسرتاتيجية للمدرسة يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية
للوزارة) و(تُتابع تطبيق اخلطة املدرسية) و(تُعد اخلطة
التشغيلية لعملية التعليم يف املدرسة) أعلى درجات املوافقة،
يف حني حصلت العبارة (تضع خطط لتطوير املناهج
الدراسية) أقل درجات املوافقة .وقد تعزى نتيجة ارتفاع
املتوسط العام جملال التخطيط اجليد ،إىل إدراك قائدات
املدارس ألمهية التخطيط على مستوى املدرسة ،ومتابعتهن
تنفيذ اخلطة ،واملتابعة املستمرة من املشرفات الرتبويات ،إال
أن التخطيط لرفع مستوى املعلمات مهنيا حيتاج إىل عناية
من قائدات املدارس ،وكذلك التخطيط لتطوير املناهج الذي
قد يعزى اخنفاض متوسطه احلسايب يف جماله ،إىل ضعف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.974
3.825
3.747
3.654
3.534
3.388
2.873
3.571

1.070
1.085
1.129
1.128
1.303
1.221
1.278
0.968

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
-

النتيجة
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
عالية

مشاركة قائدات املدارس يف عملية التغذية الراجعة بعد تنفيذ
املناهج .وختتلف هذه النتيجة مع دراسة العمرات ()2014
ودراسة الطلحي ( )2012اليت بينت أن درجة امتالك
مديري املدارس ملهارة التخطيط االسرتاتيجي كانت
متوسطة ،وقد يرجع ذلك االختالف إىل تغري جمتمع وبيئة
الدراسة ،ولتخصص دراسة الطلحي يف الكفايات
التخطيطية.
السؤال الثالث :ما مستوى توافر كفاية تنظيم العمل
املدرسي لدى قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
لإلجابة عن السؤال الثالث جرى استخدام التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري
لوصف استجابة عينة الدراسة حول مستوى توافر كفاية
تنظيم العمل املدرسي لدى قائدات املدارس احلكومية،
حسب اجلدول اآليت:

جدول9
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال تنظيم العمل المدرسي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

النتيجة

رقم العبارة

العبارة

8

تُوزع املهام على منسوبات املدرسة من بداية العام الدراسي.

4.231

1.020

1

عالية جدا

13

تُنظم قبول الطالبات املستجدات.

3.840

1.157

2

عالية
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12

تضبط النظام املدرسي.

3.795

1.186

3

عالية

10

ُحتدد احتياجات املدرسة من اهليئة اإلدارية.

3.590

1.167

4

عالية

14

تُوزع امليزانية املالية للمدرسة حسب األولويات.

3.548

1.247

5

عالية

15

تُفوض بعض صالحياهتا للمعلمات.

3.452

1.220

6

عالية

9

دور املهام بني مساعدات املدرسة كل عامني دراسيني.
تُ ّ

2.981

1.266

7

متوسطة

2.883

1.311

8

متوسطة

3.540

0.868

-

عالية

11

تُنظم زيارة املشرفات الرتبويات إىل املدرسة.
املتوسط* العام للمجال

*املتوسط احلسايب من  5درجات

هذه الكفايات إىل مزيد من التدريب والتطوير من حيث
تدوير املهام بني املساعدات ،وتنظيم زيارة املشرفات للمدرسة
حسب الالئحة التنظيمية (وزارة الرتبية والتعليم.)1435 ،

يتضح من اجلدول  9أن املتوسط العام لدرجة املوافقة على
عبارات جمال تنظيم العمل املدرسي متحققة بدرجة عالية
بلغت ( )3.540من أصل ( )5درجات ،وتراوحت
متوسطات املوافقة بني عالية جدا إىل متوسطة ،وحصلت
العبارات (تُوزع املهام على منسوبات املدرسة من بداية العام
الدراسي) و(تُنظم قبول الطالبات املستجدات) و(تضبط
النظام املدرسي) أعلى درجات املوافقة ،يف حني حصلت
العبارة (تُنظم زيارة املشرفات الرتبويات إىل املدرسة) أقل
درجات املوافقة.
ويعزى ارتفاع املتوسط العام جملال تنظيم العمل املدرسي
للخربة اإلدارية لقائدات املدارس ،اليت أكسبتهن املعرفة
واملهارة الالزمة إلدارة املدرسة ،مثل توزيع املهام على
منسوبات املدرسة والعمل على ضبط النظام املدرسي .وحتتاج

السؤال الرابع :ما مستوى توافر كفاية التوجيه
الفعال لدى قائدات املدارس احلكومية
السليم واالتصال ّ
باملدينة املنورة؟
لإلجابة عن السؤال الرابع جرى استخدام التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لوصف
استجابة عينة الدراسة حول مستوى توافر كفاية التوجيه
الفعال لدى قائدات املدارس احلكومية،
السليم واالتصال ّ
حسب اجلدول اآليت:

جدول 10
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال التوجيه السليم واالتصال الفعال

رقم
العبارة
16
18
20
21
19
17
22

العبارة
تُوجه املعلمات إىل استخدام األساليب الرتبوية احلديثة يف عملية التعليم.
توجه منسوبات املدرسة بعبارات واضحة.
تُتابع تنفيذ توجيهاهتا الرتبوية.
تستخدم طرائق االتصال الكتابية يف التوجيه.
تشرح ملنسوبات املدرسة إجراءات تنفيذ األعمال املدرسية.
ختتار الوقت املناسب لالتصال باملعلمات داخل املدرسة.
تتصل مبؤسسات القطاع اخلاص لإلسهام يف إحداث التغيري البنّاء يف املدرسة.

املتوسط* العام للمجال

*املتوسط احلسايب من  5درجات
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.167
3.816
3.808
3.792
3.760
3.526
2.881

0.979
1.151
1.098
1.117
1.140
1.216
1.319

1
2
3
4
5
6
7

3.678

0.903

-

الترتيب

النتيجة
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متوسطة
عالية

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)

هذه الكفايات حباجة إىل التطوير من حيث االتصال مع
اجملتمع اخلارجي للمشاركة يف التغيري البنّاء داخل املدرسة،
وهذا ما أوصت به دراسة شطناوي ( )2015بضرورة وضع
تفعل عالقة املدرسة باجملتمع .وختتلف هذه النتيجة مع
برامج ّ
دراسة الفار ( )2013إذ أظهرت أن كفاية التوجيه من أقل
الكفايات اإلدارية توافرا؛ وقد يعزى االختالف إىل تغري بيئة
الدراسة.

يتضح من اجلدول  10أن املتوسط العام لدرجة املوافقة على
الفعال متحققة بدرجة
عبارات جمال التوجيه السليم واالتصال ّ
عالية بلغت ( )3.678من أصل ( )5درجات ،وتراوحت
متوسطات املوافقة بني عالية إىل متوسطة ،وحصلت العبارات
(تُوجه املعلمات إىل استخدام األساليب الرتبوية احلديثة يف
عملية التعليم) و(توجه منسوبات املدرسة بعبارات واضحة)
و(تُتابع تنفيذ توجيهاهتا الرتبوية) أعلى درجات املوافقة ،يف
حني حصلت العبارة (تتصل مبؤسسات القطاع اخلاص
لإلسهام يف إحداث التغيري البنّاء يف املدرسة) أقل درجات
املوافقة.
ويعزى ارتفاع متوسط جمال التوجيه السليم واالتصال الفعال
إىل أن التوجيه من أبرز الكفايات اليت متتلكها مديرات
املدارس ومن مث تكون موجودة لدى القائدات منهن،
وإلدراك قائدات املدارس أمهية توجيه املعلمات الستخدام
أساليب التعليم احلديثة ،ولسهولة اتصال قائدة املدرسة
مبنسوباهتا إذ إن التوجيه لن يتم مبعزل عن االتصال .إال أن

السؤال الخامس :ما مستوى توافر كفاية صنع القرار الرشيد

لدى قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
لإلجابة عن السؤال اخلامس جرى استخدام التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري
لوصف استجابة عينة الدراسة حول مستوى توافر كفاية
صنع القرار الرشيد لدى قائدات املدارس احلكومية ،حسب
اجلدول التايل:

جدول 11
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال صنع القرار الرشيد

المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

23

تتخذ القرارات اإلدارية طبقا لألنظمة الوزارية.

3.954

1.058

1

28

تُتابع تنفيذ القرارات املتخذة.

3.604

1.104

2

عالية

25

ختتار الوقت املناسب الختاذ القرار.

3.404

1.198

3

متوسطة

24

تتخذ القرار املناسب بعد دراسة معمقة للموقف.

3.393

1.251

4

متوسطة

26

حترص على مشاركة منسوبات املدرسة يف صناعة القرارات املدرسية.

3.301

1.268

5

متوسطة

29

تضع البدائل املناسبة للقرارات املتخذة.

3.244

1.197

6

متوسطة

27

تُشرك الطالبات يف صناعة القرارات املدرسية.

2.593

1.179

7

منخفضة

العبارة

العبارة

3.356

املتوسط* العام للمجال
*املتوسط احلسايب من  5درجات

يتضح من اجلدول  11أن املتوسط العام لدرجة املوافقة
على عبارات جمال صنع القرار الرشيد متحققة بدرجة
متوسطة بلغت ( )3.356من أصل ( )5درجات ،وتراوحت

0.975

الترتيب

النتيجة
عالية

-

متوسطة

متوسطات املوافقة بني عالية إىل منخفضة ،وحصلت
العبارتان (تتخذ القرارات اإلدارية طبقا لألنظمة الوزارية)
و(تُتابع تنفيذ القرارات املتخذة) أعلى درجات املوافقة ،يف
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النتيجة مع دراسة فالح ( )2012اليت أظهرت أن مشاركة
املعلمني يف صنع القرار املدرسي كانت بدرجة متوسطة.

حني حصلت العبارة (تُشرك الطالبات يف صناعة القرارات
املدرسية) أقل درجات املوافقة .وتعزى النتيجة املتوسطة جملال
صنع القرار الرشيد إىل عدم إشراك القائدة املدرسية منسوبات
املدرسة من معلمات وطالبات وإداريات يف عملية صنع
القرار؛ اليت قد ترجع إىل ضعف ثقة قائدة املدرسة برأي
منسوباهتا ،وقد أكدت دراسة شاهنك ( )Şahenk, 2010أن
مشاركة املدير الطالب إىل جانب معلميهم يف اختاذ القرارات
ويف تشكيل األهداف جيعل املدرسة أكثر فاعلية .وتتفق هذه

السؤال السادس :ما مستوى توافر كفاية التقومي والتحسني
املستمر لدى قائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة؟
لإلجابة عن السؤال اخلامس جرى استخدام التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري
لوصف استجابة عينة الدراسة حول مستوى توافر كفاية
التقومي والتحسني املستمر لدى قائدات املدارس احلكومية،
حسب اجلدول التايل:

جدول 12
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابة عينة الدراسة حول مجال التقويم والتحسين المستمر

المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

31

تقوم أداء منسوبات املدرسة مبوضوعية.
ّ

3.463

1.236

1

30

تستخدم الوسائل املناسبة لتقومي العمل املدرسي.

3.446

1.161

2

عالية

33

تقوم مستوى تعلم الطالبات.
ّ

3.418

1.157

3

عالية

32

تُوظف نتائج عملية تقومي منسوبات املدرسة يف تطوير أدائهن املهين.

3.407

1.188

4

عالية

36

وجه منسوبات املدرسة إىل استخدام أسلوب التقومي الذايت.
تُ ّ

3.330

1.253

5

متوسطة

35

تُشرك منسوبات املدرسة يف عملية تقومي العمل املدرسي.

3.300

1.237

6

متوسطة

34

تُوظف نتائج قياس مستوى تعلم الطالبات يف وضع برامج لتطوير مستواهن.

3.117

1.285

7

متوسطة

3.354

1.051

-

متوسطة

العبارة

العبارة

املتوسط* العام للمجال
*املتوسط احلسايب من  5درجات

يتضح من اجلدول  12أن املتوسط العام لدرجة املوافقة على
عبارات جمال التقومي والتحسني املستمر متحققة بدرجة
متوسطة بلغت ( )3.354من أصل ( )5درجات ،وتراوحت
متوسطات املوافقة بني عالية إىل متوسطة ،وحصلت العبارات
تقوم أداء منسوبات املدرسة مبوضوعية) و(تستخدم الوسائل
( ّ
تقوم مستوى تعلم
املناسبة لتقومي العمل املدرسي) و( ّ
الطالبات) أعلى درجات املوافقة ،يف حني حصلت العبارة
(تُوظف نتائج قياس مستوى تعلم الطالبات يف وضع برامج
لتطوير مستواهن) أقل درجات املوافقة .وتعزى النتيجة
املتوسطة لدرجة جمال التقومي املستمر والتحسني الدائم لقلة

الترتيب

النتيجة
عالية

اهتمام قائدات املدارس بعملية التحسني بعد التقومي ملستوى
الطالبات واملعلمات ،وهذا ما يفقد عملية التقومي هدفها
وتوقفها عند مرحلة التقييم ،كما إن ضعف مشاركة معلمات
املدرسة يف عملية التقومي املدرسي يؤثر يف مستوى التقومي
ويعطيه صفة املركزية ويُبعد عن املدرسة روح فريق العمل.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسيت الفار ( )2013والطلحي
( )2012اليت أظهرت اخنفاض متوسط جمال التقومي لدى
مديري املدارس.
السؤال السابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
ملستوى توافر الكفايات اإلدارية لدى قائدات املدارس
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عينة الدراسة حول مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات
املدارس احلكومية تبعا ملتغري املشاركة يف اجلائزة وكانت
النتيجة حسب اجلدول اآليت:

احلكومية من وجهة نظر املعلمات تعزى ملتغريي مشاركة
املدرسة وعدم مشاركتها يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة
اإلدارة واملدرسة املتميزة؟
لإلجابة عن السؤال السابع مت استخدام اختبار "ت"
للعينات املستقلة لتحديد الفروق بني متوسطات استجابة

جدول 13
إحصائيات اختبار "ت" لداللة الفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات المدارس الحكومية تبعًا للمشاركة
في "جائزة التربية والتعليم للتميز"
المجال

مشاركة ن=212

المتوسط العام

قيمة

مستوى

الداللة

غير مشاركة ن=412

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

ت

الداللة

اإلحصائية

3.732

0.790

3.382

0.910

4.971

0.00

دالة

أظهرت نتائج اختبار "ت" املوضحة يف اجلدول  13أن هناك
فرقا يف مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية
يف املدارس املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة
اإلدارة واملدرسة املتميزة عن املدارس غري املشاركة يف اجلائزة،
إذ بلغت قيمة "ت" ( )4.971وهي ذات داللة إحصائية
على مستوى أقل من ( ،)0.05وقد بلغ متوسط الكفايات
اإلدارية لقائدات املدارس املشاركة يف اجلائزة ()3.732
باحنراف معياري ( )0،790يف حني بلغ متوسط الكفايات
اإلدارية لقائدات املدارس غري املشاركة يف اجلائزة ()3.382
باحنراف معياري ( ،)0.910إذ يتبني أن مستوى الكفايات

درجة الفرق

الفرق
لصالح

0.350

املشاركة

اإلدارية لقائدات املدارس املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم
للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة أعلى منه يف املدارس غري
املشاركة يف اجلائزة حبوايل ( )0.350درجة ،وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة بلفقيه ( )2009ودراسة الدعجة
( )2009اليت أكدت وجود أثر إجيايب لتطبيق جائزة التميز
على النمو املهين والتميز يف األداء.
وملعرفة الفروق بني استجابة عينة الدراسة حول مستوى
الكفايات اإلدارية يف كل جمال من جماالت الدراسة ،تبعا
ملتغري املشاركة يف اجلائزة ،مت استخراجها كما يف اجلدول
اآليت:

جدول 14
إحصائيات اختبار "ت" لداللة الفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات المدارس الحكومية لكل مجال
من مجاالت الدراسة تبعًا للمشاركة في "جائزة التربية والتعليم للتميز"
مستوى

الداللة

درجة

الفرق

المجال

مشاركة ن=212

غير مشاركة ن=412

قيمة

الداللة

اإلحصائية

الفرق

لصالح

التخطيط الجيد

3.873
عال

0.847

3.415
عايل

0.991

0.000 6.023

دالة

0.458

املشاركة

التقويم والتحسين

3.621
عال

0.988

3.217
متوسط

1.057

0.000 4.625

دالة

0.404

املشاركة

التوجيه السليم واالتصال

3.910
عال

0.755

3.559
عال

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف ت

المستمر
الفعال
ّ

0.949
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0.000 5.031

دالة

0.351

املشاركة

رحاب دخيل اهلل احليدري ومجال فواز العمري :دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية...
صنع القرار الرشيد

3.561
عال

0.916

3.250
متوسط

0.988

0.000 3.816

دالة

0.311

املشاركة

تنظيم العمل المدرسي

3.699
عال

0.780

3.458
عال

0.900

0.001 3.460

دالة

0.241

املشاركة

اما أدى إىل صناعة فرق يف مستوى الكفايات اإلدارية
لقائدات املدارس احلكومية.
وتعد درجة الفرق بني متوسطي الكفايات اإلدارية لقائدات
املدارس املشاركة وغري املشاركة ،دافعا ملشاركة قائدات
املدارس يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة
املتميزة ،الاليت مل يسبق هلن املشاركة ،إذ إهنن ميتلكن
الكفايات اإلدارية مبتوسط مقارب ملثيالهتن من قائدات
املدارس املشاركة يف اجلائزة.

يتضح من اجلدول  14أن هناك فرقا يف مستوى الكفايات
اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية يف مجيع جماالت الدراسة
تبعا ملتغريي مشاركة املدرسة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"
فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة وعدم املشاركة يف اجلائزة ،وكانت
نتيجة الفروق يف مجيع اجملاالت لصاحل املدارس املشاركة
بدرجة ترتاوح بني ( ،)0.241 -0.458وقد حصل جمال
التخطيط اجليد على أكرب فرق ،مبقدار ( ،)0.458يليه جمال
التقومي والتحسني املستمر ( )0.404درجة ،مث جمال التوجيه
الفعال ( )0.351درجة ،مث جمال صنع
السليم واالتصال ّ
القرار الرشيد ( )0.311درجة ،وأقل الفروق جملال تنظيم
العمل املدرسي بفرق ( )0.241درجة .وهذا يعين أن "جائزة
الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة هلا دور
إجيايب يف حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس
احلكومية خاصة يف جمال التخطيط اجليد والتقومي والتحسني
املستمر ،وأن هذا الدور اإلجيايب يقل يف جمال التوجيه
الفعال وصنع القرار الرشيد ،وأقل درجة يف دور
واالتصال ّ
اجلائزة كانت جملال تنظيم العمل املدرسي.
ومبقارنة نتيجة السؤال السابع بنتيجة متوسطات اجملاالت يف
أسئلة الدراسة من السؤال الثاين إىل السادس ،يتضح أن
مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس يف جمايل صنع
القرار الرشيد والتقومي والتحسني املستمر كان بدرجة متوسطة
بسبب عدم مشاركتهم يف اجلائزة ،ويتضح من ذلك أن
معايري ومؤشرات "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة
واملدرسة املتميزة ،اليت ختدم جمال التخطيط وصنع القرار
والتقومي مثل معيار بناء اخلطة االسرتاتيجية ،وإدارة األزمات
املدرسية ،ونشر ثقافة احلوار ،وإدارة العمليات ،والتحسني
املستمر وقياس وتقومي األداء املدرسي ،كانت مبستوى عال

نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 .1أن املتوسط العام ملستوى توافر الكفايات اإلدارية
لقائدات املدارس احلكومية باملدينة املنورة كان بدرجة عالية
(.)3.501
الفعال أعلى مستوى توافر
 .2أن جمال التوجيه واالتصال ّ
يف الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس وتاله جمال التخطيط
السليم مث تنظيم العمل املدرسي.
 .3جاء جمال التقومي والتحسني املستمر أقل مستوى توافر
يف الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية ،ويعلوه
جمال صنع القرار الرشيد بفارق (.)0.002
 .4أن متوسط جمال التخطيط اجليد جاء بدرجة عالية،
وتراوحت متوسطات املوافقة بني عالية إىل متوسطة،
وحصلت العبارات (تضع خطة اسرتاتيجية للمدرسة يف ضوء
اخلطة االسرتاتيجية للوزارة) و(تُتابع تطبيق اخلطة املدرسية)
و(تُعد اخلطة التشغيلية لعملية التعليم يف املدرسة) أعلى
درجات املوافقة ،يف حني حصلت العبارة (تضع خطط
لتطوير املناهج الدراسية) أقل درجات املوافقة.
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األساليب الرتبوية احلديثة يف عملية التعليم) و(توجه
منسوبات املدرسة بعبارات واضحة) و(تُتابع تنفيذ توجيهاهتا
الرتبوية) أعلى درجات املوافقة ،يف حني حصلت العبارة
(تتصل مبؤسسات القطاع اخلاص لإلسهام يف إحداث التغيري
البنّاء يف املدرسة) أقل درجات املوافقة.
.7أن متوسط جمال صنع القرار الرشيد جاء بدرجة متوسطة،
وتراوحت متوسطات املوافقة بني عالية إىل منخفضة،
وحصلت العبارتان (تتخذ القرارات اإلدارية طبقا لألنظمة
الوزارية) و(تُتابع تنفيذ القرارات املتخذة) أعلى درجات

 .5أن متوسط جمال تنظيم العمل املدرسي جاء بدرجة
عالية ،وتراوحت متوسطات املوافقة بني عالية جدا إىل
متوسطة ،وحصلت العبارات (تُوزع املهام على منسوبات
املدرسة من بداية العام الدراسي) و(تُنظم قبول الطالبات
املستجدات) و(تضبط النظام املدرسي) أعلى درجات
املوافقة ،يف حني حصلت العبارة (تُنظم زيارة املشرفات
الرتبويات إىل املدرسة) أقل درجات املوافقة.
الفعال جاء
 .6أن متوسط جمال التوجيه السليم واالتصال ّ
بدرجة عالية ،وتراوحت متوسطات املوافقة بني عالية إىل
متوسطة ،وحصلت العبارات (تُوجه املعلمات إىل استخدام
املوافقة ،يف حني حصلت العبارة (تُشرك الطالبات يف صناعة
القرارات املدرسية) أقل درجات املوافقة.
 .8أن متوسط جمال التقومي والتحسني املستمر جاء بدرجة
متوسطة ،وتراوحت متوسطات املوافقة بني عالية إىل
تقوم أداء منسوبات املدرسة
متوسطة ،وحصلت العبارات ( ّ
مبوضوعية) و(تستخدم الوسائل املناسبة لتقومي العمل
تقوم مستوى تعلم الطالبات) أعلى درجات
املدرسي) و( ّ
املوافقة ،يف حني حصلت العبارة (تُوظف نتائج قياس مستوى
تعلم الطالبات يف وضع برامج لتطوير مستواهن) أقل درجات
املوافقة.
 .9وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى
توافر الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية تعزى
ملتغريي مشاركة املدرسة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز " فئة
اإلدارة واملدرسة املتميزة وعدم مشاركتها يف اجلائزة ،وذلك
لصاحل املدارس املشاركة يف اجلائزة بفارق ( )0.350درجة.
 .10وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى
توافر الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية يف مجيع
جماالت الدراسة تبعا ملتغريي مشاركة املدرسة يف "جائزة الرتبية
والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة وعدم مشاركتها
يف اجلائزة ،وكانت نتيجة الفروق يف مجيع اجملاالت لصاحل
املدارس املشاركة.

 .11أن جمايل التخطيط اجليد ،والتقومي والتحسني املستمر،
حصال على أكرب فرق يف مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات
املدارس احلكومية ،بني املدارس املشاركة وغري املشاركة يف
جائزة الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة.
 .12أن الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية يف
جمايل صنع القرار الرشيد والتقومي والتحسني املستمر كانت
بدرجة عالية لدى املدارس املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم
للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة ،وبدرجة متوسطة لدى
املدارس غري املشاركة يف اجلائزة.
التوصيات
على الرغم من أن نتائج الدراسة أظهرت أن مستوى توافر
الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية كانت بدرجة
عالية ،فإهنا مل تصل إىل العالية جدا ،كما أظهرت النتائج أن
هناك فروقا يف درجة التوافر تعزى ملشاركة املدرسة يف "جائزة
الرتبية والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة لصاحل
املدارس املشاركة ،اما يعين أن للجائزة أثرا إجيابيا يف رفع
مستوى الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية ،إال
أن هذا األثر كان بدرجة أقل من ( .)0.50ويف ضوء ذلك
ميكن التوصل إىل جمموعة من التوصيات على النحو اآليت:
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 .1أن تنظم وزارة التعليم دورات تدريبية لقائدات املدارس
لتحسني أدائهن اإلداري ،من خالل جهات التدريب
املختصة وبالتعاون مع اجلامعات.
 .2أن تعزز وزارة التعليم دور قائدات املدارس يف تطوير
املناهج من خالل املشاركة الفاعلة للقائدات يف مؤمترات
وملتقيات تطوير املناهج.
 .3أن متنح وزارة التعليم الصالحية لقائدات املدارس يف
تنظيم وتنسيق زيارة املشرفات الرتبويات إىل املدرسة.
 .4عقد ندوات ولقاءات جتمع قائدات املدارس مع
املسؤولني يف مؤسسات القطاع اخلاص لتعزيز االتصال بينهم
وحبث سبل املشاركة الفاعلة للقطاع اخلاص يف املدارس
احلكومية.
 .5أن توفر وزارة التعليم أسسا وضوابط ملشاركة منسوبات
املدرسة يف صنع القرار املدرسي.
 .6املتابعة اجلادة من املشرفات الرتبويات لإلجراءات
املتخذة من قبل قائدة املدرسة لتحسني مستوى املعلمات
والطالبات.
.7أن تعمم وزارة التعليم دليل "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"
على مجيع املدارس الستخدامه يف عملية التقومي الذايت.
 .8إلزام وزارة التعليم مجيع املدارس احلكومية واألهلية
باملشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" سنويا؛ ومتابعتها
من خالل جلنة دائمة يف مكاتب اإلشراف الرتبوي.
 .9أن ترفع وزارة التعليم من معايري ومؤشرات "جائزة الرتبية
والتعليم للتميز" فئة اإلدارة واملدرسة املتميزة ،اخلاصة مبجايل
التنظيم والتوجيه.

 إجراء دراسة عن دور "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" يف
حتسني الكفايات اإلدارية لقائدات املدارس احلكومية يف مدن
أخرى.
 إجراء دراسة تبحث أسباب عزوف قائدات املدارس
عن املشاركة يف "جائزة الرتبية والتعليم للتميز".
 إجراء دراسة مقارنة بني "جائزة الرتبية والتعليم للتميز"
وجائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز.
المراجع
أبو اسنينة ،عونية طالب (سبتمرب .)2011 ،درجة توافر الكفايات اإلدارية
لدى مديري مدارس املتميزين من وجهة نظر معلميها يف األردن .جملة
الطفولة والرتبية ،مصر.67-17 ،)8(2 ،

أبو شاويش ،بشري عبد الرمحن حممود ( .)2010دور برنامج إطار ضمان
اجلودة يف تنمية بعض الكفايات اإلدارية لدى مديري مدارس األنروا
مبحافظة غزة .رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
أبو النصر ،مدحت ( .)2009األداء اإلداري املتميز .القاهرة ،مصر:
اجملموعة العربية للتدريب والنشر.

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملدينة املنورة (ديسمرب .)2014 ،إحصائية
الكوادر البشرية (بنات)  .1436-1435مت االسرتداد من موقع وزارة
الرتبية والتعليم:

http://www.madinaedu.gov.sa

إمساعيل ،حممد صادق ( .)2014إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم .القاهرة،
مصر :اجملموعة العربية للتدريب والنشر.
باشيوة ،حلسن عبد اهلل وواري ،نزار الرب ( .)2009مناذج اإلدارة التعليمية
املعاصرة بني متطلبات اجلودة الشاملة والتحوالت العاملية :دراسة
مقارنة .اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ،اجلمهورية اليمنية،
.130-105 ،)3(2
بلفقيه ،جنيب حمفوظ (أغسطس .)2009 ،دور جائزة محدان بن راشد آل
مكتوم لألداء التعليمي املتميز يف اإلصالح املدرسي بدولة اإلمارات :
الواقع واملأمول من وجهة نظر املعلمني .جملة دراسات يف املناهج
وطرق التدريس ،مصر.179-158 ،)149( ،
التوجيري ،صاحل بن محد ( .)2012ويسألونك عن اإلدارة .الرياض ،د.ن.
جائزة الرتبية والتعليم للتميز (أكتوبر .)2014 ،الفائزون باجلائزة .مت االسرتداد
للتميز:
والتعليم
الرتبية
جائزة
موقع
من

المقترحات
يعد موضوع "جائزة الرتبية والتعليم للتميز" من املواضيع
احلديثة اليت مل يتطرق هلا الباحثون بالشكل املطلوب ،لذا
يعد جماال خصبا إلجراء املزيد من الدراسات واألحباث
العلمية .ونظرا لذلك يقرتح الباحثان إجراء الدراسات اآلتية:

http://tamayaz.org.sa/winners-ar.php

جائزة الرتبية والتعليم للتميز (أكتوبر .)2014 ،دليل جائزة الرتبية والتعليم
للتميز .مت االسرتداد من موقع جائزة الرتبية والتعليم للتميز:
http://tamayaz.org.sa/index-ar.php
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)
جائزة محدان ( .)2014جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي
املتميز .مت االسرتداد من موقع جائزة محدان بن راشد آل مكتوم

عايش ،أمحد مجيل (خريف .)2011 ،تقومي كفايات مديري مدارس املرحلة
األساسية التابعة لوكالة الغوث يف األردن .جملة شؤون اجتماعية،
اإلمارات.44-9 ،)111(28 ،
العجمي ،حممد حسنني ( .)2010اإلدارة والتخطيط الرتبوي النظرية
والتطبيق .عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
العساف ،صاحل محد ( .)2012املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية
(ط .)2الرياض ،دار الزهراء للنشر والتوزيع.
العمر ،عبد العزيز بن سعود ( .)2007لغة الرتبويني .الرياض ،مكتب الرتبية
العريب لدول اخلليج.
العمرات ،حممد سامل (يونيو .)2014 ،مهارات التخطيط االسرتاتيجي
املتحققة لدى مديري ومديرات مدارس تربية البرتاء من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات .جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،البحرين،)2(15 ،
.335 -307
عودة ،هديل حممد ( .)2010الكفايات اإلدارية ملديري املدارس األساسية يف

لألداء التعليمي املتميز:

http://ha.ae/ar#about-the-awards

اجلبوري ،وداد مهدي حميمد (حزيران .)2011 ،الكفايات اإلدارية لرؤساء
األقسام العلمية يف كليات جامعة القادسية من وجهة نظرهم .جملة
كلية الرتبية للبنات للعلوم االنسانية ،العراق.132 -116 ،)8( 5 ،
مجيل ،أمحد وسفري ،حممد ( .)2011التميز يف األداء :ماهيته وكيف ميكن
حتقيقه يف املنظمات .منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء
املايل وحتديات األداء البيئي 23-22 ،نوفمرب ( ،2011ص ص.
 .)161-153اجلزائر ،جامعة ورقلة.
احلريري ،رافدة عمر ( .)2010إعداد القيادات اإلدارية ملدارس املستقبل يف
ضوء اجلودة الشاملة (ط .)2عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.
الدعجة ،فراس حممود ( .)2009أثر تطبيق مكونات معيار القيادة على
التميز يف األداء :دراسة ميدانية على اجلهات املشاركة يف جائزة امللك
عبد اهلل الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية .رسالة ماجستري غري
منشور ،جامعة بلقاء ،األردن.
سلطان ،عبد اهلل عبد الرمحن يوسف ( .)2014حوكمة التميز  :جائزة وزير
الداخلية للتميز منوذجا .دورية الفكر الشرطي ،الشارقة،)88(23 ،
.56 -21
السلمي ،علي ( .)2002إدارة التميز :مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر
املعرفة .القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر.
شطناوي ،نواف موسى (فرباير .)2015 ،أداء مديري املدارس احلكومية
واخلاصة يف حمافظة إربد ملهامهم اإلدارية والفنية  .جملة العلوم الرتبوية،
الرياض.37-19 ،)1( 27 ،
الطائي ،علي حسون وطاهر ،فاضل مجيل وسلمان ،فاضل محد.)2013( .
مراحل إدارة الكفايات وعالقتها بالفروق الوظيفية يف املستويات

حمافظة مأدبا وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني .رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن.

غازي ،علي علي ( .)2013املمارسات التطبيقية ملعيار القيادة كأحد معايري
املمكنات لتحقيق التميز املؤسسي .جملة إدارة األعمال ،مصر
(ع.14-10 ،)142
الفار ،شهناز (مارس .)2013 ،درجة توافر الكفايات اإلدارية وكفايات
القيادة التحويلية لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية يف فلسطني.
جملة جامعة النجاح لألحباث للعلوم اإلنسانية ،فلسطني،)7(27 ،
.1414-1377
فالح ،عبد الرمحن عيد فرحان ( .)2012مستوى الكفايات املهنية ملديري
املدارس الثانوية احلكومية يف دولة الكويت وعالقته بدرجة مشاركة
املعلمني يف صناعة القرار من وجهة نظرهم .رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
القحطاين ،سامل بن سعيد والعامري ،أمحد بن سامل وآل مذهب ،معدي بن
حممد و العمر ،بدران بن عبد الرمحن ( .)2010منهج البحث يف
العلوم السلوكية (ط .)3الرياض ،املؤلفون.
كحيل ،أمل عثمان ( .)2009دور اإلدارة املدرسية يف تطوير جودة املعلم
الفعال لتحقيق التميز .دور املعلم العريب يف عصر التدفق املعريف-1 ،
 3أبريل ( ،2009ص ص .)809-767.جرش ،جامعة جرش
اخلاصة  -كلية علوم الرتبية.
اللجنة العلمية :جائزة الرتبية والتعليم للتميز ( .)2014معايري جائزة اإلدارة
واملدرسة املتميزة .الرياض ،وزارة الرتبية والتعليم.

اإلدارية .جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،العراق،

.260 -241 ،)10(5
طعيمة ،رشدي أمحد والبيالوي ،حسن حسني وسليمان ،سعيد أمحد
والنقيب ،عبد الرمحن وسعيد ،حمسن املهدي والبندري ،حممد بن
سليمان وعبد الباقي ،مصطفى أمحد ( .)2008اجلودة الشاملة يف
التعليم :بني مؤشرات التميز ومعايري االعتماد (ط .)2عمان ،دار
املسرية.
الطلحي ،مقبول بن مساعد سعيد ( .)2012الكفايات التخطيطية املطلوبة
ملديري مدارس املرحلة الثانوية مبدينة الطائف كما يراها املشرفون
الرتبويون .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة.
العامري ،صاحل مهدي حمسن والغاليب ،طاهر حمسن منصور (.)2011
اإلدارة واألعمال .عمان ،دار وائل .

املالكي ،فهد بن عبد الرمحن بن علي ( .)1428الكفايات اإلدارية والفنية
املتوافرة لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الطائف من وجهة نظر

املديرين واملعلمني .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة.
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: مت االسرتداد من موقع املعاين. املعجم الوسيط.)2014 ،املعاين (نوفمرب
/http://www.almaany.com
:املعاين
 مت االسرتداد من موقع. املعجم الوسيط.)2015( .املعاين
/http://www.almaany.com
: مت االسرتداد من معاجم. معاجم.)2014 ،معاجم (اكتوبر
/http://www.maajim.com
 رؤية مقرتحة.)2010، هنلة عبد القادر (يوليو، مرفت صاحل وهاشم،ناصف
 جملة.لتحقيق التميز باملدارس املصرية يف ضوء جوائز التميز الدولية
.132-11 ،)3(16 ، مصر،دراسات تربوية واجتماعية
 دراسة تقوميية جلائزة الرتبية.)2012 ، عبد العزيز بن سامل (مايو،النوح
 جملة. فئة مدير املدرسة املتميز:والتعليم باململكة العربية السعودية
.100-50 ،)56(12 ، مصر،الثقافة والتنمية
 مدخل إدارة.)2013 ، أماين السيد (إبريل، الشربيين اهلاليل وغبور،اهلاليل
 جملة مستقبل الرتبية.التميز ومتطلبات تطبيقه يف جامعة املنصورة
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Abstract: The study aimed to identify the role of the "Education Excellence Award " in the management skills improvement
for public schools' leaders in Medina from the standpoint of the teachers, by finding the level of availability of the
administrative skills of the public schools' leaders, and to identify statistical differences between the average views of a study
sample, which attributed to the participation of school personnel In "Education Excellence Award " management category
and the outstanding and non-participating school.
The method has used a descriptive survey, and adopted the resolution as a tool to gather information, and the study included
a population of all public school teachers in the school (elementary, intermediate, and secondary) in Medina, and selected a
random sample (Cluster) of participated and non-participated ,in the award, school teachers, and used appropriate statistical
methods. The study found a range of results: that the overall average of the administrative skills level of availability of the
of public schools' leaders in Medina was a high degree, and that the average area of proper guidance and effective
communication, and the field of good planning, and the organization of school work was a high degree, but the intelligent
decision making field and continuous evaluation improvement was moderately, also found statistically significant
differences between the study sample attributed to the school's participation in the "Education Excellence Award "
management category and outstanding school and not participating, in favor of participating in the award schools .
Key words: Education Excellence Award, managerial skills and A school leader.

363

فاطمة بنت غرم اهلل آل محد وسوزان بنت حسني حج عمر فاعلية احلقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام ....

فاعلية الحقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام استراتيجية الـكتابة كموجه لحل المشكلة SWH

لدى طالبات المرحلة الثانوية ودورها في تحول معلمات الكيمياء للتدريس البنائي

فاطمة بنت غرم اهلل آل أحمد

إعداد

املشرفة الرتبوية رئيسة وحدة املوهوبات
مبكتب التعليم جنوب الرياض

سوزان بنت حسين حج عمر
أستاذ املناهج وطرق التدريس العلوم املساعد

قدم للنشر 1437/6/17هـ  -وقبل 1437 /12/ 24هـ

المستخلص :يهدف البحث ملعرفة فاعلية حقيبة تدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية

الـSWH

لتبين معلمات الكيمياء للتدريس البنائي ،ولتحقيق هذا

استخدم املنهج الوصفي .وتكون اجملتمع من معلمات الكيمياء العشر التابعات ملكتب التعليم جنوب الرياض ،الاليت حضرن احلقيبة التدريبية الـ، SWH
ومتثلت عينة البحث يف ثالث معلمات مت اختيارهن عشوائياً .ومت إعداد أداتني ،استبانة مشلت ثالثة جماالت ،األول :املعلومات الشخصية ،والثاين :مشل
عددا من الفقرات يتم االستجابة عليها
ثالثة حماور :النظرية البنائية ،واالستقصاء ،والكتابة كموجهات حلل مشكلة يف تعليم العلوم .وتضمن كل حمور ً
وفق مقياس ليكرت اخلماسي (موافقة متاماً ،موافقة ،غري متأكدة ،غري موافقة ،غري موافقة متاماً) ،واجملال الثالث :عبارة عن تساؤالت مفتوحة ،وبطاقة
مالحظة تكونت من شقني ،البيانات العامة ،ومراحل النشاط االستقصائي :مرحلة ما قبل النشاط ،ومرحلة املشاركة يف النشاط ،ومرحلة الكتابة الفردية
يف النشاط ،وكان من النتائج املهمة متكن املعلمات من بعض املمارسات التدريسية البنائية ،وقدرهتن على توظيف مسات االستقصاء يف األنشطة
واكتساهبن مهارات توظيف اسرتاتيجية الـ SWHيف أنواع االستقصاء .ومن التوصيات املهمة توجيه معلمات الكيمياء حنو ممارسات تنطلق من فكر
البنائية ومعايريها ،وتزويدهن بدورات تدريبية يف أثناء اخلدمة هتدف الستخدام اسرتاتيجية الـ ، SWHوتوجيه املشرفات الرتبويات حلث املعلمات لتبين
أساليب التدريس البنائي ملختلف املراحل .وتقرتح الباحثة تقدمي دراسة عن استخدام مهارات االستقصاء احلر واسرتاتيجية الـ SWHيف تنمية التفكري
اإلبداعي لدى الطالبات.
الكلمات مفتاحية :اسرتاتيجية الـ ، SWHحل املشكلة ،االستقصاء ،النمو املهين ،التدريس البنائي.
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فالتعليم البنائي يعتمد على الفكرة الري ترى أن الطالب
املتعلم يبين نفسه بنفسه (زيتون.)2007 ،
ويعكس التعلّم االستقصائي Inquiry-based-
 Learningيف العلوم منوذ التعلّم البنائي ،الذق غالبًا ما
تعقيدا مما
يشار إليه بالتعلم النشط .ويعد االستقصاء أكثر ً
ينظر إليه عاد ًة ،فالتعلم القائم على االستقصاء ،يفرتض
اناماس املتعلمني واهنماكهم يف عمل العِلم بطبيعته وصورته
الري يقوم هبا العلماء ،إذ يتضمن أنشطة تشايل العقل
معا ،وتركز على التفاعل النشط حملاولة تكوين
وتشايل اليدين ً
املعىن ،إضافة إأ إشباع الفضول الفطرق وحب االستطالع
لدى املتعلمني (حج عمر.)2013 ،
ويف هذا اجملال لتطوير أساليب التدريس واستخدام
النظرية البنائية وأساليب التعلم االستقصائي نادى الرتبويون
والباحثون بأمهية توظيف الكتابة بوصفها أداة معرفية تساعد
على التعلم ( Fraser, 1978; Hamilation, 1978; Emig,
 ،)1977; Barnes, 1976وأوضحت إمييج ( Emig,
 )1977.28,122-128.أن للكتابة دوراً فريداً ومميزاً يف تنمية
التعلم ،فالكتابة عبارة عن وسيلة متر املعلومات خالها على
مستويات ثالثة ،اليد :الري رك القلم عرب الصفحات و تا
لوظائف حركية؛ والعني :الري تقرأ ما أمتت كتابته وتنشط
الوظائف احلسيه ،والعقل :الذق يبلور وميحص ما أمتت
ليال.
كتابته ليشبع اخلطوات األكثر عمقاً ،فكراً و ً
وأوضح احلريب ( )1994أن الكتابة مبختلف
أنواعها تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني ،من حيث قدرة
كل شخص على التعبري حبسب قدراته ،كما تعطي املتعلمني
الفرصة ملراجعة أفكارهم بإعادة النظر فيما قاموا بكتابته.
وترى عليش ( ،2009ص" )180أن الكتابة الواضحة
توضح الصلة الوثيقة بني التفكري والكتابة ،فالعمق والوضوح
يف التفكري ُيسن نوعية الكتابة ،بينما تفيد الكتابة كأداة
تعلم لصقل التفكري وتطوير " .وأشار ماير وهيلمان (1996
 (Mayer & Hillman,أن الكتابة ليست جمرد أداة للتعبري

المقدمة
الــتعلم البنــائي يعــد مظلــة كبــرية ينــدر تهــا الــتعلم
موجه ـ ـا حل ــل املش ــكلة يف تعل ــيم
االستقص ــائي وتع ــد الكتاب ــة ً
العل ــوم أح ــد اسـ ـرتاتيجيات ه ــذا الن ــوع م ــن ال ــتعلم فالرتبي ــة يف
األلفي ــة الثالث ــة امليالدي ــة تواج ــه ــديات و ــوالت جدي ــدة يف
خمتل ــف اجمل ــاالت العلمي ــة والثقافي ــة والسياس ــية واالجتماعي ــة،
ولعــل مــن أبــرز التحــديات والتحــوالت تكمــن يف اجملــال املعــريف
العلمــي .كــل ذلــد دفــع بالــدول إأ الســعي لتطــوير أنظمتهــا
الرتبوية والتعليمية ،وإعادة النظر يف حمتـوى املقـررات الدراسـية،
وتطوير أساليب التعليم والتعلم من خالل تبين نظريـات تربويـة
خمتلف ــة ع ــن الس ــابق تس ــاير ه ــذ التح ــديات .وكان ــت النظري ــة
البنائي ــة م ــن ب ــني النظري ــات ال ــري ب ــرزت يف الس ــنوات األخ ــرية
والــري هتــتم مبــا خــرق داخــل عقــل املــتعلم عنــد توليــد للمعرفــة،
وبــاملتاريات الــري تـ ثر يف توليــد هــذ املعرفــة .وقــد ذكــر احلــا
بكرق ( ،2008ص )93أنه:
عندما يعمل التفكري فيما يتلقى من معلومات ،فإن هذ
املعلومات تتالال يف أعماق العقل ،لتصبح ادرا ًكا يعيه
اإلنسان ويفهم جوانبه املختلفة .هذا اإلدراك ،والفهم
للمعلومات الري يتلقاها ،هو” املعرفة الفاعلة“الري يتطلع
إليها .فاملعلومات وحدها ال تكفي؛ وال بد أن يعمل فيها
التفكري كي تصبح معرفة .ويشري إأ هذا ما ذكرته حج عمر
( ،2013ص )67عن سيمون ( )Simonأن البنائية -
كنظرية تعلم-تنظر للتعلم كبعدين :عام وخاص ،فاملتعلم
معا ،إذ "يعكس
يبين معرفته نتيجة تفاعل هذين البعدين ً
املعىن املتك ِّون من تفاعل املتعلم مع العامل الفيزيقي من حوله،
تكون
ومع غري من األفراد (البعد العام) ،ويعكس املعىن امل ِّ
من تأمل املتعلم يف هذا التفاعل (البعد اخلاص)" .فالبنائية
كتعليم تشري إأ التفكري والفهم واالستدالل وتطبيق املعرفة،
وبنفس الوقت ال يتم من خالها إمهال املهارات األساسية،
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الصعوبات يف اخلوف من عدم الدعم املستقبلي لبيئة التعلم
الواقعية سواء من مديرة املدرسة أو من املشرفات ،أو
الوالدين ،وصعوبة ديد الفكرة العامة من الوحدة،
والصعوبات املرتبطة بتطبيق االستقصاء من منظور بنائي ي كد
على التفاعل النشط للمتعلم مع بيئة التعلم املادية واألفراد
فيها.
وباملقابل أظهرت الدراسات الري طبقت اسرتاتيجية
الـ SWHيف املرحلتني املتوسطة والثانوية نتائجاً إخابية يف دعم
و سني الفهم والتحصيل والتاري املفاهيمي ( Hand,

أيضا وسيلة للكشف عنه،
عما نفكر فيه فحسب ،ولكنها ً
و ديد ما يعرف وما ال يعرف ،إذ إهنا إحدى أدوات
التواصل املهمة الري تسهم يف تشكيل األفكار وتوضيحها بل
أيضا يف اكتشافها.
تسهم ً
وقد طور هاند وكيز (Hand & Keys, 1999, 66,
 )27-29اسرتاتيجية شكل احلرف ( )Vبدمج نوعني من
الكتابة :الرمسية (تقرير النشاط االستقصائي) وغري الرمسية
(التعقيب أو التأمل) ،مع أنشطة العلوم االستقصائية ،هبدف
مساعدة املتعلمني على بناء معرفة مفاهيمية ،واقرتحا
اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم

Wallace & Yang , 2004; Hand, Hohenshell & Prain,

2004; Hohenshell & Hand, 2006؛ اجلمعان1434 ،هـ)،
وعلى املستوى اجلامعي سجلت دراسة رود وجرينبو وهاند
( )Rudd, Greenbowe & Hand, 2001النتائج اإلخابية بعد
تطبيق اسرتاتيجية الـ ،SWHإذ أظهر الطالب فهماً أفضل
للمفاهيم العلمية الري مت تناوها يف خمترب الكيمياء .كما ذكر
جرينبو وهاند ( )Greenbowe & Hand, 2006أن الطالب
الذين درسوا باسرتاتيجية الـ SWHحصلوا على نتائج أفضل
يف االختبار مقارنة بالطالب الذين درسوا بطريقة املخترب
التقليدية .األمر الذق ُيث على أمهية اسرتاتيجية الـSWH
يف إكساب الطالب مهارات ومفاهيم علمية جديدة سواء
يف مادة الكيمياء ،أو يف خمتلف مواد العلوم ،وملختلف
املراحل الدراسية.
وبناء على النتائج اإلخابية السرتاتيجية الـ، SWH
وما أشارت إليه دراسة حج عمر ( )2013من صعوبات
التدريس من منظور البنائية ،ودراسة هاند وترخست ( Hand
 )& Treagust, 1994الري أشارت إأ ضرورة هتيئة الفرص
ملعلمات العلوم يف أثناء اخلدمة ملمارسة التعليم البنائي،
ودراسة الوهر ( )2001الري أكدت عدم كفاية برامج
التدريب املوجههة للنظرية البنائية ،مت ديد مشكلة هذا
البحث يف معرفة فاعلية توظيف اسرتاتيجية الكتابة

).The Science Writing Heuristic (SWH

مشكلة البحث
لقد أصبحت مهنة الـمعلِّم مزخًا من مهام القائد،
فعاال خب أن خمع
والناقد واملوجه ،ولكي يكون دور املعلم ً
بني التخصص واخلربة ،وأن يكون م هالً تأهيالً جيداً
ومكتسباً اخلربة الالزمة لصقل جتربته يف ضوء دقة التوجيه
الفين عرب اإلشراف املتنوع واملناسب ،إذ ال ُيتا املعلمون
إأ التدريب الرمسي فحسب ،بل هم حباجة للمتابعة وتقدمي
التاذية الراجعة لكل برنامج تدرييب يق ّدم هم (شاهني،
.)1996
ويف هذا الصدد ،يشري هاند وترخست ( & Hand
 )Treagust, 1994,20(1):97-113إأ أن هناك جمالني
انتباها كافيًا ضمن البحث الرتبوق
رئيسني مل تتم إعارهتما ً
يف جمال الرتبية العلمية ومها :تزويد معلمي العلوم يف أثناء
اخلدمة بفرص لتطبيق اسرتاتيجيات التعلم ،والتعليم البنائي،
وتفكري املعلمني املرتبط مبوضوع البنائية .وأشارت دراسة
(الوهر )2001 ،إأ عدم كفاية برامج التدريب الرتبوق يف
إكساب معلمي العلوم وعيًا كافيًا مبفاهيم النظرية البنائية.
وتوصلت حج عمر ( )2013إأ وجود صعوبات
تواجه معلمات العلوم يف تبين الـ ،SWHوجتلت تلد
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الـSWH

يف تبين

كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم
معلمات الكيمياء للبنائية والتدريس من منظور بنائي.

مكتب التعليم جنوب الرياض.

أهداف البحث:

مصطلحات البحث:

هدف البحث إأ تعرف فاعلية حقيبة تدريبية
مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية الـ SWHيف تبين معلمات
الكيمياء التدريس البنائي.

عددا من املصطلحات األساسية،
تضمن البحث ً
وسيتم فيما يأيت عرضها مع توضيح التعريف اإلجرائي ها:

الحدود البشرية  :معلمات الكيمياء ملدارس املرحلة الثانوية

الحقيبة التدريبية

Training Portfolio

يعرفها الطعاين ( ،2009ص )13بأهنا "اجلهود
املنظمة واملخططة لتطوير معارف وخربات واجتاهات
املتدربني ،وذلد جبعلهم أكثر فعالية يف أداء مهامهم".

سؤال البحث:
حاول البحث اإلجابة عن س ال :ما فاعلية حقيبة
تدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية الـ SWHيف تبين معلمات
الكيمياء التدريس البنائي؟

وتعرف الباحثة احلقيبة التدريبية إجرائيا بأهنا :خطة شاملة
تتضمن أهداف وحمتوى ،وخطوات إجرائية تتمثل يف التعريف
باسرتاتيجية الـ SWHوكيفية تطبيقها للتحول للتدريس
البنائي.

أهمية البحث:

استراتيجية الكتابة كموجهات لحل المشكلة في تعليم

ميكن إخاز أمهية البحث يف النقاط اآلتية:

العلوم الـ:SWH

 متكني معلم الكيمياء من التنويع يف طرق التدريس لتفعيل
صرا نشطًا يف عملية التعلم.
دور املتعلم جلعله عن ً

هي اسرتاتيجية تعليمية مستمدة من البنائية
التفاعلية إذ توظف االتصال الفهمي لبناء املعرفة التعبريية
العلمية ضمن إطار األنشطة االستقصائية ،وتقدم قالبني
للتعلم أحدمها للمعلم واآلخر للمتعلم ( Hand & Keys,
 .)1999وتعرفها اجلمعان (1434هـ) بأهنا جمموعة املهام
الري تقوم هبا املعلمة لتحقيق أكرب عدد من مراحل املناقشات
ومفاوضات املعىن أثناء تطبيق النشاط االستقصائي يهدف
إأ تعزيز تفاعل وتعلم املتعلمة وتسهيل مهمة كتابتها لتقرير
النشاط االستقصائي الذق يشمل الكتابة الرمسية (تقرير
النشاط االستقصائي) وغري الرمسية (الكتابة التأملية) ،وتعرفها

 يسهم البحث يف اطالع املس ولني عن العملية التعليمية
على أمهية إقامة الدورات التدريبية للمعلمني يف جمال
اسرتاتيجية الـ.SWH
 يفيد الباحثني من خالل النتائج والتوصيات واملقرتحات

يف حبوث مستقبلية يف جمال تنمية الكتابة التأملية.
حدود البحث:
اقتصر البحث على احلدود اآلتية:
الحدود الموضوعية :اسرتاتيجية الـ.SWH

الباحثة إجرائيا :باألعمال املشتقة من األنشطة االستقصائية

الحدود المكانية :مت إجراء البحث يف املدارس احلكومية

والري تقوم هبا املعلمة هبدف زيادة عدد املناقشات ذات املعىن
خالل إجراء وتطبيق النشاط االستقصائي وغاية ذلد زيادة
التفاعل مع الطالبات وتضمني أكرب قدر من مراحل
مفاوضات املعىن حول النشاط االستقصائي كما وردت يف

الثانوية التابعة ملكتب إشراف جنوب يف مدينة الرياض.
الحدود الزمانية :مت تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي

األول من العام الدراسي 1436-1435هـ.
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قالب املعلم هبدف تسهيل مهمة الطالبات وإثراء كتابة تقرير
النشاط االستقصائي.
البنائية التفاعلية

وفق اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم
العلوم ،والنمو املهين من منظور الكتابة.
المحور األول :النظرية البنائية

:Interactive Constructivism

ترى البنائية التفاعلية أن التعلم ُيدث من خالل بعدين،
البعد العام والبعد اخلاص ،ووف ًقا للبعد العام فإن املتعلمني
يقومون ببناء املعرفة عندما يكونون قادرين على التعامل مع
العامل املادق الذق ُييط هبم ،ومع غريهم من األفراد ،يف
حني البعد اخلاص يشري إأ أن املعرفة تبىن عندما يقوم
املتعلمون بالتأمل يف تفاعالهتم وأفكارهم يف أثناء عملية
التعلم وإذا متكن املتعلم من هذين البعدين يكون مبقدور
بناء الرتاكيب املعرفية ،والتفكري النقدق ،وإقناع اآلخرين
بآرائهم وممارسة االستقصاء ،والتعامل مع التاري املفهومي،
والتفاوض االجتماعي والقدرة على التجريب واالستكشاف
وهتيئة التفاعل بني القدمي واجلديد واملهارة يف تطبيق املعرفة
( .)Simon, 114-145,1995,وتعرفها الباحثة إجرائياً بأهنا:
مهارة املعلمة يف هتيئة البيئة الصفية للمتعلمة وتوظيف
اسرتاتيجية االستقصاء من خالل استخدام الكتابة
كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم الـ.SWH

أوال :مفهوم النظرية البنائية:

عرف إيرشني وولش النظرية البنائية بأهنا الطريقة
يّ
الري يقوم الطالب من خالها باكتساب العمليات املعرفية
ومعاجلتها وتطورها واستخدامها يف املواقف املعرفية احلياتية
( .)Airasian &Walsh, 1997ويرى زيتون أن البنائية ليست
عبارة عن عملية استقبال الرتاكيب املعرفية املقصودة بالتعلم
فقط ،إذ ت كد البنائية على بناء املتعلمني لرتاكيب ومعاين
معرفية جديدة من خالل التفاعل النشط بني تراكيبهم املعرفية
احلالية ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلم (زيتون.)2002 ،
وتقوم النظرية البنائية كنظرية معرفية على افرتاضني،
أوالمها يركز على املعرفة :فاملعرفة كما يراها البنائيون ،ال
تكتسب بطريقة (سلبية) بل يتم اكتساهبا عن طريق (بنائها)
من قبل (املتعلم) نفسه ومن خالل نشاطه وتفاعله مع العامل
الذق حوله واكتسابه للخربات املختلفة ،أما الثاين :فريكز
على (وظيفة) عملية املعرفة ،وتتضمن القدرة على (التكيف)
مع عامل اخلربة ونفعيتها للمتعلم وليس من خالل مطابقتها
للواقع (.)Bischof & Anderson, 1998

الخلفية العلمية والدراسات السابقة

ثانيا :مرتكزات النظرية البنائية:

لتوضيح األطر النظرية الري تسهم يف توضيح
املسلمات الري بين عليها البحث ،مت تنظيمها يف ثالثة حماور:
النظرية البنائية ،االستقصاء ،الكتابة كموجهات حلل املشكلة
يف تعليم العلوم .وتناول احملور األول :مفهوم النظرية البنائية،
ومرتكزاهتا ،وبيئة الصف البنائية .وتناول احملور الثاين :مفهوم
االستقصاء ،وأنواعه ،ومساته .وتناول احملور الثالث:
اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة الـ ،SWHيف
تعليم العلوم من حيث نوعي الكتابة :الكتابة الرمسية،
والكتابة التأملية .وأدوار املعلمة وفق اسرتاتيجية الكتابة
كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم .وأدوار املتعلمة

تتلخص أسس ومبادئ التعلم وفق البنائية يف اآليت:
 يبين الفرد املعرفة داخل عقله وال تنتقل إليه مكتملة. يفسر الفرد ما يستقبله ويبين املعىن بناء على ما لديه منمعلومات.
 للمجتمع الذق يعيش فيه الفرد أثر كبري يف بناء املعرفة. التعلم ال ينفصل عن التطور النمائي للعالقة بني الذاتواملوضوع.
 الفهم شرط ضرورق للتعلم. -التعلم يقرتن بالتجربة وليس بالتلقني.
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ويرى زيتون ( )2007أن تصورات النظرية البنائية بوصفها
نظرية يف التعلم املعريف تنطلق من ثالثة مرتكزات أو أعمدة
ميكن تلخيصها فيما يأيت:

ثالثا :بيئة الصف البنائية:

إن التعلم احلقيقي لن يتم بناء على ما مسعه
املتعلم حىت ولو حفظه وكرر أمام املعلم ،إذ ت كد النظرية
متأثرا بالبيئة
(البنائية) أن الشخص يبين معلوماته داخلياً ً
احمليطة به ،واجملتمع ،واللاة ،وأن لكل متعلم طريقة
وخصوصية يف فهم املعلومة ،وليس بالضرورة أن تكون كما
يريد املعلم .وعليه ميكن قيق التعلم وف ًقا للبنائية عندما
يكون املتعلمون نشيطني ( ،)Cakir, 2008مما ي كد على دور
بيئة التعلم النشطة.
وقد أوصى كل من بروكس وبروكس ( Brooks & Brooks,
 )1993بتهيئة بيئة الصف البنائية حبيث:
 -1تقبل استقاللية وذاتية املتعلم وتشجعها ،حبيث يساعد
املعلمون املتعلمون لتحقيق هويتهم الفكرية العقلية.
واملتعلمون الذين يطرحون األسئلة والقضايا (ويشكلوهنا) مث
ُياولون دراستها وحبثها و ليلها ويكونون مس ولني عن
تعلمهم وتقدمهم يف التعلم ومن مث يصبحون قادرين على
حل املشكالت.
 -2يطرح فيها املعلم أسئلة مفتوحة النهاية ويسمح بالتفكري
لتلقي اإلجابات ،فالتفكري التأملي يتم بناؤ من أفكار
اآلخرين وتعليقاهتم .ويف هذا دد الطرق الري يطرح هبا
املعلمون األسئلة والطرق الري يستجيب املتعلمون ها مدى
جناح املتعلم يف أنشطة االستقصاء الري يقوم هبا وي ديها.
 -3تشجع مستويات التفكري العليا ،فاملعلم يف بيئة الصف
البنائية يتحدى الطالب للوصول إأ ما وراء معرفة احلقائق
وحفظ املعلومات.
 -4ينشال فيها املتعلمون يف احلوار واملناقشات واملناظرات
العلمية مع املعلم ومع بعضهم بعضاً ،ويكون ذلد فقط
عندما يشعرون بدرجة من الراحة يف التعبري عن أفكارهم
جيداً.

المعنى يبنى (ذاتيا) من قبل اجلهاز املعريف للمتعلم ،وال يتم

نقله من املعلم إأ املتعلم .أق إن املعىن يتشكل داخل عقل
املتعلم نتيجة لتفاعل حواسه مع البيئة اخلارجية .ويتأثر املعىن
(املفهوم) املتشكل باخلربات السابقة للمتعلم وبالسياق الذق
ُيدث فيه التعلم ،وهذا يتطلب تزويد املتعلم باخلربات الري
متكنه من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه من جهة ،ومبا
تتفق واملعىن العلمي السليم الذق يتفق عليه العلماء بوجه
عام من جهة أخرى.
تشكيل المعاني عند المتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب

جهدا عقليا .فاملتعلم تبقى املعرفة لديه يف حالة اتزان عندما
تقدم له خربات جديدة ،ولكن إذا مل تتفق تلد اخلربات مع
ما يتوقع ،يصبح بناؤ املعريف يف حالة عدم اتزان ،مما يتطلب
ينشط عقله سعيًا وراء إعادة االتزان ،فإما أن ينكر
منه أن ِّ
املتعلم املعرفة اجلديدة مدعيًا عدم صحتها ويقدم مربرات
ومسوغات الستبعادها ،مبعىن ال ُيدث تعلم جديد لدى
املتعلم ويبقى البناء املعريف كما هو عليه (متزنًا) ،وإما أن
يع ّدل املتعلم البنية املعرفية لديه وذلد بالتواؤم مع اخلربات
اجلديدة واستيعاهبا ،ومن مث ُيدث تعلم ،إذ يتم إعادة
تشكيل البناء املعريف.
البناء المعرفية المتكونة لدى المتعلم (تقاوم) التغيير

بشكل كبير .يتضح دور املعلم من خالل استخدام البنائية
كنظرية للتعلم املعريف ،إذ يساعد املتعلم من خالل تقدمي
األنشطة والتجارب الري ت كد صحة البىن املعرفية احلديثة،
وتبني الفهم (اخلاطئ) إن كان ذلد موجود عند املتعلم ،ألن
بعض املعارف السابقة لدى املتعلم تكون مرتسخة يف عقله،
وتقاوم التايري ،وهنا يأيت دور استخدام النظرية البنائية يف
التعلم من أجل تبين مفاهيم ومعارف متجددة (زيتون،
.)2007
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وذكرت دراسة سو
ملمارسات املعلم البنائي هي:

 -5تشجع املتعلمون لالخنراط واالهنماك يف اخلربات الري
تتحدى الفرضيات من جهة ،وتشجع املناقشات من جهة
أخرى.
 -6يستخدم فيها املتعلمون البيانات اخلام واملصادر األولية
واملواد املادية املتفاعلة لتزويد الطالب باخلربات بدالً من
استخدام بيانات اآلخرين ومعلوماهتم واالعتماد عليها فقط.

(2002

 )So,ستة جماالت

األول :يستخدم المعرفة الحالية لتوجيه التعليم :من
خالل:
 -1وعي املعلمني لألفكار (واملفاهيم) احلالية لدى املتعلمني.
 -2يتحدى أفكار املتعلمني (مبادرات املتعلمني وأفكارهم).
 -3خعل األفكار اجلديدة تصل إأ املتعلمني.

دور المعلم في بيئة الصف البنائي:
إن تبين البنائية يفرض تاي ًريا يف أدوار املعلمني ،إذ
يتطلب من املعلم البنائي القيام بأدوار مطلوبة يف
اسرتاتيجيات التدريس( .زيتون:)2007 ،

الثاني  :يوجه المتعلمين لتوليد البدائل :حيث املتعلمون

 .1توفير بيئة صفية بنائية تفاعلية :يتم العمل فيها داخل

الثالث :يطرح األسئلة الواضحة المعالم:

يالحظون الظاهرة ،ويصفوهنا ،ويولدون البدائل ،ويفسرون
التناقضات واملفاهيم اخلاطئة (البديلة).

جمموعات (تعاونية) صارية ،فيناقشون ،ويقارنون ،ويراجعون،
ويتفاعلون مع اجملموعات األخرى.
 .2تصميم وتبني استراتيجيات تدريسية وممارسات

 -1بيئة تعلم غنية باألسئلة املطروحة.
 -2األسئلة تستند إأ إجابات الطالب.
 -3يتوسع الطالب بأسئلتهم ويربرون إجاباهتم.

تنطلق من فكر البنائية ومعايريها.

الرابع :يختار المواد واألنشطة لكي يختبر الطالب

 .3توفير بيئة تعلمية وممارسات تعلمية-تعليمية:

أفكارهم:

كالعمل اجلماعي ،والعمل بروح الفريق ،والقدرة على حل
املشكالت ،وإعمال العقل والتفكري (الناقد) التأملي،
والعصف الذهين  ...وغريها.

 -1الطالب يعملون باملواد واألنشطة.
 -2الطالب منشالون باالستقصاء العلمي.
 -3يقدم املعلم أقل ما ميكن (احلد األدىن) من املساعدة.

 .4توظيف الخبرات السابقة للطلبة في المواقف
التعلمية-التعليمية الجديدة ،وربطها بالتعلم اجلديد

الخامس :تهيئة جو الصف الذي يقود إلى التعلم:

ملساعدة الطالب على (بناء) اخلربات اجلديدة املكتسبة.

 -1الطالب يقيمون أفكارهم ويناقشوهنا مع املعلم.
 -2الطالب يقيمون أفكارهم ويناقشوهنا مع أقراهنم.

 .5تعرف خصائص الطالب ،وتوفري خربات وأنشطة

السادس :تزويد الطالب بالفرص لتحقيق األفكار

ومهمات ومواقف تعلمية تتفق وهذ اخلصائص وتطورها
بشكل خعلها أكثر مالءمة لبناء مواقف تعلمية جديدة.

الجديدة:
 -1يربط نقاط التعليم احلالية باملعرفة السابقة.
 -2يطبق الطلبة املعرفة يف مواقف حقيقية جديدة.

 .6استخدام استراتيجيات وأساليب وأدوات التقييم
البديل الحقيقي ،فال يوجد إجابة صحيحة وخاطئة

المحور الثاني :االستقصاء

للمتعلم ،بل معرفة األفكار واملفاهيم احلالية الري ُيملها ذلد
الطالب .فاملعلم البنائي ُياول أن يقود الطالب وييسر تعلمه
إأ بناء فهم جديد واكتساب مهارات جديدة.

أوال :مفهوم االستقصاء

يرى تراوبريد  ،وباييب ،وبويل ( ،2004ص)231
أن "االستقصاء هو العملية الري يطرح من خالها العلماء
أسئلة حول الظواهر الطبيعية ،ويبحثون عن إجابات هذ
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استنتاجا مما سبق ،يقصد باالستقصاء أن يبحث
و
ً
الفرد معتمداً على نفسه للتوصل إأ احلقيقة أو املعرفة .أما
يف جمال عمليري التعليم والتعلم فإن االستقصاء هو نوع من
أنواع التعليم يستخدم فيه املتعلم (املستقصي) جمموعة من
املهارات واالجتاهات الالزمة لعمليات توليد الفرضيات
وتنظيم املعلومات والبيانات وتقوميها ،وإصدار قرار ما إزاء
الفرضيات املقرتحة الري صاغها لإلجابة عن س ال أو التوصل
إأ حقيقة أو مشكلة ما مث تطبيق ما مت التوصل إليه على
أمثلة ومواقف جديدة ،وقد أجريت عدة دراسات للتعرف
على أثر بعض املداخل واسرتاتيجيات التدريس املستمدة من
البنائية على عدة متاريات مرتبطة بالتعلم ،فقد أظهرت دراسة
يقري االستقصاء
عطية ( )2008الري هدفت ملعرفة أثر طر ْ
واالكتشاف يف التحصيل لوجود فروق ذات داللة إحصائية
يف التحصيل الفورق وامل جل ،بني أداء الطالب الذين درسوا
بطريقة االكتشاف واالستقصاء ،وأداء الطالب الذين درسوا
بطريقة املناقشة والطريقة التقليدية .ويف املقابل أوضحت
دراسة احلسين ( )2001أثر استخدام االستقصاء املوجه،
وحل املشكالت يف مستوى التحصيل العلمي لطلبة الصف
األول الثانوق يف مادة الكيمياء .يف حني أكدت دراسة
عكور ( )2002أثر طريقري االستقصاء وشبكات املفاهيم
يف إكساب طلبة الصف الثامن األساسي يف العلوم مهارات
التفكري اإلبداعي.

بدال من املعرفة من خالل مصدر أو
األسئلة ،وفهماً أعمق ً
عمليات أخرى".
وتشري األدبيات إأ أن االستقصاء Inquiry
يتضمن طرح األسئلة ،وهو شكل من أشكال التعلم املوجه
ذاتياً ،وجوهرها (حب االستطالع) الطبيعي ،واالستقصاء يف
التعلم والتعليم نشاط عملي  Practicalوفكرق (عقلي)
 Intellectualيف آن واحد ،واالستقصاء يرتبط بالعلم
(كمادة ،وطريقة ،وتفكري) .والعلم كاستقصاء أو العلم
كعملية استقصائية ،أو مهارات التفكري (والبحث) العلمي،
ومجيعها ت كد على االستقصاء يف عملية التعلم وبوصفها
اسرتاتيجية يف مناهج العلوم وتدريسها (زيتون.)2007 ،
ويطلق على الطريقة االستقصائية يف التعليم والتعلم
بالطريقة التنقيبية ،ألن املتعلم املستقصي يبحث وينقب يف
مصادر املعرفة املختلفة من أجل التوصل إأ هدفه
(الفتالوق .)2003 ،وخد املطلع على األدب الرتبوق
تعريفات خمتلفة يف ألفاظها متحدة يف مضموهنا ،لالستقصاء
منها ما ذكر قطيط (:)2011 ،2008
 االستقصاء :العمليات العقلية القائمة على متثيل املفاهيمواملبادئ العملية يف العقل.
 االستقصاء تطور املهارات املعرفية للبحث ومعاجلةاملعلومات.
 االستقصاء :طريقة تعليمية منطقية تعمل على الفضولوالشد العقالين حبثًا عن احلقيقة.
 االستقصاء :من خالله خرق املتعلم اختبار الفرضيةوضعت كحل ملشكلة ،أو إجابة عن س ال.
االستقصاء :إحدى طرق التدريس الري تتطلب
مواجهة املتعلم مبشكلة يف صورة موقف أو مهمة أو س ال،
ويطلب منه ليلها ،ووضع الفروض الري تتمثل يف حلول
متوقعة ها ،وجتريب هذ الفروض للوصول إأ حلول عملية
للمشكالت املدروسة ،ومن مث تطبيق احللول املقرتحة يف
مواقف جديدة لتثبيتها وتعميمها يف مواقف جديدة.

ثانيا :أنواع االستقصاء
ينظر إأ اسرتاتيجية االستقصاء يف التعلم والتعليم
كمستويات ثالثة تصنف وفقاً لدور املعلم أو املتعلم فيها
(زيتون ،2007 ،ص ،330بتصرف):
االستقصاء المبني (المنمط)  : Structured Inquiryوفيه
يكون للمعلم الدور األكرب ،ويتدخل فيها كلياً من حيث
تقدمي األسئلة أو املواقف املشكلة واإلجراءات.
االستقصاء الموجه  :Guided Inquiryوفيه يكون تدخل
(دور) املعلم جزئياً.
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االستقصاء الحر

(المفتوح) Inquiry

ويف وجهة نظر حديثة أخرى ،ينظر إأ اسرتاتيجية
االستقصاء كعملية منائية تطورية يف أدبيات تدريس العلوم
( )Bonnstetter, 1998ومستمرة ومتسلسلة يف مخسة
مستويات استقصائية تنتقل فيها مس ولية التعلم بني املعلم
واملتعلم (جدول .)1

 :Openويكون دور

املعلم وتدخله يف هذا املستوى االستقصائي يف حد األدىن
أو ال يذكر.

جدول1
أنواع مستويات االستقصاء الخمس

المسؤول في مجاالت االستقصاء الست

أنواع مستويات االستقصاء

استقصاء تشايل اليدين التقليدق
Traditional Hands-On Inquiry
االستقصاء املبين (املنمط) Structured
Inquiry
االستقصاء املوجه Guided Inquiry
االستقصاء املتمركز حول املتعلم Student-
Directed Inquiry
استقصاء الطالب (الباحث) Student
Researcher

تحديد موضوع

طرح سؤال

توفير المواد

تصميم

تحليل

الوصول

االستقصاء

االستقصاء

التعليمية

االستقصاء

النتائج

لالستنتاجات

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم

املعلم
املعلم

املعلم
املعلم واملتعلم

املعلم
املتعلم

املعلم واملتعلم
املعلم

املعلم
واملتعلم
املتعلم
املعلم

املتعلم
املعلم
املعلم

املعلم واملتعلم

املتعلم

املتعلم

املعلم

املعلم

املعلم

مسات االستقصاء الري حددها اجمللس بسلم التقدير اللفظي
املكون من أربعة مستويات خمتلفة لتقدير كل مسة تبعاً ملشاركة
املتعلمني يف االستقصاء.
ويوضح اجلدول ( )2مسات االستقصاء األساسية اخلمس
حسب رؤية اجمللس الوطين للبحث ()NRC, 2000
ومستويات قيقها الري تعكس إما سيطرة املعلم (وتشري إأ
دور املعلم غري البنائي) أو سيطرة املتعلم (وتعكس دور املعلم
البنائي) وذلد خالل تطبيق النشاط االستقصائي.

ثالثا :سمات االستقصاء
مت ديد السمات األساسية لالستقصاء حسب
رؤية اجمللس الوطين للبحث ( )NRC, 2000يف مخس مسات
تتضمن مشاركة املتعلم يف طرح أسئلة علمية التوجه ،وإعطاء
أولوية لألدلة يف الرد على األسئلة ،وصياغة تفسريات من
األدلة ( ،)Evidenceوربط التفسريات باملعرفة العلمية،
والتواصل وتربير تلد التفسريات ،ليصبح مس ًوال عن تعلمه
بدرجة كبرية نتيجة لنشاطه يف بناء معىن خلرباته ،ويعكس هذا
التصنيف مكونات أعقد لالستقصاء تظهرها مستويات

جدول 2
سمات االستقصاء

مداخل التدريس = مستوى أداء (سيطرة) المتعلم
السمة
يشارك املتعلم يف
األسئلة علمية التوجه

مفعلة لدور المعلم

باشتقاق من المعلم

بتوجيه من المعلم

مفعلة لدور المتعلم

1

2

3

4

يوفر املعلم س ال
االستقصاء أو يوفر من أق

يعيد املتعلم صياغة س ال
االستقصاء املقدم من قبل
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مداخل التدريس = مستوى أداء (سيطرة) المتعلم
السمة

يعطي املتعلم أولوية
لألدلة Evidence
عند الرد على األسئلة
يبين أو يصيغ املتعلم
تفسريات من األدلة
Evidence

مفعلة لدور المعلم

باشتقاق من المعلم

بتوجيه من المعلم

مفعلة لدور المتعلم

1

2

3

4

مصدر آخر

املعلم أو أق مصدر آخر

جديدا
س ًاال ً

يوفر املعلم البيانات وطريقة
التحليل

يوفر املعلم البيانات ويطلب
من املتعلم ليلها

يوجه املتعلم جلمع بيانات ُيدد املتعلم نوع البيانات
الالزمة كأدلة وخمعها
حمددة

يوفر املعلم األدلة

يعطى املتعلم طرقًا حمتملة
يوجه املتعلم خالل عملية
الستخدام األدلة يف صياغة
صياغة التفسريات من األدلة
التفسريات

يربط املتعلم التفسريات
باملعرفة العلمية

يوفر املعلم مجيع
االرتباطات

يتواصل املتعلم ويربر
التفسريات

يوفر املعلم خطوات
وآليات التواصل

المحور الثالث :الكتابة من أجل التعلم

يصيغ املتعلم تفسرياته بعد
تلخيص األدلة

يفحص املتعلم مصادر
يوفر املعلم بعض االرتباطات يوجه املتعلم لبعض اجملاالت
املعرفة ويشكل الروابط مع
واملصادر للمعرفة العلمية
احملتملة
التفسريات
يصيغ املتعلم حجة منطقية
يوفر املعلم توجيهات عامة يدرب املتعلم للتواصل وعرض
ومعقولة للتواصل وعرض
املربرات
للتواصل وعرض املربرات
التفسريات

وذكرت حج عمر ( ،2013ص )77نقالً عن
بريتون (" )Britton, 1970أن الكتابة من أجل التعلم تعد

Writing-to-

learn

من فوائد الكتابة أن النص املكتوب يوفر تاذية
راجعة للمتعلم على املدى البعيد لكونه متاحاً للمراجعة
ومن خالها يستطيع املتعلم أن ي كد أو يبعد املعاين
واألفكار الري ال تعرب عن املوضوع ،أو غري املرتبطة به.
نسيجا مرتابطًا ،كون الكاتب يبني بوضوح
وتعترب الكتابة
ً
العالقات بني عناصر النص ،من خالل إخاد الروابط
الرتكيبية ،والتحليلية بني اجملموعات املفاهيمية باستخدام
القواعد البالغية .وتتميز الكتابة بأهنا نشطة وتشاركية،
وشخصية أكثر ومن مث تتوافق مع وترية املتعلّم وهذ
اخلصائص املرتبطة بالكتابة هي ما حنتا إليه يف عملية
التعلّم ( .)Emig, 1977ومن تعريف زينسر ( Zinsser,
 (1988للكتابة من أجل التعلم ،بأهنا استخدام الكتابة
بشكل نشط من أجل أداء مهمة معينة ،أو توصيل فكرة
ما ،ميكن تعريف الكتابة بأهنا التعبري اخلاص عن األفكار
حبيث تعكس الفهم وذلد باستخدام معاين واضحة
ومعروفة من قبل املتعلم.

إحدى حركات الكتابة عرب املنهج وهي مدخل من مداخل
تعليم العلوم الري ت كد على التأثري اإلخايب ألق خطة أو
اسرتاتيجية تشمل و فز مشاركة املتعلمني يف عمليات كتابية
تساعدهم على تعلم املفاهيم" .وتتضح أمهية استخدام
الكتابة يف خطة التدريس (طعيمه )1998 ،يف اآليت:
 )1تساعد الكتابة املتعلّم على فهم أفضل حملتوى النص،
وذلد ألنه يقوم مبعاجلة املفاهيم اجلديدة الري هي قيد
الكتابة (وهذا خعل املعلمة تتبىن اخلطط واالسرتاتيجيات
املتعلقة بالكتابة).
 )2تساعد الكتابة املعلمة على سهولة تطبيق التوجيه
واإلرشاد حول مفاهيم الدرس ،من منطلق أن املهام الكتابية
املختلفة املعطاة من قبل املعلمة (مثل :التأمل ،القصة،
الكتابة احلرة ،املقالة) ها تأثريات إخابية على سرعة التعلّم،
وذلد يتوقف على مقدار اإلرشاد والتوجيه (التاذية
الراجعة) من قبل املعلمة ،والتطبيق يف جماالت خمتلفة
(العلوم ،الرياضيات ،الكيمياء).
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السرتاتيجية الــ( )SWHبأهنا اجلسر الذق يربط بني تقارير
املخترب التقليدية وتكوين املعىن اخلاص باملتعلم.
وتشمل هذ االسرتاتيجية قالبني ،األول موجه
للمتعلم وميثل عناصر تقرير النشاط االستقصائي ،والثاين
مرشدا
قالب املعلم وميثل الدور الذق يقوم به املعلم بوصفه ً
وموجها لبيئة التعلّم وتتمثل يف هتيئة بيئة مفاوضات وتواصل
ً
املتكون
خالل النشاط االستقصائي سواء ملفاوضة املعىن
ّ
فرديًا (بعد التعلم اخلاص) ،أو ملفاوضة التفسريات املقبولة
من أفراد اجملموعة (بعد التعلم العام) ،وهو ما ي كد أمهية
التفاعل االجتماعي يف جمموعات العمل التعاونية
املتكون (اجلمعان1434 ،هـ).
ومفاوضات املعىن ّ
ويقدم قالب املتعلم (شكل )1طريقة لدعم
وتطوير فهم املتعلم للمفاهيم العلمية بداية من بناء األسئلة
واختبارها من خالل تصميم جتربة لإلجابة عنها ،وتربير
الفروض وربطها مع األدلة ،ومقارنة األفكار مع اآلخرين
(األقران ،الكتاب) وتكوين املعىن من خالل املناقشات
(املكون العام) وكتابة تقرير املخترب ،والتأمل الذق يوضح
تاري أفكار املتعلم ،لتكوين املعىن اخلاص (املكون اخلاص)
يف أثناء املرور بالدروة املستمرة من املفاوضات واألدلة
والشواهد وتفسري البيانات وتوضيح األفكار ( Akkus,

وعليه فإن تنويع املهام الكتابية املعطاة من قبل
املعلمة للطالبات (مثل :الكتابة التأملية ،املقالية ،تقارير
املخترب) تشجعهن على ممارسة أنواع خمتلفة من التفكري
(التأملي ،اإلبداعي ،الناقد) ،مما يساعدهن يف فهم البيانات
وصياغة تفسريات منطقية؛ كما إن تقدمي التاذية الراجعة
سواء من قبل املعلمة ،أم من املتعلمة نفسها يف أثناء عملية
املراجعة والتأمل و ليل النص املكتوب يتيح للمتعلمة تطوير
اسعا الستخدام
وصقل معارفها ،ويتيح للمعلمة ً
جماال و ً
الكتابة يف التقييم.
استراتيجية الكتابة كحل مشكلة في تعليم العلوم
ال ـ(:)SWH

هي اسرتاتيجية تعليمية قائمة على البنائية
التفاعلية ،توظف لتسهيل الفهم وبناء املعرفة العلمية ،ضمن
إطار نشاط املخترب االستقصائي ،مت تطويرها من قبل هاند
وكيز ( )Hand & Keys, 1999للجمع بني وجهري النظر يف
تطبيق الكتابة من أجل التعلّم يف تعليم العلوم بدمج الكتابة
الرمسية (تقرير املخترب) وغري الرمسية مع أنشطة العلوم
االستقصائية إذ عمال على تطوير اسرتاتيجية شكل احلرف
( )Vهبدف مساعدة املتعلمني على بناء معرفة مفاهيمية
والتعبري من خالل كتابة تقرير النشاط االستقصائي الذق
خمع بني نوعي الكتابة الرمسية وغري الرمسية (التأمل)،
واقرتحا اسرتاتيجية الكتابة كحل مشكلة يف تعليم العلوم
) .The Science Writing Heuristic (SWHوتعرفها
اجلمعان بأهنا" :املهام الري تقوم هبا املعلمة لتحقيق أكرب
عدد من مراحل املناقشات ومفاوضات املعىن يف أثناء تطبيق
النشاط االستقصائي هبدف تعزيز تفاعل وتعلم الطالبة
وتسهيل مهمة كتابتها لتقرير النشاط االستقصائي الذق
يشمل الكتابة الرمسية (تقرير املخترب االستقصائي) وغري
الرمسية (الكتابة التأملية)" (اجلمعان1434 ،هـ ،ص .)8وقد
ذكرت حج عمر ( )2013تعريف كيز وزمالئها

.)Gunel & Hand, 2007

 ألفكار أو األسئلة األولية :ما هي أسئلري عن هذ املشكلة (التجربة)؟
 التجربة والطريقة :ماذا أعمل ألجيب عن س ايل (أسئلري)؟
 المالحظات والمشاهدات :ماذا شاهدت بعد إجراء النشاط (التجربة)؟
 االفتراضات ( :)Claimsما هي افرتاضايت (إجابايت) عن األسئلة؟
 الشواهد ( :(Evidenceما هي الشواهد الري تدعم افرتاضايت؟ ملاذا
كونت هذ االفرتاضات؟ كيف كونتها؟
 القراءة ) :(Readingكيف أقارن أفكارق مع اآلخرين (األصدقاء،
الكتاب ،املعلم)؟
التعقيب ) :(Reflectionكيف تاريت أفكارق؟ وملاذا؟

شكل  1قالب المتعلم

ويتكون قالب املعلم (شكل  )2من عدة مراحل
ملفاوضات املعىن (:)Yore, 2005
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املتعلمني لصياغة أسئلتهم اخلاصة حول املفاهيم أو األفكار
املطروحة لتوضيح ما يرغبون يف معرفته عن املوضوع ،إذ
يساعدهم هذا النشاط على التمييز بني األسئلة القابلة
للبحث من غريها .كما خب مناقشة اخلطوات اإلجرائية
املتعلقة بالنشاط االستقصائي ،إذ يساهم يف فهم وتطوير
مهارات املتعلمني املتعلقة حبل املشكالت ،والربط بني
املفاهيم اجلديدة واملعرفة السابقة ،والتنب بالنتائج ،والتفكري
يف العالقة الري تربطها يف الس ال الذق مت طرحه.

 .1مرحلة االستطالع األوليةُ :يتا املعلم بداية الستطالع
املعرفة السابقة لدى املتعلمني ليتمكن من التخطيط لبيئة
تعلم تساعد املتعلم للبناء على املعرفة السابقة ،ويتمكن من
تشجيع وإشراك املتعلمني يف املناقشات لفهم السياق
العلمي الذق خرق فيه املخترب االستقصائي.
 .2مرحلة ما قبل النشاط :يصمم املعلم ملرحلة ما قبل
النشاط إلثارة تفكري املتعلمني يف املفاهيم املتعلقة باملوضوع
وهتيئتهم للعمل داخل النشاط من خالل العصف الذهين أو
طرح األسئلة أو إجراء نشاط بسيط ،وإتاحة الفرصة أمام

 مرحلة االستطالع األولية ألفكار الطلبة ()Exploration of pre-instruction understanding
 مرحلة ما قبل النشاط (التجربة) ()Pre-laboratory activities
 مرحلة النشاط (التجربة) ()Laboratory activity
 مرحلة المناقشة الفردية والكتابة )Negotiation-individual writing( 1
 مرحلة المناقشة الجماعية (Negotiation-group discussion) 1
 مرحلة المناقشة بالمقارنة مع المصادر ((Negotiation-textbook and other resources
 مرحلة المناقشة الفردية والكتابة (Negotiation-individual writing( 2
 مرحلة االستطالع البعدية ألفكار الطلبة )(Exploration of post-instruction understanding

شكل  2قالب المعلم

امال) املتعلمني على تقييم
اجملموعات الكبرية (الفصل ك ً
الفرضيات واملشاهدات واألدلة ،ومتكينهم من تعديل أو
تايري تلد الفرضيات ،وفقاً لألدلة املقدمة الري مت دعمها من
املفاوضات مرحلة املناقشة ( ،)2ومرحلة املناقشة ( )3أو
مرحلة املقارنة مع املصادر املختلفة (الكتاب املدرسي،
الشبكة العنكبوتية ،اجملالت العلمية) .بعد ذلد يقوم
املتعلمون يف هناية النشاط بكتابة تقرير املخترب االستقصائي،
متضمناً ما مت تنفيذ يف النشاط من أسئلة وإجراءات،
وفروض ،وأدلة ،وتفسري البيانات.
 .7مرحلة املناقشة ( :)4يتمثل دور املعلم يف مرحلة
الكتابة التأملية املناقشة ( )4يف استعراض املفاهيم الري مت
تناوها يف النشاط االستقصائي لتقريب املعىن وقياس مدى
انعكاس ذلد على فهم املتعلم لتوضيح املفاهيم وميكن
للمعلم إتاحة الفرصة للمتعلم إلجراء املزيد من األنشطة
التأكيدية إن لزم األمر.

 .3مرحلة النشاط :يف مرحلة النشاط ينخرط املتعلمون يف
قيق املخترب investigation
 .4جلمع البيانات وتسجيل النتائج.
 .5مرحلة املناقشة ( :)1تتضمن الكتابة الفردية إذ تتاح
الفرصة للمتعلم السرتجاع املعرفة السابقة وحماولة البحث
عن العالقة الري تربطها مع البيانات اجلديدة وتفسري النتائج
وبناء املعىن اخلاص مثل كتابة املالحظات وتفسريها.
 .6مرحلة املناقشة ( :)3(-)2ومتثل مرحلة احلوار اجلماعي
امال)،
داخل اجملموعات سواء الصارية أم الكبرية (الفصل ك ً
والري يبدأ فيها املعلم بالتفاعل احلوارق مع املتعلمني يف أثناء
إجراء النشاط االستقصائي ،من أجل دعم وتوجيه انتباههم
إأ معىن البيانات الري يتم مجعها وكيفية تفسريها لإلجابة
عن أسئلتهم اخلاصة املرتبطة بالنشاط .يصاحب ذلد
التفاوض بني املتعلمني وأقراهنم حول املالحظات والبيانات
وصياغة فرضيات معرفية ،ويساعد املعلم خالل التفاوض يف
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فاطمة بنت غرم اهلل آل محد وسوزان بنت حسني حج عمر فاعلية احلقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام ....

 .8مرحلة االستطالع البعدية ألفكار املتعلمني :وفيها يقيِّم
املعلم مدى فهم املتعلمني للمفاهيم واحملتوى العلمي على
مستوى اجملموعات (تقارير املخترب) واملستوى الفردق
(الكتابة التأملية).
وقد بينت عدة دراسات أثر توظيف اسرتاتيجية
الـ( )SWHعلى التحصيل ،مثل دراسة اجلمعان (1434هـ)
الري أكدت أثر استخدام اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل
املشكلة يف تعليم العلوم الـ( )SWHيف تدريس الكيمياء بنظام
املقررات ،يف تنمية كل من التحصيل واالجتا حنو الكيمياء
لدى طالبات الصف األول الثانوق .ودراسة هوهنشل وهاند
( )Hohenshell & Hand, 2006الري أجريت على طالب
املرحلة الثانوية وأشارت النتائج اإلخابية لالسرتاتيجية على
صيل املفاهيم ،واتفقا يف هذا مع نتائج دراسة هاند وآخرين
( (Hand, Wallace & Yang, 2004الري وجدت أن
الطالب الذين درسوا مادة الكيمياء باسرتاتيجية الـ()SWH
قد حصلوا على درجات أعلى يف االختبار التحصيلي من
الطالب الذين درسوا الطريقة االعتيادية .وبينت دراسة رود
وجرينبو وهاند ()Rudd, Greenbowe & Hand, 2001
النتائج اإلخابية بعد تطبيق اسرتاتيجية الـ SWHعلى طالب
املرحلة اجلامعية ،إذ أظهر الطالب فهماً أفضل للمفاهيم
العلمية الري مت تناوها يف خمترب الكيمياء .وذكر جرينبو وهاند
( )Greenbowe & Hand, 2006أن الطالب الذين درسوا
باسرتاتيجية الـ SWHقد حصلوا على نتائج أفضل يف اختبار
الكيمياء املقنن مقارنة بالطالب الذين درسوا بطريقة املخترب
االعتيادية.
كما حبثت بعض الدراسات يف أثر استخدام
اسرتاتيجية الـ SWHيف التنمية املهنية ملعلمي العلوم ،كدراسة
عمر ( )Omar, 2008الري وظفت اسرتاتيجية الـSWH
كم شر للنمو املهين للمعلمني واملعلمات من خالل التعرف
على تبنيهم للبنائية التفاعلية ،وكان من النتائج املهمة عدم
وجود عالقة بني عدد مرات تطبيق االسرتاتيجية من قبل

العينة وتبين التدريس البنائي كم شر للنمو املهين .كما
أوضحت دراسة حج عمر ( )2013الصعوبات الري تواجه
املعلمات عند تطبيق اسرتاتيجية الـ SWHومنها صعوبة
اختيار أنشطة استقصائية تساعد يف توضيح وتعلم الفكرة
العامة من الوحدة أو الفصل ،باإلضافة لصعوبة استثارة
دافعية الطالبات للتعلم من خالل التفاعل مع األنشطة
أيضا عدم
االستقصائية ،وطرح األسئلة واملشاركة يف احلوار ،و ً
القدرة على االنتقال من االستقصاء إأ املفهوم ،إذ إن دور
عوضا
االستقصاء هو تأكيد املعلومات املقدمة من املعلمات ً
عن دور كمحفز وميسر للوصول إأ معىن للمفهوم.
وأشارت دراسة حج عمر ومناظر ( )2012أنه رغم وعي
معلمات الرياضيات والعلوم يف املرحلة املتوسطة بالنظرية
البنائية ،فإهنن يفضلن املمارسات التقليدية يف التدريس الري
ت كد أن الدور األكرب يف احلصول على املعرفة خب أن يكون
على عاتق املعلمة ،كما أشارت الدراسة بأن (معلمة )1
لديها اجتا إخايب لدى املعلمات حنو الكتابة وتطبيقها يف
التدريس ووعي املعلمات باحلاجة إلعدادهن وتدريبهن على
اسرتاتيجيات تدريس تعينهن على تطبيق مدخل الكتابة مثل
الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم.
ويتضح مما سبق أمهية اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل
املشكلة يف تعليم العلوم الـ SWHإذ إهنا تعد إحدى
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة ،الري تيسر التعلم من خالل
مشاركة املتعلم الفعالة يف التعلم ،وتفسح اجملال الستخدام
مهارات االستقصاء ،و قيق أعلى املستويات لسمات
االستقصاء اخلمس من حيث مراحل املفاوضات الري يهيئها
املعلم يف بيئة التعلم ،مما ميكن معه تبين االسرتاتيجية يف برامج
النمو املهين للكشف عن تطبيق املعلمات لسمات
االستقصاء ومراحل مفاوضات املعىن كداللة على تبنيهن
للتدريس البنائي.
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 -2بطاقة مالحظة :تكونت من شقني ،األول :بيانات
عامة :اسم املعلمة وتاريخ املالحظة والوقت وعنوان الدرس
والفصل ،والثاين :مشل مراحل النشاط االستقصائي وهي:
مرحلة ما قبل النشاط االستقصائي ،ومرحلة املشاركة يف
النشاط االستقصائي ،ومرحلة الكتابة الفردية يف النشاط
االستقصائي.
 -3املداوالت اإلشرافية.

منهجية البحث وإجراءاته
بناءً على طبيعة البحث واملعلومات املراد احلصول
عليها فقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بتصميم دراسة
احلالة والذق يقوم على دراسة الواقع ،ويهتم بوصفه وصفاً
دقيقاً ويعرب عنه تعبرياً كيفياً ،فالتعبري الكيفي يصف لنا
الظاهرة ويوضح خصائصها (عبد احلق ،عدس ،وعبيدات،
 ،)2012وي كد العساف أن هذا املنهج يطبق "إلصدار
أحكام تقوميية على واقع معني" (العساف،2003 ،
ص.)74

الصدق الظاهري ألداتي البحث:

مت التأكد من صدق أدايت البحث (االستبانة
وبطاقة املالحظة) من خالل عرضهما على جمموعة من
املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس للتأكد من
مدى مالءمة بنودمها لقياس ما وضعت من أجل قياسه،
ومعرفة آرائهم يف مدى مناسبة األداتني ألهداف البحث،
واحلكم على ما تويه من حيث صحة الصياغة والوضوح،
وبعد االطالع على مالحظات ومقرتحات األساتذة
احملكمني واألخذ هبا ،مت التعديل واحلذف واإلضافة واخلرو
بصورة األداتني للتطبيق.

مجتمع البحث وعينته:
تكون جمتمع البحث من مجيع معلمات الكيمياء
للمدارس الثانوية التابعة ملكتب الرتبية والتعليم جنوب
الرياض واللوايت حضرن ورشة عمل احلقيبة التدريبية لتطبيق
اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم
الـ SWHوالبالغ عددهن ( )10معلمات ،ومتثلت عينة
البحث يف ثالث معلمات مت اختيارهن بعشوائية بسيطة
ومجيعهن يدرسن مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية.

ثبات أداتي البحث:

أدوات البحث:

قامت الباحثة حبساب معامل الثبات بطريقة
التجزئة النصفية ،إذ قسمت الباحثة فقرات أدايت البحث إأ
قسمني :الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية مث قامت
الباحثة حبساب معامل االرتباط بني جممــوع درجات الفقرات
الفردية وجمموع درجات الفقرات الزوجية ،واملكونة ألدايت
البحث ،بالنسبة لالستبانة بلات قيمة معامل ارتباط بريسون
بني النصفني (ر=  )0،863مث استخدمت الباحثة معادلة
سبريمان بروان لتعديل طول املقياس بسبب كون عدد فقرات
االستبانة زوجياً (النصفني متساويني) ،وقد بلات قيمة
الثبات بعد التعديل (ر=  ،)0،926وهي قيمة مرتفعة األمر
الذق يدلل على درجة جيدة من الثبات ،أما بالنسبة لبطاقة
املالحظة بلات قيمة معامل ارتباط بريسون بني النصفني
(ر=  )0،789مث استخدمت الباحثة معادلة سبريمان بروان

لإلجابة عن س ال البحث ،مت االعتماد على مجع
البيانات من أكثر من مصدر ،ولذلد مت تصميم وإعداد
حمكما من خمتلف اجلامعات
أداتني ومت عرضها على ً 13
جلمع البيانات:
 -1استبانة :تكونت من ثالثة جماالت ،األول :تعريف
باملعلمة واملعلومات الشخصية ،والثاين :مشل ثالثة حماور:
النظرية البنائية ،واالستقصاء ،والكتابة كموجهات حلل
عددا من الفقرات
مشكلة يف تعليم العلوم .وتضمن كل حمور ً
يتم االستجابة عليها وفق مقياس ليكرت اخلماسي (موافقة
متاماً ،موافقة ،غري متأكدة ،غري موافقة ،غري موافقة متاماً)،
واجملال الثالث :عبارة عن تساؤالت مفتوحة.
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-1التكرارات والنسب املئوية (
 :)percentagesللتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية
ملفردات عينة البحث ،و ديد استجاباهتم جتا عبارات
احملاور الرئيسة الري تتضمنها أداتا البحث.
-2املتوسط احلسايب املوزون (املرجح) ":" Weighted Mean
وذلد ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات مفردات
جمتمع البحث عن كل عبارة من عبارات متاريات البحث
األساسية ،مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب
أعلى متوسط حسايب موزون.
-3املتوسط احلسايب "  :" meanوذلد ملعرفة مدى ارتفاع
أو اخنفاض استجابات مفردات جمتمع البحث عن احملاور
الرئيسة (متوسط متوسطات العبارات) ،مع العلم بأنه يفيد
يف ترتيب احملاور حسب أعلى متوسط حسايب.
-4مت استخدام االحنراف املعيارق " " Standard Deviation
للتعرف على مدى احنراف استجابات مفردات جمتمع
البحث لكل عبارة من عبارات متاريات البحث ،ولكل حمور
من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب ،ويالحظ أن
االحنراف املعيارق يوضح التشتت يف استجابات مفردات
جمتمع البحث لكل عبارة من عبارات متاريات البحث ،إأ
جانب احملاور الرئيسة ،فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركزت
االستجابات واخنفض تشتتها.
- 5ثبات التجزئة النصفية بطريقة سبريمان – براون
spearman – Brown؛ لقياس ثبات أدايت البحث.
 -7مت استخدام معامل ارتباط بريسون ( person
 :)Correlationوذلد لتقدير صدق أدايت البحث.

لتعديل طول املقياس ،وقد بلات قيمة الثبات بعد التعديل
(ر= )0،910وهي قيمة جيدة جداً .بعد التأكد من صدق
أدايت البحث وثباهتا ،مت إعدادها يف صورهتا النهائية ،ومت
تطبيقها ميدانياً على مفردات عينة البحث ،وقد استارق
التطبيق معظم فرتات الفصل الدراسي األول من العام
( )1436/1435وفقاً لإلجراءات (اخلطوات) اآلتية:

and

 حصلت الباحثة على خطاب تعريف من جامعة (امللدسعود) يفيد ارتباط الباحثة بالدراسات العليا.
 مت احلصول على موافقة من جامعة (امللد سعود)لتوجيهها إلدارة تعليم البنات ألخذ املوافقة على توزيع أدايت
البحث على معلمات الكيمياء للمدارس الثانوية التابعة
ملكتب الرتبية والتعليم جنوب الرياض واللوايت حضرن الربنامج
التدرييب السرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف
تعليم العلوم ال SWHوالسماح بتطبيق االستبانة.
 واجهت الباحثة صعوبات كبرية يف تطبيق األدواتومتابعتها ،إذ متت متابعتها بنفسها ،مما تطلب املزيد من
اجلهد.

 قامت الباحثة بعد استكمال مجع األدوات مبراجعتهاوتدقيقها استعداداً إلدخاها يف احلاسب اآليل ،مث إجراء
التحليل اإلحصائي ها.
• األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
لتحقيق أهداف البحث و ليل البيانات الري مت مجعها،
است ِ
خدمت العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة
باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 Statistical Package For Social Sciencesوالري يرمز ها
اختصاراً بالرمز ( ،)SPSSوذلد بعد أن مت ترميز وإدخال
البيانات إأ احلاسب اآليل.
وملعاجلة بيانات البحث استخدمت الباحثة األساليب
اإلحصائية اآلتية:

frequencies

خطوات تطبيق البحث:
من أجل قيق هدف البحث وهو معرفة فاعلية
حقيبة تدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية الـ SWHيف تبين
معلمات الكيمياء للتدريس البنائي .مت القيام باإلجراءات
اآلتية:
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 إعداد وتنفيذ حقيبة تدريبية بعنوان :اسرتاتيجية الكتابةكموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم (.)SWH

نتائج البحث ومناقشتها
لإلجابة عن س ال البحث الذق نص على :ما

 تقدمي احلقيبة ملركز التدريب واالبتعاث للموافقة املبدئية يفتطبيقها ومت تدقيق احلقيبة علميًا ولاويًا.

فاعلية حقيبة تدريبية مقترحة في ضوء استراتيجية الـ
ـ SWHفي تبني معلمات الكيمياء للتدريس البنائي؟ مت

 إعداد أدوات الدراسة وهي عبارة عن االستبانة ،وبطاقةاملالحظة والتأكد من صدقهما وثباهتما.

ليل البيانات الري مت مجعها من خالل أدوات البحث لكل
معلمة على حدة ،وسيتم عرض النتائج بداية بالتعريف
بالعينة وبيان أبرز ما تتمتع به من مهارات وم هالت علمية،
مث استعراض نتائج حماور االستبانة ،ومن مث استعراض أبرز
املالحظات من خالل بطاقة املالحظة ،واملداوالت اإلشرافية
ومقارنتها بنتائج االستبانة لكل معلمة للتعرف عن مدى
شرا لتبنيها للبنائية يف
متكنها من التدريس البنائي بوصفه م ً
تدريسها.

 احلصول على اخلطابات ،واملوافقات الالزمة لتطبيقالبحث وتسهيل مهمة الباحثة يف احلضور للمعلمات لتوزيع
االستبانة وتطبيق بطاقة املالحظة.
 االتفاق مع املعلمات (عينة الدراسة) حلضور بعضاحلصص عدة مرات بدون تنسيق مسبق هبدف تسجيل
املالحظات حسب بطاقات املالحظة الري مت تزويد املعلمة
هبا.

البيانات العامة للمعلمات عينة البحث

 املداوالت اإلشرافية مع املعلمات أفراد العينة والري متإجراؤها بعد كل مالحظة لالستفسار عن اخللفية املعرفية
لألداء التدريسي الذق مت مالحظته.

مت مجع البيانات عن املعلمات عينة البحث:
(معلمة  ،)1و(معلمة  ،)2و(معلمة  )3من خالل إجاباهتن
عن أسئلة اجملال األول يف االستبانة (تعريف باملعلمة
واملعلومات الشخصية) ،ويوضح اجلدول ( )3البيانات العامة
للعينة

 -ليل النتائج وتفسريها.

جدول 3
بيانات عامة عن المعلمات عينة البحث
البيانات

المعلمة (معلمة )1

المعلمة (معلمة )2

المعلمة (معلمة )3

امل هل
اخلربة التعليمية
اخلربة يف تدريس الكيمياء
عدد الدورات

بكالوريوس كيمياء تربوق
سبع سنوات
ثالث سنوات
ثالث دورات

بكالوريوس كيمياء تربوق
مخس سنوات
ثالث سنوات
دورتان

بكالوريوس كيمياء تربوق
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع دورات

أقلهن خربة يف التدريس إذ إن لديها خربة أربع سنوات فإهنا
كانت أكثرهن خربة يف تدريس الكيمياء.
أيضا اختالف املعلمات
ويتضح من جدول (ً )3
عينة البحث يف دوراهتن التدريبية يف البنائية إذ إن (معلمة )1
و(معلمة  )3حصلتا على دورات تدريبية هتتم بالنظرية
البنائية ،واالستقصاء ،والتعلم النشط يف حني حصلت

يتضح من اجلدول 3أن معلمات عينة البحث
مجيعهن خرخات قسم الكيمياء بكلية الرتبية لكن تتفاوت
خرباهتن التعليميه والتدريسية للكيمياء ،فـ(معلمة  )1لديها
خربة سبع سنوات منها ثالث سنوات خربة تدريسية
بالكيمياء ،وتقل (معلمة  )2عنها خربة بعامني لكنها متاثلها
يف خربهتا التدريسية للكيمياء ،و(معلمة  )3رغم أهنا كانت
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استجابات املعلمات عينة البحث على عبارات كل حمور من
حماور االستبانة الثالثة :النظرية البنائية ،االستقصاء ،الكتابة
كموجهات حلل املشكلة.

(معلمة  )2على دورتني تدرييتني يف جمال استخدام
اسرتاتيجية االستقصاء ،واسرتاتيجية التعلم النشط.
نتائج االستبانة
يتضح من استجابات املعلمات على حماور االستبانة تباين
آرائهن ،وفق عبارات كل حمور .وتبني اجلداول ( )6-4نتائج

جدول 4
استجابات المعلمات عينة البحث على محور النظرية البنائية
العبارات

(معلمة )1

(معلمة )2

(معلمة )3

أستطيع تعريف النظرية البنائية.
أوظف النظرية البنائية كفلسفة للتدريس.
أربط الدرس اجلديد مبا تعلمنه الطالبات بالسابق.
أحدد املفاهيم اجلديدة املطلوب تعلمها يف الدرس.
أحرص على توفري املصادر التعليمية املناسبة قدر اإلمكان.
أؤكد على استخدام الطالبة لكتاب املقرر كمرجع .
أوفر بيئة تشجع الطالبة على التعبري عن مفاهيمها وأفكارها.
أحرص على عدم انتقاد الطالبة لتشجيعها على املناقشة
أحرص على أن يكون دور املعلمة ميسرة للعملية التعليمية

متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
موافقة
موافقة
متاما
موافقة ً
موافقة
موافقة
متاما
موافقة ً

متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً

موافقة
موافقة حلد ما
متاما
موافقة ً
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

متاما على
يتضح من اجلدول  4أن (معلمة  )2قد وافقت ً
مجيع عبارات حمور البنائية التسع ،بعكس املعلمة (معلمة )3
متاما إال يف عبارة
الري مل تصل استجاباهتا لدرجة موافقة ً

عبارة :أوظف النظرية البنائية كفلسفة للتدريس ،الري
جاءت بدرجة موافقة حلد ما ،يف حني تراوحت استجابات
متاما (مخس
(معلمة  )1بني موافقة (أربع عبارات) ،وموافقة ً
من تسع عبارات).

واحدة هي :أربط الدرس الجديد بما تعلمنه الطالبات

بالسابق ،وجاءت معظم استجاباهتا بدرجة موافقة ،عدا
جدول 5
استجابات المعلمات عينة البحث على محور االستقصاء
العبارات

(معلمة )1

(معلمة )2

(معلمة )3

أعد الدرس باستخدام أسئلة تساعد على التقصي ملا وراء املعرفة.
أحدد نوع االستقصاء املستخدم (حر ،موجه ،شبه موجه).
أشكال اجملموعات بطريقة مناسبة
أجهز األدوات واملواد التعليمية املناسبة
أقدم أسئلة صفية سابرة إلثارة دافعية الطالبات للتعلم.
أشارك الطالبات يف اسرتجاع املعرفة السابقة.
أحدد للطالبات ما سيتم مالحظته يف النشاط االستقصائي.
أطلب من الطالبة املشاركة بأفكارها مع زميالهتا بالصف.
أحرص على أن تقوم الطالبة بتكوين املعرفة املقصودة بنفسها.
أطلب من الطالبة طرح س ال على النشاط االستقصائي.
أطلب من الطالبة تصميم النشاط بأسلوب يساعدها على حل أسئلتها املطروحة.

متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً

متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
موافقة مت ًاما

موافقة
موافقة حلد ما
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
موافقة
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
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متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً

أحفز الطالبة على تفسري مالحظاهتا وربطها مع أسئلتها.
أشجع الطالبة على تدعيم تفسرياهتا بأدلة علمية.

يتضح من اجلدول  5توافق استجابات املعلمتني
(معلمة  )1و(معلمة  )2على مجيع عبارات حمور االستقصاء
متاما ،يف حني اختلفت (معلمة  )3معهما يف
بدرجة موافقة ً
استجاباهتا لثالث عبارات ،وقد استجابت املعلمة (معلمة

متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً

متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً

 )3للعبارتني :أعد الدرس باستخدام أسئلة تساعد على التقصي ملا
وراء املعرفة ،وأحرص على أن تقوم الطالبة بتكوين املعرفة املقصودة
بنفسها بدرجة موافقة ،ولعبارة :أحدد نوع االستقصاء املستخدم

(حر ،موجه ،شبه موجه) ،بدرجة موافقة حلد ما.

جدول 6
استجابات المعلمات عينة البحث على محور استراتيجية الكتابة
العبارات

(معلمة )1

(معلمة )2

(معلمة )3

أستخدم الكتابة لتعزيز التعلم عند الطالبة.
أنوع يف املهام الكتابية املطلوبة من الطالبة.
أجتنب األنشطة الكتابية لصعوبة تقوميها.
أحدد للطالبات مشروعات كتابية مجاعية.
أجتنب األنشطة الكتابية لعدم معرفري باستخدامها ضمن مقرر الكيمياء.
أجتنب األنشطة الكتابية لضعف املهارات الكتابية لدى الطالبات.
أوظف الكتابة ضمن اسرتاتيجية حل املشكلة.
تتطلب األنشطة الكتابـية أساليب تدريس خاصة تتناسب مع األنشطة الكتابية.
أكلف الطالبات مبهام كتابـية تأملية ضمن أنشطة املقرر.

موافقه
موافقة
متاما
موافقة ً
موافقة
موافقة
متاما
موافقة ً
موافقة
موافقة
متاما
موافقة ً

متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
موافقه
موافقة
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً

متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً
موافقه
موافقة
متاما
موافقة ً
متاما
موافقه ً
متاما
موافقة ً
متاما
موافقة ً

يتضح من اجلدول  6توافق استجابات املعلمتني (معلمة )2
و(معلمة  )3على عبارات هذا احملور ،إذ جاءت مجيع

نتائج بطاقة المالحظة

مت مالحظة املعلمات مخس مرات زيارات صفية
وبدون تنسيق مسبق ،واختلفت نتائج بطاقة املالحظة
باختالف الدروس الري متت مالحظتها ،والصفوف
املستهدفة ،إذ درست (معلمة  )1الصف األول الثانوق،
و(معلمة  )2درست الصف األول والثاين الثانوق و(معلمة
 )3درست الصف األول والثالث الثانوق .ويوضح اجلدول
( )7عناوين الدروس وتواريخ الزيارات ملعلمات عينة البحث.

متاما عدا العبارتني أحدد
استجابتهما بدرجة موافقة ً
للطالبات مشروعات كتابية جماعية ،وأتجنب األنشطة
الكتابية لعدم معرفتي باستخدامها ضمن مقرر الكيمياء،

جاءت استجابتهما بدرجة موافقة ،ووافقتهما يف هذ (معلمة
 )1الري تراوحت استجاباهتا بني موافقة (ست عبارات)،
متاما (ثالث عبارات فقط).
وموافقة ً

جدول 7
عناوين الدروس وتواريخ الزيارات الصفية للمعلمات عينة البحث
المعلمة والصف

(معلمة ( )1األول الثانوي)

(معلمة ( )2األول ،والثالث الثانوي)

(معلمة ( )3األول ،والثالث الثانوي)

عنوان الدرس

خواص املادة

املخاليط

العناصر واملركبات

التاريخ
عنوان الدرس
التاريخ
عنوان الدرس

1435/12/18هـ
املخاليط
1435/12/20هـ
العناصر واملركبات

1435/12/21هـ
األلكينات
1436/12/28هـ
تركيب الذرة

1435/12/19هـ
األلكينات
1435/12/27هـ
األمحاض والقواعد

الزيارة
األوأ
الثانية
الثالثة
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المعلمة والصف
الزيارة
الرابعة
اخلامسة

التاريخ
عنوان الدرس
التاريخ
عنوان الدرس
التاريخ

(معلمة ( )1األول الثانوي)

(معلمة ( )2األول ،والثالث الثانوي)

(معلمة ( )3األول ،والثالث الثانوي)

1436/1/2هـ
تركيب الذرة
1436/1/9هـ
األنوية املستقرة
1436/2/8هـ

1436/1/2هـ
األمحاض والقواعد
1436/1/10هـ
التعادل
1436/2/9هـ

1436/1/2هـ
التعادل
1436/2/10هـ
احملاليل املتجانسة
1436/2/15هـ

االستقصائي ،ومرحلة الكتابة الفردية يف النشاط
االستقصائي ،ومرحلة املقارنة مع املصادر وكتابة التأمل
الفردق بعد االنتهاء من النشاط االستقصائي.

وتوضح اجلداول  11-8نتائج بطاقة املالحظة لكل معلمة
بالنسبة لكل حمور من حماور البطاقة األربعة :مرحلة ما قبل
النشاط االستقصائي ،ومرحلة املشاركة يف النشاط
جدول 8
نتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور ما قبل النشاط االستقصائي
العبارة

(معلمة )1

تستخدم املعلمة اسرتاتيجيات تدريسية كالعصف الذهين لتثري أسئلة
متعددة تزيد من دافعية الطالبات ذهنيًا وجسديًا للنشاط
تشارك املعلمة الطالبات يف اسرتجاع املعرفة السابقة

متحققة%80
متحققة حلد ما %20
متحققة%100
متحققة %80
متحققة حلد ما %20
متحققة %80
متحققة حلد ما %20
متحققة %80
متحققة حلد ما %20
متحققة%100
متحققة %60
متحققة حلدما %40
متحققة %100

تشارك املعلمة الطالبات يف استطالع آرائهن عن موضوع النشاط

تستخدم املعلمة املصطلحات العلمية مع الطالبات إلثارة الدافعية للتفكري
وتعلم املفاهيم التابعة للموضوع احلايل
تستخدم املعلمة لاة اجلسد (كاإلمياءات وغريها  )..مع الطالبات مبا
يتالءم مع املواقف التعليمية
ترشد املعلمة الطالبات الختاذ إجراءات األمن والسالمة الري تتعلق بالنشاط
هتيئ املعلمة للطالبات سياقًا مناسبًا للنشاط (عرض فيديو ،خريطة مفاهيم
مفرغة ،خمطط تنظيمي )...
تشجع املعلمة الطالبات على كتابة س ال (أسئلة) النشاط
هتيئ املعلمة البيئة الري سوف ينفذ فيها النشاط (توزيع اجملموعات،
متحققة %100
األدوات املستخدمة)......... ،

يتضح من جدول  8اتفاق عينة البحث ((معلمة ،)1
و(معلمة  ،)2و(معلمة  ))3على العبارتني تشارك املعلمة
الطالبة يف اسرتجاع املعرفة السابقة ،وترشد املعلمة الطالبات
الختاذ إجراءات األمن والسالمة الري تتعلق بالنشاط ،إذ
ققت بنسبة  ،%100وظهر ذلد من خالل استخدامهن
جدول التعلم (ماذا تعرفني عن  ،...ماذا تريدين أن تعريف

(معلمة )2

(معلمة )3

متحققة%100

متحققة %100

متحققة %100
متحققة %60
متحققة حلدما %40
متحققة%60
متحققة حلدما %40
متحققة%80
متحققة حلد ما %20
متحققة %100
متحققة %80
متحققة حلد ما %20
متحققة %100
متحققة %80
متحققة حلد ما %20

متحققة %100
متحققة %80
متحققة حلد ما %20
متحققة %60
متحققة حلدما %40
متحققة %60
متحققة حلد ما %40
متحققة %100
متحققة %60
متحققة حلدما %40
متحققة حلد ما %100
متحققة %60
متحققة حلد ما %40

عن  ....ماذا تعلمت من  .)..يف حني متكنت (معلمة )1
من قيق أربع عبارات من تسع بنسبة  %80متحققة
و %20متحققة حلد ما وتفاوتت النسبة مع (معلمة )3
للمحاور املتبقية يف مرحلة ماقبل النشاط االستقصائي بني
 %60و %80متحققة (ست عبارات من تسع) وبني
 ،%20و %40متحققة حلد ما.
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جدول 1
نتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور المشاركة في النشاط
العبارة

(معلمة )1

(معلمة )2

(معلمة )3

فز املعلمة الطالبات لطرح اسئلة مفتوحة النهاية حول
املوضوع بطريقة تثري تفكريهن.
تتيح املعلمة وقتاً لتفاعل الطالبات ومشاركتهن يف اجملموعات
الصارية.
فز املعلمة الطالبات على تدوين مالحظاهتن يف دفرت
املالحظات.
تشجع املعلمة الطالبات على املشاركة بأفكارهن مع مجيع
طالبات الفصل
تطلب املعلمة من الطالبات تصميم النشاط بأسلوب
يساعدها لإلجابة عن أسئلتها املدونة (وف ًقا لطبيعة

متحققة %80
متحققة حلد ما %20

متحققة%80
متحققة حلد ما %20

متحققة%60
متحققة حلد ما %40

متحققة %100

متحققة %100

متحققة %100

متحققة %100
متحققة %80
متحققة حلد ما %20

النشاط).
تشجع املعلمة الطالبات على تفسري مالحظاهتن ودعمها
مبعرفة علمية.

متحققة %60
متحققة حلد ما %40
متحققة %80
متحققة حلد ما %20

متحققة %100

متحققة %60
متحققة حلد ما %40

متحققة %100

متحققة %100

يتضح من اجلدول  9أن (معلمة  )1و(معلمة )3
قد اتفقتا يف قيق أربع عبارات من أصل ست يف هذا احملور
بدرجة متحققة وبنسبة  ،%100واختلفتا يف قيق العبارتني
املتبقيتني بنسبة  %80متحققة و %20بدرجة متحققة حلد
ما لـ(معلمة  ،)1يف مقابل  %60متحققة و %40متحققة

متحققة %100
متحققة %60
متحققة حلد ما %40
متحققة %100
متحققة %100

حلد ما لـ(معلمة  .)3يف حني حققت (معلمة  )2عبارتني
فقط بدرجة متحققة وبنسبة  ،%100وعبارتني بنسبة
 %80متحققة و %20بدرجة متحققة حلد ما ،وعبارتني
بنسبة  %60متحققة و %40متحققة حلد ما.

جدول 10
نتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور مرحلة الكتابة الفردية في النشاط االستقصائي
العبارة

(معلمة )1

(معلمة )2

(معلمة )3

تشجع املعلمة الطالبات على كتابة تقرير النشاط يف دفرت املالحظات
تشجع املعلمة الطالبات على شرح املفاهيم بأسلوهبن العلمي اخلاص

متحققة%100
متحققة %100

متحققة %100
متحققة %100

متحققة%100
متحققة%100

يتضح من جدول  10أن (معلمة  ،)1و(معلمة ،)2
و(معلمة ( )3عينة البحث) قد حققن عبارات هذا احملور

مرحلة الكتابة الفردية يف النشاط االستقصائي بنسبة %100
وبدرجة متحققة.

جدول 2
نتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور مرحلة المقارنة مع المصادر وكتابة التأمل الفردي بعد االنتهاء من النشاط االستقصائي
العبارة

(معلمة )1

(معلمة )2

(معلمة )3

متحققة %100

غريمتحققة %100

متحققة%100

متحققة %100

متحققة %100

توفر املعلمة للطالبات القراءات املختلفة (كتاب مدرسي ،مقاالت ،جملة
علميه ،اإلنرتنت  ).....لالستفادة.
ث املعلمة الطالبات ملقارنة أفكارهن مبا مت االطالع عليه يف املصادر
متحققة %100
العلمية املختلفة.
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العبارة

(معلمة )1

(معلمة )2

(معلمة )3

تقدم املعلمة معايري تساعد الطالبات على كيفية تقييم أدائهن يف كتابة
تقاريرهن.
تطلب املعلمة من الطالبة كتابة مفهومها اخلاص موضحة كيف تاريت
متحققة %100
متحققة %100
متحققة %100
أفكارها مع إبراز األدلة.
متحققة%60
متحققة %80
تنوع املعلمة مشاركات الطالبات من خالل تقدمي عروض تقدميية ،متحققة %60
متحققة حلد ما متحققة حلد ما متحققة حلد ما
ملصقات ،تقارير ،رسم خرائط مفاهيم ،منظمات ختطيطية
%40
%20
%40
متحققة %100

يتضح من جدول  11اتفاق استجابة معلمات
عينة البحث ألربع عبارات من أصل مخس بنسبة %100
وبدرجة متحققة ما عدا عبارة تنوع املعلمة مشاركات
الطالبات من خالل تقدمي عروض تقدميية ،ملصقات ،تقرير،

متحققة %100

متحققة %100

ثالثة حماور :ماذا تعرفني عن  ،...ماذا تريدين أن تعريف عن
 ،....ماذا تعلمت من  ،..ومت تدوين كل ما تقدمه

الطالبات يف اجملموعات التعاونية الصارية من تساؤالت يف
مدونة املالحظات ،وهو ما متت مالحظته يف الثالث
الزيارات للمعلمة  ،وباالستفسار مع (معلمة  )1خالل
املداولة اإلشرافية عن هدفها من هذ املفاوضات ملرحلة ما
قبل تطبيق النشاط االستقصائي أفادت بأمهية احلوار والنقاش
بني اجملاميع املصارة وتبادل نتائج هذ املناقشات مع بقية
اجملاميع بالصف ،وهو ما يشري ملعرفتها باألطر النظرية
لالسرتاتيجية ودورها يف إثارة دافعية الطالبات للتفاعل مع
النشاط من خالل قيقها ملرحلة من مراحل قالب املعلم يف
اسرتاتيجية الـ.SWH
كما لوحظ توظيف (معلمة  )1للمفردات اجلديدة
مع الطالبات إلثارة الدافعية للتفكري وتعلم املفاهيم املتعلقة
مبوضوع الدرس ،إضافة الستخدامها لاة اجلسد (كاإلمياءات
وغريها  )..مع الطالبات مبا يتالءم مع املواقف التعليمية يف
مجيع الزيارات الصفية اخلمس ها وإرشاد املعلمة للطالبات
الختاذ إجراءات األمن والسالمة الري تتعلق بالنشاط،
صورا معربة عن موضوع الدرس يف
باإلضافة ألهنا استخدمت ً
الدرسني الثالث واخلامس لتزيد من تفاعل الطالبات معها من
خالل التعليق على الصور بشكل تعبريق وهو ما يشري
ملعرفتها بأمهية إعادة صياغة املعاين للمصطلحات العلمية
املتعلقة مبوضوع الدرس بألفاظ الطالبات يف تكوين معىن
خاص هذ املصطلحات واملساعدة على تعلمها وتذكرها.

رسم خرائط مفاهيم ،منظمات ختطيطية .كانت بدرجة

متحققة وبنسبة  %80و %20متحققة حلد ما لـ(معلمة
 ،)2يف حني مت مالحظتها لـلـ(معلمة  ،)1والـ(معلمة )3
بدرجة متحققة بنسبة  %60وبدرجة متحققة حلد ما
بنسبة.%40

مناقشة النتائج:
من النتائج السابقة يتضح جتاوب املعلمات مع
االسرتاتيجية من خالل تطبيقهن لألنشطة االستقصائية.
ولإلجابة عن س ال البحث سيتم مناقشة نتائج كل معلمة
كحالة بذاهتا وفق النتائج أعال وسيتم دعم املناقشة بشواهد
من نتائج املداوالت اإلشرافية وشواهد توضيحية من
املالحظات خالل الزيارات الصفية اخلمس لكل معلمة،
باإلضافة لكتابتها التأملية حول االسرتاتيجية وتطبيقها.
دراسة حالة الـ(معلمة :)1
تبني من املالحظات الصفية أن (معلمة  )1قد
استخدمت اسرتاتيجيات تدريسية كالعصف الذهين ،وقامت
بإثارة أسئلة متعددة لتزيد دافعية الطالبات ذهنياً وجسدياً
للنشاط ،وشاركتهم يف عملية اسرتجاع املعارف السابقة من
خالل تقدمي أوراق عمل متثلت يف جدول التعلم الذق مشل

385

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)

وأتاحت (معلمة  )1الفرصة للطالبات لتصميم
النشاط االستقصائي لإلجابة عن أسئلتهن ،بعد تداول اآلراء
فيما بينهن بطرح كل جمموعه تساؤالت على اجملموعه
األخرى مبا يتعلق بالنشاط وكيف ققت النتائج لديهن مما
ساعدهن على تفسري املالحظات ودعمها باملعرفة العلمية،
ومتيزت هذ املرحلة مبشاركة املعلمة مع الطالبات بدور إخايب
بالتوجيه وعدم تقدمي اإلجابات بل حماولة مساندهتن بأسئلة
أخرى تساعدهن على التفكري بشكل أعمق ،ما يشري إأ
تايري يف دورها من مصدر إلعطاء املعلومات إأ ميسر
للبحث عنها.
والحظت الباحثة قيق (معلمة  )1ملرحلة أخرى
من مراحل املفاوضات إذ شجعت الطالبات على مقارنة
أفكارهن مبا هو موجود يف الكتاب املدرسي أو يف املصادر
األخرى الري مت االطالع عليها من املصادر العلمية املختلفة
مث تدوين األجوبة ألسئلتهن وتدوين التقرير ،الذق يوضح
متكنها من تطبيق االسرتاتيجية ،إضافة إأ أهنا وضحت
للطالبات معايري التقييم املطلوبة ألدائهن يف الكتابة من
خالل سلم التقدير البسيط املدون بلوح مصاحب للوح
السبورق .ومبقارنة املفهوم املوجود يف املصادر مع مفهوم
الطالبة املتكون اخلاص ،طلبت (معلمة  )1من الطالبات
التعبري عن املفاهيم بأسلوهبن اخلاص بعد االطالع والقراءة
عددا من الوسائل
وقد استخدمت خالل تلد الفرتة ً
املساعدة كعروض بوربوينت للدروس واملفاهيم ،وبعض
املشاهد التمثيلية قي ًقا السرتاتيجية لعب األدوار ،إضافة
خلريطة مفاهيم متعلقة باملوضوع مما يدلل على استيعاب
املعلمة لالسرتاتيجية ولكنها ما زالت تا للدعم ملساعدة
طالباهتا يف تعلم الكتابة التأملية وصياغة حجة منطقية
ومعقولة للتواصل وعرض التفسريات بشكل أدق.
إن استخدام ((معلمة ) )1أسلوب سرب األسئلة
مع الطالبات عن موضوع الدرس املطروح باستخدام
اسرتاتيجية العصف الذهين كمفتاحية للدرس ،أ ّكد للباحثة

وقد أكدت املعلمة هذا االستنتا من خالل س اها يف
املداولة اإلشرافية حول أمهية إتاحة اجملال للطالبات للتعبري
عن الصور املرتبطة مبوضوع الدرس وأفادت بأن هدفها تعليم
الطالبات مهارة قراءة الصور والتعبري عنها بس ال لتدريبهن
على صياغة األسئلة ،وألن هذ اخلطوة ستساعدهن يف
تعميق املعرفة من خالل ربط موضوع الصورة بعنوان الدرس.
كما لوحظ تأكيد (معلمة  )1على إتاحة الفرصة
للطالبات لطرح أسئلة أو س ال حول النشاط بل إهنا وضعت
بطاقة متيز ملن جتيد كتابة س ال مناسب للنشاط املق ّدم مما
شجع الطالبات على التفكري واملقارنة لكتابة أسئلة
استقصائية مفتوحة النهاية هبدف نيل بطاقة التميز ،وعند
س اها عن أمهية طرح الطالبات لس ال النشاط وخاصة طرح
أسئلة مفتوحة النهاية أفادت أن األسئلة السابرة احلرة متكن
الطالبة من مجع األدلة الري تساعدها للرد على صياغة
أسئلتها حول موضوع الدرس (النشاط) ،مما يشري ملعرفتها
بسمة االستقصاء األوأ ومستوياهتا وي كد عدم سيطرهتا على
تعلم الطالبات وقد يشري لتبنيها للبنائية يف تدريسها وهو ما
يتفق مع نتائج استجاباهتا يف االستبانة يف معرفتها للبنائية
واالستقصاء.
كما لوحظ وجود تفاعل بني اجملموعات املصارة
املنوعة) يف أثناء تطبيق
(املسبقة التنظيم يف العدد والكفاءات ّ
النشاط االستقصائي بتوجيه من املعلمة (معلمة  )1عن طريق
طرح أسئلة مفتوحة النهاية حول املوضوع إلثارة تفكري
الطالبات ،مع التأكيد على تسجيل وتدوين كل مالحظة أو
كتابة أق شيء يتعلق مبوضوع الدرس يف دفرت املالحظات
لالستقصاء حول موضوع الدرس .كما مت تبادل اآلراء
باملناقشة اجلادة واإلنصات اجليد يف وقت طرح أفكارهن مع
اجملموعات األخرى بالصف ،وهو ما يشري لتطبيقها ملراحل
املفاوضات يف قالب املعلم ويعكس معرفتها بأمهية هذ
املناقشات ودورها يف تيسري التعلم.
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 طالبت الطالبات بتوضيح أدلة علمية مقنعة عند الردعلى التساؤالت الري ساعدت على التفاعل فيما بينهن.
 ساعدت الطالبات على صياغة بعض التفسريات العلميةملفهوم املصطلحات املتعلقة بالدرس.
 أكدت على الطالبات من خالل الواجب ربطالتفسريات باملعرفة العلمية السابقة والالحقة.

قدرهتا على استفتاحية مراحل االستقصاء بأسلوب جيد
كتمهيد ملرحلة ما قبل النشاط االستقصائي.
ومن خالل طلب املعلمة من الطالبات كتابة تقرير
النشاط االستقصائي املستهدف يف دفرت املالحظات ،وفيه
تقوم كل طالبة بشرح املفاهيم بأسلوهبا اخلاص ،مع تشجيعها
للطالبات الستخدام أق وسيلة معرفية تساعدهن على
الكتابة كالكتاب املدرسي ،شبكة اإلنرتنت من خالل
حاسوب املعلمة وأجهزة الطالبات الذكية أو ما مت توزيعه
عليهم من أوراق جملالت علمية ،ي كد عدم اعتمادها على
الكتاب املدرسي كمصدر للمعلومات ويشري إأ فهمها
لالسرتاتيجية ودور الكتابة يف تعميق تعلم املفاهيم .وترى
الباحثة أنه من خالل تلد اخلطوات اهادفة ملرحلة الكتابة
الفردية خالل النشاط االستقصائي استطاعت (معلمة )1
التأكد من تعلم الطالبات من خالل كتابة الطالبة املفاهيم
بأسلوهبا اخلاص ،وتدوين نتائج التجارب على أوراق
املالحظات.
ومن خالل املداوالت اإلشرافية للمعلمة تبادر
لدى الباحثة تساؤالً عن السبب الذق دفعها إأ تكليف
الطالبات يف الوظيفة املنزلية بكتابة تأملية رغم تقدمي بدائل ها
والتوضيح من خالل زيارات صفية سابقة مبحاولة تنويع
املشاركة يف تقدمي تقرير الطالبة عن ما تعلمته من النشاط
االستقصائي ،فأكدت أن الطالبات يفتقرن ملهارة الربط يف
األفكار وهن حباجة كبرية لصقل مهارة الكتابة لديهن لتقدمي
ملخصات وتقارير ملشاريعهن كتابية ال تمل التنويع كعروض
تقدميية أو خرائط مفاهيمية أو ملصقات .وجند أن (معلمة
 )1كانت متتلد بعض القدرة على تنفيذ مستويات مسات
االستقصاء ،وبإمكاهنا أن تكون بنائية يف حال متكنها من
مهارة التواصل ،إذ إهنا يف أثناء عملية التدريس قامت مبا
يأيت:
 كانت تشارك الطالبات يف صياغة وتوجيه األسئلةاملتعلقة مبوضوع الدرس.

دراسة حالة (معلمة )2
تبني من املالحظات الصفية أن املعلمة (معلمة )2
أجادت يف الطرح اجلاذب لذهن الطالبات من أسئلة سابرة
دعمت املعرفة السابقة من خالل الربط يف أثناء تطبيق
ّ
املشهد التمثيلي املتعلق بالذرة وكيفية تركيبها .لقد شاركت
املعلمة الطالبات يف استطالع آرائهن عن موضوع النشاط،
واستخدمت املفردات اجلديدة للدرس (النشاط) مع
الطالبات إلثارة الدافعية للتفكري وتعلم املفاهيم التابعة
ملوضوع الذرة (من خالل طرح أسئلة عن الدرس السابق
وربطه مبوضوع الذرة ،ومت تذكر نظرية رزرفورد واالحنراف
واالرتداد ،واالنعكاس).
وتبني خالل الزيارة الثانية أن (معلمة  )2قد هيأت
للطالبات سياقًا مناسبًا للنشاط (عرض فيديو عن نظرية
رزرفورد) ،وشجعت الطالبات على كتابة س ال النشاط،
وباالستفسار مع (معلمة  )2يف املداولة اإلشرافية عن هدفها
يف كتابة س ال النشاط ،بينت أثر مشاركة الطالبة يف طرح
س ال النشاط على إثارة دافعيتها وتفاعلها مع النشاط.
كما لوحظ يف الزيارة الثالثة أن (معلمة  )2تثري
تفكري الطالبات حول موضوع النشاط (تركيب الذرة) بطرح
أسئلة تبتدئ بـ (لماذا  ،......كيف  ،......فسري،.......
وضحي  ،).......وإتاحتها وقتًا للتفاعل مع الطالبات يف
اجملموعات الصارية.
وركزت (معلمة  )2يف مرحلة املشاركة يف النشاط
االستقصائي مبتابعة الطالبات يف تصميم أنشطتهن بروح
الفريق الواحد والتوظيف للمجموعات التعاونية مما ُيقق هن
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تعاريف جديدة وخمتلفة عن املفاهيم (املفردات) الري وردت
يف الكتاب املدرسي ،وبتعليل السبب يف االختالف من
الطالبات ،عن طريق كتابة كل طالبة بأسلوهبا بشكل تأملي
فردق بعد االنتهاء من النشاط االستقصائي.
وأكدت (معلمة  )2خالل س اها يف املداولة
اإلشرافية عن أمهية كتابة الطالبة لتأملها الفردق بانتهاء
النشاط االستقصائي بأن التأمل الفردق هو قدرة الطالبة على
التدوين بسالسة ملا تعلمته وكونت املعرفة عن املفهوم
مبساعدة املعلمة وماقدمته مبهارة إلملامها بقاليب االسرتاتيجية
(املعلم ،واملتعلم).
وترى الباحثة أن (معلمة  )2لديها تصور جيد عن
تطبيق النظرية البنائية وقد متثل ذلد يف الزيارات الصفية
اخلمس للمعلمة ،إذ استخدمت (معلمة  )2أسلوب سرب
األسئلة واسرتاتيجية لعب األدوار كمفتاحية للدرس ،وقد
أ ّكد ذلد للباحثة قدرهتا على استفتاحية مراحل االستقصاء
بأسلوب جيد كتمهيد ملرحلة ما قبل النشاط االستقصائي،
ومرحلة املشاركة يف النشاط االستقصائي .ومن أمثلة الطرح
السابر لألسئلة الري طرحتها (معلمة  )2يف مواقع عدة أثناء
الزيارات الصفية ما يأيت:

اإلجابة عن تساؤالهتن حول النشاط ،ومن خالل الزيارة
الرابعة لوحظ استخدام (معلمة  )2لألسئلة السابرة اآلتية:
 كيف متيزين األمحاض عن القواعد؟ فسرق امتالك مركب  HClالصفة احلمضية؟ وكيف يتمالكشف عنها؟
 ملاذا مسيت القواعد بذلد االسم؟وبطرحها للمجموعات الصاري واملشاركة كذلد
باألسئلة للصف بأكمله ،كي تشجعهن على تكوين معىن
من خالل تفسري مالحظاهتن ،ودعمها مبعرفة علمية.
ووفرت (معلمة  )2للطالبات مصادر متعددة
للقراءات املرتبطة مبوضوع النشاط (كتاب مدرسي ،مقاالت،
جملة علمية ،مواقع على اإلنرتنت) لالستفادة ،ومقارنة
األفكار الري مت تدوينها من قبل الطالبات مع ما ورد يف
املصادر العلمية املختلفة ،ولوحظ تشجيع (معلمة )2
للطالبات على الكتابة الفردية يف النشاط االستقصائي كأن
تطلب منهم كتابة تقرير يف دفرت املالحظات ،باإلضافة لشرح
املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدرس بأسلوهبن (كتعريف الربوتون،
والذرة ،ومفهوم نظرية رزرفورد .)...وباالطالع على عينة من
تقارير الطالبات املصححة ،لوحظ متكن (معلمة  )2من
تصحيح املقاالت والتعاريف الري قدمتها الطالبات .وخالل
املداولة اإلشرافية بينت (معلمة  )2احملكات الري اتبعتها يف
تصحيح التقارير وتعويدها للطالبات على استخدامها
والتصحيح املتبادل فيما بينهن.
وطلبت (معلمة  )2من الطالبات مقارنة ما متت
كتابته من تعريفات للمفاهيم مع ما ورد يف حمتوى الدرس
ضمن الكتاب املدرسي ،وأيضاً املقارنة مع بعض املفاهيم الري
وجدت على الشبكة العنكبوتية من خالل (اإلنرتنت)،
وتدوين الطالبات ما مت التوصل إليه من مقارنات للمشاركة
هبا يف أثناء مرحلة املشاركة للنشاط االستقصائي ،ولوحظ يف
أثناء الزيارة اخلامسة تفاعل أكثر بني الطالبات و(معلمة )2
نظرا ألنه مت تزويد الطالبات مبقاالت وصور وبطاقات تتضمن
ً

 )1لماذا احنرف الشعاع عن مسار ؟

 )2ماذا يوجد داخل نواة الذرة؟ ولماذا مسي جسيم؟ وما
هي هذ اجلسيمات؟
 )3الذرة املتعادلة لماذا ليس ها شحنة؟ دوني ملاذا؟

وطرح تساؤل يف املداولة اإلشرافية للمعلمة (معلمة )2
لالستفسار ملاذا مل تطبق الكتابة خالل األنشطة املقدمة
بالزيارات الصفية ،أجابت بأن وقت احلصة وعدد الطالبات
الكبري ال يساعدان على تطبيق (التعقيب) الكتابة التأملية
بشكل مستمر ،فاقرتحت الباحثة على أن تطّلع املعلمة على
بعض الكتابات للطالبات بالصف والباقي يكون وظيفةً
منزلية.
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ويف املداولة اإلشرافية مت االستفسار من (معلمة )3
عن هدفها من القراءة التفسريية للمفردات السابقة واجلديدة
وأفادت لتأكيد املعرفة لدى الطالبات وحصر املفاهيم اخلاطئة
هن من خالل تدوينها جبدول التعلم للربط مبا سيتحقق مع
الطالبة هناية النشاط االستقصائي ودحض املفهوم اخلاطئ
باملعرفة الصحيحة.
وخالل الزيارة الثانية اتبعت (معلمة  )3نفس
األساليب التدريسية السابقة والربط بني املفردات اجلديدة
والسابقة ،وهيأت املعلمة للطالبات السياق املناسب للنشاط،
واستخدمت لذلد من الوسائل ما يأيت :عرض فيديو،
خريطة مفاهيم ،خمطط تنظيمي ،...ومن خالل القيام
بالنشاط االستقصائي يف املخترب إلجراء التجربة ،تقدمت
املعلمة للطالبات بكتابة أسئلة النشاط خالل التجربة
العلمية ،ومت ذلد يف أثناء توزيع الطالبات إأ جمموعات
تعاونية ،وكان ذلد مبنزلة التطبيق ملرحلة املشاركة يف النشاط
االستقصائي.
وت كد الزيارة الثانية النمو االستقصائي للمعلمة
(معلمة  )3ومتكنها من تطبيق مستويات مسات االستقصاء
إذ الحظت الباحثة اهتمام املعلمة بالبيئة الصفية الداعمة
للتعلم ومرحلة املقارنة مع املصادر وكتابة التأمل الفردق بعد
االنتهاء من النشاط االستقصائي ،ولوحظ خالل الزيارة
الثالثة اتباع (معلمة  )3السرتاتيجيات التدريس كالعصف
الذهين ومهارات األنشطة االستقصائية ،وكان ذلد من
خالل فيز الطالبات على طرح أسئلة مفتوحة النهاية حول
املوضوع بطريقة تثري التفكري ،وأتاحت املعلمة وقتاً لتفاعل
الطالبات ومشاركتهن يف اجملموعات الصارية التعاونية بطريقة
(شارك ،زاو  ،فكر ،حرر) ،وباالستفسار من الباحثة يف
املداولة اإلشرافية بس اها ملاذامل تكن مشاركة الطالبة فردية مث
املشاركة مع اجملموعة (زاو  ،شارك) ،أفادت أنه خب إعطاء
الطالبات يف أثناء النشاط وقتًا للتفاعل ضمن اجملموعة
ومشاركة األفكار واآلراء ووقت النشاط الصفي ضيق وتواصل

ميكن القول إن (معلمة  )2متتلد بعض مسات
االستقصاء األساسية الري تزيد من فاعلية مشاركة الطالبات
وتسهم يف ول املعلمة حنو التعليم البنائي وذلد من خالل
مالحظة ما يأيت:
 إتاحة الفرصة ملشاركة الطالبات يف صياغة وتوجيه أسئلةتتعلق باملفاهيم العلمية ومقارنتها بني معرفة الطالبات السابقة
وبني ما ورد يف املصادر األخرى.
 مطالبة الطالبات بذكر الدليل العلمي عند مناقشةالتساؤالت واإلجابة عنها.
 توجيه املعلمة للطالبات ببناء وصياغة التفسرياتواملعلومات مقرتنة باألدلة العلمية الصحيحة الري مت
تصحيحها وفق املعطيات اجلديدة.
 هتئية الفرصة للطالبات لتقدمي التفسريات العلمية املوضحةللمفاهيم وأثناء اإلجابة عن التساؤالت باملعرفة العلمية
املستقاة من النقاش ومن اإلطالع احلر على املعلومات.
 املشاركة الفاعلة مع طالباهتا مبزيد من التفاعل والنقاشالذق كان يأخذ وقت احلصة كله ،ويستمر بتنافس واضح
بني الطالبات لتقدمي األفضل.
دراسة حالة (معلمة )3
تبني للباحثة يف أثناء الزيارة األوأ لـ (معلمة )3
استخدامها أساليب تدريسية جاذبة كالكرسي الساخن،
لتزيد من دافعية الطالبات ذهنيًا وجسديًا حول درس العناصر
واملركبات ،وتعمل على اسرتجاع املعارف السابقة بطرح أسئلة
متعددة من الطالبات لزميلتهن املرشحة لإلجابة.
وأجادت (معلمة  )3يف املشاركة لتهيئة املعارف
املتنوعة مبا يتالءم مع النشاط فاستخدمت جدول التعلم،
ومناقشة الدرس السابق مع الطالبات ،ويف استطالع آرائهن
عن موضوع النشاط متت مناقشة األفكار الري تتناسب مع
طبيعة النشاط املطلوب ،وقد اهتمت املعلمة باملفردات
العلمية السابقة واجلديدة بقراءهتا مع الطالبات.
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وترى الباحثة أن (معلمة  )3لديها تصور جيد عن
تطبيق النظرية البنائية وقد متثل ذلد يف الزيارات الصفية
اخلمس ها ،إذ لوحظ تطبيقاهتا العملية يف جمال اسرتاتيجية
النظرية البنائية ،واستخدام اسرتاتيجية االستقصاء ،وتطبيق
اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل مشكلة يف تعليم العلوم.
ويف املداولة اإلشرافية مت االستفسار من ((معلمة
 ))3عن املقرتحات لتفعيل دور الكتابة لتعزيز التعلم يف مقرر
الكيمياء وأجابت بالعمل على تكثيف الدورات للمعلمات،
وخاصة الدورات الري تشرح طريقة التطبيق العملي
السرتاتيجية الكتابة ،باإلضافة لتوعية الطالبات أيضاً
بأمهيتها.
وسئلت أيضاً عن أبرز املالحظات حول ضعف
قدرة الطالبات على تقييم أدائهن يف كتابة تقارير األنشطة،
أجابت (معلمة  )3أن سبب ذلد ضيق الوقت داخل
الفصل الدراسي ،إذ ُيتا تقييم األداء الذايت لوقت طويل
من وقت احلصة األمر الذق يصعب تطبيقه ضمن الوقت
املتاح ،ويصعب من مث إطالع املعلمة على أداء الطالبات
خالل تقييم ما كتنب.
وهبذا ترى الباحثة أن (معلمة  )3متتلد القدرة
على تطبيق مسات االستقصاء العليا الري تزيد من فاعلية
مشاركة الطالبات وتسهم يف ول املعلمة حنو التعليم البنائي
وذلد من خالل مالحظة ما يأيت:
مشاركة الطالبات يف صياغة وطرح أسئلة تتعلق
باملفاهيم العلمية ويف الوقت نفسه متت مقارنتها بني
معلومات الطالبات السابقة وبني ما ورد يف املصادر األخرى،
وهذا تفعيل لدور املتعلم ألن الطالبات هن من يطرحن أسئلة
االستقصاء.
مطالبة الطالبات بذكر الدليل العلمي عند مناقشة
التساؤالت واإلجابة عنها ،فقد قامت الطالبات جبمع بيانات
حمددة حول موضوع الدرس.

الطالبات خار الصف ضعيف ومبشاركة زميالهتا تدون
الطالبة أهم مالحظاهتا الري تساعدها على تكوين املعىن
اخلاص ها عن املفهوم لتصميم النشاط بأسلوب يساعدها
لإلجابة عن أسئلتها املدونة وفقاً لطبيعة النشاط.
ولوحظ خالل الزيارة الرابعة استمرار املعلمة على
هنجها يف تبين اسرتاتيجيات البنائية ،واملشاركة يف األنشطة
االستقصائية ،واستخدام اسرتاتيجية الكتابة وخاصة يف أثناء
النشاط املعملي ،ويف أثناء إجراء التجارب العلمية ،فاستمرت
املعلمة بتشجيع الطالبات على تفسري مالحظاهتن ودعمها
مبعرفة علمية مستقاة من مصادر خارجية غري الكتاب
املدرسي.
ويف الزيارة اخلامسة لوحظ أن (معلمة  )3تتجه
بشكل أكثر لتوظيف األنشطة االستقصائية فقد كانت
تشجع الطالبات على شرح املفاهيم بأسلوهبن العلمي
اخلاص ،مع حرصها على تزويدهن باملصادر املختلفة
(مقاالت ،جملة علمية ،اإلنرتنت) لتوسيع اجملال املعريف،
ومقارنة أفكارهن مع املصطلحات الري حصلن عليها من
املصادر العلمية املختلفة ،ويف أثناء ذلد كانت تصحح
للطالبات ما متت كتابته وتوضح هن املعايري الالزمة لتقييم
أدائهن يف كتابة تقاريرهن ،لوحظ يف هذ املرحلة التوصل
ملفاهيم جديدة ،والطالبات قمن بتايري بعض املفاهيم القدمية
اخلاطئة إذ تاريت أفكارهن مع إبراز األدلة.
ومن املداولة اإلشرافية تساءلت الباحثة عن مدى
إملام (معلمة  )3مببادئ النظرية البنائية أجابت املعلمة بأهنا
ملمة مببادئ النظرية البنائية ،وأهنا موافقة متاماً على توظيف
النظرية البنائية كفلسفة للتدريس ،وتطبقها يف أثناء عملية
التعلم ،و رص على أن تكون املعلمة ميسرة للعملية
التعليمية ،وقد أجابت بأهنا موافقة متاماً على البنود املتعلقة
بالنظرية البنائية وتطبيقها ،واسرتاتيجية االستقصاء والتعلم
النشط.
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التأكيد على الطالبات بتوضيح التفسريات العلمية
للمفاهيم يف أثناء اإلجابة عن التساؤالت باملفهوم العلمي
املستقى من النقاش ومن اإلطالع على املصادر املختلفة.

التوصيات والمقترحات
هدف البحث ملعرفة فاعلية حقيبة تدريبية يف
اسرتاتيجية الـكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم
الـ SWHيف ول معلمات الكيمياء ملكتب الرتبية والتعليم
جنوب الرياض للتدريس من منظور البنائية ،وقد استخدمت
الباحثة املنهج الوصفي بتصميم دراسة احلالة والذق يقوم
على دراسة الواقع ،ويتضمن هذا الفصل أهم التوصيات،
ووضع بعض املقرتحات املستقبلية من قبل الباحثة.

الخالصة
مما سبق يتضح فعالية احلقيبة التدريبية الري قدمت
للمعلمات يف اسرتاتيجية الـ SWHيف ممارستهن للتدريس
البنائي ،الري اتضحت من خالل تطبيقهن ملراحل مفاوضات
املعىن املقرتحة يف اسرتاتيجية الـ SWHيف قالب املعلم ،ومن
تطبيق مسات االستقصاء يف مستوياهتا العليا الري تعكس عدم
سيطرة املعلمات عينة البحث على بيئة تعلم الطالبات،
وإتاحة الفرصة للطالبات للتفاعل واملشاركة يف املناقشات مما
يثري ويزيد من دافعيتهن للتعلم ،واتفقت نتائج البحث مع ما
أوردته دراسة حج عمر ( ،2013ص )63عن نتائج دراسة
عمر ( )Omar, 2008التجريبية بأن "تطبيق املعلمني ألق
مدخل تدريسي جديد يعكس مستويات فهمهم املتفاوتة،
وهذا يرجع الختالف تفسري كل معلم ألسلوب التدريس
اجلديد ،والذق بدور يتأثر بقناعاته ومفهومه ملاهية التدريس
ومفهومه للتعلم باإلضافة خلرباته السابقة" ،وميكن مما سبق
تلخيص نتائج تطبيق حقيبة تدريبية يف اسرتاتيجية الـSWH
يف اآليت:
 متكن املعلمات من بعض املمارسات التدريسية البنائية. متكن املعلمات من توظيف مسات االستقصاء يفاألنشطة االستقصائية.
 اكتساب املعلمات مهارات توظيف اسرتاتيجية الكتابة الـ SWHيف أنواع االستقصاء.
 اكتساب املعلمات القدرة على التواصل بشكل إخايبأكرب مع الطالبات.

التوصيات
انطالقاً من النتائج الري مت التوصل إليها ،قامت الباحثة بوضع
التوصيات اآلتية:
 .1توجيه معلمات الكيمياء يف املرحلة الثانوية حنو تصميم
وتبين اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم
العلوم الـSWH
 .2تزويد معلمات الكيمياء بدورات تدريبية يف أثناء اخلدمة
هتدف الستخدام اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة
يف تعليم العلوم الـ.SWH
 .3ضرورة توفري بيئة صفية بنائية تفاعلية تساعد املعلمات
على استخدام التعلم البنائي وأسلوب االستقصاء،
واسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم
الـ. SWH
 .4توجيه املشرفات الرتبويات لضرورة حث معلمات
الكيمياء على استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس،
واستخدام مهارات االستقصاء ،وتبين أساليب التدريس
البنائي ملختلف املراحل.

المقترحات:
من خالل االطالع على الدراسات السابقة ،وما مت
التوصل إليه من نتائج وتوصيات فإن الباحثة تقرتح
كدراسات مستقبلية اآليت:
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Abstract: This research aims to determine the effectiveness of a proposed training session on the SWH strategy for
chemistry teachers to adopt constructivist teaching. To achieve the objectives the researcher used descriptive approach of a
case study design. Three random sample teachers were chosen from ten chemistry teachers who attended the training session
of the SWH strategy. The research instruments were: 1) a questionnaire included three axes: the theory of constructivism,
inquiry, and the SWH; 2) an observation card consisted of two parts: general information about participants, and the stages of
inquiry activity. One of the main results was participants' ability of applying teaching practices attribute to constructivist
theory, also their ability to conduct inquiry base teaching and to communicate in a positive way with more students. One of
the main recommendations was to direct chemistry teachers to design and adopt teaching strategies based upon constructivist
theory, and provide them with inservice training courses on the SWH, and direct supervisors to encourage teachers to use
new teaching strategies, to implement inquiry, and to adopt constructivist teaching methods for different level. The researcher
proposed conducting a study on the impact of using open inquiry and the SWH in the development of creative thinking
among students.
Key words: The Science Writing Heuristic (SWH), problem Solving, Inquiry, Professional development, constructivist
teaching.

395

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك سعود
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)

نموذج عضوية

[]

عضو جديد

[]

عضوية عاملة

[]

تجديد

[]

عضوية منتسب

أوالً :بيانات العضو

االسم ---------------------------------------------------------- :رقم الهوية--------------------------- :
الدرجة العلمية:

[ ] ماجستير

[ ] بكالوريوس

[ ] دكتوراه

التخصص العام ------------------------------------- :التخصص الدقيق---------------------------------- :
الوظيفة ----------------------------------------------- :جهة العمل-------------------------------------- :
عنوان المراسلة :ص .ب ---------------------------------- .المدينة------------------------------------ :
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.

